
ΕΤΟΣ A' API©. 12

Α Θ Η Ν Α  
30 MATOY 1924

Διεύθυνση :
Μ. Φ Ι Λ Η Ν Τ Α Σ  
Α. ΠΑΠΑ Δ ΗΜ ΑΣ  
Σ. ΚΑ Μ Η Λ Λ Ε Ρ Η Σ

M N W f t  E K Q 0 5 H  ΓΡΑΦΕΙΑ: DUT- ΜΕΤΑΕΟΓΡΡΕΙΟΤ ΑΡΙΘ. 71 ΤΟ ΦΥΛΛΟ  Δ ΡΑΧΜ Η ΜΙΑ

F.nOVARD SCHVRE

Η ©ESLH Τ Ο Υ  Ρ!Χ· Β Α Γ Ν Ε Ρ
S T O  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

( ’ Απόσπασμα)

‘ Ο Ριχάρδος Βάγνερ φανερώθηκε σε μιά Εποχή 
πον τό μελόδραμα με τό ν ’ απομακρύνεται άπ ° τήν 
γερή παράδοση τώ ν  G  1 ΰ C k καϊ τώ ν Σποντίνι, 
είχε πέσει κάτον άπό τήν επιπόλαιή κυριαρχία τής 
πολυτέλειας καί ποί’ άπ’ τ ’ άλλο βέρος τό δράμα είχε 
σχεδόν χάισει τή δύναμή τον στή Γερμανία' καί τοϋτο  
γιατί ό Σίλλερ και δ Γκαΐτε δέν άπόκτησαν παρά 
άδύνατονς μιμητές. Γεννημένος με τό κυριαρχικό 
εκείνο ενστιχτό που μοιραία αφιερώνει εν αν άνθρωπο 
α τή σκηνη,.- αννεδναζε μέ τόν υπέροχο εκείνο 
ιδεαλισμό που φέρνει τό πνεύμα πρό'ς τίς ψηλές συλλή
ψεις και τή φλογερή εκ είνη θέληση που <5έ» ύποχο)- 
ρεϊ μπρος σε κανένα εμπόδιο, τή στιγμή πού είδε κα
θαρά τό σκοπό της. Σ τήν άνήσν/η νεότητα τον τόν 
βλέπουμε κάτον άπό τήν επίδραση τοΰ Σ α ίξπ η ρ  νά 
φτιάχνει δράμα-πάνου σε δράμα με εμπβνσην αδιά
κοπη καϊ υπερβολική. Μά σε λίγο ήλθε ή σειρά τοΰ 
Μ:τετόβεν' αντός επήρε δλ.ο του τό Είναι καί τοϋ προ' 
κάλεαε μιά δλοπληραπική και τελειωτικήν επανάσταση. 
Ε'ιταν άντίστοίχος με τήν άμετρη εκφραστική του δί
ψα. Στή φωνή αύτοϋ τοΰ γοητεντή δλα τά δεσμά πον 
σφίγγουνε τό σύγχρονον άνθρωπο τοΰ φάνηκαν σπα
σμένα. Μέσα στή θαυμαστή αυτή αυτοκρατορία τής 
αρμονίας οί μικρότητες, οί συνθήκες και οί προλήψεις 
που περιτριγυρίζουνε τήν κοινωνία μας καϊ τό θέατρό 
μας σάν δίχτυ αξεδιάλυτο, δεν βρίσκονταν πιά. Έκεΐ 
δ άνθρωπος πον τόσο στενόχωρα κινιέται μέσα στόν 
πολιτισμό τας, έπερνε δρόμο Ελεύθερα. Μέσα στό 
άναγεννητικό στοιχείο τής μπετοβιανής μουσικής βου- 
τήχτηκε χωρίς Επιφύλαξη και άπό κεϊ τράβηξε τή δύ
ναμή του καί τήν καλλιτεχνική τον πίστη. Ά π ό  τότες 
πίστεψε καί τόλμησε. Πίστεψε πώς τό ποτάμι τής 
ζωής πον ξεχειλίζει απ ' αυτές τίς συμφωνίες είχε 
αρκετή δύναμη γιά vet γονιμοποιήσει κι αυτό τό σύγ
χρονο θέατρο. *Εμπνευσμένος λοιπόν άπ ’ τή μεγαλο-

φνΐα τής μεγάλης ενοργάνου μουσικής πον τήν αντι
προσωπεύει ό Μπετόβεν δοκίμασε νάναμορφώσει τό 
μουσικό δράμα.

Αλλά ή μουσική αυτή δεν μπορούσε νά τον δώσε! 
παρά τό πνενμα ά π ’ τό δράμα ποΰ ονειρευόταν κα\ 
δεν μπορούσε νά τον προμηθέψει οντε τό πλαίσιο, 
οϋτί τόν τύπο. Βρήκε και τό ενα καί τ 1 &/J.0 στή μ υ
θική καί δημοτική ποίηση. Είναι οτήν εκλογή άπ’ τά  
θέματά τον καϊ στόν τρόπο που τά μεταχειρίζεται ποΰ 
δ Ριχάρδος Βάγνερ δείχτηκε πραγματικά δημιουργός 
καί έκαμε εργο άπό μεγάλον ποιητή. Πρώτος δ Γκαΐτε 
είχε δείξει στό φιλοσοφικό τον δράμα «<5 Φ άονοτ» τϊ 
μπορεί νά κάμει κανείς με εναν άπλό λαϊκό ϋρϋλο. 
Κ ι' άλλοι είχανε ακολουθήσει τό παράδειγμα αντό καϊ 
τοϋτο ατό ίδιο τό μελόδραμα. Μάλιστα ό W eber στό 
-θαυμάσιο τον  F re y s ch t itg . Ά ψ οϋ οί νεωτερισμοί 
αυτοί τόν κάμαν προσεκτικό καί προχωρώντας σ ’ 
αύτό τό δρόμο ό Ριχάρδος Βάγνερ άνεκάλνψε ανεξε
ρεύνητες πήγες στους θρύλους και τίς παραδόσεις απ', 
τοΰς σύγχρονους λαούς. Π ήρε άπ ’  τις  κοινές διηγή
σεις τώ ν ναυτικών λ,αών (τό.πλοίο φάντασμα) άπό 
τοΰς θρύλους τον Γερμανικοϋ μέσου αιώνα (Τ ανχόν- 
ζερ «αί Λόεγγριν) άπό τίς κελτικές παραδόσεις (Τ ρ ι-  
ατάνος καί 1Ιάρσιφαλ),καϊ άπότή Σκανδινανϊκή μυ
θολογία (Ν  ιμπελ.ούγκεν), Κ ι ’ άλλ.οι άοχολήθηκαν μ 8 
αύτά τά θέματα μά κανείς δεν τάχε σφίξει τόσο δυ 
νατά. ‘Η  ιδιαίτερη μεγαλοφνΐα τοΰ Ριχάρδον Βάγνερ 
είναι τό νά καθαρίζει τό  μΰθο ά π ’ τα ξένα περιτρι- 
γυρίαματα με τά οποία διαδοχικά είχε ντυθεί κάτον 
άπ’ τήν Επίδραση τής φιλολογίας ή τής "Εκκλησίας 
καϊ νά τόν ξαναπαίρνει τή ρτιγμή ποΰ βγαίνει άπό 
τή λαϊκή φαντασία με τόν Επιβλητικό καί μοιραίο 
χαραχτήρα άπ ’ ενα φυσικό φαινόμενο ! Ξαναδίνοντάς 
του ετσι τό άρχικό του μεγαλείο καί τόν  πρωτότυπο  
χρωματισμό τον, ξαίρει στόν ίδιο χρόνο νά προσαρ
μόζει τά πάθη καί τά αισθήματα ποϋειναι δικά μας 
καϊ νά βάζει τό σύνολο κάτον άπό μιά φιλοσοφική 
Ιδέα. Μεταφέρει τή φαντασία στά περασμένα καί αγ
γίζει τίς ενδόμυχες χορδές τοϋ σύγχρονον άνθρωπον.

*Από πον λοιπόν ’έρχεται τό ακατανίκητο τράβηγ
μα ποΰ Εξάσκησε ό πρωτόγονος μνθος πάνον οτή



φαντασία τον ποιητή ; 5Από μιά κρνμένη συγγένεια 
άνάμεσα απ’  αυτό το είδος τής ποίησης και τον μου
σικού στοιχείου. Έ  νόμισε π ώς ξαναβρίσκει οί σπέρμα 
τουλάχιστο τήν ανθρώπινη εκείνη φύση γυμνωμένη 
άπό συνθήκες, ελεύθερη δυνατή , που ήδη είχε νομί
σει πώς αναγνώριζε μέσα στή γλώσσα του Μπετόβεν.
’Εκείνο πον ό θ ανμαοτός συμφωνιστής μπορούσε νά 
έκφράσει με μιά τόση πειστική δύναμη, δ λαός, Ασυ
ναίσθητα δημιουργός σε κάποιες τον ώρες δέν τοίχε 
τάχα διαβλέψει κι ’ αυτός στά όνειρά τον ; Μιά πεποί
θηση γεννήθηκε μέσα τον και ό καιρός τοϋ τήν εβε- 
βαίωσε, είναι πώς ό μύθος μπορούσε νά προσφέρει 
ενα πλαίσιο και τύπους αντίστοιχους απ’  το μεγαλείο 
αυτής τής μουσικής. Ή  προσπάθεια τον, ό πόθος του 
υπήρξε άπό τότες νά συνδυάσει τις δυό αυτές δυνά
μεις στό δράμα. Τό Πλοίο— Φάντασμα είναι ή πρώτη 
άπ’ αύτές τίς δοκιμές και έκρινε τό υπόλοιπο τοϋ 
σταδίου τον. ' ϋ  τραγωδία τοΰ Ριχάρδον Βάγνερ γεν
νήθηκε λοιπόν πραγματικά άπ ’ τήν °Ενωση τον λαϊ
κού μύθου καϊ τήςμπετόβειας μουσικής οτό θέατρο.

