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Έ δίδεται κατά Κυριακήν

1

Δ. ΓΡ. ΚΛΜΓΙΟΥΡΟΓΛΟΓΣ

“ΙΑΜΒΟΙ και ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΙ,,
Ό ζ. Κωστής ΙΙαλαμ-άς ώς ποιητής καο κροτοκός
έν όλίγοος.
κ. Κωστής Παλαμάς έσχε τήν καλοσύνην νά μοί στείλη
τούς «Ιάμβους καί Αναπαίστου:», τό νέον βιβλιαράκι του,
περί ού άρκετος λόγος έγένετο μεταξύ τών γνωστών λογιών μας.
τώι άγνωστων λογίων μας, τών γνωστών, καί αγνώστων τοϊς
πολλοί; ρατέ, καί πλέον ού. Διότι τό έκ 45 σελίδων άποτελούμενον αύτό βιβλιαράκι δέν είνε τοιαύτης ύφής, ώστε άναγκαίως
νά έξεγείρη παρ’ ήμΐν πολύν θόρυβον. Είνε ολίγοι στίχοι ενός ποιητοϋ,καί στίχοι, οϊτινες έχουν τό ευτύχημα κατά τινας, τό ατύ
χημα όέ κατ ’ έμέ, νά μή άπευθύνωνται πρός τό πλήθος, καί
έχουν εν άκόμη χαρακτηριστικόν ν’ άπευθύνωνται πρός τούς ολί
γους καί τούς πολλούς μέ τήν αυτήν καί διά τούς δύο άσάφειαν.
Διά τούτο άφοϋ έφυλλομέτρησα τό βιβλιαράκι αύτό, καί άφοϋ τό
έδιάβασα κατόπιν, ποια τις λύπη μέ κατέλαβε, καί μία άγνω
στος έπιθυμία μού ήλθε, πού ήθέλησα νά μ.ή τό είχα διαβάση σχε
δόν. Ομιλώ πάντοτε όχι μέ τό δικαίωμ.α τοϋ τεχνοκρίτου, δπερ
δέν κέκτημαι καθόλου, άλλά μέ τήν εύσυνειδησίαν άναγνώστου
έξωτερικεύοντος τάς έντυπώσεις του έξ άναγνώσεως. Καί έλυπήθην τότε κυρίως διά δύο πράγματα. Διατί άφ’ ενός ή φύσις νά
μέ πλάση τόσον άτελή αίσθητικώς, ώστε νά μήν είμπορώ ν ’
άντιλαμβάνωμαι τών ονείρων ένες ποιητοϋ σάν τόν κ. Παλαμάν,
καί οιατί έξ άλλου δ ζ. Παλαμάς ν’ άρέσζ,εται νά τυραννή με
ρικούς άναγνώστας του, τής κατωτέρας βαθμΐοος, μεταξύ τών
δποίων συγκαταλέγεται καί ή ίδική μου άτελής άντίληψις, καταβασανίζων καί στρεβλόνων τήν αρμονίαν καί τάς έννοιας τών
στίχων του έπίτηδες δι ’ ήμάς τούς ολίγους πνωχούς τώ πνεύματι
άναγνώστας του έν μέσω τών διακεκριμένων εκλεκτών, οϊτινες τό
σον γενικότατα τόν νοιώθουν, καί φυσικά καί τόσο γενικότατα
τόν θαυμάζουν.
Καί δέν είνε μόνον εις τά ποιήαατά του, ποϋ φαίνεται τόσον
άνοικτίρμων δ κ. Παλαμάς πρός τού: άναγνώστας του. Ώς γνω
στόν δ κ. Παλαμάς έγραψε καί γράφει κριτικά άρθρα καί πρό καί
μετά τήν δημοσίευσίν .ή; άριστουργηματικής εκείνης εις πολλά
μελέτης περί αύτού τοϋ Μητσάκη, τής φωτεινοτάτης αύτή:
έκδηλώσεως τόσης κριτικής βαθυνοίας. Καί εί; τά; κριτικά; του
διατριβάς δ κ. Παλαμάς παρουσιάζει τήν αύτήν καί περισσοτέραν
ίσως άσπλαγχνίαν πρός τού; άναγνώστας του. Όσα κριτικά άρ
θρα έοημοσίευσε μέχρι τοϋδε δέν διερμηνεύουν ταϋτα εΐμη τάς άτομικά; σκέψεις καί άρχά; ενός ανθρώπου, παρά τ’ άπαιτούμενα
προσόντα τής εύρείας, τής γενικής, της οξείας, τής ορθής άντιλήψεως ενός άληθοϋ; κριτικού νοός. Τά κριτικά ταϋτα άρθρα άρ
χισαν άπό τόν μακαρίτην Κάλβον καί κατέληξαν εις τόν κ. Καρ
καβίτσαν. Καί ξανάρχισαν πάλιν άπό τόν Βαλαωρίτην καί κα
τέληξαν εις τόν κ. Καρκαβίτσαν. Καί ξανάρχισαν πάλιν άπο τον
Σουρήν καί -/ατέληξαν πάλιν εις τόν κ. Καρκαβίτσαν. Άπαν
τό κριτικόν milieu τοϋ κ. ΙΙαλαμά περιορίζεται ούτω. Δι ’ αύτον
δέν ύπήρξαν παρά 2, 3, 4 τό πολύ άνθρωποι ποϋ έγραψαν καλά,
δι’ αύτον δέν ύπάρχουν σήμερον δ κ. Καρκαβίτσας καί πάλιν 1·
κ. Καρκαβίτσας, οστις μ.όνος ξέρει νά γράφη π. χ. έλληνικά διη
γήματα. Πλήρη; άποκλειστικότης, λοιπόν, άτομ.ικισμ.ός, ύψωμα
παντιέρα; μιά; στενή; κλίκας, περιορισμό; σκέψεων καί ιδεών,
φουστανέλλα, τσοπάνος, τσαρούχια, λαγγάδια. Τίγησσώ, αγράμ
πελη. ούρανοπεριχυμίνη, δ Φοίβος, ή Αρμονία, δ Καρκαβίτσας,
δ Γκίκα; καί δ Παύλος. Άλλη φιλολογική ζωή δέν ύπήρξεν,
ούτε ύπάρχει διά τά κριτικά άρθρα τοϋ κ. Παλαμά. Κλεισμένος
εις τόν στενόν κύκλον τών αρχών του δ κριτικός, δέν ίγε·. την δύναμιν, ή μάλλον τήν ιδιοφυίαν νά διαβάση καί μερικά άλλα
πράγματα έκ τών γραφόμενων σήμερον, νά. τά ψυχολογήση κομ
μάτι, νά θελήση μέ καλήν θέλησιν νά τά έννοήση, νά ιδη, δτι
είνε σπαρταριστά παρμένα άπό τήν πραγματικότητα, άπό την
ζωήν αύτήν, πρό τής δποία; διέρχεται μέ κλειστά: αισθήσεις, μέ
κλειστούς οφθαλμούς, άς μού έπιτραπή νά είπω, ή κριτική άντί26 —
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Κυριακή : Μεταξύ μιάς καί δύο μετά μεσημ.βρίαν. Χειμωνιά
τικη ’λιακάδα. Νά περίστασις νά ένθυμηθοϋν οί πολΐται δτι ύπάρχουν καί αρχαιότητες έν Άθήναις.
Ή Άκρόπολις αισθάνεται ήδη το βάρος των... Κατερχόμενοι
οί φιλάρχαιοι επισκέπτονται τό ύπό τόν πρό τίνος χρόνου κρημνισθέντα προμαχώνα του Άνδρούτσου (διατί νά έκρημνίσθη άρά
γε ; !) ναίδιον τών Άγιων ’Αναργύρων τινές δέ βλέποντες έκεΐ
που νωπά άνασκαφών χώματα άποτολμώσι ν ’ άνέλθωσι μέχρι
τοϋ σπηλαίου τού ’Απόλλωνος.
Τέσσαρες νεανίαι, σπουδασταί, θέτουσιν εις την ζυγαριάν της
έκτιμήσεώς των τόν κόπον της άναβάσεω; καί την πρός την ά
γνωστον καί γοητευτικήν αρχαιότητα άγάπην.
— Τοϋ ’Απόλλωνος, του Απόλλωνος ! όχι τοϋ ΙΙα.ός, εί
ναι το σπηλαιον !..., λέγει δ εις μετά προφανούς ένδιαφέροντος,
νά !... βλέπετε της τρύπαις;έκεϊ μέσα έθετον διάφορα αναθήματα.
’Εμπρός !... μ’ένα φύσημα ! ολοι απάνω !...
— Καλά άδερφέ ! δέν είναι άνάγκη νά μάς ’βγή καί ή ψυχή
μας ! νά πάμε, αξίζει νά πάμε, μ.ά αγάλια-αγάλια.
Είπεν δ δεύτερος τραβών τόν πρώτον άπό τό μανήκι καί κοπτων την φόραν του.
Ό τρίτος ετοιμάζεται ν ’ άνέλθη καί αυτός χωρίς νά έκστομίση λέξιν έπιδοκιμάσεως ή άποδοκιμάσεως.
Άλλ ’ δ τέταρτος έξαγριοϋται.
—Ώχ αδερφέ καϊ σεϊςίδέν πάμε λέω νά κάνωμε κανένα τάβλι;
πώς τά συγχαίνομαι αύτά τά πράμματα ! έδώ μοΰ στέκονται,νά
έοώ !...
Καί έθεσε τήν χεϊρα έπί τοϋ στομάχου, κατακίτρινος άπο άγανάκτησιν. Έν τούτοις ήναγκάσθη καί αύτός μεθ’δλας τάς
μεμψιμοιρίας καί τό κεραυνοβόλημά του κατά τής άταράχου αρ
χαιότητάς ν’ άνέρχεται σιγά-σιγά μετά τών άλλων, προηγουμένων
κατά βήματά τινα.
Σκυφτός-σκυφτός ανέβαινε κατόπιν των ένας γερούλης. Οί νεανίαι έφθασαν πρό τοϋ σπηλαίου καί ή συζήτησις έλάμβανε δια
στάσεις καυγά.
— Λοιπόν !. . ., έφώναζεν δ μισάρχαιος, τί διάβολο μ’άνεβάσατε ’δώ πάνω ; τί νά ίδώ ; χώματα καί τρύπαις ! . . . ώχ
άδερφέ ! . . .
— Γράμματα ! γράμματα ! . . .—φωνάζει δ ένθουσιωοέστερος τών λ.οιπών εις τόν ήχον τοϋ θάλαττα ! θάλαττα ! . . , οεικνύων μέ τό δάκτυλόν του τήν έπί τοϋ βράχου έπιγραφην— Γράμ
ματα !... νάτα μωρέ !... Α... Α... ΔΕ... ΔΕ... ΞΙ... ΞΙ...
— ’/Μεξίος
— τούς φωνάζει δ δεύτερος καί γελούν πάντες,
ώς καί δ θυμωμένος, διά τό λογοπαίγνιου.
Συζήτησις διά τήν επιγραφήν.
Ό μισάρχαιος ετοιμάζεται νά έκστομίση την έπισημοτέραν
τοϋ ύβριολογίου του λέξιν.
Άλλ’ δ Γερούλης κατόρθωσε νά φθάση καί αύτός· έβγαλε τό
καπέλο του,έπλησίασεν, έπλησίασε καί έφίλησε τήν έπιγραφήν.
—'Άρχοκ Έρρέκηος 4έφιππος'· — άνέγνωσε συγκεκινημένος—
Προσκύνημα, προσκύνημα τή; Ελλάδος πρέπει νά γίνη ή νέα
αύτή επιγραφή !...
Καί ήρχισε νά κατέρχεται τρ κλίζων.
[ Ό ’Αθηναίος, 'Αρχών καί ιστορικός, Δέξιππος τώ 267 μ. χ.
έπί κεφαλής δισχιλίων πολιτών, έπιπεσών άπεγνωσμένως κατά
τών κατεχόντων τήν πόλιν καί δηούντων τήν Ελλάδα Γότθων
κατέστρεψεν αυτούς].
—Προσκύνημα, προσκύνημα !..—κνεφώνησεν δ φίλος τοϋ πα
ρελθόντος νέος.
— Έρρέιτιος ζ/έξι.τποι!...—άνέγνωσαν καί οί τέσσαρες πλέον,
παρατάξαντες τάς κε,φαλά; των έγγύς τής επιγραφής.

λ.ηψις, Ύ, ίδιζή του καί ή τής κλίκας του. Δέν έχει X7.6y.-c τήν
καλήν ίσως θέλησιν νά κατατάξη εις τήν θέσιν των ζαί ταύτα τά
προϊόντα τή; τέχνης, όπως ζαί έζείνα. Έδημιούργησε δέ οΰτω
άποζλειστικότητα γλώσσης, ιδεών, εμπνεύσεων ζαί προ; Θεού
άποζλειστικότητα πρωτοτυπίας είδους ! Κατά τά κριτικά άρθρα
τοϋ κ. Παλαμά έάν εν διήγημα δέν περιγραφή ένα χωριό,εάν ένα
διήγημα δέν είνε έπαρχιακή: ύποθεσεως, δέν είνε εθνικόν διήγημα,
επομένως παρέλκει, είναι άσθενώ; γραμμένο», δέν είνε αληθές, δέν
έχει ψυχολογίαν, είνε νερουλόν, είνε εμετός. Πρωτοτυποτάτη όν
τως κριτική άξίωσις.
Καί λέγομεν πρωτοτυποτάτη ζριτιζή άξίωσις, διότι ώ; ήδυνήθη
ή ταπεινότη; μας νά παρατήρηση μέχρι τοϋδε, ολοι οί μεγάλοι
κριτικοί δέν έφήραωσαν ύμοίαν μέ τήν τοϋ κ. Παλαμά τακτικήν.
Είνε δέ τόσον παλαιός όσον ζαί άληθής ό ορισμός, ότι ή Τέχνη
δέν ε"χει όρια, ώστε όλοι οί ζριτιζοϊ,άν δέν άπατώμεθα, αρκούντως
τόν έσεβάσθησαν Οί ζριτιζοϊ ποτέ δέν έχάραξαν τάς τροχιάς έφ ’
ών οφείλουν νά σύρουν ώς κάρρα, ζαί άμαξας τά προϊόντα τής ιδι
οφυίας των οί γράφοντες. Οί ζριτιζοϊ, όπως έγραφε παρ' ήμίν
άλλοτε δ Μητσάκης, όπως έγραψεν ο Λεμαίτρ, έπήλθον κατόπιν τής φιλολογικής παραγωγής έζάστου ζαί κατέταξαν εκείνην
ζαί εκείνον εις τόν χλοερόν τόπον τής άναπαύσεως. Οί ζριτιζοϊ δέν
διετύπωσαν ποτέ προγράμματα φιλολογικά, ούτε ίδρυσαν εμπα
θείς φιλολογικά: σχολάς, ών οί μή προσζυνηταί είνε ανάξιοι προ
σοχής. Οί ζριτιζοϊ ούδέποτε τήν πολυμάθειάν των, ζαί τόν νοϋν
των αφιέρωσαν εί; τήν αποκλειστικήν έξύμνησιν ενός φιλολο
γικού είδους, ή μιά; ώρισμένης φιλολογικής τάξεως, και δέν έκρι
ναν τήν φιλολογικήν παραγωγήν ενός τόπου συμφώνως μέ τάς
προλήψεις τής εποχής, μέ τήν επιρροήν τής μόδας, μέ τάς άρχάς
τής γλώσσης, μέ τάς ατομικά; των τέλος άρχάς. Κοί, ότι ό κρι
τικός δέν πρέπει ποτέ νά φαίνεται περισσότερον ύποστηριζτης ώρισμένου φιλολογικού συστήματος άπό ελεύθερος καί ευσυνείδητος εκ
τιμητής πάσης αξίας ζαί τεχνικού έργου εις πάν είδος, ζαί εις
πάσαν τάξιν, μάς τό λέγει πολύ όρθά ώς καί είζονικώτατα, ύποθέτομεν, δ Sainte - Beuve εις τάς «Pensies de Joseph Delorme»
άποφαινόμενος οΰτω : «Τό κριτικόν πνεύμα συνίσταται έζ τής
άφελούς, τής παρεισδυτιζής, τής εύστροφου, τής άντιληπτικής
φύσεώς του. 'Ομοιάζει δέ πρός μεγάλον και διαυγή ποταμόν,
όστις ελίσσεται καί αναπτύσσεται πέριξ τών έργων καί τών μνη
μείων τής ποιήσεως, ώ; πέριξ βράχων, φρουρίων, ζλιτυών καλυμ
μένων οι' αμπελώνων καί κοιλάδων συμφύτων, αϊτινες περιβάλ
λουν τάς όχθας του. Καί ένώ έκαστον τών αντικειμένων τού τοπείου άπομένει σταθερόν έν τή θέσει του, καί άπασχολεϊται ολίγον
περί τών άλλων, ζαί ένώ ό φεουδαλικός πύργος περιφρονεί τήν
πεδιάδα και ή πεδιάς αγνοεί τήν υπαρξιν τής ζλιτύος, δ ποταμός
τραβά τόν δρόμον του άπό τού ενός εις τό άλλο, λούζει όλα χω
ρίς νά τά ταράσση, τά αγκαλιάζει μέ τό γοργόν καί ρέον ύδωρ
του, τά χαταΛαμ,βό,νιι, τά ί-ζ·/ άζεται, καί όταν δ ταξειδιώτης
είνε περίεργος νά γνωρίση καί νά έπισκεφθή τάς ποικίλας τοπο
θεσίας του, δ ποταμός τού προσφέρει μίαν βάρκαν,δι ’ ής ήρέμα
τού άποκαλύπτει διαδοχικά; άπαν τό έναλλάσσον θέαμα τού ρεύ
ματός του ...» Δέν νομίζετε, τόρα, ότι δ κ. Κωστής Παλα
μά;, αδικεί όχι μόνον τούς άλλους, όχι μόνον τούς άναγνώστας
του, άλλά καί τόν εαυτόν του διά τής εξαιρετικής έξάρσεως αι
ωνίως τών αυτών μονοτόνων ε'ργων ζαί τών αυτών συγγραφέων εις
τήν κριτικήν του εργασίαν ; Τό μόνον, τό όποιον μέ ζάμνει νά
ύπολήπτωμαι τόν ζ. Παλαμάν, είνε, ότι ή τοιαύτη εργασία του
δέν προέρχεται ΐσως έζ προθέσεως. Καί διά τούτο λυπούμαι άζόμη
περισσότερον. Νά βλέπω τόσα; καλάς προσπάθειας, αϊτινες ζαί
πολυμάθειάν ζαί πείραν, ζαί ευφυΐαν ζαί άξίαν δεικνύουν νά μή
στέφωνται ύπό επιτυχίας, όχι διότι ίσως δέν θέλουν. Αξίζει νά
λυπηθή κανείς άληθινά.
Καί διά νά έλθωμεν εί; τά ούσιαστικώτερα, τοιουτοτρόπως κρί
νων δ ζ. Παλαμά; εις τά κριτικά του άρθρα, ε"χει άποζλείση
ολόκληρον φιλολογικήν δημιουργίαν τόσων καλών συγγραφέων, οΐτινες έγραψαν άληθή πρωτότυπα καί τεχνικά έργα κατά τήν τε
λευταία» πενταετίαν ιδίως. ΙΙρός τήν τελευταία» φιλολογικήν καί
γλωσσικήν ταύτην έξέλιξιν, τήν όποιαν όλοι τήν χαιρετώσιν, άλ
λος πολύ, άλλος ολίγον, εύχαρίστω; ό κ. Παλαμά; άπέμεινε ξέ
νος εντελώς. Ούτε τήν είδε, ούτε τήν άντελήφθη τήν εργασίαν ταύ

