
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Τ Ε Χ Ν Η  - Α ΓΩ ΓΗ  

Ε Κ Δ Ι Δ Ε Τ Α Ι  Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α

Α Ι Ε Υ Θ Υ Η Τ Η Σ  Λ. Θ Η Λ η Μ ΙΟ Τ Η Σ  Τ  Ε ΠΙ  Τ Η Σ  YAHI 1. Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΔΗ Σ
Ε Κ Δ Ο Τ ΗΣ  R .  L .  Ρ Β ΛΛ Η Σ  | Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α : Ε Υ Ρ1ΠΙΔΟΥ 6

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  2 -  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ 1934

Α Λ Η Θ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Α Λ Η Θ Ο Φ Α Ν Ε Ι Α  

Σ Τ Α  Ε Ρ Γ Α  Τ Ε Χ Ν Η Σ

Σ’ ενα γερμανικό θέατρο ή σκηνογραφία παράσταινε ενα κυκλικό καί σάν 
άμφιθεατρικό κτίριο' στά μπαλκόνια του ήταν ζωγραφισμένοι πλήθος θεατές, πού 
φαίνονταν σά νά λάβαιναν μέρος σ’ δ,τι συνέβαινε κάτω στή σκηνή. Μερικοί πρα
γματικοί θεατές, στήν πλατεία καί στά θεωρεία τού θεάτρου, δυσαρεστήθηκαν πολύ 
μέ τούτο καί προσεβλήθηκαν, όπου τούς παρουσίαζαν ενα θέαμα τόσο αντίθετο πρός 
τήν αλήθεια καί τήν αληθοφάνεια. Τό περιστατικό , αύτό Ιδωσε αφορμή σ’ Ενα 
διάλογο, πού τό περιεχόμενό του ήταν άπάνω-κάτω τό ακόλουθο :

Ό  Α π ο λ ο γ η τ ή ς  τ ο ϋ  κ α λ λ ι τ έ χ ν η .  Δέ θέλετε νά ιδοϋμε μή
πως υπάρχη κάποιος τρόπος να συμοιβασουμε τις γνώμες μας ,

Ό  & ε α τ ή ς. Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς θέλετε νά δικαιολογήσετε μιά
τέτοια παράσταση.

‘ Ο Α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Μά δταν πηγαίνετε στο θέατρο, δέν είναι αλήθεια 
πώς δέν περιμένετε καθόλου νάναι άληθινά καί πραγματικά δλα δσα θά ϊδήτε ;

Ό  & ε α τ ή ς. ’Όχι βέβαια ! ’Απαιτώ δμως τουλάχιστον νά μοϋ φαίνουνται
δλα πραγματικά κι άληθινά.

Ό  Α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Μέ συγχωρεΐτε πού εχω τήν αξίωση νά διαψεύσω 
τήν ίδια τήν ψυχή σας. Αύτό δέν τό απαιτείτε μέ κανέναν τρόπο.

Ό  ΰ· ε α τ ή ς. θάταν πολύ παράξενο ! Μ’ άν δέν τό απαιτούσα, τότε γιατί 
ό σκηνογράφος νά κάνη τόσον κοπο να χραβηξη ολες τις γραμμές του με τοση ακρί
βεια σύμφωνα μ’ δλους τούς κανόνες τής προοπτικής, καί νά ζωγραφίση δλα τ ’ 
αντικείμενα κατά τόν τελειότερο τρόπο ; Γιατί νά μελετήση τίς ενδυμασίες ; γιατί 
νά γίνουν τόσα έξοδα γιά τήν πιστήν απόδοσή τους, ώστε νά μπορέσουν νά μέ με
ταφέρουν στήν έποχήν εκείνη ; Γιατί φημίζεται περισσότερο ό ήθοποιός εκείνος 
πού εκφράζει δσο μπορεί πιό αληθινά τά συναισθήματα, πού μέ λόγια, στάσεις καί 
χειρονομίες πλησιάζει δσο μπορεί στην αλήθεια, που με ξεγελάει και με κάνει 
νά πιστεύω πώς αύτό πού βλέπω δέν είναι μίμηση, αλλά το πραγμα τό ιδιο ;

cO Α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Τά συναισθήματά σας τά εκφράζετε πολύ καλά, μόνο 
πού είν’ ίσως δυσκολώτερο άπ’ δσο νομίζετε, ν’ άντιληφθή κανείς καθαρά τί αίσθά-
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νεται. Τί θά έλέγατε, αν σέ δλα αυτά σας απαντούσα πώς δλες οι θεατρικές ανα
παραστάσεις δέ σάς φαίνονται μέ κανέναν τρόπο αληθινές, και πώς έχουν μάλλον 
μόνο τήν δψη τοΰ αληθινού;

'Ο  ■& ε α τ ή ς. Πρέπει νά ομολογήσετε πώς αύτό πού λέτε δέν είναι παρά 
μία λεπτολογία, καί θά μπορούσε άπλούστατα νά όνομαστή λογοπαίγνιο.

Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Κ5 εγώ πρέπει σ' αυτο νά σάς άποκριθώ, πώς, δταν 
μιλούμε γιά τις ενέργειες τού πνεύματός μας, καμμιά λέξη δέν είναι αρκετά λεπτή 
κ5 ευλύγιστη, καί πώς αύτοϋ τοΰ είδους τά λογοπαίγνια δείχνουν ακριβώς δτι το 
πνεΰμα μή μπορώντας νά έκφραση κατ’ ευθείαν τί συμβαίνει μέσα μας, προσπαθεί 
νά τό έπιτύχη μέ άντιθέσεις, ν’ άπαντήση κ’ ετσι κι άλλοιώς στήν ερώτηση, καί 
νά συλλάβη, οΰτως είπειν, τό πράγμα άπό τή μέση.

Ό  & ε α τ  ή ς. Ά ς  είναι κ3 ετσι ! Έξηγηθήτε δμως καλύτερα, κι άν μοΰ 
επιτρέπετε νά σάς παρακαλέσω, μέ παραδείγματα.

Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  θά  μπορούσα πολύ εύκολα νά τά μεταχειριστώ πρός 
δφελός μου. "Οταν λοιπόν εΐσαστε π. χ. στό μελόδραμα, δέ δοκιμάζετε ζωηρή καί 
πλήρη απόλαυση ;

Ό  ·& ε α τ ή ς .  Κι άπό τις μεγαλύτερες μάλιστα που ξέρω, δταν δλα είναι 
εντελώς εναρμονισμένα.

Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  "Οταν δμως οί καλοί εκείνοι άνθρωποι συναπαντιοΰν- 
ται τραγουδώντας εκεί πάνω, κι άλληλοχαιρετιώνται, καί διαβάζουν τραγουδιστά 
τά γραμματάκια πού λαβαίνουν, κ’ εκφράζουνε τραγουδιστά τήν αγάπη τους, τά 
μίση τους, δλα τά βάσανά τους, καί μάχουνται τραγουδιστά καί τραγουδιστά ξεψυ
χάνε, μπορείτε νά πήτε, πώς ολόκληρη ή παράσταση, ή άκόμη κ’ ενα μέρος τη 
μόνο, φαίνεται άληθινό ; Μπορώ νά πώ καί πάλι πώς μοναχά τήν δψη τοΰ αλη
θινού παρουσιάζει' δέν είν’ Ιτσι ;

Ό  ϋ- ε α τ  ή ς. Μά τήν αλήθεια, δταν τό καλοσκέπτομαι, δέν τολμώ νά τό 
'υποστηρίξω. "Ολα μοΰ λένε πώς τίποτα δέν είναι αληθινό.

Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Κι δμως αύτό δέ σάς εμποδίζει καθόλου νά διασκε
δάσετε θαυμάσια καί νάσαστε ευχαριστημένος,

Ό  ■& ε α τ ή ς Χωρίς καμμιάν αντίρρηση, θυμούμαι άλήθεια άκόμη πώς 
ήθελαν άλλοτε νά γελοιοποιήι^υ/ τό μελόδραμα, γιά τή χοντροκομμένη ακριβώς 
άναληθοφάνεια του, καί πώς εμένα, μ5 δλα ταΰτα, μοΰ προξενούσε πάντα τή μεγαλύ
τερη τέρψη, κι δλο περισσότερη μοΰ προξενεί, δσο γίνεται πλουσιώτερο καί τε
λειότερο.

Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Καί δέν αισθάνεστε πώς καί στό μελόδραμα εΐσαστε 
έντελώς ξεγελασμένος ;

‘ Ο & ε α τ ή ς .  Ξεγελασμένος, δέ θάθελα νά μεταχειριστώ τή λέξη αυτή — κι 
δμως ναι ... κι δμως δχι !

Ο ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Τώρα δμως βρισκόσαστε βέβαια σέ πλήρη αντίφαση, 
πού φαίνεται νάναι πολύ χειρότερη άπό λογοπαίγνιο.

Ό  ϋ· ε α τ ή ς. Γιά σταθήτε, άς προσπαθήσουμε νά εξηγηθούμε,
Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Μόλις εξηγηθούμε θά συμφωνήσουμε. Μοΰ επιτρέπετε 

στό σημείο τούτο, πού βρισκόμαστε, νά σάς ύποβάλω μερικές ερωτήσεις ;
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Ό  ΰ· ε α τ ή ς. Είναι θαρρώ υποχρέωσή σας μιά καί μέ ρίξατε σέ τέτοιο μπέρ
δεμα νά μέ ξαναβγάλετε άπ ’  αύτό.

Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Δέ σάς- άρέσει λοιπόν νά ονομάσετε άπάτη τήν ψυχο
λογική κατάσταση, πού σάς προκαλεΐ τό μελόδραμα ; ν·

'Ο & ε α τ ή ς. Δέ μ’ αρέσει κι δμως είναι ένα είδος άπάτης, κάτι οπωσδή
ποτε πολύ συγγενικό μ" αυτή.

Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Δέν είν3 έτσι; σχεδόν ξεχνάτε τόν ίδιο τόν εαυτό σας.
Ό  O' ε α τ ή ς. ’Όχι σχεδόν, μά πέρα πέρα, δταν τό σύνολο ή κι ενα μέρος

είναι καλό.
Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Νοιώθετε' κάποια γοητεία ;
Ό  ϋ· ε α τ ή ς. Πολλές φορές μοΰ συνέβη.
Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Μπορείτε νά μοΰ πήτε σε ποιες περιστάσεις ;
Ό  ϋ· ε α τ  ή ς. Είναι τόσο πολλές πού θά μοΰ ήταν δύσκολο νά τις διηγηθώ
Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Καί δμως τό είπατε πρό ολίγου' ώς επί τό πλεΐστον,

βέβαια, δταν είναι δλα εναρμονισμένα.
Ό  & ε α τ ή ς. Χωρίς καμμιάν άντίρρηση.
Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Ά λλά ή τέλεια αυτή παράσταση εναρμονιζότανε μέ 

τόν ίδιο τόν εαυτό της ή μέ κανένα άλλο πράγμα φυσικό ;
Ό  ϋ- ε α τ  ή ς. Δίχως άλλο μέ τόν εαυτό της,
Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Καί ή αρμονία λοιπόν αδτή ήταν εργο τής τέχνης ;
Ό  ϋ· ε α τ ή ς. Βέβαια.
Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Άρνηθήκαμε πρό ολίγου κάθε είδους αλήθεια στό μελό

δραμα' ισχυριστήκαμε πώς μέ κανέναν τρόπο δέν άναπαρασταίνει μ3 άληθοφάνεια 
εκείνο πού μιμείται' μπορούμε δμως νά μή τοΰ άναγνωρίσουμε κάποια έσωτερικήν 
άλήθεια πού απαραίτητα πηγάζει μές άπό κάθε εργο τέχνης ;

Ό  θ ε α τ ή ς .  "Οταν τό μελόδραμα είναι καλό, δημιουργεί βέβαια κάποιο 
δικό του μικρόκοσμο, δπου τά πάντα συμβαίνουν κατά ώρισμένους νόμους, ό 
όποιος πρέπει κατά τούς δικούς του νόμους νά κριθή, καί τόν όποιον πρέπει νά 
αισθανθούμε σύμφωνα μέ τις δικές του ιδιότητες.

Ό  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Καί μήπως λοιπόν δέ βγαίνει άπ3 αδτά τά συμπερά
σματα, πώς ή καλλιτεχνική καί ή φυσική άλήθεια είναι δυο πράγματα έντελώς 
διάφορα καί πώς ό καλλιτέχνης ούτε πρέπει, ούτε μάλιστα τοΰ έπιτρέπεται μέ 
κανέναν τρόπο νά έπιζητή, νά φαίνεται τό εργο του ώς έργο τής φύσεώς ;

Ό  θ ε α τ ή ς .  Ωστόσο πολύ συχνά φαίνεται ώς έργο τής φύσεως.
'Ο  ά π ο λ ο γ η τ ή ς .  Δέ θάπρεπε νά τό άρνηθώ. Μοΰ επιτρέπετε δμως νά- 

μαι καί σέ τοΰτο ειλικρινής ;
Ό  O' ε α τ ή ς. Καί γιατί δχι ; δέν πρόκειται βέβαια ν3 άνταλλάξουμε τώρα 

φιλοφρονήσεις μεταξύ μας.
Ό  α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Τότε τολμώ νά είπώ, δτι μόνο στούς έντελώς άμόρ- 

φωτους θεατές μπορεί ενα εργο τέχνης νά εμφανίζεται ώς έργο τής φύσεως’ ενα 
τέτοιο κοινό άγαπά καί εκτιμά τόν καλλιτέχνη εκείνον πού βρίσκεται στό κάτω 
κάτω σκαλοπάτι. Καί δυστυχώς τόσον καιρό μονάχα μένει άπό τόν καλλιτέχνη του 
ευχαριστημένο, δσο αύτός κολακεύει τή χαμηλή του καλαισθησία’ ποτέ του δέ θά
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έξυψωθή μέ τόν γνήσιο μαζί καλλιτέχνη, οταν αύτός άρχίζει, κάτω άπ’ τήν προ. 
ώθηση τής μεγαλοφυΐας, νά παίρνη τό πέταγμά του πρός τήν ολοκληρωτική τε
λειοποίηση τοΰ έργου του.

Ό  θ ε α τ ή ς .  Είναι παράδοξο, μά επί τέλους μπορεί κανείς νά τό παραδεχτή.
'Ο  d π  ο λ ο γ η τ ή ς. Δέ θά σάς άρεσε καθόλου νά τ’ ακούσετε, άν δέν εί_

χατε κι δλας άνέβη σεις ό ίδιος σέ ψηλότερο σκαλοπάτι.
Ό  & ε α. τ  ή ς. Fta άφήστε με καί μένα νά επιχειρήσω κάτι, νά ταχτο

ποιήσω βσα είπαμε καί νά προχωρήσω' άφήστε με νά πάρω έγώ τή θέση σας καί 
νά σάς κάνω μερικές ερωτήσεις.

Ό  α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Τόσο τό καλύτερο.
'Ο  & ε α τ ή ς. Μόνο στόν άμόρφωτο, λέτε λοιπόν, θά μπορούσε ενα καλλι

τέχνημα νά έμφανίζεται σάν ενα έργο τής φύσεως;
Ό  ά π ο λ ο γ ι ι  τ ή ς. Δίχως άλλο- θυμηθείτε τά πουλιά πού πετοΰσαν νά

τσιμπήσουν τά κεράσια τοΰ μεγάλου τεχνίτη.
Ό  #  ε α τ 17 ς. "Ομως αύτό ακριβώς δέν αποδείχνει, πώς τά φροΰτα έκεΐνα 

ήταν μέ μεγάλη επιτυχία ζωγραφισμένα ;
Ό  d i i o A o y j 7 T?7 g. Καθόλου' περισσότερο μοΰ αποδείχνει, πώς οί φιλό

τεχνοι εκείνοι ήταν γνήσια σπουργίτια.
Ό  θ  ε α ι  ή ς. Δέ μπορώ δμως νά μή θεωρήσω γιά τοΰτο άριστουργηματική 

μιά τέτοια εικόνα.
Ό  α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Μοΰ Ιπιτρέπετε νά σάς διηγηθώ μιά πιό καινούρ

για ίστορία ;
Ό  θ ε α τ ή ς .  Πάντα τις ιστορίες τις ακούω πιό εύχάριστα άπό τούς συλ

λογισμούς.
Ό  α π ο λ ο γ η τ ή ς .  “ Ενας μεγάλος φυσιοδίφης είχε μαζί μέ τάλλα κα

τοικίδια ζώα του καί μιά μαϊμοΰ, πού τήν έχασε κάποτε κ^ΰστερα άπό έρευνες 
πολλές τή βρήκε μέσα στή βιβλιοθήκη. Έκεΐ τό ζώο καθότανε κατάχαμα κ= είχε 
απλωμένα τριγύρω του τις χαλκογραφίες ένός άδετου έργου φυσικής ιστορίας. 
Σαστισμένος γιά τό ζήλο πού έδειχνε πρό; τή σπουδή ό οικιακός του φίλος, πλη
σίασε ό φυσιοδίφης κ’ είδε με μεγάλη του κατάπληξη καί λύπη πώς ή λιχούδα ή 
μαϊμοΰ είχε κόψει κ’ είχε φάει δλους τούς σκαραβαίους πού εύρήκε εδώ καί ’κεΐ 
ζωγραφισμένους.

Ό  θ ε α τ ή ς .  Ή  ίστορία είναι άρκετά διασκεδαστική.
Ό  Α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Μά κ’ έπικαιρότατη νομίζω. Δέν πιστεύω νά βάλετε 

τις χρωματιστές αύτές χαλκογραφίες πλάϊ στό ζωγραφικό εργο ένός τόσο μεγάλου 
καλλιτέχνη ;

Ό  θ ε α τ ή ς  Δέν είν’ εύκολο βέβαια.
Ό  ά π α λ ο γ η τ ή ς .  Ά λλά τή μαϊμοΰ θά τήν κατατάξετε μέ τούς άμόρ- 

φωτους φιλότεχνους ;
Ό  Ό1 ε α τ ή ς .  Φυσικά' μάλιστα καί μέ τούς λαίμαργους μαζί. Μοΰ φέρ

νετε στό νοϋ μιά παράδοξη σκέψη ! Δέ θάπρεπε τάχα ακριβώς γιά τοΰτο δ άμόρ- 
φωτος φιλότεχνος ν’ άπαιτήση τή φυσικότητα αύτή άπό τό έργο τής τέχνης, ώστε
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νά μπορή κι αυτός μέ φυσικό καί συχνά άξεστο καί κοινό τρόπο νά τά απόλαυση ;
' Ο Α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Είμαι εντελώς αυτής τής γνώμης.
Ό  θ ε α τ ή ς .  Κ ’ έπειτα ισχυρίζεστε πώς ένας καλλιτέχνης, πού εργάζεται 

μέ τό σκοπόν αύτό, ταπεινώνεται ;
Ό  ά π ο λ ο γ  η τ ή ς. Αύτή είναι ή άμετάσειστη πεποίθησή μου.
Ό  θ ε α τ ή ς .  “Ομως αισθάνομαι πώς κάποια άντίφαση κρύβεται πάντοτε έδώ 

μέσα. Μοΰ έκάματε πρό ολίγου τήν τιμή νά μέ κατατάξετε μέ τούς μισομορφωμέ- 
νους τούλάχιστον φιλότεχνους

Ό  Α π ο λ ο γ η τ ή ς  Μέ τούς φιλότεχνους εκείνους πού κοντεύουν κι δλας 
νά γίνουν ειδικοί.