Ποιος είναι ό νέος χαραχτηρας αύτοϋ τοϋ δράμα
τος ; Ή  βαθυτέρα συνένωση τής ποιητικής πλοκής 
καϊ τής μουσικής πλοκής. ’Αντίθετα α π ’ δ,τι συμβαί
νει με τό μεγαλείτερο μέρος απ ’ τά μελοδράματά μας, 
εδώ ή πρώτη δρίζει Απολύτως τή δεύτερη. "Αν ή 
μουοική δίνει ατό δράμα τό πνεύμα της, τοΰ μετα
βιβάζει ά π ’ τή δύναμή της, τό δράμα διευθύνει δλες 
τίς μουσικές μορφές. Εΐναι αυτό, εΐναι ή δράση που 
τονς άποτυπώνζι τίς  ελάχιστες κινήσεις τονς, που 
τούς σκαλίζει δλες τις λεπτομέρειες. ‘ Ο G luck  είχε 
δώσει τήν αληθινή αρχή κάθε λυρικής έκφρασης, που 
εΐναι ή αυστηρή αναλογία τοΰ μελωδικού τόνου καί. 
τοΰ  τόνου τής γλώσσας. Μολοντούτο είχε ξαναμπάσει 
τή μελοιδίά στις μορφές που είχε λάβει, με τό νά τίς 
πλαταίνει δσο μπορούσε, εκτός άπ ’ τίς υπέροχες σκη
νές δπου τίς ξεπερνάει απολύτως. 'Ο Ριχάρδος Β άγ
νερ ακολουθεί το παράδειγμα αντό καί πάει ακόμα 
πιό πέρα. Ή  μελωδία του διακρίνεται τόσο άπό τό 
παθητικό καϊ βαθύ χαραχτήρα της δσο άπό τίς  συχ
νές της μεχατονίοεις καϊ τήν υπέρμετρη ρενατότητά 
της. 'Αλλάζει καί χρωματίζεται άπό διάφορες άρμο- 
νίες, κυλάει ή μαζεύτται άλλά αναπτύσσεται πάντα. 
Βρίσκεται αυτή σέναν αδιάκοπο γινομό , καθίος ή σκέ
ψη τον άνθρώπου πον εργάζεται. Ε ΐναι με μιά λέξη 
ή ατέλειωτη μελωδία τοΰ Μπετόβεν βαλμένη πά- 
νον στό δράμα.-—Ή  συνένωση απ’ τίς δυό πλοκές 
εΐναι ά'Λομα πιό βαθιά.

Με ιό  μέσο άπ” τά μοτίβα τής ορχήστρας που δε
σπόζουνε καί α π ’ τούς ποικίλους συνδυασμούς της, ή 
μουσική αγγίζει τούς πιό μυστικούς σκοπούς καϊ επι
θυμίες, καθώς άκόμα τά πιό ασυνείδητα ίλατήρια άπ’ 
τά πρόσωπα συλλαμβάνοντας καί δείχνοντας τό αϊ

οθημα στήν μυαιηριώδικη γέννησή το ν■ ’Έ τσι γίνεται 
τό όργανο καί ό ερμηνευτής τής εσωτερικής ψυχολο
γίας τοΰ δράματος. Π ον υπάρχει τό εκπληκτικό αν ή 
αρμονική καί μελ.ωδική πλοκή ετσι ύφασμένη μπορεί 
ν ’ αγκαλιάσει καί νά άναπαραστήσει τήν ενότητα του 
ποιητικού εργον ; Κάθε εργο τέχνης είναι στ’ αλήθεια 
δπως κάθε εργο τής φύσης, ί'νας ξεχωριστός καί τέ
λειος οργανισμός, ένας μικρόκοσμος. Ή  μουσική μ π ο
ρεί νά μάς-δώσει τήν ψυχή, τή ζο^ντανή μονάδα. Τέ
τοια θά είναι πραγματικά ή εντύπωση που θά προ- 
καλεΐ σε πολλούς τό πρελούντιο τοϋ «Λοέγκριν > καί 
τό μοτίβο τοϋ φίλτρου σε κείνο τοΰ Γριατάνον», Τό
δράμα αύιό είναι δεμένο φιλοσοφικά καί δχι ιστο
ρικά, με τήν ελληνική τραγωδία. Ή  αναλογία δεν 
εΐϊαι οτή μορφή άλλά ατό πνεύμα. ’ Εάν αύτή βγήκε 
άπ’ τούς διθυραμβικούς χορούς, τό δράμα τον Ριχάρ
δον Βάγνερ βγήκε άπ” τή μεγαλοφυΐα τής σύγχρονης 
μουσικής καί είναι αά νά ξαναλούσιηκε στή ζωντανή 
της πηγή. ’ Απ τ ' Άλλο μέρος δέχτηκε αναμφισβήτητα 
τήν επίδραση τον Σαίξπηρ καί τοΰ συγχρόνου πνεύ
ματος οτήν έννοια διι οί χαρακτήρες είναι πιό σκα
λισμένοι, πιό ίξερεννημένοι παρά οτό Αθηναϊκό δρά
μα καί οτό δτι δ χορός εχει άντικατασταϋεϊ με πρό
σωπα που έχουν δράση στή σκηνή. Ό  Ριχάρδος Β άγ
νερ δεν Ανακάλυψε λοιπόν μιά νέα μουσική, άλλά 
είναι δ πρώιος σύγχρονος μουσικός πού ’έκαμε τήν 
τέχνη του νά υπηρετήσει τήν ποιητική εφεύρεση τήν 
πιό τολμηρή καί πού ε μπάσε μέ τό μουβικό δραμα, 
πρόσωπα καϊ χαραχιήρες ένιελώς καινούργιους στή 
χωρά τής ποίησης. Λεν θέλω γιά απόδειξη παρά τούς 
χτυπητούς τύπους καί γιά πάντα άοβνστονς του Ταν- 
χόνζερ, τον Λόεγκριν, τής ’Έλσας τον Τ ριατάνον καί 
τής Ίζόλδης, τω ν  W otan , S iegfried  καί Brunehilde.

’ Εχάραξα σε γενικές γραμμές τόν Ιδανικό τύπο άπ ’ 
τό δράμα πού δ Ριχάρδος Βάγνερ είδε, όίρισε, καί 
κυνήγησε χωρίς ξεκούραση καί αδιάκοπα α π ’ τήν άρ
χή τον σταδίου του. Πώς εΐναι ψηλό καί δ,ξιο άπό 
μεγαλείτερες προσπάθειες κανείς δεν θά τ ’ Αρνηθεϊ. 
Σέ ποισ,ν αναλογία τον άγγιξε στά εργα τον  ; Τό μέλ
λον θά τόν κρίνει. θ ά  είπαν παράξενο άν σέ μιά προ
σπάθεια τόσο δύσκολη μιά μεγαλοφυΐα τόσον ορμητι
κή δσον ή ίδική του νά μήν ξεπέρασε σέ κάποια ση
μεία τό μέτρο καί σέ μερικά μέρη ή αρμονία του νά 
μήν ξεχείλισε τό λόγο τον, ή ο λόγος τον νά μήν Ιβί- 
ασε τήν μελωδία τον. Κείνο πού μένει γιά μάς βέβαιο 
εΐνε πώς δ δρόμος του είναι 6 μεγάλος ό αληθινός, δ 
γόνιμος, ό δρόμος τής ζωντανής καί ιδεώδους τέχνης. 
Δύο ασύγκριτα αριστουργήματα μας τό μαρτυρούνε, 
δ <<■ Λοέγκριν» τον  καί ό « Τριστάνος» τον, Ά ρ κ ε ΐ νά 
εμβαθύνει κανείς α’ αυτά γιά νά βεβαια)θεΐ. ' Οσο γιά  
τήν πλατειά σύλληψη τής «ΝΙμπελούγκεν» αν αυτή 
δέν εχει τήν ϊδια τελειότητα, τά ξεπερνάει σέ μεγα

λείο καί χαρίζει στήν εποχή μ,ας εναν τύπο μυθολο
γικού καί φιλ,οσοφικοΰ δράματος εντελώς καινούργιο.

