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ΣΤΡΟΦΕΣ

ί

2>’ ανυψωθώ και θά  σταθώ σέ μιά μεγάλη αχτίδα 
[Ίανοραματική,
Ρουφώντας τές όλόγλυκες μυροπνοές μ ’ ελπίδα,
Νά βασιλέψω εκεί.

Θ ’ ακούσω σ ι’ άστρα ν ’ αντηχούν τοΰ Παραδείσου οί τόνοι 
Θ ά ίδώ  τόν Έ ρ ω τα  γοργά νά βγαίνει από τό χάσμα,
Κ ι’ ώϊμένα, κάποια θύμηση πού τόσο μέ λιγώνει,
Θά μέ βοηθήσει στά ψηλά νά πώ τό κύκνιον άσμα.

I I

“Ερμη ζωή, πού άπόμεινες παλιοΰ καιροΰ τά ερείπια, 
Κοντό κερί, πού μιάν αύγή θέ νά βρεθείς λυομένο,
Πόσες λαχτάρες καί χαρές άπ’ τό ποτήρι σου ήπια,
Πού πλιά είναι ραγισμένο.

Μά τώρα τά γεράματα τά χιονισμένα τ’ άντρα 
Π ού άλλες ήμερες είτανε τής νιότης τό βασίλειο,
Μέ τήν καρδιά πού αστραφτερή διάλεμπε τότες χάντρα, 
Περίλυπα κυττάζουνε μακριά— μακριά τόν ήλιο.

I I I

’Απόψε πού τό κΰμα σπα στήν έρμη ακρογιαλιά,
Κα'ι άχολογάνε οί κλώνοι,
’Απόψε τά μεσάνυχτα μέ ξωτικά βιολιά,
θ έ  νά αίστανθώ τό πέλαγο πού τούς καϊμούς του απλώνει.

’Α πόψε, ουράνια ρήγησσα, τής αστραπής πλημμύρα, 
Κ ορώνα τοΰ βορριά,
’Απόψε θέλω νά αίστανθώ τοΰ ’Απόλλωνα τή λύρα,
Π ού τραγουδάει βαρειά.

IV

’Αστέρι, διάφανο, χρυσό, πούσαι γιομάτο άγνότη, 
καί κρέμεσαι ψηλά,
Καί πότε σύγνεφα σέ κλείουν, καί πότε μέ λαμπρότη 
Τό θώ ρι σου γελα,

Καί πάλι ξανακρύβεσαι, καί πάλι απ’ αύτοΰ πάνου 
Νά λάμψεις δέν αργείς,
Μέ τή χαρά, μέ τόν καϊμό τέτοιο πα ιγνίδι κάνω 
Κ ’ έγώ στή μαύρη γής.

s n v p e a  N IK O K A B O rP A S

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Ε Σ

Θεοί, λατρείες καί είδωλα μές τήν ψυχή μου πλήθια,
Σά βλάστηση πού ξύπνησε μιά ροδισμένη αυγή—
Κόσμοι πού ζοΰνε στ’ δνειρο, πού ζοΰνε στήν αλήθεια, 

Στόν ούρανό ή στή γή.

Τά πρώτα μου τά όνείρατα καί οΐ πρόκες προσδοκίες, 
Κάποιες αγάπες μάκρυνες, κάποιοι κρυφοί καϋμοί,
Πού υψώθηκαν, γιγάντωσαν καί γίνανε θρησκείες 

Καί γίνανε βωμοί.

...Μ ιά δίψα ή φαντασία μου, μιά δίψα ό λογισμός μου, 
Κάποιες φτεροΰγες διάπλατες ανοίγει καί πετα,
Στοΰ αγνώστου τ’ άξεδιάλυτα, στά μυστικά τοϋ κόσμου, 

Χωρίς νά σταματά.

Καί φέρνει με στόν "Ολυμπο πού δυνατός καί νέος 
Χαμογελάει ενο^ θεός σάν τό γλαυκό ούρανό,
Κ ' Ιεροφάντης γίνομαι καί μύστης ’Αθηναίος 

Καί τόνε προσκυνώ.

Καί φέρνει με σ’ ενα ναό πού ψαλμωδίες ήχοΰνε 
Παθητικές, καί υψώνεται σά σύννεφο δ καπνός, 3 
Καί νοιώθω  μιά κατάνυξη, τά γόνα μου λυγοϋνε,

Σ ά  νάμαι χριστιανός.

Καί σ’ άνθοτόπια φέρνει με— σμάρια οΐ λωτοί, τά ρόδα— 
Πού ιερουργοί παράξενοι δέονται ευλαβικά,
Καί σκύβω μπρός σ’ ενα άγαλμα βουβό, σέ μιά παγόδα, 

Είδωλολατρικά.

Κ ’ οί κόσμοι πού δνειρόπλασαν Ό δ ΐν ο ι ή Ναζωραίοι 
Λάτρη θερμά μέ κάνουνε, πιστό προσκυνητή,
Σάν είναι κόσμοι ασύγκριτοι, σάν είναι κόσμοι ωραίοι 

Καί κόσμοι ιδεατοί.

...Θρησκεία καί κάποια πίστη μου πού μ’ έχει γιγαντώσει, 
Πώς τής ψυχής τό ξύπνημα καί ή θέληση τοΰ νοΰ 
Θά πλάση εναν παράδεισο, στή γή πώς θά  στεριώση 

Τή δόξα τ’ ουρανού.

Κ ι’ άκόμα είναι θρησκείες μου, παντοτεινά είδωλά μου, 
Κάποιες σκλαβιές ποΰ στέργω τις—πώς τάχα νά τό είπώ ΐ— 
Τά χέρια πού μέ λίκνισαν, τό σπίτι μου, ή φωτιά μου,

Τά μάτια πού αγαπώ.

Θεοί, λατρείες καί είδωλα μές στήν ψυχή μδυ πλήθια,
Σά βλάστηση πού ξύπνησε μιά ροδισμένη αύγή,
Κόσμοι πού ζοΰνε στ’ δνειρο, πού ζοΰνε σιήν αλήθεια, 

Στόν ούρανό ή στή γή !
Λ Ε Ω Ν  Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Α Σ
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ΣΚΗΝΗ Α '.

Τ ό  Λ ο ύ ν σ ι ν α ν .  Μ ία  κ ά μ α ρ η  α τό  κ α β τ έ λ λ ι .

( Έ ρ χ ε τ α ι  ενα ς  για τρός κα ι μ ιά  κυρ ία  τή ς  αυλής).

Ό  Γιατρός— Έ χ ω  άγρυπνήσει μαζή σου δυό νύχτες, 
καί καμμίαν άλήθεια δέν εύρηκα σ’ δ,τι μοΟ άναφέρνεις. 
Πότε ήταν ή τελευταία φορά πού έπερπάτησε ;

Ή  Κ υ ρ ία — ΆφοΟ 6 μεγαλειότατος έπήγε στόν πό
λεμο τήν είδα νά σηκώνεται άπό τό κρεββάτι, νά ρίχνει 
άπάνου της τό νυχτικό της φόρεμα, νά ξεκλειδώνει τόν 
κρυφτοντά της, νά παίρνει χαρτί νά τό ξεδιπλώνει, νά τό 
γράφει, νά τό διαβάζει, νά τό,βουλώνει Ιπ ε ιία , καί νά γυ 
ρίζει πάλι στό κρεββάτι της. Κ ί’ 8λ’ αύτά τά Ικανέ έ··ώ 
έκοιμότουν βαθειά.

Ό  Γιατρός — Μεγάλη άναστάτωση στή φύση ! — Νά 
λαβαίνει τές ευεργεσίες τοΟ ύπνου, καί νά κάνει τίς δου
λειές τοΟ ξυπνοΟ τοΰ άνθρώπου !— Σ ’ αύτήν τήν ύπνοτική 
ταραχή της, έχτός άπό τό περπάτημα κ ι’ άπό τάλλα τά 
καμώματα, τί τήν ακόυσες νά λέα  καμιά φορά ;

Ή  Κ υρ ία — Κάτι, Κύριε, πού έγώ δέ θέλω νά τό ξα- 
ναειπώ.

Ό  Γιατρός—Σ' έμενα μπορείς νά τό είπεΐς καί μάλι
στα πρέπει.

Ή  Κ υρία  — Ούτε έσέ, ούτε κανενός άλλου, άφοΟ δέν 
Ιχω  μάρτυρες γιά  νά βεβαιώσω τά λόγια μου. (Έ ρ χ ε τα ι 
μ ’ ενα κερί στό χέρ ι ή Λαίδυ Μακβέθ). Ά λλά  κοίτα I Νά 
την έρχεται. Αύτός είναι πάντα ό τρόπος της· καί μά τή 
ζωή μου, κοιμάται βαθειά. Πρόσεχέ την καί στάσου π α 
ράμερα.

Ό  Γιατρός—ΠοΟ εύρήκε τά φωτερό ;
'Η  Κ υρία  — Ή τα νε  σιμά της. Στήν κάμαρά της έχει 

πάντα φως. 'Η  Ιδια τώχει προστάξει.
‘Ο Γ ια τρ ό ς—Βλέπεις τά μάτια της είναι άνοιχτά.
'Η  Κ υρ ία —Ναί, άλλά είναι κλεισμένες οί αΐσθησές της.
Ό  Γ ια τρός—Τί κάνει τώρα. Κοίτα πώς τρίβει τά χ έ 

ρια της.
Ή  Κ υρ ία  — Αύτό είναι τό συνειθισμένο της. Κάνει 

τάχα  πως νίφτει τά χέρια της, καί τήν Ιχω  ιδεΐ νά τό κά
νει έξακολουθήτικά γιά Ινα τέταρτο τής ώρας.

Α αιδ. Μ αχβεΰ ·—Μά έδώ είνε μιά κηλίδα !
Ό  Γιατρός — Ά κ ο υ  μιλεΐ ! — θ ά  σημειώσω δ,τι τής 

βγαίνει άπό τό στόμα γιά  νά δυναμώσω δσο μπορώ τό μνη- 
μονικό μου.

A . M a x .—Φ ύγε, κηλίδα καταραμένη, φύγε σοΟ λέω ! 
Μιά, δυό : Τώρα είναι ή ώρα γιά νά τό κάμεις !— Σκοτα
δερή είναι ή κόλαση !—Ντροπή σου, ά /τρα μου ! Στρατιώ
της καί νά φοβάσαι !—Τί χρειάζεται νά φοβούμαστε; ποιός 
μπορεί νά κράξει σέ άπολογία τή δύναμή μας; Μά ποιός 
θά τό πίστευε πώς δ γέροντας είχε τόσο αίμα μέσα του 1

Ό  Γ ια τρός—Τό πρόσεξες αύτό ;
A . M a x .—ΤοΟ Φάϊφ ό λόρδος είχε γυναίκα, ποΰ είνε 

την τώρα ; Μά αύτά τά χέρια ποτέ δέ θά καθαρίσουν; 
Ούτε λόγο πλιά γ ι’ αύτό, σύζυγέ μου, ούτε λόγο πλιά ! 
Χαλάς τά πάντα μ’ αύτό τό σάστισμά σου.

