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Τό ζήτημα τοΰ δραματικού θεάτρου, πού μέ άπησχόλησε, κατ’ έπανάληψιν, είς τήν στήλην αύτήν,
δέν είναι μόνον ζήτημα κοινωνικής άνάγκης— δπως
απέδειξε τό περίφημον «Κουρέλι»., μέσα είς ένα κ α 
τακλυσμόν Επιθεωρήσεων—κα! κοινωνικής τάξεως.
Είναι κυρίως ζήτημα τιμής διά τήν πρωτεύουσαν ένός
κράτους, διεκδικοϋντος, μαζί μέ τούς προγονικούς
του τίτλους, τήν πνευματικήν ήγεμονίαν των Βαλ
κανίων.
Διότι, δπως έλεγα καί τήν περασμένην εβδομάδα,
ή Ε λ λ ά ς μετά ελεύθερον βίον ένός αίώνος κατήντησε νά μήν Ιχη, δχι πλέον έθνικόν θέατρον, άλλ’
ούτε θέατρον άπλώς. Τό δτι, άπό καιρού είς καιρόν,
παίζεται είς αύτήν ή έκείνην τήν σκηνήν ένα δράμα,
τό δτι ύπάρχει ίνα παλαιόν καί νεώτερον δραματολόγιον έντοπίων καί ξένων έργων, τό δτι ύπάρχουν
δραματικοί συγγραφείς καί δραματικοί ήθοποιοί έν
έφεδρεία, δέν σημαίνει δτι ύπάρχει καί Ελληνικόν
θέατρον. Διόα θέατρον δέν σημαίνει μόνον : σκηνή,
έργον, ήθοποιός. θέατρον είναι δργανισμός αύτοτελής καί αύτόνομος, μέ τά όργανά του, μέ τάς λει
τουργίας του, μέ την ζωήν του, μέ, τήν υπόστασίν του.
Καί θέατρον, ύπό τήν έποψιν αύτήν καί τήν κυριο. λεξίαν αύτήν, δέν ύπάρχει πλέον είς τήν Έ λλάδχ,
οδτε θά ήμπορούσε νά τό άνεύρη πουθενά ό ξένος
πού θά τό έζητοΟσεν.
“Γπήρξεν άλλοτε ; Τό θλιβερώς περίεργον, διά τήν
σημερινήν κατάστασι/, είναι δτι ύπήρξε. Πρωτογε
νές ίσως, άμορφον ίσως, ύποτυπώδες ίσως, άλλ5 ύπήρξεν ώς αύτοτελής ζωντανός οργανισμός. Καί τό θέα
τρον αύτό είχε τήν ιστορίαν του, τήν έξέλιξίν του,
τά ίδανικά του. "Οταν θά έκδοθή μίαν ή μέραν ή
' ιστορία τοΟ Ελληνικού θεάτρου άπό τόν κ. Λάσκαρην, θά ίδοΟμεν συγκινητικά πράγματα — συγκινητι
κότερα ύπό τάς σημερινάς περιστάσεις— διά τήν
τύχην μερικών πραγμάτων είς τήν Ελλάδα. Διότι θά
ίδοΟμεν, δτι τό δνειρον ένός Ελληνικού θεάτρου
ύπήρξε παλαιόν δνειρον τών πατέρων μας, πρίν άκόμη
έλευθερωθή ή μικρά αύτή Ε λλη νική γωνία καί πολύ
πρίν ή διπλασιασθή. Καί τό δνειρον των ύποδούλων
καί τών ξενιτευμένων έξηκολούθησε νά είναι τό δνειρον τών έλευθέρων, ένα δνειρον καλλιεργηθέν, μέ
συγκινητικούς άγώνας, άπό τών πρώτων θεατρικών
αποπειρών είς τάς παραδουναβίους ήγεμονίας μέχρι
τής ωρίμου πλέον προσπαθείας, τήν όποιαν έσημείωσαν είς τάς ημέρας μας ό Κωνσταντίνος Χρηστομάνος καί τό Βασιλικόν θέατρον. Κ αί τό θλβιερώς πα
ράδοξον είναι αύτό. 'Ό τι τό τιμημένον αύτό βιβλίον
τής θεατρικής μας ιστορίας, τό γεμάτον άπό περιπετείας, άγώνας, ήρωίσμούς— διότι καί οί ήρωϊσμοί δέν
Ιλειψαν— κλείεται άποτόμως έξαφνα είς μίαν του σε
λίδα καί δέν βλέπει κανείς πότε καί πώς θ’ άνοιχθή
καί πάλιν.

‘Όταν πρωτοενεφανίσθη ή Έπιθεώρησις είς τήν
Ελληνικήν σκηνήν— καί κανείς λόγος δέν ύπήρχε
νά μήν έμφανισθή καί νά μή ζήση καί τό εύθυμον
αύτό είδος— οί διεκδικήίαντες ύπέρ αύτοΰ τίτλους,
τούς οποίους δέν ώνειρεύθη ποτέ, έπροσπάθησαν νά
πείσουν τό αγαθόν καί άφελές Κοινόν, δτι ή ’Επιθεώρησις δέν ήτο άλλο τίποτε, παρά μία άναβίωσις τής
’Αριστοφάνειου κωμωδίας είς τή'> ιδίαν' της π α 
τρίδα, έπηυξημένη καί βελτιωμένη μάλιστα μέ τά
νέα μουσικά δώρα. Καί έν τούτοις τό είδος αύτό δέν
ήτο τίποτε νέον είς τόν κόσμον. Ή Έπιθεώρησις
ύπήρχεν είς τήν Εύρώπην πολύ πριν ή έμφανισθή είς
τήν Ε λλάδα. Καί κανείς Εύρωπαΐος δέν έφαντάσθη
νά κηρύξη τήν άναβίωσιν τοΰ ’Αριστοφάνους μέσα
είς τά θέατρα τών ποικιλιών τοΰ τόπου του. Έ δώ
δυστυχώς, ώσάν τό ’Αριστοφάνειο ν έργον νά μήν ήτο
έργον ποιήσεως καί έργον μεγαλοφυίας, σύνθεσις ύψηλής μορφής, δργανισμός καλλιτεχνικής άρτιότητος,
άλλά διακωμφδησις άσυνάρτητος συγχρόνων προσώ
πων καί πραγμάτων, έδώ τό παράδοξον δόγμα Ιλαβε
καί τάς τιμάς τής συζητήσεως άκόμη. Εύτυχώς σή
μερον, πού ή Έπιθεώρησις μέ άλματα έξελίξεως
κατέληξεν είς θέαμα ποικιλιών, έγκολπωθέν τούς
μαύρους χορευτάς καί τάς μαδημένας άηδόνας τών
προαστειακών πάλκων, καί μέλλον νά έγκολπωθή
άκόμη δλα τά δυνατά καί άδύνατα νέα νούμερα,
δέν πιστεύω νά ύπάρχη κανείς, έξακολουθών νά πιστεύη άκόμη είς τήν άναβίωσιν τοΰ ’Αριστοφάνους.
’Αλλά τί σημαίνει ; Τό γεγονός είναι δτι αί Ά θή ναι τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου δέν έχουν νά δείξουν
άλλο θέατρον σήμερον άπό τά θέατρα τών Ποικιλιών.
"Ολοι οί άγώνες, δλαι αί προσπάθειας δλα τά ίδα
νικά κατέληξαν
ένα άπέραντον Βαριετέ ! Καί είς
τό Βαριετε αύτό, διά νά μή μάς λείπη τίποτε πλέον
έξω άπ’ αύτό,, έκλείσθησαν καί δλα τά ίδανικά τής
φυλής, δλα τά ιμπεριαλιστικά μας δνειρα, δλη ή
κιβωτός τών όσιων καί τών ίερών, οί Δικέφαλοι ’Αε
τοί καί οί Μαρμαρωμένοι Βασιλιάδες, διά νά δέχωνται τά θυμιάματα τής λατρείας μας, μεταξύ ένός ζεύ
γους γυναικείων κνημών καί μιάς παρατάξεως τριχω
μάτων τής μασχάλης.
Έ άν ύπάρχη τώρα φανείς, έάν ύπάρχη άκόμη κα
νείς, φρονών δτι τό θεατρικόν μας ζήτημα δέν είναι
ζήτημα τιμής διά τήν Ε λλά δα , τόν παρακαλώ νά
νά μοΰ χαρίση τήν ύψηλόφρονα συγγνώμην του δι’
δσα έξακολουθώ καί επιμένω νά φλυαρώ άπό τήν
στήλην αύτήν.
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Ό σκοπό; τών εκθέσεων, εϊτε έμπορικός είναι Λ τε καθαρώς καλλιτεχνικό;, προβάλλεται πάντοτε ώ; ενα ζήτημα
άξιοπρεπείας καί ζήτημα σοβαρόν διά τού; καλλιτέχνης.
Ε ί; ενα Κράτος τό όποιον λειτουργεί είς όλα του τά ζητή
ματα μέ κάποιο ένδιαφέρον, ώς Κράτος δέ έχει μεριμνήσει
και ύπέρ τών τεχνών, καί μάλιστα τελε\>ταίιος εξαιρετικήν
τιμήν προσέφερε πρός αύτάς διά τοΰ Μεταλλίου τών Γ ραμ
μάτων και Τεχνών, οι λειτουργοί των τεχνών οι άντιποο«κοπεύοντες αύτάς είς δλας τ(ον τάς εκφάνσεις οφείλουν
νά μεριμνούν υπέρ λειτουργίας των αξιοπρεπούς, ήτις συνδεό
μενη μετά τοϋ διαπλαστικού σκοπού τής Κοινωνίας καί τών
νεωτέρων καλλιτεχνών άφ’ ένός, καί τή ς ορθής άντιλήψεως
τών διά τούς καλλιτέχνας έκάστοτε προβαλλομένων ζητημά
των ά φ ’έτέρου, ν' άνταποκρίνετα-ι τουλάχιστον είς έκεΐνα τά
ζητήματα πού ϊστανται ώς στυλοβάται άξιοπρεπούς ιερίμνης,
απέναντι τών υπευθύνων πράξεων των. Υ πεύθυνοι δ έεις τάς
εκάστοτε παρουσιαζομένας σχετικάς περιπτιόσεις είναι οί περί
τά καλλιτεχνικά ασχολούμενοι υπάλληλοι καί οί Σύλλογοι
οί άντιπροσοιπεύοντες τρόπον τινά τήν δημοτικότητα τών
υποθέσεων τούτων. Ό.τοος βλέπΟμεν λοιπόν εκάστη μορφή
τοϋ ζητήματος μετράται, καί φυσικά είναι καί υπόλογος δι
έκάστην μή επιτυχή είς τό βάθος έπιχείρησιν της απέναντι όχι
μόνον ατόμων αλλά καί αύτή; τής Πολιτείας, ήτις έ;κτισε
τά θεμέλια καί έννοεϊ όχι νά τά συντηρούν μόνο}·, άλλά νά
τά φέρουν καί είς πέρας οί άναλαβόντες. Εί δ ’ άλλως τό
ΙΙολυτεχνείον δέν έχει καμμίαν θέσιν" οί παρ’ άύτού άποστελλύμενοι υπότροφοι είς Ευρώπην έπίσης, οί εύγενώς άγωνιζόμενοι καλλιτέχναι καμμίαν άπολύτως. καί έπιπροσθέτως έν
τοιαύττι περιπτώσει αδίκως καί τό ’Έ θνος δαπανά χιλιάδας
δραχμών κατ’ έτος. Δέν θέλω νά προχωρήσω είς άνάλυσιν
τών σοβαρών αύτών ζητημάτων περιοριζόμενος πρός τό πα
ρόν είς αύτά, χάριν άβρότητος, προχωρών είς τήν έξέτασιν
Γής άκαίρως διοργανωθείσης μικοάς έκθέσεως έν Κηφισιά.
Τό Κράτος έν επιστρατεύσει ευρισκόμενον, Σεβαστή έπί
τής όργανώσεως ’Επιτροπή, έπί έννέα ολοκλήρους μή
νας, είχε περιορίσει τάς χεί<>ας τών ϋγιεστέροίν αύτοΰ
βλαστών εις κινήσεις σχετικάς μέ τό στρατιωτικόν καθήκον,
καθ’ ήν εποχήν οί υπόλοιποι είργάζοντο έν ασφαλεία,
καί άνέτως ύπέρ τής ευημερίας των. Σήμερον πρός τύ τέ
λος τής έπιστρατεύσειος ή διοργανωθεΤσα παρά τού Συνδέ
σμου τών Ελλήνων Καλλιτεχνών έκθεσις έν τώ Ζαππείω
έφερε καθαράς εισπράξεις έκ πωληθέντων έργων 25 χι
βά δα ς δραχμών' αύτό συνεκίνησε τούς καλλιτέχνας, μέχρι
σημείου απερισκεψία; τοιούτου, ώστε μετ’ όλίγας ή μέρας,
οπότε συνετελέσθη ή άποστράτευσις, έπροκήρυξαν έκθεσιν,
δέκα ημέρας μετά τήν αποστράτευση’, χωρίς νά σκεφθούν
είς τό βάθος τούς έν έπιστρατεύσει συναδέλφους το>ν !
’Αποφεύγετε, κύριοι, τόν εΰγενή αγώνα, είργάσθητε
φ ιλοξενηθέντες έδώ μερικοί έξ υμών, κινούμενοι έλευθέρως,
διότι είς τήν μερίδα σας τό στρατιωτικόν ένδυμα καί
όπλον τών συναδέλφων σας σάς [βΐχεν εξασφαλίσει. ‘ίΧ
,ρίίλαιε νά τούς συνδράμετε, ούχί εμμέσως νά τούς απο
θαρρύνετε. Γνωρίζω τήν άπάντησιν εντούτοις έκ τών
προτέρων είς όλας αύτάς μου τάς σκέψεις: "O n ίέξέθεσαν
«? περισσότεροι έκ τών έπιστράτων είς Κηφισίαν». Είμαι
είς θέσιν όμως νά σάς άπανιήσω ότι πάντες ανεξαιρέτως δέν
αντιπροσωπεύονται, όπως αύιοί ώς άτομα θά ήθελαν' τούς

εύρε σύμπιιοοις βίας άνω τέρας' καί αύτή, Κύριοι μέ τά θυ
λάκια πλήρη χρημάτων έκ τής διττής βοήθειας τήν όποιαν
σας παρέσχον, ήτο ή οικονομική. Είναι εύγενεΧς, όπως βλέπετε,
δέν έζήτησαν καμμίαν άπόλύτως βοήθειαν π α ρ ’ούδενός, άν
θρωποι οΐτινες έπί τέσσερα έτη έφερον τό στρατιωτικόν έν
δυμα καί είς πολέμους εύγενεΧς καί δοξασμένους λαβόντες μέ
ρος διά τήν άσφάλειάν σας. ”11 νομίζετε ότι δέν είναι άξια
παρατηρήσειος πάντα ταΰτα ; ’Απατάσθε, έάν έχειε τοιαύτας
αντιλήψεις. ’Εντούτοις έν Γαλλία πάσα δυνατή βοήθεια
παρεσχέθη πρός τούς έπιστράτους καλλιτέχνας. Σείς οί εν
διαφερόμενοι καί οί έν πλήρει τάξει ευρισκόμενοι μέ πάσαν
σχετικήν πρός τήν Πολιτείαν ύποχρέωσίν σάς έδιόσατε κτυ
πήματα εμμέσως είς τούς συναδέλφους σας μέ κάθε τρόπον
καί μέσον ύπέχον υστεροβουλίαν. ’Υποθέτω ότι, πολύ ολίγον
έάν ήτο δυνατόν νά σκεφθήτε, θά έδίδατε ένα χρονικόν διά
στημα, αν όχι τίποτε άλλο, διά νά άποκατασταθοΰι', διά
νά έργασθούν καί αύιοί οί άνθρωποι έπί τέλους μέ κάποιαν
σχετικήν ησυχίαν ή νομίζετε ότι τά έν βία έκτελεσθέντα
έργα αύτών έ'σχον αποτυχίαν, διότι τούς έδώσατε ολιγοήμε
ρον προθεσμίαν ; ’’Οχι. Ά λλά τύ ζήτημα ακριβώς άπό τού
σημείου αύτού άρχίζει, διότι κακώς διαχειρισθέντες αύτό
καί ύστεροβούλως έπέσατε είς παγίδα άπό άπόψεως τεχνικήν
παραβολής. Βεβαίως ή κίνησις του πραγματικού τεχνίτου
είναι ή οικονομική ανεξαρτησία, δέν τό άρνεΐται κανείς,
άλλά πρός τί αύτή ή β ία ; Δέν υπήρχε γιά σάς τόση βία,
όση διά τούς έπιστράτους. Ή οί παραθερίίοντες τής Κηφι
σιάς έπρόκειτο’νά πτωχεύσουν ; Ή νομίζετε ότι οί δυνάμενοι
ν' αγοράσουν έργα δέν θά ήγόραζαν μετά δύο-τρεΐς μήνας ;
11 έν τέλει νομίζετε ότι άνεκαλύψατε θησα ρόν τινα ; "Ολα
αύτά δυστυχώς χαρακτηρίζουν άνθρώπους κακώς διαχειριζομένους τά ζωτικώτεραζητήματα των ή, έάν δέν είναι ορθή
ή άντίληψίς μου αΰτη διά σάς, τότε ή βία σας προήλθε λόγω
δειλίας καί συνεπώ; ύστεροβούλου σκέψεως ήτις είχεν ώς άρ·
χήν δύο τινά, τήν άπό τεχνικής άπόψεως υπεροχήν σας. δι
ότι ήτο αδύνατον κατά τάς σκέψεις σας μέ δέκα ήμερών άνεξαρτησίαν νά έπανέλθουν είς τά ίδιά των οί έπίστρατοι καλλιτέχναι, καί τήν καίάπτωσίν των άπέναντι κοινωνίας ήτις
έχει στοιχεία άνοιτέρας μορφώσεως. Αύιό όμως είναι κατ’
ούσίαν καί έκ τών πραγμάτων άκόμη πλάνη, καί έάν δέν
δέχεσθε καί αύτό. δεχθήτε ότι δέν διεχειρίσθητε ΰρθώς τό
ζήτημα τής όργανώσεως.
Εις τήν

μικραν

εκ&εσιν τής Κ ηφισιάς. — Έ μ φ άνίσις
νέων καλλιτεχνών.