Ό  θ ε α τ ή ς  Τότε γιά πέστε μου λοιπόν, γιατί καί σέ μένα ένα τέλειο 
καλλιτέχνημα μοΰ φαίνεται ώς έργο τής φύσεως.

Ό  ά π ο λ ο ν ^ τ ^ ς  Γιατί εναρμονίζεται μέ τήν καλύτερη σας φύση, 
γιατί είναι υπερφυσικό, άλλά δχι άφύσικο. “Ενα τέλειο καλλιτέχνημα είναι έργο 
τοΰ ανθρώπινου πνεύματος καί μέ τήν έννοια αύτή, έργο τής φύσεως. Είναι δμως 
καί ύπερφυσικό γιά τοΰτο : γιατί τά σκόρπια άντικείμενα έχουν άποτελέσει ενα 
σύνολο, καί γιατί καί τά πιό ασήμαντα ακόμα έχουν άποδοθή μέ τήν ιδιαίτερη 
σημασία κι άξία τους. "Ενα τέτοιο έργο πρέπει νά συλληφθή άπό πνεϋμα πού 
έγεννήθη κ’ έμορφώθη άρμονικά, γιατί τότε τοΰτο βρίσκει ανάλογο πρός τή φύση 
του κάθε τί τό εξαιρετικό καί τελειωμένο. Γιά τέτοια πράγματα ό κοινός φιλό
τεχνος δέν εχει ίδέα μεταχειρίζεται τό καλλιτέχνημα σάν ένα άντικείμενο πού 
τυχαίνει ναδρη στήν άγορά' άλλά ό άληθινός φιλότεχνος δέ βλέπει μόνο τήν άλή- 
θεια τής άπομιμήσεως, μά καί τά πλεονεκτήματα τής εκλογής, τή μεγαλοφυ'ΐα 
τής συνθέσεως, τό υπέργειο τοΰ μικροΰ καλλιτεχνικού κόσμου' αισθάνεται πώς θά
πρεπε ν’ άνυψωθή στό έπίπεδο τοϋ καλλιτέχνη, γιά ν’ άπολαύση τό έργο, αισθά
νεται πώς θάπρεπε ν’ αύτοσυγκεντρωθή άπό τή σκόρπια ζωή του, νά κατοικήση 
μαζί μέ τό καλλιτέχνημα, νά τό ίδή καί νά τό ξαναϊδή, καί ν’ άνεβή μαζί του σέ 
κάποιο άνώτερο κόσμο.

Ό  θ ε α τ ή ς .  Αλήθεια, φίλε μου καί μπρός σέ πίνακες ζωγραφικής, καί 
στό θέατρο, καί στάλλα ποιητικά είδη αίσθάνθηκα πολλές φορές κάτι παρόμοιο, 
καί πέρασε άπ’ τό νοΰ μου κάτι σάν αύτό πού λέτε τώρα. Στό μέλλον θά δίνω 
περισσότερη προσοχή καί στόν έαυτό μου καί στά έργα τέχνης' άν δμως δέ γε
λιέμαι, πολύ άπομακρυνθήκαμε άπό τήν πρώτην αφορμή τής συνομιλίας μας. θ έ 
λατε νά μέ πείσετε πώς έπρεπε νά βρίσκω ύποφερτούς τούς ζωγραφισμένους στό 
μελόδραμά μας θεατές' καί έγώ δέν καταλαβαίνω άκόμη πώς, άν καί ίσαμε έδώ 
έμεινα σύμφωνος μαζί σας, υπερασπίζεστε τήν έλευθερία αύτή καί μέ ποιά δικαιο
λογία θέλετε νά έγκαταστήσετε δίπλα μου τούς ζωγραφιστούς έκείνους άνθρώπους.

Ό  Α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Εύτυχώς τό μελόδραμα θά έπαναληφθή σήμερα 
κ’ έλπίζω πώς δέ θά παραλείψετε νά πάτε.

Ό  θ ε α τ ή ς .  Καθόλου.
Ό  Α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Καί τά ζωγραφιστά ά»θρωπάκια;
Ό  θ ε α τ ή ς .  Δέ θά μέ τρομάξουν, γιατί θεωρώ τόν έαυτό μου κάπως καλύ

τερον άπό σπουργίτη.
Ό  Α π ο λ ο γ η τ ή ς .  Εύχομαι κάποιο κοινό ενδιαφέρον νά μας ένώση 

πάλι γλήγορα. Γ Κ R I Τ Ε
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ά ν  άφησουμε τη φαντασία μας νά ριχτή μακρυίχ, δσο μπορεί, στους πρ'ιν 
άπό μάς αιώνες, θα δούμε, δτι, σκοντάβοντας στις διάφορες εποχές τής Τέχνη; 
και τοΰ πολιτισμού, θά-φτάση σ ’ ένα σημείο, στό οποίο πλανιώνται οί διάφορες 
δοξασίες ,ιά τόν πρώτον άνθρωπο.

Π ίσω άπ τό σημείο αυτό, τών τέτιων δοξασιών, ένα μεγάλο πέπλο πυκνού 
σκοταδιοΰ ξαπλώνεται καί τά σκεπάζει δλα.

Έ μεΐς θ ’ άρχίσουμ’ άπ’ τήν εποχή τής πρώτης εμφάνισης τοΰ ανθρώπου 
στή γή·

Ά π ’ τήν Επιστήμη μάς είναι γνωστές οί διάφορες συνθήκες π ανάγκασαν 
τόν πρώτον άνθρωπο νά δημιουργήση διάφορα μέσα, γιά νά μπορή καί νά συν- 
τηρηθή καί ν’ άμυνθή ενάντια στό άγριο θεριό καί στόν επιδρομέα πού θάρχό- 
ταν νά τόν διώξη άπ’ τή σπηλιά του νά κάτση αύτός.

"Ολα τά μέσα αυτά δέν ήταν τίποτ’ άλλο παρά έργα απτά πού ή επιστήμη 
λίγο λίγο τ’άνακάλυψε καί τά παρουσίασε χωρίς βέβαια νά μπορέση στό τόσο αύτό 
σύνολο π’ άνακαλΰφτηκε νά μάς πή καί τδνομα τοΰ πρώτου τεχνίτη, πούφτιασε 
αύτά.

’Έ τσι λοιπόν διάβαιναν οί αιώνες, ό ένας κοντά στόν άλλο, ως πού ό άν
θρωπος τά έργα του μάς τά παρουσιάζει κομψότερα καί καλύτερα.

'Ό π ως λοιπόν ή επιστήμη δέν μπόρεσε μέχρι σήμερα νά μάς δόση τδνομα 
τοΰ πρώτου τεχνίτη ή καί τοΰ κατόπιν, έτσι καί στήν ποίηση δέν μπόρεσε νά 
μάς δόση τούς πρώτους ποιητές καί τά πρώτα τους ποιήματα, τά παράλληλα μέ 
τήν αρχή τής δημιουργίας τής Τέχνης.

Μπορεί νά γεννηθή δμως τό ερώτημα.
Είχαν άραγε οί πρώτοι άνθρωποι δημιουργήσει ποίηση ;
Στό έςώτημα αύτό μπορεί νά πή κανείς δτι άσφαλώς είχαν γιατί τή δημι

ούργησαν κι αυτές οί συνθήκες. Οί αστραπές, οί βροντές, οί θύελλες, δ έρωτας 
κ.λ.π. έπέδρασαν σ ’ αυτούς" έπρεπε λοιπόν νά ποΰν κάτι γιά νά εξευμενίσοτιν 
τήν αιτία πούστελνε τις αστραπές, βροντές κ.λ π.

Θα ήθελαν με λόγια να δείξουν τόν έρωτά τους στό αντικείμενο τής λα
τρείας τους.

Οί υστέρα συγγραφείς δέ μάς δίνουν καμμιά πληροφορία γιά δλα αύτά.
Το μόνο πού μπορεί κανείς νά βγάλη άπ’ τούς συγγράφεις καί τούς ποιητές 

καί τούς πεζούς είναι δτι τά πρώτα ποιήματα δέν ήσαν τίποτ’ άλλο παρά άρές. Τό 
περιεχόμενό τους ήταν παραμύθι διάφορες λαϊκές παραδόσεις.

Στό διάβα τοΰ χρόνου ή Έλληνικη ποίητη καθώς καί ή Μουσική μάς πα* 
ρουσιάστηκε μ' ένα περιεχόμενο άπό ιεροπραξίες, μυστικές προσευχές κι όλο- 
λυγμοΰς.
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Τά τραγούδια αύτά θά ήσαν άσφαλώς μικρά καί άτεχνα.
Βγάζομε λοιπόν τό συμπέρασμα δτι τό άεεχνο περιεχόμενο τοΰ άρχαίου τρα

γουδιού είχε μεγάλη σχέση μέ τΙς εποχές τοΰ χρόνου, γιατί τά τραγουδούσαν οι 
γεωργοί, οί θεριστές καί οί ι’/μπελουργοί.

Ό  Λίνος ήταν ένα είδος τέιιου τραγουδιού, πού το τραγουδούσαν σΐήν 
εποχή τοΰ τρύγου.

Ί λ ι ά δ α  S.S69. Καί νιές καί νιοϊ καλόκαρδοι μαζί δλοι κουβαλούσαν 
Τό γλυκοστάφυλο καρπό μές στά  πλεχτά καλάθια.
Κι ενας τους νιός στό  γυρισμό τους βάραε τό λαγούτο 
γλυκά που λές σέ λίγωνε κι’ αγάλι τ' α π οτρύγ ια  
τραγούδαε, κι δλη ή συντροφιά ξοπίσω ροβολοΰσε, 
καί ξεφωνώντας χόρευαν μ1 ανάλαφρο ποδάρι. (Π ά λλ η ς )

Κάτι παρόμοιο μέ τό λίνο ήταν καί 6 Ίάλεμος πού τραγουδούσαν στήν 
Ά σ ία .

Κατά δέ τήν εποχή τοΰ θερισμού τραγουδούσαν στην Τεγεα το Σκεφρο, στη 
Φρυγία τό Λιτυέρση, στόν Εΰξεινο τό Βώρμο, καί στήν Αίγυπτο τό Μανέρω. 
"Υστερ’ άπό λίγο πήραν τά πρωία αύιά τραγούδια χαραχιήρα θλιβερό, θρηνητικό.

Στά τραγούδια αύτά τά θρηνητικά πρέπει νά προστεθή καί ό θρήνος στούς 
πεθαμέ'Όυς (ό θρήνος επί τοΐς τεθνεώσιν) καί ό 'Υμέναιος αρχαιότατα καί τά δύο 
είδη' τό πρώτο ήταν τό σημερινό μοιρολόι, έργο αποκλειστικά τών - ,ύνηκον  
ποΰκλαιγαν γύρω στό νεκρό.

ΊΛ ίά δ α  Ο 720 Κι’ αρχίζει εΰτύς τών γυναικών τό μοιρολόι τριγύρω 
723 κ’ ή ’Αντρομάχη ή λυγερή τό κλάμα αρχίζει πρώτη

τήν κεφαλή τοΰ "Εχτορα στά  χέρια της κρατώντας. (Πάλλης)

■(fovrd. ίί. ο8 Γύρω σου οί Κόρες στάθηκαν τοΰ γέρου τής θαλάσσης, 
έμοιρολόγουν, καί άφθαρτα φορέματα σ ’ ένδύσαν 
καλόφωνα μέ τήν σειράν, ή εννέα Μούσοας δλαις 
θρηνολογούσαν καί άδακρυ δέν ήταν μάτι ’Αργείου. (Πολυλας)

Τό δεύτερο, ό Υμέναιος, ήταν ένα ευχάριστο γαμήλιο τραγούδι.

Ί λ ι ά δ α  Σ. 492 Κι’ εφτιασε μέσα δυο δμορφες ανθρώπων πολιτείες 
Στή μιά’ χαν ξεφ αντώμ ατα  καί γάμους, καί τις νύφες 
πηγαίνανε άπ ’ τής μάννας τους μέ φώτα καί λαμπάδες 
μές άπ’ τούς δρόμους, κι έσκουζαν νά ζήσουν νά γεράσουν.
Κι όρχιούνταν χορευτάδες δυό, καί κόσμο λές χαλούσαν 
καταμεσίς τους τ’ άργανα—ζουρνάδες καί λαγούτα— 
κι έκαναν χάζι στέκοντας στά ξώθυρα οί γυναίκες. (Πάλλης)

Ό  'Η σίοδος μάς παρουσιάζει καί τόν Κώμο, τραγούδι που τραγουδούσαν, 
δστεο’ άπ5 τό συμπόσιο στούς δρόμους καί κάτω άκ’ νό σπίτι τής έρωμένης των.

Τ ό  θ ρ η ν η τ ι κ ό  αιΐτό σύν ολ ο  τδ διέκοψ αν οί ιερείς το ΰ  ’ Α π ό λ λ ω ν α »  π ού
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θιέρωσαν γι’ αυτόν ειδικά ενα διαφορετικό ολοκληρωτικά είδος τραγουδιού τον 
Παιάνα.

Μέ τούς Παιάνες έδειχναν τήν ελπίδα, τήν πίστη, τήν αφοσίωση, τή νίκη 
καί τήν ευγνωμοσύνη γιά τή νίκη τους στους θεούς.

Αυτή μέ λίγα λόγια ήταν ή ποίηση σι;ή μυθική εποχή, πού γιά τούς ποιητές 
δέν έχουμε σαφείς πληροφορίες

Τό μόνο πού μπορεί νά πή κάνεις είναι δΐΐ μιπορεί νά χωρίση και νά ταχτο
ποίηση λίγο τούς ποιητές ανάλογα μέ τά τραγούδια πού τραγουδούσαν σιούς 
θεούς.

Τά τραγούδια αυτά τάλεγαν "Υμνους καί τούς τραγουδιστές ύμνηστες.
«. . . .Καί τι ήν είδος φδής, εύχαί πρός θεούς, δνομα δέ ύμνοι εκαλούντο».

Πλάτ. Νομ. HI, XV
Ζήνα Θεών πατέρ ’ ήδέ καί άνδρών
άρχόμεναι Θ’ ύμνώσι Θεαί λέγονται τ ’ άοιδής. θ εογ . 47

Τούς ύμνους τραγουδούσαν κατά τή θυσία η κατά τό δείπνο πού επακολου
θούσε ύστερ’ άπ’ τή θυσία.

. . . Ά λ λ ά  μήν οί αρχαίοι περιέβαλον καί εθεσε καί νόμους τούς των θεών ύμνους^ 
αδειν άπαντας έν ταΐς έστιάσεσιν.

Άθην. XIV, 54-
ό δέ κυρίως ϋμνος πρός κιθάραν ηδετο έστώτων.

Βιβλ. Φωτ. σ. 320.

Στούς ποιητές λοιπόν αυτούς τήν πρώτη θέση είχε δ Ώλήν, στόν οποίον απο
δίδονται καί οί Νόμοι, πολύ αρχαία τραγούδια απλά. Γιά τόν ποιητή αυτόν μάς 
μιλάει καί ή ποιήτρια Βοινώ.

Ό  δέ Παυσανίας IX , 27 γιαυτόν γράφει :

«Λύκιος Ώ λήν δς  καί τούς ϋμνους τούς άρχαιοτάτους έποίησεν "Ελλησιν».

’Άλλος ποιητής, πού κι αύτός τραγουδούσε ύμνους στόν Απόλλωνα ήταν ό 
Χρυσόθεμις άπ’ τήν Κρήτη. Είχε πατέρα τόν Καρμάνορα. Ό  Χρυσόθεμις ήταν 
θαυμάσιος κιθαρωδός

Χρυσόθεμις ό Κρής πρώτος  στολή χρησάμενΟς έκπρεπεί καί κιθάραν άναλα- 
βών είς μίμησιν τοΰ ’Απόλλωνος, μόνος ήσε νόμον καί εύδοκιμήσαντος αύτσϋ 
διαμένει ό τρόπος τοΰ αγωνίσματος.

Πρσκλ. Χρηστ. West.

Ό  Φιλάμμων, ποιητής πού τραγουδούσε ύμνους στή Λητά». Ό  Φιλάμμων 
είχε πατέρα τόν Απόλλωνα καί μητέρα τή Λευκονόη ή Χιόνη. Κατ’ άλλους δ 
ποιητής αύτός είχε πατέρα τόν Χρυσοθέμιδα άπ’ τή Θράκη.

Ό  Εύμολπος καί οί απόγονοί του οί Εύμολπίδες τραγουδούσαν ύμνους στή 
Δήμητρα καί στό Διόνυσο στην Ελευσίνα.
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Ό  Σουίδας αποδίδει στόν Εύμολπο ποιήματα σχετικά μέ τήν Ιγκατάσταση 
τών μυστηρίων

Σπουδαίοι επίσης ποιητές καί εφευρέτες μουσικών οργάνων, μέ τά όποια 
τραγουδούσαν τούς ύμνους των στούς θεούς τής Φρυγίας καί ιδίως στή Μεγάλη 
μητέρα τών θεών τών Κορυβάντων ήσαν δ Μαρσύας, γιος τοΰ Όλυμπου καί 
τοΰ Ύ αγνι, αυλητής τής Κυβέλης, δ Ό λυμπος μαθητής τοΰ Μαρσύα, κατ’ άλλους 
πατέρας του και ό "Υαγνις, πατέρας τοΰ Μαρσύα.

"Οπως βλέπουμε γιά τούς τρεις αύτούς τελευταίους ποιητές υπάρχουν γνώμες 
άλληλοσυγκρουόμενες, γιά τήν καταγωγή τους. Τό μόνο θετικό είναι δτι ήσαν 
Φρΰγες καί δτι τραγουδούσαν τά ποιήμαιά τους στή Μεγάλη μητέρα τών Κο
ρυβάντων.

Καί τόν Θάμυρι μπορεί νά κατατάξη κανείς στούς μυθικούς αύτούς ποιητές, 
γιο τοΰ Φιλάμωνα καί τής Ά ργιόπης.

Ί3 .ιάδα  Β' 594. Τοΰ "Ελους καί τής Πτελεοΰ, τό Δώριον, δπου οί Μοΰσαις 
ηδραν τόν θ ρ α κ α  θάμυρι καί άλάλητον τόν κάμαν

(Πολυλδς)
Τόν Θάμυρι τον τύφλωσαν οί Μοΰσες, οί εννέα αυτές θεές τοϋ τραγουδιού 

καί οί ύστερα θεές τών διαφόρων ειδών τής ποίησης, τών τεχνών καί τών 
Ε πιστημών.

Τόν τύφλωσαν δέ γιατί τόλμησε νά διαγωνισθή μ5 αυτές στή Μουσική καί 
τό Τραγούδι.