την, διότι έπιμόνως ήθέλησε νά τήν άποφύγη. Τού Κονδυλάκη
τάς πρωτοτυποτάτη; σελίδας τών μυθιστορημάτων του, τάς περιγραφουσας μίαν άγνωστον διά τήν φιλολογίαν μας ζωήν, τήν
'Αθηναϊκήν ζωήν μέ φωτοτυπικήν άπεικόνισι, τού Βώκου τάς έξο
χους σελίδας τού «Κυρίου Προέδρου» καί τά άληθώς ί.Ι.Ιηηχώ.taxa τελευταία αθηναϊκά διηγήματα, άτινα τά διαπνέει ισχυρά
πρωτοτυπία, θαυμαστή ά τίληψις τής ζωής μας αύτής τής καθη
μερινής, τήν όποιαν συναντώμεν εις κάθε βήμά μας, τής ζωής αύ
τής τής αθηναϊκής, τήν όποιαν ή φιλολογική έργασία συστηματικώς μέχρι τουοε, έκτο; ολίγων εξαιρέσεων,άπέφυγεν άληθινά νά
προσέξη, ό κ. ΙΙαλαμάς δέν ζατεδέχθη νά τά εξισώση εις τάς έκάστοτε γενικά: κρίσεις του προς τά λοιπά έ'ργα, άτινα διαρκώς μάς
παρουσιάζει ώς απαράμιλλα. Τού Στρατήγη τά τελευταία διηγή
ματα,τού Έπισκοποπούλου ώραίας σελίδας, τοϋ νεαρωτάτου Ζα
χαρία Παπαντωνίου τά ολίγα παραστατικά διηγήματα καί τά
αίσθηματικώτατα ποιήματα, τού Λάμπρου Πορφύρα τά έξόχω;
πλαστικά ποιηματάκια, τά μελαγχολίαν άλλά Βερλαΐν άποπνέοντα, τά γεμάτα άπό στίχους ε'χοντας έζφρασιν -ζαί τόνον μονα
δικόν, μερικά διηγήματα ζαί πλειότερα εκκεντρικά ζαί πύρινα
ποιήματα τοϋ Τίμου Μωραϊτίνη, τόσων άλλων άζόμη τήν καλήν
άμιλλαν είτε εις τό διήγημα, είτε εις τήν ποίησιν, είτε εις τό
δράμα, είτε εις τήν κωμωδίαν, είτε εις τό ειδύλλιο», είτε εις τό κα
θημερινόν χρονογράφημα. είτε εις τήν σατυρογραφίαν, εις όλην έν
γένει την πνευματικήν κίνησιν παντός είδους—έζτιμωμένου πολύ
αλλαχού—τού άποτ'λοϋντος τήν φιλολογικήν κίνησιν ενός τόπου,
ολη», λοιπόν, τήν καλήν αύτή» άμιλλαν τόσων νέων ζαί γεμάτων
ιδιοφυίαν νέων προς έμψύχωσιν τής ελληνικής φιλολογίαςήτις κινδυ
νεύει ν ’ άποπνιγή εις τόν αιώνιον δρίζοντα τή; γιαούρτη: κα’· τώ»
τσοπάνων, όχι μόνον ό ζ. Παλαμά; ώς κριτικό:, άλλά καί πά; έν
Έλλάδι προβάλλων αξιώσει; τεχνοκρίτου δέν έσχε τό θάρρος νά εκ
τίμηση δημοσίως. 'Ενώ έξ άλλου καί τό ελάχιστο» πράγμα τό δη
μοσιευόμενου έκ μέρους τών φιλολόγων τής χΛΙχας τοϋ κ. Παλαμά,
τυγχάνει άμέσως μετά τήν δημοσίευσίν του έξάρσεωςσυστηματικής.
Προ τής όχι πολύ ενσυνειδήτου ταύτης κριτικής δ φιλολογικός
κόσμο; ήρχισε νά έξεγείρεται σήμερον. Κανείς δέν έχει άξίωσιν νά
ρίψη ξένα είδωλα καί ζίνχ ξόανα, άλλά ή φωνή τής άληθεία; και
τή: ειλικρίνεια; ποτέ δέν δύναται ν ' άποπνιγή. Καί ή άλήθεια καί
ή ειλικρίνεια, λοιπόν, φωνάζει πλέον, ότι δέν είνε καί πολύ φίλαι
τής τοιαύτη; φιλολογική; έργασίας τοϋ κ. Παλαμά.
Υπομονή όμως. "Ας έλπίσωμεν, ότι θά εύρεθή μίαν ημέραν
καί δ κριτικός τής νέας ταύτης έργασίας τών νέων φιλολόγων μας,
οστις θά φανή εις τά άρθρα του, περισσότερον εύρύ; κριτικό: παρά
αιρετική άντίλη |ζις ενός άτόμου. Καί τότε ίσως θά είνε ευτύχημα,
διότι δ ζ. Παλαμά; ύπήρξε τόσον αιρετική; ιδιοσυγκρασίας. Άλλ'
ά; έπανέλθωμεν εί: τό τελευταίου βιβλιαράκι τοϋ ζ. Παλαμά.

Έν τούτοι; παρ ’ όλην τήν συστηματικήν ταύτην ποιητικήν
συνομωσίαν τοϋ κ. Παλαμά, εναντίον τών άσημ.άντω» ήμών ανα
γνωστών του, τούς οποίου: ό ποιητή; τοϋ «Ύμνου τή; Άθηνά;»
μαζί μέ τινας άλλου: διακεκριμένου; ζηλωτάς του ποιητάς, αάς
άφίνουν διαρκώ; έξω τοϋ νυμφώνο: καί τών μυστηρίων τή; τέχνη;
των, εξακολουθούμε» νά τρέφωμεν άγνήν τήν συμπάθειαν μας
πρός άπαντα τά έργα εκείνα, τά μικρά, ή μεγάλα, άνεςαρτήτω; γλώσσης, ή κλίκας, ή σχολής παραδόσεων, συνθηκών φιλο
λογικών. άρκεϊ ταύτα εύσπλαγχνιζόμενα τής ταπεινής άντιλήψεώ; μας καταδέχωνται νά καθίστανται καί εί: ημάς καταλη
πτά καί κατορθώνουν νά μά; συγκ'.νώσι. Καί ευτυχώ: δ κ. Πα
λαμά; 0πω; άλλοτε εί: τάς ώραίας, τά; θαμμασίας στιγμάς τής
έμπνεύσεώ; του. οΰτω καί σήμερον με\α εις τό σφιγγοειδές αυτό
βιβλιάριόν του απευθύνεται άραιά ζαί ποϋ κάποτε καί προς όλα;
τά; ανθρωπίνου: καρδίας μέ δύναμιν ζαί πρωτοτυπίαν καί αρμο
νίαν μεγάλου ποιητού. Τοιουτοτρόπως, ώστε νά μάς έπιτρέπεταε
ν' άπασχοληθώμεν καί ημείς περί τής ποιήσεώ; του. Και τότε
εί; τάς περιστάσεις ταύτας λησμονοϋντες όλα τά βάσανα εις τά
όποια μάς ύποβάλλει ή άνάγνωσις τών σκοτεινών μερών τή; ποιήσεώς του, αίσθανόμεθα μεγάλην καί ευλαβή τήν έκτίμησίν μα;
πρό; τόν ποιητήν, όστις άσυνειδήτω; παρέχει φειδωλώ; μέν, άλλά
παρέχει χάριν ελεημοσύνη: ίσως τά ποιητικά του θέλγητρα εί;
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ολου;. Καί τότε είνε ποϋ έπιθυμοϋμεν τόσον έάν ήτο δυνατόν νά
έφαίνετο οΰτω εύτυχής πάντοτε εις τά; έμπνεύσει; του ό ποιητή:.
ΙΙοιός έδ'.άβασε τούς έξης αρμονικούς στίχους καί δέν ήσθάνθη τήν
έπιθυμίαν ταύτην ;
Ώραΐον άγόρι, σπλάχνο [ίου.
Τής δροσιάς ομορφιάς σου
Τί στεφάνι άϊοταφιαστο
Τά ολόμαυρα μαλλιά σου !

Μεγάλωσε;· ζαί τΐβλεπαν
Σάν περιττό παιγνίδι,

Και θέρισε τά όλόμαχρα
Μαλλιά σου τό ψαλλιδι.

"Ετσι ζ’ ϊξω χαί μέσα μας
ToS ιόραίου τήν αρμονία
Τήν τριόει ό Χρόνος άπονα
Κι ό Κόσμος· Βυό θηρία.

"II ποιό; άκόαη μέσα εις τήν δυνατήν έντύπωσιν, μέσα εί: τήν
ισχυρά» αίσθησιν ποϋ προςενοϋ», αυτοί οί άλλοι παρακάτω, δέν
έπόνεσεν άληθινά, διατί δ ποιητή; νά μή είνε εί; όλα του τά
ποιήματα έτσι άπροσποίητο;, ειλικρινή:, άληθής μεγάλος ποιητής;
Άπό ζάπου τά ξέθαψα
Μιά μέρα ξεχασμένα
Χαρτιά, σά φύλλα χίτρινα.
Λόγια μισοσόυσμένα.

Του πατέρα μου γράμματα,
Σερόφυλλα τριμμένα,
Ριγμέν' άπ' τό χλοσροδεντρο
1 ής 'Αγάπης, ώϊμίνα !

Τοΰ πατέρα μου γράμματα
Ποϋ αγάπης νέο βλαστάρι
Στήν παιδούλα μητέρα μου
Τϊγραφε. πριν τήν πάρη.

Σά φωλιάς ψιβυρίσματα
Μοϋ γελάτε, σά στόμα
Κελαϊδήτε φιλήματα.
Καί μοϋ οείχνετ' άζόμα

~Ω λείψανα, ποϋ σπέρνετε
Μιά βαθύτερη θλίψη
Κι άπ’ τών τρανών πανάρχαιων

Τόν ίδιο εμένα, αγέννητο,
Νά πολεμώ αύτοΰ π ρα
Άπ' τά σκότη τοΰ ανύπαρκτου
Γιά νά βγώ στήν ημέρα 1

’Ερειπίων τά ΰψη !
*

Καί άζόμη :
Στοϋ σοφού τό παράθυρο
ΓΙοϋ σζύόει νύχτα μέρα
Στής μελέτης τ’ άπύχρυφα,

'Από χρίν' απριλιάτικα
Καί ρόδα βε) ουδάτα

Ί1 Φύσις ή μητίρχ

Τάταίριαστα χαί τάμοιαστα,
Αδέρφια εϊνε τά δύο.
Τό λουλούδι τόλόχαρο
Τό θλιβερό βιδλίο !

"Εστρωσε μοσχομύριστη
Λροσερεμένη στράτα

Καί άζόμη :
Ειν’ ή ζωή άχαμνόδεντρο
Σ' ενα γκρεμόν επάνω.
Γλυστρώ, Οά πέσω, πρόφτασα,
Κάποιο ζλαρί του πιάνω.

Κρατώ, καρφώνω έπάνω του
Καί ματώνω τά χέρια.

Νιιόόω σάν ένα φάντασμα.
Καί φωνάζω ιός τάστέρια :
ιΓΩ εύλογητή, θεόσταλτη
Ζωή, γλυχειά, περισσά,
Όσο πνοήν αισθάνομαι
Θά σέ σφίγγω μέ λύσσα !

Ευτυχείς θά λογισθώμεν νά τήν σφίξη όσον τό δυνατόν μέ μεγαλητέραν λύσσα» τήν ζωήν ό ποιητής, νά έμβαθύνη περισσότερον εις χύτήν, όπως έμβαθύνη καί εις τά όνειρά του, διότι τότε
έξ άπαντος οί στίχοι του καί τά κριτικά του άρθρα θα πληρωθώσιν άπό φώ: εύρύτερον, γενικώτερον, άληθέστερον. Αύτή είνε
ή ταπεινή γνώμη ένός άναγνώστου του
ΜΠΟΕΜ

ΤΟ ΝΕΩΤΑΤΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΓ ΙΨΕΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΟΡΚΜΑΝ
[Τό νεώτατον δράμα τοϋ "Ιψεν θέλει διαλλάξει τόν μέγαν Νορβηγόν δραματκκ μετά τών άδυσοπήτωι άντ.πάλων του, ,λέγεί κριτικός τις περί αύτοϋ.
Ουδέποτε ή μεγαλοφυίχ αύτοϋ έξίχετο εις τοσοϋτο» σαφήνειας περί τήν σύλληψιν, ούδέποτε ό συγγραφεΰς τής .Vopac κκτώρΟωσε νά συγζινήση τού; συγχρό
νου; του ο-.ον τό ΐπραξε μέ τόν Βόρζμαν. Δύναται τι; νά εϊπη ότι διά τοϋ έργου
τούτου άρχεται νέα περίοδος δράσεω; τοϋ μεγάλου δραματικού ποιητοΰ. Όπως
δώσωμεν δέ ιδέαν τινά τοϋ έργου τούτου τοϋ μέλλοντος νά ένθουσιάση ταχέως
τόν κόσμον _τών γραμμάτων πχρέχομεν εις τοϋ; άναγνώστας μα; άνάλυσιν
αύτοΰ ].