“Α ς ποϋμε τέλος πώς ό Ριχάρδος Βάγνερ εδωσε 
στό μουσικό δράμα τή λογικώιερη καί τελ.ειότερη μορ
φή πού ελαβ;: ώς τώρα στους σύγχρονους καιρούς. 
Χ ωρίς νά χωρισθεΐ άπό τό παρελθόν τό συνέχισε. 
Γ ιατί δέν ’έκαμε αλλ.ο παρά νά πάρει δλες τίς άνακα- 
λ.ύψεις άπ’' τούς προκατόχονς του, νά τίς ορίσει αυ
στηρά καί νά τίς μαζέψει δλες μαζί μέ τό μέσο άπ’ 
τ ή $ καθαρή συνείδηση καί τή μεγαλοφυΐα τοΰ δράμα
τος. Μπόρεσα νά πει μέ τό δίχηο τον. < Πήρα στό σύ
νολό τους τά φαινόμενα πού οί καλλιτέχνες γενικά Ιξε- 
τάζουν μονωμένα. Δέν Ανεκάλνψα τίποια, δέν έκαμα 
άλΛο παρά νά βρω τό δεσμό πού υπάρχει στήν φύση 
τών πραγμάτων.

Met. 2Γ ΙΥ Ρ 0Υ  Μ. ΚΑΜΗΛΛΕΡΗ

(  ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ 0 Ε Α Τ Ρ Ο  )
Ε '.

‘Η  θεατρική αναγέννηση εΐνε δυνατή, Αφοϋ υπάρ
χουνε οί άξιοι νά πρωτοστατήσουνε καί νά ήγηθοΰ- 
νε τής εξυγίανσης καί τής Αποκατάστασης τής Ε λ 
ληνικής σκηνής. Τά πρόσωπα αντά δέν κινούνται άπό 
τήν ματαιοδοξία τοΰ θορύβου γύρα) από τ ’ όνομά 
τονς, οντε τά χαρακτηρίζει ή μακαριότητα τής παχυ
δερμίας, οντε ή συμφεροντολογική καί στενόκαρδη 
ταχτική τοΰ ' θεατρικού μπακαλισμον. ’Έ χουν μέοα 
τους — δπΟΟς τό φανέραισαν πολλές φορές ώς τώρα—  
τή γενναία καλλιτεχνική πνοή πού χρειάζεται γιά 
μιά αναδημιουργία, Έ  μ-πνεόμενοι άπό τό Ιδανικό 
τής Τέχνης θ ’ Αποδοθούνε μ ’ δλη τονς τη θέληση 
οτήν αποκατάσταση της καί ή έντατική εργασία τονς, 
άν'δχι ή άπλ.ή παρουσία τους, θά εμφυσήσιj τή ζωο- 
γόνο δύναμη έκεΐ πού βασιλεύει τώρα ή Αποτέλμάτω- 
ση. Απολογητές μιας ενγενέστερης θρησκείας, από 
τή θρησκεία τής κερδοσκοπικής μανίας, καλλιτέχνες 
μέ πίστες ( — κι’ δχι κουφοί, ντιλετάντες καί μπλαζέ- 
δες, περιφερόμενοι μέ ηλίθια έκσταση στό καφενείο 
τοΰ θεάτρου πρό ή μετά τήν παράσταση) —  μπορούνε 
ιιέ τόν ακοίμητο ένθουσιααμό τονς νά τονώσουνε τή 
φθίνουσα ζωή τοΰ θεάτρου, νά τό  Αποδώσουνε στόν 
αληθινόν προορισμό τον καί νά τό ξεκαθαρίσουνε από 
τήν κόπρο τοϋ Α νγείον, πού τό τριγυρίζει ίδώ  καί 
μία δεκαετία. ”Ολ’ αύτά μέ τήν προϋπόθεση δτι τό 
Ιπίσημο Κράτος εΐτε φέρνοντας οτήν ένέργεια τόν πα
λιό νόμο τοΰ Στράτου, κατά τόν όποιο τό ποσό άπό 
τή φορολογία τών λεσχών διαβιβαζόταν σέ ειδικό τα 
μείο γιά τήν υποστήριξη τοΰ Ε θνικού θεάτρου , εΐτε 
δημιουργώντας εναν καινούργιο νόμο μέ μιά νόμιμη 
επιχορήγηση, δπως συμβαίνει σ δλα τά πολιτισμένα 
Κράτη, θά πρωτοατατήση στήν Αναγεννητ ική κίνηση

τής Έλλην. σκηνής. Καί τότε νά οί καλλιτέχνες πού 
θ ’ άναλάβοννε ιό  βαρύ αύτό εργο: ό Οικονόμου στή 
θέση ένός γενικού διευθυντή, έξυπηρετώντας ετσι δι
πλά τό θέατρο : πρώτα ώς ηθοποιός κ ι ’ Επειτα ώς 
ρυθμιστής τής δλης κίνησης, ή Κοτοπούλη, δ Ροζάν, 
δ Μυράτ, ό Βεάκης, δ Φύρστ, δ Παπαγεωργίον, ό 
Νέζερ καί δ Γαβριηλίδης. ’Ισάξιοι τώ ν μεγαλύτερων 
ξένων ηθοποιών χάρη στά μεγάλ.α καλλιτεχνικά τονς 
χαρίσματα, χάρη στήν αψεγάδιαστη υπόκρισή τους, 
θ ’ άποτελέοοννε εναν ισχυρόν δργανισμό, ό όποιος 
νοτερ’  άπό λη α χρόνια θά μπορή νά χειράφετηθη 
άπό τήν έπι α η μη επιχορήγηση, άφοϋ τό Κ οινό, θά 
υποοτηρίζη θερμά τό άρτιο αύτό σύνολο — δπως εί
παμε στήν άρχή τής μικρής αυτής ερευνάς. ’Έ πειτα  
υπάρχουν τά δεντερεύοντα καλλιτεχνικά, στοιχεία τά 
απαραίτητα γιά τή συμπλήρωση τοϋ θιάσου αντον , 
πού μπορούν νά εκλεχθούν άπό τίς  κ. κ. Μ. Φιλιπ
πίδου, Σ. Άλ^καίου, Φ. Λούη, Χρνσοΰλα Μ υράτ, 
Έ λ. Δημοπούλον, Χρ. Καλογερικού καί τούς κ. κ. 
Βενιέρην, Λεπενιώτην, Άργυρόπουλον, Λογοθετίδην,
Αούην, Χρνοομάλην κ.τ.λ.

❖* ν
’Απομένει τώρα τό ζήτημα τής κριτικής ίπιτρο- 

πής, ή οποία πρέπει νά εΐναι σεβαστή σ’ δλονς, χ ω 
ρίς άδνναμίες, χωρίς προκαταλήψεις CH  κριτική αύ
τή επιτροπή πρέπει βέβαια νά μήν Ιχη καμμιά σχέ
ση μέ τόν κ. Αιδωρίκη, οϋτ3 μή τόν κ. ’Ά νν ινο , τούς 
γνωστοί>ς αύτούς θεατρικαντζήδες, τούς καθυστερη
μένους, τούς μίσονεϊστές. Ά λλά  δέν πρέπει ναχει σχέ
ση καί μέ τόν κ. Σ π . Μελά. Διάβολε ! 'Η  φατρια
στική τον. άνάμιξη στήν πολιτική τά τελευταία δέκα 
χρόνια τόν έκανε μονομερή, αυθαίρετο καί διόλου 
παράξενο νά θελ.ήστ] νά μάς έπιβάλ.η τήν 'κ. Κυβέλη 
στή' θέση τής κ. Κοτοπούλη, έπειδή συμφωνεί μέ τ ίς  
τωρινές του πολιτικές πεποιθήσεις ή έπειδή παίζει τό 
«’Ά σπρο καί μανρό» του.

%Μ *
' 11 κριτική ’Επιτροπή πρέπει νά φροντίζη γιά τήν 

υποστήριξη τής αξίας νά ί τ ό  φώς εγχώριας πα
ραγωγής, αδιαφορώντας αν δ συγγραφέας της εΐναι 
γνωστός ή άγνωστος. Άλλ ά τότε θά μου πήτε δτι ή 
επιτροπή αύτή δέν πρέπει ν’ άποτελ,εΐται άπό ίπαγ
γελ/ι ατ ί ες δραματο γράφους, γιατί αν άποτελεΐται 
άπ3 αύτούς υπάρχει κίνδυνος ν” άποκλεισθοϋν ο/οι οί 
αλλ.οι και τό επίσημο θέατρο νά χαταδικασθή νά παίζη 
μόνο τά έργα τώ ν μελών τής κριτικής έπ η  ροπής μέ 
τρόπο δλως διόλου οικογενειακό. Ε ιά  τό λόγο αύτό 
στήν επιτροπή πρέπει νά ουμμετάσχουν καί ηθοποιοί 
πού χάρη στήν ευρύτερη μόρφοοσή τονς, χάρη στήν 
τεχνική και φιλολογική τους γνώση τον θεάτρου, θά 
μπορούνε νά μάς άπαλ/.άωσοννε άπό τή ρουτίνα στήν 
όποια θά  μεταβληθή ή κάπως άξιόλογη παραγωγή