'Ο  Γ ιατρός— Ά χ ,  Ά χ  ! Ιμαθες δ,τι δέν Ιπρεπε.
'JT Κ υρ ία  — Ε ίπ ε  έκεΐνο πού δέν Ιπρεπε. Αύτό είνε 

θετικό. 'Ο  Θεός ξέρει τί έγνώρισε.
A . M a x .— Έ δ ώ  μένει άκόμα ή μυρωδιά τοΟ αίμάτου. 

Μηδέ δλα τά μυρωδικά τής Αραβίας δέ μποροΟν νά μοσκο
βολήσουν αύτό τό χεράκι. Ώ χ ,  "Ωχ, "Ωχ·!

*0 Γ ιατρός — Τί άναστεναγμός ήταν αύτός I Βαρειά 
είνε φορτωμένη ή καρδιά της !

Η Κ ν ρ ία —Δέ θάθελα νάχω τέτοιαν καρδιά στά στήθη, 
ούτε αν μοϋδινε τ’ άξιώματα όλάκαιρου τοΰ έαυτοΟ της.

Ο Γ ιατρός— Σωστά, σωστά !... 1
'Η  Κ ν ρ ία —Σωστή καρδιά άς τής1 εδινε ό θεός.
Ό  Γ ια τρός — Ή  άρρώ στια  αύτή ξεβγα ίνει άπό τόν 

κύκλο τής π ρ α χ τ ικ ή ς  μου. Κ ι’ δμως έγνώρισα μερικούς 
ποΟ έπερπατοΟ σαν στόν Οπνο τους, κα ί ποΟ άπέθαναν άγια  
στό κρεββάτι τους.

A. M an. — Νίψε τά χέρια σου· βάλε’ τά νυχτικά σου· 
μή φαίνεσαι τόσο άχνός. ΣοΟ τό ξαναλέω ό Μπάνκβος είνε 
θαμμένος, καί δέ μπορεί νά βγει άπό τό κιβοΟρι του.

'Ο  Γ ια τρ ό ς— Α λήθεια  ;
A . M ax .—Στό κρεββάτι I ΧτυποΟν τήν πόρτα ! Έ λ α ,  

Ιλα, Ιλα, Ιλα. Δός μου τό χέρι σου- δ,τι έγίνηκε δέ μπο
ρεί νά ξεγένει* στό κρεββάτι, στό κρεββάτι, στό κρεββάτι. 
(Φεύγει).

'Ο  Γ ια τρός—θ ά  πάει τώρα στό κρεββάτι ;
'Η  Κ νρ ία — Ε ύ τύ ς .

'Ο  Γ ιατρός—Ντροπερνά ψιθυρίσματα Ιχουν βγει 
Στόν κόσμο. Ά π ό  τ ’ άφύσικα τά Ιργα 
Α φύσικη άναστάτωση γεννιέται,
Τά μυστικά τους οί άρρωστες ψυχές 
Συχνά τά ξεφορτώνουν στό βουβό τους 
Προσκέφαλο, ’Έ χ ε ι  άνάγκη πλιό μεγάλη 
Ά π ’ τόν παπά παρά άπό τό γιατρό.
Συμπάθησέ μας δλους, θέ μου, θέ μου,.
Σπλαχνίσου την, άλάργεψε άπό κείνην»
Τά μέσα κάθε βλάβης, κ ’ Ιχε  πά«ι«.
Ά πάνου της τό βλέμμα σου.— Σ “ άφίνω 
Τήν καλή νύχτα, δτι είδα Ιχε ι ταράξει 
Τό νοΰ μου καί τά μάτια μου Ιχει σκιάξει. 
Σκέφτομαι μά δέ λέω τί δέν τολμάω.—

'Η  Κ υ ρ ία — Καλή σου νύχτα άγαπητέ γιατρέ μοι).

ΣΚΗΝΗ Β '.

Χ ό  ξ έ χ ω ρ ο  σ ιμ ά  α τ ό  Α ο ΰ ν α ιν α ,ν

( Έ ρ χ ο ν τ α ι  μ ε τα μ π ο ύ ρ λα  Mat ση μ α ίες, ό Μ εντέϋ·. ό Κ α ί- 
ϋ·νες, ό "Α γχο ς , ό Α εννό ξ , κ α ι σ τρα τ ιώ τες  )

Μ εντέϋ·—Σιμά είνε τ ’ άγγλικά τά άσκέρια. Ό  Μάλκολμ, 
Ό  θείος του δ Σίγουαρδ, καί 6 καλός Μακβέθ

Τά όδηγοΟν, καί τά στήθη τους άνάφτει 
Ή  έγδίκηση. Γιά τό Εργο τό άκριβό 
Στήν τρομερή καί αίματωμένη άντάρα 
Τών άρμάτων θά κράζαν καί άσκητάδες.

Αγκος— Βέβαια σιμά στοϋ Βέρναμ τό ρουμάνι 
θ ά  τούς εύροΰμε. Αύτόν τό δρόμο έπήραν

[α ίτνε ς—Ξέρει κανείς άν είνε μέ τό Μάλκολμ 
Κ ι’ δ Δΐναλμπαν ;

Ιεννόξ — Λέν είνε θετικά.
Έ γ ώ  τόν πίνακα Ιχω  τών αρχόντων :
Γραμμένος είνε ό γυιός τοΟ Σίγουαρδ, κι’ άλλα 
Α γένεια  παληκάρια ποΰ θά δείξουν 
Τώρα τόν πρώτο άντρικό  τους καρπό.

Γεντέ#— Κ ι’ ό τύραννος τί κάνει ;
ίο ϊ^νες— "Ολο δχυρώνει

ΤοΟ Δούνσιναν τό κάστρο τό μεγάλο.
Κάποιοι τρελλό τόν λέγουν, κι’ άλλοι κάποιοι 
ΠοΟ τόν μισοΟν λιγώτερο, δνομάζουν 
Λύσσα γενναία τό φέρσιμό του' άλλά 
Τό βέβαιο είνε ποΰ πλιά δέν είμπορεΐ 
Στή φυσική τή ζώστρα νά κλειδώσει 
Τό άρρωστο πρίσμα τοΰ ζητήματος του.

Ά γ χ ο ς —Τώρα γρικά πώς τοΰ κολλοΟν τά χέρια 
Τά·κρουφά φονικά. Πάσα στιγμή 
Οί άποστασίες τήν άπιστιά του έλέγχουν,
Κ ι’ δσοι τόν άκλουθοΟν: τό πρόσταγμά του 
Άκολουθοΰν, κανένας άπό άγάπη .
Τώρα γρικά φαρδιά τά άξιώματά του 
Τρογύρω του σά γίγαντα σκουτιά 
Πάνου σ’ Ινα τζοτζέ ποΰ τάχε κλέψει.

ΙΙεντεϋ'— Είνε άπορο λοιπόν ποΰ δειλιασμένα 
Τά παιδεμένα φρένα του σαστίζουν,
“Ό ταν δ,τι είνε μέσα του κατάρα 
Στόν έαυτό του δίνει, γιατί έκεΐ είνε ;

Καΐϋ'νες—Έ μ πρός άς ξεκινήσουμε κ ’ έμεΐς,
Γιά νά όρκιστοΟμε υπ οτα γή  δπου πρέπεΓ.

1* Ά ς  βροΰμε τό γ ιατρό τοΟ άρρώστου κράτους,
Κ ι’ άς χύσουμε τό αίμα μας μαζή του 
Στό γιατρικό, ώς τήν ύστερη σταξιά μας.

Λ ε ν ν ό ξ — Ή  μοναχά δσο άρκεΐ γιά  νά πώτίσει 
Τάνθος τής βασιλείας καί νά σαπίσει 
Τό χόρτο τάγριο. ’Εμπρός στό Βίρναμ δλοι 1 
(Φεύγουν μέ βήμα στρατιωτικό).

ΣΚΗΝΗ Γ '.

| Χ ό  Α ο ύ ν α ιν α ν .  l t d  χ ά μ ϊρ ν ί  e t o  κ ϊ β τ έ λ λ ι .

( Έ ρ χ ο ν τ α ι  δ Μ αχβέϋ·, δ γ ια τρός  χ ι '  ενας υ π η ρ έ τη ς ) .

Ιίακ/?έ$—Τίποτε πλιά μή μοΰ άναφέρνετε ! "Ολους 
Α φήστε τους νά φύγουν ! Δέ μέ πιάνει 
Φόβος, ά δέν κινήσει τό ρουμάνι 
Τοΰ Βίρναμ πρός τό Δούνσιναν. Καί τί είνε 
'Ο  Μάλκολμ τό π α ιδ ί ; Δέν έγεννήθη 
Κ ι’ αύτός άπό γυναίκα ; Καί δέ μούιταν

Τά πνέματα ποΰ ξέρουν κάθε άνθρώπου 
Τό τυχερό : «Μή σκιάζεσαι, ώ Μακβέθ,
Κανείς, ποΰ νά τόν γέννησε γυναίκα,
Νά σέ νικήσει δύναμη δέ θάχει ;».
Αοιπόν άμέτε, άμέτε, άπιστοι Λόρδοι,
Καί σμίξετε τούς άσωτους τούς Ά γ γ λ ο υ ς  !
Ό  δισταγμός ποτέ δέ θά λιγήσει,
Ούτε δ φόβος ποτέ θ’ άναστατώσει,
Τό πνέμα ποΰ τό είνε μου άφεντεύει 
Καί τήν καρδιά μου μέσα μου σαλεύει.

(Έ ρ χ ε τα ι Ινας δοΰλος).
Ά ς  σέ μαυρίσει δ διάβολος βρωμιάρη,
Ποΰ ή δψη σου είνε γάλα ! ΠοΟ τηράζεις 
Μέ τό χηνήσιο βλέμμα σου ;

*0 Δ οΰλος— Είνε δέκα
χιλιάδες . . .

Μακβέθ·— Χήνες, λέρα ;
'Ο  άοϋλος— Α σ κέρ ι, Κύριε !

Μ ακβέϋ·—Ά μ ε  τό πρόσωπό σου νά τσιμπήσεις,
Τό φόβο σου φκιασίδωσε, παιδί,
Πώχεις τό σκώτι άχνό σάν άπό κρίνα I 
Τί στρατιώτες, μωρέ, ποΰ νά ψωφήσεις ;
Τά πάνινά σου μάγουλα τοΰ τρόμου 
Οί σύμβουλοι είνε. Τί στρατιώτες ; αΐ !
ΤοΟ δρροΰ τό χρώμα Ιχ ε ι τό πρόσωπό σου.