Ο ’Ιωάννης Γαβριήλ Βόρζμαν έξήλθε τών Φυλακών πρό όζτώ
ετών. Τολμηρό: χρηματιστής, μέγας σπάταλο:, έκτακτος επι
χειρηματίας, ύποζινητης γιγαντιαίων ιδεών, χειριστής εκατομ
μυρίων μή άνηζόντων εί: αύτόν, άνοίγων άβύσσους ϊνα δημιουργήση κερδοσκοπικά; επιχειρήσεις, έν οί; άπώλίσε τήν ιδίαν εαυ
τού περιουσίαν, τήν περιουσίαν τής γυναικό; του καί έζατοντάοος όλη; άλλων προσώπων έμπιστευθέντων εί: αύτόν, κατήντησε τέλος εις τό έδώλιον τοϋ κατηγορουμένου.
ΚαταδιζασθεΙς εί; πενταετή φυλάκισιν έξέτισε τήν ποινήν.
Έςελθών δέ τώ» φυλακών, ζή μόνος,ώς άγριος λύκος,κατάζλειστος έν τώ οίκω του, χωρίς νά βλέπη κανένα πλήν τοϋ Γουλιέλμου Φόλδαλ, ένός έξ εκείνων τού; όποιου; ζατέστρεψεν, όστι;
όμως τώ ε’μεινε πιστός, καί τή; κόρης αύτοϋ, τής Φρίδας ή όποια
έρχεται ενίοτε καί επιδίδεται εις τήν μουσικήν.
Έστιγματισμένος ηθικώς, μισούμενος ύπό πάντων όσους ήπάτησε καί έξεγύμνωσε, δέν άπέβαλεν έν τούτοι; τήν ύπερηφάνειαν
του, καί έν τή άδαμάστω άλαζονίρι του,κατά τά μακρά ε”τη τής
φυλακίσεως καί είτα τής άγοίας άπομονώσεως, άφιεροϊ όλα; τάς
σκέψεις του, χωρίς τόν ελάχιστο» ίλεγχον συνειδήσεως, εις νέα
σχέδια επιχειρήσεων, έπί τών οποίων βασίζεται όπως άνεύρη τήν
εύτυχίαν, όπως νικήση τήν τύχην, καί κατά τού; ίδιους του λό
γους έπαναρχίσ-η έκ τών κάτω όπως άναχθή εί; μεγαλειτέραν
περιωπήν ή πρότερον.
Ούδέν όμως έκ τών σχεδίων του τούτων έ'λαβεν αρχήν έκτελέσεως, καί χωρίς αύτός νά τό καταλαμβάνη ή ηλικία συντρίβει
ολίγον κατ' ολίγον τά; όυνάμεις τής άνισχύρου ταύτης φιλοδο
ξία:, τής όποιας ή μόνη πραγματική ύπόστασις είναι Οέλησις
έκμανής έκ παρελθόντος ανεπανορθώτου καί έστερημένη μοχλών
καί στηρίγματος.
Έν μόνον μέσον νίκης ύπολείπεται εις αύτόν, άλλ’ ούδέν λέγει
περί αύτοϋ, μηδ ’ εις αύτόν τόν Φόλδαλ, τον έμπιστευτόν του.
Ή Γουγχίλδη Βόρκμαν, σύζυγος τοϋ Ίωάννου Γαβριήλ, ζή έν
τή αύτή οικία, άλλ ’ άπο τής καταοίκης αύτοϋ δέν τόν έπανεϊοε
οΰδ’ άπαξ. Σκληρά τήν καρδίαν, ψυχρά καί εγωιστική, συνεκέντρωσεν όλα; τάς ελπίδας τη; έπί τοϋ υίοϋ τη; Έράρδου, έν ώ
διαβλέπει τό εξιλαστήριο» θϋμα τό μέλλον ν’ άφιερώση όλην τήν
ζωήν του εί; τήν άποκατάστασιν τοϋ ονόματος καί τή; τιμή;
τή: οικογένειας.
Τήν υίίκήν ταύτην άφοσίωσιν ήν άποκαλεί «άποστολ.ήν» θεω
ρεί ού μόνον ώς άναγκαΐαν θυσίαν άλλά καί ώ; άναπόδραστον κα
θήκον, καί διά τοϋτο δέν ε’παυσε καθ' όλην τήν παιδικήν ηλικίαν
τοϋ Έράρδου, όστις είναι ήδη νεανίας, δέν έπαυσε προσπαθούσα
νά έμπνέη εις αύτόν τό αίσθημα τοϋτο τής εκούσιας όλοκαυτώσεως. Διά τοϋτο εκλαμβάνει αύτόν ώς τό θϋμα τό έκλεχθέν πρός
έξελέωσιν τής θείας οργή; καί τή; ειμαρμένης, φρονούσα ότι μό
νον εί; τό βνειρον τοϋτο τής έπανορθώσεω; Οά άνεύρισζεν ολην τήν
εύτυχίαν της.
Ό Έράρδος άνετράφη ύπό τής πρό; μητρό; θεία; του Έλ
λης Ρέντχαϊμ, γυναικό; όλως διαφόρου τή; διδύμου άδελφής τη;
κατά τόν χαρακτήρα, μειλίχιας, τρυφερά;, καί εύγενεστάτη; τήν
διάθεσιν. Προσεκολλήθη αΰτη εί; τόν άνεψιόν της, καί άγαπώσα
αύτόν έξ όλης ψυχής τώ έπεδαψίλευεν άφθονα τά δείγματα τή;
άγαθότητό; της, καί τόν περιέβαλλε δίά στοργής αύτόχρημα μη
τρικής, τόσω δέ μάλλον είναι άξιοσημείωτο; ή συμπάθεια αΰτη
όσω πρό τοϋ γάμου του ό Ιωάννης Γαβριήλ είχε κατακεκτημένην τήν καρδίαν τής Έλλης, θά τήν ένυμφεύετο δέ άν μ.ή έξήσκουν έπ ’ αύτοϋ απόλυτον κράτος οί χρηματικοί καί φιλόδοξοι
ύπολογισμοί του.
Έπεδίωκε δέ άλλος τις τήν χμίρα τή; κόρη; ταύτης τή; τόσον
ώραίας, τής τόσον εύγενοϋ; τήν ψυχήν, τόσον χρηστή: τήν διά
νοιαν, τή: τόσον ιδανικής καί ύπερόχου τήν φύσιν. Ό άλλο; ούτο; ήτο ό δικηγόρο: Χίγκελ, όστις έκέζτητο μεγίστην επιρροήν,
διέθετε δέ κατά τό δοκού» τήν θέσιν τοϋ διευθυντοϋ τής επιχωρίου
Τραπέζη:.
Ό Ιωάννης Γαβριήλ όπω; λάβη τήν θέσιν ταύτην δέν έδίστασε
ν' άπεμπολήση τά αισθήματα τής καρδίας του, καί προδίδω»
τή» Έλλη»,κατόπι» συμφώνου συνομολογηθέντος μετά τοϋ άντιζήλου του ένυμφεύθη τή» Γουγχίλδη». Άπεμπόλει οΰτω τή» Έλ-
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λην,έλπίζων ότι Οά συγκατετίθετο αύτη νά δεχθή, τόν συνδυασμόν πη: μάγου καλλονή: πη; το·/ νεαοον Βόρκμαν, νέον αδύνατον τόν
τούτον. Άλλ' αύτη ζ’.' εύθύτητος ύπερόχου ζαί άκαμπτου είς πα χαρακτήρα. κοινόν τήν διάνοιαν ζαί έστερημένον ατομικού έλαραδοχήν τοιαύτη; ατιμωτική; συμφωνίας, μή γνωρίζουσα ο ’ άλ
τηρίου, μάλιστα οέ έγωϊστήν τήν φύσιν.
λως ζαί τό τίμημα τοΰ διορισμού τού Ίωάννου Γαβριήλ,άπέ/ρουσε
II Γουγχι/.οη και ή Έλλη άγνοούσι το μόλις γεννώμενο·/,
το·· Χίγζελ. Ούτος δέ αποδίδω·/ την άρνησιν ταύτην της Έλλης ζλλκ τοσον καλώ; αγκυροβολημένου αίσθημα ώστε νά ε“χη εξηεί; τον Βόρκμαν, έστράφη ζατ ’ αύτού, ζαί ποιούμενος χρήσιν τών σφαλισμένον τόν κατά πάντων θρίαμβον.
επιστολών δι ’ ών ό νέο; διευθυντή; τή; Τραπέζης άνεζοίνου εί; αύΗ "Ελλη πεπεισμένη δτι ή κατά τή; έπιθυμία: τη; άντίστατον άνυπόπτω: πάντα τά κερδοσκοπικά μυστικά του, τον κατέ σι: τή: άοελφή; τη; θ' άπέβκινεν αήττητος,έάν υ.ή ύπεστηρίζετο
στρεψε πρός έκδίκητιν.
ή αϊτησις ζαί οιά τινο; επικουρία;, προσφεύγει εί; τόν Ίωάννην
Οΰτω ό 'Ιωάννη; Γαβριήλ Βόρκμαν είχε πνίξει έν εχυτώ τόν
Γαβριήλ. Βόρκμαν.
έρωτά του "νζ επιδίωξη τόν πλούτον, έζ δέ πού ύψους έζείνου
Και έν σκηνή θαυμασία; δραματική; δυνάμεω: καθ’ ήν έζάοπού έν τώ χρηματίζω πυρετώ που ένόμιζεν οτι είχεν άνέλθει είχε τερος άναμιμνήσιζε τό παρελθόν, λαμβάνει παρά τού πατρό; τήν
πεσει συντετριμμένος, έζηυτελισμένος, άνεπανορθώτως κατεστραμ συναίνεσιν εί; τήν δευτέραν ταύτην υιοθεσία·/ τού Έράρδου.
μένη.
Είναι θανασίμω; ζαταπεπονημένη, ζαί αισθάνεται οτι εύρίΈν τούτοι; ζατά πήν τελευταία·/ στιγμήν λύπη τις ζαί άνά- σκεται πλησίον τού τάφου. Άλλά τή φαίνεται σκληρόν νά συλμνησι; τή; αγνή; έκείνη; καί άληθοΰ; άγάπη; πής Έλλη; είσέδυ- λογίζηται δπι θά έγζαταλίπη τά πάντα χωρίς νά ύπάρχη έν όν,
σεν είς την προ; πάσαν άλλοτρίαν τών χρημάτων σκέψιν ζεζλει- το όποιον νά συλλογισθή καί νά τηρήτη ώ; πρό; αύτήν πήν άνάσμένην ψυχήν που. Διό οτε είχεν άκόμ.η τό μέσον νά πράξη τι,
μνησιν υιού προ; την έκλιπούσαν μητέρα του. Και ό Βόρκμαν
έσωσε·/ έζ τή; γενικής καταστροφής ολα τά κεφάλαια τά όποια παραχωρεί εί; αύτήν τόν υιόν του, δμολογώ·· ότι ή θυσία αύτη
είχε καταθέσει εί; τήν Τράπεζαν ή Έλλη. Ώς έζ πού μέπρου δέ όέν είνε μεγάλη οι' αύτόν. άφού άπέβη ξένο; σχεδόν πρός τόν Έ
πούπου, καθ’ ού ούδέν ειχον δυνηθή νά πράξωσιν οί πισπωπαί, οί ράρδον. Ή δέ Έλλη προσθέτει ότι προτίθεται νά διαθέση ύπέρ
σύνοικοι καί οΐ έκκαθαρισταί, ή "Ελλη άνέλαβε τούς τίτλου; του θετού υιού τη; πάσαν πήν περιουσίαν του ζαί ν' άφήση μά
ζαί τάς άλλα; άξίας της. Έν δέ τή γενναιότητί τη; πρώτιστα λιστα εί: αύτόν καί τό όνομα της.
πάντων έςηγορασε πήν οικία·, έ’νθχ ζατώζει δ ’Ιωάννης Γαβριήλ,
— Έ/νοώ, άπήντησεν ό Ιωάννη; Γαβριήλ, θέλει; νά προφυπαρεχώρησε τήν επικαρπίαν αύτή; εί; τήν άδελφήν τη; Γουγ- λαςη; τον Έράρδον άπο πήν άνάγκη·/ τού νά αίσχύνηται διά τό
χίλδην, ζαί έζησφάλισεν έν γένει τά μέσα πού βίου. Πλήν τούτου ίδιζόν μου όνομα, ζλλ' έγώ εί/.αι ικανό: νά τό φέρω μόνο; μου !
δέ κατά τήν ώραν τή; καταστροφή; έ'λαβε πλησίον τη; τό ΈράρΕν τούτοι;, καίτοι δέν τό εκφράζει, βχρέως δμω; φέρει ό Βόρζδον, οστι; άντήμειψε τήν θείαν τ-υ δι ’ απεριορίστου εύγνωμοσύνη;.
μζν την παραίτησιν ταύτην άπό τή: παπρότ-τος, διότι έν τώ
Αργότερα άφού έμεγάλωσεν ούτο; τόν παρέλαβεν _ή μήτηρ του.
σχεοίω οι’ ού διενοεϊτο νά άνοιζοδομήση το ζαταπεσόν οικοδόμη
Άλλ’αύτο; οέν ήδύνατο νά λησμονήση τήν παρά τή αθείαΈλλη» μα μεγάλη έπεφυλάσσετο θέσι; εί; τόν Έράρδον. Άλλ' ό 'Ιωάν
εύτυχίαν του, εύτυχίαν πού κανένα παιδί δέν έγνώρισε, κατά τού; νη: Γαβριήλ Βόρκμαν θά κατορθώση νά θριαμβεύση κατά τή;
λόγους του.
ουσμενειχ; τής τύχη; άνευ τίνος άλλου στηρίγματος είμ. τής ύπεΈν τούτοι; ή Έλλη, στερηθεΐσα τή; φιλτάτη; παραμυθίας της,
ρηφανεία: του.
κατελαν.βάνετο ύπό άρρήτου θλίψεω;, καί ή λύπη αύτη τοσούτον
Ή Έλλη λαμβάνει τά; χεϊρα; που, ζαί θλίβουσα αύτά; διά
έδέσποσεν αύτη; ώστε άνεζήτησε τόν Έράρδον.
πών ίοιζών πη; :
Αί δύο άδελφαί ούδέποτε ειχον άγαπηθή, ζαί μολονότι ή Έλλη
— Εύχαριστώ, άνέκραξε πεοιπαθώς, εύχαριστώ. Έπανώρθωέδειξεν είς τήν Γουγχίλδη·/ τοσαυτην άφρσίωσιν ζατά τά; 'ήμερα;
σε;
δσον σοι ητο δυνατόν τά άδιζήμ.ατα τά όποια διέπρχςε; έναν
τής δυστυχία; της, αύτη διέζοψι πρό; αύτήν πάσαν σχέσιν άμα
τι:·/
μου. Θά ήμην ύπερήφα··ος, θά ήμην εύτυχή: φέρουσα έγώ
ώς τή το έπετρεψαν αί περιστάσεις.
αύτη
το όνομα τού Ίωάν/ου Γαβριήλ. Βόρκμαν. Θ’ άπρθάνω χω
Ζηλότυπος της αγάπης τού Έράρδου πρό; τήν θείαν του έμ.ήρίς
ν'
άπολαύσω τήν χαράν ταύτην άλλά θά ζήση μετά τό·.·
χανεύθη πάν μέσον δπως έζριζώση τό αίσθημα τούτο, ζαί άποθάνατόν
μου ό Εράρδο: Ρέντχαϊμ.
σπάση αύτόν άπό τής θείας του, παραπείθουσα αύτόν οτι ή Έλλη
Θυρα άφανή; ά··οίγεται αίφνης καί εμφανίζεται ή Γουγχίλδη.
άφ ’ οτου έδυστύχησαν πού; περιεφρόνει Τοιαύτη δέ ήτο ή έπίβλεψις ήν οέν έπαυσε·/ ασκούσα έπ ’ αύτού. ώστε πολλά παρήΚθον έτη
— Ποτέ δέν θά λάβη ό Έράρδο: τό όνομα τούτο.
χωρίς νά ίδη δ ανεψιός τήν θείαν ήτι; έν τούτοι; παρέμεινε
Καί ή πάλη έπαναλαμ.βά/εται λυσσαλέα.
προσφιλή; εί; τήν άνάμ.νησίν του παρά τάς προσπάθεια; τή; μηΌ Έράροο; μόνο; δύναται ν’ άποοα.νθή μεταςύ τών δύο
τρό; του.
ά ν τ ι ζηλ. ω ν « μη τ έ ρ ω ν >>.
II ζ Βόρκμαν δέν αποδέχεται πήν παράζλησιν τή; Έλλης
ΊΙ τρίτη πράξι; πού δράματος, ή ώραιοτέρα πασών, έζείνη έν
— Ό υιό; μου είναι νεκρός διά σέ, άνέκραξε. καί σύ δι ’ αύτόν
ή ή παθητιζότη; πάλλει έν σζηναϊ; άπχρζμίλλου δυνάμεω; ζζί
Έγώ είμαι αναγκαία εί; τόν Έράρδον καί όχι σύ. Διότι τί θ 'α- άληθείχς, ή τρίτη πράξι; έζτυλίσσει τήν σύγζρουσιν πών άνπιπογείνη ή αποστολή του. άν άπεμακρύνετο έμού ;
μαχομένων παθών. Ό εί; μετά τόν άλλον ή Γουγχίλδη. ή “Ελλη,
Μεταςύ τών δύο τούτων μητρικών καρδιών τών έμπνεομένων ό Ιωάννη; Γαβριήλ θέλουν νά λάβουν τόν Έοάρδον. "Οτε δέ ή
ύπο αντιθέτων ιδεών ζαί αισθημάτων, τού εγωισμού παρά τή Φά /νυ Ούίλτον έθριάμβευσεν, δταν ή έχθρική αύτη άπροσδόκητος
Γουγχίλδη τή; άπειρου στοργή; παρά τή Έλλη, ή π ζλη έζρή- δύναμ·.; συνέτριψε τό εργον πών χειρών των, οί ήττημένοι είδον
γνυται αδυσώπητος μέν έκ μέρους πή; μητρός, εϋελπι; οέ έζ μέ- φευγουσαν άνεπιστρεππεί την ύσπάτην ελπίδα των, καί πην παρους πή; θείας. Ότε δέ ε’φθασεν ό Έράρδο; οστι: έν πή ρώτη ρηζολούθησαν ε·: μακράν μέ όμματα πλήρη φρικαλέα: άπελόρμή που ήθέλησε νά ριφθή εί; τά; άγζαλα; πής Έλλης, ή Γουγ- πισίας.
χίλδη ένόησε·/ ότι ή τελευταία μάχη δέν είχε συναφθή άκόμ.η,
Λυτή ή άπελπισία άποτελεϊ τήν εικόνα τή; τετάρπη; καί τε
ζαί δτι ή έπιρροή της, περί ή: έφρόνει οτι ήτο τόσον βαθέω; λευταία; πράξεως, έν ή ή λύπη τό Φόλοαλ έγκαταλειφθέντο;
έρριζωμενη καί τόσον αποκλειστική, εύρισζεν άντίδρασι·/ ϊσην προ; ύπό τή; θυγζτρό; τη; Φίλδας, ώ; οί άλλοι έγζατελείφθησαν ύπό
πή·/ ίδιαν αύπή; δύναμιν.
ποΰ Έράροου, έχει σαιξπήρειον πην άπόχρωσιν.
Άλλ' ή άντίδρασι; ήν αποδίδει αύτη είς πήν ’Έλλην προέρ
Είναι δέ θαυμάσιου μεγαλείου ή σκηνή πού θανάπου τού Ίωχεται ζλλοθεν. Ό Έράρδο; δέν είναι πλέον παιδίον. Έφθασεν
άννου Γαβριήλ Βόρκμαν. Λί δύο άδελφαί, ή Γουγχίλδη ζαί ή
είς πην ήλικία·/ καθ ’ ήν ό νέος τών σημερινών χρόνων έχει τήν
Έ/.λ.η άμφόπεραι άγχπήσασαι αυτόν, ζλαίουσι έπί πού άποσζληάξίωσιν νά είναι ελεύθερος, ανεξάρτητος, ν’ άπολαύη πή; ζωή;,
ρισθέντο; έκ τούψύ/ ·/; ππιόμαπό; που, σζιχί πλέον πή; παρελάλλοι δέ οφθαλμοί παρά οί τή; μητρός του καί πή; θεία; πον έχουν
θουση; αύπόσηπό; ω/, ζχί τότε τείνουσι τέλο; πρό; άλλήλα; τά;
γοητεύσει.Οί οφθαλμοί ούτοι είναι οί τής ώραία; κυρία; Ούίλτον,
χεϊρας.
γυναικός κατά επτά έ’τη πρεσβυτέρα; αύτού, έγγαμου μέν άλλ'
--------- ----------------- ^γκαταλελειμμένης ύπό τού συζύγου της, αίχμαλωτισάση; διά
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Β' .
Ιίοπιιιατα Άριστο'ι<iv«>uc, χρονολογική τάξιςκαϊ σύντομος
άνάλνσις τών αώτων.
Ό Αριστοφάνη; έδόθη όλο; διόλου εί; τήν ζωμωδίαν ζαί κατ'
άρχά; μέν παρίστανε δι' άλλων, Κχλλισπράτου καί Φιλιππίδου,
δθεν περιεπχίζετο ώς τετράδι γεγεννηιιένος καπά τήν παροι
μίαν. ώ; άτυχή; δηλονότι, ώ; ήτον δ εις τετάρτην τού μηνό; γεν
νηθεί; 'Ηρακλή;· είτα δέ θαρρήσα; ήγωνίσατο καί αύτος. Έγρα
ψε·/ όγδοήζοντχ ζαί έπέζεινα κωμωδία;· άλλ ’ έξ αύτών διεσώθησαν μέχρι; άμών μόνον ένδεκα. Είναι βέβαιον οτι μετά Χριστόν
έσιόζοντο περί τά; τριάκοντα- είζοσιοζ-.ώ άνεγίνωσκε μετ' έπιμελεία; καί Ιωάννη; ό Χρυσόστομο: κατά τήν μαρτυρίαν Μαρσιλίου Φικίνου. Άλλά ζαί περί τούτου άμφιβάλλουσ: τανύν.
Ή επικρατούσα κατά τό πλεϊστον έντώ νϋν διάταξις τών
Άριστοφάνου; κωμωδιών είναι τυχαία, ώς ε"πεσεν είς χεϊρα; τών
πρώτων έκδοτων. Συνήθως προτάσσεται δ Πλούτος, εί καί είναι
ή τελευταία χρονολογιζώς αύτών, διά μόνον τόν λόγον δτι αύτην
έτύπωσαν τό πρώτον έν 'Ιταλία μετά τήν εύρεσιν τή; τυπογρα
φία;, νομίοαντε; ϊσω; αύτήν εύληπτοτέραν. Όρθοτέρα δμως είναι ή
χρονολογική οιάτχζις αύτών. ώ; δειζνύουσα ζαί τού ποιητοΰ τά;
βαθμιαίας προόδους ζαί τήν ιστορίαν καί εύκολύνουσα ζατά
πολύ τήν άνάγνωσιν αύτών Ή τάξις αύτή μχρτυρεϊται έζ τών
σωζομένων λειψάνων τών διδασκαλιών, ένθα έσημειοϋντο τά ονό
ματα τώ·/ άνταγωνιζ:μέ-ων ποιητών, τών δραμάτων δ καιρό;
καί ή έπιτυχία έκάστου. Είναι δ' αύτη ή άζόλουθος :
α'. Τό πρώτον αύτοϋ δράμα είνακ οί Διιτταλεϊς, (ήτοι δαιτυμόνε;, συμποσιασταί), όπερ άτυχώς οέν περιλαμβάνεται έν τοϊ;
σωζομένοις. Τό δράμα τούτο, εί; δ δ ποιητής είσήγε μειράκιο·/
σώφρον ζαί μειράκιου άχρηστον, παρεστάθη τό α' έτο; τής 88
Όλυμπιάδος, δ έστι τό 4-8 πρό Χριστού. Ήν δέ τότε δ ποιητή;
ζομιδή, νέο;, ώ; δηλοΰται έζ τών Νεφελών έν στίχω Γ>20 — 521.
«'Ο σώφρων τε χώ χ«»πύ/ωζ «ριστ ή-ζουσϊτην
ζ.άγώ (ηάοβένο; γάρ ϊτ’ ζ//, ζαί χοϊχ έξην πώ μοι τεζεϊν
έξίΟηκαν.