ώρισμένων δραματογράφων, άν γιά λόγους επαγγελ
ματικούς καϊ με τήν ευκολία τής οικογενειακής έγ
κρισης συντηρούνε με τά'εργα τονς τό επίσημο θέα- 
τρο. “Ενας άπό τονς ηθοποιούς αυτούς εϊνε ό Οικο- 
μον. Καί κοντά του ας προστεθη δ Μ νράτ ή δ Βεά- 
κης ή ό Παπαγεωργίον. Ά κ όμ η  μπορεί νά έξονδε- 
τερωθη δ κίνδυνος αυτός με τή συμμέτοχη στήν επι
τροπή, τοϋ Παλαμα. Ά ς  άνατκΟή α ’ αν τον ή προε
δρβία της καϊ τό φιλολογικό του κΰρος υπόσχεται τήν 
κανονική διευθέτηση τών αισθητικών διαφορών που 
θά παρουσιάζονται. "Οσο γιά τ ’ άλλα μέλη νομίζω  
δτι dbv πρέπει νά παραγνωρισθη ή άξιόλογη εργασία 
για τό θέατρο τώ ν κ. κ. Ξενοπούλου, Ταγκό π ούλου t 
Ν ιρβάνα, Δάφνη, Λάσκαρij, Βοντιερίδη, ϊ'κό/φη, 
Ποριώτη κα'ι Συνοδινοϋ καθώς καϊ ή σημαντική συμ
βολή— χάρη στήν πολιτισμένη αισθητική τους—  τώ ν  
κ. κ. Πορφύρα καϊ Γρυπάρη.

37ά θά μον πήτε δτι ό κ. Ξενόπουλος καϊ ό κ. 
Ταγκόπονλος, κατηγοοοννται γιά μισονεϊσμό· Π ώ ς  
θά άναλάβοννε λοιπόν ν' ανεβάσουνε τό εργο ενός 
νέο υ ; Τό παραδέχομαι, άλλά ό μισονεϊσμός τους 
live δικαιολογημένος τή στιγμή πού πρόκΐΐται γιά 
μέτριες Εμφανίσεις, γιά άποχαννωμένονς ντελετάντες 
και υστερικά παιδάρια. ’ Ε χω  κάθε λόγο νά πιστεύω  
8ti, δταν βρεθούν μπροστά σε μιά συστηματοποιη
μένη εργασία τών νέο)ν σε μιά πηγαία παραγωγή, δε 
ϋ'ά τήν παραβλάψουν.

** *
’Ά ν  τά πρόσωπα  — ηθοποιών, καλλιτεχνικών 

διευθυντών, κριτικών επιτροπών—  που θ ’ άποτελέ- 
σοννε τόν δργανιαμό τοϋ μέλλοντος νά ιδρνθη ’Ε θ νι
κόν θεάτρον, δια/εχθοΰνε άπό τούς προαναφερθέντες 
Άν άπό τήν επίσημη αύτή σκηνή διδαχθούνε με επι
μέλεια τά παγκόσμια άριστουργήματα , παλιά καϊ νέα, 
τά άρχαΐά μας δράματα καϊ κοιμωδίες και δ,τι ειλι
κρινές και τεχνικά άψεγάδιαστο εχει νά φανερώσει 
fj νεοελληνική παραγωγή— τότε είμαι βέβαιος δτι δε 
θά βρεθούμε στην ανάγκη ν' άνοίςωμε τά πέντε δά- 
χτυλα τοΰ χεριού μας πρός τή διεύθυνση τον άνεγερ- 
θησομένον Ναον τής Τέχνης, ούτε νά σαρκάσουμε γιά 
την άποκολοκννθωση εκείνων πού νόμισαν δτι στην 
ΈλΛάδα μπορεί νά νοηθη κα'ι νά προαχθη κάτι πού 
δέν εχει σχέση με τόν κομματισμό καϊ με τήν Επιχεί
ρηση.

Α. Π ΑΠ ΑΔΗ Μ ΑΣ

Γ Λ Ω Σ Σ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Α

Τό άλλύθωρος δέ σημαίνει εκείνον πού εχει άλλη 
θεωρία, άλλά σημαίνει εκείνον πού άλλοΰ θωρεΐ, 
δχι δηλαδή έκεΐ πού σοΰ φαίνεται εσένα πώς βλέπει

άλλά κάπου άλλοΰ, ώστε ή γραφή αλλήθωρος (μέ η) 
είναι λαθεμένη.

Κατά τό Κυνόσουρα είπανε καί λυκόσουρα, κατά 
τό δορίκτητος είπανε και δορίγαμβρος, κατά τό Ά ρ -  
γεϊφοΰτης είπανε καί άνδρεϊφοΰτης κατά τό άρηίφα- 
τος εϊπαν καί άρηίλυκος, κ ατά . τό δαφυλος είπανε 
καί διιπετής κατά τά δεκάκωπος,δεκαετής κτλ. είπανε 
καί εικοσάκωπος, εικοσαετής κτλ„ τό πρώτο πάντα 
κανονικό καί τό δέψτερο αναλογικά ακολουθώντας τό 
πρώτο γιατί κυνός ουρά είναι σωστό, μά δέν μπορεί 
νά πει κανείς λυχός ουρά κτλ ’Έ τσι είπαμε κεμεΐς 
κανονικά : εκειπέρα και κατά τοΰτο υστέρα ακανό
νιστα εδώ πέρα, είπαμε (έ)ξώρας καί κατά τοΰτο (ε)ν 
ώρα κατά τό συνεφόκαμα είπανε στή Σαντορίνη καί 
ήλιοφόκαμα. Κατά τό άλυσίδα είπαμε καί άλισάχνη 
άν.τίς άλός άχνη.

ϋ τ λ  π ν εύ μ .'/.τχ

Καί στά πνεύματα επίσης άπλοχωράει ή άναλογία. 
Λόγου χάρη :

Τό ϊππος στήν άρχή δέν εΐχε δασεΐα,έτσι μείνανε 
λείψανα τά κύρια ονόματα πού ή σύνθεσή τους έγινε 
πριν πάρει τή δασεία : Λεύκιππος, Νίκιππος Κρά- 
τιππος κτλ. άντί Λεύχιππος, Κράθιππος κτλ. τή δα
σεία λοιπόν τήν πήρε κατά τό όμοιονόημα : ήμίονος.

’Έ τσι κεμεΐς σήμερα πού δέν έχουμε πιά δασεία 
λέμε : αντήλιος, άντήμερα.

Ή  αντωνυμία τοΰ πρώτου προσώπου asm a-ήμεϊς 
πήρε τή δασεία κατά τό δεύτερο πρόσωπο yusm a- 
ΰμεΐς. Επίσης έκηλος (δμηρ). κατά τό ήσυχος.

’Έ τσι σήμερα μερικοί αγράμματοι δημοσιογρά
φοι γράφουνε : ήρεμος ηρεμία μέ δασεία παρασερνά- 
μενοι άπό τά ήσυχος, ησυχία.

Είπαν ο! αρχαίοι ·. εφόπτης κατά τό έφορος, καθ’ 
έ'τος άπό τό καθ ’ ημέραν, (προφορά n = e .  
εφακεΐσθον (άντί έπακείσθον άπό τό άκέομαι σε 
Δελφική έπιγρ. κατά τό εφησυχάζω λέει ό κ. X .

’Έ τσι λέμε κεμεΐς ; μεθάβριο άπό τό : τήν μεθε- 
πομένην, εφέτος σάν τά : εφ’ ώραν, εφ’ ημέραν.

Παρετυμολογία λέγεται εκείνος ό ψυχολογικός 
γλωσσικός νόμος πού μιά λέξη παίρνει μορφή αλλιώ
τικη παρά τήν κανονική της, γιατί ό λαός τή συγ 
χίζει μέ μιάν άλλη λέξη όμοιόφθογγη ή όμοιονόημη 
πού ετυμολογικά δέν έχουνε αντάμωση συναμεταξύ 
τους.

Ή  παρετυμολογία γίνεται σύνηθα δταν ό άρχικός 
τύπος εΐναι λέξη ή άπαρχαιωμένη ή καί ξένη πού ό 
λαός μή νιώθοντάς την άπό ποΰ βαστάει ή σκού
φια της τήν μπερδεύει μέ μίαν άλλη οπωσδήποτε γνω
στή του. λ. χ. Τό Ίφίστιος τό είπανε Ή φαίστιος οί 
ρχαΐοι, γιατί ό “ Η φαιστος τούς εΐτανε πιό γνωστός

“ ποτό όμηρικό επίρρημα ΐφι* έτσι είπαμε κεμεΐς χυ- 
νόπωρο άντίς φθινόπωρο γιατί τό χύνω μάς εΐναι 
πιό γνωστό απ ’ τό φθίνω. Οί άρχαΐοι Δελφοί λέγανε 
βατώ άντίς πάτον παρετυμ. άπ’ τό βαίνω. '"Ετσι καί 
στά Ε φ τάνησα λένε σήμερα προβατώ άντίς περπατώ 
κατά τό προβαίνω (λέει δ κ. X  πολύ σωστά) Κιάλλοΰ 
πάλι τό λένε πορπατώ κατά τό πορέβουμαι.