Ό  Δούλάς—Τ ’ άσκέρια τ’ άγγλικά. Συμπάθιο, άφέντη !
Μ,ακβέϋ·—Πάρε άπό δώ τά μούτρα σου! ( Ό  δοΰλος φεύγει) 

Έ  καρδιά μου,—
Αϊ Σέϋτον άρρωσταίνει 1 Σέϋτον λέω 1—
"Οταν τηράζω... Τοΰτο τό γουροΰνΐ 3
Γιά πάντα θάρρος θά μοΰ δώσει, ή τώρα 
θ ά  μέ γκρεμίσει κάτου άπό τό θρόνο,—
Χρόνια άρκετά Ιχω  ζήσει I Τής ζωής μου 
'Ο  δρόμος μ ’ Ιχε ι ρίξει στά ξερά 
Στά κίτρινα τά φύλλα, κι’ δ,τι πρέπει 
Τή γέρικη ήλικία νά συντροφιάζει :
Τιμές, άγάπη, ύπακοή καί φίλοι 
Περίσσιοι, έγώ δλα αύτά δέν τά προσμένω,
Κι’ άντίς τους, ά χ  κατάρες θ’ άπολάψω, 
Μεγαλόφωνες δχι, μά βαθειές,
Ε πα ίνους μέ τά χείλη , άνάσες άδειες,
Ποΰ ή δύστυχη καρδιά μου μέ χαρά 
θ ά  τές άρνιότουν, κι’ δμως δέν τολμάει...
Σέϋτον... (Έ ρ χ ε τα ι δ Σέϋτον)

Σ έϋτον—Τί όρίζει ή χάρη σου ;
Μακβεϋ·— Τί νέα ;
Σ έϋτον—“Οσα μάς άναφέρουν είνε βέβαια.

Μ,ακβεϋ· — θ ά  πολεμήσω ώς ποΰ ά π ’ τά κόκκαλά μου 
Νά σπαραχτοΰν οί σάρκες μου. Ά μ ε  φέρε 
Τάρματά μου.

Σ έϋτο ν — Δέν είνε άκόμα άνάγκη.
Μακβέΰ·— θέλω  νά τά φορέσω I Στείλε κ ι’ άλλους 

Καδαλλαρέους νά περιτρέξουν δλον 
Τόν τόπο. "Οσους άκούσεις νά μιλήσουν 
Γιά φόβο, κρέμασε τους 1 Τάρματά μου t
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I ιατρέ, πώς είν’ ή άστενισμένη ;
'Ο  Γ ία τρός— Κύρΐε,

'Η  άρρώστεια τόσο οέν τ ψ ε  συγχίζει,
'Όσο οί συχνές πικνές της φαντασίες,
ΠοΟ άνάπαψη καμιά δέν της άφίνουν.

Μακβέΰ·— Ά π ό  αύτές γιάτρεψε την ! Δέ μπορείς 
Σ ’ άρρωστο πνέμα γιατρικό νά δώσεις,
Μιά ριζωμένη θλίψη άπά τή μνήμη 
Νά ξεγενιάσεις ; Την άντάρα πούνε 
Γραμμένη στό μυαλό της νά άποξύσεις,
Καί μ’ ενα γλυκό άντίδοτο άλησμόνιας 
Τό όλόγιομό της στήθι να καθάρεις 
Ά π ’ τήν κίντυνην υλην π ίΰ  βχραίνει 
άπάνω στήν καρδιά της ;

Ο Γιατρός— Πρέπει μόνος
Τό φάρμακό του δ άρρωστος νά βρει.

Μακ/ϋέΰ·—Τά γιατρικά σου ρίχτα στά ζαγάρια !
Κανένα τους δέ θέλω !— Φόρεσε μου 
Τάρματα ! Δός μου τό ραβδί μου, Σέϋτον,
Στείλε τους !— Α! γιατρέ, μέ παραιτήσαν 
Οί άρχόντοι ! — Κάμε γλήγωρα !— Γιατρέ μου, 
Ε ξέτα ζε  δλα τά νερά τοΟ τόπου,
Τήν άρρώστεια της βρές, καθάρισέ την,
Καί γέρεψέ την δπως ήταν πρώτα.
Τότες έγώ θά σέ παινέσω τόσο
ΠοΟ δ άντίλαλος ξανά θά σ’ έπαινέσει...
Σπάσε τά λουριά σοΰ λέω !—Ποιό ρεβέντι,
Ποιά σέννα, ποιό καθάρσιο, αύτούς τούς Ά γγ λ ο υ ς 
θ ά  ξεπαστρέψει γλήγωρα άπό δώ ;—
Έ χ ε ις  άκούσει γ ι’ αύτουνούς;

‘Ο Γ ιατρός— Να! Κύριε !
Κάτι οί βασιλικές σου οί έτοιμασίες 
Μάς κάνουν νά γρικοΟμε.

Μ ακβέά— Φέρε αύτό
Κατόπι μου (Δέχνει τό σκουτάρι του) Δέν έχω νά 
Θάνατο ή χαλασμό, τί δέν.Ίφάνη [σκιαχτώ
Στό Δούνσιναν τοΟΒίρναμ τό ρουμάνι. ("Ολοι φεύγουν 
έχτός τοΟ γιατροΟ).

Ό  Γ  ιατρός—Ά ν  ξεφύγω ,άπ’ τόν Δούνσιναν γερός 
Δέν πατώ πλιά κι’ άν θά γενώ χρυσός...

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ό  «ΜαΟρος Γάτος» μέ τδ έρχόμενο φύλλο τελειώνει 
τήν πρώτη χρονιά του, μέ μια ζημία άπό 2,000 δραχμές. 
"Οσοι θέλουν νά τόνε λάβουν καί τό νέο χρόνο, πρέπει νά 
μάθουν δτι ή συνδρομή έγινε δέκα (10) δραχμ. καί τό πρό
γραμμα ευρύτερο.

Οσοι θέλουν σειρές δεμένες σέ τόμο, πρέπει νά μάς τό 
δηλώσουν, γιατί δέν έχουμε παρά 85 μονάχα. Γιά τούς 
συνδρομητές^ θάχουν δέκα δραχμές καί γιά  τούς άλους 12.

Ό  «Μ. Γάτος» άπό τό νέο χρόνο θά όνομαστεΐ «Τέχνη 
καί Γράμματα».

Τό περιοδικό «Μ. Γάτος», δέν έχει άπολύτως ?1αμιά 
σχέση μ’ όποιοδήποτες κατάστημα ή άλ!λο, πού έλαχε νά- 
χ ε ι τ ’ δνομά του.

Γ.  Σ Κ Λ Η Ρ Ο Υ -  « Τ Α  Σ Υ Γ Γ Χ Ρ Ο Ν Α  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  
ΤΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Υ »

, Νά κ ’ ενα νέο, άλ-ηθινά νέο βιβλίο. Είναι ή πρώτη φοp i 
που γίνεται μελέτη κοινωνιολογική καί πολιτική τής ίστο- 
ρικής έξελιξης τοΟ ΝεοελληνικοΟ έθνους άπό τήν έπονή 
τής άποκατάστασής του (1821) ΐσιαμε σήμερα.

Ο ί ιδέες που εκ φ ρ ά ζει ό σ υγγρα φ έας δέν είναι ή π ρώ 
τη  φορά πού τις  έξέφρασε. Ή  κεντρ ική  ίδέα του βιβλίου 
είναι ή ίδέα τοΟ π ροηγούμενού του έργου «Τό κοινωνικό 
μας ζή τη μ α » . Μά είνα ι ιδέες κα ί μέθοδος πρώ τη  φορά* 
έφ αρμοζόμενη στήν Ε λ λ ά δ α  γ ιά  νά μελετηθή  μ&  ώρι- 
σμένη ιστορική περίοδος.

ΐσ ια μ ε τώ ρα στήν Ε λ λ ά δ α  κοινω νιολογική  κα ί πολι*] 
τική σκέψη δέν ϋπ α ρ χε. Ρωμαντική α ίσ τη μα τολογία  έμ
παινε σέ χρ η σ η  γ ια  τήν έξη γησ η  κάθε ίστορικοΟ γεγονό
τος κα ί κάθε κοινωνικοΟ κα ί πολιτικοΟ φαινομένου. Καί! 
μεταφυσικισμός πρω τόγονος στή σ κέψ η  ιστοριογράφω ν καί 
π ολιτειολόγω ν έσ πρω χνε στή θεοποίηση  μεμονωμένων κοι
νωνικών σ το ιχε ίω ν, σύμφωνα μέ τήν ά τομ ική  συμπάθεια 
τοΰ καθενός, μέ τά  όποια  έπροσπαθοΟσαν νά έξηγήσουν τά 
ιστορικά κ α ί π ο λ ιτ ικ ά  ζη τή μ α τα , τή ν ιστορικήν έξέλιξη 
τής νεω τερης Ελλάδος καί τό κοινωνικό της ζή τη μ α .

Είναι 100 χρόνια άπό τήν Ε λληνικ ήν  Έ πανάστασ., 
έγράφηκαν περσσότερες άπό 10 ιστορίες τής Έ πανάστα, 
σης αύτής, πέρασαν άπό τό Πανεπιστήμιο τόσοι ιστορικοί, 
πολλοί μάλιστ* ά π ’ αύτούς θεωροΟνται καί σπουδαίοι, έ
χουμε τόσους τώρα, καί δμως δέν έχουμε παρά μόνο τή 
μυθιστορία, δπως είπε άλλοτε ό Παλαμάς νομίζω, τής Ε λ 
ληνικής Επανάστασης καί δχι τήν ίστορία της.

Οί ώς τω ρα ιστορικοί μας ά κοινω νιολόγητοι, άφιλοσό- 
φητοι, προκατειλημμένοι δ τι ή  ’Ε πανάσταση  τοΟ 21 είναι 
κάτι ξεχω ριστό στόν κόσμο, όφειλόμενο στόν έξαιρετικό 
χα ρ α χτή ρ α  τοΟ Ε λληνα , δτι είναι κ ά τ ι πού δέν μποροΟσε 
παρά  νά γίνει, άπό θεοΟ διωρισμένο, δτι είνα ι έργο τών ή- 
θΐκών μ ονάχα  σ το ιχε ίω ν τοΟ λαοΟ καί καθόλου τών ύλικών, 
ευρισκαν δλες τίς πράξες τών προσώ πω ν πού έδρασαν έ- 
παινετές, δτι δλα τά  κα κ ά  έκαμαν μ ονάχα  οί ΤοΟρκοι, καί* 
μή μπορώ ντας νά ίδοΟν τήν κοινω νική  σημασία  τής ’Ε π α 
νάστασης αύτής, άρχισ αν νά κατηγοροΟ ν συστηματικά  τό 
δημοκρατικό χ α ρ α χτή ρ α  τώ ν Συνελεύσεω ν τής ’Ε π α νά σ τα 
σης, νά παινοΟν συστηματικά  τόν Κ αποδίσ τρ ια , νά συμφω- 
νοΰν δτι χρ ε ια ζό τα νε  βασιλεία  κ α ί μ ονά ρ χη ς ,.χω ρ ίς  νά έξε- 
τάζουν ούτε σέ τί χρ ω σ τιώ τανε ή κίνηση γ ιά  τή  βασ ιλεία  
τής έπ οχή ς  έκείνης, ούτε σέ ποιώ ν συμφέροντα άντιστοι- 
χοΟσε.