Σηαειώσεω; άξιον είναι δτι, έάν ύποθέσωμεν οτι ην τότε εικο
σαετή;, ιδού εύρίσζεται δ Αριστοφάνη: γεννηθεί; περί τό 447
έτος π. X. Άλλ’ ώ; έλιχθη ζχί εν τώ πρώτω τή; Εισαγωγή;
κεφαλαιω, άλλοι ύπολαμβάνουσιν αύτόν γεννηθέντα τώ 452 π.Χ.
β' . Δεύτερον δράμα τού Άριστοφάνου; ήσαν οί Βαβυλώνιοι,
ού; ώσαύτω; ζατεβρόχθισεν ό παμφάγο; χρόνος. Έν αύτώ ζαθήπτετο τών κληρωτών άρχών τών Άθηναίω και οι ’ αυτου εχθρεύθη τό πρώτον πρό; τόν Κλέωνα· παρεστάθη δέ τό επόμενον
μετά τού; Δαιταλεΐς ε'τος, τό β’ τή; 88 'Ολυμπιάδες ήτοι 429
Π. X.
γ' . Τρίτον δράμα είναι οί ' \^rp>'eic, όπερ ευτυχώ; σώζεται,
παρασταθέν τό άκόλουθον έτος, τό γ' τή; 88 Όλυμπιάδος. Άναφέρεται δέ εί; τήν τότε πολιτικήν τών πραγμάτων κατάστασιν.
Οί άνθρωποι ειχον άπαυδήσει έζ τών δεινών τού Πελοποννησιαζού πολέμου. Ό ποιητή; ϊνα ζαταστήση ποθητήν τήν Ειρήνην
διά τρόπου αστείου παριστά τά έξ αύτή; ζαλά. Λαμβάνει ένα
τ·.··ά τών αύτουργών. ζζλεσας αύτόν Διζαιόπολιν. Ούτο; λοιπον
άγχναζτήσα; κατά τού δήμου άποβάλλοντος τά; έζ Λακεδαιμο
νίων δι’ Αμφιθέου ποιείται αύτό; δι' έαυτον ζαί του: περί έαυτον
συνθήκα: πρό; τού; Λακεδαιμονίους. Άχαρνεϊ; οίδημόται αύτού,
μαθόντε; τούτο καί μισούντες τούς Λακεδαιμονίου; δ.ά τήν έκζοπήν τών ίδιων άμπέλων, άποδιώζουσιν αυτόν αυτός πειραται
νά ζαταπείση αύτού:, οανεισθεί; παρ’ Εύριπίδου σκη'/ην ελεεινήν,
άλλ’ οί λόγοι αύτού ζατορθδύσι μόνοννά διαιρέσωσι τόν χορόν εί;
δύο γνώμας.
Μετά ταύτα ίδρυθε,σης ύπ' αύτού αγορά; έρχονται ξένοι νά
πωλήσωσι καί νά άγοράσωσι. Καί πρώτον μέν έρχεται εί; Μεγαρεύς, οστι; μή έχων τι άλλο νά ζομίση φέρει εί; σάζζον τά;

θυγατέρας αύτού, έσζευασμένα; ώ; χοιρία, ζαί πωλεΐ αύτά; τήν
μέν άντί ορμαθού σκορόδων
ήν δέν διά χοίνικα άλατος. Μετά τόν
Μεγαριζό·· /έρχεται Βοιωτό,, φέρων παντοδαπά ζτή/η καί έγχέλεις τή; Κωπαιδο; ?
λίμνης.
'
Επ’ Χ'ύτω φαί··εται ζαί συκοφάν>r
τη; έπαπειλών αύτον νά
· “ καταόώση τά
—'· πράγματα
—. ....... — ώ:
·’” 1έχθρ
·°οιζά.
Ό Διζαιόπολις, ϊνα δώση εί; τόν Βοιωτόν
_:·_:τ:·/ άντίφορτον έζ τών
περισσευόντων έν Άθήναις, δίδωσιν αύτώ τον συζοφάντην <δεδεμένο·/. Πολλοί προσέρχονται εί; •όν Διζαιόπολιν, ϊνα λάβωσι μέρος ειρήνης, άλλ' αποβάλλονται· αύτό: μόνο; έντρυφά εί; τά
άγαθά αύτής.
Γελά τι; έπί τώ άστείω πρόπω, μεθ’ ού έκτίθησι τά κακά τοΰ
πολέμου καί τά ζαλά τή; ειρήνης, άλλ ’ οφείλει νά κλάύσιρ είς
την εικόνα τών πραγμάτων. Οί Μεγαρείς έλιμοκτονούντο’ ζαί
τούτο συνάγεται εντεύθεν καί άλλοθεν· ε“τι δέ ζαί εζ προτέρου
συμπεραίνεται οτι. είργόμενοι τή: Αττικής αγοράς, κατά τό ψή
φισμα τοΰ Περικλεούς, ε’μελλον περιελθεϊν εί; τοιούτο.
Τό όνομα τοϋ
τοΰ δράματος λαμβ
λαμβάνεται έζ τών Άχζρνέων, οϊτινες
άπαρτίζουσι τόν χορόν.
Εϊς τά δράματα, ώ; είναι γνωστόν, άντηγωνίζοντο πρό; άλλήλου; οίποιηταί καί διωρίζοντο πρωτεία , όευτερε’ϊα ζαί τριτεϊα.
Έ·/ ούτω λοιπό·/ ήτο πρώ· .; δ Αριστοφάνης, δεύτερος δ Κρατινο έν τοϊ; Χειμαζομένοι ., .ρίπος δ Εύπολι: έν ταϊ; Νουμηνίαις.
Δ' . Τέταρτον δράμα, ζαί δεύτερον τών σωζομένων, είναι οί
'Ιππείς, παρασταθέν τό δ’ έτος τή; 88 Όλυμπιάδος, ού άντικείμενον ή διαζωμώδησι; τού Κλέωνος. Είναι γνωστόν ότι δ δημ αγωγέ; ούτο: έγένετο τ οσούτον ισχυρός έν τή πόλεί τών Άθηναίων, ώστε κατέστη έν τέλει δεσπότη;; αφόρητος, καί μάλιστα
φαίνεται ώρισμ.ένον
μετά τά έν Σφακτηρία (Τό νησύδριον τούτο
ύπό τή; τύχη; άνέκαθεν διά μεγάλα πιράγματα). Διό ό Άριστο’η·; καί τά, κλοπάς,
φάνης, ϊνα έλέγξη τό τυραννικόν αύτού ήθος
έξέδωζε τό προζείμενον δράμα, ένθα προσωποποιώ·/
οσωποποιών τόν δήμον
’Αθηναίων ώ; γερόντεον δύσκολο·/, ύπόζωφυν καί εύαπάτη
εύαπάτητον,
ύποθέτει οτι ήγόρασε νεωστί δοϋλον Παφλαγόνα, όστις διά τών
θωπευμάτων αύτού έγένετο δεσπότη; αφόρητο:. Δύο αύτοϋ δμόδουλοι, δ Δημοσθένη; καί δ Νικίας (καί αύτοί είναι οί στρατηγοί,
οϊτινε; έδυστύχησαν μετέπειτα έν Σικελία), συνομόσάντε; έγεΐρουσι
ζατ' αύτού άλλαντοπώλην τινά Άγοράκριτον, όστις πεισθείς οτι
ά καταβάλη
τόν Κλέωνα, επιχειρεί
προώρισται ζατά τον χρησμόν νά
ζ
’ τή, rΒουλή
“ ' ~ και έν τω δήμφ έπικατ’ αύτοϋ καί νικήσας αυτόν έν
τυγχάνει νά άποδιωχθή ζαταδικασθεί; φότερον νά μετέλθη τήν
τέχνην τοϋ Άγοραζρίτου άλλαντοπώλου διά τή; πόλεως·• δ δέ άΆ
.... Λ
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Άγοράζριτο;
γενόμενοςίπίτροπος
δήμ.ου
τής
παλαιά; ζ.αταστάσεως, άνανεοϊ αύτόν ζαί άποζαθίστησεν αύτόν
εί; τό άρχαϊον. Όθεν έν τώ δράματε τούτω ού μόνον δέν ζολαΖέύει τόν δήμον άλλά καί έκτιθησιν αύτόν εϊ; τόν ε'αυτοϋ περίγε
λων ήν δέ σύνηθες, ώ; παρατηρεί δ Πλίνιος, νά προσωποποιώται δήμοι.
Τό δράμα τούτο παρεστάθη ύπ ’ αύτού τοϋ Άριστοφάνου; είς
τά Λήναια·άντηγωνίζοντο Κρατϊνο; διά τών Σατύρων καί ’Αρι
στομένη; διά τών 'Ολοφυρμών, ένίκα δέ Αριστοφάνη;.Το ονομα
λαμβάνεται έκ τών 'Ιππέων, οϊτινες σ’ν/ιστώσι τόν χορόν. Ό δέ
χαρακτήρ τοϋ δράματος είναι μάλλον πικρία; καί χολή; μεστό; ή
κωμικός.
Ό Αριστοφάνης- έκτό; τών κοινών είχε καί λόγου; ιδιαιτέρου;
έ’χθρα: πρός τόν Κλέωνα. Έν τώ δράματι Βαβυλωνιίοις ζατηγορήσαο, ώ; εσομεν άνωτέρω, τά; κληρωτά; άρχά; τών Αθη
ναίων, ήψατο ζαί τοϋ Κλέωνος, ό δέ δυσαρεστηθείς ζατηγόρησεν
αύτόν ξενίας,έ’χων λαβήν εί: τούτο κατά τά άνωτέρω λ·χθί·/τα·
Ό Αριστοφάνη; άπελύθη τή; κατηγορία: πάνυ εύφυώς παρώδη
σα; τά Όχ-ηριζά έζεϊνα επη ( Όδυσσέως Α. ς-. 215)
οΜήτηρ μέν τ' έμέ φασι τοΰ εμμιναΓ άντάρ εγωγε
pax' Ο*δ ! Οΰ γ»? πώ τι; Ιόν γόνον αύτός άνίγνω.

Καί πάλιν δέ ζατηγορηθεί; ώσαύτω; άπελύθη- έξ ού κατέστη
τέλο; φανερό; εχθρό; τοϋ Κλέωνος. Επειδή δέ ούτε σκευοποιό; ετόλμα νά κατασζευάση τό προσωπείο·/ τού Κλέωνος, ούτε το πρόσω
πό·/ αύτού νά ύποκοιθή άναφανδόν έπί σκηνής διά τήν ύπερβάλλου
σαν αύτού ϊσχύν, αύτός δ Αριστοφάνη; ΰπεζρίθη ζατά τάίστορούμενα αύτό χρίσας τό πρόσωπο·/ αύτού διά μίλτου. Ο Κλέων κα-
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τεδικάσθη ύπό τών'Ιππέων είς πέντε ταλάντων ζημίαν ελεγχθεί;
δωροδοκία; ύπό τών συμμάχων ϊνα έλαφρύνη αύτών τού; φόρου:.
Τούτο όμως δεν έκώλυσε να άποστείλωσιν αύτόν έπειτα πάλιν
στρατηγόν είς τά έπί Θράκης, ένθα έπολέμησε πρό; τόν Βρασί
δαν έν Άμφιπόλει ζ.χί έφονεύθησαν άμφότεροι. Άπετέλουν δέ οί
Ιππείς, ώ; γνωστόν,την δευτέραν τάξιν τών Αθηναίων πολιτών.
Οί πρώτοι εκαλούντο πεντακοσιομέδιμνοι, οί τρίτοι ζευγίται, οί δέ
τέταρτοι θήτες.
(ΆκολουΟεϊ)

νήσωσιν. 'Ασθένησα; έν τώ χωρίω Φαγιά έν τή οικία τού είρημένου Μποζίζ.η Μπάκα άπέθανεν, ώ; έξάγεται έκ τών βιβλίων
τής έκκλησίας τού έν λόγω χωρίου (α), τή 15 Αύγούστου τοϋ
έτους 1833.
-*·
Παρά τού άξιολόγου νέου κ. Π. Πλαίσα Νίκα άγιογράφου,
έμάθομεν ότι δ Βισκόντη; κατεγίνετο ού μόνον είς τό πρακτικόν
τής ζωγραφιάς άλλά καί εις τό θεωρητικόν τής τέχνης, ώς δήλον
γίνεται έκ χειρογράφου περϊ ζωγραφιάς, όπερ σώζεται εύτυχώς
καί κατέχει δ ίδιος κ. Πλαίσα:. Τό χειρόγραφον έδόθη ήμϊν πρός
μελέτην καί διά τήν χάριν ταύτην έκφράζομεν δημοσία τήν εύγνωμοσύνην, καθότι ποιούμεν γνωστόν νέον τών καλών τεχνών έργάτην, όστις έν μικρώ χωρίω ζών, προσεπάθει νά φανή λυσιτελής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΣΚΟΝΤΗΣ
τή πατρίδι μετά δημοσιεύσεως δδηγιών πρό: ταχεΐαν έκμάθησιν
τής ζωγραφικής. Τό πόνημα δέν έδημοσιεύθη, καί περιήλθε τό
ταν μετέβημεν εί; Σζ.ουλιζ.άδον, κώμην Ζακύνθου, εϊδομεν χειρόγραφον είς τόν αοίδιμον άγιογράφου καί χρυσωτήν Παναγιώ
άναζειμένην εί; τήν πρόοψιν τοϋ γυναιζ.ωνίτου, τοϋ ναού τής την ΙΙλαίσαν Νικάν (β).
Θεοτόκου, εικονογραφίαν παριστώσαν τήν λειτανίαν τής Θεοτόκου, Τοϋ χειρογράφου δ τίτλο; είνε : Έντολαϊ τής ζωγραφίας·
ώς έτελεϊτο εί; τό έν λόγω χωρίον. Λίαν δ ’ έπιδεικτικώς δ ζωγρά ύπό Νικολάου Βισκόντη. Όλο τό έργου διαιρείται είς δύο βι
βλία, τό μέν πρώτον περιέχει μετάφρασιν έκ τοϋ ιταλικού, τό δέ
φος Νικόλαο; Βισκόντης έγραψε τήν εξής έπιγραφην :