Τά Ά γβάτανα τά είπαν οί άρχαΐοι Έ κβάτανα 
τάχα άπ” τό εκβαίνω, έτσι κεμεΐς τό R od o lfo  τόν 
είπαμε Ροδόφιλο άπ’ τά ρόδο— φίλος.— Τόσυναγρίς 
τό είπανε καί συαγρίς άπ ’ τό σύαγρος. ’Έ τσι κεμεΐς 
τό πέρκα τό είπαμε καί πέρδικα, τό σατράπης λέ- 
χτηκε καί εξαθράπης, τό Σκιπίων τόγραψε μέ η δ 
Πολύβιος : Σκηπίοον παρετυμολογία άπό τό σκή- 
πτρον κτλ. κτλ. βλέπε κιάλλα άρ /α ΐα  Ά κ α δ . άν. α' 
σελ. 231.

Σΰγκρινε καί τά νεότερα idrickalii.
— δεντρισάκι άπό τό δεντρί, vazgu etch tim — 

βαριεστίζω άπό τό βαριέμαι, yachat— διασάκι άπό 
τό διάταγμα, patella— πεταλίδα άπό τό πέταλο. 
Castelrosso Καστελλόριζο (καστέλλι+ρίζα), Ποντο- 
ηράκλεια— Πενταράκλεια : πέντε, Ραιδεστός Ρο5ο- 
στό (: ρόδο), άσκοπήρα— σακκοπηρα (: σάκκος) πέ- 
πλωμα— πάπλωμα (άπλωμα) καί κατόπι καί στήν 
καθαρεύουσα εφάπλωμα (άλλη παρετυμολογία). 
«Ά φ οννη  Προικοννησίων» (ώς βρίσκεται σέ νόμι
σμα) καί κατόπι Ά φ θον η  (παρετ’ άπό τό άφθονος), 
ψαμαθία (έκ τοΰ ψάμαθος) κατόπιν ψωμαθιά παρετ. 
από τό ψωμί, καί τέλος στό έκκλησιαστικώτερο : 
Υψωμαθεία ώ ςδ η θ ε ν ά π ’ τό : ύψωμα θειον ένεκα 

τοΰ έκ θαύματος άνυψωθέντος παιδίου». Όμοιους 
Βατοπέδιον (= β α τ ό ν  πεδίον) καί ένεκα τό συναξάρι 
Βατοπαίδιον (τό εν τχ| βάτω άνευρεθέν παιδίον), 
Πραστιό, (πάνου στό Μ αρμαρά) άπό τής Πελοπό\- 
νησος τόν Π ραστό, ούθε ώρμήθησαν οί πρώτοι του 
συνοικιστες, καί κατόπιν κατά δασκάλικη παρετυ- 
μολ. Προάστειον, άν καί δέν ύπαρξε ποτέ στό νησί 
άστυ κανένα. Νιμπουργιό (=Ν εοπύργιον, N eu 
bourg  παρετυμολογήθη καί γράφηκε στούς χάρτες 
Εμπορεΐον. Μπουργγάρο (= τ ό  σήμερα Πασαλιμάνι 

τοΰ Μαρμαρά άπό τό bu rgo), παρετυμολογήθη ώς 
λέχτηκε : Βουργάρο ώς δήθεν άπό τούς Βουλγάρους, 
όνοσκελίς— ό άνασκελάς (φυτό, στήν Κρήτη) άπότό 
ανάσκελα, αρτοκλασία— άρτοπλασία (απ’ τό πλάθω 
γιά νάποφύγει τό άπρεπο ίσως) αιγόκλημα— αγιό
κλημα, (γιατί κάνουνε στεφάνια τών αγίων, μά καί 
τοΰ γάμου). Ό  Ευστάθιος λέει, στόν καιρό του τό 
λυκόφως τό λέγανε γλυκόφως, έτσι καί τό δικό μας 
τό γλυκοχάραγμα, βιολί— διολί (γιατ’ είναι δυό κομ
μάτια, τετράχορδο καί δοξάρι), οιάκι-—διάκι άπ’ τό 
διοικώ, τοξάρι— δοξάρι"(γιατί τήν ίριδα τή λένε «δό
ξα τούρανοΰ») λακωνική (κύων) -λαγωνίκα (πού

πιάνειλαγούς) τούρκικο; y in od iaa— έναντινά (όποιος 
έχει γινάιι(=πεΐσμα πάει ενάντια) Τταλ. licorno—  
λιόκρινο (= λαφ οκέρατο στή Μεσσηνία ώς δήθεν 
κρίνο τοΰ ήλιου), λεπίδα— λαμπίδα (γιατί λάμπει),, 
βατόμουρα— γατόμουρα (Π άνορμο, γιατί τζουγκρα- 
νάει σάν τή γάτα), δυσεντερία— λυσαντερία (σά νά 
λΰνουνται τάντερα, νά ποΰμε) άπ’ τό τούρκικο γιά- 
γ(ου)μα—-γιαγουμίζω κύστερα διαγουμίζω κατά τό 
συνώνυμο διαρπάζω* (άφτό μοΰ τό σούφρωσε δ 
Χατζηδάκης κοίτα Λαογρ. α'. σελ. 704 καί Ά -  
Ά θ η ν ά  κδ 340. Έ σ τ ι  δέ σουφρώνω τό επα- 
ναλέγειν ώς ίδια ά άλλος ήδη, προείρηκεν). (άπ’ 
Γιακουμής— Διακουμής (απ ’ τό διάκος) ό'ζος— ρόζος 
,τό ρίζα). Βλέπε καί δσα καταλογίζει δ κ. X. 
στά ΜΝΕ β', 502, πού δλα δέν ερμηνεύουνται σωστά 
λ. χ. τό Ροδίτικο (διαντρολί(β)ανος δέν έχει σχέση μέ 
τό άντρα πρβλ. αντάμα κτλ. Θά τά ποΰμε εκτενώς.

Ή  παρετυμολογία περνά καί στών λεξών τά 
νοήματα λ. χ.

Τό σύαγρος (σΰς-{-άγρεύειν)— σκύλος χοιροκυνη- 
γός (Σοφοκ. άποσπασ. 166) τό παρετυμολογήσανε 
πρός τό σΰς άγριος 'L o b e h , Φρύνιχ. 331) κέτσι εί
πανε καί όναγρος ( = δ  ζέβρος), αίγαγρος (= τάγριο*  
κάτσικο) κτλ.— Τά λαοσσόος, ψυχοσσόος άπ’ τό 
σεύομαι παρετυμολογηθήκανε δλότελα στό ενάντιο 
νόημα ώς δήθεν άπ’ τό σώζω  σώος (Ά π ίων). Τό 
άνακωχή=Γ) επί τών νεών ά 'αχώρησις» συγχίστηκε 
μέ τό άνοκοοχή— «ανοχή μικρά πολέμου» (Ά μ μ ώ - 
νιος). τό γρΐπ ος=τράτα , μέ τό γρΐφος=αϊνιγμα. 
Σΰγκρινε καί τά νεώτερα ; δωροδοκώ (= δ ώ ρ α  δέ- 
κομαι— δέχομαι), άλλ’ εμείς τό μεταχειριζόμαστε 
άντίς τό δώρα δίδω παρετυμολογώντας, τό άπό τό 
έδωκα, θά  δώκω ’ φρενήρης (==δ τάς φρένας έχων 
άραρυίας), άλλά παρανοήθηκε στό νόημα τοΰ φρε
νοβλαβής : άφιππεύω=άναχωρώ  έφιππος, άλλά σή- 
μερα==κατεβαίνω άπό τόν ϊππο.

Καί πιό λαϊκά άκόμα τό ραθυμώ=τεμπελέβω 
σεμΓ/.ς τό λένε : άραθυμώ μέ τό νόημα τοΰ θυμώνω 
οργίζομαι, κι’ άλλοΰ πάλε μέ τό νόημα τοΰ πολύ 
επιθυμώ, έτσι είπανε καί ζωή χαρισάμενη= χα
ρούμενη.

Πολλές φορές κάνοντας νά ποΰμε μιά λέξη, μό
λις ποΰμε ενα τμήμα της έρχεται στό νού μας μιά 
άλλη όμοιονόημη, ή ποϋ έχει δπωσδήτοτε κάποιαν 
άντάμίοση στό νόημα μέ τήν άρχινημένη ήδη κέτσι 
τήν καβαλλικέβει άς ποΰμε, καί τότες ή γλώσσα όχι 
τώρα πιά ^προτρέχουσα τής διανοίας» αλλα μάλλον 
«ΰπείκουσα τή διανοία» προφέρνει ένα τμήμα άπ’ 
άφτή τή δέφτερη λέξή' έτσι βγαίνει δ ψυχολογικός 
νόμος πού λέγεται συνεπαρμός ή συμφυρμός. ’ Ιδού



κλασικό παράδειγμα : κανονιάς κάποτε; νά πώ 6 
Ριζοσπάστης θυμήθηκα αμέσως τόν Πετσόπουλο πού 
έβ ,'αζε τό Ρι ζοσπάστη κέτσι είτα  : ο Ριζόπουλος 
άλλος πάλε (τάκουσε) είπε : «δώσε τέρας στή συζή
τησην δηλ. άρχισε νά πει : τέλος, τοΰ ήρθε στό νοΰ 
τό : πέρας κέτσι έκανε ενα γλωσσικό τέρας’

’Αρχαία παραδείγματα συνεπαρμοΰ έχουμε :
Γή-{-αΐα— γαΐα διάγω S ια ιτώ μα ι— διαιτώμαι, 

ά μ μ ε + σψέ— ασφ ; (Αιολικά), όμ ιχλόεσσα-f-αιθαλό- 
εσσα — άμιχθαλόεσσα (τό: όμ άμ είναι μετα.ττωτικό 
αδυνάτιΰμα προελληνικό- προβλ. ομίχλη κοντά στό 
άμϊξαι δόμος— δάμαρ. ( = ή  τόν δρόμον άρτύουσα.