'Η έκθεσις τής Κηφισιάς περιλαμβάνει έργα γλυπτικής,
ζωγραφικής καί Ttva ξυλογλυπτικής.Τά γλυπτικά διαιρούνται
είς συνήθη καί είς άτομικάς κατευθύνσεις, τά δέ ζωγρα
φικά είς κυρίως τοιαϋτα καί είς διακοσμητικά μάλλον. Έ π ί
σης καί είς μίαν νποδιαίρεσιν τρόπον τινά διά τήν ζωγρα
φικήν, είς έπίδειξιν συνόλου καί είς μεμονωμένην. Εις μέν
τά κυρίως ζωγραφικά καί τήν έπίδειξιν- συνόλου διάκρισιν
αποτελούν οί Κοι Ν. Ν. Λύτρας, Σ. Παπαναγιώτου, Θ.
Τριανιαφνλλίδης. Σ· Μηλιάδης, Σ. Καντζίκης, Ευάγγελος
Ίωαννίβης καί Α. Σιεφανόπουλος. Είς δέ τήν έξέτασιν ει
δικών έργων εύφήμως δύι αταί τ:ς νά όμιλήπ^ διά τούς Κους
Φρ, ‘Αριστέα, Σ. Βικατον, Ά γ. Θεοδορόπουλον, Α. Γεραλήν,. Ά λ. Χρισιοφήν καί τάς Δδας Μ. Χόρς καί Διαμαντοπούλου. Είς τά διακοσμητικά οί Κοι Π. Βυζάντιος, "Οθ..
Πβρβολαράκη; καί ΙΙερ. Λύτρας. Καί τέλος εις τήν γλυπτι
κήν καί ξυλογλυπτικήν οί Κοι Γρ. Ζευγώλης. Α. Λούκας
καί θω μάς Θωμόπουλος γλύπται καί Ν. θωμόπουλος ξιν.«
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γλύπτης. Διά τούς υπολοίπου; καλόν είναι νά σιΛΛήσω seal
τούς συμβουλεύω νά έςγάζωνχαι μετά μβγαλυτέρας προ
σοχής. 'Η βία ποτέ δέν έχει καλά αποτελέσματα.
ΖΑΓΡΑΦΙ ΚΗ

Τόν Κον Νικόλαον Λύτραν γνωρίζουν πάνιες οί ασχο
λούμενοι μέ τά καλλιτεχνικά, άλλοι; τέ καί έγώ έδωσα πάν
τοτε διά τών σημειώσεων μου είς τήν «Εστίαν» σαφή χα
ρακτηρισμόν τοϋ έργου τοϋ δυνατού τεχνίτου' άξιος υιός
πατρός, π ούτό δνομά του αποτελεί σφραγίδα στήν έξέλιξιν
τών τεχνών εν Έ λλάδι, ό κ. Λύτρας, κάτοχος αρίστων
σπουδών έκ Γερμανίας, «ίργάσθη πάντοτε μόνον διά τήν τέ
χνην καί είς τήν έκ.Οεσιν ταύτην έπίσης τό βλέπ;ει κανείς.
Έμπρεσεονιστής, θετικές, σχεδιαστής, μέ ποιότητα χρώμα
τος, μέ επιφάνειαν μεγάλων επιπέδων καί με σαφή κατεύϋυνσιν στόν χειρισμόν έκάστης πινελιάς του, μέ πλήρη 6g
γνώσιν καί πεποίθησιν τοϋ τί πρόκειται ν ’άποδώση κάθε
μία άπό αύτάς. Τά ύπ’ άριθ 67—70 έργα του δεικνύουν
πάντα τά ανωτέρω. ’Εκείνο πού τόν χαρακτηρίζει είδικώτερον είναι ή ταχεία άντίληψις τής στιγμής. ΙΙλήν τών δύο
έργων του εξαιρετικήν δεξιότητα φαίνεται ότι παρουσιάζει
είς· τόν χειρισμόν τοϋ κραγιονιού' τά δύο σκαριφήματά του
άρ. 69 είναι γεμάτα άπό άντίληψιν ρεαλισμού στήν πρώτην
έντύπωσιν τών ,προβαλλομενων εικόνων' μόνον άρτίσται, ό
πως ό κ. Λύτρας, έχουν τόσην δύναμιν είς αύτά τά πρά
γματα πού έχουν μεγάλην σημασίαν όταν συνοδεύωνται καί
μέ έργα εξ ελαιοχρώματος, όπως τά τού καλού τεχνίτου. Έ π ί
σης καί τά ’Αθηναϊκά κομμάτια καλά είς άπόδοσιν, άλλ’
άδικούνται τρομερά μόνον άπό τό πλαίσιόν των.
Ό κ. Στ. Παπαναγιόιτου, σπουδάσας καί αύτός είς Μο
νάχον, άποσταλείς ώς ύπόιροφος τοϋ Πολυτεχνείου, συναπεκομισε σπουΰάς άρίστας. Μέχρι τίνος έκ τής συνολικής έπιόείξεως τών έργων του εκ τών έκθέσεων μάς εΧχε παρουσιασϋή ώς ένας πλανερίστ έκ τών ολίγων πού έχομεν νά έπιδείςωμεν. Ά π ό τίνος όμως τά έσωτερικά θέματα τόν ένδιαφέρουν περισσότερον ή μάλλον τόν συγκινοϋν. Δυστυχώς
δέν. μου έδόθη ή ευκαιρία νά ομιλήσω γενικότερα περί αύτόϋ. "Ηδη όμως θά ήτο κανείς ασυνείδητος έάν απλώς καί
μόνον άνέφερε τό όνομά του. Τοϋ κ. Παπαναγιώτου ή εργα
σία αποτελεί διάκρισιν απόλυτον, μετ' άλλων ελάχιστων έρ
γων τή; εκΟεοεως ταύτης. Το Τάμα του είναι ένα καλοβαλ
μένο έργο, όσον δέ έκ πρώτης όψεως καί άν φαίνεται απλού ν,
«ύρίσκο» ότι άπέδωσεν άπ’ άκρου εις άκρον τήν ελληνικό
τητά τής ύποθέσβιός του τής τεχνικής καί αισθητικής.
Μερικοί έχουν άνιιρρήσεις τινάς είς λεπιομερείας έκτελεσεως' άς τάς έχουν, Ό κ. Λεων. Εμπειρικός είναι; χάτοχος ένός λαμπρού έργου άπό τό πέρασμα τοϋ Παπαναγιώ
του. ’Επίσης και τό κτένισμα καλό, άλλά ή έλλειψις ε
παρκούς σχεδίου καί τό μέγεθος παρουσιάζουν αύτό έντυπωτικώς ώς μικρομεγάλον στήν πρώτην έντύπωσιν. 'Ομοίως
τό στάλιασμακαί οί ψαράδες μάς θυμίζουν τάκαλά κομμά
τια τοϋ υπαίθρου τοϋ κ. Παπαναγιιότου.
Διά τόν κ. Τριανιαφυλλίδην, όσης έτυχε σπουδών εν
Μονάχψ καί Παρισίοις, πρέπει νά ξεχωρίσωμεν τό είδοι{ τής
άντιλήψεώς του. Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι *ίναι
καλλιτέχνης μέ βαθειά μΐσθησι τής άντίλήψεως τοϋ καλού
«αί τής πάστα; τών χρωμάτων καί τής συνδετικής αύτών
έναρμονίσεως. Ίσ ω ς’εΤλ’αι ό μόνο; πού μετά τόν κ. Ίακω βίδην εναρμονίζει.τόσον ευχάριστα πάν ό,τι προβάλλεται ώς
•ίκών, άποφεύγων τό δυσκολώτερον σημεϊον είς τήν περίητωσιν ταύτην τής γλύκας πού παρουσιάζεται εις τήν προσ
πάθειαν αυτής τής ένοποιήσεως. Έ ά ν παρατηρήσετε τά 6π’

άριθ. !)ό, %, 97, 1)8 έργα του, βλέπετε τόν ακέραιον τεχνί
την, όστις είς τό μαεστρικό στρίψιμο τής πινελιάς του έχει
σκορπίσει μίάν λεπτήν ευγένειαν πού διακρίνει τ ύς κατέ
χοντας τελείως καί μέ ισορροπίαν τάς ύπό τής φύσεως προβαλλομένας έντυποίσεις τών στιγμών. Τέλος είς τό έργον
τού λαμπρού ζωγράφου ύπάρχει ξέχωρος μυστικισμός πού
χαρακτηρίζει καί αύτόν τόν ϊδιον ώς άτομον.
Ο Στυλ. Μηλιάδης, έντοπισθείς πλέον, μάς παρουσιάζε
ται άπό πέρυσι πολύ διαφορετικός' φαίνεται ότι ή άλλαγή
τοϋ ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος τοϋ είχε φέρει μικράν
ιινασΰγχυσιν είς τήν έντύπωσιν τών χρωμάτων· στά πέρυ
σι νά έργα του. ’Ή δη ό ■/,. Μηλιάδης μέ τόν Μύλο στή Χιό,
τό <Πασσά—λιμάνι» καί τό ·■'’Έ π ο ς> κάθε άλλο παρά σύγχυσιν έντυπώσεως παρουσιάζει. Άνέζησεν είς τό πινέλο του
ο τεχνίτης τού Παρισιού, έπανήλθεν ή δροσιά, καί παν ό.τι
χαρακτηρίζει τήν άντίληψιν τού κ. Μηλιάδου είς τά θέματα
πού εκλέγει, Ό Μύλος ιδίως είναιj5va μαεστρικό κομμάτι
άςιον μεγάλης προσοχής. Αύτή είναι ή άλήθεια’ δέν υπάρχει
καμμία άμφιβολία.
Τοϋ κ. Στ. Καντζίκη ή άλλαγή κατευθύνσεως πρός τας
θαλασσογραφίας άπό ημέρας σέ ημέραν αρχίζει νά κατακτά
έδαφος. Οί δυνατές θαλασσογραφίες τοΰ κ. Όθωναιου καί
οι ήρεμικές τού κ. Καντζίκη άσφαλώς τόν κ. Μαγιάσην θά
τον αναγκάσουν νά όμιλή περί τής ίκανότητός του μέ έλαφρότερον τόνον. Τό 50 καί δ ΐ είναι πρόοδος' έπίσης καί τό
52 καί 53 χαρακτηρίζουν τήν λεπτήν α’ίσθησίν του καί πό
σον γνωρίζει νά χειρίζεται τόν τρόπον τή; άποδόσεω; είς
εκείνο πού (θ έλει.
,
·
Τόν κ. Εύάγ. Ίωαννίδην ώς παλαιότερον τών άνωτέρω
γνωρίζουν πάντες, δέν πρόκειται δέ αί όλίγαι λέξεις νά χα
ρακτηρίσουν τόν καλόν τεχνίτην. Ό ήρεμικός ζωγράφος έχει
εντούτοις μίαν εξαιρετικήν έπιτυχίαν είς τήν έξ έλαιοχροιματος προσωπογραφίαν καί είς τό θέατρον τοΰ Ιίάκχου.
Ο κ. Στεφανόπουλος άσφαλώς άδικεΐται μέ τά ώραΐα
εργάτου- πρέπει νά μάς παρουσιασθή συνολικοιτερα, μέ μίαν
έκθεσιν ίδικην του. Κ ατ’ αύτόν τόν τρόπον αδικείται ό ζω - '
γράφος τοϋ Ελληνικού υπαίθρου. Τά ύπ’ άριθ. 92—94 το
πία του δεικνύουν τήν άνωτέρω αλήθειαν. "Οσον διμ τό 93
ποιός είναι εκείνος πού θά έχη άντίρρησιν ; Έσταμάτησε τό
πράγμα οπου έπρεπεν έχει αισθητικήν τό μικρόν κομψοτέ
χνημα του" συνιστώ νά τό προσέξουν είναι τόσο μέσα στήν
άλήθεια,καί τί άπλους τίτλος : «Στό χωράφι» ! Πόσα έντούτοις μάς υποβάλλει όπως είναι ζοιγραφισμενον ! Τό λαμπρόν
δέ κόψιμόν του έρχεται καί αύτό νά πρόσθεση τήν χάριν του
σιό σύνολον. Αύτά περί τών είς τό σύνολον παρουσιαζομένων ζωγράφων.
Ό Φρίξος Άριστεύς παρουσιάζεται έπειτα άπό μακράν
απουσίαν άπό τάς εκθέσεις μέ σειράν μικρών έργων εναρμο
νισμένων μέ τήν καλλιτεχνικήν ψυχήν του. Δέν είναι ή πρώτη
φορά πού τά ώραϊα κομψοτεχνήματα του μάς υποβάλλουν
σκέψεις άνωτέρας διά τήν συνθεηκότητα τού καλοΰ τεχνί
του. Τά ΰπ’ άριθ. ‘3. Τζαμί καί Πεύκα στή νύκτα δεικνύουν
τήν λεπτήν αϊσθησίν του καί εύγένειαν· Έ πίσης ό κ. Ία κωβίδης είναι κάτοχος έργου τού κ. Άριστέως άπό τά ολίγα
πού οί Έ λληνες ζωγράφο), μάς παρουσίασαν κομψοτεχνή
ματα.
Ο καθηγητής κ.'Βικάτΐίς. έάν έξετασθή ώς τοιούτος, βε
βαίως καλόν είναι ν-’ αποσιωπηθή. Έ άν έξετασθη ώς, ζω 
γράφος πού έστειλε σέ ένα παζάρι έργα του διά νά πωληθοϋν, πάεικαλά τό πράγμα. Έ ν πάση περιπτο'ισει ποίαν συγκίνησιν ήσθάνθη διά τό θέμα του ; Καί ποιον σκοπόν,στό βά

θος έχει ή είκών τής χαρτοπαιξίας,
άλλά καί αύτό καΟ ’ εαυτό έξεταζόμένον τό θέμα; Ουδέποτε παιδιά παίζοντα δίδουν, έντύπωσιν λογικής γε
ρόντων.
'Q κ. ’Αγγελο; Θεοδωρόπουλος
άσφαλώς έχει προτερήματα, άλλά
πρέπει νά κατμβάλλη μεγάλην προ
σοχήν είς τό σχέδιόγ του, έκ τού
οποίου έξαρτώνται κυριολεκτικώς
όλα. Διότι είς τό ένωμα τής μιάς
πινελιάς μέ τήν άλλην έπί χρωμάτων
του τά διάφορα σχήματα τών μ ι
κρών επιπέδων πού μεταχειρίζεται
παρουσιάζουν σύγχυσιν τών μεγαλύτε
ρων τοιούτων. Έ ν πάση περιπτώσει
τό 4 ί έργον του είναι «να σκίτσο
πολύ καλό.
Ό κ. Λ. Γεραλής διά τής άγοραε θείσης παρά τοΰ κ. Λ. Εμπειρικού
σίκόνος του δίδει καλυτέραν έντύπωσιν άπό τά άλλα του· έργα, έχει κά
ποιαν σχετικήν ενότητα τόέργον του,
άλλ’ όχι καί πολύ σταθεφάν. "Οταν
όμως τά λουτρά παρουσιάζωνται μέ
άκινησίαν είς τά έμψυχα-όντα, χάνουν
τόν σκοπόν τής εξαιρετικής κινήσεως,
τήν όποιαν ό οφθαλμός άσυναισθήτώς γυρεύει είς τά παραλιακά λου
τρά.
Ό κ. Χριστοφής μέ τό ύ π ’ άριθ.
103 εργον του αντιπροσωπεύεται πε
ρισσότερον άπό τά άλλα του έργα.
Ευρίσκω όμως ότι δέν είναι τής ιδιο
συγκρασίας όλα αύτά τοϋ κ. Χριστοιρή. Διατί δέν μάς παρουσιάζει θ έ
ματα ανάλογα μέ τόν γύναικο καυγά
στή βρύσι* Ή δεσποινίς Μαρία
Χόρς μέ πολύ γούστο ρπως πάντοτε
έζωγράφισε τίς βιολέττες της Είναι
ένα καλό κομματάκι στήν έκθεσι τό
έργον της. Έ πίσης καί τής δεσποινίδος Διαμαντοπούλου τό 28 ένας κα:
λός τίτλος σπουδής, Τί ευχέρειαν
πού έχει ή πινελιά της, καί πόσον
πλησιάζει τά βήματα τοϋ καθηγητού της κ. ΙΙαπαναγαότου !
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΖΑΓΡΑΦΙΚΗ

Ό κ. Περ. Βυζάντιο; διά πρώτην
φοράν εμφανιζόμενος, άποτελεΐ θέμα
συζητήσεως· τό έργον του άσφαλώς
πρέπον. Ό τρόπο; τής εργασίας του
καί ή άντίληψις τοΰ μοντερνισμού
άπό τήν κίνησιν τής ζωής τών Μπρά
καί Καμπαρέ συγγενεύει μέ τήν έκδηλωμένην μορφήν τών έργων τοΰ κ.
Μαθιοπούλου, έλαφρώς πάντοτε. "Ε
Ό καλλιτέχνη·; γ λ ύ π τ η κ Μ Ι Χ Α Η Λ Τ Ο Μ Π Ρ Ο Χ
χει σννθετικότητα άρκετήν ό κ. Βυ
(Σκίτσο τοΰ ζωγράφου κ.-Δ . Μπισκίνη)
ζάντιος καί άρκετήν ζωήν. ’Ιδιαιτέρως
μοΰ έπροκάλεσαν αϊσθησίν αί παρατηρήσεις του αί έκ τής
ώς πϊννες θαλάσσης φύλλων.— Ό κ. ΙΙερ. Λύτρας, υιός τού
ζωής προερχόμεναι καί τής κοινωνικής βιοπάλης. Τό Κιάρά
Νικηφόρου Λύτρα καί άδελφό; τοΰ καλού ζωγράφου, παρου
σκούρο του, ή σπονδή τον δρόμον, είναι ένα κομμάτι
σιάζεται μέ ξενικόν χαρακτήρα είς τά έργα του. Άλλά πρέ
πολύ καλό στήν έκθεσι' ό κ. ’Εμπειρικός φαίνεται οτι έχει
πει νά όμολογήσωμεν ότι καί τά χριόματα είναι καλώς εναρ
γούστο τρομερό. Θά είχεν άκόμη περισσότερον, άπό καλλιτε
μονισμένα καί τό πλάτος τών έπιφανικών επιπέδων πολύ θε
χνικής πάντοτε άπόψεως", έάν ήγόραζε καί έργα τών καλών
τικόν. Διατί όμως νά μή (ιάς δίδουν κάτι άπό τήν ελληνι
ζωγράφων Ν. Λύτρα. Θ. Τ ρ ια ντχαφυλλ ίδ 0 1 ’. Μηλιάδου καί
κήν φύσιν ■; Φαίνονται ώς νά αντιπροσωπεύουν τοπία. Ε λ 
τιν ω ν άκόμη. Ό κ. Περβολαράκης έπίσης έκθέτει νόστιμα
βετικά ή Γερμανικά.— Καί τέλος ό
Ν. Θωμόπουλος μέ
είς τό είδός του πραγματάκια, πάντως όμως όφείλει νά
τά ωραία καβαλέτα,'πού στολίζουν καί συγκρατοΰν τά έ;ργα
όμολογήση ότι είναι βιαστικά, είναι άξιος διά μεγαλύτερα
τών αδελφών του καί τί; ώραίες κορνίζες ίου. δεικνύει άρ
πράγματα καί αύτό τόν σύγκρατεί είς,τήν συνείδησίν μας
κετήν καλαισθησίαν, άξιοπαρατήρητον δ ι ’ "Ελληνα λεπτουρ
είς έντύπωσιν καλυτέραν. Ή Ρεκλάμα τής έκθέσεως εκεί
γόν- διότι καί είς γραμμήν καί εί; γλυφάς άρχιτεκτονικάς
είναι άψογα τά καβαλέτα του,
νης πάρα πολύ καλή πλήν τών κάτω εκείνων μέ τά πλατιά
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Τοΰ κ. Ίακωβίδου Διευθυντοΰ τοϋ Σχολείου τών καλών
τεχνών δέν χαρακτηρίζονται τά έργα του μέ λέξε ις' άλλως τε
ό κ. Τακωβίδης εΐναι έκτος κρίσεώς πάντοτε. 'Ομοίως διά
τον κ. Μαθιόπουλον έχω ομιλήσει καί άλλοτε περί τής
Ιδιορρύθμου είς τά Παστέλ κατευθύνσεώς του. Διά δέ τόν
κ. Φερεκύδην δέν δύναμαι νά ϊχιο γνώμην μόνον έκ τών έν
τή έκθέσει ταύτΐ) έργων του. Ή δεσποινίς Αασκαρίδου εκ
θέτει σειράν έργων, φαίνετακ όμως οτι τάέ'στειλεν άποκλειστικώς διά παζάρι. Διά δέ τόν κ. Μπράτσαν δέν ευρίσκω
οτι εΐναι δυνατόν νά Ισορροπήσει κανείς είς την έκδήλωσίν
του, ήτις εΐναι καί δέν είναι άξια παρατηρήσεως· έχει μιά
φρεσκάδα είς τό έργον του, έχει καί ένα τρομερό λέρωμα,
καί άλλα πολλά άλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία τεχνικά, τά
όποια μόνος του δύναται νά εΰρΐ|. Διά τόν κ. Αουκίδην
προτιμώ νά σιωπήσω καί νά έχουν τόν λόγον διά τά έργα
του οί συνεκθέτοντες μαζί του' άλλως [τε καί έξάπτεται
πολύ ό κ. Λουκίδης.
Αί eaux-forts τοΰ κ. Ζαβιτσάνου εΐναι πολύ μελετημέ
νες, καί μέ περισσήν εΰγένειάν α ί κινήσεις τών γι ναικείων
σωμάτων τά τοπία του δέν τόν αντιπροσωπεύουν έπαρκώς,
ΓΛΤΠΤΙΚΗ

Ό κ. Γρηγ. Ζευγώλης δεξιοτέχνης τής πασεελίνης πα
ρουσιάζεται μέ μίαν σχετικήν έκδήλωσίν πρός τό μέχρι
τούδε έργον του, αλλά καί μέ σχετικάς παραλλαγάς. Αίφνης,
ένώ είς τό σκίτσο του τήν καθημένην έχει πολλές χάρες καθαρώς γλυπτικές, μερικά, σφάλματα αναλογιών μας αποβάλ
λουν τήν καλήν έντύπωσιν, μεταφέοοντας την στιγμιαίαν
μεταβολήν τοϋ τρόπου τής τεχνικής του έκδηλώσεως είς
τόν τρόπον πού μεταχειρίζεται είς τά έντελώς κατ’ επιφά
νειαν γλυπτικό, σκίτσα του έκ παστελ ίνης, τά όποϊα έπιπροσθέτως έχουν καί θέσιν καλικατούρας κάπως εξευγενισμένης·
Έ πίσης καί τό έτερον σκίτσο του. τά παιδιά στήν αχι
βάδα, εΐναι έπηρεασμένον άπύ τήν έν λόγιο τεχνοτροπίαν του,
άλλ’ είς αύτό μάλλον ό, τύπος αύτός έχρειάζετο' δέν υπάρ
χει καμμιά αμφιβολία ότι εΐναι ένα κομψοτεχνηματάκι.Έκεΐ
όμως πού έχει ενδιαφέρον περισσότερον ό κ. Ζευγώλης εί
ναι τό άνάγλυφον γνωστής μου Κυρίας, 'ϋ ς χαρακτηρισμός
δέν είναι τόσον καλόν, όσον ή ελευθερία μέ τήν όποίαν μετεχειρίσθη τόν όγκον τού αναγλύφου ύ τεχνίτης. Είναι ένα
τολμηρόν πράγμα άπό τό όποιον άπέκτησεν ασφαλώς καί εν
διαφέρον ό κ. Ζευγώλης. ένέχον πρωτοτυπίαν τινά, ήτις φυ
σικά δέν προέρχεται καίΓ ολοκληρίαν άπό τόν ατομισμόν
του άλλ’ άπό συσχέτισιν μιας έντυπώσεως πρός έκείνην τήν
όποίαν μάς υποβάλλουν τά έργα τού ύπερανθριόπου γάλλου
ζωγράφου Cariere. Καλόν θά ήτο νά τό ώνόμαζε καί αυτό
σκίτσο ό κ. Ζευγώλης, διότι τοιαύτην έντύπωσιν δίδβι ή
έκτελεσίς του.

**

Ο κ. Λ. Δούκας έκ τών νεωτέρων αποφοίτων τόύ Πο
λυτεχνείου καταγίνεται μέ δεμ ά τι έντελώς ρεαλιστικά ανα
γόμενα είς τήν ζωήν τοΰ εργάτου. Ω ραία κλίσις μά τήν.άλήθεια, φαίνεται δέ δτι κατέχει τό μυστήριόν της ό νέος γλύ
πτης. Ώ ς σύνολον γλυπτικού όγκου καί σχήμα γενικόν εξω
τερική; γραμμή; στέκεται πολύ καλά ό Γανωτής τοΰ κ.
Δούκα. Ή έλλειψις όμως καί ό καθορισμός τών γωνικών
έπιπέδων του, καί είς τά γυμνά μέρη καί είς τά διά τοΰ ενδύ
ματος καλυμμένα, παρουσιάζουν' ή τήν άγνοιαν τού καθορι.
σμού των πρός τό παρόν, ή τήν βίαν μέ τήν όποίαν ίξετελέσθη παρά too επιστράτου πρό ολίγων ημερών άκόμη εκτε
λεστού του, Ό κ, Λούκας έχε ι όμως P.νέογεια ι' άτοιαστικήν

ή όποια βοηθουμένη παρά τής σπουδής δέν θ ’ άργήση νά
έκδηλωθή γενιχώτερα.
Τόν κ. Θωμόπουλον Θωμάν πρέπει νά τόν έξετάσωμεν
μετά προσοχής, καί μάλιστα μεγάλης, όχι μόνον διά τήνσατυροποίησιν τής τέχνης τής καινούργιας πού δημιουργεί,
άλλά καί δι’ όσα .έγραφεν έν κυρίφ άρθρι^ τού «Έθνον»»
κατά τήν Την ’Ιουλίου 1915. Καί έλεγεν ό κ. Θωμόπονλος:
«Ε πειδή βρεθήκανε κατά σύμπτωσιν πέντε—δέκα καλλιτέχναι άλληλοσυγκρουόμενοι μεταξύ τών γρο νθ οκ οπ ου ιιέ νΜν
έργων των, έπεται έξ αύτοΰ ότι αντιπροσωπεύουν διά τής
πανελληνίου,,δπως τήν ονομάζουν, έκθέσεώς τιον τήν 'Ελλη
νική ψυχή—τήν 'Ελληνική αϊσθησι—τήν ‘Ελληνική κα
λαισθησία; Δέν εΐναι ή πρώτη φορά πού βλέπουμε τήν κα*
τάστασι, τής ψευτιάς .
Δέν νομίζετε, κύριοι, ότι έξ αντιθέτου άπύ δ,τι πιστεύει
ύ κ. Θωμόπουλος διά τήν έμφάνισιν τής εργασίας του είς
τήν πλάστιγγα τής κρίσεως άπό ελληνικής άπόψεως, δτι δυνάμεθα τούς ανωτέρω συλλογισμούς του νά τούς έφαρμόσωμεν κατά γράμμα είς τήν έξέλιξιν τή; άνησύχου εκδηλώσεις
τών Ιδβολογικών του παρατηρήσεων έπί τής τέχνης τήν ό
ποιαν επιδιώκει,μήέφαρμοσθεισώνδέ ποτέ;’Εγω τουλάχιστον,
καί ώς ατομον και ώς τεχνίτης, άπροκαλύπτως καί καθ' ο
λοκληρίαν λέγω ναί."Χωρίς δένά θέσω καί ύπό σνζητησιν
δσα κατωτέρω ϋ ι έκθέσω.. όχι μόνον διότι είναι βραχώδεις
πεποιθήσεις, στηριζόμεναι είς θεμέλια μέ άρχάς, άλλά δι
ότι τυγχάνουν καί γνωσταί είς δλους τούς καλλιτεχνικούς
κύκλους. Κάθε τεχνίτης μεγάλος ή μέτριος, έν πάα<j περιπιώσει ισορροπημένος, δίδει τήν σφραγίδα τής έξελίξε*ος
τού έργου του καί έχομε ν έξ αυτής σχηματισμέ*·ην πλέον
γνώμην. Ε ρω τώ λοιπόν ποια είναι ή σφραγίς τοΰ%ργου τού
κ. Θιομά Θίομοπούλου; Ί Ι πάγκοινο»; 'γνωστή ανήσυχο; πο
ρεία του; ή τά άλληλοσυγκρουόμενα. είς όγκον γλυπτικόν
καί αστάθειαν σχεδίου έργα του ; ή αί ρομαντικοί πού καί
που εκδηλώσεις του. ή αί ύπερνεωτεριστικαί καί συγχρόνως
ύπό κλασσικήν δήθεν μορφήν παρουσιαζόμεναι ανισόρροποι
τεχνικαί καί ίδεολογικαί εκδηλώσεις του, είς σκίτσα πάντοτε,
νά έξηγούμεθα; Αλλά φαίνεται ο τ ι ολα αύτά εΐναι τά. τρομερά
μυστικά τή; τέχνη; πού θά δημίουργήσωμεν. Ό λη αύτή ή
ανήσυχο; πορεία σας, μήπως αντιπροσωπεύει την Έλληνική ψυχή, τήν 'Ελληνική οι’σθησι, τήν Έ λληνική καλαι
σθησία, καί δέν τό έχομεν άκόμη εννοήσει;
Τί έπικαλεϊσθε τόν Περικλή Γιαννόπρυλον ; Τό Κράτος
σάς έσπούδασε, σας έδωσεν εργασίας, σάς διώρισε καθη
γητήν είς τύ Ε θνικόν ΙΙολυτεχνεΐόν μας. Σεις δέ ώς δεί
γμα τώνώρισμενων ύποχρεώσεών σας, αντί έργων, εκτοξεύ
ετε άρθρα, διακηρύσσοντες δ ι’ αύτών τήν ελληνικότητα τών
έργων σας καί τήν ελληνικότητα τών αντιλήψεων σας έφ ’
όλων τών καλλιτεχνικών ζητημάτων, ούτως έξοφλσύντες τόν
λογαριασμόν σας απέναντι κοινωνίας καί Κράτους κατά τόν
ε ασχημότεροι' τρόπον, μέ παραγωγήν έργω ν,ώ ς τό ΙΙενθοΰν
τερατούργημα τού Πειραιώς καί τύ νέον τοιούτον. τόν αν
δριάντα τοΰ Τρικούπη. Ή δέ υπόλοιπός σας έργασία έρ
χεται νά έπισκιάση μέ τήν σκιτσοειδή αμετάβλητον ,κατάστασίν τη; τήν ελληνικότητα τής ογκώδους εργασίας τοΰ
μακαρίτου Γκΰζη καί τού έν Παρισίοις Κων. Δημητριάδου.
Καί έπειτα άπό δλην αύτήν τήν επιπολαιότητα τή ; έμφανίσεο'ις
σας έπικαλεϊσθε τόν Περικλή Γιαννόπουλον, ύβρίζοντες.
δπως συνήθως, πάντα ζώντα άπό τρίποδος, διά τής συνε
χείας τοΰ άρθρου σας : «υί κριτικοί, ώ ! α ότυ. τά δίποδιι
τής πειό ι/,ντεθνικής άκρ ιβίας, αύτοί οί πα^είσακτοι τής

Ζωής καί τής Τέχνης, πώς εΐναι δυνατόν νά διακρίνουν μέ
τήν άμάθειά τους καί τήν άνειλικρίνειά του; τήν αλή
θεια τή; τέχνης !»
Καθήκον λοιπόν τοϋ τεχνοκρίτου, κ. Θωμόπουλε, δέν
εΐναι νά έπικαλήται είς βοήθειαν τό άγνωστον ή πρό
σωπα τεθνεώτα. Ά λ λ ’ αντί νά άεροδρομί), εμφανιζόμενος
είς κύρια άρθρα έφημερίδων, ύποδεικνύει τά σφάλματα, κα
θοδηγεί είς τήν όδόν τήν πρέπουσαν, άναλύ.ον τάς άρχάς
ύπό τών οποίων πρέπει νά κινούνται.περιστροφικώ; αί διά
φοροι κατευθύνσεις, ή δταν αύτός τυγχάνη ‘καί τεχνίτης,
είδικώ; είς τήν περίπτωσιν ταήτην, ή μία έργασία, δηλαδή
ή τού λόγου, συνοδεύεται άπαραιτήτως καί ύπό τοϋ έρ/ου.
Καί έξακολουθών λέγει ό κ. Θωμόπουλος έν τώ άρθρφ αυτού :
ί . Έ .
κύριοι αισθητικοί, μάθετέ το μιά γιά πάντα' ποτέ σας
δέν θά κατορθώσετε νά διακρίνετε μιά άλήθεια στά έργα
τής τέχνης, έάν δέν ξεύρετε νά διακρίνετε τις τεχνικές άρετές ένός έργου. Πρώτα είναι ή τέχνη καί ύστερα ή Ιδεολο
γία της, ή καλύτερα τέχνη καί ιδεολογία πρέπει νά συνυ
πάρχουν διά ν ’ άποτελέσουν τό άληθτνό καλλιτέχνημα. Χά
θηκε έπί τέλους έδώ στόν τύποι’ μας ένας τίμιος άνθρω
πος τής πέννας νά πόνεση, νά μελετήση, νά έμβαθύνι] μέσα
στήν έλληνική τέχνη, στήν έλληνική διάνοια, στήν έλλη
νική ψυχή, στήν έλλη νική δημιουργία, νά μάς δώση μέ βα
θύτητα τό μέτρον τής κριτικής από ελληνικής άπόψεως ;?
Αυτά τά γράφει ό κ. Θωμόπουλος. Καί έπεται συνέχεια
αύτής τής δόλιας έλληνικότητος τών πραγμάτων, χωρίς νά
λάβη ύπ’ δψιν του δτι, διά νά ύπαρξη κριτική, πρέπει νά
ύπάρχη τέχνη. Έ γ ιν ε κριτική διά τόν Γκύζη, διότι ύπήρχον,
κ. Θωμόπουλε, έργα. Εννοείτε ; Σείς ό επικαλούμενος τόν
τίμιον άνθρωπον τής πέννας τί τόν θέλετε ; Έ ^ετε έργα;