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ
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ΊΙ παρούσα προτζισιόν (α) έγινε ίδιας έξοδίας
Κυρίου δοτόρου Ίωάννου Βίου ΚορΦιάτη χάριν
εύλαβείας της άγιας Θεοτόκου είς Σκουλιάδον
1828 Αύγουστου 23Τό ε’ργον τούτο ούδεμίαν έπροξένησεν εις ήμάς έντύπωσιν ύπό
καλλιτεχνικήν έποψιν. Άλλως τε καί τό όνομα τοϋ καλλιτέχνου
ητο ήμίν όλως άγνωσ~ον. Ούχ ήττον έθεωρήσαμεν καλά την εικο
νογραφίαν καί έζητήσαμεν πληροφορίας περί τού βίου καί τών έρ
γων τού αγνώστου Βισκόντη. Οί παρευρισκόμενοι γέροντες, ήρχισαν
νά έπαινέσωσι τόν μακαρίτην δάσκαλον καί παντοΐα νά διηγώνται περί τοΰ δοτόρου Βίου. Ιίερί δέ τής έν λόγφ εικονογραφίας
θετικώς έπληροφορήθημεν, ότι τά έν αύτή γραφέντα πρόσωπα ύπήρξαν πραγματικώς ζαί ότι δ Βισκόντης είχε τήν ιδιοφυίαν νά επι
τύχα, είς τήν προσωπογραφίαν. Έδειξαν ήμίν τόν ιατρόν Βίον,
όστις διά τή; ράβδου δεικνύει τήν ανωτέρω έπιγραφην, τόν ίδιον
ζωγράφον Βισζόντην, τόνΈζτορα Κεφαλληνόν, οστις διά τής ρά
βδου προσπαθή νά κτυπήση επαίτην τινά ’Αντώνιον όνομαζόμενον,
καί δ δποΐος ήτο έκ φύσεως παραμορφωμένος, έχων τήν κεφαλήν
πολύ μικράν καί τά άλλα τοϋ σώματος μέλη λίαν δυσανάλογα.
Έδειξαν ήρ,ΐν γραίαν τινά Περλίρω τό όνομα, τής δποία;
οί νέοι, κατά τήν μαρτυρίαν τών γερόντων, λέγουσιν ότι θαυ
μαστή είναι ή δμοιότης. Εΐπον καί άλλα ονόματα, άλλ’ ένδιαφέρον δέν έχουσι, διό καί δέν καταχρώμεθα τή; ύπομονή; τών
αναγνωστών ημών.
Παρά τού φιλομαθούς και φιλοξένου φίλου κ. 'Εμμανουήλ
Βλασοπούλου, κατοίκου τοϋ ίδιου χωρίου, έλάβομεν θετικά; πλη
ροφορία: περί τοϋ βίου τοϋ άγνώστου τούτου καλλιτέχνου, έφ' δ
καί δημοσία τόν εύχαριστούμεν.
Έγεννήθη δ Βισκόντης έζ Ζακύ/θω περί τά τέλη τοϋ παρελ
θόντος αίώνος. Δέν ήτο μόνον άγιογράφος, άλλά καί μουσικός.
Έχειρίζετο καλά τήν κιθάραν καί τό βιβλίον. ΊΙτο καί καλό;
ιεροψάλτης. Μετήρχετο και τόν διδάσκαλον τή; ελληνική;, ιτα
λική: καί γαλλικής. Σταθεράν κατοικίαν δέν είχεν. Έφιλοξενεϊτο άπό τους χωρικούς τοϋ Σκουλικάδου καί αύτό: είς άνταμοιβήν έδίδασκι γράμματα, αριθμητικήν καί μουσικήν. Τό περισσό
τερον τού έν Σζ.ουλιζ.άδω βίου διήλθεν έν τώ γυναικωνίτη τοϋ ναΐ
σκου τή; ΙΙερναριωτίσσης ζαί έκεΐ είργάζετο. Ώ; έπί τό πλείστον
δι’ ανταμοιβήν τή; εργασία; έζήτει άρτον, έλαιον, οίνον καί
άλλα τών τροφών είδη. Ήτο λίαν φιλόκαλος τήν περιβολήν, έφόρει πάντοτε ρπνδεγότα, υψηλόν καπέλον καί έξυρίζετο τόν μύστακα, λόγω άρ'.στοζρατίας. Μετέβαινε συγχνάκι; εί; τό χωρίον
Φαγιά, ένθα έφιλοξενεΐτο παρά τινο; Ίωάννου Μποζίζ.η Μπάκα,
είς ον έοίοαξε τά ελληνικά γράμματα, ώστε ακολούθως παρά
τής τότε Κυβερνήσεω; διωρίσθη διδάσκαλος. Πάντες οί χωρικοί
τόν ήγάπων, τόν έσέβοντο καί έθεώρουν' καθήκον νά τόν φιλοξεα) Proccssione = λατανία.
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δεύτερον πόνημα πρωτότυπον ή μάλλον περισυλλογήν ωφελίμων
γνώσεων περί τή; τέχνη;. Τό πρώτον βιβλίον τιτλοφορείται :
Ιίερί τών εντολών της ζωγραφίας συντεθέντων μέν πάνω
καϊ έπιμελεία παρά τοΰ περίφημου Ιππέως Άδάμ Κιουζόλε ίταλού (γ) νύν δέ πρώτον μεταγλωττισθέντων καϊ
πλουτισθέντων μετά τινων νέων άναγκαιοτάτων υποση
μειώσεων τοΰ μεταγλωττιστοΰ, ώς έν τοϊς γράμμασι Φαί
νονται παρά τοΰ ταπεινού έν Ζακύνθω Νικολάου Βισκόντη
καϊ άφιερθέντων τή κοινότητι τών τής ζωγραφιάς μαθητών
τών έν τή Ζακύνθω καϊ άλ,λων τοΰ Γένους· Λμών. Εν Ζα
κύνθω 1820.
Κρίνομεν καλόν ν’ άνοίξωμεν μίαν παρένθεσιν, όπως παρουσιάσωμεν είς τούς ευμενείς ημών άναγνώστας τόν Άδάμ Κιουζόλε·,
όστις άπέθανε τώ 1787. Ούτος ήτο ποιητής, ιστορικό:, ζωγρά
φος /.αί άρχιτέκτων. Ό Πάπας Βενέδικτο; XIV τόν έτίμησε
διά τού τίτλου τού κόμητος καί τού παρασήμου. Ό Φρειδερίκος
δ Β' τόν προσεκάλει εί; Βερολίνου διά νά γίνη διευθυντή; τή;
Πινακοθήκη;, άλλ' άπεποιήθη. Ήτο συγγραφεύς γλαφυρό; μέν,
άλλ' άνευ βαθυνοίας καί δυνάμεως. Ό στίχος αύτού είνε αρμονι
κό;. Μεταξύ τών έργων αύτού μνημονεύεται ε’.σέτι τό έμμετρον
πόνημα περϊ ζωγραφικής ύπό τόν τίτλον Dell’ arte pittorica,
πλουτισθέν παρά τού ίδιου μετά ιστορικών καί καλλιτεχνικών
σημειώσεων. Ό Βισκόντη; δέν μετέφρασε τό έμμετρον κείμενον,
άλλά τά; έν λόγω σημειώσεις.
Κλείομεν τήν παρένθεσιν.
Διά νά λάβη δ άναγνώστη; ιδέαν τή; γλώσση; τοϋ Βισκόντη
καί μάθη τόν σκοπόν τή; μεταφράσεως, δημοσιεύομεν τήν άφιέρωσιν ;
«Στοχαζόμενο; τήν έλλειψιν τών βιβλίων τών άναγκαιοτάτων
• πρός νουθεσίαν καί μάθησιν καί οδηγόν τών μαθητών καί άρ»χ αριών τή; ζωγραφιάς μάλιστα εί; τήν κοινήν ημών γλώσσαν,
•διά τούτο μετά πολλού κόπου, δμοϋ καί σκέψεως, ήθέλησα νά
• μεταγλωττίσω άπό τό ιταλικόν εί; τήν απλήν μοι γλώσσαν τών
• Γραικών τό βιβλίον τοϋ περίφημου ίππέω; Άδάμ Κιουζόλε, τό
•δποίον είνε όντως καί πρό; μάθησιν καί ειδήσεων έπιτηδειό• τατον καί νεώτερον. Ιίεριπλέον ήθέλησα εί; τό αυτό προοί»μιον καί εί; τά; ύποσημειώσει; νά κάμω καί μίαν έκτε• ταμένην παράφρασιν άνάλογον καί αναφορικήν εί; τά νοσή•ματα. πρό; καλλιωτέραν σαφήνειαν τών αρχαρίων, διά τήν
•δποίαν έποόστρεξα εί; διάφορα βιβλία καί λεξικά γαλλικά, λα•τινικά, ιταλικά καί έλληχικά, τά δποία σποράδην έχουσι μέ»ρο; τι διηγήσεω; καί λέξει; καί μάλιστα τώ όντι έξαίρετον λε»ξ·.κόν έξηγητικόν τοϋ Π. Ρωσσελέτ, τό γαλλικόν, τό δποίον
Ια) Σώζονται έν τώ άρ/ειορνλαζ.ιίω Ζακύνθου.
ιό] Περί τού Καλλιτέχνου τούτου ϊγράΰαρ.ιν εί; ·Παλιγγενεσίαν» ’Αθηνών
άρ. 10.073.
(γ) Σηρ-Ι'.οΐ δτι εί; τήν αιτάορασιν είχεν ύπ’ δ-itv τήν έν Viccnga γενορένην
εκοοσιν τώ 1781.

«έχει καϊ τών τριών τούτων άδελφάδων τά; πλέον ουσιώδεις λέ• ξει; μετά συντόμου έξηγήσεως, ζωγραφίας· δηλαδή, αρχιτε«κτονικής καί γλυπτικής. Διά τούτο δέομαι, ω φίλτατοι μαϊθηταί καί άρχάριοι, δέξασθαι μετά εύγνωμοσύνη; τό λιτόν μου
•φιλοπόνημα, διότι, τοΐ; μέν άρχαρίοι; όοος έσεται, τοί; σε
• είδόσιν άνάμνησι;, έξ ών, έκ τής διορθώσεως ύποτάσσομαι καί
• τήν συσ.πάθειαν άίτούμενος ταπεινώς διαμένω. Έρρωσθε.
« Ό ταπεινότατος πάντων
u Nixo.laoc. ΙΙιπχύι-πΐ':
Ί'ό τέλος τού δευτέρου Γιδλίου περιέχει : «Τό διαφανές
»τών χοωιιάτων, πόνημα καί έφεύρεσι; δμοϋ Νικολάου Βισκ.όν»τη, εί; τό δποίον έρμηνεύεται ή μέθοδο; καί δ τρόπο; εί; τό νά
»κατασκευάζονται τινα χρώματα διαφανή καί τά αύτά νά με• ταβάλ.λωνται είς έτέρας όψεις καί χρώματα μέ τό μέσον τινών
•ύγρών, κατασκευασμένων άπό διαφόρου; ύ’λα; όξινά; τε ορυμείς
• καί στυφά; ή καί καυστικά; (καθώς είς τά κεφάλαια τοΰ βι»βλίου τούτου περιγράφω), τά δποία χρησιμεύουσι διά νά μιμή»ταί τινας τήν φύσιν τών όπωρικών, ανθέων, φυτών, δένδρων,
»άγγείων καί τό καλούμενου χνοϋδον (Lanuggine) καί περί τό
• λαμπρόν μέ τί τρόπον δίδεται είς αύτά ι'/. lucido In vernice».
"Επειτα δ Βισκόντη; έχει τόν επίλογον, δ όποιος είνε έργον
του καί άκολουθεί « Ή σπουδή τής ποιητική; καί τή; ιστορία;,
>·ή δποία άρμ.όζει πρό; τούς ζωγράφου; καί κατασταινεται
»δμ·.ίω; προ; χρήσιν τών αύτών εί; τά; εργασία;· τήν όποιαν
υέπίση; πλουτίζει διά σημειώσεων. Έποντα δέκα έπτά Κεφά
λαια, άτινα καλεί πίνακας καί είναι α’) Πευϊ της μορφής
καϊ σχήματος τών θε<7>ν, τών επιθέτων, καϊ αποδιδόμενων
αυτών, τών ένδυμά των, καϊ τών χρωιιάτων. β') Ιίερϊ τών
νυμφών καϊ περϊ τών ποταμών κα'> περϊ τών θεών τών
άγριων ητ<ιΐ τοΰ δά- ους καϊ τοΰ δρυμού.
(’Λζ-ολουΟ.·)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΒΙΛΖΠΣ

- ---------- ------------------ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
αμμία φωτο; άζ.τινοβολή δέν διασπά ούδαμόθεν τό έρεβος.
Ή σκιά είναι άγνωστο; έν τή δημιουργία. Έκ τών δύο τή;
πλάσεως ώών έξεκολάφθη μόνον τό jie.lar. Ό μόνο; κρότο:,—
κρότος χωρίς άντίλαλον,—είναι οί συνεχείς στεναγμοί τής διαπλάσεως, δ ύπόκωφος δούπος τή; σφύρα; τού χρόνου. Ή μορφή
συγχέεται μετά τού άμορφου, καί τό «μέρος» δέν δύναται νά διαζριθή τοϋ «όλου». Τό γεννώμενον Μυστήριον δέν έχει θεατά:,
καί δ Θεό; στερείται άθεων καί... θρησκομανών. Ούδείς ύμνος άναπέμπεται πρός τό Άγνωστον... Κάνε·.; δέν θά χειροκροτήση
τήν άνιδεάστως μυστικήν κυοφοοίαν τή: ’Αφροδίτης. Χρώμα ούδέν ύπάρχει, διότι τό μέλαν δέν είναι χρώμα, άλλ’ ελλειψις
χρώματος. Ό τροχό: τή; διαπλάσεις έχει έκτελέσει τά; πρώτα;
του μόλις στροφάς, άνασύρων έκ τοϋ κενού τήν άγκυραν τή;
άνυπαρξίας...
Άλλ’ ήδη, εί: άπόστασιν άπείρω: μακράν κάποια, οίονεί όπή,
διανοίγεται έντος τού μαύρου κενού. Το χάος συγκινεΐται. Αρ
χίζει νά αισθάνεται άποκαλυπτόμενα τά σκότια έργα του. Τώ
στήνεται ές άκτίνων λαιμητόμο; καί ές αίγλη; άγχόνη... Τό
κράτος του έλ.ηξε. Νέο; θεό:, άφανίζων πάντα άλλον πρό τή;
άσυγκρίτου μεγαλοπρεπεία; του, εγχέει άλλοίαν ζωήν εί; τό άπει
ρον. ΊΙ διαμόρφωσι; έστερείτο στοιχείων ζωής καί τά εύρίσκει
εί; αυτόν έν άφθονία... Ό χρυσός, καί ό άδάμας, καί δ σάπφει
ρο,, καί παν δ,τι λάυ.πει, ζαί πάν δ,τι θαμβοί, έγεννήθησαν
έξ αύτου.άτου άπό τόν ούρανόν πριν ή σκεφθή καν τήν υπαρξίν
των ή γή, καί ήδη τήν έναγκαλίζονται δι ’ άκτίνων αίγλη; έν
ζωογόνω έκστάσει... Οί πρώτοι τόνοι τή; φυσική; άρμονία; συγκινοϋσιν ήδη τό έμβρυον τής ύπάρξεω;- αί πρώτα·, θωπεϊαι τή;
ούρανογενού; αίοού; φέρουν τό έρύθημα εί; τά πέταλα τών πρω
τογενών άνθέων... Τού έρωτος τό κράτος βλέπει εύρυνόμενα τεραστίω;, έπ’ άπειρον, τά στενά του όρια. Ό ούρανιος καλλιτέ
χνη; πληροί ύπεργείων πλασμάτων τήν επίγειον Έδέμ καί μέ τόν
έξ άκτίνων χρωστήρα του σκορπά μυριάδας χρωμάτων άνά τόν
νήπιον κόσμον.
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Ό ’Ολύμπιο; Πραξιτέλη; διαμορφοί τά πάντα κατά την ει
κόνα του, καί διασπά τά στοιχεία τή; άναμΐκτου μάζης τού κό
σμου ΐνα προσκτήσηται τόν Ωκεανόν κάτοπτρου του... Ίδέτε I
Ζωγραφίζει τόρα τήν Ήώ, τόρα τό λυκόφω;· δ χρωστήρ του
εισδύει μέχρι τών εγκάτων τή; γή; καί χαρίζει ακτίνας εί; τόν
άνθρακα καί φέγγο; είς τόν μάργαρον... Μιγνύει τοϋ κάλλους του
τήν άνταύγειαν μέ τού πόντου τήν άλμην καί δωρείται κρυστάλ
λου; εί; τήν γήν καί σάπφειρον ρευστόν είς τήν θάλασσαν. Ώ;
κομψοτέχνη; άριστος, προσάπτει τ’ άραβουργήματά του εί; τά
πτερά τή; χρυσαλλίδο;, καί διανέμει άφθόνως τήν αΐγλην του
τήν άνεξάντλητον εί; τό λείριον καί εί; τό κρίνον... Αποσπά ο
λίγα; τρίχα; τής χρυσή; του κόμη; καί τά; συνάπτει μετά στορ
γή; εί; τής λύρα; τό πτέρωμα καί άποτυπώνει τή; άμεμήτου
μορφή; του τό αιώνιον κάλλος είς την ούράν τοϋ ταώ.
Ό θεογενή; καλλιτέχνη; (ιοφ^ τών ίδιων του τέκνων τήν μυροβόλον πνοήν καί τήν διαχέει κατόπιν εί; μόρια άπείρω; άπειρα
άνά τήν σύμ.πασαν έκτασιν περιβάλλων τήν φίλην του γήν μέ
αρωμάτων ατμόσφαιραν...
Ίδέτε I ’Απομυζά δ ούδέν φοβούμενος, κτε τά πάντα νικών,
τοϋ τέλματος τά δηλητήρια καί δωρείται άντ ’ αύτών χλόη;
έσθήτα; εί; τήν πτωχήν του ερωμένην. Θέλει πανταχοϋ την μορ
φήν του καί αύτή; την εικόνα πανταχοϋ διανέμει.
Τής ύπερκοσμίου μουσική; του οί έγχρωμοι τόνοι δονοϋσι κύ
ματα μύρων καί όχι άέρο; κενού. Καί δταν τά ράκη τή; λαίλαπος περιβάλλουν άπαισίω; τήν γήν του, τη χαρίζει αύτό; εί: άντάλλαγμα τή; Ίριδος τό έπτάχρουν διάδημα. Εί; μικράν του
άπειλητικήν συνοφρύωσιν άναγκάζει νά τρέμ,ουν οί παγετώνες τών
Πόλων. Άφ’ού δέ τήν έξω μορφήν τού παντός διέπλασεν οπω;
αύτό; ήννόει, εισδύει τόρα έντός τή; ψυχή; μας, καθιστών καί
αύτήν φαεινήν...
Καί δταν ή ζωή άπαυδήση έκ τοϋ έπί γή; μαρτυρίου της,
καί όταν διασπώσα τά; ογκώδεις άλύσεις αύτής, φεγγοπτέρυγος
δέ χρυσσαλί; πετάξη πρό: άλλους άστίρας, αύτό; καί τότε θά
έναγκαλισθή τελευταίος τήν ψυχορραγούσαν του ερωμένην, αύτό;
θά σφαλίση τά σβεννύμενα όμματά τη;, αύτό; θά Οερμάνη τών
πα-.ετών τη; τό ψύχος, αύτό; θά ροφήση έσχατο; τ-ήν έκφεύγουσαν πνοήν τής φίλη; του, αύτό; θ' άνάπτη καθ’ έκάστην έπί τοϋ
καταλεύκου τη; τάφου τήν λαμπάδα τή: ζωή; καί τού μαρτυ
ρίου τη:.
Αύτό; πρώτο; τοϋ παντό; καί τελευταίο; καλλιτέχνης.
’Λθήναι Ίϊνουάο'.ο; 4897.