Ί λ τ ά δ α  Β' 598. Οί Μοΰσαις κόραις τοΰ Διός κ’ εκείνες χολωμέναις 
τόν τύφλωσαν- καί τής Ω δ ή ς  τά χάρισμα τό θειον 
καί ακόμη τό κιθάρισμα τόν κάμαν ν’ άστοχήση (Πολυλδς)

Καί δ ’Ορφέας καί ό Μουσαίος στήν ίδια μοίρα μποροΰν νά ταχτούν. Ό  
Μουσαίος ήταν γυιός τοΰ Άντίφημου καί μαθητής τοϋ ’Ορφέα η τοϋ Λίνου, 
ήταν εποποιός μυθικός, μάντις καί ιερέας στήν Α θή να . Ό  Μουσαίος τραγου
δούσε τραγούδια καθιερώσεως, άγνισμοϋ, ύμνους καί χρησμούς.

Σ ’ αύτό τό ποιητικό περιεχόμενο τής πρωταρχικής ποίησης μπορεί νά προ- 
στεθή καί ή διηγηματική ποίηση, ή οποία βγήκε άπ’ τούς μύθους, πού τραγουδού
σαν στούς θεούς καί ημιθέους καί ή οποία ήταν συνδυασμένη καί μέ τά κατορ
θώματα μεγάλων ηρώων καί άνδρών.

Τό είδος αύτό τής ποίησης μποροΰμε νά τό ξεχωρίσωμε άπ’ τό πρωταρχικό 
σύνολο καί νά τό πούμε επος.

Λ. Θ - Σ
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Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ*

Δέν υπάρχει μουσικός, που νά μήν ένοιωσε τήν ανάγκη νά μεταχειριστή το 
φυσικό αυτό δργανο, τό ά'φτασο σ" έκφραση και συγκίνηση, τήν ανθρώπινη 
φωνή. Κι αυτός ακόμα ό Μπετ'βεν, δ γίγαντας τής συμφωνικής μουσικής, όρα- 
μαιιζόμενος τήν παγκόσμια αδερφοσύνη κάτω άπό τά φτεροΰγια τής ουράνιας 
χαρας, μέ τήν άνθρώπινη φωνή ζήτησε νά έκφράση τά αισθήματα του, βάζοντας 
τήν Ώ δή τοΰ Schiller μες στό αθάνατο άριστοΰργημά του, τήν ένατη συμφω
νία του.

Μά ό πραγματικός τραγουδιστής, ό γεννημένος γιά νά τραγουδάη μονάχα, 
μέ τή βαθειά ποιητική του διάθεση, μέ τό λεπτό καί γεμάτο συγκίνηση λυρισμό 
του, μέ τόν παθητικό του οίστρο και τή δραματική του φωτιά, ό άληθινός 
τραγουδιστής, πού ολόκληρη τή σύντομη μά πλούσια ζωή του τήν έπέρασε τρα
γουδώντας, είναι δ S ch u b ert:

Ή  λυρική μούσα τόν συνώδευε πάντα, καθότανε μαζί του μές στή φτωχικιά 
τήν κάμαρά του και παίρνωντας άπό τήν πλούσια συλλογή τών στίχων κάθε με
γάλου ποιητή μά καί κάθε ταπεινού τής πέννας εργάτη, σκόρπιζε γΰρω του ρυ
θμούς και μέτρα, γιά νά τά ντύνη εκείνος μέ τό ανάερο τοΰ ήχου ντΰμα, και νά 
έκφράζη μέ τής μουσικής τή δΰναμη, ο,τι ή αδυναμία τοΰ λόγου ά'φησε άνέκφρα- 
στο μέσα στό στήθος τοΰ ποιητή.

Τό ευτυχισμένο αύτό παιδί γεννήθηκε μές σ5 ενα περιβάλλον, πού βοηθούσε 
άκριβώς τήν άνάπτυξή του, γεννήθη<ε μέσα στόν τόπο τής μουσικής.

Τήν εποχήν Ικείνην δλοι οί δρόμοι τής Εύρο&πης φέρνανε στή Βιέννη. Μιά 
πόλη μέ στενούς δρόμους, μέ ψηλά σπίτια, μά γεμάτη ζωηρότητα και κίνηση, 
γεμάτη ζωή κ’ ευθυμία. Καλοκάγαθος, άνοιχτόκαρδος ό κόσμος γλεντούσε, έπινε, 
γελούσε, τραγουδούσε μές στά κένιρα της καί στις ήσυχες, τις μαγευτικές εξοχές, 
πού τήν άγκάλιαζαν μέ τή γλυκεία τους γαλήνη.

Ό  Γκριλπάρτσερ, ό μεγάλος εκείνος τραγικός ποιητής, δέ φανταζότανε πώς 
μπορούσε νάχη τό ταίρι της στόν κόσμο ή χώρα αυτή :

«Ό π ου  γυρίσεις τά μάτια σου, έλεγε, σοΰ χαμογελάει δπως ή κοπέλλα στόν 
άρραβωνιαστικό της.

«Καταπράσινα τά λιβάδια της, τά στάχια της χρυσάφι, καί τό λινάρι κι’ ό 
κρόκος τή στολίζουν μέ κεντήματα κίτρινα και γαλάζια, δπου σμίγουν τή χάρη 
τους τά λου?ι.ουδάκια καί τά ωραία φυτά' κ’ έτσι βλέπει κανείς ενα πελώριο μπου
κέτο, δεμένο μέ τήν ασημένια κορδέλλα τού Δούναβη.

«Κι άπάνω άπό τή χώρα αύτή περνάει θερμή τοΰ θεού ή πνοή, πού δλα 
ιά ζεσταίνει, τά ωριμάζει και κάνει νά χτυπούν γοργά οί σφιγμοί.

* Ή ομιλία αύτή Ιγινε οτήν αϊθοϋσα του Ω δείου  ’Αθηνών κατά τόν έόρΧϋ.· 
Ομό ΐής έκατονταετηρίδας τοϋ μεγάλου μουσουργού. Τά τραγούδια, μεταφρα* 
σμένα ελληνικά, τραγουδήθηκαν άπό τή συνεργάτιδά μας κ. Σοφία Κενταύρου— 
Οίκσνσμίδσυ.
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« Ό  λαός σου δ άνοιχτόκαρδος κ3 έξυπνος, έχει σκεπάσει τήν εικόνα τής
άλήθειας μέ παραμύθια κ’ ευφυολογήματα. Έ δ ώ  ζή κάνεις σά μές σέ κάποια
μισο-ποίηση, κ’ είναι ποιητής χωρίς ποτέ του νάγραψε στροφές και στίχους.»

Γιά τό λαόν αυτόν ή μουσική είναι ένα πάθος' είναι τό καμάρι του. Μές
στήν πόλη αύτή, δπου κι’ αν πάη κανείς, θ ’ άκοΰση μουσική, σ ’ δποιο σπίτι κι 
αν μπή, τό πρώτο πράμα πού θά ίδή θάναι τό πιάνο. 'Η  μουσική μόρφωση 
είναι ή πρώτη φροντίδα κάθε σπιτιοΰ. Τά παιδιά άπό τά τέσσερα η πέντε χρό
νια τους άρχίζουν νά μαθαίνουν μουσική.

Κ’ έτσι ή Βιέννη έμοιαζε σά μιάν απέραντη σά?Λα κονσέρτου. Κάθε βράδυ, 
σέ κάθε γωνιά, αντηχούσαν σερενάτες, ή ήταν γιορτές, πού άδύνατο κάνεις νά 
κλείση μάτι δλη τή νύχτα.

Μέσα στό περιβάλλον αύτό, στή χαρούμενη και νοικοκυρεμένη εκείνη πόλη, 
ζοΰσε μιά εύθυμη συντροφιά ζωγράφων, ποιητών καί μουσικών, πού γλεντούσαν 
ακράτητοι τά γοργόφεερα νιάτα.

Ό  αρχηγός τής παρέας εκείνης ήιαν κάποιος άγνωστος κι άσήμαντος άνθρω
πος, κοντός, χοντρός, ολοστρόγγυλος καί στραβοπόδης, μέ κοντά χέρια καί κον
τόχοντρα δάχτυλα, μέ μεγάλο κεφάλι καί μέ πρόσωπο καλοκάγαθο, γεμάτο παι
διακίσια άφέλεια κ’ επισημότητα μαζί.

"Εκανε τόν περίπατό του καλοντυμένος πάντοτε καί περιποιημένος, καί στό 
τέλος έμπαινε σέ καμμιά μπιραρία, δπου μαζεμένη ή συντροφιά τόν υποδέχονταν 
μέ χαρούμενες φωνές κι αλαλαγμό : «Καλώς τό σφουγγάρι.» Τό σφουγγάρι
αύτό, πού ροφοΰσε καλά τό κρασί καί τήν μπίρα, τό ασήμαντο έκεΐνο πρόσωπο, 
πού ποτέ δέ γνώρισε τή δόξα δσο ζοΰσε, ήταν δ μεγάλος Schubert, δ γλυκός λυ
ρικός ποιητής τοΰ ήχου, πού μπορεί νά στέκη άθάμπωτος πλάϊ στή μεγαλόπρεπη 
φωτοβολή τοΰ Μπετόβεν.

5Ηταν ή ψυχή τής συντροφιάς εκείνης τών «Σουμπερτιανών», δπως τούς 
άρεσε νά όνομάζωνται, αν καί δειλός καί λιγόλογος, κάθε φορά πού δέν έπρόκειτο 
γιά μουσική. Μά ή μουσική έπαιζε τό μεγαλύτερο ρόλο στίς πολυτάραχες δια
σκεδάσεις των, τις Σουμπερτιάδες, καθώς έλεγαν, καί τότε ό Schubert ήταν στό 
στοιχείο του.

Ή  μουσική έπήγαζε απ’ αυτόν άβίαστα κι αυθόρμητα, καθώς πηγάζει τό 
νερό άπ’ τό βράχο, καί σκορπιζόταν γύρω του σέ χορούς καί τραγούδια.

Τόσο φυσικά καί πλούσια έξεδηλωνόταν τό τάλαντό του, τόσο ό λυρισμός 
του ήταν άκράτητος κι αστείρευτα κυλούσε άπ’ τήν ψυχή του, άγκαλιάζοντας τό 
κάθε τί, πού μ’ δλη τή σύντομη ζωή του, δέν είναι μόνο δ άφθαστος τοΰ τρα- 
γουδιοΰ τεχνίτης, μά κι’ δ παραγωγικώτερος, δ πιό ευφάνταστος ποιητής τοϋ τό
νου, πού έχει νά παρουσιάση ή 'Ιστορία τής Μουσικής, δίπλα στό Χάϋδν, τό 
Μότσαρτ καί τόν Μπετόβεν.

« Ό  Schubert, λέει δ Schum ann, έχει τόνους γιά τά πιό λεπτά αισθήματα, 
γιά δλες τις σκέψεις, ακόμα καί γιά κάθε κατάσταση καί περιστατικό τής ζωής. 
Ό σ ο  πιό μυριόμορφη παρουσιάζεται ή ποίηση κ’ ή δράση τοΰ ανθρώπου, τόσο 
πιό ποικιλόμορφη κ5 ή μουσική τοΰ Schubert. Ό ,τ ι  κοιτάξει μέ τό μάτι, κι δ,τι 
αγγίζει μέ τό χέρι, μεταβάλλεται σέ μουσική. Ά π ό  ΐίξ πέτρες πού ρίχνει, ξεπε-
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τιοϋνται, καθώς γίνηκε μέ τό Δευκαλίωνα καί την Πΰρρα, ζωντανές ανθρώπινες

μορφές». r , , ,
Ά φ ο ΰ  γλεντούσαν κ’ έπιναν αρκετά οί φίλοι, ανέβαιναν στο σπίτι ενος απ 

αυτούς, η επήγαιναν νά περάσουν τή βραδυά τους σέ καμμιά οικογένεια, πού
ξετρελλαινόταν γιά μουσική.

Μόλις έμπαινε δ Scuhbert, επήγαινε γραμμή στο πιάνο κι έπαιζε κάποια 
Μεγάλη Συμφωνία (άγνωστη τώρα) ή καμμιά σονάτα, που την ειχε γράψει τό 
πρωί, κι δλοι άκουγαν μέ σεβασμό και ύπερηφανεια.

’Έπειτα άπό τήν πολύ σοβαρή αυτή μουσική, καποια απο τις δεσποινίδες 
τοϋ σπιτιού, η και δ ίδιος ακόμα, τραγουδούσε τά τελευταία τραγούδια τον, 
«ιήν Καλογριά» έξαφνα, δπου τό γλυκό της παράπονο εναλλάσσεται μέ τό,ν τρο
μερό τής βροντής θόρυβο και με τους μακρυνους τής καμπανας ηχου,.

Σ ' δλα τά μάτια έλαμπε ενα δάκρυ.
Και τότε, ξαφνικά, σά γιά νά διώξη τή βαθεια συγκίνηση, άρχιζε ο Schu

bert κάποιον εύθυμο σκοπό, κάποιο χορο, κι αμέσως η χαρούμενη ζωη ξαναγυρ 
νοϋσε, νά σβύση μέ το γελοίο της το τραγικό παραπονο τής «Καλόγριας».

Μετά τά μεσάνυχτα ή συντροφιά κατηφόριζε σε καμμια μπιραρία, κ εκεί 
πού αδειάζανε τά τελευταία ποτήρια, ό Schubert θυμόταν ξαφνικά πώς δέν είχε 
γράψει κάποιο κουαρτέτο, πού είχε ύποσ,.εθτί νά το ετοιμαση γιά την άλλη μέρα. 
’Αμέσως οί φίλοι ψάχνανε τίς τσέπες τους, βγάζανε καμμιά εφημερίδα, κανένα πε 
ριοδικό ή κανένα βιβλίο πού ναχε τίποτα στίχους— τοϋ Γκαΐτε ή κι ακόμα άγνω
στου ποιητή, αδιάφορο !— και σέ λιγάκι τό κουαρτέτο ήταν έιοιμο. Θάλεγε κανείς 
πώς αύτό δέν είναι τίποτ3 άλλο παρά μιά απλή προχειρολογία. Μά ό Schubert 
γράφει μουσική δπως οί άλλοι μιλοΰνε. Καί μαλιστα δεν εχει ποτε καιρό για χα 
σιμο. Βιάζεται νά φέρη στό φ ώ ς τόν πλούτο, πού κρύβει τό πνεύμα του, σά να
ήξερε πώς δέν τούμενε πολύς καιρός μπροστά του. Τήν έμπνευσή του δέν τή ζη
τάει, έρχεται μόνη της κ’ εκφράζεται άβίαστα καί φυσικά.

Μέ τόν ίδιον τρόπο, καθώς λένε, γράφηκε κ’ ή περίφημη και πασίγνωστη σε
ρενάτα του (τόν "Ιούλιο ιού 1826).

ΣΕΡΕΝΑΤΑ

Στή νυχτιά γλυ.<ά τραγούδια 
Θέλω νά σοΰ είπώ.—

Μές στοΰ φράχτη τά λουλούδια 
έβγα νά σέ ίδώ.

Δέν άκούς τί λεν τάηδόνια ;
’ Α χ ! γιά μέ λαλούν.

Μέ γλυκειά γλυκειά συμπόνια 
σέ παρακαλοϋν.

Μέ τό φύσημα τοΰ μπάτη 
παίζουν τά κλαδιά' 

νά σέ ίδή κανένα μάτι 
μή φοβάσαι πιά.

Ξέρουν ποιοι μ1 ανάβουν πόθοι 
ποιά μέ καίει φωτιά' —

Τό τραγούδι τους τό νοιώθει 
οποίος αγαπά.

Ή σκληρή καρδιά σου, φώς μου, 
ά ς  μέ λυπηθή . . .

Τρέμω, άχ ! ελα πιά καί δός  μου 
τ γλυκό φιλί.
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Κι δταν τό τραγούδι γραφόταν, ή συντροφιά τό τραγουδούσε αμέσως, επί-
νανε τό τελευταίο ποτήρι καί χώριζαν, γιά νά ξαναρχίσουνε τήν άλλη μερα τήν

ίδια ζωή. , _ ,
Κανείς μουσικός δέ συναρπάζει, δέ βαυκαλίζει τόσο^ τή φαντασία του ακρο;

ατή, δσο δ S ch u b ert γιαύτό θά μείνη πάντα νέος, δπως έμεινε καί στή ζωή
του, και πάντα αγαπητός στά νιάτα. ^

«Μάς δείχνει, λέει δ Schum ann, δ,τι μάς αρέσει περισσότερο: καρδια ε̂- 
χειλισμένη, τολμηρή σκέψη, πράξη γοργή. Μάς διηγείται, δ,τι αγαπάμε περισσό
τερο : 'ιστορίες ρωμαντικές γιά κοπέλλες καί γιά έρωτα— αυτός, πού δέ' φαίνεται 
νάχη καμμιά ερωτική περιπέτεια, ήξερε νά έκφράζη τά ερωτικά συναισθήματα-
μ’ δλη τους τήν ατέλειωτη ποικιλία.

Τό πάρα κάτω λαχταριστό τραγούδι του είναι ένα αθάνατο δείγμα τοϋ
είδους αυτού.

ΣΕ ΣΕ ΚΟΝΤΑ

Σέ σέ κοντά ζωή στά στήθη νοιώθω, Σ έ σ έ  κοντά γελάει τό καλοκαίρι, 
ιά  νιάτα μοΰ γελοΰν, χλωρή φαντάζει ή γη
στόν κόσμο μέ καλούν καί δίπλα στήν πηγή
μέ νέο αγάπης πόθο. δροσάτο  πάντα αγέρι

Παντού χαρά  φυσάει γλυκά
σέ σέ κοντά. κοντά !

Σ έ  σέ κοντά τοΰ πόνου ή πίκρα σβύνει, 
τρανή μέ καίει χαρά 
καί νοιώθω τήν καρδιά 
παλμό θερμό νά κλεινή, 

νά ζή τρελλά. 
σέ σέ κοντά !

’Ακόμα καί τό ευφυολόγημα καί τό χιούμορ δέ λείπει από τά τραγούδια του 
μά είναι πάντα τόσο μόνο, δσο χρειάζεται γιά νά μή χαλαση η απαλή βασική 
διάθεση.

'Η  δημιουργική δύναμη τοΰ ανθρώπου αύτοϋ ηταν σαν κατι ασυνείδητο, 
σάν κάθε δύναμη φυσική, σάν εκείνη πού κάνει τό σπόρο νά φυτρώνη, τό κλαρί 
ν’ άνθίζη, τό λουλούδι νά γίνεται καρπός.

Γράφει χωρίς νά καταβάλλη καμμιά προσπάθεια’ ή μελωδία πηγάζει αύθορ 
μητα, τή γράφει άπ5 ευθείας, ούτε καν πρόχειρο κρατάει, ούτε ξανακοιταει ποτε 
του εκείνο πού έγραψε. Μόλις τελείωση τδνα πιάνει τάλλο. Πολλές φορές ετυχε 
νά τοϋ τραγουδήσουν τραγούδια του, πού τοΰ άρεσαν καί ρώτησε τίνος είναι..· 
Τόσο τά ειχε ξεχάσει !