**
Καί τέλος άς ρίψωμεν μιά ματιά είς τόν Μέγα ΙΙάνα.
Ό ΛΙέγας Πάν, ανάμεσα στό σαλονάκι τής έκθέσεως, μικροσκοπικώτατος τίτλος, βαρύς διά τό μικρόσχημον τοϋ έργου.
Έκτέλεσίς είς μερικά σημεία πολύ καλή, μέ έπίδρασιν ροντενισμού, έκδηλωμένην ίδίως είς τό έπί τής κεφαλής έφαπτόμενον χέρι. ’Αναλογίαι χειρών μαθητικώς έλαττωματικαί
μεταξύ των παραβαλλόμενοι. Κεφαλή εξαρθρωμένη καί άνευ
όστεαλογίας, σύνολον άποτελούμενον έκ τριών τριγώνων, άνεύ
μέν κενών, άλλά συνθετικώς έναντίον πάσης λογικής διά τήν
Ελληνικήν αϊσθησιν τής γραμμής. Έ ντύπωσις καλή έκ τής
εγχρώμου έπιδείξεως. Ώ ς θέμα, έκμετάλλευσις άγρια τρόπον
τινά διά τήν έκφρασιν τών επιγραμματικών πλέον θεμάτων
τών ’Αρχαίων. Εΐναι λυπηρόν δτι δ κ. Θωμόπουλος, ένφ επι
καλείται αϊσθησιν, ψυχήν, δημιουργίαν κ.τ.λ. νέας τέχνης
ελληνικής, κατέφυγεν είς θέματα τής άρχαίας δημιουργικότητος διά νά έχη τό μεγαλεΐον τής πρώτης έντυπώσεως ύπέρ
αύτοΰ, τών άρχαίων αύτών ύποδειγμάτων. Χωρίς νά λάβη
ύπ' δψιν του δτι δέν είχε τό δικαίωμα, είδικώς αύτός, νά
στρεβλών^ διά τής νεοαισθητικής του άποδόσεως τοΰ γλυ
πτικού δγκου δημιουργικά έργα τής κλασσικής τέχνης καί
ιστορίας τών ’Αρχαίων. Διότι, άν ή τέχνη αύτή ακτινοβολεί
καί έν γένει τό πνεύμα τών Άρχαίων Ελλήνων, ακτινοβολεί
άκριβώς διά τήν άρτιότητα δ?^ον τών ζητημάτων είτε τών
άναγομένων είς τήν τέχνην είτε τών φιλοσοφικών τοιούτων.
Έ ν τή τέχνη πρό παντός οί σχηματισμοί τού όστεολογικοΰ
καί μυολογικοϋ συστ ήματος^άπό τής'κλασσικής των πάντοτε
μορφής εΐναι άρτιοι. Έ π ειτα αύτά εΐναι σύμβολα εναρμονι
σμένα πρός μίαν έποχήν μέ δλην τήν σοβαράν των θέσιν,

Καί ό 1 κύζης μετεχειρίσθη καί Πάνας καί ύποκενταύρους.
δεν τούς έστρεβλοποίηβεν δμως, απεναντίας διετήρησε καί
αυτό τό πνεύμα τών Άρ,/αίων, σχετικώς πάντοτε πρός τόν
σκοπόν τόν όποιον άντιπροσιοπεύουνί,στορικώς πλέον δλαι αύταί αί διακυμάνσεις αί α ισ θ η τικ ά έπί τή; τέχνης τών Ά ρ 
χαίων Ελλήνων. "Οτον διά τόν σάτυρόν σα; δέν υπάρχουν
άνθρωποι νά Vov κρίνουν. Δυστυχώ; δμίυς δέν υπάρχουν
καί διά νά τόν συγκρατήιουν έκ τής ισορροπίας τήν όποίαν
διεξάγει τό βάρος τοϋ σώματός του, άπό τά γόνατα καί
άνο). μετά τών άκρων.
ΜΙΧΑΛΗΣ Τ0ΜΠΡ0Σ

ΔΗ Λ Ω Σ 1Χ
'Ε λλείψ ει αοβαράς θ εα τρική ς κ ι ν ή σ ε ι ς ,
λό γω της έπ ικρ α τή σ εω ς τής έπιϋ'εωρήαεως. διά τον μ ή να A v y o v a t o v κ α τ α ρ γ ε ΐτ at ή εβδομαδιαία εκδοοις. Τόν Α ϋ γ ο ν ο τ ο ν
ϋ'ά κυκλοφορήστ] τό π ερ ιο δ ικ ό ν τή ν 1 5 ην
και τή ν 3 0 ή ν μέ σ υ νερ γα σ ία ν τώ ν κ. κ.
Π α ύλου Ν ιρ β ά να , Κ ω α τή Π α λαμ ά, Ν . Α άσκαρη, Γ ρηγορίου Ξ ε ν ο π ο ύ λ ο υ , Γ ιοβ ά ν
Ν τούαιτς, Δ ιονυσίου Κ ο κ κ ίν ο υ , Φώτου
Π ολίτη, Γ. Φτέρη, Μ ιχ . Τ όμ π ρου, Δ ιο ν υ 
σίου Α α υ ρ ά γ κ α . ‘Η εβδομαδιαία εκδοσις
έ π α ν α ρ χ ίζ ε ι τόν π ρ ο σ εχ ή Σ ε π τ έ μ β ρ ιο ν ,
ο π ό τ ε έ λ π ίξ ε τ α ι δτι ή έπιϋ'εώ ρησις ϋ·ά
εχτ} τ ή ν κ α λ ω α ύ νη ν νά έ π ιτ ρ έ ψ η τήν π α ·
ράστασιν μ ερ ικ ώ ν σοβαρώ ν έρ γ ω ν τής ‘ Ε λ 
λη νικ ή ς και ξένης φ ιλολογίας.
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ο Ι ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ
Εις τύ προσεχές ψύλλον θά δημοσιευίίη κριτι/ή
τοϋ ποιητοΰ καί γραμματέως τής Σέρβικης πρεσβείας
κ. Γιοβάν Ντοιίσιις περί τοϋ έργου τοΰ ζωγράφου κ.
Λυκούργου Κογεβίνα.
— Τοΰ κ. Γ. Φτέρη θά δημοσιευθη προσεχώς
κριτικόν σημείωμα περί τής τραγωδίας 6 Τσιμιακής> τοΰ κ. Φώτου Πολίτη καί ό «ΰμνος πρός τήν
Σερβίαν».
— Ή ερασιιέχνις δίς Ευφρόσυνη Κατσικοποΰλσυ
πηγαίνει προσεχώς είς τό Παρίσι μέ τήν άπόφασιν
ό'πως παρακολούθηση μαθήματα δραματικής είς τό
κονσερβατουάρ.
·
— Προσεχώς θά δημοσίευσή τής Λιλίκας Βολίδου μία λυρική δραματική σκηνη ύπό τόν τίτλον
«’ΆνικαΛ.
— Μεταφράζεται τύ Σερβικόν δράμα ή «Τρικυ
μία» τοΰ ’Ίβου Βοΐνοβιτς παρά τοΰ συναδέλφου κ.
Α. Πουρνάρα καί τοΰ Σέρβου σπουδαστοΰ τής Θεο
λογίας κ. Πιπέρκοβιτς.
— Ό κ. Α· Γ. Μαρπουτζόγλους μετέφρασε σέ ρυ
θμική πρόζα τις «Μπαλλαντες τής φυλακής τοΰ Ρίντιγγ> τοΰ Όσκαρ Ούάϊλδ καί τά «Πεζά ποιήματά»
του. Έκδίδονται προσεχώς σέ καλλιτεχνικιότατο το
μίδιο.
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΜοΟ διηγήθησαν, ότι -/«τα το διάστημα τής ετοι
μασίας τοϋ νέου «Παπαγάλου» οί θιασάρχαι τοΰ
■'Κεντρικού» έτριγύριζαν τούς συγγραφείς καί τοϋ:
παρεκάλουν : — <Γ'.ά τδ Ηεό, μή πολιτικά αμάν. νά
μή χρωματισθοϋμε ! . Κα! φαίνεται, δτ: οί φρόνιμοι
θιασάρχαι είσηκούσθησαν. Ό νέος «Παπαγάλος»
τωόντι κάμνει έλαχίστην πολιτικήν καί είναι εντε
λώς ουδέτερος. "Εχει μίαν σκηνήν, ή όποία ικανο
ποιεί ίσως τούς Γερμανοφίλους, τήν σκηνήν τοϋ δα
σκάλου μέ τάς έλληνικάς προθέσεις κα! τήν μέθοδον
τοΰ *Av,‘—άλλά βγάζει και τούς ’Άγγλους στρατιώτας, τούς Σκωτσέζους, οί όποιοι ενθουσιάζουν καί τους
Άνταντικδύς καί τους αντιθέτους. ‘Όσον διά τήν έμφάνισιν τοΰ βασιλέως και τά υπέρ Αύτοΰ δίστιχα,
αυτά πλέον δέν αποτελούν κομματικήν άλλ,’ έθνικήν
πολιτικήν, διότι υποτίθεται πάντοτε, δτι ο Βασιλεύς
ϊσταται πολύ υψηλότερα των κομμάτων κα: δτι είναι
ενα Σύμβολον. τού Έθνους, ίερόν δποις ή Σημαία, σε
βαστόν και είς βενιζελικούς και γουναρικούς.
Καί δμως ! άκόμη καί ;ίς τόν ουδέτερον Παπα
γάλον « είδα ανθρώπους νά δυσφορούν η νά χειροκρο
τούν, ν’ άποδοκιμάζουν ή νά ένθουσιάζωνται μέ σκηνάς, είς τάς όποίας ήθελαν και καλά νά προσοώσουν
χρώμα πολιτικόν.
Είς εποχήν, κατά τήν όποιαν τά κομματικά
πάθη είναι τόσον εξημμένα, καί τό έλάχιστον ήμπορεί νά δώση αφορμήν είς παρεξηγήσεις, είς άπρεπεις
εκδηλώσεις, ίσως είς ταραχάς. Διά τοΰτο νομίζω,
δτι αί θεατρικαί ’Επιθεωρήσεις έπρεπε νά είν,αι αμέ
τοχοι πάσης ττολιτικτις. Τό θέατρον πρώτα-πρώτα
είναι διασκέδαπι; καί έπειτα δλα τάλλα. Όταν λοι
πόν καί ολίγη δόσις πολιτικής καθιστά σήμερον,
ένεκα τής καταστάσεως.' τήν διασκέδασιν αύτήν προ
βληματικήν, καλύτερα ή πολιτική νά" λείπη. Λέγω
δέ δτι ή διασκέδασις καταντά προβληματική, δι,ότί
υποτίθεται, δτι είς ένα θέατρον πηγαίνουν παντός
κόμματος καί πάσης ιδιοσυγκρασίας άνθρωποι, δτι
πηγαίνουν άκόμη καί άνθρωποι, οί όποιοι δέν δίδουν
πεντάραν διά τά κόμματα,καί δτι ή πλειονοψηφία τού
άκροατηρίου—-μή τό λησμονώμεν—άποτελεΐται άπό
κυρίας. Ί π ’ αυτούς τούς δρους, καί μέ τήν ρηθεΐσαν
έςαψιν τών παθών, μία έμφάνισις κομματικώς χρω
ματισμένη απειλεί νά μεταόάλη τήν πλατείαν τοΰ
θεάτρου είς πλατείαν συλλαλητηρίου. Ά λ λ ’ είναι φα
νερόν, δτι, άν τό θέατρον είναι διασκέδασις, τό συλλαλητήριον δέν είναι διόλου- καί δταν ό θεατής, ό
πληρώνων διά νά ίδή θέατρον καί νά διασκέδαση, εύρεθή έξαφνα μπλεγμένος είς συλλαλητήριον, ήμπόρεΐ εξαίρετα νά ίσχυρισθή. δτι τόν ήπάτησαν.
'Γπάρχει τώρα καί μία άλλη άντίληψις. ή όποία
δέν είναι καί δλως διόλου εσφαλμένη. Κατ’ αύτήν
το θέατρον είναι άπ’ δλα. Διασκέδασις ναί. άλλά καί
σχολειον καί 'ίήμα καί άμβων. Τέρπει τόν θεατήν,

άλλά καί τόν διδάσκει, καί τον κατηχεί. Τόν κάμνει
νά σκεφθή, νά προσανατολισθή, νά λύση προβλήματα
κοινωνικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά. Εμπνέει ιδέας,
κολεμεϊ ιδέας, ενθουσιάζει υπέρ ιδεών, εξεγείρει εναν
τίον ιδεών, πείθει καί μεταπείθει. ΜΙ άλλους λόγους,
τό θέατρον είναι καί προπαγάνδα. Ά λλά καί. ή πο
λιτική είναι ένα θέμα, ενα κεφάλαtον σπουδαΐον. Αί
πολιτικαί ίδέαι αξίζουν δσον καί αί κοινωνικαί, πολ
λάκις καί περισσότερον. Ανήκουν λοιπόν καί αΰταί
είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ θεάτρου. Τό θέατρον εχει τό
δικαίωμα, έχει καί τό καθήκον, άν θέλετε, νά κάμνη
πολιτικήν, δπως κάμνει κοινωνιολογίαν, φιλοσοφίαν,
ψυχολογίαν, παιδαγωγικήν. Έπομένως οί συγγρα
φείς ένός θεατρικού έργου ήμπορούν νά έπωφεληθοΰν,
διά νά κηρύξουν τάς πολιτικάς ιδέας, τάς όποιας νο
μίζουν όρθάς. διά νά προσηλυτίσουν καί τούς θεατάς
των, η νά σατυρίσουν ά/λας. πού τάς νομίζουν σφαλεράς καί ολέθριας. Έ π ειδή οέ καί τά πρόσωπα είς
τήν πολιτικήν είναι άναποσπάστως συνδεμένα μέ τάς
ίοέας, ήμπορούν νάναφέρουν, νά όπαινίσσωνται ή καί
νά έμφανίζου-' καί πρόσωπα. Τό νάποκλείσωμεν τήν
πολιτικήν άπό τό θέατρον γενικώς είναι ώς νά περιορίσωμεν τήν δικαιοδοσίαν τοϋ ελευθέρου θεάτρου.
Πώς θά ήμποροϋσαν άράγε νά συμβιδασθοΰν αί δύο
αΰταί διαφορετικαί αντιλήψεις: Νομίζω, δτι δέν πρέ
πει νά εΐμεθα τόσον θεωρητικοί, τόσον άπόλυτοι. Τό
θέατρον ύποτίθεται ελεύθερον, άλλά πραγματικώς
οέν είναι. Ά ρκεϊ νά ένθυμηθώμεν, δτι εχει διαρκώς
στό σβέρκο του τήν Λογοκρισίαν τής' Πολιτείας, τήν
όποιαν ά-'/.εϊ έπ’ όνόματί τη; ή Αστυνομία. Ό αστυ
νομικός Λογοκριτής έχει τωόντι τό δικαίωμα νάποκόψη κάθε σκηνήν, κάθε φράσιν, κάθε λέςιν πού δέν
τοΰ αρέσει. Καί τό ελεύθερον θέατρον υποτάσσεται
άγογγύστως. Αφού λοιπόν υποτάσσεται είς τόν αστυ
νομικόν Λογοκριτήν, λογικόν είναι νά ύποτάχΟή καί
είς τήν Φρόνησιν καί εις τήν Α νάγκην. ΤΙ Φρόνησις δέ καί ή Ά νά γκη τοϋ ψιθυρίζουν ’ς τό αυτί, δτι
είς καιρούς δυσ/.όλους καί άνωμάλους, είς εποχήν
έξάψεω; καί μέθης, ήμπορεϊ ή πολιτική νά μείνη
κατά μέρος. Τό θέατρον δέν χάνει τίποτε άπό τά δι
καιώματα του. Τά ■περιορίζει μόνον έκουσίω; καί
προσωρινώς. Λιότι άλλως θά έ/.ινδύνευε νά χάση τόν
διασκεδαστικόν το-> χαρακτήρα, ό όποιος είναι, καί
πρέπει νά είναι πάντοτε, ό έπικρατέστερας. Τό «και
ρός παντι πράγματι» ισχύει καί διά τήν πολιτικήν
είς τό θέατρον.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜ Α ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Ο πλούσιος σκηνικός διάκοσμοί; αί σκηνογραφία1.,
πού διαδέχονται ή μία τήν άλλην, αί φανιασμαγορίαι, δπως είδα νά γράψου'/., πού έχουν κατακτήσει
έφέτος τάς σαθράς σανίδας τής Αθηναϊκής σκηνής,
λέγεται δτι θά καταφέρουν τό θανατικόν κτύπημά
καί τής έπιθεωρήσεως, πού λυμαίνεται τά θέατρά μας.
Ή αλήθεια είναι, δτι οί "Ελληνες θεατρώναι, παραζαλισθέντες άπό τάς έπιτυχίας. πού είχαν αί επιθεω
ρήσεις κατά τό 1913 — δταν κάθε στρατιώτης καί
κάθε ναύτης, μή εύρίσκων κ,ατάλληλα καί εύκολα
τραγούδια, διά νά έκφράση τά συναισθήματά του καί
τά τερπνής μνήμης πολεμικά του βάσανα. κατέφυγεν
είς τίς καντσονέττες τών Παναθηναίων > καί τοΰ «Πα
νοράματος;. καί δταν κάθε Έ λλην. άξένοιαστος
πλέον, μετά τήν λύσιν. τών δύσκολων προβλημάτων,
πού έγέννησεν .ολόκληρον Ιτος πολεμικής έξεγέρσεως,
ένετρύφα εί-ς τήν εύκολου έμπν^ύσεως έξύμνησιν τών
κατορθωμάτων, πού άνέκρουαν αί επιθεωρήσεις, δπως
ευχαρίστως ξαναδιαβάζει κανείς πέντε καί εξ φοράς
ενθουσιώδη κριτικήν ένός ίρικοϋ. του έργου— ,ή αλή
θεια είναι, λέγω, δτι οί Έλληνες θεατρώναι, πλουτήσαντες αίφνιδίως καί καταπληκτικώς, ένόμισαν δτι
εΰρον'είς τήν έπιθεώρησιν τήν πέτραν τών άλχημιστών. ’Αοιαφοροΰντες έντελώς διά τήν Τέχνην, έμπο
ροι δλοι των είς τό βάθος τής ψυχής των, χωρίς
πνεΰμα. χωρίς ιδιοφυίαν, χωρίς διορατικότητα, άνίκανοι νά διαγνώσουν τούς βαθυτέρους λόγους τής τεραστίας εκείνης έπιτυχίας, έφαντάσθησαν τό αποτέλε
σμα ώς αιτίαν, καί καθησύχασαν, βέβαιοι πλέον, δτι
εύρέθη ό τρόπος, πού θά πραγματοποιήσουν τέλος τό
ιδεώδες τής ζωής των, νά γίνουν πλούσιοι, θ ά ένθυμοΟνται- πολλοί, -μέ πόσην ανυπομονησίαν καί χαράν
έπερίμεναν οί θεατρώναι τό 1914 τήν έναρξιν τής πε
ριόδου τών επιθεωρήσεων, έτοιμάζοντες τό πουγγί των,
νά δεχθη τά παχύτατα κέρδη. Οίκτρά δμως ύπήρξεν
ή διάψευσις τών ελπίδων των. Ή νέα έπιθεώρησις
άπέτυχε πέρα πέρα. Μέ δλας τάς ενέσεις, μέ δλας τάς
μεταβολάς σκηνών, μέ δλας τάς προσθήκας καί τάς
μεταρρυθμίσεις, τό θέατρον δεν έγέμιζε πλέον. Έ ζη τήθησαν άμέσως εύθΰναι. Οί θεατρώναι κατηγορούν
τούς σύγγραφεϊς. οί συγγραφείς, άναφέροντες τάς κριτικάς τών εφημερίδων, δπου αί νέαι επιθεωρήσεις έκρίνοντο εύμενώς έν άντιθέσει πρός τάς επιθεωρήσεις τοϋ
191ο. αί όποϊαι είχον κατηγορηθή ανηλεώς, έπέρριπτον δλον τό βάρος τής ευθύνης είς τούς ηθοποιούς,
καί οί ήθοποιοί, απολογούμενοι, τά άπέδιδον δλα είς
τάς μετριωτάτας οντότητας, πού οί άνθρώπινοι εγκέ
φαλοι άρέσκονται νά δημιουργούν. Τό 1915 δεν διώρθωσε ούδέ καί έλάχιστον τήν κατάστασιν. 'Π αύτή
άποτυχία καί διάψευσις ελπίδων. Ά λλά, πέρσι, έτυχε
νά παρουσιασθή ένα νέον γεγονός. Τό Πανόραμα
άνεβιβάσθη μέ σκηνικόν πλούτον», μέ σκηνογραφίας
φανταστικά:, μέ κινηματογραφικήν ταινίαν κ.τ.λ.
'Επειδή οέ παρουσιάσθη είς εποχήν, κατά τήν όποιαν