ΙΙολ/.ές ετυμολογίες δοθήκανε γιά τήν παράξενη 
άφτή λέξη, μά ή δική μου, θαρρώ , είναι ή πιό σω 
στή, γιατί άφοϋ σήμερα πσύ έχουμε τόσα μέσα συν
τηρητικά τής γλώσσας καϊ πάλι γίνονται τόσες παρε
τυμολογίες κ«.ί συμφυρμοί, τότες πού ή γλώσσα εΐτα
νε άγραφη φανταστείτε τί θά γινότανε, είμαι τής 
γνώμης πώς τά εννέα δέκατα τών αττικών λεξών 
είναι προϊόντα προγενεστέρων συμφυρμών καί παρε
τυμολογιών λ. χ. τού αραβικού m aden αρχαιότερος 

•σημιτικός τύπος inadel-f-μεταλλάω — μέηχλλον, τό 
ρήμα όμηρικό, τό όνομα άγνωστο στόν ό'μηρο. Θά 
τά ξεδιαλΰσω σέ άρθρα ξεχωριστά.

Νεοελληνικά κοινά καί ιδιωματικά έχουμε πολλά; 
βαστερός- j - γερός— βασταγερός— βο λ ή + φ ο ρ ά — βολάτ 
γαυλός-}-ΐβανρς— γάβανος(=ή  κούπα) διαφεντέβω-f- 
διευθυντης— 51 α φ ε ν τ ή ς , κ λ ε ι σ ώ  ρ ει α -  j- c  la u s u r a— κλει
σούρα κλώξος-{-λΰγ·ίας— κλώξυγκας (έτσι σΙμάς αλλού: 
λόξυγκας ά νομοίωση,Γρ. Φιλ.281α)μία-{-μνία,— μίνια 
των-)-τους— της, μνήμα-j-m em orium  μνημόρι (έτσ1 
σεμάς παραγγελία-(-έντβλή— παραγκολή, πυροστάτης 
-f- π α ρ ε σ α α —  πυροστιά, σκοντάφτω κοντυλώ — 
σκουντουφλώ, τσούζω-}-κνίδη—τσουκνίδα αν-|-δταν 
— άντα (Κύπρο)λουλούδι -j- νούφαρο—  λουλούφαρο, 
pedica-j-pedula— πέδιλλο καί πεδούκλι, μπερδέβω-f- 
πεδικλώνω — μπερδικλώνω, βρίκελος-|-μορμολύκη-|- 
άκας (κατάληξη)— βρικόλακας, άναχαιτώνομαι+εχεν- 
τρα—  άναχωντρώνομαι (Φολέγαντρο), παραβολή-f- 
ά#ιβολή— παραθιβολή (Κυδιάντα της Χίος) άναγκιό 
-(-ra ion e— άραγκιό, άσπέλαθος-)-καυλός — άσκάμ- 
παβλος (Καλλιμασιά) άγ/υλώνω— «γγυλοχέβω (λ  ιό), 
ψεκαστήρ-^·ψόχρα-|-αρι (καταλ. - ψυχρισταρι, έλίσ- 
σ ω + κ ισ σ ό ς— λισσός (Άρτάκη) (κοττυνέα— ) κοτσυ- 
νιά— τσίλα— κουτσουλιά, κιάνάποδα : τσίλα-|-κοντσυ- 
νιά (έτσι σέμάς) φ ω νάζω + χουγιάζω — φουγιάζω, βύ- 
ζος-{-βούβωνας— βύζουνας ρίπτω ρηγνύω— ρίχνω— 
πάσσω -j-παιπαλώ— πασπαλώ γαλήνη-)-λίμη—  Γ α - 
λιμή (χωριό τοΰ Μ αρμαρά),(cam ella— ) καμβλλάκι+ 
έπαυχένιοι— καμελλάφκι καί καμυλάφ/.ι (παρετυμολ. 
ά π 'τ ό  : κάλυμμα) σκολόπεντρα+ οχιά— σκόχεντρμ (έ
τσι στήν Ά ρτάκη. τό σκο·άφτό δικαιώνει τό Χατζηδά-

κη ζαβά+διπκαρώνω— ζαβλαρώνω, (άν)θράκα+χόβο- 
λη— θρακόβολη άβαθα— άφανα— άβαθνα, άγούρμα- 
στος+αϊγόμαστος— άγούμαστος σάλαχος-f βοή—  σα- 
λαχοή, στάλα +σταγόνα—  ό σταλαγόνας βουλώνω+ 
χωνω— βουλωχώνω, βόιδι+βιδέλο (Σκοπιά τοΰ Μαρ
μαρά,) (μηκο')νη— μαγκούνα+ (cicuta) — μαγκούτα, 
γαυλος+ ca v a ta — γαβάτα (καί γαβάθα) νάζι+ a tto —  
νάττο, άνάσα + άσθ μ α — άνάσμα (πόντος).

Αρκετά καί ό κ. X . καί όμορφα μάλιστα γεν. 
γλωσσικ. σ: 195. Επίσης στό ίδιο βιβλίο έ'χει συντα- 
χτικά παραδείγματα τής άναλογίας μά μόνο σχεδόν, 
άπ’ τήν αρχαία.

Τ Ε Α Ο Σ
Μ. ΦΙΛΙΙΝΤΑΧ

^  N E f i  3 Ι Β Λ 1 Α ^

«ΕΙΙΙΤΑΦ Ια  ΡΟΛΑ». Ά .  Γ . Ινυριαζη. Έ κδοτης Γ. I. 
Βασιλείου.

Μιά βαθιά συγκίνηση πού συντάραξε τόν ποιητή, απο
κρυσταλλώθηκε σέ κάποια τραγούδια πού γεμίζουνε τό μικρό 
τόμο ποΰ φέρνει τόν τύλο «Ε π ιτά φ ια  §όδα». Πονετικά» 
άπλΰ μέ τήν αληθινή θλίψη καί ομορφιά τοΰ μοιρολογιού 
μ ά; δείχνουν τόν ανθρώπινο πόνο τήςψυχής πού τήν σάλευε 
ή καθημερινή καί άθόροθη σ/.εδόν τραγωδία τοΰ θανάτου 
τών αγαπημένων μας.

- ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΠΤΩΜΑ.— Φάνη Μιχαλοπούλου δράμα 
σέ πέντε μέρη. Μ έρος Π ρώτο A ngelika.

Ό  κ. Μιχαλόπουλος μάς έδεινε ώ ;  τα) 3α κριτικές μελέ
τες. Καί οί μελέτες αύτές πού είναι σοβαρές καί σχεδόν 
πάντα αξιόλογες μάς έκαμαν νά πιστέψουμε πώς καί τό κα
θαρά ατομικό δημιουργικό του εργο θ ά  εϊταν ανάλογο μέ 
τίς σπουδές ποΰ βλέπαμε ώ ς σήμερα δημοσιευμένες στά 
διάφορα φιλολογικά περιοδικά τοΰ τόπου μας.

"Ας ποΰμε πρώτα άπ ’  δλα πώς τό A ngelika πού σύμ
φωνα μέ τόν κ. Μιχαλόπουλο είναι δράμα, δέν τό βρήκαμε 
τέτοιο. Είναι ποίημα καλοφροντισμένο μέ μορφή &ψογη μέ 
στίχο πλούσιο καί αρμονικό. Μά δράση δραματική δέν βρί. 
σκουμε. ’Ίσιος ή συνέχεια του εΐναι αλλιώτικη καί ίσως θά 
μπορεί νά σταθεί σκηνικά.—Δέν μπορώ νά καταλάβω γιατί 
αύτή ή χωριστή έκδοση τοΰ πρώτου μέρους μονάχα. Βέβαια 
ό κ. Μιχαλόπουλος κάτι ξέρει γι’ αύτό, μά έμεις δέν τό 
καταλαβαίνουμε, ’Ίσιος καί αύτό θά  εΐναι τό πιθονιότεροι 
9-ά παρουσιάζεται αυτοτελές τό κάθε μέρος καί τό σύνολο 
θά  έχει εσωτερική συνοχή.

Στό A ngelika ό κ. Μιχαλόπουλος θέλει νά μάς παρου
σιάσει τόν άνταγίονισμό μεταξύ τοΰ παλαιού ανθρώπου καί 
τοΰ νέου. Τήν πάλη μεταξύ τών παλιών ϊδεών καί τών έπα- 
ναστατικωτέρων.