Κ ’ έξετάζοντας τό κοινωνικό ζήτημ α  τής σ ημερινής 
, Ε λλ η ν ικ ή ς  κοινω νίας ιστορικοί κα ί π ολ ιτε ιολόγο ι, άν ίκ α - 
νοι νά έρευνήσουν τά  βαθύτερα α ίτια  τώ ν κοινω νικώ ν ά ντι- 
θέσεων κ α ί τίς  βαθύτερες δυνάμες, πού καθορίζουν τήν έξέ
λιξη κάθε κοινω νίας, ευρισκαν πάντοτε δ ιάφορα σ το ιχε ία  
τής εθνικής ζω ής πού έθεωρούσαν υπ α ίτια  τή ς σημερινής 
κοινω νικής καθυστέρησης τή ς Ε λ λ ά δ α ς  κα ί συμβουλεύαν* 
τήν ’ά λλα γή  τους γιά νά λυθ§ τό κοινωνικό ζ ή τη μ α  χ«1

νά προοδέψη ή Ε λλά δα . "Ετσι άλλοι ένόμιζαν τό γλωσ- 
οικό ζήτημα, δτι είναι ή αϊτία τών κακών, άλλοι ή άδια- 
φορία τοϋ λαοΟ γιά  τή θρησκεία, άλλοι άλλα κ ’ Ινας κ α 
θηγητής τέλος— ό Κ αζάζης—εϋρισκε πώς αιτία πού ή Ε λ 
λάδα δέν έπροόδεψε είναι γιατί είχε φιλελεύτερο πολί
τευμα I

Κανένας έτσι δέν έξέτασε τά ιστορικά προβλήματα τής 
■νεωτερης Ε λ λ ά δ α ς  σάν προβλήματα κοινωνικά, καί δλοι 
έμεναν ικανοποιημένοι μέ ταπεινές πατριδολογίες λόγων 
καί συγγραμμάτων (Λάμπρος, Καρολίδης, Σωτηριάδης) καί 
■ντιγραφές καί πολυγνωμίες χωρίς δημιουργική γνώμη 

αρίπολος) νά κρίνουν τόσο ζωτικά κοινωνικά προβλή- 
ατα.

‘Ο Γ. Σκληρός βαθειά μελετημένος, κοινωνιολόγος καί 
Ιστορικός— φιλόσοφος έπήρε τή νεώτερην Ε λλά δα  σά μιά 
περίοδο τής έξέλιξης τοΟ ΈλληνικοΟ έθνους καί προσπά
θησε νά λύση τό πρόβλημα : ποιών παραγόντων άποτέλε- 
αμα εΐταν ή ’Εθνική έξέγερση τοΟ 1821.

Πρίν άρχισε ι νά λύση τό ίστορικοφιλοσοφικό του πρό
βλημα έκθέτει τή μέθοδο πού άκολουθεί στίς ιστορικές του 
οπουδές, καί άπό τί άποτελιέται αύτή.

Είναι μέθοδος κριτική, θετική καί μαρξική. Δηλαδή 
άναχωρεί ό συγγραφέας άπό τή φιλοσοφική πίστη τής Έ -  
γελιανής φιλοσοφίας σύμφωνα μέ τήν όποία τά ιστορικά 
φαινόμενα δέν είναι κάτι άπό ;,,υ:ο, ξεκάρφωτο καί άναλ- 
λοίω το, μά κάτι σ’ άκατάπαυτη κίνηση, βρισκόμενο σάν 
ϊμβρυο στήν προηγούμενη·/ άπό τήν έμφάνησή το.» εποχή 
Πού περιέχει καί τή  μελλοντικήν ιστορική μορφή της. Τέ- 
ιτοια είναι καί ή Έ λ λ .  ’Επανάσταση. Προσπαθεί νά βρή 
μέσα στήν προηγούμενην έποχή άπό τήν ’Επανάσταση τά 
σπέρματα τής γέννησής της. Έ π ε ιτ α  δντας θετικιστής 
προσπαθεί νά έξηγήσει δλα τά φαινόμενα της σά σχετικά 
τό ένα μέ τ ’ άλλο καί άποτελέσματα άλληλοεπιδράσεων.

Καί μαρξιστής πιστεύοντας στήν πάντοτε ινή πάλη τών 
,κοινωνικών τάξεων, προσπαθεί μέ τό μαρξικό αύτό κλειδί 
ΐτής ιστορίας νά βρεί ποιάς κοινωνικής τάξης τά συμφέ
ροντα έπιβάλανε τήν ’Επανάσταση καί ποιά τάξη άπόχτησε 
ίιήν πολιτικήν έξουσία στήν πολιτική αύτή μεταβολή τής 
Ιδρυσης τοΟ έλεύτερου 'ΕλληνικοΟ Κράτους.

Καί βρίσκει έτσι δτι ή ’Επανάσταση αύτή δέν εΐταν 
[άλλο τίποτε παρά μιά ’Επανάσταση μέ οικονομική μορφή 
καί άστικό βάθος. Δέν έπαιξαν δμως μικρό ρόλο καί τά 
ήθικά στοιχεία τοΟ Έ θνους. Οί ναυτικοί (έφοπλιστές) καί 
έμποροι τών νησιών έπρωτοστάτησαν στήν Επανάσταση, 
γιατί τά συμφέροντα τους τούς τό έπιβάλανε. 'Η  οικονο

μ ικ ή  ζωή τοΟ τόπου, τόπου ναυτίκοΟ καί έμπορικοΟ, ώς ή 
,νησιώτικη καί παραλιακή Ε λ λ ά δ α , εΐταν στά χέρια τών 
[Ε λλήνω ν έμπόρων, ή οικονομική έξουσία τοΟ μέρους αύ- 
τοΟ τοΰ ΤουρκικοΟ Κράτους εΐταν στά χέρια τους, ένώ ή 

[πολιτική έξουσία εΐταν στά χέρια τών Τούρκων. 'Η  άντί- 
θεση αύτή κα ί τά κακά τών Τούρκων (τής φεουδαρχίας 
τοΰ τόπου) έπάνω στούς "Ελληνες, στούς άστούς, κακά πού 
ίφ ερνε ό τρόπος τής διοίκησης, τής φορολογίας, γενικής 
π ολιτικής κ λ π . έγέννησαν τήν ’Επανάστασην ή καλλίτερα 
τήν ίδέα τή ς  Έ π ανάστασης.Έ τσ ι τ ’ άστικά αύτά στοιχεία,

οί έμποροι καί ναυτικοί, ώργάνωσαν μέ μυστικές έταιρίες 
(έταιρία τών Φιλομούσων, Φ ιλική Ε τα ιρ ία  (1814) τήν ’Ε 
πανάσταση, συνενωμένοι καί μέ τούς "Ελληνες έμπόρους 
τής ξενητειάς, έτσι πού τά Εμπορικά τους γραφεία εΐταν 
τά κέντρα καί τά πρακτορεία τής επαναστατικής δράσης 
σ’ δλη τήν 'Ε λλάδα, καθώς σημειώνει δ ιστορικός τής Φ ι
λικής Ε τα ιρ ία ς  I. Φιλήμων.

'Η  άστική αύτή τάξη τών έπιχειρηματιών καί έμπόρων 
τής 'Ε λλάδας εΐταν τόσο δραστήρια τότες, πού κάθε κα 
λός παρατηρητής έβλεπε πώς αύτή θά έτοίμαζε καί θά 
.εΐταν έπικεφαλής τής Επανάστασης. Ό  Κοραής άπό τό 
1803 μιλώντας στό Παρίσι στήν Έ τα ιρία  «Τών παρατη
ρητών τοΰ άνθρώπου» γιά  τήν κατάσταση τν ς̂ πατρίδας 
του άπόδωσε μεγάλη σημασία στήν τάξη αύτή κα! προείπε 
πώς άπό κεΐ θά βγει ή ’Επανάσταση. Οί διανοούμενοι αύ
τής τής τάξης έγιναν ό άλλος στύλος τής ’Επανάστασης. 
Μά ή νεώτερη αύτή άντίληψη μόνο δέν έφτανε νά κινήσει 
τό έθνος. Τό πολύ έθνος, άγρότες, κλήρος, εΐταν πολύ 
πίσω. Γ ι’ αύτά ή ’Επανάσταση έλαβε κάποιον άρίστοκρα- 
τικό χαραχτήρα, άνόρθωσης τής παλαιάς Βυζαντινής αυτο
κρατορίας καί τοΰ θρίαμβου τοΰ Χριστιανισμό0. Έ τ σ ι πα
ρουσιάζεται μ’ αύτά τά δυό άντίθετα ιδανικά :

Γιά τοΰ Χριστού τήν πίστη τήν αγίαν 
Γ ιά  τής πατρίδας τήν ελευθερίαν.

Τό έθνος έδιάβαζε τόν Α γαθάγγελον κ’ έπερίμενε τήν 
έκπλήρωση τής προφητείας. Οί διανοούμενοι καί ή άστική 
τάξη ήλεχτριζόταν άπό τή Γαλλικήν Επανάσταση.

Έ τσ ι τή στιγμή πού έγινε ή πολιτική άποσύνθεση τής 
Τουρκίας καί ή όργάνωση τής ’Επανάστασης, ή ’Ε ξανά
σταση έκηρύχτηκε.

Μέ τά οικονομικά καί ψυχολογικά αύτά στοιχεία προ
σπαθεί ό συγγραφέας νά έξηγήσει τά πρώτα πολιτεύματα 
τής Επανάστασης καί τήν άντιδημοκρατική στάση τοΰ 
Καποδίστρια.

« Ή  ιδεολογία τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  ’Επανάστασης» γράφει, , 
«εΐταν άρκετά συγκεχυμένη. Ούτε ήταν καθαρά άριστο- 
κρατική δπως ή ιδεολογία τοΟ Βυζαντίου, ούτε καθαρά 
άστική, δπως ήταν ή ίδελογία τής Γαλλικής Έ παναστά- 
σεως καί τών άλλων έν γένει άστικών κινημάτων τής έπο
χής έκείνης ('Ισπανία, Πορτογαλλία, ’Ιταλία κλπ.). Ή ταν 
Ινα περίεργο μίγμα κατά τό ήμισυ άριστοκρατικό-θρησκευ- 
τικό καί κατά τό ήμισυ άστικο-πατριωτικό συνοδευόμενο 
καί μέ ένθουσιώδεις άόριστες φράσεις γιά  τό άρχαίο έλλη- 
νικό μεγαλείο. Ά φ ’ ένός οί άνθρωποι τής ’Επανάστασης 
έπολεμοΰσαν ύπέρ τής θρησκείας των καί νοερώς έφέροντο 
στά Βυζαντινά άριστοκρατικά μεγαλεία, μέ βασιληάδες 
καί κλήρους έπί κεφαλής— πράμα πού ήτανε καθαρά άρι- 
στοκρατικό, πατριαρχικό. Ά φ ’ έτέρου πάλιν έμάχοντο γιά 
τήν άνεξαρτησία τής πατρίδος τους, γιά  τήν έλευθερία τοΰ 
άτόμου τους, καί παραδέχτηκαν ώς πολίτευμά τους τό 
συνταγματικό (1822), πράμα πάλιν όλότελα άστικό».