αί άλλαι επιθεωρήσεις ήρχισαν νά ξεπέφτουν, έτράβηξε, φυσικά, τό κύμα τοϋ θεατριζομένου κοινού πρός
το μέρος τού. Αί εισπράξεις του δέν.ήσαν βέβαια ούτε
όλιγώτεραι ούτε περισσότερα1, άπό τάς εισπράξεις τών
άλλ<ι>ν επιθεωρήσεων. Ά λλά τό γεγονός, δτι τό «Πα
νόραμα », δι’ ένα οίονοήποτε λόγον, έκτύπησε τάς άλ-,
λας επιθεωρήσεις, ήρκεσε, διά νά έξετασθή καί άναζητηθη τό αίτιον τής φαινομενικής επιτυχίας του.
Καί συγγραφείς, ήθοποιοί, θεατρώναι. έπείσθησαν δτι
άνδκάλυψαν τήν πυρίτιδα, άποδώσαντες τήν επιτυχίαν
εις τά: σκηνογραφίας, άφοϋ τοιουτοτρόπως οΰδενός
έθίγετο τό φιλότιμον.
Καί τότε άπό τά σκοτεινά βάθη τοϋ θεατρικό,ϋ
λεξιλογίου, άπό τάς σελίδας έκείνας, πού δέν ήνοιξε
ποτέ του κανείς έξ δσιον λυμαίνονται σήμερον τό θέα
τρον, έψαρεύθη μία λέξις. μία λέξις λησμονημένη,
παναρχαία, άγνο)στος, ή όποία έλαμψεν αίφνιδίως ώς
άστήρ έξ ανατολής, ή λέξις «σκηνοθέτης». Ή έσφαλμένη μετάφρασις τής λέξεως ρεζισέρ, μετάφρασις πού
έγινεν άπό άνθρωπον, ό όποιος δέν έχει γνώσιν τής
άξίας τοϋ πζράγοντος αύτοΰ τής σκηνής, καί είς
εποχήν ισως ποϋ ό ρεζισέρ δέν είχεν άκόμη αποκτήσει
τήν σημασίαν, πού τά τελευταία χρόνια τής θεατρι
κής έςελίξεως είς τήν Ευρώπην απέδωσαν είς τό έρ
γον του, , έκαμεν, ώστε ν’ άναζητήθή πρός σωτηρίαν
τής έπιθεωρήσεως ένας άνθρωπος, ό όποιος καμμίαν
απολύτως σχέσιν οέν έχει μέ τό θεατρικόν αύτό δος.
’Έτσι ήθελε νά φιγουράρη είς τό προσωπικόν ένός
θεάτρου κα! Γερμανός άκόμη καλλιτέχνης, ό όποιος
δεν θά ειχε φαντασθή, βέβαια, δταν κατά τόν παρελ
θόντα Φεβρουάριον έδημοσίευσεν είς τήν Νέαν Ε λ 
λάδα > βαθυστόχαστον άρθρον περί τών προβλημάτων,
τά όποια λύει ό ρεζισέρ, κα! περί
καλλιτεχνι
κής του δράσεως έν γένεί, δτι θά ήναγκάζετο νά
σκιτσάρη τίς μακέττες τής έπιθεωρήσεως. ’Επειδή
δέν εύρέθη κατάλληλος ζωγράφος, πού νά έχη κά
ποιαν ιδέαν τών αναγκών τοϋ θεάτρου, ή κακή μετάφρασις μιας λέξεως έκαμε'τούς θεατρώνας νά κατα
φύγουν είς ένα ξένον ρεζισέρ. "Οποιος έχει μίαν έλαχίστην ιδέαν, έστι^ κα! άορίστως, περί τοϋ έργου τοϋ
ρεζισέρ, ήμπορεϊ άμέσως νά έννοήση τήν οίκτράν παρεξήγησιν πού έπέφερεν ή έσφαλμένη άπόδοσις είς
τήν γλώσσαν μας ένός δρου τεχνικού.
Οπωσδήποτε ή έφετεινή θεατρική περίοδος πα
ρουσίασε νέαν εντελώς άντίληψιν περί τής έκτελέσεως
τών επιθεωρήσεων. Τά θέατρα, κα! τά μικρότερα
συνοικιακά άκόμη, διαλαλοΰν τά έξοδά των ,κα! τήν
πίστιν των είς τό νέον αύτό τέχνασμα, καί κάθε σκγ^νή
.μάς φανερώνει κα! μίαν «φαντασμαγορίαν» πολυτελή.
Εννοείται'δτι αί περισσότερα1, άπό τάς «φαντασμαγο
ρίας» αύτάς είναι άτεχνα κα!ακαλαίσθητα ζωγραφικά
_ πασαλείμματα ή κλασσικά βαναυσουργήματα, ίκανά
νά ορθώσουν τάς τρίχας τής κεφαλής παντός ανθρώ
που. πού ευτύχησε νά ίδή ένα όπωσοήποτε Ευρωπαϊ
κόν θέατρον κα! πού έχει γνώσιν τών προβλημάτων
τής σκηνής. Οί θεατρώναι. κα! άν έξώδευσαν πράγματι
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κα! το τέταρτον έστω τοϋ ποσού πού οιαλαλούν, οέν
θά κατορθώσουν νά τραβήξουν περισσότερον κόσμον
τοΰ συνήθους είς τά θέατρά τιον, οδτε νά έπανίδουν
τήν επιτυχίαν τοΰ 1913. διά τούς λόγους πού εξέθε
σα εις τήν αρχήν. "Αλλως τε τώρα κα! ό συναγωνι
σμός μεταξύ των είναι εύκολος, ώστε νά μή υπάρχω
λόγος έπικρατήσεως τής μιας ή τής άλλης έπιθεωρή
σεως. Αί σκηνογραφία', τού είδους αύτοΰ. σκηνογραφίαι πού γίνονται διά νά υπάρχουν αύτα! καθ’ έαυτάς κα! όχι διά νά έρημηνεύουν ώρισμένην διάθεσιν,
πού Ικφράζει ένα δραματικόν έργον, σκηνογραφία',
τουτέστιν άπό τάς οποίας τό πνευματικόν στοιχεΐον
λείπει εντελώς, δέν είναι δύσκολον νά κατασκευασθοΟν, κα! αί μεταξύ των διάφορά! είναι έπουσιώδεις.
'Ε πειτα κα! τά μηχανικά μέσα. πού διαθέτουν τά
θέατρά μας, είναι παιδαριώδη κα! αστεία, ώστε νά
αποκλείεται ή συναρπαγή τοΰ θεατού είς σειράν σκη
νικών τεχνασμάτων, έξ εκείνων εις τά όποια καταφεύ
γουν συνήθως τά κατώτερα ευρωπαϊκά θέατρα. Ιίερ!
πνεύματος» είναι άπρεπες νά γίνεται άπλώς λόγος.
"Οταν θά έλθη ό απολογισμός τής έφετεινής θεατρι
κής περιόδου, οί θεατρώναι θά ΐδουν, δτι ή έμπνευσίς
των τούς έβλαψε, διότι, χωρίς ν’ αυξήσουν τά έσοδά
των. ηύξησαν άνευ λόγου τό κονδύλιον των έξό5ων των,
Τό γ εγ ο ν ό ς αύτό γεννά ελπίδας είς στούς φίλους
τοϋ θε*ρου. οί όποιοι ευχαριστούνται νά πιστεύουν,
δτν ή έφετεινή ψευδοπολυτέλεια θά μας λύτρωση άπό
τήν έπιθεώρήσιν. Ά λλά , μοΰ φαίνεται, δτι είναι και
ρός πλέον νά μήν αΰταπατώμεθα. Έ φ ’ δσον τό ελλη
νικόν θέατρον εξακολουθεί νά_διευθύνεται άπό άνθρώ
πους, οί όποιοι δέν έχουν καλλιτεχνικήν ψυχήν, άλλά
μόνον σποραδικάς κα! σπανιωτάτα; καλλιτεχνικά?
εκλάμψεις, έφ’ δσον, μέ άλλα λόγια, λείπει άπό πρωταγωνιστάς κα! πρωταγωνίστριας ή φλόγα τής τέχνης
ή αληθινή, πού χαρίζει εις τόν άνθρωπον μίαν δύναμιν ιδιαιτέραν,, πού τόν κάμνει θέλοντας κα! μή
σκλάβον τής υψηλής ιδέας ποΰ εξυπηρετεί, έφ’ δσον,
κατά συνέπειαν ή «καλλιτεχνική ηθικ ή ;, δπως
ένόησεν ό κ. Κ. Χατζόπουλος, είναι άγνωστος είς
τούς εμπόρους τής σκηνής, ή έπιθεώρησις θά έξακολουθή νά παραμέν-g θεατρική πρόληψις. Κα! πρέπει
νά όμολογήσωμεν, δτι ή πρόληψις αύτή δέν είναι
άπολύτως άδικαιολόγητος. Ή έπιθεώρησις, μέ τήν
συστηματικήν έκμετάλλευσιν τών αισθήσεων κα! τών
κακών ένστικτων τοΰ κοινοΰ, κατώρθωσε σιγά σιγά
νά το διαφθείρη, κα! έτσι ό θεατρώνης είναι βέβαιος,
δτι τούλάχιστον ή μισή ’Αθήνα θά περάση άπό τό
ταμεΐον τοΰ θεάτρου του, δταν άναγγελθή ή·νέα έτησία συγκομιδή σκηνών κα! τετραστίχων. Έ φ ’ δσον
ήμεϊς άκόμη οί ’ίδιοι έννοοΰμεν νά ρίψωμεν κάθε χρόνο
μιά ματιά είς τά κατασκευάσματα αύτά, πώς ήμπορεΐ
νά κατανικηθή ή θεατρική αύτή πρόληψις ; θεω 
ρητικώς δυνάμεθα, βεβαίως, νά ύποστηρίζωμεν, δτι,
άν ένας θίασος άπό τούς καλούς, άντ! νά παίζη έπι-

θεώρησιν, έπροτίμα ν’ άναβιβάζη έργα, δέν θά έσημείωνε κέρδη ολιγώτερα τών δσα συνάζει σήμερον,
θεωρητικώς δηλαδή δύναται νά ύποστηριχθή, δτι ένα
θέατρον σοβαρόν ήμπορεΐ νά κρατηθή τώρα είς τήν
πρωτεύουσαν. Ά λ λ ’ οί Λιευθυντα! τών θεάτρων μας
δέν είναι, βέβαια, εκείνοι, πού θ’’ άναλάβουν νά
άποδείξουν τό «άκριβές τής θεωρίας αύτής. Αύτο! δέν
είναι άνθρωποι πνευματικοί, ώστε νά πιστεύσουν
άκρανδάντως είς τήν θεωρητικήν άλήθειαν, τούς
λείπει δέ συγχρόνως κα! ή καλλιτεχνική φλόγα. Σκέ
πτονται ώς έμποροι, δέν προτιμούν τό άσφαλές από
δ,τι είναι άβέβαιον ot’ αύτούς.
’Έ πειτα ή έπιθεώρησις έχει κα! άλλο σπουδαιότατον προτέρημα. "Οτι δέν άπαιτεΐ καλλιτεχνικήν
δημιουργίαν άπό τον ηθοποιόν. Δέν απαιτεί σκέψιν,
μελέτην, κατανάλωσιν ψυχικών κα! πνευματικών δυ
νάμεων. Αύτά τά πράγματα είναι βασανιστήρια οι’
άνθρώπους, οί όποιοι, επειδή ετυχε νά γίνουν ηθο
ποιοί, είναι αναγκασμένοι νά μαθαίνουν ρόλους άπ
έξω. "Ολοι των προτιμούν νά λυτρωθούν άπό τίς
πρόβες, κα! νά πηδοΰν τό βράδυ έπ! τής σκηνής,
άφοΰ μάλιστα κάθε Ρωμηός είναι κα! λιγάκι τζου
τζές είς τό βάθ.ος τής ύυχής του. Μία έπιθεώρησις,
δσον κα! άν άποτύχη, 'θά διατηρηθή κουτσά στραβά
δύο μήνας είς τό δραματολόγιο·/. Αύτό σκέπτεται ό
θεατρώνης, αύτό σκέπτεται ό πρωταγωνιστής’ κα! ή
πρωταγωνίστρια, αύτό σκέπτεται κάθε άρσενικός ή
θηλυκός ήθοποιός. Ά ν τά έξοδα έφέτος είναι περισ
σότερα, τοΰ χρόνου θά είναι δλιγώτερα κα! ή έπιθεώρησις θά κρατηθή δπως πάντοτε. Ά ς μή αύταπατώμεθα. Μέ τάς σημερινάς άντιλήψεις, πού έπικρατοΰν
είς δλην τήν κοινωνίαν, άς μή άναμένωμεν καλλιτε
χνικά κατορθώματα κα! ηθικούς ήρωισμούς. Τό θέα
τρον έχει καταδικασθή πλέον διά πολλά έτη είς τήν
Ε λλά δα . "Οσοι τό άγαποΰν, άς τό πά^Ουν άπόφασι,
κα! άς έργάζωνται έν σιγή θεωρητικώς. Έ τσ ι, άσυνειδήτως κα! αθόρυβα—-ποιός ξέρει !—· ήμπορεΐ νά
συντελεστή σιγά σιγά μία άναγέννησις.
ΦΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

0 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Υ Σ Τ Ο Υ ΚΟΥΡΕΛΙΟΥ
Φίλε κ. Ροδά'
Μου φαίνεται περίεργον νά βλέπω δτι τό «*Κουρέλι > καί
ό συγγραφεύς του Ντάριο Νικοντέμι αποδίδονται εις τήν
Ιτα λικ ή ν φιλολογίαν. Μέ τοϋτο'δέν^έλω νά εϊπω δτι ή φι
λολογία αΰτη καί μάλιστα ή θεατρική—μέ ενα Μπράκο,
ενα Ντανούντζιο, ένα Τεστόνι κ .λ .π .—δέν αξίζει πολύ πε
ρισσότερον άπό τό «Κουρέλι» καί τον συγγραφέα του.
'Απλώς δμως θέλω νά πιστοποιήσω ενα γεγονός : δτι ό κν
Ντικοντέμι, Ιτα λό ς κατ’ όνομα καί μάλιστα Λιβορνέζος,
δέν έγραψεν ουδέποτε ’Ιταλικά.
Έ ζησε καί άνεπτύχθη είς τό Παρίσι, έγραψε Γαλλικά
καί τά έργα του έχουν πολύ περισσοτέραν έπιδρασιν άπό τύ
Γαλλικόν παρά άπό τό *Ιτα?ακόν Θέατρον. Είς τό «Κουρέλι»
άλλως τε δέν είναι καί τόσον αδιόρατο; ή έπίδρσις του
Ρ&νάρ.
Μέ αγάπην
Γ. Σ·