Στο υπέροχο αύτό πνεΰμα, πού έκλεινε μέσα του «τό θειο σπινθήρα», δπως 
είχε είπεΐ κι ό Μπετόβεν, ή φύση είχε χαράξει τούς κανόνες τής τέχνης: «Σ έ  τί 
μέ χοειάζεται;— έλεγε δ δάσκαλός του δ H olzer— δταν θελω κατι νά τοϋ μάθω· 
βρίσκεται πάντα νά τό ξέρη.» Αισθανότανε δμως τήν ανάγκη τής’ σπουδής καί 
λίγον καιρό πριν πεθάνη λογάριαζε νά πάρη μαθήματα μέ τόν Sechter.
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Ό π ω ς  κι αν εραι τή μουυική του μόρφωση τήν είχε αρχίσει άπό παιδάκι 
και τήν είχε άρκετά συμπληρώσει στό μουσικό λύκειο, νά ποΰμε, τής αΰτοκρα- 
τορικής εκκλησίας, δπου είχε προσληφθή χάρη στήν ωραία φωνή του.

’Αργότερα, πού εφυγε άπό κεΐ, ή φτώχεια Toy άνάγκασε νά γίνη δάσκαλος, 
γιατί πολλές φορές ούτε χαρτί δέν είχε γιά νά γράψη τις συνθέσεις του. Μά γλή- 
γορα ελευθερώθηκε άπό τά δυσκολοβάσταχτα αυτά δεσμά, χάρη στή βοήθεια τοΰ 
μεγάλου του φίλου Schobert.

Ετσι λοιπόν ο γαλήνιος αύτός ά'νθρωπος και τή φτώχεια καί τόν πόνο 
έγνώρισε καί τήν άγωνία άκόμα τής άγιάτρευτης άρρώστιας. Τά έργα του δμως 
δε δείχνουν τιποτ απ αυτα. Και η φωτοβολή πού σκόρπιζε γύρω του ή εύγενι- 
κιά ύπαρξή του ήταν μεγάλη. «Ποτέ δέ θά ξεχάσω, γράφει ό φίλος του ποιητής 
Mayxhofer, τις ώρες που περασαμε μέσα στήν άθλια εκείνη κάμαρα. Είχαμε ενα 
απαίσιο πιάνο, μια φτωχότατη βιβλιοθηκη, μερικά ελεεινά έππλα καί ελάχιστο 
φώς ! Κι δμως επέρασα εκεί τις πιό εύτυχισμένες στιγμές τής ζωής μου.»

Ή  ζωή τοΰ Schubert είναι μιά ακατάπαυτη δημιουργία. Θά'λεγε κανείς 
πώς ή φύση, ξέροντας τό λιγόχρονο τής ζωής αύτής, τήν άνάγκασε, μέ μιάν 
ακρατητη δραστηριότητα, να φερη στο φώς δλοκληρο τό έργο, πού ήταν προωρι- 
σμένη νά έπιτελέση.

Τό εύστροφο πνεύμα του έζήτησε νά έκφρασθή μέ κάθε μουσικό είδος. 
Έ γραψ ε γιά πιάνο, έγραψε τρίο, κουαρτέτα, κουϊντέτα, συμφωνίες, μεγαλοδρά- 
ματα, θρησκευτική μουσική κι άπάνω άπό 600 τραγούδια !

Και αν με τα αλλα του έργα υψώνεται στό επίπεδο τοϋ Μπετόβεν, στά τρα
γούδια του, ταπλα κι ανεπιτήδευτα και σχεδόν λαϊκά, δέν τόν φτάνει κανείς. 
Ό  «Τραγουδιστής» του φαίνεται v a v a L  γραμμένος γιαύτόν» τόν ίδιο :

Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Εδώ καί κεΐ στήν πλάση, Τό λέω  μακριά στα  βράχια,
στόν κάμπο και στά  δάση, ψηλά στά  καταρράχια,
γυρνώ καί τραγουδώ. που ώραϊα  τά χιόνια άνθοΰν.
Ρυθμό ταιριάζω κ’ ήχο Μά τάσπρα άνθάκια λιώνουν
καί σμίγω πάντα στίχο καί νέες χαρές φυτρώνουν
στό κάθε πού θά είπώ. στά  πλάγια πού γελοΰν.

Ποτέ μου δέν προφταίνω Σ ’ ένοΰ χωριού τή στράτα
δέντρο νά ίδώ ανθισμένο σάν εϋρω έγώ τά νιάτα,
καί πράσινο κλαδί. ζωή γλυκειά σκορπώ.
Κι άν κλαίει βοριάς σιμά μου καί νιά καί παλληκάρι
κάποιο όνειρο ή λαλιά μου λυγιέται μέ καμάρι
γιά πάντα τραγουδει. σέ κάθε μου σκοπό.

Φτερά στά πόδια μου έχω, 
βουνά καί κάμπους τοέχω 
μακριά άπ ’ τό σπιτικό 
’Ά χ ,  πότε, ώ  Μούσες, πάλι 
στήν αγια της αγκάλη 
κ’ έγώ θ’ αναπαυτώ! .
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Ή ταν  ακόμα παιδί, οταν έγραψε πολλά απ’ τάριστουργήματά του, πού κι’ 
αν παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα, είναι τόσο αύθόρμητα, συναρπαστικά, ζων
τανά, πού αδύνατο νά προσέξη κάνεις τις άσήιιαντες αυτές λεπτομέρειες.

Ή  μουσική του ξυπνάει τή φαντασία, γοητεύει τις αισθήσεις, καί μεταφέρει 
τό πνεϋμα σ’ άλλες σφαίρες, μακριά άπ’ τή θλιβερή πραγματικότητα. Πολλές 
μελωδίες του μάς φαίνονται σά νάρχωνται άπό κάποιον άλλον κόσμο' δπως στό 
περίφημο τραγούδι του : « Ή  Φλαμουριά »

Η ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ

Στή βρύση πλάϊ στήν πόρτα 
φυτρώνει φλαμουριά, 
στόν ίσκιο της γερμένος 
νειρεύομαι γλυκά.

Θροοϋνε τά κλαριά της, 
μέ κράζουν νά σταθώ :
— «Κοντά μου, σύντροφε, έλα, 
νά βρής αναπαμό».

Στή φλούδα της χαράζω  
μιά λέξη μαγική 
πού μές σέ γέλοιο ή κλάμα 
στά χείλη πάντ’ άνθεϊ.

Στό  πρόσωπο μέ δέρνει 
τό αγέρι τό ψυχρό, 
αρπάζει τό σκουφί μου 
μά δέ γυρνώ νά ίδώ.

Νά φύγω πρέπει απόψε 
στή νύχτα τή βαθειά 
καί κλείνω στό σκοτάδι 
τά μάτια τά θολά.

Τό βήμα μου μέ φέρνει 
μακρυά σέ ξένη γης, 
μά πάντα ακούω τό θρό της : 
«Γαλήνη πού θά β ρ ή ς !»

Ο Schubert δέν είναι διόλου σκεπτικιστής' άκολουθεΐ άσυνείδητα τό ριο- 
μαντικο ρεΰμα τής εποχής του κ’ ή θαυμαστή λυρική μελωδία του συνδυάζεται 
τοσο υπεροχα με τήν τάση αύτή, πού τόν μεταβάλλει άθελά του σ ’ έ'ναν άπό 
τούς άρχηγούς τοΰ ρωμαντισμοϋ.

Ο Αιστ τον αποκαλοΰσε : τον ποιητικώτερο μουσικό" κ’ είναι άλήθεια πώς 
η χαρη του δε θα γεράση ποτέ. Ά ν  μάλιστα παραδεχτοΰμε τή γνώμη τοϋ 
Debussy πώς ό κύριος σκοπός τής μουσικής είναι νά μάς τέρψη, κανείς ϊσως δέν 
το κατορθώνει καλύτερ’ απ’ τόν Schubert, πρό παντός μέ τά τραγούδια του, 
άπ3 δπου ξεχύνεται ό πιό καθάριος λυρισμός.

Καί μέ τό λυρισμόν αύτόν έντυσε Ικατό γνωστών κι αγνώστων ποιητών τρα
γούδια. Ο,τι έπεφτε στο χέρι του, γινόταν μουσική. Κ 5 ενα πρόγραμμα θεά
τρου, έλεγε μόνος του, είναι κατάλληλο νά μελοποιηθή.

Αναμεσα ομως στά τόσα ονόματα ξεχωρίζει κανείς τον Γκαΐτε, πρώτο άπ 
όλους, με τη «Μαργαρίτα» του, μέ τήν τραγική μπαλλάντα τοΰ E rlkonig , μέ τόν 
«Τραγουδιστή» του, πού άναφέραμε πάρα πάνω καί μέ τόσα άλλα, τέν Schiller, τόν 
H eine, τον Uhland, τον R iickert, τούς φίλους του, Schobert καί Mayrhofer, 
τον Grillparzer τόν Schlegel, τόν Σαίξπηρ, τόν K lopstock , τόν απαλό καί με- 
λαγχολικωτατο Muller, τόν N ovalis μέ τις μαγεμένες φεγγαροβραδιές του, πού 
καί τ3 αστέρια στάζουν μελωδίες.
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Καί μές σ’ δλη αυτή τήν ποίηση δ,τι αγγίζει τή φύση τόν συγκινεϊ κατά- 
βαθα' ή πίστη του είναι ή αγάπη πρός τή φύση και τά περισσότερα τραγούδια του 
είναι ΰμνοι αληθινοί γιά τήν αστείρευτη ομορφιά ττ|ς.

Καί νά συλλογίζεται κανείς πώς τό υπέροχο καί σέ δγκο καί σέ ποιότητα αυτό 
εργο δημιουργήθηκε μές στά τόσο λίγα χρόνια τής ζωή ; τοΰ μεγάλου μουσουργοί' !

Μά ας μήν ξεχνοΰμε δτι «δν οί θεοί φιλοΰσιν αποθνήσκει νέος».

!, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Η Σ Κ Ι Ο Ι

Ησυχαστής. Καί στάλαξε  
τό φώς τοΰ άποσπερίτη 

σάν γλύκασμα στήν ταπεινή 
κι άπόμερή μου σκήτη.

Στους τοίχους μου εικονίσματα 
περνοΰν αμφίβολοι ήσκιοι.

Κι ό πόθος μέσα μου βωμούς 
ζητάει καί ξαναβρίσκει.

Μά ή Σκέψη, χαμογέλαστη 
πού αντίκρυ μου καθίζει, 

σκύβει καί μέ τά δάχτυλα 
τό μέτωπό μου άγγίζει.

Κι ή πλάνη σβήνεται ώς  άχνός 
—καρδιά, νά τό πιστέψης— 

κάτω άπ ’ τά κρινοδάχτυλα 
τής όδηγήτρας Σκέψης.

Η Π Α ΙΔ Ο Υ Λ Α  Π ΕΘ ΑΝ Ε

Κάπου έδώ τή γνώρισα 
μιάν αυγή τοΰ Μάη.

Μά ή παιδούλα, άλίμονο, 
πέθανε καί πάει.

Ξέθωρο τό τόπι της 
τώρα  στή βεράντα.

Κλεΐσαν τά παράθυρα 
τοϋ σπιτιοΰ γιά πάντα.

Κι ό κισσός, ποΰ φρένιασε 
συμφορές νά βλέπη, 

άχαρη τούς άπλωσε 
μαύρη απάνω σκέπη.

Μές στόν κήπο στέρεψες, 
βρύση κελαηδίστρα, 

καί μαζί βουβάθηκε
τών πουλιών ή ορχήστρα.

Οΰτε γοργοπέρασμα  
κάν φτωχοΰ σπουργίτη. 

Κι ό χειμώνας κούρνιασε 
μόνο στό ερμο σπίτι.

ΣΤΕΛΙΟΣ Σ Π Ε Ρ η ΐΊΤ Σ Κ Σ

Η ΝΕΑ Π Α Ι ΔΑ Γ Ω ΓΙ ΚΗ

α . η α μ α Τ ρ ε

Η ΜΕΘΟΔΟΣ DECROLY
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο) Μετάφ. Ά γ λ .  Μετάλλινου

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ά π ό  τά 1£07 υπάρχει στις Βρυξέλλες στήν δδό E rm itage, δυο βήματα 
άπό τή λεωφόρο Αουΐζας μέ τό διπλό της θόλο άπό πελώριες καστανιές, καθώς 
επίσης πολύ κοντά στό Δάσο;, ένα μικρό σχολειό.

Μικρά παιδιά ήρθαν σ3 αύτό κι έφυγαν μεγάλοι καί μεγάλοι πιά ξανάρχον
ται γιατί πολλές αναμνήσεις καί πολλήν εύτυχία τούς φέρνει τό σχολειό αύτό.

Είναι τό σχολειό τοΰ δόκτορα D ecroly. Ά ς  σταματήσουμε πρώτα — πρώτα 
στήν εικόνα πού τό δνομα αύτό παρασταίνει' γιά νά μή δυσαρεστήσουμε δμως 
τή σεβαστή μετριοφροσύνη τοΰ δόκτορα, ας μήν ορίσουμε ακριβώς τις γραμμές 
της. Τά λόγια προσβάλλουν τήν αληθινή ομορφιά. Ά π ό  κάθε σελίδα αύτοΰ τοϋ 
βιβλίου ας μή βγή ενας έπαινος σέ κείνον πού ή επιστήμη ίου, ή αντίληψή του 
κι αγάπη δέν παύουν νά άνταγωνίζωνται μέ προσπάθειες, ενθουσιασμό καί 
τέχνη.

Ό  O vide D ecroly γεννήθηκε στό R en aix  στις 23 Ιουλίου 1871. "Υστερα 
ά.τό ένα λαμπρό πτυχίο δόκτορα τής Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Γάνδης, δαφνοστεφανωμένος άπό τό διαγωνισμό τοΰ Πανεπιστημίου έρχεται 
στο Βερολίνο, δπου κυρίως εργάζεται κοντά στούς καθηγητές Eangerhaus, 
Mendel, Joly. Πηγαίνει κατόπι γιά ένα χρόνο στό Παρίσι στήν υπηρεσία τών 
καθηγητών R aym ond και Joffroy. Κι’ άφοΰ εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες γί
νεται βοηθός τοΰ δόκτορα G lorieux στήν Πολυκλινική.

Στά 1901 ιδρύει τό Ίνστιτοΰτο ειδικής εκπαιδεύσεως γιά καθυστερημένα 
κι ανώμαλα παιδιά κι επεξεργάζεται εκεί μιά παιδαγωγική βασισμένη στήν 
ψυχολογία καί προσαρμοσμένη σέ ποικιλία περιπτώσεων θεραπείας.

Στά 1907 ιδρύει τό «Σχολείο γιά τή ζωή μέ τή ζωή» σχολείο γιά κανονικά 
παιδιά στήν οδο E rm itage στό Ixelles (Βρυξέλλες) δπου εμπνέεται άπό τά πει
ράματα πού έκαμε στό Ίνστιτοΰτο ειδικής εκπαιδεύσεως.

Στά 1912 γίνεται καθηγητής σειράς μαθημάτων ειδικής εκπαιδεύσεως πού 
ωργάνιοσε ή επαρχία καί διευθυντής τοΰ τμήματος τής ψυχολογίας τοϋ Έ παγ- 
γελματικοΰ Προσανατολισμού. Στά 1913 έγινε καθηγητής στή Σχολή Buls- 
Tem pels, άνοίτερο Παιδαγωγικό Ίνστιτοΰτο.

Στα 1914 μέ συνεργασία μιας ομάδας παιδαγωγών καί φιλάνθρωπων ιδρύει 
την Εστία τών Ό ρφανών, γιά τή βοήθεια τών ορφανών τοΰ πολέμου κι εκλέ
γεται πρόεδρός της. Τό 1920 τοΰ ανοίγει τις πόρτες του τό Πανεπιστήμιο τών 
Βρυξελλών οπου ώς έκτακτος καθηγητη; διδάσκει τήν ψυχολογία τοΰ παι- 
διοΰ.^Στά 1921 γίνεται έκτακτος καθηγητής τής Ιατρικής Σχολής γιά τό πτυ- 
χίο^τοΰ^δόκτορα τής υγιεινής __(Ίατρο-Παιδαγωγική υγιεινή).
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Η σκέψη του τοσο γόνιμη δσο καί πλούσια δεν ευχαριστιέται νά μένη στά
σιμη στα γραφτα. Ωστοσο εργασίες, αρθρα, παρουσιάζονται. κι ανάμεσα σ ’ αυτά 
πολλοί μελετούν την επιστημη πού σ αυτήν φέρνει τήν πολύτιμη συμβολή του 
ώς σοφός καί ως άνθρωπος τών έργων.

Τά πειράματα τοΰ Δοκτορα D ecroly έχουν γίνει πρώτα στό Ινστιτούτο (') 
ειδικής διδασκαλίας σε ανώμαλα παιδιά' χρονολογοΰνται δέ από τά 1901.

Οπως η Κα Montessori το ίδιο καί ό D ecroly πήρε τις πρώτες του εμπνεύ- 
σεις άπο την επαφή του μέ παιδιά, πού τό κοινό σχολειό τ’ άρνιέται ή δέν μπορεί 
νά τά μορφώση.

Η παρατηρηση αυτών τών παιδιών, ή ανάγκη νά έξετάση ενα-ενα χωριστά 
καί να ασχοληθή σύγχρονα με προβλήματα σωματικά, πνευματικά, ηθικά, επαγ
γελματικά, τον έκαμαν να δή το σύνολο άπό ζητήματα σχετικά μέ τήν αγωγή 
καί νά δόση στό καθένα τή θέση, πού τοΰ αξίζει.

Οι διατυπώσεις «να προπαρασκευαζη το παιδί γιά τή ζωή μέ τή ζωή» καί 
«να οργανωνη το περιβάλλον σε τροπο που τό παιδί νά βρίσκη σ’αύτό τά κίνητρα 
τα αναλογα με τις ευνοικες του κλίσεις» φανήκαν ολοκάθαρες μέσα σέ λίγο χοο- 
νικό διάστημα.

Οι ιδεες τοΰ δοκτορα D eclory  γιά τήν πειθαρχία, τή συνεκπαίδευση, τήν 
αυτοβοηθεια κι αυτοδιοίκηση, το πρόγραμμα καί οί μέθοδες διδασκαλίας, ή προ
σωπική κι ομαδική ενεργητικότητα τών παιδιών, ή σημασία πού έχει τό νά βοη- 
θαη κάνεις τις τάσεις τους για πειραματισμό καί δημιουργία— δλα αυτά παρου- 
σιαστηκαν καθαρα υστέρα απο 4 — 5 χρόνων δοκιμές καί τόν έκαμαν τότε νά 
«σπαστή την ιδεα, που τοΰ υποβαλαν, ν άνοιξη ενα σχολειό γιά κανονικά παιδιά.