ΗΛΙΑΣ I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
λουσιώτατον παρουσιάζει ή λήξασα έβδομάς τόν άμητον
διά τ-ήν άποθήκην ταύτην τών Αθηναϊκών χρονικών, και
ή δυσκολία τής έκλογή; ζαί προτιμήσεως τών θεμάτων άμιλλάται
πρό; τήν δυσκολίαν τή; συμ,πτύξεω; ζαί τών όλίγων άζόμη τά
δποία θέλομεν συγκομίσει ενταύθα, διότι έκαστον τών θεμάτων
καί μόνον μετά δυσκολία; θά ίζ,ανοποιεΐτο εί; τά. στενά δρια τή;
στήλη; ταύτης.
Τό γυναιζείον ζήτημα δέν έπαυσεν άπασχολοϋν τόν τύπον
ζαί τήν κοινωνίαν καί τήν εβδομάδα ταύτην προστεθέντο; καί
τού τή; έπισήμου έσθήτο; τών γυναικών, τό δποίον έθεσεν εί;
κίνησιν πλήν τών άμέσω; ένδιαφερομένων, άρχαιολόγους,
καλλιτέχνη;, λογογράφου; καί πολλά; άλλα; τάξει; έπιτηοευματιών. Άλλ' άν τό ζήτημα τή; έσθήτο; δέν έκρίθη έτι
μεταξύ τών άντιμαχομένων στρατοπέδων, έχομεν δμω; δριστικώ;
κεκανονισμένον τό ζήτημα τού έν .'Αγρινίω Συνεδρίου τών γυναι
κών, τό δποίον μόλις έθίξαμεν είς τά χρονικά τοϋ τελευταίου φύλ
λου, καί διά τό δποίον σήμερον δυνάμεθα νά δώσωμεν μείζονα;
πληροφορίας.
Ή ημέρα τής ένάρξεως τοϋ Συνεδρίου τούτου ώρίσθη ή 17 προ
σεχούς Απριλίου, δ δέ σκοπός αύτού καθωρίσθη ώς εξής : α'.
καθορισμός τή: θέσεω; καί τής δράσεως τής Έλληνίδος γυναίκας
έν τή κοινωνία μακράν πάση; άναμίξεω; είς έργα μή συμβιβαζό-
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μένα προς την φύσιν αύτή:, β' . ελάττωσες τών έξόοων της πολιτελείας καί οσον τό δυνατόν άπλοποίησις τοϋ ενδύματος άφαιρουμένου άπ ’ αύτοϋ παντός περιττού καί καθιστάμενου προσιτού
εις πάντα οικογενειακόν προϋπολογισμόν, γ' .διάσκεψις περί έλαττώσεως τών έξωθεν ε'ισαγομένων ενδυμάτων καί ύφασμάτων άνευ
μεταβολής τοϋ ενδύματος η μεταρρυθμίσεων της έσθητος, δ' .
διάσκεψις περί καταργήσεως τών κοσμημάτων, πολυτίμων λί
θων, δακτυλίων, περιδέραιων κλπ. Τό Συνέδριο·/ θέλει διαρκέσει
τρεις ημέρας καί παραπέμπομεν εις τό Δελτίον μας διά τό πρό
γραμμα τών γενησομένων κατ’ αύτάς, προσθέτοντες ενταύθα
μόνον ότι έληφθησαν καί λαμβάνονται ά κατάλληλα μέτρα διά
τ-ην δέουσαν ύποδοχην τών κυριών αϊτινες θέλουσι μετάσχη τοϋ
συνεδρίου τούτου, καί δτι τό συνέδριον συνδυάζεται μετ’ έκθέσεως
χειρ οτεχνημά των.
Άλλ ’ ένώ τού γυναικείου συνεδρίου καθωρίζετο ό οργανισμός
κριι τό πρόγραμμα, έτερον μέγα καί έθνικώτατον συνέδριον έτελεΐτο έν Άθήναις κατά τήν εβδομάδα ταύτην, τό 'Αθλητικόν.
Το συνέδριον τοϋτο φυσική άπόρροια τής μ,εγάλης έπιτυχίας τών
’Ολυμπιακών άγώνων είναι ε’ργον τού έν Άθήναις Πανελληνίου
γυμναστικού Συλλόγου.
Τριάκοντα τέσσαρα άθλητικά καί γυμναστικά σωματεία άντεπροσωπεύθησαν έν τώ Συνεδρίω, εις δ ό Σύλλογος Παρνασσός έχορήγησε διά τά ι συνεδριάσεις του τό λαμπρόν κατάστημά του, καί
τήν 12 ίσταμένου έκηρύσσετο ή εναρξις
λ; τών έργασιών του. Ό
Πρόεδρος τοΰ Παρνασσού προσεφώνησε τούς αντιπροσώπους τών
σωματείων καί παρέδωκε τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων εις τόν
Πανελλήνιον Γυμναστικόν Σύλλογον, οΰ ό πρόεδρος κ. Σ. Λάμ
προς λαβών τόν λόγον εξήγησε τόν σκοπόν τού συνεδρίου καί
προσφώνησα: τά μέλη αύτοΰ άνέπτυξεν άπό παλαιοτάτων χρό
νων την ιστορίαν τής γυμναστικής. Αυθημερόν καταρτισθέντος τού
προσωρινού προεδρείου έγενοντο αί άρχαιρεσίαι τού Συνέδριου καί
έξελέγη Πρόεδρος δ κ. Σπ. Λάμπρος, αντιπρόεδροι οί κκ. Γ. Παπαδιαμαντόπουλος, Λ. Κορδέλλας καί Γ. Σιβιτανίδης γενικός
Γραμματεύς Σ. Άντωνόπουλος καί ειδικοί οί κκ. Κυριτσόπουλος,
Σταματιάδης καί I. Χρυσάφης.
Είς τών κυριωτέρων σκοπών τού Συνεδρίου τούτου είναι ή
συγκοότησις τού Συνδέσμου τών άθλητικών καί γυμναστικών σώ
μα είων, καί διά τούτο άμέσως τήν επαύριον ήρςατο ή συζήτησι;
τού οργανισμού τού Συνδέσμου, καί μετά τριημέρους συζητήσεις
έπεύηφίσθη. Οΰτω δέ εΊ.αβεν ΰπαρξιν νέον άληθώς πανελλήνιον
σωματεΐον καλούμενον ύψίστας νά προσφέρη ύπηρεσίας είς τό ζή
τημα τής εθνικής μορφώσεως. Αί συζητήσεις καί παρεκβάσεις
κατά τάς συνεδριάσεις τοϋ Συνεδρίου απέδειξαν οτι οί άντιπρόσωποι τών γυμναστικών σωματείων τής έ’σω καί εξω 'Ελλάδος
ένεπνέοντο ύπό ύγιεστάτων καί αγνότατων ιδεών, έκμαρτυροϋντες
οΰτω τό νέον καί ύγιές πνεύμα οπερ τείνει νά έπικρατήση παρά
τώ λαώ. Διά τούτο χαιρετίζομε·/ ώς ίΰοινώτατ
εύοινώτατον σημεΐον τό γενόμενον Αθλητικόν Συνέδριον καί πετ ιοίθαμεν οτι ό συστηθεί; 7)07)
Σύνδεσμος τών
τΑ, Ελληνικών
’Ρ.ΐ'
γυμναστικών καί αθλητικών σώμα
τείων θέλει καταλάβει ύψίστην σημασίαν έν τά) καθόλου έθνίκζ.
ανατροφή.
Άλλά πλήν τού αθλητικού συνεδρίου εχομεν καί έτερον γε
γονός τής έβδομάδος τχύτης, στενώ; συνδεόμενο·/ πρός τήν εθνι
κήν μόρφωσιν, τήν ύπουργικήν διαταγήν δι' ής καλούνται πρός
άσκησιν έπί 40 ημέρας οί διανύοντες τό τέταρτον τής ύπηρεσίας
των ε’τος έν τή, εφεδρεία τοϋ ενεργού στρατού, ήτοι οί κληρωτοί
τής άπογραφής τού έτους 1891, είς οΰς συμπεριλαμβάνονται καί
οί κατά τόν νόμον τής στρατολογίας όπως δήποτε άπαλλαγέντες
ώς καί οί κλ.ηρωτοί τή; αύτή; άπογραφής οϊτινες έςηγόρασαν τάς
εαυτών ύποχρεώσεις έκτος τών διά τάς βοηθητικάς ύπηρεσίας προ
ορισμένων. Άπαντες οί ανωτέρω έφεδροι θελουσι προσέλθει ανυ
περθέτως τήν 20 Απριλίου ε. ε. ενώπιον τού στρατολογικού γρα
φείου τού νομού είς ον άνήκουσιν, είς δέ τού; μή προσελευσομένους
θέλει ύποβληθή τρίμηνος πρόσθετος ύπηρεσία. Οΰτω μικρόν καί
κατ' ολίγον τίθεται είς ένέργειαν τά στρατιωτικά μέτρα περί ών
έγίνετο λόγος έν τώ πρός τόν πρωθυπουργόν διαγγέλματι τού Βασιλέως, καί δ ελληνικός λαός καί τό έθνος βλέπει μετ' εΰχαριστήσεως καταβαλλομένην σοβαρά·/ μέριμναν ύπέρ τής τελειότερα;
έκπαιδεύσεω; καί μορφώσεως τοϋ στρατού.

"Εν μόνον δυσάρεστο·/ κκί άληθώς λίαν λυπηρόν έχει νά σημειώση ή χρονογραφία τής ληξάσης έβδομάδος, τήν έν τώ ΈΟνιζώ
1 Ιανεπιστημίω ανωμαλίαν ήτις άπό μηνό; καί πλέον ύφισταμένη
άντί νά έξομαλυνθή, μετά τάς παρεμπεσούσας έοοτάς καί διακοπάς τών Χριστουγέννων ότι μάλλον έξετραχύνθη.
Τί είναι αυτό τό ζήτημα τό φοιτητικόν; ΊΙ αφορμή αύτοϋ
ύπήοξε δεδικαιολογημένη καί εύλογος, άλλ'ή σημερινή θέσις αυ
τού οσον είναι λυπηρά τόσον καί αδικαιολόγητος. Διά τούς φοιτητάς τής ιατρική; τού; προσερχομένους εί; διδακτορικά; έξετάσει; έπεβάλλετο νά παρουσιάζωσιν ένα άσθενή όπως γίνωσι δεκτοί.
Άλλ 'ασθενών επαρκών κατά τόν άριθμόν μή ύπαργόντων, συνέ
βη πολλοί τελειόφοιτοι διά λόγους άνεξαρτήτους ίσως τής θελήσεώς
των — διά τό ότι δηλ. δέν είχον νά παρουσιάσωσιν άσθενή — νά
μη δύνανται νά προσέλθωσιν είς έξετάσεις. Προφανώς έκ τού μέ
τρου τούτου, καίπερ έν τώ συμφέροντι τών φοιτητών διαταχθέντος, έζημιούντο ούτοι σπουδαίως, έδημιουργεϊτο δέ κατάστασις
λίαν άτοπο; τείνουσα είς τήν χειροτέρευσιν. Τήν τροποποίησιν τής
καταστάσεως ταύτης έζήτησαν οί φοιτηταί λίαν εύλόγως, λίαν
δεδικαιολογημένως,καί διά λόγου; άνεξαρτήτους δέν είσηκούσθησαν.
Άλλά τό ζήτημα έκ τής δεδικαιολογημένη; ταύτης βάσεως
μετετοπίσθη, γεννηθέντο; παραλόγω; ζητήματος φιλοτιμίας με
ταξύ φοιτητών καί τού καθηγητού κ. Γαλβάνη, όστις λέγεται
είπών πρός άτακτοΰντας φοιτητάς ότι διά τή; διαγωγής των ήτίμαζον τήν Ελλάδα. Τό παρεμπίπτον ζήτημα έκάλυψε τό κύριον,
καί οί φοιτηταί έστερήθησαν βάσεως έν τή διαστάσει των πρό; τόν
καθηγητήν, καί τά; άρχάς τοΰ Πανεπιστημίου. Διότι παραδεχόμεθα μέν δτι φράσες οΰτω: προσβλητική έξέφυγε τού έρκου; τών
δδόντων τού κ. Γαλβάνη, άλλά καί οί φοιτηταί έν τή απαντήσει
τή; έπανορθώσεω: τοϋ προσγενομένου αύτή; αδικήματος ύπερεβησαν τά έσκαμμένα, ύπερεβησαν δηλονότι τά όρια τοϋ σεβασμού,
όστις δέον νά συνδέη φοιτητά: πρό; καθηγητάς.
Έζήτησαν άνάκλησιν τή; φράσεω; καί αϊτησιν συγγνώμης.
Άλλά δέν έσυλλογίζοντο ότι διά τής άπαιτήσεώ; των ταύτης
έταπεϊνουν τόν καθηγητήν, πνευματικοί του τρόφιμοι αύτοί τόν
πνευματικόν των πατέρα. Φαντάζονται όποιον οίκτρόν θέαμα θά
έξελίσσετο έν τή αιθούση εκείνη τοϋ Πανεπιστημίου, έν ή έξηναγκασμένος ό καθηγητή; τωε θά προσήρχετο τεταπεινωμένος νά
ζητήση παρ' αύτών, κομπαζόντων έπί τή νικητών, συγγνώμην;
Έάν δ κ. Γαλβάνη; ά.τεδέχετο νά παιξη τό οίκτρόν πρόσωπον
'Ρωμαίου αύτοκράτορος τών χρόνων τή; παρακμή; συνθηκολογούντος μετά τών άποθρασυνθέντων πραιτοριακών θά ήτο όντως
άνάξιο; τής έδρα; τοϋ Πανεπιστημίου. Καί άφού δ κ. Γαλβάνη;
ένόησε νά κρκτήση είς τό προσήκον ΰψος τήν πανεπιστημιακήν
έδραν, πρώτοι οί φοιτηταί έπρεπε νά τόν συγχαρώσι. Δυστυχώς
δέν ε'γεινε τούτο. ΙΙαρεννόσις τή; συνδεούσης τούς καθηγητάς μετά
τών φοιτητών σχέσεω; έξετράχυνε τά πράγματα, καί είδομεν
τού; φοιτητά; μή ίκανοποιουμένου; μέ τήν δήλωσιν τού κ. Γαλ
βάνη, ότι δέν ήννόει νά προσβάλλη κανένα, καί είδομεν αυτούς
ζητοϋντας τήν παύσιν τού καθηγητού των καί παρεμβάλ.λοντα;
προσκόμματα εί; τήν κανονικήν λειτουργίαν τού Πανεπιστημίου.
Ή ιατρική Σχολή κλειετα·. Οί φοιτηταί έξαγριούνται, καί δέν
έπιτρέπουσι καί εί; τού; καθηγητάς τών άλλων σχολών νά διδάξωσι. Κηρύττουσιν απεργίαν. Αί αρμόδια·. άρχαί μετά ζηλευτής
μετριοπάθειας πολιτευθεΐσαι μέχρι τούδε, έπικυροϋσι οΰτω; είπεϊν τό κήρυγμα τή; άπεργίας, κηρύττουσαι κεκλεισμένον τό Πα
νεπιστήμιου.
Τότε είδον οί φοιτηταί πού είχον εξωθήσει τά πράγματα. Δέν
θέλουν τό κλείσιμο·/ τοϋ Πανεπιστημίου, δέν θέλουν ν' άποχωρισθώσιν αύτοϋ, τό καταλαμβάνουσιν καί δέν έπιτρέπουσι·/ ούδένα
νά είσέλθη εί; αύτό. Στασιάζουσιν μέ άλλα; λέξεις. 'Επομένως
τό ζήτημα άπό φοιτητικού καί πανεπιστημιακού γίνεται ζήτημα
δημοσίας τάξεως, καί ή δημοσία δύναμις άξιοι τόν σεβασμόν τή;
τάξεω;. Μετριοπαθώ: δέ πολιτευόμενη άντί νά έκβιάση διά μέ
τρων βίαιων καί γοργών τήν έκκένωσιν καί τό κλείσιμο·/ τοϋ Πα
νεπιστημίου, περιωρίζεται είς μέτρα διακοπής τής συγκοινωνίας
τών έν τώ [Ιανεπιστημίω εύρεθέντων τήν Παρασκευήν φοιτητών
πρός τού; ε“ξω συναδέλφου; των.