Νέος, όμιλεΐ μέ τό αιμά του πού σπιθίζει άπό τό
μεθύσι τοΰ πόθου κα! τής έκπληρώσεώς το υ., Φλόγα
Τό βιβλιαράκι αύτό τό όποιον έπέρασεν άπό δλην τής λαμπάδας τής ζωής του ό χορτασμός. Ε ντού
τήν κλίμακα τής κριτικής, άπό τόν δίκαιον διθύραμ τοις, άν το αίμά του μποροΰσε νά φωνάξη. θά έσφύβον τοΰ άνθίζοντος πάντοτε Γαβριηλίδου έως τήν ριζε σάν Φασουλής. Ά ! τούς αθλίους ! Γιατί νά τούς
σκόπιμον σιωπήν δυνατών χειριστών τής έφήμερης δίδω σημασία; τούς κρεμνώ στή φούντα τοΰ φεσιού
πέννας— ό Θεατρίνος τής Ζω ής τοΰ ποιητοΰ Ρώμου μου κα! γελώ έγώ μέ τούς οίκτρούς σπασμούς των.
Φιλύρα, μάς έκαμεν άθάνατον Ινα τύπον ό όποιος, Ά λλά είναι κα! ΐλεως, είναι πρό πάντ,ον ειλικρινής
έως τήν ώραν αύτήν δέν ύπήρχεν είς τά Νεοελληνικά κα! ομολογεί— νά γελώ κα! νά γελιέμαι, νά γλεντώ
κα! νά γλεντούν μαζί μου.
Γράμματα— τόν καϋμένον τό Γαλαζή.
Κοσμικός, πληρωνόμενος άπό τήνέφημερίδα του γιά
"Οσοι δέν τόν ένθυμοΰνται άλλοτε' κοσμικό κα! άλ
νά
γράφη κοσμικά πράγματα, έδοκίμασε νά παρακο
λοτε απόκοσμο, πότε μελαγχολικό κα! πότε εύθυμο,
λούθηση
κα! τόν κόσμον αύτόν είς τάς διασκεδάσεις
ίλλοτε αίσιόδοξο κα! άλλοτε απαισιόδοξο, τώρα χ α 
του.
Έσύχνασε
σέ μερικά σαλόνια, άπήγγειλε στί
ρούμενο κα! έπειτα θλιμμένο, σήμερα μαραζωμένο κα!
χους,
έγέλασε,
Ικλαψε,
έδέχθη ειρωνείας κα! τάς απέ
αύριο εύθυμο, ώραΐο, άλλά κα! άσχημο, άς τόν
δωσε
πότε
μέ
ένστικτική
άφε^ή σκληρότητα κα!
σημειώσουν είς πήν μνήμην των.
πότε
μέ
ύπερφυά
δηκτικότητα,
άκατάληπτον δι’ άν
-Ά πό σήμερα ζή τήν αντικειμενικήν ζωήν τών με
γάλων ηρώων, τήν τραγικήν ζωήν ή όποια κατορθώ θρώπους αύτών τών κύκλων.
νει νά γίνη σύμβολον.
. .
Τό άμφάν γκατέ, ο μαθητής, δ νέος, δ κοσμικός,
δ αντοκτόνος, το κόρο— δ> τό κόρο εκείνο ! — Τό
στιγμιότυπον, τό έν εΐδει προλόγου, πάλλονται δλα
αύτά τά κεφάλαια είς τήν ανησυχίαν τής πραγματι
κής ύπάρξεως.
'Η τραγικότης ή συγκερασμένη μέ τό υπερούσιον
χιούμορ, τό χιμαιρικόν κυνήγι μέ τήν καρφωμένην
ψυχήν είς τήν ίλύν τών βαρυπνόων αναγκών, τό μα
γνάδι εκείνο τής ποίητικής θλίψεως μέ τό όποιον
περικαλύπτεται ή οδυνηρά πραγματικότης, ή' ματαία
προσπάθεια τής εξόδου άπό τόν εαυτόν μας κα! τήν
μοΐράν μας, μας ένθυμίζει τόν'Δαυίδ Κόπερφιλδ κα!
τόν ήρωα τοΰ άθανάτου θερβάντες.
Ά μ φ ά ν γκατέ, έχει τό κίνημα — οπιος λέγει ό
ίδιος— θετικό κα! άρνητικό μαζί. στερεό κα! σαλε
μένο, σοβαροφανές άλλά κα! ειρωνικό.
Μαθητής, σηκώνεται άπό τή θέση του κα! άπομένει δρθιος. 'Η στάση του αύτή έκ^ράζει τήν εύγλωττη
Ό ουγγρ«φεύς τοΰ «θεατρίνου τής Ζωής»
άρνησή του,
κ. ΡΩΜΟΣ ΦΙΑΥΡΑ2.

Ο ΓΑΛΑΖΗ2

Συμβαίνει αύτο είς τήν παράδοσιν τών μαθηματι
κών. Είχε τήν ιδέαν δτι δσο ήταν συνδεδεμένος μέ
τά θρανία δέν τοΰ ήτο δυνατόν νά έχη σχέσιν μ!
τήν θετικότητα κα! τόν άπτό πραγματισμό. ’Ηθελε νά
μιλή μέ τό Σύννεφο, νά χαίρεται σέ δ,τι είναι άπόμακρο κα! ονειρεμένο, νά βρίσκη θέλγητρα στ!ς περιπλοκίες καί στά κουβαριάσματα τών σχετικοτή
των. Έπάνω είς τόν πίνακα— λ έγει:— ό κόσμος συλλαμβάνεται στή γραμμή του, τό σύμπαν καθορίζεται
μέ σημεία καί άριθμούς· ό άνθρωπος άντικρύζει τήν
πραγματικότητα περικλεισμένην στό τελλάρο της,
κλείνε ται σέ σύνολο κα! τό αχαλίνωτο πειθαρχεΐται.
Τά κλάσματα μόνο — μάς έξομολογείται — κα! οί
δεκαδικό! τόν- ενδιαφέρουν. Αύτά είναι λεπτομέρειαι,
λέγει, καί αντιπροσωπεύουν τό φραγμέντο. Ά λλά
φαίνεται πώς τόν έμαγνήτιζε κα! ή άναβολή. Γιατ!
ή άναβολή θέλγει σάν Άπιθανότης !

Ξέρετε, οί άνθρωποι τής τάξεως αύτής είναι, ώς
έπ! τό πλεΐστον, άνοσοι είς τοιαύτα αιμοσταγή πει
ράγματα, άνώτεροι ύπό τήν έποψιν αύτήν κα! τών
ζώων άκόμη τά όποια χαίρονται κατ’ άλλον ίσως
τρόπον τήν άναισθησίαν των κα! τήν άνοιαν . . .
Αντοκτόνος, κατά συγκυρίαν ονοματεπωνύμου, πλα
στογραφεί κα! εξαργυρώνει τόν θάνατον ένός άλλου
μέ τήν έντύπωσιν τήν όποιαν ούτος θά έκαμνε είς
οικείους κα!. φίλους. Αί εφημερίδες άφιέρωσαν στήλες
ολόκληρες στήν τραγικήν αυτοκτονίαν.
Συγγενείς κα! γνώριμοι έπλημμύρισαν τά σπίτι
του, διασκρΧίζοντες τήν ΙΊεντάλφαν τής ’Αρλούμπας,
τήν οποίαν άπό καιρόν ούτος είχε χαράξει είς τό
κατώφλι τής πατρικής οικίας, ένώ αύτός, άναρρωννύων
είς τό στρατιωτικόν νοσοκομεΐον/ δπου ένοσηλεύετο,
άπό κάποιον ύφέσιμον πυρετόν, γελοΰσε μέ αφέλειαν

156

ι

κχ! πονηριάν μαζ! τόν πλατύν Χαχαμίκειον γέλωτα ...
Είς τό Λ'<λ/ο ή άγάπη του τόν έθχνάτωσε. Δέν
λέγω τίποτε περισσότερον περί αύτοΰ. Τό κεφάλαίον
αύτό πρεπει ν άναγνωσθή δεκάκις από τοΰ: άναγνώστας μου δια να ξυπνήση ή πνευματικότης των.
Είναι ένα κρυπτογράφημα φιλοσοφικόν μή δεχόμενον μερικήν έςήγησιν. Είναι τό τέλος τής πρώτης
,,ωής τοΰ Γαλαζή και ή αρχή τ^ς δευτέρχς. Ό Γαλα
νής άπό τον ύπνον έκεΐνον, είς ιόν όποιον παρεδόθη
ώς εις τόν θάνατον μετά τήν αποτυχίαν του, zi'jr
πνησε τήν επχύριον κα! έξήλθεν εις τούς δρόμους
μεταμορφωμένος χωρίς νά μπορούμε νά τόν χναγνωρίσωμε, νά τόν σταμχτήσωμε κα! νά μάθωμεν έκ στό
ματος τού άκομη ·μερικά πράγμχτχ.
'Ο Γαλαζής τών ε’κοσιπέντε ετών έπέθανε θχμμέ-*
νος στήν καρδιά μας και στή σκέψη fix;. Τά άνθη
μέ' τά όποια τόν σκεπάσαμε, είναι αμάραντα και τό εΐοωλον του μέια εις τήν άθλίχν τύρβην τής ζω/',ς εμ
φανίζεται εις τάς ρεμβώδεις νύκτας τών .αγρυπνιών
μας περιβεολ'^μένον τήν μχκρυάν. πενθιμον μπέρταν
τής παθητικής πχλχιάς ύπάρξεώς του. Ή μπέρτα
εκείνη έχει τριφτή και έχει ξεθωριάσει κάπως πρός
οοςχν τοΰ φοροΰντος αύτήν φαντάσματος, διάτρητη
α πόρτάς ο.τάς τής οποίας έςορμά τώρα τό ομίλησαν
άλ/.οτε αίμα. εις άστρώδη φεγγοβολήν.
Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

ΑΘΗΝΑΪ ΚΑ

Θ Ε Α ΤΡ Α

Εις τό Αθήναιον » άπό τόν θίασον X. ΙΙ/.έσσα
παρεστάθη πρό έβδομάδος ή έπιθεώρησις Λούνα ΙΙάρ'κ;-:. Η έπιθεώρησις χύτη κατά τό πρόγραμμα
αποοιοετχι εις τόν κ. X. Μαρσέλλον. συγγραφέα πολ
λών ά^οτυχόντων πχνηγυρικώτατα δραματικών έργων.
Ο πραγματικός δμως συγγραφεύς, ο οποίος έγραψε
τήν εύφυεστάτην σκηνήν τή ς'λογοκρισία ς κα! τών
πετεινών εξακολουθεί νά μένη άγνωστος. ' Κα! αύτός
είναι ο πνευματώδέστατος χρονογράφος τοϋ- . Χρό
νου - κ. 1ΐμος ΙΙαπαμιχαήλ. Ο θίασος τήν άνεβίβασε
με επιτυχίαν. Είναι κα! αύτό ένα άπό τά γνωρί
σματα τής εργατικοτητος τοϋ κ. X. ΙΙλέσσα. Αί δεσποινίοες ΙΙλεσσα. αι κυρίαι Μαρίκα κα! Αόλα Κύ
ρου χαριτωμένα1, εις τάς εμφανίσεις των.
Είς το ΙΙανελλήνιον παρεστάθη τήν περα
σμένη I ετάρτη τοϋ κ· Αλ. Ι αλανοΰ ή
Βασιλο
πούλα μας Αλεςάνδρα ύπό τοϋ θιάσου τή; κ. Φωφ<ος I εωργιάοου. ΙΙερ! τοϋ'^πατριωτικού τούτου έργου
κρίσεις είς τό προσεχές φύλλον
Είς τό θέατρον ΙΙαππαϊωάννού έςακολουθεΐ νά
π α ι,ετχι με εςαιρετικήν συγκέντρωσιν κόσμου ή
οπερεττχ τοϋ κ. Ν. Χχτζηχποστόλου ή Μοντέρνα
Καμαριέρα . I ο ^εϋγος Αφεντάκη, τό οποίον ά\ριπαΰετχι. διότι άπο τοϋ. Μα'ίου δέν άπουσίασεν ούτε
μιά [ίραουά άπο τήν σκηνήν, αντικατέστησαν ή δ!ς
Αφροδίτη Λαουτάρη καί -ό τενόρος κ. Ούμβέρτος Μπεντεοόλίο. Κα! τών δύο ή επιτυχία ύπήρξεν εξαιρετική.
Τό κοινόν* τούς έχειροκρότησε μέ ενθουσιασμόν.

ΙΣΤ Ο ΡΙΚ Α Ι

ΣΕ Λ ΙΔ Ε Σ

ΤΟ Π Ρ ΩΤ Ο Ν ΘΕΑΤΡΟΝ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

Ολίγον μετά. τήν μεταφοράν τ?,ς προηευούσης εκ
Χχυπλιου, χι Αθήνχι ήρχισχν μετχόχλλόμενχι είς
πολίν εχουσαν απαιτήσεις ψυχαγωγικών κέντρων,
κατά τον Μάιον οε τοϋ 183;.') άνηγέρθη ύπό τοϋ έργολάβου Αθανασίου Σκιντζοπούλου τό πρώτον θέα
τρον. εκεί οπου σήμερον ύψοΰται ή Εθνική Τράπεζα.
Ιό θέατρον τοϋτο ήτο άμφιθεχτρικώς οίκοδομημένον.
ειχε οε εκτός τών κχθισμάτων τής πλατείας καί τινα
θεωρεία οιά τά επίσημα πρόσωπα τής κοινωνίας ·>'
Σημειωτέον οτι ήτο άσκεπές.
Χρονογράφος τ^ς εποχής εκείνης ώς εξής περιγρά. ? ε[ XC/ π ρ ί ο τ ο ν αύτό θέατρον πού άνηγέρθη είς τήν
Ελλάδα.
«··Τετράπλευρο ν σανίδωμα προχείρως συμπεπηγμένον. ύπαιθρον εχον στέγην τόν αττικόν ούρανόν. όποιον
κχνεν ϋδεΐον ποτέ. Είσήρχεσο κα! έπάτεις τό κατάχωμα. ενθχ ειευθέρω:' περιεφέροντο άνδρες διάφοροι.
Ε.ς μίαν γώνίχν έπώλόυν ζαχαρωτά" πλησίον ί'σταντο
οι κρχτοϋντες τά φχνάρια τινών έκ τών θεατών. Δεξιά
και αριστερά τοϋ εδάφους ήσαν καθίσματα ,άνεβατά,
ή σκηνη κατέναντι ·τ//ς εισόδου, άπένχντι τής σκηνής
το θεωρεΐον τοϋ Βχσιλέως, ύψηλόν κα! μεμονωμένον
ως περιστερεών, είς τάς τρεις δέ πλευράς τοϋ θεάτρου
σειρά θεωρείων διά τούς πληρώνοντας 1.50 δρ. Φώτα
άμυορά. δυσώδη κχ! δυσωδεστέραν καθιστώντα τήν
ατμόσφαιραν ε; χίτίχς τοϋ πνέοντος άνεμου. 0! Οεχται καθήμενοι με τού: πίλους είς τά: κεφαλάς σύνωμίλουν. εοομβουν. έκάπνιζον, έχειροκρότουν, έκραύγανθν ποίκιλα έπίθετα πχράδο:χ. >
<) Piickler Μ u skan (') είς τά: ταξειόιωτικάς του
αναμνήσεις οίοει ώραίαν περιγραφήν τοϋ πρώτου Ά θηνχικοΰ θεάτρου, παραστατικώτατα ιδίως είκονίζων
τήν τάξιν κχ! τόν σχνφασονισμόν. πού έπεκράτει είϊ
αύτό.
Εις ένα άπό τά θεωρεία, γράφει, δ M uskan, δια
κρίνετε ή χαριεστέρα γυνή τών ’Αθηνών, σύζυγος Υ 
πουργού, ήτις στηρίζουσα τήν ώραίαν της κεφαλήν
επι τής χειρ^ς της έρρέμβαζεν.*ένώ ε!ς τό παραπλεύρως θεωρεΐον ό κλητήρ τοϋ κ. Ι'πουργοΰ. φέριον ύπερήφχνον τό ερυθρόν του φέσιονκα! μέ ήθος Άσιανοΰ
μεγιστανος εκάπνιζε τό ύπερμέγεθες τσιμποΰκί του.
καταγινομενος είς τό νά έξακοντίζη τολυπας1καπνού
εις το πρόσωπον τής δεσποίνης του. ή όποία ούδόλως
εφαίνετο δυσανασχετοΰσα ούτε άπό τήν παρουσίαν τοϋ
υπηρέτου, ούτε άπο τόν άπόζοντα κχπνόν τοϋ ττ.μπουκίου, με τόν όποιον παν άλλο ή σεβασμού θυμιάματα
έκαμνεν .
J οιοϋτο λοιπόν το πρώτον θέατρον τό,όποιον άνηγε?θη είς τάς ’Αθήνας κχ! είς τό όποιον ένώπιον πυ( ' ) Ο I’flokler Mu s k a n F.xioxetpitek τΰς Ά β-ήνας ΐγοαη·>
ta^EiOKOTixtK έΐ'ΐνχί,'ιαεις τον ιιαυ to t/>evd<0rv/ior H e r m a n n .