Τό σχολειό αι’ τό ιδρύθηκε στά 1907 στήν άκρη τής περιοχής τών Βρυξελλών 
μά καί πολυ κοντά στην πολη γιά νά μπορούν νά φοιτούν μικρά παιδιά χωρίς 
νά φεύγουν μακριά άπ’  τούς γονείς τους.

Οι δες D egand και M oncham p. συνεργάτριες άπό τις πρώτες, εΐναι οί πιό 
έξέχουσες φυσιογνωμίες. Αυτές φερνουν τήν ορμή μια; μεγάλης αφοσίωσης, μιά 
πίστη δλο ενθουσιασμό, μιά δραστήρια ενέργεια καί μιάν εργασία έξυπνη καί 
αντιληπτική. Κι αυτές είναι πιό πολύ πού όδηγοΰν τό σχολειό στό δρόμο τής 
επιτυχίας.

Αυτη τη στιγμή ιδρύεται μεσα στό ίδιο τό σχολειό έ’νας Σύνδεσμος «Τό 
Νεο -^χολείο». Δεν μπορεί κανείς καλύτερα να τον χαραχτηρίση παρά μέ τό νά 
άναφέρη τις τελευταίες γραμμές τοϋ καταστατικού του : « Ό  Σύνδεσμος τό «Νέο 
Σχολείο» γιά τή διάδοση καί τήν εφαρμογή τών νέίον ιδεών σχετικά μέ τήν αγωγή 
έχει̂  σκοπό να ενώση δλους εκείνους πού άπό κοντά ή άπό μακρυά γίνονται αλ
ληλέγγυοι με τους ιδρυτές αυτών τών έργων και ενδιαφέρονται γιά τήν προοδευ-

0) Αύτό τό ’ Ινστιτούτο ιδρύθηκε στήν περιοχή τών Βρυξελλών άπό τό 1901- 
1909|ϋστερα μεταφέρθηκε άπό τό 1909 εξω  άπό τήν περιοχή, στό Uccle Vossegat 2.
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τική αγωγή, απαλλαγμένη άπό δρια πολύ στενά πολιτικά καί σχετικά μέ δόγματα 
θρησκευτικά πού τήν πνίγουν αντί νά τή ζωογονοΰν». (’ )

Τό σχολειό εύημερεί. Τά αποτελέσματα ξεπερνούν κάθε ελπίδα, φέρνουν πε
ποιθήσεις δλο καί πιό πολλές. "Ενα δεύτερο σχολείο ανοίγει.

"Υστερα απότομα σημαίνει ή ώρα τής καταστροφής ! Είναι ό πόλεμος ! Θά 
ζημιωθή πολύ τό μικρό σχολειό. Πολλές οικογένειες άφίνουν τό Βέλγιο, τά παι
διά φεύγουν. ’ Εκεί κάτω ή νέα σχολή Καλογραιών θά κλείση τις πόρτες της.

Κι αύτό έδώ θά πρέπη επίσης νά κλείση ; Τόσες ενδιαφέρουσες προσπάθειες 
πού επιδιώχτηκαν τόσον καιρό θάποτύχουν ; Ό χ ι ! Ζημιώθηκε βέβαια τό μικρό 
σχολειό, μά θά ζήση ! Κ ι’ ό τελευταίος σπασμός τοΰ φριχτού παραλογισμοΰ θά 
τό δή δρθιο, έτοιμο νά προκόψη καί πάλι καί μ’ εμπιστοσύνη. Δέν είναι «τό 
σχολειό γιά τή ζωή μέ τή ζωή» ;

Στά 1917 γίνεται μιά επιτροπή γονέων μέ πρόεδρο τό δοκτορα D ecroly καί 
μέ δυο άντιπροσοοπους κάθε τάξης. 'Η  έπιτροπή αύτή συγκεντρώνεται μιά φορά 
τό μήνα καί συζητεΐ ζητήματα σχετικά μέ τούς μαθητές, μέ τή δουλειά ή επίσης 
μέ τά αναγκαία ζητήματα τάξης ύλικοΰ.

Ηρθε το 1920. Καί τό σχολειό εξακολουθεί νά ύπάρχη μέ δικούς του πάντα 
πόρους. Καμμιά βοήθεια δέν τοΰ έρχεται ακόμα άπ’ έξω. Καί δμως δέν είναι 
πιά αγνοημένο. Ή  Βελγική Κυβέρνηση ένδιαφέρεται πολύ καί υστέρα άπό ανα
φορές αντιπροσώπων πού είχαν λάβει εντολή νά τό έπισκεφθοΰν, τοΰ δίνει μιάν 
επιχορήγηση. (5)

Πέρασα πέντε χρόνια στό μικρό σχολείο τοϋ E rm itage καί μπόρεσα νά παρα
κολουθήσω άπό κοντά τήν ανάπτυξη μαθητών καί νά βεβαιωθώ πώς τά αποτε
λέσματα πού είχαν καί πού τά βεβαίωσαν καί γονείς, ξεπερνοϋσαν τις ελπίδες πού 
πρόβλεψε ο δοκτορας. Γεμάτη ενθουσιασμό καί πιστή οπαδός τής μεθόδου μπή
κα,— είναι τώρα πέντε χρόνια,— στό μεσαίας τάξης σχολείο C τής οδού Grave- 
lines στις Βρυξέλλες.

1) Σ τά  1927 ιδρύθηκε ενας Σύνδεσμος «τό Νέο Σχολείο» χωρίς άλλο κερδο- 
φορο σκοπο παρα  για να υποστήριξή και να διαδόση τις νέες άρχές σχετικά μέ 
τήν άγωγή. Ό  Σύνδεσμος αύτός άνάλαβε πρώτη του ύποχρέωση νά κάμη τ ’ αδύ
νατα δυνατά νά μεταφέρη άλλου τό σχολείο τοΰ E rm itage ...  Ή διοίκηση του 
συνδέσμου κατόρθωσε νά ξεσηκώση τό σύλλογο γονέων νά διαλέξη ενα χτήμα 
στήν λεωφόρο Montana στό Uccle. Χάρι σ ’ αύτήν τήν επέμβαση τό σχολείο του 
Ermitage, που ονομάστηκε επίσης «τό σχολείο γιά τή ζωή μέ τή ζωή» βρίσκεται 
τέλος στό περιβάλλον που απαιτούν οί βασικές του άρχές. Ή τοποθέτηση τοϋ σχο
λείου αϋτοΰ άνταποκρίνεται ετσι στή διπλή επιθυμία νά είναι δηλαδή σέ μέρος 
ύγιεινό καί δασωμένο και στά  σύνορο: τής περιοχής. Τό χτήμα έχει έκταση ενα 
έχτάρίο. Τά παιδιά έκεΐ άπολαβαίνουν δλα τά πλεονεχτήματα πού παρουσιάζει : 
γήπεδο πλαισιωμένο μέ μέρη δασωμένα, τόποι γιά ζ ώ α  : σπιτάκια, κλουβιά, κου
νελοφωλιές, πτηνοτροφεία.

(2) Σ τά  1925 ή Κολομβιακή κυβέρνηση κάλεσε τόν δόκτορα Decroly νά πάη νά 
παρακολουθήση τήν εφαρμογή τής μεθόδου του στή Bogota.

Σ τά  1925—26 ή Δις Hama'ide πηγαίνει νά ίδρύση ενα Ντεκρολιανό σχολείο στή 
Sarasota^o^ Φλωρίδα U. S. Α.
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Πήγαινα ομως σ αυτό και με μιά κάποια αγωνία. ’Αναρωτιόμουν μ’άνησυχία 
πώς θα μπορούσα να εφαρμορω τη μέθοδο τοΰ δόκτορα D ecroly σ’ ενα δημόσιο 
σχολειό, δπου θά ήμουν αναγκασμένη ν’ ακολουθήσω ενα πρόγραμμα ορισμένο ! 
Τό ιδανικό τοΰ δόκτορα ειχε γίνει καί δικό μου ιδανικό και ήμουν έτοιμη γιά 
το ενδιαφερον τών παιδιών νά ύπομείνω κάθε αγώνα.

Οΐ αόριστοι φόβοι μου δέν άποδείχτηκαν σωστοί. Ή  διευθύντρια Δα 
Carter καθηγήτριά μου γιά χρόνια πολλά στό σχολείο Gatti de G am ond μοΰ 
έδειξε άπεριόριστην εμπιστοσύνη, μ’ άφισε μεγάλη ελευθερία καί μοΰδοσε θάρρος 
με την πλατεία της κατανόηση τών νεων μεθόδιον. Θά τήν ευγνωμονώ παν- 
τοτεινά.

Μοΰ εμπιστεύτηκε μιά πρώττ] τάξη' (ό αναγνώστης θά παρακολούθηση τήν 
εργασία, που έγινε στήν τάξη αυτή σέ επόμενα κεφάλαια) «αυτή ή μέθοδος δέν 
μπορεί να εφαρμοστή παρα σέ πλούσια παιδιά» μιας παρατηρούσαν. Τό πείραμα 
έδειξε τό έναντίο. Ο κ. Nyns, επιθεωρητής σχολείων, που ενδιαφερόταν από 
χρόνια πολλά γιά τήν μέθοδο D ecroly ήρθε νά έπισκεφτή τήν τάξη μου μαζί 
μέ τόν κ. D evogel, διευθυντή τών σχολείων τής πόλης Βρυξελλών. Σαστισμένος 
άπό τήν ενεργητικότητα τών μικρών μαθητών μου ήθελε νά γίνουν πειράματα 
σ’ ενα περιβάλλον λιγώτερο πλούσιο κι άνάθεσε στήν Διδα D evogel πού είχε 
τήν πρώτη τάξη τοΰ προτύπου τής δδοΰ Capucins. Δέν ήταν ενα σημείο εμπι
στοσύνης κι ελπίδας ποΰ διάλεξε τήν κόρη του ;

Οι πανεπιστημιακές της δμως μελέτες ανάγκασαν τήν Δίδα D evogel ϋστεοα 
νά εγκαταλειψη τη ταξη της, πού τήν άνάλαβε μέ ενθουσιασμό ή Δίς D offagne. 
Η Δίς αυτη εξακολουθεί νά έφαρμόζη τή μέθοδο στήν τέταρτη τάξη καί πετυ

χαίνει αποτελέσματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
“Υστερα άπό δυο κατά σειρά διαλέξεις πού έδοσα (') στή Βελγική εταιρία 

τής Παιδοτεχνίας αρκετά πρόσωπα πού ανήκαν πρό πάντων στό διδαχτικό προ
σωπικό έτρεξαν στήν τάξη μου καί θαύμασαν τ’ αποτελέσματα πού ε!χα άπό 
τά παιδιά μου. ’

Σέ μιά συνκέντριοση δ ευθυντών καί διευθυντριών σχολείων δ διευθυντής 
τών σχολείων κ. D evogel πρότεινε πώς, δποιος θέλει, είναι ελεύθερος νά εφαρ- 
μοση τη μέθοδο D ecroly στήν π <ήτη τάξη

Την πρόταση αυτή τή δέχτηκαν πολλοί κι άποφασίστηκε ή δοκιμή νά γίνη 
άπ την αρχη τοΰ σχολικού χρόνου τό Σεπτέμβριο τοΰ 1920.

Ιδου τα σχολεία που σ αύτά ή μέθοδος εφαρμόστηκε:
Σχολεία : η° 1 7, rue des Six-Jetons, δυο τάξεις' n° ίο , rue de Rollebeek, 

δυο τάξεις' n° 2 1 , rue du M idi, μιά τάξη' π° i 6 , rue Blaes, μιά τάξη' π° 20 , 
rue du Canal, μιά ταξη' n° 1 4 , N ouveau Marche aux grains μιά τάξη' Με
σαίας τάξης σχολείο C (κορίτσια) μιά τάξη' R ue des Capucins, μιά τάξη n° 9 , 
rue des Eburons, μιά τάξη. Σύνολο : 1 1  τάξεις.

1) Η εφαρμογή τής μεθόδου Decroly σ' ενα σχολειό τής πόλης τών Βρυξελ
λών καί ή ίδεο-οπτική μέθοδος στήν ανάγνωση.
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Πουθενά ή μέθοδος αυτή δέν εφαρμόστηκε υποχρεωτικά. Ελεύθερα τό προ. 
σωπικόίβάλθηκε νά τήν εφαρμόση.

Αλλά ήταν ένα σημείο λεπτό. Οί δασκάλοι δέν ήταν προετοιμασμένοι, 
είχαν πολύ αόριστες έννοιες σχετικά μέ τή μέθοδο.

Εθεσα τότε τόν εαυτό μου στή διάθεση τής πόλης νά μυήσω, νά συμβου
λέυσα) καί νά υποστηρίξω τό προσωπικό. Καί πήγαινα άπό σχολειό σέ σχολειό. 
Στήν αρχή συναντοΰσα λίγη δυσπιστία, άλλά σιγά σιγά οί δασκάλοι ενθουσιά
ζονταν. Τά αποτελέσματα πού είχαν μερικά σχολεία ήταν αληθινά θαυμάσια- 
Πρέπει νά πάη κανείς νά έπισκεφθή αυτές τις τάξεις, νά συζητήση λίγο μέ τό 
προσωπικό γιά νά δή τόν ενθουσιασμό του. Σάς δηλώνουν ολοι πώς ποτέ δέν θά 
ξαναρχίσουν μιά τάξη εφαρμόζοντας τήν παλιά μέθοδο.

Κι εΐναι γιατί, έχτός άπό τό ενδιαφέρον πού ή μέθοδος D ecroly έχει γιά 
τό παιδί, υπάρχει επίσης κι εκείνο τό ενδιαφέρον πού ή μέθοδος αύτή προσφέρει 
στό δάσκαλο πού μορφώνεται, πού άναπτόσεται γιά νά είναι στό ύψος τής ανά
πτυξης τών μικρών του. Καί μπορούμε νά τελΐιώσωμε αύτή τήν εισαγωγή 
επαναλαμβάνοντας τά λόγια τοΰ Ferriere. (')

« ’Αναγνώστες, αν συναντήσετε ακόμα «σχολειά-φυλακές» μέ τό παλιό 
σύστημα, πηγαίνετε τότε νά κουνήσετε τό δάσκαλο άπό τήν καρέκλα του, νά τόν 
ξυπνήσετε, νά τοΰ πήτε πώς ήρθαν νέοι καιροί, πώς διαιωνίζει τόν αναχρονισμό, 
πώς δέν έχει παρά ν’ άποσυρθή άπ’ τήν υπηρεσία ή ν’ άλλάξη ιδέες ! ’Ίσω ς τοΰ 
κάνετε καλό, μά θά κάμετε άσφαλώς περισσότερο καλό σέ χιλιάδες τρελλό- 
παιδα, πού σπαρταρούν καί θέλουν νά ζοΰν καί πού αν ήξαιραν λατινικά θ ’ ανα
φωνούσαν τό : «Prim um  vivere, deinde ph ilosoph ari». (Π ρώτα νά ζής καί
ύστερα νά φιλοσοφής).

1) Ad. Ferriere. Transformons Γ ecole.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

«Ή  πρώτη ά γ ω γ ή  εΐναι κείνη πού ένδιαφέρει π ερ ισσότερό , κι αύτή ή 
πρώτη α γ ω γ ή  αναμφ ισβήτητα ανήκει στις γυ να ίκ ες». J. J. Rousseau.

« 'Ό ΐ α ν  πάρη κανείς σ τά  π ρ ώ τα  του χρόνια μιά κακή άνατροφ ή  δια 
τηρεί κι ότα ν  γίνη μ εγ ά λ ος  κι άκ όμ α  κι όταν  γεράση  όλ α  τά  ε λ α ττώ μ α τα  
τής παιδικής ήλικίας», Mme de Genlis

«Τ ίπ οτα  δέν είναι πιό δύ σκ ολ ο  ά π ό  τήν ά γ ω γ ή  "Mu παίδίοΟ»,
«Τ ό παιδί δέν πρέπει νά  διατάζη , οΰτε καί οί μεγάλοι πρέπει νά ύπα- 

ΚοΟνε σέ κάθε του λ όγο , όπ ω ς συμβαίνει μέ τά  χ α ϊδεμ ένα  παιδιά* μά δέν 
πρέπει οϋτε νά  τό μεταχειρίζεται κανείς σά ν  σ κ λ ά β ο  κι οΰτε καί Κεΐνο 
νά φ οβά τα ι νά  φανερώνη μιά σκέψή»; I^aeordalri



54 O, Lemarie

Ο. LEMRRIE

Τ Ο  Π Α Ι Γ Ν Ι Δ Ι  T O Y  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Το παιγνίδι τοΰ μωροΰ.

Τδ παιγνίδι τοΰ παιδιού αρχίζει άπό τήν κούνια καί φανερώνεται υστέρα 
άπό μερικές βδομάδες. Τό μωρό, έχτδς άπό τις ώρες τοΰ ύπνου, άπό κείνες που το 
σφίξιμο τό κάνει νά γκρινιάζη κι άπό κείνες πού τό άπασχαλοΰν μέ τήν περιποίηση 
καί τήν τροφή του, μήπως δέν έ'χει επίσης καί τις ώρες τής σχόλης του ; Στις 
ώρες αυτές δ πλεονασμός τών πρώτων του δυνάμεων δέν αργεί νά καταναλωθή. Kt 
άν ύποφέρη ή είναι άδύνατο, κάθεται μαζωμένο. Φωνές και σπασμοί είναι τά μόνα 
πού κάνει. Ά ν  δμως είναι γερό, ή ζωτικότητά του διασκορπίζεται σ5 ενα απλοϊκό 
παιγνίδι, πού κάνουν μερικές λειτουργίες πού εχει στή διάθεσή του. Αύτή ή ελεύ
θερη διάχυση είναι ή χαρά του, ή ευτυχία του πού ζεϊ, αισθάνεται καί ενεργεί.

Οί πρώτες διασκεδάσεις τοΰ μωροΰ είναι κινήσεις  καί αισθήσεις .  Καί τέ
τοιες βρίσκει πάρα πολλές στό μικ'όν «κόσμο» τής κούνιας του. Πρώτο του παι
γνίδι εχει τό ί'διο του το σώμα, πού θά τό άνακαλύψη σιγά σιγά. Μερικά μάλιστα 
μέρη του θά τοΰ φανούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα, δπως π. χ. τό στόμα, τό χέρι, 
τά πόδια.

Τό στόμα, τό δργανο τής πρώτης του επαφής, μένει γιά ενα διάστημα τό κύ
ριο δργανο τής.ερευνάς του· σ’ αύτό πλησιάζουν τά μωρά δποιο πράμα θέλουν νά 
εξετάσουν. Νά βυζαίνουν ή νά μασσουλίζουν τά δάχτυλα είναι μιά άπασχόληση 
(παιγνίδι άς ποΰμε) τών μωρών.

Ίστερα ερχεται ή σειρά τών χεριών. Εκείνα τύρρι θά άσκηθοϋν. θά  πάρουν, 
θ’ άφίσουν, θ’ άγγίξουν καί—ενώνοντας τις προσπάθειές τους μαζί μέ κείνες πού 
καταβαλλουν τά ελευθερωμένα πιά βραχιόνια θά βροΰν εύχαρίστηση νά σηκωθοΰν 
καί νά χτυπήσουν.