γεωλογικού αύτοϋ ταξεεδίου εί; Πελοπόννησον. Έκ τοϋ ταξειδίου τούτου έξήγαγ8
σπουδαία συμπεράσματα διά τήν γεωλογικήν σύστασιν τής ΙΙελοποννήσου, άνήρεσε
δέ έν πολλοί; τά συμπεράσματα τοϋ ϋπό γεωλογικήν έποψιν περιγράψαντος τήν
Πελοπόννησον γεωλόγου κ. Φίγηψον. Ό κ. Σκούφος έκαμε τήν παρατήρησε·/
δτι δποο ϋπήρχε στρώμα γεωλογικόν τό καλούμενον φλί;, οί κάτοικοι πάσχουσιν
έκ ψαμμιάσεως, τοϋτο δέ ήγειρε συζήτησιν μεταξϋ τών κ. Γ. Μακκά, Α. Κορδέλλα καί Γ. Φωκά ήτις ήγαγεν εί; φώς καί άλλην παρατήρησιν τοϋ κ. Σκού
φου καθ' ήν έν Άμοργώ ώ; έκ τή; γεωλογική; συστάσεω; τοϋ εδάφους οι κάτοι

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ: j
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κοι ώρισμένων μερών πάσχουσιν έκ φθίσεως.

ό />■ '/1)-ρι>·έω Σννέδριοκ των γοναιχων. Τό πρόγραμμα τών έργασιών αύτοϋ
ίκανονίσθη ώ; έξή; : Ή/ιίρα πρώτη, α'.) Αγιασμός, δ’.) έναρκτήριο; λόγος
τή; κ. προέδρου, γ') έγκατάστασι; τοϋ προεδρείου τής Έκθέσεως τών χειροτε
χνημάτων, δ') μεγάλη λαμπαδηφορία. Ήμϊρα ίιυτίρα. ά) Εκλογή ελλανοδίκου
επιτροπεία; διά τά εκθέματα, β') άπονομή χρυσού καί άργυροί βραβείου ώ; καί
διπλωμάτων, γ'| διδασκαλία δραματικού έργου ϋπό ερασιτεχνών τοϋ ιδιαιτέρου
τμήματο; τοϋ άθλητικοΰ συλλόγου ό «Ηρακλής.» 'Πμίρα τρίτη, α'ι Συζήτηot; περί καταργήσεως τή; άσκοπου καί ματαίας πολυτελεία;, περί καταπολεμήσεως
τών ξένων και έπίβλαβων ιδεών άφορωσών τήν χειρασέτησιν τής γυναίκας, περί
τή; έν τώ οϊκω έργασία; τή; γοναιχός. περί τής προσηκούσης έλληνοπρεποϋς
άνατροφής τών τέκνων, περί ορισμού τόπου χαί χρόνου τής β'. πανελληνίου έκ
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θέσεως γυναικείων έργων, β') Γεύμα πρός τιμήν τών ξένων.

ρχαιο.ίογιχήν. 'Εταιρίας ϊτησία .ίυγοόοσία. Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν συ-

ό ,3ιόάίο>· της ΐΗ/χης, είναι τό ποιητιχώτατον osvv χαί τό άβρόν όνομα τής
συλλογής διηγημάτων τοϋ συνεργάτου μα; χ. Γ. Στρατήγη. 'Αχούσατε τοϋ;
τίτλου; τών 16 διηγημάτων έξ ών ά-.οτελεΐτα·. τό Βιβλίο·/ τή; Ψυχής.όλους εναν
χ' έναν : ’ί ό Γιασεμί, Ή Δυωδίατοΰ Μίνδελσο», Φαρμακερά λουλούδια, Αιώνιο
παιδί. Έρως χαί μίσος,Τρελλός, Ή Νεράιδα, ΊΙ Βασιλοποϋλα, Ό'/ειρον Νεχροϋ. Έρως χαί Δόξα, Ή Ζήλια, Ή Πλεξίδα, Μέσα εί; τό ΓΙέλαγο;, ΊΙ
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Νύχτα τοϋ Γάμου, Ή Στρίγγλα, Ή Σφίγξ, ΊΙ Λιόή.
Καί τί χάρις χαί φιλοκαλία τυπογραφική. Τό σχήμα πρώτον τοΰ βιβλίου άποτελή νεωτερισμόν ίξόχως επιτυχή, προδίδει έναν ιδιαίτερον αέρα, αρχαιοπρεπή
άμα καί νεωτεριστικόν. Χάρτης, τύπο;, έξώφυλλ.ον άνΟοστόλιστον, όλα προσθέ
τουν κάτι είς τήν εσωτερικήν τήν ουσιαστικήν άξίαν τοϋ Β βλίου.
Άνοίγομεν τυχαίω; τό Βιβλίον τή; Ψυχή; καί ϊχομεν ενώπιον μα; τήν σε
λίδα 33 ΙΙαρακολουθήσατέ μα; εις τήν άναγνωσιν μια; παραγράφου μόνον ϊνα

κρίχηται έζ ο»υχο; τόν λέοντα :
α Είδα τέλος νά σηκοίνεται ή Ίρμα καί νά φεύγη ώ; νικημένη, άφίνουσα ελεύ
θερον τό παιδίον εί; τήν Λόπην, καί ώ; νά μοϋ έσπάραξε τό στήθος, ώς νά μοϋ
έξέσχισε τήν καρδίαν είς δύο, έμεινα έχει ^άφωνος, ακίνητος, ^συντετριμμένο;
Αυτομάτως διά μίαν στιγμήν έκαμα κίνημα νά σηκωθώ, να τήν άκολ.ουθήσω, ’ νά
συρθώ όπισθεν της, ζητώ/ τό έλεος της' άλλά τήν ιδίαν στιγμήν αισθάνομαι νά μέ
καρφώνουν επάνω είς τό κάθισμά μου τά δύο γαλανά μάτια τής Λόπης χαί νά
μέ σφίγγουν, χαί νά τυλίγωνται γύρω εις τόν λαιμόν μου, ώς δύο χέρια, αί δύο
ξανθαί της πλεξίδες. Κ έμεινα ίχείέκμηδενισμένο; μέ τό βλέμμα μου ατηλωμίνον
χάτω, λα/ταρών άπό άγάπην διά τήν άποϋσαν καί μισών θανασίμως τήν
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νήλθον οί Εταίροι τή; έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρία; εί; τακτικήν
συνέλευσιν όπως άκούσωσι τήν λογοδοσίαν τοϋ συμβουλίου. Καταρτισθέντος δέ τοϋ
προεδρείου τή; συνελεύσεω; ό γραμματεϋ; τοϋ συμβουλίου κ. ΓΙ. Καββαδίας άνέγνωσε τήν λογοδοσίαν τών πεπραγμένων κατά τό έτος 1896. Κατ' αυτήν ή Αρ
χαιολογική Εταιρία ένήργησε κατά τό λήξαν έτος άνασκαφάς ϋπό τήν Άχρόπολιν τών Αθηνών, έν τώ Κέραμέ κώ παρά τό Δίπυλον διά τήν άνεύρεσιν τής
όδοϋ τής άγούση; είς τήν Ακαδημίαν τοϋ Πλάτιονος, έν Έλευσίνι, έν Μυκήναις
έν Έπιδαύρω, έν Ώρωπώ καί Λυκοσούρα. Τά έκ τών άνασκαφών τούτων εϋρήματα ϋπήρξαν κατα τό μάλλον καί ήττον σπουδαία, έκίνησαν δέ μέγα τό ένδιαφέρον τά άποχαλυφθέντα διά τών ϋπό τήν Άκρόπολιν άνασκαφών τών δύο
σπηλαίων.
Πλήν τών άνασκαφών ή Άρχ_αιολογιχή 'Εταιρία έμερίμνκ.σε περί έπισκευής
καί περιφράξεω; άρχαιοτήτων έν Άθήναις, ιδίως δέ περί τή; έπισκευής τοϋ Παρθενώνος, διά τήν όποιαν ή Εταιρία έδαπάνησε 84000 δραχμών. Σπουδαίως δέ
έμερίμνησε καί περί τής μετοεκήσεως τών Άναφιωτών άπό τή; βορειοανατολική;
κλιτύος τή; Άκροπόλεω;. Πρό; τοϋτο ήγόρασεν οίκόπεδον εύρύχωρον όπου οί
Άναφιώται στέργουσι νά μετοικήσωσιν έγκαταλείποντε; τάς έλεεινάς κατοιχία;
των τή; σήμερον, χαί ταχέως θά Ιδωμεν αίρομένην έκ τών προπόδων τοϋ ιερού
βράχου τά πενιχρά οικήματα, άτινα καί τήν άποψιν αύτοϋ ζημιοϋν. καί κινδύνου;

ήπείλουν, χαί εί; έργα άνασκαφών προσέκοπτον.
Μετά τήν λογοδοσίαν ήτις παρουσίασε τόσον ευεργετικήν καί μιγάλην τήν δρχσιν τού σωματείου έξελέγη χατά τά χεκανονισμένα ή έξελεγκτιχή τής ταμειακής
διαχ/ιρίσεω; έπιτροπή.

α.ί.Ιιχη σχο.Ιίι 'Αθηνών. Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην συνεκροτήθη ή πρώτη

άλλην I»
Είναι έκ τής «Δυιοδίας τοϋ Μένδελσόν» τό τεμάχιον τοϋτο ‘Οποία Οαυμασία όμα/.ότης γλ.ώσσης, οποία λεπτότη; χα! ευαισθησία εις τήν χρήσιν τή; ·λέξεω; χαί τοΰ τύπου^αύτή;. 'Αληθή; ευγένεια. Νομίζει ότι πάσα λέξι; έξέρχεται
έκ τοϋ άβροΰ στόματος κόρης, έκ τοϋ σεμνού έρκους τών οδόντων όψηλή; οεσποϊνης.
Τίποτε τό έπιτετηδευμένον, τίποτε τό .εξεζητημένου, τίποτε τό άπόζον σχο
λαστικότητας, ώς ούδαμοΰ φαίνεται καί ή χυδαιότης και βαναυσότη; τής λέξεως
καί τοϋ τύπου μεταρρυθμίσεων τινών τή; γλώσσης μας. 'Αληθής μελωδική αρ

μονία 1
'Αλλά και ή χαθολικωτέρα τέχνη τοϋ λόγου επιδεικνύεται λαμπρά εί; τό τε
μάχιο·/ τοϋτο, δπω; και εί; όλα; τά; σελίδας τοϋ οΒιβ/.ίου τής ψυχής.»
Νομίζει κανείς ότι άναγινώσκει τοϋ; μάγου; τεχνίτα; του λόγου τοϋ; ζώντας
παρά τόν Σηκουάνα·/. Τό ένα κατόπιν τοΰ άλλου καί όλα είς τήν θέσιν των. Τί
ποτε τό πηδηχτό, τίποτε τό άσυνάρτητον, τίποτε άπ’ έχε'να ποϋ τά λέγουν μιά
εί; τό καρφί και μιά είς τό πέταλο. 'Αληθής καλλιτεχνία ϊχουσα πλήρη συνεί-
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τών χειμερινών δημοσίων συνεδριάσεων τή; Γαλλ.ικής Σχολής 'Αθηνών. Ό δι

ευθυντής τής Σχολή; κ. Ώμόλλ έμνήσθη τή; προσεχούς συγχροτήσεω; τοϋ πρώ
του έν Άθήναις αρχαιολογικού συνεδρίου, χαί άφιέρωσε Οερμάς τινας λέξεις είς
τήν μνήμην τού Έρνέστου Κουρτίου, τοϋ όποιου ή έπιστημονική δράσις, ύι; ειπεν, άνήκει εί; όλον τόν κόσμον. Ό εταίρο; τή; Σχολής Περδριζέ ώμίλησε περί
έπιγραφών άνευρεθεισών έν Δελφοί; αΐτινε; ρίπτουσι φώ; είς σκοτεινά; σελίδας
τή; ιστορία; τής άρχαίας Θράκης. Ε’τα ό κ. Ώμόλλ ώμίλησε περί τής σημασίας
καί αξίας τοϋ χαλκού άγάλματο; τοϋ εϋρεθέντο; έν ταί; τελευταίαι; άνασκαφαί;
τών Δελφών καί τό όποιον κατ' αύτόν παριστά τόν τύραννον τών Συρακουσών
Ίέρωνα. Ό κ. Ώμόλλ είπε·/ έν άλλοι; περί αύτοϋ οτι είναι μοναδικόν όλων
τών μουσείων τοϋ κόσμου κειμήλιου διά τε τήν τέχ.νην, τό μέγεθο; και τήν θαυμα-

δησιν τών αρμονιών τών γραμμών.
'Αλλά διατί ονομάζεται ή συλλογή αΰτη αΒιβλίο·/ τής Δυχής ;»
Ό συγγραφεϋς Οά έσκέπτετο άναμφιόόλως ότι έχει χύσει είς τάς σελίδας τών
διηγημάτων του αυτήν τήν Δυχήν του, καί τοϋτο ήτο επαρκή; λόγος δπω; δώσγ,
εί; τήν συλλογήν του τό δνομα τοϋτο. Άλλ’ έγο> ευρίσκω καί ένα άλλον λόγον.
Τόν λόγον τή; ψυχολογίας ήτι; είναι ή άσάλευτος βάσις αύτοϋ. Έάν μας έπέτρεπον τά όρια τής παρούση; βιβλιογραφίας, θά παρεθέτομεν άπ" έδώ κ' άπ' έχεϊ
τεμάχιά τινα άκόμη καί Οά έβλέπεςε ζωγραφισμένη·/ εί; έκαστον στίχον τήν ψυχήν
ού μόνον τοϋ συγγραφέως άλλά καί τών προσώπων καί τών πραγμάτων περί ών
γίνεται λόγο; έν το'.,- διηγήμασι.
Καί είναι ϋπό τήν έποψιν ταύτην ό κ. Στρατήγη; άληθή; Μπουρζέ, όλόύυχο;
οπαδό; τή; λιγομένη; ψυχολογική; σχολής.

γίω.1ογία τής nr.lo^rrrimi·. Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην έν τώ φυσιογνω-
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στιχώ τμήματι τοϋ Συλλόγου Παρνασσού ό χ. Θ Σκούφο; ώμίλησε περί του
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σίαν αύτοϋ διατήρησιν.
πίτ/ιος τοΰ Μο.Ιιίρον. — Κατ' έτος εις δύο θέατρα τών ΙΙαρισίων τό τής
«Γαλλική; Κωμωδίας» και τό τοΰ «Ωδείου» εορτάζεται τή 2)14 ’Ιανουά
ριου ή έπέτειο; τή; γε/νήσεω; τοϋ Μολιέρου. ΊΙ τοϋ έτου; τούτου έπέτειος
ήτο ή 175η. Έν τώ πρώτω τών σημειωθέντων θεάτρων παρεστάθησαν δύο έργα
τού μεγάλ.ου κωμικού ποιητοϋ, ό «Μισάνθρωπο;» καί ό «Κατά φαντασίαν άσθε
νή;» έν μεγίστη συρροή πλήθου;. Ε'θιστκι δέ μεταξϋ τών παιζομένων έργων τοϋ
Μολιέρου νά παρεμβάλληται ει; διάλογο;, σχετικό; πρό; τήν ίορτήν, καί ό τής
έφετεινής εορτή; 'τιτλοφορείτο : «Αριστοφάνη; χα! Μολιέρος».
Οί δύο μεγάλοι κωμικοί συναντιόνται, καί άντα/.λάσσο'υσι τά; ιδέα; των. ‘Ο
Αριστοφάνη; τίποτε άλλο δέν έσκέ.φθη εί αή νά γελάση μέ τά; άνοησία; τού κό
σμου. Ό Μολιέρος, ώ; φίλο; τής άνθρωπότητο;, ήθέλησε νά καταστήση αυτήν
καλλιτέραν καί φρονιμωτέραν. Άλλ' ό Αριστοφάνη; δπω; περιεγέλασεν όλους
περιγελά καί τόν κακομο'ρην τόν Μολιέρου, καί τόν άφίνει νά όνειροπολή. Τότε
όμως εμφανίζεται ή Άνθρωπότη; ήτι; τόν παραμυθεί μέ τήν μελωδικήν τη; φω
νήν καί τόν ένθαρρύνει καί τόν ένισχ.ύει, καζτώ άνοίγη τέλο; τά; άγκάλας, ό δέ

Ε

Αριστοφάνη; φριάττει έχ ζηλοτυπία;.
Εί; τό τέλο; τή; παραστάσεω; όλο; ό θίασο; τή; Γα/.λική; Κωμιρδία; έόάδι-

σεν εί; γραμμήν μέχρι τοΰ παρασκηνίου οπω; χαιρετίση τού; θεατά;, φρικϊασις δέ
διέτρεξε πάντα; κατά τήν έπίσημον έζείνην στιγμήν !

συνηγορούσα ύπέρ τή; έκ τών ύστερων έπιβραβεύσεω; τώ» δοκίμων έργων έν τώ
έλευίέρω πρό τοϋ χοινοϋ ζαί έπί τή; σκηνή; διαγωνισμώ.

ά κόχχινα ί-οόήματα. Τί είναι αύτά τά κόκκινα υποδήματα ; Είναι κάτι τι
άγνωστον εϊ; τό είδός τον εί; ήμί; έδώ τοΰ; εί; τά; εσχατιά; τή; Ευρώπη;
άπομεμονωμένους. Διότι είναι τό νέον μπαλέτο, τό όποιον έπαί/Οη εί; τό Οέατρον
τοΰ Μελοδράματος τή; Βουδαπέστη; μετά σπανία; επιτυχία;, ένώ ήμεί; καλχ
χαλά δέν ήξεύρομεν τί είναι μπαλλετο, τό νέον αύτό είδος σκηνική; παραστάσεω; τό χαταλαβόν τά; σχηνά; τών μεγαλειτερων θεάτρων τή; Ευρώπη; χα'ι
μάλιστα τοϋ Λονδίνου, οπού έν τώ Οεάτρω «’Ολύμπια» δίδονται παραστάσεις
με πεντακόσια; ζαί έςαχοσία; χορεύτρια;

ΤΤ’1'·- τό ίν Μονάχα βυζαντινόν ζαί venc.Uiivix.'iv φρυντιπτι'ιριην — τό ύπό τοΰ
lj διαπρεποΰ; βυζχντινολ.όγου ζ. Κρούμβαχερ ίδρυΟέν καί τόσον έπαξίω; διευβυνόμενον, είχεν άποστείλει ή έν Τεργέστη έλληνιζή ζ ιινότη; δ σχίλια φράγκα ώ;

Τ

«Τά κόκκινη Λί i-oihjiiarao έπέτυχον ού μόνον διά τήν χορογραφιζήν τέ
χνην των, άλλά ζαί διά τούς στίχους των, έργου τοϋ Ρέγελ, και διά τήν μουσι
κήν των, συντεΟείσαν ύπό τοΰ Ρασΐλ Μάδερ. 'Εξαίρεται δέ έζ. τοϋ χορογραφικοϋ μέρους τοΰ έργου τούτου ή σκηνή τών ’Αστέρων έν ή άναπαρίσταται ολον
τό στερέωμα, μίγα άπειρον,αριστούργημα διαζοσμητικής τέχνη; καί σκηνογραφία;
πλήρες αστέρων μεγάλων καί μικρών κινούμενων ζαί οτροόιλιζομένων κατά τόν
ρυθμόν ήδυπαΟεστάτου βάλς, γινομένου άπό τής πρώτη; ήμερα; δημοφιλέστατου
Ό ουγγρικός τύπο; άναζηρύττει δτι ούδέν μπαλλέτον π’ιήν τοΰ Έξέλσιορ τοΰ
Μαρέγκου δέ.· έπίτυχεν δσον τά «Κόκκινα ύποδήματα».