’Έ τσι τό θέμα του δέν παρουσιάζει εξαιρετική πρωτο
τυπία. Μά βέβαια αΰτό γιά τό εργο τέχνης δέν παίζει μεγά
λο ρόλο καί ό κ. Μιχαλόπουλος ξαίρει πώς τό σπουδαίο 
είναι ό τρόπος μέ τόν όποιο θά  χειριστεί ό τεχνίτης τό θέ 
μα του, τό πώς θά άναπαραστήσει τή ζωή κείνο πού μέ 
μιά λέξη ονομάζουμε μορφή.

ΐ

Στήν Angelika ό διαβαστής θά έπιθυμοΰσε λίγη περισό- 
τερη δράση. Θά ήθελε τίς εικόνες ζωηρότερες. Θά ζητούσε 
λιγότερη μονοτονία καί ρητορεία ποΰ σέ μερικά μέρη τού 
βιβλίου φανεριόνονται μέ αρκετήν ένταση δπως στίς σελίδες 
16, 17, 22, 23, 24. Γενικά τό βιβΛίο αύτό τό διευ&ύνει έ'νας 
τόνος λαϊκοφιλοσοφίας, μάλιστα στό πρώτο μέρος, έκεΐ πού 
αρχίζει μέ τό στίχο.

Βάστα καρδιά μου, τόσο πικραμένη κ. λ. π.
Λίγη περισσότερη συγκίνηση, ένας βαθύτερα άναπτυγμέ- 

νος καί εκδηλωμένος ζωικός παλμός θά χάριζαν πολύ σιό 
πρώτο μέρος τοΰ «Ξεκινώντας πτώμα».

Κ.

ΟΙ ΟΡΛΜ ΑΤΙΣΜ ΟΙ ΤΟ Υ ΕΩΣΦΟΡΟΥ. Ποιήματα. 
Γλαύκου ’^λιθέρση.Ν ά κρίνη κανείς τό βιβλίο τοί' κ.’ Αλι- 
θέρση ; ”Ω διάβολε ! Ά λ λ ’ αΰιοί οί άίθρωποι δέν έχουνε 
συναίσθηση τοϋ γελοίου !—θάπρεπε ν’ αναφώνηση κανείς 
σάν τόν ήρωα τοΰ Χάμψουν. Είνε ή μόνη εντύπωση πού 
αποκομίζετε ξεφυλλίζοντας τοΰς καλοτνπιομένους τόμους 
του· Θέλετε καί δείγματα τών στεγνών, τών πείόλογων, 
στίχων του ; 'Ακούστε :

— Μιάν αναγκαία εξήγηση.
— αναγνώστη θά  οοϋ δώ σω  :
— τό ποίημα μου εΐνε μικρό
— κι’ ασήμαντο, γιατί
— μιλεϊ γιά ένα σπιτάκι'
— άλλά μήν τυχόν πει; « —Γιά τόσο
— πράμα κοινό, δέ^ άξιζε
— ό κόπος σου ποιητή !»

Τί κρίμα νά μή ζϊ) ό μακαρίτης ό Χατζόπουλος ! Θά 
ξανάγραφε νέον «Υ π εράνθρω π ο» μέ ήτωα τόν Κ αβάφηπε- 
ριστοιχιζόμενο άπό τά μεμετια του !

Α. Π.

ΣΚΙΤΣΑ

Π Ο Α  Φ Ο Ρ

Γράφει μπαλλάντες. Οί μπαλλάντες αύτές δέ μοιά
ζουν μ’ εκείνες πού έγραψε ό Φρανσουά Βιλλών καί 
ό Laureut Tail hade. Δέ μοιάζουν μέ τίποτε.

Τυπωμένες δποίς τυπώνεται ό πεζός λόγος είνε 
μολαταύτα έμμετρες καί τίς διακρίνει υπέροχη κίνη
ση. Ό  τυπογραφικός αυτός τρόπος εδωκε σέ μερι
κούς κριτικούς τήν εντύπωση δτι ό Πώλ Φόρ άνα- 
κάλυψε τον τετραγωνισμό τοΰ κύκλου κι’ έλυσε τό 
πρόβλημα τό όποιο βασάνιζε τόν Ζουρνταίν, πού 
ϊ| άελε νά κάνη φιλολογία, ή οποία νά μήν είνε ουτε 
πεζή^οΰτε έμμετρη. Τό κοπλιμέντο αύτό εΐναι κά 
.πως Πρόχειρο, άλλ’ είνε έπί τέλους κοπλιμέντο. Ά ν  
ή γραμμή ποΰ ξεχωρίζει τό στίχο άπό τήν πρόζα 
έγινε τελευταία πολύ άσθενής, σχεδόν άόρατη, υπάρ
χει μολαταύτα. Δεξιά εΐνε ή πρόζα, άριστερά ό σ τ ί 
χος. Ανύπαρκτη γιά κείνον πού διαβαίνει άφηρη- 
μένος, υπάρχει πραγματικά γιά κείνον πού παρατη
ρεί. Ό  ρυθμός τοΰ στίχου εΐνε άνεξάρτητος άπό τή 
γραμματική φράση. Α ντίθετα ό ρυθμός τοΰ πεζοΰ 
λόγου έξαρτάται άπό τή γραμματική φράση. Τό ζή- 
νημα άλλωστε δέν εΐναι γιά τις Γαλλικές μπαλλάντες, 
οί όποιες είναι άπό τή μια ώς τήν άλλη άκρη τοΰ 
στίχσυέδώ μέ πολύ γραφικές, πολύ μικρές, έδώ πολύ

λιτές, πολύ ώραιες καί δχι μάλιστα σ ’ ελεύθερους 
σ ήχους.

Καί τραγουδάει :
—  Ή  κόρη τούτη νέθανε, πέθανε οτ,ς αγάπες της

στό χώμα τήν εβάλανε στό χώμα ώς ξημέρωνε 
τήν πλάγιασαν όλόμονη καί μέσα στά στσλίδια της 
τήν πλάγιασαν όλόμονη, υλόμονη,στήν κάσα της, 
έγύρισαν χαρούμενοι, έγΰρισαν χαρούμενοι 
τραγούδησαν χαρούμενα όλοι μέ τή σειρά τους. 
ή κόρη τούτη πέθανε, πέθανε στίς άγάπες της.
Στούς κάμπους έσκορπίσανε έπειτα, καθώς πάντοτε.

Α γ α π ώ  πολύ αυτούς τούς στίχους. Α γ α π ώ  αυτήν 
τήν ποίηση. Τραγουδάνε πάνω σέ τρεις κυρίους τό
νους. Τ Ι  γραφικότητα, ή συγκίνηση, ή εϊρο>νεία 
κυριαρχούνε διαδοχικά καί κάποτε μαζύ στά ποιή
ματα αυτά.

** *
'Η  ρίμα λείπει, κάποτε καί ή συνήχηση. Δέν τό 

προσέχει κανένας, έφ’ όσον βλέπει ν’ ανανεώνεται 
μέ ώραιες καινούργιες εικόνες τή μεγάλη ρομαντική 
ποίηση. Ό  ποιητής έχει μιά κλίση πρός τό χιουμου- 
ρισμό, τόν όποιον θέλει νά ικανοποίηση καμμιά φ ο 
ρά άκαιρα κι’ ύστερα από ένα αισθηματικό βιβλίο 
νά μιά παράδοξη μυθολογία: Ό ρφέας, Σιληνός 'II -  
ρακλής, ό παράδοξος Λουδοβίκος XI, μπαλλάντες πα
ράξενες καί δλες σχεδήν πρωτότυπες. "Ορισαν τόν Πόλ 
Φόρ μέ αγάπη αναμφίβολα καί διάθεση.ΤΙάπλή καί 
αγνή μεγαλοφυΐα, '( )  ποιητής αυτός είναι πραγματικά 
μιά αδιάκοπη δόνηση μιά νευρική μηχανή πολύ ευαί
σθητη ένα πρόθυμο μυαλύ, στό οποίο ή συγκίνηση 
συχνά διαμορφώνεται προτοΰ διαμορφωθή ή συνεί
δηση τής συγκίνησης. Τό ταλέντο τοΰ Π ώλ Φόρ εί
ναι ένας τρόπος ιδιαίτερος τοΰ «αισθάνεσθαι» καί 
τοΰ λέγει ν .