Επίσης τά πόδια, ώς τήν ήμέρα, πού θά «εργαστούν» γιά νά μάθουν νά περ
πατούν, βρίσκουν εύχαρίστηση νά «χτυποΰν τόν άέρα».

Καί μαζί μέ τά πειράματα αύτά τής κίνησης άρχίζει καί ή ζωή τών αισθή
σεων. Οί ήχοι καί το φώς τραβοΰν τό παιδί σ’ εναν άλλο τύπο εργασίας· τό τρα- 
βοΰν στό νά ξεχωρίζη άπό τό φώς τά χρώματα καί τις εικόνες κι άπ’ τούς θορύβους 
τούς έναρθρους ήχους καί τούς μουσικούς. Καί τότε άκόμα ύστερα άπό τήν έργα- 
σια ερχεται ή εύχαρίστηση καί τό παιγνίδι. Μερικές αισθήσεις πλούσιες καί λαμ
πρές, θέλγουν τό μωρό κι άρχίζει πιά (υπολογίζοντας βέβαια καί σχετικές ανισό
τητες) να τις «θαυμάζη*. Κουνά μ’ ευχαρίστηση τό νευρόσπαστό του γιατί τό κόκ
κινο ή τό «,ωηρό κίτρινο χρώμα τοΰ διασκεδάζει τά μάτια.

Με το θορυβο πρό πάντων είναι πού θέλει νά παίζη. Καί μήπως δέν εχει στή 
φωνη του ενα μουσικό δργανο ίκανό γιά κάθε έκφραση καί κάθε μίμηση ; Μιά 
πολύωρη διασκέδαση είναι γιά τό μωρό ή άσκηση τής φωνής του καί τό άκουσμά 
της. Ί α  φωνητικά του όργανα καθώς καί τά μέλη του σέ λίγο δέ θά γνωρίσουν

Τό π αιγνίδι τοϋ  Ι ϊα ιδ ιοϋ

τήν ήσυχία. θ ά  ψελλίζη άσυνάρτητα καί άναρθρα ώς που νά κατορθώση νά τρα- 
γουδήση καί νά τραυλίση. Οί ήχοι πιά κινούν τό ενδιαφέρον του. Εόχαριστιέται 
νά τούς άκούη καθώς επίσης καί νά τούς προφέρη.

Τό παιγνίδι τοΰ παιδιοΰ δέν είναι ολοκληρωτικά αύθόρμητο. Τις πιό πολλές 
φορές άλλος τό κάνει νά διασκεδάζη· δέ διασκεδάζει μόνο του. Πολλά άπό τά 
παιγνίδια του είναι παιγνίδια «μέ δυό». Καί φυσικά σύντροφος τών παιγνιδιών 
τοΰ μωροΰ είναι ή μητέρα’ επίσης μπορεί νά είναι καί κάθε άλλο πρόσωπο πού, 
σκυμμένο πάνω άπό τήν κούνια του, προσπαθεί νά τό κάμη νά χαμογελάση.

Διασκεδάζουν τά μάτια του γυρίζοντας τά χέρια τους σάν τοΰ νευρόσπαστου’ 
διασκεδάζουν δλο του τό σώμα κάνοντας το νά χορεύη πάνω στά γόνατά τους' 
διασκεδάζουν τ' αυτιά του τραγουδώντας του κάποιο τραγουδάκι' διασκεδάζουν, 
άπό τώρα, τά αΐσθήματά του (λαφρώνοντας τήν άγωνία του γιά κάτι πού χάθηκε 
μέ τή χαρά πού αύτό βρέθηκε) παίζοντάς του τό «κρυφτούλι» πίσω άπό τούς μπερν-
τέδες Α ρχίζει πιά το δράμα, ή κωμωδία «σέ μικρογραφία» γιατί παίζει κανείς
καί λίγο μέ τήν καρδιά καί λίγο μέ τό πνεΰμχ τοϋ παιδιοΰ Καί κείνο τότε μόνον 
διασκεδάζει, οταν καταλαβαίνη τή μικρή σκηνή, πού είναι βεατής της καί έν μέρει 
καί συμπαίχτης της. Ταπεινά— ταπεινά άρχίζει τότε το πλαστό.  Τό παιδί λίγο — 
λίγο δημιουργεί τόν κόσμο του. Τά πρόσωπα αύτοΰ τοΰ κόσμου δέν είναι μόνον ή
μητέρα του, οί γονιοί του είναι τά παιγνίδια του, τά έπιπλα πού είναι γύρω
του."Ολα αύτά έχουν γι αύτό μιάν ιδιαίτερη άξία, ενα ξεχωριστό ενδιαφέρον, ενα 
πρωτότυπο χαρακτήρα καί παίζουν στή σκέψη του ένα ρόλο πού πότε λιγώτερο 
καί πότε περισσότερο εύκολοδιακρίνεται. Αύτά είναι τά νευρόσταστα τής παιδικής 
κωμωδίας. Τά ίδια πράματα τοΰ γίνονται μιά συντροφιά καί τό καλοΰν στό 
παιγνίδι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Τό παιγνίδι τοΰ νήπιου (άπό 2-6 χρονών)

"Οταν τό παιδί άφίνοντας τήν κούνια του καταχτήση τή γή, δηλαδή, δταν 
πετύχη νά σταθή δρθιο καί μπορέση μόνο του νά περπαιή, τότε άρχίζει μιά νέα 
φάση τής ύπαρξής του. Ώ ; τώρα έπρεπε νά μένη έκεΐ πού τό έβαλαν, Ά π ό  δώ κι 
εμπρός άλλάζει θέση χωρίς τή βοήθεια κανενός. Είναι τό πρώτο βήμα γιά τήν 
άνεξαρτησία του, γιά τήν έλεύθερη διάθεση τοϋ Ιαυτοΰ του! Χέρια καί πόδια 
έχουν λευτερωθή ! Ολατύτερο ανοίγεται λοιπόν τό στάδιο γιά τις προσωπικές 
προσπάθειές του. .

Πόση μεγάλη χαρά γιά τούς γονιούς αύτά τά πρώτα βήματα τοϋ τΐαιδιοΰ ! Μά 
καί μέ πόση φροντίδα πληρώνουν αύτή τη χχρά ! (γιά ένα διάστημα τούλάχιστο), 
«Ποΰ θά τά φέρη ή περιέργεια τά πρωτόπειρα βήματά του ; Ποιό κίνδυνο θά γνω
ρίσουν ;» "Ωσπου τδ νήπιο νά γίνη κάπως προνοητικό κι υπάκουο δέν πρέπει νά 
τ’ άφίσουν μακριά άπό τά μάτια τους.

Γ ι ά  νά π αραστήσουν  τό π αιδί  στό δ ιά σ τη μ α  αύτδ τή ς  π ρ ο σ τ α σ ία ς ,  τΐού ά ρ χ ι ζ ε i 
άπδ τά  «τΐρώ τα β ή μ α τ α »  κ αί φτάνει ώς τήν « ή λ ι κ ία  τοΰ λογικοΟ» of π ατέρες  μας  
είχαν  μ ιά  λ έ ξη .  Έ λ ε γ α ν  « e n fa t l i jo n  ( p e t i t  e n f a n t ) '  σ ή μ ε ρ α  Ι χ ε ι  ό π ί ρ ισ χ ύ σ ί ι  ΐ 4 
Ισοδύναμο Ιταλικ έ  « b a m b i n »  Ά φ ί ν ο ν τ α ς  στούς σ χ ο λ α σ τ ικ ο ύ ;  νά npssSiopiaswvi
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με στατιστικές στα χέρια, την ήμερα πού το μωρό  γίνεται νήπ ιο  καί τήν ήμερα 
που τό νήπιο γίνεται άγοράκι η κοριτσάκι  έχομε νά ποΰμε πώς γιά μας ή λέξη 
bambin νήπιο προσδιορίζει γενικά την ήλικια άπό τό 2 ο ίσαμε τό 5 ο καί κά
ποτε καί τόν 6ο χρόνο. Είναι πάνω-κάτω ή ήλικία τής πρώτης οδοντοφυΐας.

Κείνο πού χαρακτηρίζει τά παιγνίδια στήν πρώτη αύτή περίοδο είναι αύτό : 
ή ηθική συνείδηση πολύ αδύνατα λαβαίνει μέρος σ' αύτά, δ λογισμός βρίσκεται 
στήν άτελή κατάστασή του καί τό παιδί δέν είναι ακόμα σέ θέση νά κρατά ενα 
ρόλο α ενα παιγνίδι μέ άλλους συντρόφους. Καί μέ συντρόφους δταν παίζη, παίζει 
γιά τόν έαντο του.

Γό πρώτο σωματικό παιγνίδι, πού αγαπάει πάρα πολύ είναι το τρέξιμο. Τό 
περπάτημα— πού τοϋ στοίχισε τόσες μέρες μάθηση -  σέ λίγο δέν τοϋ φτάνει. Περή
φανο γιά τήν κατάχτησή του παίζει μέ μεγάλο ταλέντο τό τρέξιμο. Κι αύτό είναι 
fia λι (ο διάστημά η μονάχη οιασκεδαση του καί σχεδόν ή κανονική του περ
πατησιά. Σέ λίγο έρχεται καί ή μίμηση πού διπλασιάζει τό ενδιαφέρον του. 
Οά γινη τό άλογο πού τριποδίζει ή φτερνοκοπά, ή ατμομηχανή πού σφυρίζει γλι
στρώντας πάνω^ στις σιδηροδρομικές γραμμές. Τστερα  θ’ άρχίση τό σκαρφάλωμα 
πανω στις καρεκλες, στούς μπάγκους, στις πολυθρόνες καί στά τραπέζια άκόμα. 
'Ολόκληρο τό σώμα κάνει τή γυμναστική του. Εκατό λογιών καλέσματα γιά πάλη 
τοΰ παρουσιαζονται, κι απολαβαίνει τούς μικρούς θριάμβους του. ’Ανήσυχη ήλι
κία πού σ αυτήν τό παραμικρό έπιπλο καλεΐ σέ κίνηση τ' ανήσυχα μέλη του. 
Μπορεί τό νήπιο νά μείνη ακίνητο περισσότερο άπό δέκα λεφτά τής ώρας ;

Αλλο αγαπημένο του παιγνίδι είναι ό θόρυβ ος .  Ή  σιωπηρή κίνηση γιά τό 
παιδ̂ ί δέν είναι αρκετά ζωντανή. Ή  ζωή πρέπει νά άκουστή. Ζωή θά πή νά κάνης 
θόρυβο, νά προκαλής ξύπνημα. Διόλου παράξενο δέν είναι νά χτυπάη μέ τό κου
τάλι του τά σμαλτωμένο πιάτο του, νά μιμήται, σέρνοντας τά πόδια του, τό ρι- 
νόφθογγο κορνάρισμα τοϋ αύτοκίνητου, νά σφυρίζη πολύ δυνατά μέ μιά σφυρίχτρα 
ή νά χτυπάη ιό ταμπούρλο γιά νά άκούη τά ήχηρά χτυπήματά του. "Ολα αύτά 
είναι ή παραπανίσια ζωτικότητά του. Μέ τί χαρά τό νήπιο άκούει τόν έαυτό του ! 
Νά θέλης νά τό κάμης νά ήσυχάση είναι σάν νά θέλης νά τό κάμης λυπημένο.

Τρίτη μορφή τών παιγνιδιων του είναι τό αιώνιο πιάσιμο.  Αύτό δέν άντα-
ποκρίνεται^ μονάχα στή σωματική άνάγκη νά πιάση, νά ψηλάφηση, νά σηκώση......
δηλαδή στήν άσκηση χεριών καί ποδιών. ’Ό χι. Αυτό πρό πάντων εξυπηρετεί μιά 
περιεργεια πού διαρκώς αυξάνει. 'Όπως οί πολυθρόνες καί οί καναπέδες καλούν 
τό παιδί να άνέβη πάνω τους τά ίδιο καί τά αντικείμενα, πού βλέπει τά παιδί κα
λούν τα δάχτυλά του νά τά πιάσουν, νά τά εξετάσουν. Κάθε αντικείμενο πού είναι 
μπρός του^ή πού μπορεί νά τό φτάση θά τά άγγίξη, 2 ,τι είναι κλειστά θά προσπα- 
θήση νά τά άνοιξη, δ,τι είναι μαζεμένο θά τό σκορπίση, δ,τι είναι ένωμένο θά τά 
χωρίση. Μ’ αύτά ψυχαγωγείται ή περιέργειά του. Αύριο θά θελήση νά τοϋ έξη- 
γοΰν τά πράματα. Τώρα δμως ρωτάει μόνο τόν έαυτό του (καίμε πόση άχορτασιά !) 
πώς είναι καμωμένο τό κάθε τί καί «τί είναι μέσα του». Αύτή ή Αδιάκοπη έξέ -  
ταση ^«Αγγίζοντας δλα» εΐναι το πρώτο παιγνίδι τής ευφυΐας του.

, ” Α λ λ ο  είναι κείνο τή ς  π ρ ω τ ό π ε ιρ η ς  φ αντασίας  του. Ο ί  στάσεις  πού
βρίσκει ή είναι ά κ ό μ α  π ά ρ α  πολύ Α πλές (το άλογο  πού κ α λ π ά ζ ε ι ,  ό σκύλος ποο

Τά π α ιγνίδ ι τοϋ  π α ιδ ιοϋ 57

γαυγίζει, τό τραίνο πού κυλάει...) ή εΐναι ασύστατες κι άσυνάρτητες δπως εΐναι τά 
όνειρά του. Ε πίσης ένδιαφέρεται πιά πολύ καί γιά τό πλαστό  καί δέ χορταίνει 
νά ϋ'αυμάζη. Τά φανταστικά παραμύθια τά αγαπά μέ πάθος γιαύτά ζητά ν’ άπο. 
κοιμηθή γοητευμένο άπό τά «παραμύθια καί ιστορίες». Τά βιβλία μέ εικόνες στο
λίζουν τά μυαλό του μέ πρόσωπα πού τά νομίζει σχεδόν πραγματικά. Και θά έχη 
τά μικρό του θέατρο : τον καραγκιόζη ή τή μαγική λατέρνα. Καταλαβαίνει απ’ 
αύτό δλες τις σκηνές ; Ό χι" άλλ’ αύτά πού καταλαβαίνει τοϋ εΐναι άρκετά γιά 
παιγνίδι.

’Έχει τέλος τά άπλά παιγνίδια τής εφεύρεσής του, κείνα πού άσκεΐται νά 
φτιάχνη άπ5 τό μυαλό του. Παίζοντας μέ άμμο φτιάχνει γλυκά, σκάβει αύλάκια, 
τρυπά υπόγειους δρόμους, μέ κύβους φτιάχνει εύκολοσάλευτες κολόνες" μέ κάρβουνα 
κάνει μαϋρες γραμμές στούς τοίχους καί μέ χρώματα χρωματίζει τις εικόνες βι
βλίων ή καταλόγων . . . . . .  Κοιτάζει τό εργο του και τό θαυμάζει. Σάς καλεΐ νά
τό θαυμάσετε καί σείς. Μήν τά περιφρονεΐτε καί μή γελάτε πολύ γιαύτό. Ή  τέχνη 
καί ή βιομηχανία μήπως δέν έχουν κάμει έτσι τήν άρχή τους ; Είναι ή καλλιέρ
γεια τής δεξιότητας  πού σιγά-σιγά αρχίζει.

Τέλος τά παιδί γίνεται 6 χρονών. Εΐναι πιά ικανό νά έργαστή. Τώρα πού 
ξαίρει άρκετά νά μιλή καί καταλαβαίνει κείνο, πού τοΰ λένε, θά πρέπη νά μάθη 
νά διαβάζη καί νά γράφη. Τώρα, πού μπορεί νά είναι προσεχτικά καί ξαίρει νά 
σκέφτεται, θά τό άσκήσουν νά συγκρίνη καί νά μετρά. Τώρα πού έγινε κύριος τών 
πράξεών του κι αρχίζει νά διακρίνη τήν αξιοπρέπεια τών προσώπων, θά τοΰ διδά
ξουν μεθοδικά τά καθήκοντά του. "Ολα αύτά θά μαθευτούν σιγά-σιγά καί μέ πο
λύωρες διακοπές γιά παιγνίδια !

"Ωστε λοιπόν τό νήπιο έχασε τόν καιρό του ; —  « ’ Από τό πρωί ώς τό βράδυ 
δέν έκανε άλλο παρά νά διασκεδάζη. Ούτε ■ μιά στιγμή ίσως (εχτός άπό τά νά 
μάθη νά περπατή, νά μιλή, νά ντύνεται...) δέν εχει άληθινά «εργαστεί».— ’Ίσως. 
Ά λλά  δλον αύτό τόν καιρό άσκή&ηκε καί προπαρασκευάστηκε. Μέ τό τίποτα 
έκαμε δοκιμές καί δυνάμωσε τά πρώτα του εργαλεία, πού αύριο θά τά μεταχειρί
ζεται στή δουλειά του.

(Στό αλλο  φυλλάδιο : Τό πα ιγνίδ ι  το ΰ  π α ιδ ιοϋ  άπό 6  χ ρ ο ν ώ ν  καί υ σ τ έ ρ α ) .

«Τ ά  π αιδιά έχουν ενα ενστιχτο δμοίο μέ τό ενστιχτο τώ ν π οντικ ιώ ν  
Δ έν  τούς ξεφεύγει ουτε τρύπα, ουτε σχισμή ά π ’ δπου μπορούν νά  φ τά 
σουν σέ  κ άπ οια  π αρακαταθήκη  λιχουδιών. Καί γεύονται αυ τού ς τούς 
άπ α γορευ μ έν ους καρπ ούς μέ τέτοια  ευχαρίστηση, πού είναι ά π ό  τις με
γαλύτερες ά π ολ α ύ σ ε ις  τής ήλικίας του ς»,

Γ καΤτβ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΜΩΡΑΤΤΟΥ

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ  Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ Σ  ΤΩ Ν  Φ Υ Σ ΙΟ Γ Ν Ω Σ Τ ΙΚ Ω Ν  (')

Σ κ οη ος , εργον.  0  υλικός κο,σμος πχρουσιαζει διαρκώς προβλήματα εις τόν 
ά/θρωπον. Εκ της ορθής λυσεως χυτών εξαρτάται άφ’ ενός ή διατήρησις της ζωής 
του καί άφ ετέρου ή βελτίωσις αυτής. Τό υποκείμενον διά μέσου τοϋ σώματος 
εορισκεται εις ακαχατχαυστον διάλογον [χε τον υλικόν κόσμον. Εις τήν ζωήν γίνεται 
μία αδιάκοπος επικοινωνία τοΰ σωματικού οργανισμού μετά τοΰ εξωτερικού άλικου 
κόσμου διά τής άκαταπχύστου αναπνοής, θρέψεως, Ικκρίσεως, έξατμίσεως, προσλή- 
ψεως καί απορροφήσεως της κοσμικής ένεργείας καί μετατροπής αύτής είς νέας 
μορφάς ένεργείας αναπτυσσόμενα; διά τήν λειτουργίαν τοΰ σωματικού οργανισμού. 
Έ  διακοπή τής επικοινωνίας αυτής αποτελεί διακοπήν τής ζωής.