συνδρομήν διά τά; ά άγζα; τή; συντηρήσει.»; του. Ό κ. Κρούμόιχερ έπί τή
δωρεά ταύτη έγρχψ·ν ε’ς τ’, ύπ’ αύτοϋ έζδιδομ.νον περιρ’-.,κόν «Βυζαντινόν Δελ
τίου» τχ έξη; : «Διά γράμματος φέροντο; χρονολογίαν 19 Δεκεμβρίου, ή έν Τερ
γέστη Ελληνική Κοινότη; κατ’ έντολήν τής έπί τοϋ Οίζονομείου Κληροδοτήμα
τος ’Επιτροπής, άπέστειλεν είς τό 11χνετιστήμιον τοϋ Μονάχου διοχίλια φράγκα
πρό; ϊδρυσιν τοϋ παρ’ ήμών πρό πολλού μελετηθέντο; μεσαιωνικού ζαί νέου έλληνιζοΰ φροντιστηρίου. Ή Οί/ονόμειο; Επιτροπή καί τό Συμβούλιου τή; Kotνότητος. διά τή; άποφάσεω; ταύτης. περιαπτούσης όντως αισχύνην εί; τήν βαυα
ρικήν Βουλήν, παρέσχον μεγαλοπρεπή άπόδειξιν τή; βαΟείας αύτών συνέσεως
προς διάγνωσιν τών χρειών τή; επιστήμης, άμα δέ ζαί τεκμήριου ιδεώδους έν
νοια; καί άγνή; φιλοπατρίας. Ιδιαιτέραν αϊσβανόμεΟχ εύφροσύνη». έκφράζοντε;
δημοσία τήν βχΟεϊαν ζα: ενδόμυχον ή·χών εύχαριστίαν έπί τή μεγαλόφρονι ταύτη

Σημειοϋμεν δ’ ένταϋΟα ότι ή έπί τοϋ προϋπολογισμού έπιτροπή τή; έλληνιζής
βουλ.ή; τψηφίσατο δισχιζ.ία; δραχμά; υπέρ τοΰ αύτοϋ ιδρύματος’ ούδίμία δέ άμφιόολία ότι τό ποσόν τούτο θέλει έγχ.ιΟή ύπό τής Βουλής.

Ι«»ζιχί·η Boanopoc. Έν τή Γεωγραφική Εταιρία τόϋ Μονάχου ό καθηγητή;
τοϋ πανεπιστημίου Όβερχοϋμερ έποιήσατο μακράν διάλεξιν περί τοϋ Θραζι\1ν>ιμιϊα>· lie, ιόν 'Οράτιον.—ΊΙ ιταλική πόλις Βενόσα, (ή άρχαία Βενουσία)
κοϋ Βοσπόρου, υπό γεωγραφικήν καί φυσιολογικήν έποψιν 11αρετήρησε δέ πρό;
1'1 άπεφάσισε πού πολλού νά έγείρη λαμπρόν μνημείου εί; τιμήυ τοΰ αρχαίου
τοί; άλλοι; δτι τό όνομα «Βόσπορο;» δπερ νομίζεται συντεθειμένου έκ τοΰ «βοΰ;»
Λατίνον ποιητοΰ Όρατίου καταγόμενου έκ τής πόλεως ταύτης. Τό μνημείο»
ζαί «πόρο;» είναι αρχαία βραζική λέξις, ή; δέν διεσαφηνίσΟή εΐσέτι ή άρχή
τούτο όσον ού'πω συμπλησουται, άγγέλλεται δέ ότι ή άποζάλυψι; αύτοϋ Οά γίνη
i νιώτιροι fittpAardol ποιηταϊ ί875—1897. ΈξεδόΟη εσχάτως έν 'Ολλανδία
τόν επόμενον Σεπτέμβριον έν μέσω πολυημέρων εορτών.
ύπό τόν τίτλον «Άτό τοϋ θανάτου τοϋ Πογγειτέρ» άνΟολογία τών 'Ολλαν
ίον ίργον Μαβκανη.—Ό πεφημισμένο; μελ.οποιό; τή: «Καβαλλερίας Γ’ουδών και Φλαμανδών ποιήτώ» καταρτισΟεΐσα ύπό έ«ό; τών καλλίτερων έξ αύτών
στικάνας» Μασκάνη; συνέθεσε νέον μελόδραμα έπ’ στίχων τοΰ ποιητοΰ ’ Ίλτοϋ χ. Πόλ δέ Μ .ντ.
—
λικα. ΊΙ ύπόΟεσις έλήφΟη έκτης ιαπωνικής μυθολογίας. Τ. δικαίωμα δέ τή;
πρώτη; παραστάσεω; τοΰ νέου τούτου έργου του έπούλησΐ» ό Μασκάνη; εϊ; τό
« "Ο.τι έκέρδ.σεν ή νεερλανδική ποίησι; κατά τά τελευταία έτη. λέγει ό κ.
Οέατρον τοϋ μελοδράματος τού Λονδίνου άντί 2000 λιρών.
Πόλ δέ Μόντ, εί; ύψος καί λεπτότητα αισθήματος, εί; ακρίβειαν άντιλήψεως,
εί; άνεξαρτησίαν ζαί χάριν περί τού; ρυθμούς, εί; ευφωνίαν, ,εϊς απλότητα ζαί
ΓΠο μηναιΐυν ΙΙοργέζη.—Μία τών διχσημοτέρων χαλλιτεχνικιΰν ίδιωτιζών συλφυσικότητα περί τήν ϊχφρασιν καϊ ε:; δύναμιν άζόμη, καί άζρίβειαν^περ: το αί
1 λαγών έν Ίταλίχ είναι ή τοΰ άρχαίου άρ.στ.κρατικού οϊκου τοϋ Βοργέζη.
σθημα, εί; βάθος χαί όγκον ιδεών πάντα ταϋτα Οά προζύψωσι πρό τών οφθαλμών
Μετά τού άρχηγοϋ τοϋ οϊκου τούτου ό Ιταλό; ύπουργό; τής Δημοσίας Εκπαι
παντός πεπολιτισμένου δυναμένου ν' άναγινώσκη καί νά συγχρίνγ.
δεύσει»; εύρίσζεται εί; δ απραγματεύσει; περί έκπο-.ήσεω; τή; καλλιτεχνική; του
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« 'Οφείλω μόνον νά εϊπω εοΒτο, λέγει ό‘αύτό; χ. δέ Μόντ, δτι ή νεκρά αΰτη
νεερλανδική ποίησι; νΰν τέλος πάντων'τδ πρώτον άπό τή; εποχής τοΰ Βόνδελ
καί τοΰ Χοΰφτ παρέχει εί; τήν εθνικήν μας φιλολογίαν τό δικαίωμα νά καταλάίη
όριστικώ; τήν βέσιν τη; έν τή παγζοσμίω φιλολογία. ΙΙρισΟέτω δέ καί Tofto. ότι
έν οί; σημε’οι; συγκρίνομεν τού; συγχρόνου; ποιητά; τής Γερμανίας, τής Αγ
γλίας, τή; ’Ιταλίας, τή; Ίοπανίος, τής ΓΙορτογαλλίας, τής Γαλλίας καί τοϋ
γαλλικού Βελγίου, πρ’.ς τού; ϊδικού; μας, οΰτοι είναι άνεξαιρέτω; ύπέρτεροι πάν
των τών άλλων. Πλειά; ποιητών ιός ή άποτελουμένη ύπό τοΰ Γουλί έλμου Kloos
τοΰ Φρειδερίκου van Eewcn, τοΰ Αλβέρτου L’cmcy, τής ’Ελένης Ladidotb—
Swarth, τοΰ Έρμάνου Γόρτερ. δέν άνετειλε κατά τό τελευταίου τέταρτον τοΰ αΤ-

ώνο; έν τώ ποιητικώ στερεώματι ούδεμιά; τών -χωρών τή; Ευρώπης».
Ταϋτα ό ζ. δέ Μόντ. Άλλα ζαί ξένοι γνωρίζοντε; τήν νεωτέραν νεερλανδικήν ποΐησιν άνομολογοΰσι τάς άρετάςτης. Ό συνεφώδη; ουρανός, οί ομιχλώ
δεις ορίζοντες. τά συνηρεφή δάση καί οί μεγαλοπρεπείς ποταμοί τή; πατρίδο; των
προσέδωσάν τι τό μελψδιχόν, τό χαρίεν, τό άρωματώδες, τό καλόν είς τά ποιη
τικά έργα τών Όλλα δών ζαί Φλαμανδών ποιητών.
Εί; τεσσαράκοντα πέντε ανέρχεται ό αριθμό;—σεβαστό; τή άληβεία—τών
ποιητών έξ έργων τών όποιων ζατήρτισεν ό ζ. δέ Μόντ τήν άνΟολογίαν του. Έκ
τών τεσσαράκοντα πέντε τούτων εξαιρεί, όις'εΐδιμεν, τήν πλειάδα τών πέντε, ών
εϊδομεν τά ονόματα, ζαί ποιήματα αύτών Οέλομεν δημοσιεύσει έν μεταφράσει εις
επόμενα φύλλα τών «’Ολυμπίων» οπω; ζρίνωσιν οί ήυ.έτεροι άνχγνώσται εξ
ιδία; άντιλήψεως περί τή; ποιήσει»;, ήν τοσούτον έξεδείασεν ί κ. δέ Μόντ.

ραματικοΙ όιαγωνισμοί ιν Ίια.Ιία. Οι δραματικοί διαγωνισμοί δέν είναι

Α

προϊόν μόνον τή; Ιλληνιχή; γή;· φύονται καί έν Ιταλία, μέ μίαν μάλιστα δια
φοράν ή όποια αναβιβάζει τού; ’Ιταλού; ύψηλότερον ήμών έν τώ Οέματι τούτο»,
διότι ενώ οί ίδικοί μα; διαγωνισμοί ε-.ναι έργα τή; γεναιοδωρία, τών ιωτών,
έν Ιταλία άβλοΟέτη; είναι αύτή ή κυβέρνησες. Άλ.λ’ άζρ-ΰώ; τούτο είναι διά τό
οποίον σφοδροτέρα γίνεται έν 'Ιταλία ή έπίΟεσ·.; κατά τών διαγωνισμών τούτων.
Έν τώ τελευταίοι δραματικοί διαγωνισμώ έπρόχειτο περί συγγραφή; τραγωδίας^εί/πέντε πράξει;;ζαίε·; στίχους ένδεζασυζ.λάίου;. ϊίετέσχ.ον αύτοϋ (>4 συγ
γραφείς, -:ζ δέ τών ύποδληΟέντων έργων 5 δέν έλήφβησαν ύπ’ ό’ψιν ό»; μή άνταποζρινόμενα εις τού; ορούς τοϋ διαγωνισμού. 38 ϊζρίΟ,,σαν ανάξια έξετάσεως, 21
δέ μόνον έζρίβησαν άξια προσοχή;. Τό γέρα; ήτο 10000 φρ. άτενεμήΟη δέ έξ
ήμισείας εις δύο έργα τί Vintici dl varo τοΰ Ιωσήφ Άλμπίνη ζαί ό ΣαβοναρΙΛης τοΰ Α. Γαλλέτη.
ιΛ_,γ
0^5
Ή κριτική επιτροπή έχαιοέτισε τον διαγωνισμόν τοϋτον ώ; έ’νδειξιν τη; άρξαμένης παρακμής τού νατουραλισμού. τοΰ παΟολογισμοΰ, τοΰ συμβολισμού τών
χωμειδυλλίων κλπ. ’Αλλ. ή ανεπίσημος κριτική μειδιά διά τόν ένύουσιασμόν τής
επιτροπής, και κατακρίνει τό σύστημα τούτο τή; υποστηρίξει»; τών γραμμάτων,

Ν

συλλογής. ΊΙ ιταλική χυβέρνησι; ζητεί ν’ άποχτήση τινά έκ τών αριστουργημά
των τή; συλλογής ταύτης, εί; άντάλλαγμα δέ χορηγεί τή οικογένεια Βοργέζη τό
δικαίωμα τής έκποιήσεω; τών λοιπών καλλιτεχνημάτων Ι ίαρομοία συ »φωνϊα έχει
γίνει προηγουμένως καί μέ τήν οικογένειαν Σζιάρρα έχουσαν επίσης πολύτιμον
καλλιτεχνικήν συλλογήν.
uffvii: γιω.Ιυγιχόν πυνίΛριι»· θέλει συ,έλΟε·. κατά τό» Λϋ'γουστον τού έτος
τούτου έν Πετρουπόλει.
Βιρνα^όακίι Ηθικά Π.Ιυυκιργου. Έν Λειψία έξεδοβη κατ' αύτά; ό έβδομο;
καί τεζ.ευταϊο; τόμο; τών ΊΙΟ-.κωντοϋ Πλουτάρχου ύπό Γρ. Βερναρδάκη, πε
ριέχω·» τά σωζόμενα άποσπασμάτια έκ τών άπολομένων συγγραφών τοϋ [χεγάλου
Χαιρωνέω; φιλοσόφου. Ό φιλολογικός κόσμος καθόλου οφείλει πλείστα; όσα; χάριτα; είς τον διαπρ πέστατον έλληνα φιλόλογον, όστις ούδενό; πόνου, ούδεμιά
Ουσία; φεισάμενος, ήγαγεν εϊ; αίσιο» πέρας τήν λαμπράν ταύτην έκδοσιν, άληΟές
φιλολ.ογ'.ζόν ζατο.ρΟωμα, περιποιοϋν τιμήν ζαί είς τόν ζ. Βερναρδάζην χαί είς τήν
ελληνικήν φιλολογίαν Ί'άέν Γερμανία οιλολογιζχ περιοδικά συγγράμματα διέλαόον
έντενώς περί τή; έζδόσεως ταύτη:, μετά παρρησίας δέ ζαΟομολογοϋσι πάντε; οί
γερμανοί φιλόλ.ογοι ό’τ , άν ό χ. Β ρναρδίζης μή έπελαμξάνετο τοϋ επιπόνου τού
του έργου, ό φιλολογικός ζόομΟ; μάτην μέχρι σήμερον Οά προσεδόζα παρ' αλλ.ου
φιλ.ολ.όγου τοιαύτην τινά ε'ζδοσι», τοσούτον χρήσιμον άμα και εΰχρηστον.
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ρυιχΰνντ^ουι, ΰηο Μ. Γεδεών. — Ό έν Κωνσταντινουπόλει λόγιος κ. Μα

νουήλ Γεδεϋιν είναι, ο»; γνωστόν, ακάματο; καί ακαταπόνητο; ερευνητή; τών
έζζλητ.αστιίών καί άλλων περιπετειών τοϋ μεσαιωνικού ζαί νεωτέρου ελληνισμού
Έξέδωζε μ-ίχρι τοϋδε πλεϊστα όσα. μεγάλα τε καί μικρά, εκκλησιαστικά, ιστο
ρικά καί γεωγραφικά πονήματα, λϊ ν χρήσιμα, εύφήμω; δέ έζάστοτε μνημονευό
μενα καί ύπό τών Γερμανών. *,ΐϋτω ζ. χ. το περϊ «Προικοννήσιον.. πρόσφατον
πονημάτιον τοϋ Κ- Γεδεών διαφερόντω; εξαιρεί ίν τώ τελευταίο, τεύ/ε· τοΰ
«Βυζαντινού Δελτίου·, ό επιφανή; καθηγητή; τοϋ εν Μονάχο, πανεπιστημίου Κ.
Όδερ/οϋμερ »ε'·ων ότι περιέχει πολυτίμου; ανακοινώσει; περί τή; ιστορία; ζαί
τών άρχαιο'.ήτων τών νήσων ,·ή; Προποντίδας, έπαινών δέ τήν άδάμαστον έπιμέλ.ειαν μεϋ' ή; ύ Κ Γεδεο.ν ήρεύνησ·?» έπί τόπου τού; εκκλησιαστικοί»; καί άλ
λου; κώδικα; καί τά; έπιγραφά;.
ήν στι,μήν καβ’ήν τίθεται το παρόν φύλλον ύπό τά πιεστήρια, οί χαύηγηταί
τοϋ Πανεπιστημίου, συνεννοηδέντε; μετά τή; έπιτροπή; τώκ φοιτητών, έπέφερον ειρηνικήν λύσιν, άφοϋ προηγουμένως βιεβεβαιώΟη έκ μέρους τή; Κυβερνήσεω;
οτι τά αιτήματα τών φοιτητών Οά έζτελεσβώσι συμφώνω; μέ τάς έαυτών
αιτήσει;.
Καϊ οϋτω έληξε το θλιβερόν τούτο γεγονό; κατ’ ευχήν ικανοποιητικήν και διά
τό ΙΙανεπιστήμιον καί δια τήν Κυβέρνησιν, ή; ή άπρονοησία έπέφερε τήν χθεσι
νήν αίματο/_υσίαν.

Τ

Έκ τοϋ Βασιλικού τυπογραφείου Ν. Γ. Ίγγλιση.