Τήν άκαθόριστην αύτήν ιδεολογίαν έξηγεΐ ό συγγρα
φέας, ώς άποτέλεσμα τών ιδιαιτέρων ιστορικών καί κοινω
νικών συνθηκών στίς όποιες βρισκότανε τότε τό 'Ε λλη νι
κόν Έ θ ν ο ς  πού καί γεωγραφικώς άκόμα μπορεί νά καθο-



ρίστοΟν. Τά νησιά εΐταν τδ χαθαρώτερο άστικδ  στοιχείο 
με τήν καθαρωτερην άστική (μπουρζουαζική) ψυχολο

γία , καί μ4 πολιτικήν ιδεολογία δημοκρατική. Έ  παρα- 
τηρηση  αυτή τοΟ ΣκληροΟ,είναι πολύ άληθινή καί βέβαιο- 
μένη στήν ίστορία. Καθώς παρατηρεί δ κοινωνιολόγος 

p p e n h e im er σέ τοπους έμποροναυτιχούς τδ δημοκρατικό 
πνεΟμα άναπτυσσεται περισσότερο.' 'Ο  σ υ ν τ η ρ η τ έ ς  τής 
καθηστιχής γεωργικής ζωής δέν ύπάρχει χαί ή οικονομική 
χυρ ια ρχ-α  των γαιοκτημόνων πού δημιουργεί τδ άπολυταρ- 
χ ικ δ  πνεΟμα, δέν ύπάρχει. Μέ τή θεωρίαν αύτή δ κοινω
νιολόγος αύτός έξηγεί στό μικρό του βιβλίο πολιτικές 
φιλοσοφίας « Ιό  Κράτος» τό δημοκρατικό πολίτευμα τών 
ά ρ χα ιω ν Αθηναίων κα! γενικά τδ δημοκρατισμό τοΟ Ίω - 
vtxOO πολιτισμοΟ.

Ο Μωρίας τόπος γεωργικός ειταν περισσότερο συντη- 
ρΐτικός Οί προύχοντες κα! κοτζαμπασήδες τής Πελοπόν
νησος δέν ήθελαν τό δημοκρατισμό τών πρώτων πολιτευ
μάτων (Σύνταγμα 1822).

Η Ρούμελη τόπος άντάρτικος κα ί ρωμαντικοΟ άρματω - 
λισμοΟ δέν ε ίχε  σ ταθερήν ιδεολογία χ ’ έζοΟσε σ ’ ενα «πο-

* έπαμφοτερισμδ» δπως τόν δνομάζει δ συγγραφέας.
Η έπικράτηση τοΟ ΠελοποννησιακοΟ πνεύματος κάνει 

δλο καί συντηρητικότερη τήν πολιτική κατεύθυνση τ ή ς  
νεωτερης Ε λλά δα ς καί τά  πολιτεύματα.

Έ δώ  ίσως δ συγγραφέας θά μποροΟσε περισσότερο νά 
έπιμεινει, στήν έπιρροή τών κοτζαμπάσηδων καί νά τήν 
αναλύσει περισσότερο. Καί άρτίώτερο θάταν τό βιβλίο καί 
δίδαγμα περισσότερο θάχε γιά  τδ μέλλον. Ά κόμα, νομίζω 
δτι στόν καθορισμό τοο πολιτεύματος καί τής πολιτικής 
σύνθεσης τής Ε λ λ ά δα ς μποροΟσε νά λάβει δπ’ δψη του 
δυο στοιχεία άχόμα δ συγγραφέας, πού κατά τή γνώμη 
μ«ς είναι πολύ σπουδαία. Πρώτο : τήν ξενικήν άνάμ,ξη τής 
μοναρχικής Εύρώπης στά έλληνικά πράματα, τίς άπαίτη- 
σες της καί τού; δρους πού καθάριζε. Είναι γνωστές οί 
υπόδειξές της και άκόμα ή βία της, ή οικονομική βία, πού 
έξασκοΟσε με τά δάνεια, πού έδωσε, τά τελευταία μάλιστα 
μέ τόν δρο νάχει βασιλέα ή Ε λ λ ά δ α . Τδ ζήτημ’ α0τδ τδ  
γιξαν δλοι οί |χαλλοί ιστορικοί καί είδικώτερα δ ίστοριχός' 
τής διπλωματικής ιστορίας τής ’Επανάστασης Α. Πρόκες- 
Οστεν καί τελευταία δ Is a m b e r t (L ’in d ep en d an ce  G rec- 

q u e  e t P E u ro p e). Δεύτερο στοιχείο είναι ή ψυχολογική 
μεταβολή των Ρουμελιωτών άφοΟ άρπαξαν τά περισσότερα 
χτήματα τών Τούρκων.

"Οπωσδήποτε χαί μ ’ δλ’ αύτά ή δράση τοΟ Καποδί- 
στρια ειταν πολύ άπολυταρχιχή, περισσότερο άπ’δ ίι επρεπε 

Ο Καποδίστρίας συντηρητικός άπδ φυσικό του, άνα- 
θρεμμένος στήν ενετικήν έφτανησιαχή ψυχολογία, κα! μέ 
τήν άτμοσφαφα τών διπλωματικών γραφείων τής Ίερ ^ς 
Συμμαχίας δέν εΐταν δ κατάλληλος γιά  τήν έποχή Σέ 
τόπο φτωχό κ ’ έπαναστατημένο, διψασμένον έλευτερία 
μοναχα δ πατριωτισμός δέν άρχει, χρειάζεται καί συγχρο
νισμός πολιτικός. Γι’ αύτό κατηγορεί δίκαια τόν Καποδί- 
στρια καί δείχνει τήν άνικανότητά του καί τό κακό πού 
έκαμε στό έθνος προετοιμάζοντας άθελα τήν ’Οθωνικήν

Μ αυτα τά διδάγματα έξετάζει τή ν  in ο χή  τοΟ “Οθω, 
καί τοΟ Γεωργίου; Σέ τόπο δπιστοδρομημένο καί δύσχ0; 
στήν πρόοδο χα! στή μεταβολήν οικονομικών συνθηκών 
πολίτικος βιος έπηρεαζότανε σχεδόν μονάχα άπό έξωτε’ΰ 

εηίοΡασε£· - τ ό  σημείο αύτό θά επρεπε άκόμα νά έ„ 
μείνει περισσότερον δ συγγραφέας. Πιστεύω άκλόνητα πή 
ή πολιτική ,,ωή τής Βαλκανικής σχεδόν άποκλειστικά το, 

αχιστον ισίαμε τό 1890 έπηρεάστηκε άπό τή θέληση τί 
Μεγάλων Δυνάμεων. Καί ή γεωγραφική θέση κάθε Bod ' 
κανικοΟ Κράτους καθόριζε τήν πολιτική. Στή Σερβία χ 
Βουλγαρία ϊσιαμε τδ 1900 σχεδόν τα ρωσσικά κόμμα, 
έκυριαρχούσαν. Σ ’ έμάς ένωρίς καί τό ρωσσικδ κόμμα το 
Μεταξά καί τδ Γαλλικό τοΟ Κωλέττη κα! Δεληγιώρκη έν, 
σαν τήν Ιπιρροή τους. Τό Α γγλ ικ ό  κόμμα έπικράτησε xa 
η αγγλόφιλη πολιτική όριστικώς άπό τοΟ Γεαφγίου καί δρι 
στικότερα άπό το3 Τρικούπη.

ΟΕ έσωτερικώτερες πολιτικές μεταβολές άκολούθησο 
σχεδόν τόν Α γγλικό πολιτισμό. Ό  άληθινός κοινοβουλε« 
τισμδς  ̂έμπήκε σέ μάς άφοΟ έθριάμβεψε στήν Αγγλία 
(Τρικούπη— θεωρία τής δεδηλωμένης). ■

Ί ά  Βαλκανικά πολύ λίγο σκέφτηκαν γ ι’ άνεξάρτηι 
κα! σέ  ̂ βαλκανική συνένωση πολιτική. Σπάνια είναι ι 
παραδείγματα (τοΟ Κουμουνδούρου λίγο μέ τή Σερβίι 
Σταμπούλωφ κα! Τρικούπη).

Έ  νεώτερη οικονομική ζωή μπαίνει μονάχα κατά ^
90 καί κατόπι. Ό  Τρικούπης τώνοιωσε καλλίτερα οΛ 
κάθε άλλον. Έ  προστατευτική φορολογία τής βίομηχανίο! 
ή σιδηροορομική του πολίτική καί άλλα, τά δείχτουν κ ί

Τό κοινωνικό πρόβλημα άρχίζει νά φαίνεται καθαρ J  
τερο, δσο πού μπαίνουμε στή συνειδητή του πάλη τών τ ί  
ξεων, πού βλεπουμε σήμερα στά μάτια  μας.

Σταματαω έοώ. Ό  συγγραφέας κρίνει καί τήν μετεπα* 
ναστατική (1909) έποχή τής Ε λλά δα ς, τό Βενιζέλο x J  
τήν τελευταία πολιτική κρίση Βενιζέλου-Κωσταντίνου. 1;

Προτιμώ νά μήν μπώ στήν περίοδον αύτή, γιατί ο ΐ  
σύγχρονος δέ θά μπορέσω νά κρίνω μέ άπόλυτην ά μ ε ρ ο λ ϊ  
ψία καί ιστορικήν άκρίβε1α. ΤοΟτο μονάχα π α ρ α τη ρ ά ΐ 
νομίζω δτι δ συγγραφέας δείχνει κάποιαν δπερβολή σ τ *  
κρίση του γιά τδ Βενιζελικδ έργο κα! άν κα! μ α ρ ξ ισ τ *  
έχει λ ίγη  πίστι στό σοσιαλιστικό κίνημα.

Αύτό είναι τδ έργο μέ λίγα λόγια. Ό  συγγραφέας άνοί 
γει νεο δρόμο σπουδής τής Ε λληνικ ής ζωής καί σέ μέ 
θοδο κα! σέ έργασία. Κρίμας πού πέθανε καί άφησε τ 
έργο του μισοτελειωμένο. Κανένα δέ βλέπω στό υψος τα 
καί στήν δρεξή του γιά μελέτη καί έργασία. Ά ς  έλ 
πίσουμε πού μέ τή σημερινή κοινωνική κίνηση καί τή 
όρμή πού τό Σοσιαλιστικό ’Εργατικό μας κόμμα άνάλαβι 
νά υψώσει χαί δδηγήσει τό προλεταριάτο τών έργατών,χα 
των διανοουμένων, θά βγοΟν καί στδν τόπο άληθινώτερο , 
έπιστήμονες καί μελετητές τής ιστορίας, κα! τής κατάστ* ί 
σης τοΟ Εθνους μας.

α . Δ. Σ ΙΔ ΕΡ ΙΣ

ΙΟΣΙΑ ΚΑΡΝΤΟΥΤΣΗ

C A  I R  Α

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Στο σύντομον αύτό σημείωμα πού νομίσαμε καλό νά 
προτάξουμε στό έργο τοΰ μεγάλου Καρντούιση τό όποιο 
μεταφράσαμε στό πεζό, γιατ’ εΐταν υπερβολικά δύσκολη ή 
έμμετρη μετάφρασή του, θά  θίξουμε μονάχα τά υποβοη
θητικά σημεία γιά κείνον πού θά θελήσει νά to μελετή
σει. Ε τσ ι κ ι’ δλας ή μετάφραση έγινε πιστή, σέ τρόπ» 
πού νά μπορεί όποιος θελήσει, νά διαβάσει μέ τή βοήθεια 
της τό ιταλικό κείμενο καί νά τό χαρεΐ σιό πρωτότυπο.

Π ρίν όμως κανένας καταπιαστεί νά διαβάσει τά δώδεκα 
αυτά σονέττα, πού, άνάμεσά τους, περνάει ολάκερη ή Γαλ
λική ’Επανάσταση, είναι άνάγκη νά ρίξει μιά ματιά στήν 
ίστορία τής εποχής, γιατί ό Ποιητής γράφοντάς τα τήν εί; ε 
ζωντανή στή φαντασία του, καί τήν υποθέτει γνωστή καί 
στούς άναγνώστες του.