E^i'/.x τών δεσμών αυτών η ψυχη στρεφεται μέ ενδιαφέρον είς τήν γνώσιν 
τοΰ υλικοΰ κόσμου, πρός τοΰτο δέ άνέπτυξεν δχι μόνον τήν αΐσθησιν καί τήν άντί- 
ληψιν, αλλα καί τάς άλλας πνευματικας λειτουργίας. Διά τής άδιαλείπτου λοιπόν 
αυτής επικοινωνίας τοΰ υποκειμένου μετά τοΰ έξωτερικοϋ κόσμου επιτυγχάνεται δχι 
μόνον ή συντήρησις καί κνάπτυξις τοΰ σώματος άλλά καί ή ψυχική άνάπτυξις.

Ε^εκα τής σημασίας αυτής, που εχει δια την ζωην ό υλικός κόσμος καταβάλ
λει ό άνθρωπος διαρκώς προσπαθείας πρός γνώσΐ/ καί κυριαρχία/ αύτοΰ. Κατώρ- 
θωσε βαθμιαίως νά δημιουργήση πλήθος επιστημών άναφερομένων εις διάφορα μέρη 
τοΰ ύλικοΟ κόσμου.

Είς το εργον αύτο τής γνώσεως τοΰ κόσμου ούδείς δύναται νά λείψη διότι δλοι 
οί άνθρωποι λαμβάνομεν μέρος είς τόν διάλογον αυτόν μέ τόν υλικόν κόσμον. Κάθε 
στιγμή τής ζωής δ υλικός κοσμος προβάλλει είς τον άνθρωπον πολλά προβλήματα 
ή τουλάχιστον εναν π. χ. ψύχος πού πρέπει νά αποφυγή, δρόμο, πού πρέπει νά 
πέραση, βουνό νά άναβή, φώς νά άνάψη, φαγητό νά βράση, αγρόν νά καλλιεργήση, 
κεραυνόν νά άποφύγη, άπό τή βροχή νά προστατευθή κλπ. Κάθε άνθρωπος πρέπει 

νά είναι έτοιμος νά δώση μιαν άπάντησιν είς τά ερωτήματα αύιά του υλικοΰ κόσμου, 
νά εΰρη αύτενεργώς τήν λύσιν ώρισμένου προβλήματος.

Εν τή προσπαθεια του αύτή ο άνθρωπος κατώρθωσε νά έ^εύρη μέθοδον διά 
τής οποίας άνεκάλυψε πολλούς νομούς του όλικοΰ κόσμου καί διαρκώς ανακαλύπτει 
νέους. Ό  Βάκων είναι ό πατήρ τής μεθόδου αύτής ή όποια λέγεται πειραματική. 
Αύτήν τήν μέθοδον μεταχειρίζονται δλαι αί έμπειρικαί έπιστήμαι.

Αυτήν τήν μέθοδον πρέπει νά γνωρίση κάθε άνθρωπος διά νά είναι προετοιμα
σμένος νά δώση ορθήν άπάντησιν είς τά ερωτήματα τής φύσεως, νά γνωρίση αυτήν 
καί κυριάρχηση αύτής. Ένεκα τούτου ό σκοπός τής διδασκαλίας τών φυσιογνω
στικών θα είναι «νά καταστή συνε ιδητή  διά μεγάλης εσωτερικής και εξω τερ ι
κής αυτενεφγείας ή μέθοδος, με τήν  όποιαν  Αποκτώνται at γνώσεις  είς τάς 
έμπειρικάς έπιστήμας.  »

Εκ τοΰ σκοποΰ τουτου καταφαίνεται δτι είς τήν διδασκαλίαν τών φυσιογνω
στικών δέν πρόκειται κυρίως νά μεταδώσωμεν γνώσεις βσον νά διδάξωμεν τήν μέ-

(1) ’Απόσπασμα έκ του προσεχώς έκδιδομένοϋ έργου «Ειδική Διδακτική των 
λεΓονη^ργασίας^υσΐ° ννωστΐΚων Κα1 ^  Υεω>'Ρα(!)1ο“ ; νυμνάσια κατά τό σχο-
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θοδον τής άποκτήσεως των, διότι τοιουτοτρόπως προετοιμάζομεν κάθε άνθρωπον νά 
λύη αύτενεργώς κάθε έρώτησιν τής φύσεως, οσαςδήποτε γνώσεις καί άν άποκτήση 
ό μαθητής αύται δέν είνχι άρκετχί νά λύσουν κάθε πρόβλημα τής φύσεως, άλλως τε 
αί περισσότεραι τών γνώσεων τούτων θά λησμονηθούν, ή μέθοδος δμως επειδή 
στηρίζεται είς τήν άνάπτυξιν πνευματικών τινων ικανοτήτων παραμένει (διαρκώς.

Άναλύοντες τόν γενικόν αυτόν σκοπόν είς άλλους μερικωτέρους, λέγομεν δτι 
διά τής διδασκαλίας τών φυσιογνωστικών θά άναπτύξωμεν τάς εξής ικανότητας.

1) Τήν παρατηρητικότητα, ή οποία συνίσταται είς τήν σκόπιμον καί κατά 
σχέδιον γινομένην άντίληψιν αντικειμένου ή φαινομένου τίνος. Ό  άνθρωπος κατά 
τήν ζωήν του αντιλαμβάνεται πολλών πραγμάτων, άλλ’ ολίγα παρατηρεί. Ή  παρα- 
τήρησις άπαιτεΐ συγκέντρωσιν τής προσοχή; καί προσπάθειαν τής βουλήσεως, τά 
οποία εκδηλώνονται οταν τίθεται σκοπός τις καί καταστρώνεται σχέδιόν τι.

2) Τήν ικανότητα νά ερμηνεύη, βυνδέη, και διατάσση  λογικώς τάς παρα
τηρήσεις, διότι δέν αρκεί πρός πλήρη κατανόησιν φαινομένου τινός ή περιγραφή 
τών αντιληπτών γνωρισμάτων αύτοΰ, άλλά χρειάζεται νά εδρεθή ή αόρατος αιτία 
τής παραγωγής φαινομένου, ή υπαγωγή αύτοΰ είς άλλα όμοειδή δηλ. ή λογική κα- 
τάταξις αύτοΰ διά τής συγκρίσεως πρός άλλα γνωστά καί δμοια. Δ ι’ άύτοΰ τοΰ τρό
που αί γνώσεις συστηματοποιούνται είς επιστήμην καί έπισκοποΰνται εύκολώτερα.

3) Τήν ικανότητα νά επ ινοή  νέους  δρους  παρατηρήσεώς των καί νά μεταβάλλη 
αύτούς, διότι τοιουτοτρόπως θά εύρεθή ποιοι παράγοντες επιδρούν είς τό αποτέ
λεσμα καί κατά τίνα τρόπον επιδρούν. Διά τής σκοπίμου αλλαγής τών δρων ή πα- 
ρατήρησις μεταβάλλεται είς πείραμα.

4) Τήν ικανότητα νά έφαομόζη  τά παρχτηρηθέντχ φαινόμενα καθ’ έαυτά καί 
έν συνδυασμώ μετ’ άλλων. Έ  άποκτηθεΐσα γνώσις τού υλικοΰ κόσμου, θά ήτο άχρη
στος διά τόν άνθρωπον εάν δέν τόν έβοήθει νά δώση άπάντησιν είς τά ερωτήματα 
τής φύσεως, δηλ. εάν δέν έφήρμοζεν αύτήν είς τήν πράξιν. Ή  εφαρμογή τών γνώ
σεων είναι τό τέρμα, είς το όποιον θάκαταλήγη κάθε γνώσις περί τοΰ υλικού κόσμου.

5) Τήν ίκανότητχ νά συνδέη τούς διαφόρους κλάδους τών φυσιογνωστικών είς 
ένιαΐον σύστημα, το όποιον ,0ά άποτελέση τήν κ οσμοθεω ρίαν  τού άνθρώπου, διότι 
άλλως αί περί τής φύσεως γνώσεις θά ήσαν «πλίνθοι καί κέραμοι άτάκτως έρριμένοι».

Τέλος μαζί μέ δλας τάς ικανότητας αύτάς θά άποκτήση
6 ) τήν δεξιότητα, είς τήν χρησιμοποίησιν τών οργάνων καί τήν ένίσχυσιν τής

ενεργητικής βουλήσεως πρός έπέμβασιν επί τοϋ εξωτερικού κόσμου.
Αύτός είναι άναλυτικώς ό σκοπός καί τό εργον τής διδασκαλίας τών φυσιογνω

στικών μαθημάτων. Δι’ αύτοΰ δ απόφοιτος τοΰ σχολείου θά καταστή ίκανόςνά άπαντά 
όρθώς σέ κάθε έρώτημα τού ολικού κόσμου. Χωρίς νά σπουδάση είς άλλην άνωτέραν 
σχολήν φυσιογνωστικά θά επιδρά ένεργητικώς πρός άρσιν τών δυσμενών υλικών 
δρων τής ζωής του. Ά φ ; έτέρου θά άναπτύξη τήν επιστημονικήν διανόησιν διά τής 
οποίας θά άναζητή πάντοτε τήν αιτίαν, τόν σκοπόν ή τόν λόγον φαινομένου τινός, 
χωρίς νά καταφεύγη είς δεισιδαιμονίας.

Θέτοντες ώς κύριον σκοπόν τήν μέθοδον τής άποκτήσεως τών γνώσεων δέν δπο- 
τιμώμεν τήν άπόκτησιν αυτών, διότι ό ασκούμενος είς τήν μέθοδον κατ’ άνάγκην 
θά άποκτήση καί γνώσεις άρκετάς, τάς όποιας καί άν λησμονήση θά δύναται λογι
κώς σκεπτόμενος νά εΰρη. Συνδυάζοντες τήν άπόκτησιν τών γνώσεων μέ τήν μέθο
δον καθιστώμεν αύτάς μάλλον προχείρους πρός χρήσιν. Είναι πιθανόν βέβαια οί μα- 
θηταί νά αποκτήσουν οΰτω όλιγωτέρας γνώσεις, άλλά αύταί θά είναι άνεςάληπτοί 
καί εύκίνηΐοι, συνεπώς καί μδλλον χρήσιμοι.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
(Μετάφρ. Π. ΞΙΦΑΡΑ

π Ε Ρ ! ΠΌ  ί Η Τ I κ  Η Σ*
1

θ ά  μιλήσομε γιά τήν ποίηση καί τά είδη της, θά καθορίσομε ποιο είναι τδ

ξτΤ ΡΤ  α " ° Ϊ Γ μ0£ έ" δίώκεΐ Τ0 καθένα’ γίνεται ή σύνθεση
7 s Z  J '  "  ν* 6lVat πε^ ν° τό δΡΥ0· « * »  καί ποια είναι
τα διάφορά οιητικα στοιχεία καί θάναφέρομε ο,τι άλλο σχετίζεται μ’ αύιή τήν 
έρευνα, αρχίζοντας φυσικά άπδ τά πρώτα. * ψ

αέ,ο Αθ-π6νη  ίπ° π01ΐα'  ̂ τραγω5ία’ κω!χωδία· ° διθύραμβος καί τδ περισσότερο
μ ία ξύ  του^σ ^  Xtfc* iew t*  ^  W * * 5  *«1 δ ε ίρ ο υ ν
ο ε -π ' ^  J ° Χί μΐμ23νταί μέ δ:α^°?ετίκά *) μιμούνται διαφο
ρετικά αντικείμενα η δτι μιμούνται μέ διαφορετικό κι’ δχι μέ τόν ίδιο τρόπ0

Οπως δηλ μερικοί (άλλοι μέ τήν τέχνη τους κι άλλοι άπό συνήθεια) μιμοΰν- 
και παριστανουν πολλά πράγματα μέ χρώματα ή μέ σχεδιάσματα ή μέ τή φωνή 

ετσι κι οι τέχνες που άναφεραμε. Γιά νά πραγματοποιήσουν τή μίμηαη μεταγε1ρ7’

Γ δ Γ ,δ * *  ? λίϊ° -  *  μ,Χ"δί“· « ^ μ £ 2£ Γ 5*μελωδία λ. χ . καί το ρυθμό χρησιμοποιούν μόνο ή αύλητική κι ή κιθαριστική καί 
μερικέ, αλλε παρομοιες τεχνες, όπως ή τέχνη τών συριγγών. Μονάχα μέ τά ρυθμό 
χ ρι* μ.λωδια, μιμείται ή τέχνη τών ορχηστών, γιατί αυτοί μέ ρυθμικές κινήσεις 
μιμούνται χαρακτήρες καί συναισθήματα κ%ί πράξεις

Ή  τέχνη πού μεταχειρίζεται τά» πεζά λόγο ή τά μέτρα, άλλοτε πολλά μαζί
1 Γ  £Vf  μ0ν°> δεν εΧεί πά?^  l**XP‘ ήμεροι ιδιαίτερη δνομασία κι έτσι δέν 
έχομε εναν Ορο γενικά πού νά περιλαμβάνει τούς μίμους τοϋ Σώφοονος καί τοϋ 
-εναρχου, τους Σωκρατικούς διαλόγους καί τά έργα πού είναι συνθεμένα σέ τρί
μετρο η σ ελεγειακά η σ’ βποι,ν άλλο στίχο. Ά λλά οί άνθρωποι ταυτίζουν τήν 
ποίηση με w  μ έ τ ρ ο υ  όνομάζουν άλλους Ιλεγειακούς κι άλλους έπικούς ποιητές

i i - w T  ' “ “ π° ίητΫΙ τ0 μέτΡ° ’ Χωρ1ζ νά έξετάζ °υν ^  υπάρχειμ.μηση γιαυτο συνήθισαν να όνομάζουν ετ,ι κι δσους μέ τόν έμμετρο λόγο πραγμα-
ονται θέματα ιατρικα ή φυσικά, Ινώ ό "Ομηρος μέ τάν Εμπεδοκλή δέν έχουν 

τιποτ αλλο κοινο, παρά τά μέτρο, καί γι’ αύτά μόνον ό ενας είναι σωστά νά όνο- 
μα^εται ποιητης, ενω ό άλλος θά ήτ*/ προτιμότερο νά λέγεται φυσιολόγος Έ τσι 
παλι κι οταν κάποιος πραγματοποιεί τή μίμηση Ανακατεύοντας δλα τ* μέτοα, δπω- 
εκαμε ο Χαιρημων στόν Κένταυρο (ραψωοία μικτή άπ’ δλα τά μέτρα) πρέπει νά 
δνομαζεταί κι αυτός ποιητής.

"Οσο γι αύτά λοιπόν, άς μείνουμε σ’ αύτές τις διακρίσεις. Υπάρχουν δαως καί 
τεχνες που μεταχειρίζονται δλα αύτά τά στοιχεία, δηλαδή τδ ρυθμό τή μελωδία 

ο μέτρο *ως η̂  ποίηση τών διθυράμβων καί τών νόμων κι ή τραγωδία κι 
ή κωμωδία· αλλα διαφέρουν μεταξύ τους σέ τοΰτο, δτι μερικές τά μεταχειρίζονται 
&λα μαζι καί μερικές καθένα μέ τή σειρά τδϋ.

Είμ£χ^ τε, εύ ™ χ ε ί ς  ™>ύ π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε  β τ ο ύ ς  ά ν ά Υ ν ώ σ ΐ α ς  μ ά ς  τό περίοηαΟ  
α υ τ ο  ε ρ γ ο  του  α ρ χ α ί ο ,  σ οφ ο ΰ , γ ι ά  π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  μ ε τ α φ ρ α σ μ έ ν ο  σ ϊ ά  ν ο ε Χ η ^ κ ά

Π-ζρι ποιητικής 61

Αυτές λοιπον λεγω πώς είναι οί διαφορές τών τεχνών ώς πράς τά μέσα μέ τά 
δποία πραγματοποιούν τή μίμηση.

2
Επειδή οί μιμούμενοι μιμούνται άνθρώιτους πού κάνουν διάφορες πράξεις, μι 

μοΰνται αναγκαστικά σπουδαίους [εξαιρετικούς] ή φαύλους, γιατί σ’ αύτές τις δυά 
κατηγορίες περιλαμβάνονται δλοι οί ανθρώπινοι χαρακτήρες, εφόσον κάθε χαρα
κτήρας κρινεται απο την κακία η τήν αρετή. 'Επομένως μιμούνται ανθρώπους ή 
καλύτερους άπό τούς σύγχρονούς μας ή χειρότερους ή καί δμοιους. ’Έτσι κι άπ’ 
τους ζωγράφους ο Πολύγνωτος καλυτέρους, δ Παύσων χειρότερους κι δ Διονύσιος 
δμοιους. Είναι λοιπόν φανερό, δτι κι οί μιμήσεις πού άναφεραμε θάχουν αύτές 
τις διαφορές κι ή κάθε μιά θά διαφέρει άπά τις άλλες γιατί μιμείται διαφορετικά 
πράγματα, σύμφωνα μέ τούς δρους αύτούς.

Τ'ις διαφορές αύτές μπορούμε νά τις εΰρουμε καί στήν όρχηση καί στή μου
σική τοΰ αυλοΰ καί τής κιθάρας καί στόν πεζό λόγο καί στον έμμετρο πού δέ συ
νοδεύεται μέ μουσική ό "Ομηρος λ. χ. μιμείται άνθρώπους καλύτερους [ανώτερους 
άπδ τούς σύγχρονους], ό Κλεοφών δμοιους κι δ Ήγήμων δ θάσιος πού σύνθεσε 
πρώτος τις παρωδίες κι ό Λκοχάρης δ ποιητής τής Δηλιάδας χειρότερους. Τό 
ίδιο συμβαίνει καί μέ τούς διθυράμβους καί τούς νόμους, γιατί θά μπορούσε κανείς 
καί σέ τέτοια εργα νάσχοληθή μέ Κύκλωπες, δπως ό Τιμόθεος κι ό Φιλόξενος.

Αύτή άκριβώς ή διαφορά ξεχωρίζει τήν τραγωδία άπά τήν κωμωδία, γιατί/ 
ή πρώτη θέλει νά μιμείται καλύτερους άπ’ τούς σημερινούς, ένώ ή άλλη χειρότερους.

3
Τρίτη διαφορά σ’ δλες τις προηγούμενες τέχνες είναι δ τρόπος, μέ τόν όποιο 

μιμείται καθένας αύτά πού άναφεραμε. Γιατί ό καθένας μπορεί νά μιμηθή τά ίδια 
πράγματα καί μέ τά ίδια μέσα άλλοτε άπαγγέλλοντας (ή μέ τό στόμα τρίτου, δπως 
συμβαίνει στόν "Ομηρο ή διατηρώντας τήν προσωπικότητά του καί μιλώντας σέ 
πρώτο πρόσωπο) κι άλλοτε παρουσιάζοντας τά πρόσωπα πού μιμείται νά ένεργοΰν 
καί νά δείχνουν τή δράση τους τά ίδια.