κνοτάτου άκροατηρίου διά πρώτην φοράν έξετέλεσε
διάφορα γυμνάσια "συνοδεία», δπως εκαλείτο τότε ό
θίασος, πλανοδίων ’Ιταλών σχοινοβατών.
Αί έπιτυχίαι τοΰ Σκιντζοπούλου έπροκάλεσαν τήν
προοοχήν έπιχειρηματίου τινός, Γαϊτάνου Μέλη όνόματι, οστις ένάμισυ περίπου έτος άπό τής, άνεγέρσεως τοΰ πρώτου έν^Άθήναις θεάτρου άνήγειρε'νέον
θέατρον μεταξύ τής πλατείας τοΰ Τεροΰ Αόχου κχ!
τής όδοΰ Αιόλου, προωρισμένον, ώς έλεγε, διά τήν
άριστοκρατίαν. Τό θέατρον τοΰ Μέλη ήτο έτοιμον περ!
τά τέλη Δεκεμβρίου 1836, δπως δέ κα! τό πρώτον,
ούτω κα! αύτό ήτο ξύλινον. συγκρινόμενον δμως πρός
τό τοΰ Σκιντζοπούλου έπαρουσίαζε τά πλεονεκτή
ματα οτι είχε στέγην κα! ύποβόλεΐον.
Χρονογράφος τής εποχής έκείνης έγραψε διά τό
θέατρον Μ έλη('):
«ΙΙρέπει νά όμολογήσωμεν, οτι μεταξύ τών άναφανέντων μέχρι τοϋδε είς τήν πόλιν μας θεάτρων
τό τοΰ κ. Μέλη είναι, άναντιρρήτως τό έντελέστερον
τίποτε δέν λείπει είς αύτό άφ’ δσα καθιστώσι τά μεγαλείτερα τών ΙΙαρισίων κα! τής ’Ιταλία; θέατρασκηνα! διάφοροι, ορχήστρα, έπεδάφιος αίθουσα ( p u r
ler ret), στοαί, διομάτια, άμφιθέατρον, τά πάντα ώς
τά λοιπά τής Εύρώπης μέρη .
Τό μέ Παρισινά κα! ’Ιταλικά θέατρα άμιλλώμενον
θέατρον τοΰ Μέλη ένεκαινίασε συνοδεία r Ιταλώ ν
σχοινοβατών,' είς τήν όποίαν συμμετεΐ/ε κα! αύτός ό
Μέλης, ούτινος έθαυμάσθη κατά τόν τότε χρονογρά
φου «ή αθλητική δύναμις, δι’ ο τό φιλόκαλον τής
'Ε).λάοος κοινόν έτρεχε σωρηδόν είς τάς παραστάσεις
του κα! έθαύμαζεν αύτόν.
Τό θέατρον τοΰ Μέλη άνοιχθέν τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ ΙΙάσχα έξηκολούθει νά έφελκύη τήν συρροήν
τοΰ πλήθους έπ! ένα κα! ήμκΐυ σχεδόν μήνα, δπότε
τό κοινόν ήρχισε νά κουράζεται, καίτοι δ θίασος Ανέ
πτυσσε «τήν αύτήν έπιδεξιότητα είς τάς σχοινοβα
σίας, τήν αύτήν δύναμιν είς τάς σωματικάς έξασκήσεις, τήν αύτήν κομψότητα κα! τήν αύτήν πάντομιμικήν δεινότητα». 'Ο Μέλης έσκέφθη τότε νά μεταβάλη τούς σχοινοβάτας, οί όποιοι άπετέλουν τόν θία
σον του, είς άοιδούς. Μίαν ώραίαν λοιπόν πρωίαν τοΰ
1837 τό νοήμον κοινόν τής πρωτευούσης ειδοποιείτο
δτι ιΙψ έσπέραν τής 4ης ’Ιουλίου ό σχοινοβατικός
θίασος τοΰ Μέλη θά έξετέλει τήν πρώτην πράξιν τοΰ
«Κουρέως τής Σεβιλλίας» ένός τών άριστουργημάτων
τοΰ περιδόξου Ίταλοΰ Μούσικογράφου Ροσσίνη», δπως
έγραφον τότε αί έφημερίδες.
Τήν νύκτα τής παραστάσεως τό πλήθος ήρχισε νά
συρρέη άπό τήν 7ην εσπερινήν ώραν είς τό θέατρον,
ένώ ή έναρξις είχεν όρισθήδιά τήν »ην. «Καθ’ δλον
τό διάστημα τοΰτο— γράφει δ χρονογράφος τής επο
χή ς έκείνης ,J)— έκαστος δύναται νά φαντασθή όποία
κίνησις,,όποία ταραχή έγίνετο μεταξύ τοΰ πλήθους*
(1.) «Έ Χ Ιηνιχΰϊ Ταχυδρόμο;» ■’>■’lovvtov 1SH7.
L) « Έλλι/ν^χος Ταχνδοόμος* H Ίοη/.Ιοι· 1 S ; i 7 .

ποτέ μεν λργομ αχίαι'διά τάς θέσεις, ποτέ δέ φόβος
μήπως τό θέατρον κρημνισθή, ποτέ δέ κα! ξύλα άποσπώμενα έκ τών στηλών κα! πίπτοντα έπ! τών κε
φαλών τών είς τήν έπεδάφιον αίθουσαν ευρισκομένων
θεχτών, έπέφερον φωνάς κα! σαρκασμούς . Τέλος
πάντων έν τώ μέσω τοιούτου θορυβου ορχήστρα τις
συγκειμένη έξ 9 ή 10 όργάνων, μεταξύ τών δποίων
δύο μόνον £ιολίχ, ήρχισε νά έκτελή τήν εισαγωγήν
τοΰ «Κουρέως», ένώ τό πλήθος εςηκολούθει νά φωνασκή. ’Εάν κρίνη τις έκ τών κριτικών τών δημοσιευθεισών είς τάς τότε εφημερίδας, ή έκτέλεσις τής α'
πράξεως τοΰ <-Κουρέως» δέν ύπήρξεν άνταξία τών
προσδοκιών .τών ολίγων έκ τών πολλών άκροατών,
οίτινες έτυχε νά ταξειδεύσουν είς τήν Εύρώπην κα! νά
έχουν ιδέαν τοΰ μελοδράματος. Σημειωτέον δτι διά
τό μή ύπάρχειν γυναίκα είς τόν σχοινοβατικόν θία
σον τοΰ Μέλη άπεκόπη έντελώς τό πρόσωιτον εής
Ροζίνας. Τό πολύ έν τούτοις πλήθος ένεθουσιάσθη
άπό τήν έκτέλεσιν τή£ πρώτης πράξεως τοΰ <Κ ου
ρέως τοΰ Ιεβ ά λίας» , έπανειλημμένως δ’ έκάλεσε τούς
δράστας έτέ! τής σκηνής, τούς έχειροκρότησε κα!
τούς έπευφήμησεν. Οί σχοινοβατοαοιδοί;, οί <·πρωταθλητα! -> κατά τάς έφημερίδας έδίστχσαν έπ! πολύ άν
έπρεπε νά παρουσιασθοΰν, διότι έφοβοΰντο μήπως τά
χειροκροτήματα δέν ήσαν ειλικρινή- πρό τής έπιμονής δμως τοΰ κοινοΰ έπαρουσιάσθησαν κχ! ηύχαρίστησαν συγκεκινημένοι. Μετά τό πέρας τοΰ μελοδρα
ματικού αύτοΰ πραξικοπήματος άφίκοντο οί Βασιλείς,
πρός τιμήν τών δποίων παρεστάθησχν δύο «παντομιμικα! παραστάσεις». Αί έκ τής παραστάσεως εισ
πράξεις άνήλθον είς 500 δίστηλα.
Δύο μήνας περίπου άργότερον ή «συνοδεία» τοΰ
Μέλη συμπληρωθεϊσα διά τή; μετακλήσεως έξ ’Ιτα
λίας άοιδών, μεταξύ τών δποίων καί τινες είς τό
ώραΐον φΰλον άνήκουσχι, έξετέλεσεν ολόκληρον τόν
«Κουρέα τής Σεβίλλης s. Τό μουσικόν αύτό γεγονός,
τό όποιον έδωκεν άφορμήν είς τάς έφημερίδας νά
έξάρουν τήν άποστολήν τοΰ θεάτρ,ου, έλαβε χώραν
τήν 9ην Αύγούσΐου 1837.
'Η επιτυχία τής παραστάσεως ύπερέβη τάς έλπίδας
τών άκροατών, οί όποιοι ένθουσιωδώς έχειροκρότη,
σαν τούς εκτελεστάς, «μ’ ένδόμυχον δέ εύ/,αρίστησιν
ζωγραφισμένην είς τά πρόσωπά των ήκουσαν τήν
ήδυτάτην τοΰ περιδόςου Ροσσίνι μουσικήν». Τά πρόσωπον τής Ροζίνας ύπεδύθη ή Ίτα λΙς <τραγουδί
στρια > δπως εκαλούντο τότε αί άοιδοί, Ρόζα Βαλδόνη Τοζίνη, ή όποία, κατά τού; τότε* κρίτικογράφους, «κατώρθωσε νά σύρη υπέρ αύτής δλων τών θεα
τών τάς λεύκάς ψήφους».
Τό πρόσωπον τοΰ Άλμαβίβα ύπεδύθη δ Σανσόνη,
ό όποίος άργότερον άνήγειρε' τό πρώτον νόστιμον
κα! άξιον Χό"^ου θέα,τρον είς τάς ’Αθήνας. Όσον
άφορα τούς χορούς άπό τάς αύτάς έφημερίδας πληροφορούμεθα δτι έψαλλον άρμονικώτατα», έν γένει δέ συνέβαλον εις τήν έπιτυχίαν τοΰ Ροσσινείου

αριστουργήματος, κχίτοι αί φωνχι τών αοιδών «έίατμίζοντο’άπό τάς ρωγμάς τοΰ ξυλίνου θεάτρου».
.'Η «συνοδεία» τοϋ Μέλη έξηκολούθησεν έπί Ινα
περίπου μήνα είσέτι τάς παραστάσεις της, μεθ’ ο
άπήλθεν είς ’Ιταλίαν συναποκομίζουσα τάς δάφνας
τών επιτυχιών της. Έ κτοτε μελοδραματικός θίασος
άξιος λόγου δέν έπεσκέφθη τήν Ε λλά δα ή μετά παρέλευσιν δύο έτών, οπότε άνηγέρθη τό θέατρον
Μπούκουρα, περί τοΰ όποιου πιθανόν ν’ άπασχολήσω
είς προσεχές μου άρθρον τούς άναγνώστα; τοΰ « θεάτοου και Τέ/νης».
θ

Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Η XYNTSVAIT* ΜΟΥ

F legier είμεθα ευτυχείς πού ή χάρις καί τό ταλέντο
τής δεσττοινίδος Καίσαρη μάς άπησχόλησε περισσότε
ρον άπό τήν σύνθεοιν. Τά τρια Βιεννέζικα βάλς τοΰ
K reisler’fla ένεθ ουσίαζον έτι περισσότερον, έάν ή έκτέλεσίς των έκ μέρους μου ήτο όλ'.γώτερον νευρική.
Μ ’ όλα ταΰτα μερικοί έκ τών άπροατών μου μ έβεβαίωσαν ότι μετά δυσκολίας ένίκησαν τόν πειρασμόν
τοΰ νά χορεύσουν, ά φ ’ όπου συμπεραίνω ότι δεν έξετελέσθησαν μέ ύφος επικήδειων εμβατήριων.
Καί τώρα οσοι έδιάβασαν τάς γραμμάς αυτας άς
με συγχωρήσουν πού έμίλησα τόσο για τον εαυτό μου,
προτίθεμαι όμως νά μιλήσω περισσότερον δ ι’ εκείνους
πού θά μοΰ δοθη ή εύκαιρία νά χειροκροτήσω με την
καλλιτεχνικήν άμεροληψίαν πού χρειαζεται καθε
κριτική.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑ0ΙΟΥ-ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Ό αξιότιμος διευθυντής τοΰ καλλιτεχνικού περιο
ΚΙΝΗ Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦ ΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
δικού «Τέχνη και Θέατρον» μοΰ έζήτησε και έδέχθην
ν ’ άναλάβω τήν κριτικήν των δσθησομένων μουσικών
'Η έφετεινή χειμερινή περίοδος τοΰ κινηματογρά
συναυλιών. ’Ε πί τί} ευκαιρία λοιπόν τής τελευταίας φου «Πανθέου» υπό τήν νέαν του διεύθυνσιν, τοΰ γνωεις Νέον Φάληρον συναυλίας μου παρακαλώ τους στοΰ είς τόν κινηματογραφικόν κόσμον κ, Αθανασίου
άξιοτίμους άναγνώστας νά μοΰ επιτρέψουν νά έκφερω Δ. ΠερΛτη, θά σημείωσή σταθμόν εξαιρετικής έπιτυκ»1 εγώ τά ς ... κρίσεις μου.
χίας. θ ά παρελάσουν κατά σειράν δλα τά αριστουρ
Ε ίμαι ιδιαιτέρως ευτυχής πού μοΰ δίδεται η ευκαι
γήματα τών καλυτέρων εργοστασίων τοΰ κόσμου, ώς
ρία νά κρίνω έπί τέλους κ' έγω δημοσίως τόν εαυτόν
μου, σάς ϋπόαχομιι δέ ότι θα προσπαθήσω να είμαι καί τοΰ γνωστοΰ άνά τήν ύφήλιον μεγαλυτέρου Οίκου
a Caesar F ilrm s». μέ πρωταγωνίστριαν τήν Φρ. Μεροσον τό δυνατόν αμερόληπτος. Τό πρόγραμμά μου
τίνη,
τοΰ' όποιου τήν αποκλειστικήν έκμετάλλευσιν
ηρ'χιζε μ ΐ τήν πέμπτην σονάταν τού Μπετόβεν για
ταινιών
έχουν οί κ. κ. Γαΐτης καί Μόσχος.
πιάνο και βιολί, Νομίζω ότι ή σονάτα αύτή ύπήρξεν
θ ά παρουσιάση είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν τοΰς διή εύτυχεστέρα έκτέλεσις τοΰ προγράμματος μου, και
οσοι έκ τών ακροατών μου ήξευραν ότι ό Μπετόβεν
ασημοτέρους ήθοποιούς τής Ιτα λικ ή ς καί Γαλλικής
τήν εχει ονομάσει Σονάταν τής άνοίξεως (Friihlingκινηματογραφίας είς τά νεώτερα άριστουργήματά των.
Sonate) ελπίζω νά μή τήν ηυραν χειμωνιάτικη.
ήτοι : τάς Κυρίας Φραντζέσκαν Μπερτίνη, ΜατθίλΊΊρεπει όμως νά ομολογήσω ότι~ μέ έβοήθησεν είς θην Κασσαί, Διάναν Καρρέν. Βικτωρίαν Αεπάντο,
τήν ευτυχή έκτέλεσίν της καί ό πολλά υποσχόμενος
Λέδαν Γκύς, Ά λδ χν Μπορέλλη, άδελφήν τής Λήδας
νεαρός μας συνθέτης κύριος Μητρόπουλος.
Μπορέλλη, τή·<; όποίαν υπερβαίνει είς κάλλος καί τέ
Ή δεσποινίς 'Άννα Καίσαρη, τό πειο φρέσκο χρυαούν μετάλλιον τού 'Ωδείου, et^e τήν καλωούνη να χνην, Ε λένην Μακόφσκχ. Ρίταν Ζολιβέ, Μαρίαν
μοΰ παράαχη τήν εύγενή της σύμπραζιν. Ή φρεσκάδα Κορδέν, είς τό συγκινητικόν έργον Τό χρυσοΰν βέ
τής φωνής της καθώς και τό βαθύ δραματικό της αί λος». Έ κ τοΰ άνορικοΰ προσωπικού σημειοΰμεν τόν
σθημα τής έπέτρεψαν νά μάς ίνθουαιάσ η είς δυο πα- Γουσταΰον Σερένα τόν συμπαθή συνεργάτην τής Μπερ
λαιάς συνθέσεις τοΰ ΊΊεργγολιέζε καί τού Σονμπερτ.
τίνη, Μάριον Μποννάρ, Αιμίλιον Γκιόνε, τόν γνωστόν
Οί αξιότιμοι άκροαταί μου έν εΐχ ο ν τώ μ ετα ξύ είσάπάχηντής «Μαύρης ταβέρνας» είς 4 νέους ρόλους.
έλθει καί άφοΰ εύρον τήν καλυτέραν έκαστος θεσιν Λ. ΙΙικάσο, Μπενέττι, Λέ Ρίζο καί τόν Καρμινάτην.
μοΰ έπέτρεψαν ν' αρχίσω τό κονσέρτο τού Μένδελσον.
Τό Πάνθεον» θά παρουσιάση έπίσης τήν κόμησΤό αριστούργημα αύτό έπρεπε να τό παίξω καλύ
σαν ;; ; ; τήν γόησσαν καί διακεκριμένη·/ κυρίαν τής
τερα, διότι αισθάνομαι νά μή μού λειπη τίποτε απ
Ρωμαϊκής άριστοκρατίας, σύζυγον βουλευτοΰ, ή όποία
ό,τι χρειάζεται διά τήν τελείαν έκτέλεσίν του. Ε υτυ
χώς αί μερικαϊ άτέλειαι τής έκτελέσεως δεν ήσαν -τταρα θά παίξη με τό7 μαρκήσιον Vittorio Bourbon del
καθαρώς τεχνικαί, πράγμα το όποΊον με κάμνει να Monte είς μίαν ταινίαν κατασκευαζομένην τίρός όφε
πιστεύω ότι^ με όλιγωτέραν ζέστην θά είχα μελετή λος τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ. Ό τίτλος τής τχινίας ή
όποία θά στοιχίση μεγάλα ποσά ,καί θά είναι τό γ ε
σει περισσότερον. Κολακεύομαι έν τούτοις νά νομίζω
ότι απέδωσα τό ρομαντικό αίσθημα πού απαιτεί η γονός τής ήμέρας είναι ; ; ;
ώραία αύτή αύνθεοις ως καί το στύλ, πραγυ&τα αρ
Αί τχινίαι, δλαι ιδιοκτησία τοΰ «Πανθέου», θά
κετά δύσκολα.
προέρχωνται άπό τά γνωστά διά τήν καλλιτεχνίαν των
Ή δεσποινίς Καίσαρη μέ τήν ”Αριαν τοΰ 'Ασώτου καταστήματα:
Τίοΰ μ''έκαμε ν' αγαπήσω περισσότερον τόν'σύγχρο«Καϊσαρ Φίλμ» τής Ρώμης, «Πολιφίλμ Φίλμ» τής
νρν Γάλλον συνθέτην D ebussy. Είναι μιά άπό τ ας
Νεαπόλεως, Κοσμοπόλι» τής Ρώμης, « Ά μπρόζιο ■>
παλαιάς του συνθέσεις, ή οποία ομολογώ ότι με συνεκίνησε περισσότερον άπό μερικά τωρινά του πρωτό τοΰ Τουρίνου, «Πασκονάλι > τού Τουρίνου, «Αομπάρδο » τής Ρώμης καί «Φιλμ ντ’άρτ» τών ΙΙαρισίων.
τυπα τραγούδια. "Οσον αφόρα δε Tay Stances τοΰ
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—Παρεστάθη εις τό Β ασιλικόν Θέατρον ύπ ό τον θιά σου Κ νβ έλη ς—
Τόν Χ ειμώ να τον 1915
Μετάφρασις Σ . Μ Α Ρ Κ Ε Λ Λ Ο Υ

—JxS>-l—
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
ορομυςλοβ
Τί φλυαρείς, Τοροπέτς ;...{πηγαίνει,
ενώ φαίνεται δτι προσέχει είς τόν διάλογον τών άλλων,
στή γωνία γιά νά κνιτάξη γιά τή Λίζα. Οί δύο άλλοι
ζωγράφοι έξακολονΟονν νά φιλονεικονν, δ Α λέξη ς ση
κώνει τούς ώμους καί πλησιάζει'στό τραπέζι).
Τ επλόβσκι
' Ο δίσκος σου είναι άδειος, Σαλώμη, άν
τό έπιτρέπετε δμως, θά βάλω τό κεφάλι μου μέσα
σ’ αύτόν.
Κ ατερίνα
θέλετε νά τό χάσετε ;
Τ επλόβσκι
θέλω νά γίνω ό προφήτης σας !
Μ ε ν τικ ώ β
Χ ά.,.Χ ά.,.ώ ραΐα τό είπε ! (σφυρίζει κυττάζων πρός τά ίμπρός). ’Έ τσι φεύγουν τά νιάτα.
Τί λέτη κύριοι προφήται ; Πίνομε ενα ποτηράκι
άκόμη ;
Α λεξης
Πότε θά έλθη ό Γιώργης, Κατίνα ;
Κ ορομυςλοβ
(Πηγαίνει καί κάθεται κοντά στή
Λ ίζα .) Γιατί κάθεσθε έδώ στό σκοτάδι, Αιζέττα ; θά
πλήττετε έδώ...
Α ιζ α
.Καθόλου !