Τά δώδεκα, λοιπόν, σονέττα τοΰ «Q a-Ira», είναι τά 
κυριωτερα σημεία τής επανάστασης εκείνης, μ’ όλες τίς 
βαρβαρότητες καί τίς ευγένειες της, τίς ΰψηλοφροσύνες της, 
μ® *αι t l S χυδαιότητες της. Καί αμερόληπτος δ Ποιητής 
καί αδίσταχτος, παρουσιάζει τά γεγονότα, άπ’ όπου βγαί
νει καθαρότατος ό ύμνος γιά τά ιδανικά τής ’Επανάστασης 
εκείνης, γιά τούς λαϊκούς ή» ηκ, γιά κείνους πού πέθαιναν 
για  να δώσουν τήν έ λ ε υ ^ ιά  στό σκλαβωμένον άνθςω π  > 
απο Φαιουδαρχία.

Τό ποίημα άρχίζει άπό τήν κρισιμώτερη στιγμή τής 
’Επανάστασης.

Οί Πρώσσοι κρατούσαν τή μισή Γαλλία κ’ έπανηγύρι- 
ζαν μέσα στό Βερντέν, τό Λονκβί είχε υποταχτεί καί ό κρό
τος τών κανονιών άπό τό Βαλμί ακουότανε στά τείχη τοΰ 
Π αρισιού, καί γεννούσε τή σύγχυση καί τόν τρόμο.

 ̂Τά τείχη τοΰ Τουλλερί είχανε άκόμα τά σημάδια τής 
επίθεσης κ ειτανε γιομάια καπνο'ύς καί γκρεμίσματα, καί 
ό λαός τοΰ Παρισιοΰ ό πεινασμένος, είχε μεθύσει μέ μα
νία άνθρωποχτονίας. Ή  A bbad ia  εΐτανε γιομάτη μέ κατα
δικασμένους σε θάνατο. Καί ως τόσο ή Συνέλεψη, ανά
μεσα στις τρικυμισμένες συζήτησες, έ'περνε άπόφασες κ’ 
εστερνε επικουρίες, ενώ ό Ντουμούριετζ ό προδότης, απαν
τούσε με τό άλαζονικό του γράμμα κ’ έπερνοΰσε πρός τούς 
Αυστριακούς κ’ ερχότανε εναντίον τοϋ Παρισιού.

Τά πάντα βρισκότανε σέ δύσκολη θέση, καί ό Ποιητής 
πρίν υμνήσει τό κατανίκημα ιής υψιστης δοκιμασίας, μάς 
δίνει σέ κυρίαρχες εικόνες τήν περιγραφή τής κατάσιαοης. 
Ό  ΰμνος καί ό εξαγνισμός γιά  κάθε ταπεινότητα παρου
σιάζεται κυρίαρχος μέ τό τέλος τοΰ ποιήματος, σάν ό αρ
μονικός ήχος πού βγαίνει άπό μιά πολύχορδη συμφωνία, 
τελείως ενορχιστρουμένη.

Ή  οικονομία τής ύλης, ή δύναμη τής φράσης, ή εσω
τερική σύνδεση τών φαινομενικά ανεξάρτητων σονέττων, 
είναι αξιοθαύμαστη, καθώς καί ή τεράστια συντομία, πού 
μπορούσε νά καταντήσει σέ ξερά ιστορικά σημειώματα.

Τό ποίημα πού χαραχτηρίστηκεν άπό τόν Έδουάρδο

Σκαρφόλιο σωστά σάν δ νέος τρόπος τοΰ Έ π ο υ ς , πρωτο- 
δημοσιεύιηκε το 1883 άπό τόν εκδότη S u m m a ru g a .

ΣΟΝΕΤΤΟ I.

Στής Βοργόνιας τούς λόφους καί στοΟ Μάρνη τήν κοι
λάδα λάμπει δ ήλιος,χαρούμενος έπάνω στούς τρύγους : τ ’ 
άναπαμένα πικαρδικά έδάφη προσμένουν τ ’ άλέτρι νά τά 
καλέσει σέ νέα καρποφορία.

Μά τδ κοπίδ ι καθώ ς τσεκοΟρι π έφ τε ι θυμωμένο έπάνω  
στά κλήμ α τα , κα! θαρρείς πού στάζει α ίμα  : στό δειλινό τδ 
ρόδινο ρ ίχνε ι τδ πλανεμένο βλέμμα δ ζευγουλά ς στούς χ έ ρ 
σους κ α ί τούς έρημους τούς τόπους, κ α ί τή βουκέντρα σεΐ 
στά βώδια πού μουκρίζουν, καθώς νά σειβΟσε άκόντιο, καί 
χουφτώ νει τή  χερολάβα  κ ρ ά ζ ο ν τα ς : «’Εμπρός Γαλλία, 
έμπρός» !

Τρίζει τδ άλέτρι στά σκληρά  τ ’ α ύλάκ ια  : κα πνίζε ι ή 
γ ή  : θολώ νεται δ ά γέρα ς άπό τά σηκωνόμενα φαντάσματα 
πού άποζητοΟν τόν πόλεμο .

I I

Ε ίναι τής κουρασμένης γής τά παιδιά πού άνεβαίνουν 
δπλισμένα τ!ς ιδανικές κορυφές, οί γαλάζιοι, οί λευκό! καί 
οί κόκκινοι ιππότες πού άπδ τδ λαϊκό έπίπεδο ή Πατρίδα 
παρουσιάζει.

Κ ’ έσύ, Κλέμπερ, μέ τά μπερδελά τά φρύδια, λιοντάρι 
βρυχάμενο στίς πρώτες γραμμές, κ ’ έσύ, δρόμε άστραφτερέ 
στή μέση άπ’ τούς χιντύνους, λάμψη άπδ νιότη, υπέρτατε 
Χός. Ό  Ντεζέξ πού διαλέει γιά  τδν έάυτό του τό καθήκον 
καί χαρίζει σ’ .άλλονε τή δόξα, καί τό τρικυμισμένο κΟμα 
τοΟ Μυρά πού χτυπιέται μ ’ ενα στέμμα, καί δ Μαρσώ πού 
στδν άχτιδοβόλο θάνατο άπαρατάει άγνδς τά είκοσι έφτά 
του χρόνια, σάν σέ χαμογελούσας νύφης τήν άγκά^η.

I I I

Ά π δ  τό Τουλιερί τδ ένοχο τής Κατερίνας, δπου δ Λου
δοβίκος έγονάτισε στούς παπάδες, κα! στούς βρεττανούς 
ιππότες ή Βασίλισσα έμοίραζε χαμόγελα, δάκρυα καί μυ
στικά, άνάμεσα στήν πνιχτική τοΟ δειλινοΟ κατάχνια ση
κώνεται, μέ κινήματα μήτε λυπητερά, μήτε χαρούμενα, μιά 
μορφή, καί τδ άοράχτι στρίβει καί κατεβάζει κα! τή ρόκα 
βυθίζει ψηλά στούς πλανίτες.

ΙναΙ κλώθει, καί κλώθει, καί κλώθει.^ *Ολα τά βράδια 
στδ φώς τής σελήνης καί τών άστρων ή γρηά κλώθει καί 
δέν κουράζεται ποτέ.

Ό  Μπρούνσβικ πλησιάζει, κ ’ έμπρός ά π ’ τό στρατό του 
ή φούρκα : μά γιά  νά φουρκίσει αύτό τδ έπαναστατημένο 
πλήθος τής Γαλλίας χρηάζεται άκόμα πολύ σκοινί.

IV

Σάν άπό τδν ούρανό πέφτουν δ ένας πίσω άπδ τδν άλ
λον οί άγγελιαφόροι τής δυστυχίας. Τδ ΑονκβΙ έπεφτε. Καί 
οί φυγάδες τής ταπεινής παράδοσης σωριάζονται σκονισμέ
νοι στή Συνέλεψη.

— «Είμαστε σκορπισμένοι άπάνω στά τείχη : μόλις σέ 
κάθε δυό κανόνια βρισκότανε κ ’ ένας άνθρωπος : ό Λαβέρ-



νιε άφανίστηκε άπό τόν τρόμο : τά  δ π λ χ  έχα να ν. Τί μ π ο 
ροΟσε περσότερο νά γ έ ν ε ι ;»

— «Νά πεθάνετε» άπάντησε ή . Συνέλεψη καθισμένη. 
Στάζουν άπό κείνα τά ξεραγκιασμένα πρόσωπα παράξενα 
δάκρυα : καί άναχωροϋν μέ τό μέτωπο χαμπηλω μένο.

Στόν bupav0 περνάει ή μ ε γά λ η  ώ ρα  τοΟ κιντύνου, 
χτυπάει μέ τά  φτερά άλάργα τ ίς  κ α μ π ά νες  : ώ λαέ τής 
Γαλλίας, βοήθα, βοήθα !

V

Ά κοΟ τε, άκοΟτε, ώ πολίτες. Έ χ τ έ ς  τό Βερντέν άνοιξε 
τίς πύλες του στόν δχτρό : οι άτιμες γυναίκες του δίνουν 
στούς ξένους βασιλιάδες άνθη καί Αποδέχονται τδν Ά ρ -  
τουά,καί προπίνοντας μέ τά λευκά καί τά  έλαφριά κρασιά 
χορεύουν μέ τούς ουλάνους καί μέ τούς αύλικούς. Βερντέν, 
ταπεινή τών κουφετάδων χώρα, υστερ’ άπό τήν άτιμία σέ 
σένα άς πέσει ό θάνατος !

Μά ό Μπορεπέρ Οστερ’ άπό τήν τιμή καί τή ζωήν άρ- 
νιέται, καί ρίχνει τήν ψυχή του γιά  πρόκληση στερνή στά 
γεγονότα, στό μέλλον και σέ μάς.

Οί ήρωες οί άρχαΐοι άπό τόν ούρανό τήν ύποδέχενται, 
καί ό κόσμος ό άγέννητος άκόμα μάς φωνάζει : «ΤΩ λαέ 
τής Γαλλίας, βοήθα, βοήθα».

V I

Μαύρη σημαία έπάνω στό Δημαρχείο «Πίσω», λέει στόν 
ήλιο καί στήν άγάπη: ξεσπάει στήν άγρια σιωπή τό κανόνι 
άπό στιγμή σέ στιγμή συμβουλευτικό.

"Ομιλος σοβαρός άρχαίων άγαλμάτων μοιάζει ό λαός 
κάτου άπό τις εΐδησες πού ξατρέχονται μέ τίς ώρες:— «Γιά 
νά ζήσει ή Πατρίδα σήμερα πεθαίνουμε».

Στή θέα τοΟ Νταντών, χλωμοΟ, τερά σ τιου , περνοΟνε 
μανιασμένες γυνα ίκες πού κυνηγοΟνε τά  ξυπόλυτα παιδ ιά  
τά  έπλισ μένα  μονάχα μέ θυμό.

Ό  Μαρά βλέπει στόν ά γέρ α  σκοτεινά  π λ ή θ η  άνθρώ- 
π ινα , πού περνάνε μέ ύψωμένα μ α χα ίρ ια , κα ί βρέχει α ίμα 
δπου διαβοΟνε.