ΡΕΜ Υ ΝΤΕ ΓΚ Ο Υ ΡΜ Ο Ν

IN P A UCIS VERBIS
Μέ τό  φύλλο τ ο ύ τ ο  ή Κριτική κλεί

νει §να χρόνο  άπό τ η ν  ημέρα τής- έκδο
σής τ η ς .  Π ασχίζοντας γιά την  έπιβολη  
τών πραγματικών αξιών στό  μεγάλο κοι 
νό καί γιά ττίν άποτίνα ξη  άπ ’ αύτό τού  
λήθαργου στο 'όποιο  τ ό  καταδικάσανε'  
οί διά-ροροι ψιλικαντ£ήδες κ α ι ο ί κ ά π η -  
λοι τ ή ς τ έ χ ν η ς  πολέμησε σκληρά κι’άμεί-  
λιχτα  γιά τ ή ν  άποκατάσταση τ ή ς  φιλο
λογικής  άλήθειας .  Σήμερα έχει τήν  ικα
νοποίηση τ ή ς  μερικής έπιτυχίας τοϋ  
τ ό σ ο  δυσκόλου έργου τ η ς  καί τ ή ς  δι
καίωσης τών προβλέψεων τ η ς .  Γι’ αύτό  
άκούραστα θά συνέχιση τ ό ν  άγώνά τ η ς  
γιά τήν  αισθητική άγωγή το ύ  μεγάλου  
κοινού,  καί τή  δεύτερη χρονιά.  Κι’



έλεύθερη, α ν εξάρ τητη  σ τ ις  γνώμες; τ η ς  
μακριά άπό κάθε προσωπολατρεία κα! 
φανατισμό 0α σηκώση τ ό  φραγγέλιο  
γιά νά διώξη τ ά  παράσιτα πού ά π ό μ ε ι -  
ν α ν  στό  Ναό.

Παράλληλα θά πρω τοστατήσει  γιά μιά 
πλα τύ τερ η  οργάνωση τών νέων, έκείνων 
τών νέων, πού ή ίσοροπημένη τ ά σ η τ ο ο ς  
δίνει την  έλπίδα δ η  τό  Αύριο τούς· 
ανήκει.

Μιά παλιά θεατρική αμαρτία τοΰ κ. Σπ. Μελά, τό « ’’Α 
σπρο καί τό μαύρο», ήρθε πάλι στήν επιφάνεια. Ό  συγγρα
φέας της ξιπάστηκε άπό κάποιον όψιμο θόρυβο, πού γίνη'  
Κ8 στή χώρα τών βασιλέων τών χοίρί·μεριών καί μας ανά
πτυξε πάλι τις γνωστές κοινωνικές του θεο)_>ίες. πού ένα- 
σμενίζονται τήν αποσύνθεση τή; οικογένειας, τό άνοιγμα 
χοροδιδασκαλείων άπό άποτυχημένους γιατρού; κ. α. τ. Α 
κούστηκαν άπό τή σκηνή τοϋ «Κυβελείου» οί γνωστέ;' άνο· 
ησίε; .·

«Μαμά σά ; γαργάλιζε τό βυζί σ ς όταν μέ βυζαίνατε», 
« Σ ’ έρριξε στήν γκρενά βελούδινη ντορμέζα καί σ ’ έσφαξε 
σάν ά ,ν ί»  κ ύ ό  τβτρΰϊο,ρ >: συγ/ρ& φέα;— ΰ<ιβρκοινωνιολό
γος, βρήκε πώς ή άναγέννηση τοϋ Θεάτρου θά γίνη μόνο 
μέ τήν Κυβέλη γιατί αύτοί τοϋ ανεβάζουνε πρόθυμα τό κά
θε σκηνικό του βαναυσούργημα.

Τόν περασμένο μήνα πεθανε δ ποιητής Πολέμης. Τό Ιρ- 
γο τον σημαντικό σέ ποσότητα, δέν εΐνε τέτοιο καί οέ ποιό-, 
τητα. Εννοείται πώς δέ λείπουνε άπ ’ αύτό οί αυθόρμητοι 
μουσικοί στίχοι, πού καταφέρνουνε νά επικοινωνήσουνε μέ 
τήν ψυχή τοϋ αναγνώστη, διερμηνεύοντας κάποια βαθύτερα 
συναισθήματα. Υ πάρχει δμως πολύ κοινολογία, πού νομί
ζεις δτι οί περισσότερες ποιητικές συλλογές του γράφηκαν 
γιά νά χρησιμέψουνε γιά έρωτικό έπιστολάριο στά έρωτό- 
καθα μοδιστρόνια, στις υστερικές γεροντοκόρες, καί στούς 
ρωμαντικοΰ; γυμνασιόπαιδες.

’Ά ν  ό Πολέμης έγραφε τό τρίτο μόνο τοϋ έργου του θά 
μπορούσε σήμερα νάχη καλύτερη θέση στά Νεοελληνικά 
γράμματα.

Ή  κ ο ν ι κ λ ο ε ι δ ή ς παραγωγή του έξασθένισε τό 
ποιητικό του αΐσίίημα.

Στό θέατρο έσημείιοσε αρκετές επιτυχίες μέσα άπό τίς 
όποιες ξεχωρίζει τό μόνόπραχτό τ ο υ : ή «Γυναίκα».

Ό  κ. Συναδινός έχοντας στό ενεργητικό του αρκετές 
επιτυχίες, αύτή τή φορά «ϋπερέβη τάς δυνάμεις του» κι’" 
έγραψε τόν «Καραγκιόζη». Ή  σύλληψη τοϋ έργου αύτοϋ 
elvai αληθινά δυνατή, ή εκτέλεση του δμως αφίνει τό θεα
τή εντελώς ψυχρό. Δέν υπάρχει ούτε ίχνος δραματικής πνο
ής σ’ αυτήν. Ό  ήρωάς του ρητορικώτατος, μονότονος, δέν

κατορθώνει νά συγκίνηση τό κοινό ηΰτε στό φινάλε τής β' 
πράξης, στό σαρκαστικό γέλιο του. Κι’ άφοϋ κλείση ή αυ
λαία το  θεατή ενοχλεί ή απορία: —Γιατί αύτοκτονεΐ επί 
τέλους ό ήρωας ; , άφοϋ παθολογικός τύπος δέν είναι, απε
ναντίας εκδηλώνεται ζωτικότατος, κι’ άφοϋ καμμιά σκηνή 
δέν προηγείται πού νά τοΰ κλείνει τίς πόρτες τοϋ σπιτιού; 
Κι’ έπειτα εκείνο τό γράμμα του στήν ανεψιά του, στήν τε
λευταία πράξη, αύτή ή σύμπτωση μέ τό πένθιμο μπιλιέτο 
τοϋ γιατρού Ράνκ τή ; “Ιψενικής «Ν όρας» δέ μπορούσε νά 
λεΐπΐ) ;

Ό  κ. Σ. ά ; καταγίνη στήν κομβντί καί στή φάρσα, θεα
τρικά εϊδη στά όποια μπορεί νά σημείωση κι’ άλλες έπι- 
τυχίες Ισάξιες μ’ εκείνες τοϋ «Επιτηδείου» καί ιώ ν  «Μ πλο
φών».

Πεθανε ό νέος ποιητής Ά ντρέας Αοΐζος. Τό καρδιακό 
νόσημα άπό τό όποιον έπασχε είχε σταλάξει στήν ψυχή του 
τήν πίκρα καί τήν απογοήτευση, γι’ αύτό .μέσα στά τραγού
δια του αναδεύεται πάντα ό πόνος μιας ραγισμένης ζωής. 
Ή  θλίψη του λεπτή, διακριτική, ξεχύνεται κάποτε οέ - μιά 
επίκληση στή χαρά πού δέ φώτισε ποτέ τίς μέρες του. Μά 
γρήγορα βλέπει πώς ή κά8ε του ανάταση χτυπιέται αλύπη
τα άπό τή σκληρή μοίρα καί ξαναγυρίζει στό ίδιο πένθιμο 
μοτίβο τοτ>.

’Αμίμητο ! Ή  ρωμέϊκη κουτοπονηριά θριάμβεψε καί 
πάλι! Ό  έκδοτης κ, Μ,ΊΖηκάκης προκηρύσσοντας διαγω
νισμό γιάσ'ϋγγραφή μ υθιστορήματος άπό 15-20 τυπα/ραφικα 
φύλλα ώρισε χρηματικό έπαθλο δραχ. 5.000. Τί γενναιο
δωρία θά πήτε. Προσέχτε όμα>£: Τό έπαθλο αύτό θά ν.ατα· 
βληθή γι ϊ την εκτύπωση τοϋ έργου ! Σέ ποιόν ; Σ τον  κ. 
Ζηκάκη, Κι' ό Ουγγραφέας ; "Α, ό συγγραφέα? ! Αύτός θάχη 
τή δόξα ότι βραβεύθηκε !

Άφίνοντας τήν τιμή αύτή στά θορυβόπληχτα · καί 
δοξομανή, παιδαρέλια, συγχαίρουμε τόν κ. Ζηκάκη j /ιά τό 
έπιχειρηματικό πνεύμα του. > _

Έ ω ;  πότε στόν τόπο μας ό λόγιος καί ό καλλιτέχ νης θά 
θε<ορεΐται κλοτσοσκούφι τοϋ ποώτου ιυχόνταέπιχεβρήματίο;

Α· ΙΙ'·

ΛΑΘ Η
Στό φύλλο άρ. 10. «Γενική Θεωρία τοϋ Ω ραίου» άντίς 

“Α ν έσπρωχναν οτά ακρα τή &εωρία τής αγγλικής σχολής 
αποτελέσματα π ον  παραπάνον εδείξαμε.

Νά διαβαστεί.
Λ ν  έσπρωχναν στά άκρα τή ·&εωρία τής αγγλική ς σχο 

λής Οί'.χαμε τ '  άποτελέοματα κ.λ.π.

Δ Η Λ Ω Σ Η
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