Αύτές λοιπόν είναι οί τρεις διαφορές πού χαρακτηρίζουν τήν κάθε μίμηση, 
δπως είπαμε στήν άρχή- τά μέσα, το άντικείμενο [δηλ. τά πράγματα πού μιμείται] 
κι ό τρόπος. "Ωστε άπό μιά άποψη δ Σοφοκλής μοιάζει στή μίμηση μέ τον "Ομη
ρο, γιατί κι οί δυο μιμούνται σπουδαία πρόσωπα, άπδ άλλη άποψη μέ τόν ’Αρι
στοφάνη, γιατί κι οί δυδ μιμούνται πρόσωπα πού παρουσιάζουν μόνα τους τήν 
ενέργεια καί τή δράση τους.

Γι’ αύτά καί ονομάζονται τά εργα αύτά δράματα, καθώς λένε μερικοί, γιατί 
μιμούνται δράση. Γιά τάν ίδιο επίσης λόγο, δηλαδή γιατί παίρνουν ώς άπόδειξη τις 
ονομασίες, θεωρούν οί Δωριείς δικές τους καί τήν τραγωδία καί τήν κωμωδία. 
(Τήν κωμωδία τή διαφιλονικοΰν οί Μεγαρείς, δσοι μένουν στή Μεγαρίδα, καί ισχυ
ρίζονται πώς αναπτύχθηκε στόν τόπο τους τόν καιρό πού είχα/ δημοκρατία, καί 
οί Μεγαρείς πού βρίσκονται στή Σικελία, γιατί ό ποιητής ’ Επίχαρμος, πούειναι 
πολύ προγενέστερος άπά τό Χιωνίδη καί τό Μάγνητα, ήταν πατριώτης των. Τή/
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τραγωδία πάλι τή §ιαφιλονιχοΰν μερικοί άπ5 τούς Πελοποννησίους.) Λυτοί δηλαδή 
[οί Δωριείς] λένε δτι ονομάζουν τά περίχωρα κώμας , ενώ οί ’Αθηναίοι δήμους καί 
δτι οί κωμωδοί  πήραν τήν δνομασία δχι άπό τά ρήμα κωμάζω ,  άλλά άπό τό 
δνομα κώμη , γιατί ήσαν περιφρονημένοι στήν πίλη κ: αναγκαζόντουσαν νά τριγυ
ρίζουν στις κώμες. Επίσης τό δραν  στήν έννοια τοΰ ποιεΐν τό μεταχειρίζονται 
αυτοί, ενώ οί Αθηναίοι μεταχειρίζονται τό πράττεις.

Οσο για τις διαφορές τής μιμήσεως, ποιες καί ποιες είναι, άς μείνομε σ’ αύτά.
(’Ακολουθεί)

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  ΚΙΝΗΣΗ
Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚΗ

Μ αρίνα Χαϊκάλη I . Σκαρλάτος. (Αίθουσα Παρνασσού)

Ιδου δυο ζωγράφοι πού ανήκουν πιά στήν ώριμη σημερινή καλλιτεχνική 
γενεά, δυο καλλιτεχνες πού είχαν τό διπλό ευτύχημα νά βροϋν άμέσω ς  τό δρόμο 
τους και νά έχουν στά  πρώτα τους βήματα οδηγό τό μεγάλο δάσκαλο Ίακωβίδη- 
Η Δις Χαίκάλη ζωγραφίζει άνθη καί φρούτα.

Σπανίως τά άνθη εύρήκανε καλύτερο ταμπεραμέντο γιά νά τά άποδώση. Ή 
λεπτή καί ευαίσθητη γυναικεία φύση δέ μπορούσε παρά νά συγκινηθή καί ν’ άγα- 
πήση τά ποιήματα αύτά τής δημιουργίας. Είναι σπάνιο πράγμα, πηγαίνοντας κά
νεις σέ μιά έκθεση, νά αίσθανθή ά μ έσω ς  τή συγκίνηση τοΰ καλλιτέχνη, νά έπι- 
κοινωνήση μέ τήν ψυχή του καί νά τόν διαβάση μονομιάς. Συνήθως κοπιάζουμε 
να καταλάβουμε τήν ιδιοσυγκρασία του, γιατί βλέπουμε νάχη ζωγραφίσει καί θέ
ματα πού κι’ αύτός δέν ξέρει, γιατί τά έζωγράφισε. Αύτό δέν παρατηρεΐται στή 
δεσποινίδα Χαίκάλη, γιατί, δπ ω ς είπα πάρα πάνω, εύρηκε καί τό θέμα της καί τό 
δρομο της. Τα έργα της εΤναι καλοσχεδιασμένα, πλαστικά καί πρό παντός έχουν 
το^ μεγάλο προτέρημα πού άπαιτοΰν τά άνθη καί έν γένεί ή νεκρή φύση, τό χρώμα 
και την παστα, γιατί ή ζω γράφ ος  είναι πρώτης τάξεω ς  κολορίστα, προσόν πού 
της ινει τα μεσα να αποδώση τά δύσκολα θέματά της μέ δλη τους τήν άβρότητα 
και φινετσα. Οι «Κατηφέδες» της π.χ. (άρ. 9) έχουνε πλαστικότητα καί ζωγραφική 
καλη και χρώμα περίφημο. Επίσης τά «Τριαντάφυλλα», (άρ. 12), είναι ζω γραφ ι
σμένα με αβρότητα καί ποίηση, διαφέρουν δμως άπό τό προηγούμενο, γιατί μέ τό 
ξεχείλισμα τοΰ λυρισμού τους μάς δίνουν τή γενική έννοια τοΰ άνθους. Ά λ λ ά  καί 
με τα «γαρυφαλα», τά «άγριολούλουδα», τούς «κρίνους* της κ.τ.λ. στερεώνει τή 
φημη της καί μάς παρουσιάζεται ώς ή μοναδική μας fleuriste.

Ουτε δμως καί στάλλα  της εργα υπολείπεται ή Δις Χαίκάλη, στά  «ρόδια», στό 
«πεπόνι», στα  «κυδώνια», στά  «κογχύλια» της νομίζει κανείς δτι βλέπει τό έμπειρο 
ματι και χερι του αλησμόνητου δασκάλου της, τού Ίακωβίδη· έχουν πλαστικότητα 
και χρώμα καλό.

Ο κ. Σκαρλατος  εκθέτει μόνον προσωπογραφίες. ’Έχει τό χάρισμα 
του χαρακτηρισμού. Οί δυό του, πατέρας καί γιός Ίακωβίδης, έχουν χα
ρακτήρα πολυ καί σχέδιο καλό' ίσω ς  θά έχρειάζονταν λιγώτερη δουλειά, γιά νά 
μη διακρινεται καποια άκαμψία τοϋ προσώπου τοΰ μοντέλου, πού δείχνει καί 
κούραση του καλλιτέχνη- ά λ λ ’ αύτό είναι ενα μικρό ελάττωμα, πού ό καλλιτέχνης 

το αποβαλη με τόν καιρό. Καλύτερο μάς φαίνεται τό πορτραΐτο τής κυρίας 
Τσιρκα που καί πάστα περΐσσότερη έχει καί χαρακτήρα καί εσωτερικότητα. Ή 
προσωπογραφία τής μητέρας του έχει σχέδιο καλό, χαρακτήρα καί' πλαστικό
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τητα, ύπολείπεται δμως ολίγο στό χρώμα. Πολύ καλή επίσης ή αύτοπροσωπο- 
γραφία του. Ό  κ. Σκαρλάτος  τραβάει ενα σταθερό δρόμο πού τοΰ εξασφαλίζει 
μία βέβαιη εξέλιξη.

Νέλλη Κ νο ιακ ον

Στό  Στούντιο τής κυρίας Ρώκ εκθέτει ή Δις Νέλλη Κυριακοΰ. Ή Δις 
Κυριάκου φαίνεται δτι έχει ταμπεραμέντο μάλλον διακοσμητικό, γιατί καί 
τά καλύτερα έργα της είναι έκεινα πού έχουν διακοσμητικό χαρακτήρα. Ζω ' 
γραφίζει δμ ως  χωρίς ώρισμένη κατεύθυνση καί τοΰτο οφείλεται στήν ηλικία της. 
Είναι άκόμη πολύ νέα. Σ ’ αύτό πρέπει νά άποδώσουμε καί τις άτέλειες τών έργων 
της, γιατί φαίνεται σά  νά μήν έχει κάμει θετικές καί πλήρεις σπουδές παρά  σά 
νάχε κατά καιρούς καί ακατάστατα  διαφόρους δασκάλους. Ά π ό  τά έργα  της 
«Πνεύμα», «Νυκτερινή φαντασία», «"Αγ. ’ Ιωάννης», (πού τό σώμ α  μιας μπαλλαρί" 
νας σχηματίζει τό πρόσωπο τοΰ Ά γιου !) , « ’Ίλιγγος», «Νίκη φωτός», «Χάρος καί 
ψυχές» κ.λ.π. πού τά περισσότερα άναφέρονται στόν κατάλογο ώς έργα ενώ είναι 
σκίτσα, φαίνεται καί ή τεχνική αδυναμία καί ή έλλειψη κρίσεως στή σύνθεση, 
γιατί σέ κανένα άπό αύτά δέν είδαμε τό θέμα, χωρίς νά αισθανθούμε τήν ανάγκη 
νά προστρέξουμε στόν κατάλογο. Αύτό μπορεί νά μαρτυρή φαντασία, μαρτυρεί 
δμως καί έλλειψη συνθετικής κρίσεως. Ή  δεσποινίς Κυριακοΰ έβιάσθη νά έκθέση. 
Ό  καλλιτέχνης πρέπει νά εινε ώριμος, δταν θά παρουσιασθή στό κοινό, γιατί ή 
πρώτη εντύπωση είναι εκείνη πού μένει' έπειτα οί εύκολοι θαυμασμοί τών φίλων 
πολλές φορές κάνουν κακό στον καλλιτέχνη, πού δέν έχει ώριμάσει' τούς πιστεύει, 
γιατί τόν κολακεύουν, καί αύτό τοΰ έμποδίζει τήν πρόοδο. Τό γεγονός δτι ή Δις 
Κυριακοΰ έχει εκθέσει δύο μικρές άκουαρέλλες στό Salon d1 ete δέν είναι άρκετό 
νά τήν άναγορεύση καλλιτέχνιδα.

Ε κείνα άπό τά έργα της ποΰ ξεχωρίζουν είναι τά «Les toits de Paris» «Rue 
Linne a Paris» καί οί δυό νεκρές φύσεις, ΰπ’ άριθ. 38 καί 39, πού έχουν καί κάποια 
διακοσμητική διάθεση, άλλά  καί περισσότερη ζωγραφική. Τό καλύτερό της είναι ό 
«Εύαγγελισμός»' είναι τό μόνο δπου φαίνεται τό θέμα' καί χρώμα καλό έχει καί 
διακοσμητικό πνεΰμα καί πρωτοτυπία. Ή  Δις Κυριακοΰ δείχνει δτι μπορεί νά έξε- 
λιχθή καλά' πρέπει δμως νά έχη ΰπ’ δψη της δτι ή Τέχνη είναι σάν μιά ώραία φι
λάρεσκη μά πολύ άπαιτητική γυναίκα, πού δίνει τή φιλία της μόνο σ ’ δσους άφιερώ- 
νονται σ ’ αύτή μέ πίστη θρησκευτική, θέλει θυσίες μεγάλες, καί πρό παντός νά μή 
ξεθαρρεύεται κανείς μαζί της. ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΚΤΟΡΙΟΣ

Β Ι Β Λ Ι Α

ΗΑΙΑ Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ, Σύντοιιιι ‘ Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνία»., 
1000—1930, (έκδ. Μιχ. Ζηκάκη, δρ. 55,—)

Ό  κ. Ήλ. Βουτιερίδης είναι ίσω ς  ό κατ’ εξοχήν ιστορικός τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, άν καί δέν φαίνεται νά ύπάρχη είδος λογοτεχνικό πού νά μήν άντι- 
προσωπεύεται στή δημιουργική του έργασία. νΕγραψε ποιήματα, έγραψε μυθιστο
ρήματα, έγραψε διηγήματα, έγραψε δράματα, έγραψε μελέτες κάθε λογής, γιά τή 
λογοτεχνία μας γενικά, γιά τό ρυθμικό λόγο, γιά τόν Κ. Παλαμά, γιά τόν Παπα- 
διαμάντη, γιά τόν Μωραϊτίδη, γιά τά Μεσαιωνικά Μυστήρια καί τή γέννεση τοΰ 
νεωτέρου θεάτρου, έγραψε νεοελληνική στιχουργική, έγραψε γραμματική τής Δη' 
μοτικής, καί τόσα  άλλα. Είναι αληθινά ένας άπό τούς πολυγραφώτερους, άν δχι 
ό πολυγραφώτερος άπό τούς νεοέλληνες ποιητές. Ά λ λ ’ είναι ίσω ς  καί ό ύπομονη" 
τικώτερος άναδιφητής τής λογοτεχνίας μας. Χωμένος μές στήν Εθνική Βιβλιοθήκη, 
δπου είναι γραμματέας, δέν έχει αφήσει ράφι της ανεξερεύνητο, δέν έχει άφ ήσε1 
σκόνη άτίναχτη· καί συλλέγοντας έτσι τό απέραντο ύλικό του τό καταχώρισε
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προσεχτικά στό μυριόφυλλο βιβλίο της μνήμης του. Γιατί δ κ. Βουτιερίδης είναι 
ενα ζωντανό βιβλίο' φυλλομετρήστε τον μέ τις ερωτήσεις σα ς  καί θά σας  άπαν- 
τήση άμέσω ς  γιά τό κάθε ζήτημα, καί μέ τις περισσότερες μάλιστα επιθυμητές 
πληροφορίες, βιβλιογραφίες κτλ.

Ενα τέτοιο μυαλό θάταν περίεργο νά μήν καταγίνη καί μέ τήν ιστορία τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. "Αρχισε πράγματι άπό τά 1924 νά έκδίδη σέ τεύχη τή 
μεγάλη αύτή ιστορία, γραμμένη μάλιστα π α ρ α δόξω ς  στήν καθαρεύουσα, άλλά  
εσταμάτησε στό 4 ή 5 τεΰχος, ως  τά  χίλια οχτακόσια περίπου, χωρίς καν νά 
εισέρχεται στήν καθαυτό νεοελληνικήν εποχή. Επιτομή καθώς φαίνεται τοΰ εκτε
ταμένου εκείνου έργου είναι καί ή Σύντομη Ίστορία  τής Νεοελληνικής Λογοτε
χνίας, πού έκυκλοφόρησε τώρα  τελευταία.

Στό βιβλίο τοΰτο εξετάζονται μέ ιστορικήν άμεροληψία δλες οί εποχές καί 
περιπέτειες τής πνευματικής μας παραγωγής, ή έπίδραση πού είχαν επάνω της οί 
ξένες λογοτεχνίες, ή γλωσσική εξέλιξη καί οί διαμάχες της, δλα  τά γραπτά  μνη 
μεια καί τής δημοτικής καί τής καθαρεύουσας, άπό τή βυζαντινή έποχή ίσαμε σή
μερα. Ετσι στό βιβλίο αυτό ό κ. Βουτιερίδης παρακολουθεί τή λογοτεχνική δράση 
τοΰ νεοελληνικού πνεύματος σέ χρονικό διάστημα χιλίων περίπου έτών, χωρίς 
τίποτα νά παραλείψη, ικανό νά διαφώτιση καί νά διδάξη τόν άναγνώστη του.

Τήν έλλειψη^ τέτοιων συνοπτικών βιβλίων τήν αισθανόμαστε δλοι μας κάθε 
μέρα- καί τήν αισθάνονται περισσότερο άπ ’ δλους οί δάσκαλοι, οί έπιφορτισμένοι 
να διδάσκουν τή νεοελληνική λογοτεχνία, χωρίς νά τήν έχουν ποτέ τους οί ίδιοι δι- 
δαχθή καί χωρίς άλλο βοήθημα άπό τις άτελέστατες, ώ ς  έπί τό πλεΐστον, εκείνες 
συλλογές πού ονομάζονται «Νεοελληνικά Ά ν α γ ν ώ φ α τ α » .  Τό βιβλίο αύτό τοΰ κ. 
Βουτιερίδη ερχεται δίχως άλλο ν’ άνακουφίση τούς εκπαιδευτικούς αύτούς λει
τουργούς καί νά τούς προσφέρη δχι μόνο μιά σύντομη καί πλήρη ίστορία τής λ ο 
γοτεχνίας, άλλά  καί πλουσιώτατες γιά κάθε ζήτημα βιβλιογραφίες, πού θά βοηθή
σουν τή μελέτη τους.

Πιθανόν τό βιβλίο αύτό επιστημονικά εξεταζόμενο νά ύστερή σέ κριτική διαύ
γεια η νά παρουσιάζη κάποια ανισομερεια πιθανόν ό συγγραφέας παρασυρμένος 
άπό τήν άπεραντοσύνη τής πολυμαθείας του νά έπεκτείνεται σ ’ ώρισμένα σημεία 
κάπως περισσότερο άπό δ,τι πρέπει, γιατί θέλει νά τά πή δλα' πιθανόν πολλοί 
άπό τους λογοτέχνες μας νά είναι δυσαρεστημένοι, γιατί κατέχουν λίγο ή διόλου 
χώρο μές στό βιβλίο αύτό. "Ο λ ’ αύτά δέ θά τό εμποδίσουν, δπως δέ θά εμποδί
σουν καί τήν Ίστορία  τής Νεοελληνικής Ιστορ ία ς  τοΰ κ. Ά ρ .  Καμπάνη. νά είναι 
ενα βιβλίο^πολύτιμο γιά τους μελετητές τής λογοτεχνίας μας. Ή κριτική είναι 
βέβαια πράγμα εύκολώτατο, δμως  έμεϊς προτιμούμε Γπρώτα τά έργα καί υστέρα 
τήν κριτική. ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΓΗΣ

Έ λάβαμε
Διδασκαλικό  Btiua δργανο διδασκαλικής ομοσπονδίας.
Τό φώς δεκαπενθήμερο εκπαιδευτικό περιοδικό δργανο διδασκαλικού συλλό

γου Η ρακλείου—Κρήτης.
Νέα Ζωίι μηνιαία επιθεώρηση γραμμάτων καί τέχνης. Γ ραφεία Σταδίου 48.— 

Ε κδότης Μ. Βασιλείου καί Σία.
Αγροτικός Ια^υδρόηος μηνιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν.—Διευθυντής 

Α. Μουράτογλου γεωπόνος.
Παιδικοί πόθοι μηνιαίον μαθητικόν περιοδικόν έκπαιδευτηρίου Ά δαμοπ ούλου— 

οδός Καυταντζόγλου 16.
Μαρμαρυγές (ποιήματα) Μαρίκας Φιλιππίδου εκδ “ Β'.Τ.δρ. 30.
Τά νιατα πον  δι^οΐίν (μυθιστόρημα) Μ. Πετρίδη δρ. 15,