V II

Μιά κακόμορφη δρουιδική οπτασία κατεβαίνει στά πνέ- 
ματα καί τά τυραννεΐ : άπό τούς παπικούς πύργους τής 
Ά βινιόν σίφουνας πνέει άπό θολή μανία.

Ώ  πάθος τών Ά λμ π ιγκέζω ν, ώ άργοδιάβατο ευγενικό 
πάθος τών Ούγονότων, τό αίμα σας κοχλάζει καί βράζει 
καί μεθάει τίς καρδιές μέ χαμό.

Νά, ή ποινή καί τό φριχτό κραήριο πού μπάζει άπό 
τεράστια σκιά τό νέον αιώνα ! ΤΩ είσαι ή Γαλλία έσύ, 
λευκό κοράσι, πού έπάνω στόν τρεμάμενο πατέρα σηκωνό- 
μενη ψηλά γιά  ν’ άσκουρμαστείς καί νά σώσεις, πίνεις μέ 
πρόθυμο χέρι τό αίμα τών δικών σου σέ ξεχειλισμένο ποτήρι.

V II I

Κλαΐνε τά ποτάμια καί μουρμουρίζουνε οΐ δροσεροί 
άνέμοι έπάνω στά γενέθλια βουνά τής Σαβόγιας.’Εδώ  άχοί 
άπό σίδερα καί τόνοι άπό μανία. Κυρία τής Ααμπάλε, στήν 
Ά μπαντία .

Καί κείτεται, άνάμεσα στά ξέπλεκα μαλλιά, γυμνό 
κορμί καταμεσίς τοΟ δρόμου* κ ’ Ινας κουρέας τά ζεστά μέλη

άκόμα, μέ τά αίματόβαφά του χέρια  άνοίγει καί έξετάζει.
Πόσο μαλακιά καί λευκή, καί πόσο είναι λεπτή! Έ ν α ς 

κρίνος δ λαιμός, καί τδ μικρούτσικο στόμα μοιάζει μέ γα- 
ρύφαλο στή μέση άπ’ άνθοδέσμη.

Ε μ π ρ ό ς, μέ τά ώραΐα γαλανά, έμπρός σγουρομαλλοΟσα, 
στό Τέμπλο 1 Στή βασίλησσα τήν καλημέρα τοΟ θανάτου 
άς πάμε νά δώσουμε.

IX

”Ω ! δχι ποτέ βασιλιάς τής Γαλλίας δέν έχαιρετίστηκε 
άπό τόσο πλήθος κατά τήν έγερσή του ! 'Ο σκοτεινός πύρ
γος σ’ έκεινο τό θόρυβο φαίνεται νυχτερινό πουλί πλανε
μένο κατά τό μεσημέρι.

Έ κ ε ΐ έκα τέβη κε τό μεσαιώνα τδ βέβηλο χ έ ρ ι τοΟ Φ ι
λίππου τοΟ ώ ραίου, έκ εΐ π έφ τε ι τοΟ τελευταίου Τεμπλάρη 
έπάνω  στόν τελευτα ίο  Καπέτο σήμερα ή πρόσκληση.

Νά, μουγκρίζει ή φοβερή συνοδεία’ τό άγέρωχο κεφάλι 
κυματίζει άπάνω στή λόγχη, καί χτυπάει στά παραθύρια. 
Καί δ βασιλιάς σκυμμένος άπό τά  παραθύρια τοΟ δυστυχι
σμένου άνάχτορου κυττάζει τά λαό καί άπό τό θεό  ζητάει 
συχώρεση γιά  τή νύχτα τοΟ άγίου Βαρθολομαίου.

X

Μέ τό ποδοβολητό τών βαρβάρων άλόγων, έξύπνησε 
λοιπόν άπό τόν τάφο δ Βαγιάρδος ; Καί έπάνω στίς γλυ- 
κειές κοιλάδες τής ’Ορλεάνης, ή Πουλτσέλα ξαναστηλώνει 
τή σημαία της ;

’Από τήν άψηλή Σόνα καί άπό τόν άνεμόδαρτο Γκάρδο, 
ποιός Ιρχεται τραγουδώντας μές άπό τά κακοφτιαγμένα 
χαρακώματα, φραγμένα μέ κομμένα δέντρα; Ε ίναι δ δυνα_ 
τός Βερσιγκεντόριξ μέ τούς κόκκινους Γαλλάτες του ;

Ό χ ι·  δ Ντουμούριετζ, ό προδότης, στήν καρδιά ξυπνάει 
τό πνέμα τοΟ Κοντέ: έπάνω στό στρατιωτικό χάρτη ρίχνει 
ενα φλογερό βλέμμα, καί μιά σειράν άπ’ άγνωστους λόφους 
δαχτυλοδείχνοντας, «Νά» είπε «ώ νέα Σπάρτη, οί εύτυχι- 
σμένες Θερμοπύλες τής Γαλλίας».

‘ X I

’Επάνω στούς λόφους τής ’Αργόνας σηκώνεται ή αύγή 
σκοτεινή, δγρή καί βουρκωμένη. Ή  τρίχρωμη βρεγμένη 
στό μύλο τοΟ Βαλμί, τοΟ κάκου άποζητάει ήλιο καί άγέρα.

Στάσου, οτάσου άσπρε μυλωνά. Σήμερα ή μοίρα άλέ- 
θει γιά  τό μέλλον τό ερχόμενο, καί δ πολιτικός ξυπόλυτος 
στρατός δίνει μέ τό αίμα του τήν κίνηση στή ρόδα.

«Ζήτω ή Πατρίδα», δ Κέλερμαν, μ ’ υψωμένη τή σπάθα 
άνάμεσα στά κανόνια, φωνάζει, κλείστε τών σανκουλότων 
τις έπικές τις φάλαγγες.

Ή  μαρσιλιέζα άνάμεσ’άπό τίς κανονιές πετάει, άρχάγ- 
γελος τής νέας έποχής, άπό τά βαθειά δάση τής ’Αργώνας.

X I I

Προχωρείτε, ώ παιδιά έκλεχτά τής πατρίδας, μέ τήν 
άρμονία τών τραγουδιών καί τών κανονιών, ή μέρα τής δό
ξας σήμερα άνοιξε τά κόκκινα φτερά στό χορό τής άντρείας

Γεμάτη άπό τρομάρα καί άπό σύγχιση είναι ή στράτα 
τοΟ γυρισμοΟ στό βασιλιά τής Πρωσσίας : ξαναδιώχνει τούς 
μετανάστες στίς άτιμες έξορίες ή πείνα,τό κρύο καί ή δυσεν
τερία.

I  Πελιδνή έπάνω σ’ έκείνη τή μεγάλη λίμνη άπό λάσπη 
λάμπει ή δύση, οί λόφοι μ ’ ενα ντροπαλό γέλοιο έγκίζουνε 
Ιή δόξα.

Καί άπό Ιναν δμιλο ταπεινών βγαίνει δ Βολφάγκος 
Γκαΐτε λέγοντας : «Στόν κόσμο σήμερ’ ά π ’ αύτό τόν τόπο 
Αρχίζει ή νέα ίστορία».

Μ ετα φ ρ α ο . Γ . Σ .

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ «QA— IR A ».

Σονέττο  Γ

£ a —I r a ,  είναι ή άρχή τοΟ λαϊκοϋ τραγουδιού πού 
τραγουδιότανε κατά τήν πρώτη περίοδο τής Γαλλικής Ε 
ξανάστασης.

’Εμπρός Γαλλία, έμπρός,— ξαναθυμίζει τήν άρχή τής 
Κασαλιώτιδας «Allons, en fa n ts  κ.λ.π.»

Τό «Έμπρός» tsO χωρικοΟ στρέφεται έναντίον τών 
Πρώσσων καί Αύστριακών έπιδρομέων.

I I I
■ 'Η  γρηά πού κλώθει είναι Ινα φάντασμα, πού, κατά 
λαϊκή τών παρισινών παράδοση, παρουσιαζότανε δταν θά 
συνέβαινε κάτι μεγάλο κακό.

V II
Δρουίδική όπτασία, — δηλαδή πολεμόχαρη. Οί δρουΐδες 

είτανε ιερείς τών Κελτών, κυρίως τοΟ θεοΰ τοϋ πολέμου 
Τετατές.

Ά λπ ιγκέζο ι, — αϊρεση θρησκευτική στή μεσημβρινή 
^Γαλλία, κατά τόν Ι ΐο ν  αιώνα. Ό  Πάπας Ίνοκέντιος Ικαμεν 
Ιναντίον τους σταυροφορία, πού Ιφερε μεγάλες καταστροφές 
«έ ώρισμένο μέρος τής Γαλλίας καί τέλειωσε μέ τή συνθήκη 
Ιεϋ ΙΙαρισιοΟ τοΟ 1229, άφοΟ νικήθησαν οί Ά λπ ιγκέζο ι 
ρτήν Τουλούζα τό 1213.
ρ Ούγονότοι, — ένομα περγελαστικό τών καλβινιστών τής 
Γενέβης.
! 'Η  Λευκή κόρη, είναι ή Γαλλία, πού παραβάλλεται μέ 
τήν ήρωϊκή κόρη, πού Ιπ ιε  Ινα ποτήρι άνθρώπινο αίμα 6- 
Ικοχρεωνόμενη άπό τούς δήμιους, γ ιά  νά σώσει τή ζωή τοΟ 
Πατέρας της.

IX
J Κάθε πρωΐ οί έπίσημοι καί οί αύλικοΐ έπήγαιναν νά 

Καλημερίσουν τό βασιλέα.
[ Σκοτεινός πύργος είναι ή φυλακή τοΟ Τέμπλου, δπου 

■Εταν φυλακισμένος δ Λουδοβίκος δ X V I..
; Γ Φίλιππος δ ώραΐος, — βασιλιάς τής Γαλλίας, γεννήθητά 
|2 6 8 ,  καί τά 1314 πέθανε. 'Ω ρέχτηκε τούς θησαυρούς τών 
ίΓεμπλαριτών καί τούς άρπαξε.

Τό Τέμπλο εΐταν άρχαΐο μοναστήρι στό Παρίσι, πού Ι
δρυσε τό τάγμα τών Ναϊτών τά 1118. Καταστρέφτηκε τά 
■1811.

Κοντέ, δνομαζόμενος δ μεγάλος, στρατηγός γάλλος, 
γεννήθηκε τό 1621 καί πέθανε τό 1686, φημισμένος γιά 
τό στρατιωτικό του πνέμα καί γιά  τίς νίκες του τίς πολλές.

X I

Ή  ύπεράσπιίη τής Ά ργόνας εΐταν Ιμπνεψη στρατη
γικ ή  τοΟ Ντουμούριετζ, πού τόνε τιμάει.

X I I

Μέ τό «Προχωρείτε», ύπονοεΐ τό «A ux a rm es  cito- 
y e n s !» τής Μασαλιώτιδας.