Κ

Κ ορομυςλοβ
Τά μάτια βέβαια ξεκουράζονται στό
ημίφως έδώ, ’Ακούσατε τίς φλυαρίες έκείνες έκεί,...
είμαστε άλλόκοτοι άνθρωποι έμεΐς οί καλλιτέχναι, ε ;
Λ ι ζα
Ναί.
Κ ορομυςλοβ
Αίζα...(τ»]ς πιάνει το χέρι).
Α ιζ α
(αποσύρει τό χέρι της.) ’Αφήστε τό χέρι μου !
Είναι άλήθεια, κύριε Παΰλο, δτι 6 Μεντικώβ...είναι
ερωμένος τής Κατίνας ; Κατά τύχην είδα σήμερα πού
τήν φιλοΰσε στή σκάλα !
Κ ορομυςλοβ
’Αλήθεια ; Αίζα αγαπητή μου..,,
Α ιζα
(απομακρύνεται άπ ’ αυτόν οπισθοχωρούσα
πρός τήν γωνία τον ντιβανίον.) ’Αφήστε με ήσυχη !
’Ακοΰτε ; ΤΩ θεέ μου,.,Φύγετε λοιπόν. Δέν ντρεπό
σαστε νά μοΰ μιλάτε έτσι καί νά μέ λέτε Α ί ζ α ; Φύ
γατε.. ,άκοΰτε..../'<5 Κορομυσλόβ μένει λίγες στιγμές
σκεπτικός, επειτοΛ υψώνει τους ώμους καί απομα
κρύνεται).

Πολύ ώραΐα τό είπε.,,Κυρίαι καί κύριοι,
σήμερα είμαι πολύ αισθηματικός, έτσι πού ήθελα
νά πιώ μαζί μ’ δλο τόν κόσμο, δλους νά τούς κάνω
Αδελφοποιτούς, (περιφέρει δλόγυρα τό βλέμμα του).
Τί ιδέα έχεις σύ, Σχούρα ;
Τ οροπετχ
Νά, άφοΰ είσαι' σήμερα τόσο αισθηματι
κός, σού επιτρέπω νά μέ κερασής ένα ρακί, ΠοΟ έχεις
Μ εν τικ ο β

τό πιάτο μέ τό χοιρομέρι ; (παίρνει με το πι,ροΰνΐ
ενα κομμάτι χοιρομέρι).
Έ , Τοροπέτς..Τρώς μέ δρέξι. Γ ιάοιηγήσου μας πώς έφαγες στρείδια στήν ’Ιταλία, (στήν
Κατερίνα) Ξεκουρασθήκατε, έρίτιμος κ υ ρ ία ; Τότε άνεβί]τε, σάς παρχκαλώ, πάλι είς τό ίκρίωμα.
Α λεξης
(γελά/ Είς τό ικρίωμα: Παράδοξη τέχνη.
Εν γένει, Παΰλο, τό σύνολον έδώ μέσα. τό ΰφος, οί
τρόποι, ίλ α είναι άλλόκοτα. Μήν λησμονήσης, Κα
τίνα, δτι θέλω νά σοΰ μιλήσω.
Κ ατερίνα
Δέν θά τό λησμονήσω.
Κ ο ρ ο μ υ ς λ ο β ■ (σκυθρω πός.) Καλύτερα θά κάν^ς,
Ά λέξη, νά πας στό δωμάτιό σου.
Α λεξης
Μέ διώχνετε, ΙΙαΰλε ’Αλεξέγιεβιτς
Κ ορομυςλοβ
Δέν διώχνω ούτε τόν Μεντικώβ, πολύ
λιγωτερο έ'ναν καλό νέο σάν έσένα. Φροντίζω μόνο
γιά τή σωτηρία τής ψυχής σου, παιδί μου. ’Ελ2τε,
Κατερίνα Ίβανόβνα. ( Οί δύο καλλιτέχναι καί δ Μ#ντιfsoj/? γελούν. 'Η Κατερίνα λαμβάνει τή στάΰι της γιά
την εικόνα, ο Τεπλόβσκι τρώγει σάντουιτς. Έ π ί τινας
στιγμάς επικρατεί σιγή).
Κ ορομυςλοβ

Πές μου, Μεντικώβ, είναι άλήθεια
πώς μπορεί κανείς νά μπή στή Βουλή, άν βρή είσιτή ριο;
Μεν τικ ώ β
Σοΰ δίνω δσα θέλεις, άλλά θά μου όώσης
ένα σκίτσο. Δωρεάν δέν δίνω τίπ ο τα !
Τ οροπέτς
Δώσ’ του- έτσι κ’ έτσι θά στό κλέψη !
Α λεξης
(σοβαρά.) Γιατί δέν τόν δέρνετε μιά φορά
γερά ;
Τ οροπέτς
Καλή ίδέα ! θ ά τό οοκιμάσωμε μέ τήν
πρώτη εύκαιρία !
Μ εντικ ώ β
(εγείρεται.) Νά ή αμοιβή μου γιά τήν
άγάπη μου πρός τήν τέχνη ! ’Ω άνθρωποι ! άνθρωποι!
τί κακοί πού εΐσαστε ! (ψιθυρίζων τό άσμα « ε τ σ ι
πέρνα ή ζωή χωρίς ν ’ άφίνη ίχνη» πηγαίνει εις τήν
σκοτεινή γωνία πού κάθεται ή Λίζα).
Τ επλόβσκι
Τ ί λέτ$, Κατερίνα Ίβανόβνα ; Κάνουμε
ένα περίπατο σήμερα ; θ ά πάμε πρώτα-πρώτα μέ
τ’ αύτοκίνητο στό νησί. θυμάστε πού μοΰ τό έχετε
ύποσχεθή ; Ε π ιμ ένω νά κρατήσετε τήν ύπόσχεσί σας.
Κ ορομυςλοβ
Μή μας ένοχλεΐς, ξελογ2αστή! Καλύ
τερα νά μ&ς παίξης κάτι στό πιάνο. Δείξε μας τί
ξέρεις!
Σ τα ν ις λ α βο βιτς

Μ ε ν τικ ώ β
Έ τσ ι σ υ λ λ ο γισ μ έν η !.'..
Βυθισμένη
σ’ δνειρα γλυκά . . . Ά χ ! Λιζέττα Ίβανόβνα ! Ά γ 
γελε άγνότητος κα! άθφότητις ! ... Λέν μπορείτε σείς
να καταλάβετε τό λόγο ποΰ εμάς τού; άνδρας ...τούς
ερήμους, χωρίς οικογένειαν άνδρας, μας θέλγει κα!
μάς τραβά τό. αλκοόλ ! Ά χ ! Λιζούλα Ίβανόβνα ! .. .
Ά χ ! Αιζάκι . . .
Λ ιζα
Τί θάρρος ε!ν’ αύτό, κύριε ; . . . Σάς τό απα
γορεύω ! . . .
M entikub (αύ&αδώς). Δεν μοΰ τό έπιτρέπετε ; Χά !
Χά ! Χά ! . . . Λοιπόν στόν Κορομυσλόβ μόνον έπι-·
τρέπετε νά σάς μιλή έτσι, -σέ μένα δμως δχι ! . . .
Περίεργο, Λ ιζέττα! . . . Πολύ περίεργο !
Λ ιζ α .
(α^κιόνεται). θ ά τό πώ τώρα άμέσως στόν
Ά λέξη.
Μ εντικ οβ
(τρομάζει). Ό χ ι ! δχι ! ... δέν θά τό ξα
νακάνω ! Έχοράτευα μόνο ! Είμαι αστείος ! Δέν ξέρω
γιά ποιό λόγο οί άνθρωποι μέ παίρνουν γιά σοβαρό
... άλλά πραγματικώς είμαι άστεΐος, Λιζέττα! Συγ
γνώμην, ’Ελισάβετ Ίβανόβνα ! — Δέν μοΰ επιτρέπετε
νά 'φιλήσω’ τό χέρι σας ; ... ενα δακτυλάκι μόνο ! ...
ένα μικρό κι άγνό δακτυλάκι μονάχ α.·.. Αστειεύο
μαι μόνο ... τί ανοησία! ... (τις τελευταίες λέξεις τίς
λέει μόνος του, κα·'}<ηι ή Λίζα άπεμακρνν&η' Ικεϊνος
μένει άκόμη στιγμάς τινας πίσω άπό τό παραπέτα
σμα καί περιμένει ώς ν' άρχίσγ] πάλι ίΐς τό άτελιε ί]
συνομιλία, επειτα εξέρχεται μετά προψκ'Άξεω; άπό
τή γωνία καϊ χωρίς να τόν Ιδη κανεϊ; καί διά λο
ξοδρομιών ολισθαίνει πλησίον τής τραπέζης).
Κορομυςλοβ
A 1 Λίζα ... Δώσετε της νά φάγη
κάτι. Ά λέξη! ειδεμή.ή δεσποινίς θά πέση άπό έξάντλτ,σιν. Σ χούρα! Σχουρότσκα ! πήγαινε νά σοΰ δώσή
ή Μάρθα καθαρό πιάτο ... πήγαινε, άγαπητέ μου !
Λ ιζα
Σάς λέγουν, Σ χούρα; ευχαριστώ, Ά λέξη !
δέν πεινώ !
Σ χουρα
'Ο θίί
·»ε λέει έτσι ! Ή ρθ’ άπ’ τήν
επαρχία !
Τ επ -λ ο β ς κ η
/ α π ’ τό πιάτο/. Γιά νά κάνη τήν
τύχη του στήν πρωτεύουσα ! Νά σοΰ πώ, Παΰλο ! ...
αρχίζω νά πλήττω !
Κ ορομυςλοβ
Λ ίγη υ π ο μ ο ν ή .
( Ακολουθεί)

ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΩιΔΕΙΟΤ
Τό Αθηναϊκόν ’Ωδεΐον άπέκτησε νέον καθηγη
τήν, τόν καλλιτέχνην τοΰ βιολιού κ. Γεώργιον ΕύσταΘίου-Λυκούδην. Ί ΐτ ο καιρός ό νεαρός οΰτος καλλιτέ
χνης νά διδάξη είς τό Ώδεΐόν μας. rH άπόφασις
περί τοΰ οιορισμοΰ του ήκούίθη μέ πολΰ ένδιαφέρον
άπό τόν καλλιτεχνικόν κόσμον. Είς τό καθηγητικόν
προσωπικόν τοΰ Ί^δείου προσειέθη ενα άπό τά νεώτερα καλλιτεχνικά πνεύματα, τά πλέον πολιτισμένα
κα! Ανήσυχα. Ή μπορεϊ νά σημειωθή, χωρίς υπερβο
λήν, δτι διά τό τμήμα τοΰ βιολιού εν τώ ’12δείψ άρ^ίζει μία νέα περίοδος έντελώς εξαιρετική.

ΤΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν Μ Ε Λ Ο Δ Ρ Α Μ Α
ΚΑΙ Η Ε Κ Ο Ε Σ ΙΣ Τ Η Σ Κ Η Φ ΙΣ ΙΑ Σ
Δεχόμεθα κάθε συζήτησιν και κάθε άπάντησιν τών
άντιφρονούντων πρός τήν κριτικήν τών συνεργατών
μας, ύπό δύο δμως δρους. Νά μή αποδίδουν εις τούς
συνεργάτας μας προθέσεις κακοβούλους, προερχομένας δήθεν άπό προσωπικούς ή συμφεροντολογικούς
λόγους κα! νά μή γράφουν φράσεις ύβριστικάς.
-•ί:*
Ή κ. Ρεβέκκα, ή γνωστή καλλιτέχνις τοΰ άσματος,
μάς άπέστειλεν έπιστολήν άπευθυνομένην πρός τόν
κ. Βεκιαρέλην, είς άπάντησιν τών δσα έγραψε περ!
τοΰ Έλληνικοΰ Μελοδράματος είς τό προηγούμενον
φύλλον. Έ ξ αύτής ,δημοσιεύομεν μόνον δσα ενδιαφέ
ρουν τό ζήτημά μας, τά δέ λοιπά τά ‘θεωροϋμεν
έντελώς προσωπικά.
Ί Ι κ. Ρεβέκκα λοιπόν γράφει: Διά τούς καλλιτέχνας πού έξεχωρίσατε δχι μόνον συμφωνώ μαζί, σας
άλλά κα! ύπερθεματίζω είς έπαινον. Ά ν δμως άκούσατε τήν «Άΐδά·*, τήν «Τόσκα». τόν «Έρνάνην» κα!
άλλα, θά είδατε δτι ύπάρχει κα! μία δραματική ύψίφωνος-ήκ. Βλαχοπούλου— ή όποία στέκει εις τό ΐ,διον
επίπεδον τής άξίας τών άλλων κα! δτι είναι ζήτημα
άν αί άκριβοπληρωνόμεναι είς τά Ευρωπαϊκά κέντρα
συνάδελφοί της είναι άνώτεραι κα! άν οί τενορίσκοι
κα! διάφοροι φωνακλάδες ξένοι άρτίσται ποΰ μάς έρ
χονται έδώ μέ 3 καί 4 χιλ. τόν μήνα μισθόν είναι
αντάξιοι τοΰ Χχτζηλουκά. τοΰ Μωραΐτη ή τοί» Οίκονομίδη. Έ μεγαλυτέρχ ρεκλάμα ποΰ γίνεται είς
τούς "Ελληνας καλλιτέχνας είναι οί διάφορες σελεμπριτες πού έρχονται στόν τόπο αας. Τότε ό κόσμος
βλέπει, μέ δλην τήν ξενομανίαν ποΰ μάς χαρακτη
ρίζει, δτι ό τάδε τενόρος δέν έχει ού:ε τό μοναδικό
τίμπρο τής φωνής τοΰ Μωραί'τη, ποΰ σέ κάνει νά
τοΰ συγχωρής κάθε άλλην Ιλλειψιν, ούτε τήν τέχνην
τοΰ Χατζηλουκά >.
Μάς λέγουν καί μάς γράφουν δτι ό καλλιτεχνικός
κόσμος, καί ιδιαιτέρως οί έκθέσαντες ζωγραφικά καί
γλυπτικά έργα είς τήν έκθεσιν τής Κηφισιάς, διατελοϋν είς έξέγερσιν έναντίον μας, έξ άφορμής κρι
τικού σημειώματος τοΰ κ. Τόμπρου δημοσιευθέντος
είς τό προηγούμενο'/ φύλλον. Έ χομεν τήν πεποίθησιν δτι ό κ. Τόμπρος άπό ένδιαφέρον πρός τήν τέ
χνην υψώνει τήν έπαναστατικήν φωνήν του. ’Η έξέγερσίς του είναι πολύ φυσική. ’S j j C ήμάς μάς ενδια
φέρει (5 σκοπός καί δσοι έχουν άντιγνωμίας δέν έχουν
παρά νά κατέλθουν είς τόν εύγενικόν άγώνα. Αί
στήλαί μας είναι είς τήν διάθεσίν των, άρκεϊ νά μή
έκτρέπωνται εις ύβρεις καί είς προσιοπικάς αντεγ
κλήσεις. Δυστυχώς διά τούς λόγους αύτούς δέν δυνάμεθα νά δημοσιεύσωμεν τήν έπιστολήν. ΐή ν όποιαν
μάς άπέστειλεν ό φίλτατος γλύπτης κ. Νίκος Στεργίου, είς άπάντησιν τοΰ κριτικοΰ σημειώματος τοΰ
κ. Μ. Τόμπρου.
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