Ε Ρ Ν Ε Σ Τ Ο Υ  Μ Α ΡΙΝ Ο Ν Η

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΥΓΟΤ ΦΩ ΣΚΟ ΛΟ Υ
f  ΓΤ

X I V

Α Ν Α Μ Ε Σ ’ Α Υ Σ Τ Ρ ΙΑ Σ  Κ Α Ι Ε Ξ Ο Ρ ΙΑ Σ

Ά γαναχτισμένος άπό τό φέρσιμο τών στρατιωτών κατα 
τις είκοσι τοϋ Α π ρίλη , ό Φώσκολος έδωσε την παραίτηση 
του από τό στρατό. 'Η  διεύθυνση τής προσωρινής κυβέρ
νησης τήν αποκρούσε, κα'ι τόν έπροίβασε στο βαθμό τοϋ 
ταγματάρχη. Ό  Φώσκολος σάν ταγματάρχης, απ’ ό'νομα 
τής πολιτοφυλακής τοΰ Μιλάνου, κατά τίς 30 τοϋ Απρίλη 
έπαρουσίασε στόν αντιστράτηγο Μακφαρλάν μίαν Α ίτη σ η » , 
πού άνάμεσα στ’ άλλα είτανε γραμμένα :

«’Ε νώ  ή τΰχη τής ’Ιταλίας κρέμεται άπό τίς μεγάλες 
Δυνάμες πού ένδοξα συμμαχήσανε γιά  τήν Ειρηνη, την α
νεξαρτησία και τήν ισορροπία τώ ν εθνών, οι Ιταλοί π ι
στεύοντας άξίως στή σύνεση, στή δικαιοσύνη και στή μεγα
λοψυχία τών Μεγάλων Δυνάμεων, διακηρύχτουν μέ μιά 
φωνή τόν πόθο τους γιά  τήν ανεξαρτησία, για  τη δυνατήν 
ακεραιότητα, και γιά  τή συνταγματική μοναρχία τοΰ Βασι
λείου τής ’Ιταλίας».

Μά άντίς γιά  «μιά πατρίδα δυνατή, ενα πολίτευμα δ ί
καιο, κ’ έναν ηγεμόνα ντόπιο», οΐ λομπάρδοι έφανηκανε 
νά ζητοϋν άπό τίς Δυνάμες τήν Αύτριακή κυριαρχία. Τίς 
8 τοΰ Μάη εμπήκε στό Μ ιλάνο, μέ άπόλυτην εξουσία, δ 
στρατηγός Μπελεγκάρντε* καί άμέσως οϊ εχθροί τοΰ Φω- 
σκολου άρχίσανε νά βάζουν σέ κακή θέση τόν ποιητή σιμά 
στό νέο κύριο. Στά Α ρχεία  τοΰ Κράτους τοΰ Μιλάνου σώ
ζεται ένα σημείωμα τής Αύτριακής αστυνομίας, άπό ημε
ρομηνία 7 τοΰ σεπτέμβρη 1814, πού είναι έ'να πραματικό 
μ αργαρ ιτάρ ι:

«Κάποιος Ούγος Φώσκολος, Στρατιωτικός, Π οιητής, 
Κ αθηγητής, κεφάλι πάντοτε ξαναμένο, άθεος, χωρίς ήθος 
καί ηθική, Πρωτέας π Θ ?» .ύμορφ ος, γλώσσα άτιμη γιά  κάθε 
εποχή,ενας άπό τούς αρχηγούς τής φατρίας πού έτάραξε κατά 
τίς τελευταίες ήμερες τοΰ Α π ρίλη  αύτές τίς συνοικίες γιά 
τήν άνεξαρτησία, κυνηγημένος άπό τόν Α ντιβασιλέα, ήρθε 
έπειτα ξαναφωναγμένος στό Μιλάνο, γυρίζονιας τά καφφε- 
νεΐα, διασκεδάζοντας μέ μιάν άντιμιστία πού έκλεψε σάν 
Καθηγητής, καί σά Στραιιωτικός, καί πάνιοτε μήν κάνον
τας τίποτε. Ε ίνα ι άπό τά Νησιά τοΰ Ίο ν ίο υ » .

Βλέποντας οτι εΐταν κακοσυστημένος στή νέα κυβέρνηση, 
δ Ούγος έβιάστηκε νά γράψει στόν κόντε Βάρη, πρόεδρο 
τής Διοίκησης, καί στό γενικό Διευθυντή τής άστυνομίας, 
γιά  νά άπολογηθεϊ γιά  τίς κατηγορίες πού τοΰ κίνησαν, 
καί τέλος επαρουσιάστηκε προσωπικώς σιύ Μπελεγκάρνιο, 
καί εδικαιολογήθηκε. Ό  Αύτριακός κυβερνήτης, άνθρωπος 
έξυπνος καί πού εννόησε άμέσως πόσο εσήμαινε στήν κυ
ριότητα τοΰ άφθέντη του νάχει μαζί του εναν άνθρωπο 
καθώς δ Φώσκολος, τοΰ φέρθηκε εύγενέστατα καί ιόν έβε- 
βαίωσε, λέγοντάς του : «Σείς, έως δτου εγώ θά μείνω έδώ, 
δέ θ ά  λάβετε καμία δυσαρέσκεια».



Ά ρχισ ε  από τότες μιά εξακολούθηση σχέσεων σχεδόν 
φιλικών ανάμεσα ιής αύτριακής κυβέρνησης και τοϋ ποιητή. 
Ά π ’ αύιές τις σχέσες κατηγορήθηκε βαρύτατα ό ελεύθερό- 
φρονας άρνησίδεος απέναντι. στούς μεταγενέστερους. Και 
βέβαια κάνει κακό κα! φέρνει άγανάχτηση νά βλέπει κανέ
νας τόν π ιό  άγριο υπερασπιστή τής ανεξαρτησίας τής εθνι
κής απέναντι στό Βοναπάριη, νά μπεΐ σέ διαπραγμάτεψη 
μέ τούς νέους κα'ι πιό μισητούς καταχτητές τής ’Ιταλίας. 
Ού'τε αξίζει νά συχωρέσει τόν Ού'γο απ’ αύιή  τήν ασυνέ
πεια τήν πολιτική, ή παρατήρηση τοϋ Κόριο δτι στήν Λό- 
μπαρδία «οι περισσότεροι θυμοΰμενοι τή σοφή κυβέρνηση 
τοΰ ’Ιω σήφ II , ελπίζανε νά τήνε δοϋνε συνεχισμένη από 
τό νέο αύτοκράτορα κα'ι γ ι ’ αύτό χαιρετούσανε τήν επανόρ
θωση σά νά εΐταν ή επιστροφή τής ειρήνης και τής ευτυ
χίας». Αύτή «ή καλή κυβέρνηση» αύτριακή, πού δμως ά
ρεσε στόν Π αρίνη, δέν μποροΰσε π ιά  έντιμα νά έπιθυμιέ- 
ται, έπειτα άπό τή Ναπολεονική βύγχιση. Βέβαια έσυντέ- 
λεσε νά τυφλωθεί ό Φώσκολος άπ’ τό μίσος εναντίον τοΰ 
Ναπολέοντα,ποΰ τούχε καταντήσει μιά επίμονη ιδέα,και γ ι’ 
αντενέργεια έβλεπε συμπαθητικά τήν Αύτρία, πιστευόμενην 
είρηνοποιό. Κατά τις 24 τοΰ ’Ιουνίου έγραφε άπό τό Μι
λάνο στήν κοντέσσα Ά λμ πάνυ  :

«Ε ίνα ι αληθινά ύψιστη τΰχη δτι ό Μπελεγκάρδος κυ
βερνάει σέ τόσο δύσκολους καιρούς αύτή τήν πόλη, και θά 
είναι' μεγαλύτερη τύχη εάν ή Αύτριακή αύλή, κάνοντας τήν 
κουφή γιά  δσους λένε γιακοβίνο τό ’Ιω σήφ τό I I  και τό 
Λεοπόλδο, συνεχίσει νά κυβερνάει τή Λομπαρδία σύμφωνα 
μέ τό πνέμα έκείνων τών δύο ηγεμόνων».

Και τ'ις 5 τοΰ Δεκέμβρη, μιλώντας γιά κάποιους φυλα
κισμένους γιά πολιτικά ζητήματα :

«Πραγματικό είναι, δτι σ’ αύτούς τον; κακότυχους και 
μαζ'ι τρελλούς θά  τούς ήρθε στό κεφάλι νά κάμουν νεωτερι
σμούς, κ’ένώ έγώ, και δλοι οί άλλοι εύχαριστοΰμε τόν Ούρανό 
γιά  τήν πατρική μετριοπάθεια τής Αυστρίας, αύτο'ι οι κα
κότυχοι εύρηκαν, τόν τρόπο νά θυμώσουν τόν Αύτοκράτορα. 
Εΐταν αυτός καί μάς εΐταν αρκετός».

Αύτή ή άγάπη τής ησυχίας καί τής Αύτρίας προερχό
τανε άπό μιά μεριά ώς καί άπό λόγους οικονομικούς. Ό  
Ούγος έλπιζε νά διατηρήσει ώς καί στή νέα ηγεμονία, τούς 
στρατιωτικούς του βαθμούς, χωρίς τήν υποχρέωση νά φο
ρέσει τή στολή καί νά δώσει δρκο. Μά ή πονηρή αύτριακή 
κυβέρνηση έκαμε καλλείτερα : έπρόσφερε στόν ποιητή τή 
διεύτυνση μιας φιλολογικής εφημερίδας. Κατά τό Φλεβάρη 
τοΰ 1815, δ Φώσκολος έδημοσίεψε'τό «Πρόγραμμα», πού 
άνάμεσα στ’ άλλα εΐταν ή άκόλουθη φράση τοΰ πιό καθα
ρού όμπεζιανικοΰ (έγωϊσμοΰ) :

«Κάθε βασιλική αύλή έχει ανάγκη, δικαίωμα και υπο
χρέωση νά όδηγάει τίς γνώμες τών υπηκόων στό σύστημα 
τής κυβέρνησής της».

Κανένας θαυμασμός δτι, διαβάζοντας μιά τέτοια πρό
ταση, δ Διευθυντής τής Α στυνομίας τής αύλής έγραφε στόν 
Κυβερνήτη τοϋ Μιλάνου :

«"Ενας συγγραφέας πολύ δνομαστός στ'|ν  ’Ιταλία καί 
άρκετά έχτιμούμενος άπό τό φιλολογικό κόσμο, ό καθηγη- 
τής πιά, ό Ούγος Φώσκολος, συντάζει τό σχέδιο μιάς ιταλι

κής εφημερίδας, στήν όποιαν, μαζί μ ’ άλλους σοφούς, σκί. 
φτεται νά δώσει στή δημόσια γνώμη μιάν ώθησην άνάλογτ 
μέ τό πνέμα τής Αύτριακής Κυβέρνησης», 

καί δει έκεΐνος τοϋ άπάντησε :
«Ε ίναι πάντοτε καλλείτερα νά κερδίζει κανένας έκεινο 

τον άνθρωπο γιά τήν υπηρεσία τοΰ Κράτους, μέ μιάν εύ· 
πρόσωπην ενασχόληση καί μέ δείγμα εμπιστοσύνης... καί 
νά μή σπρώχνει τ'ις προσφορές του, καί μ’ αύτό νά τόν ά· 
παρατάει στήν κατάχρηση τών κομμάτων».

Μά στήν καρδιά τοϋ Φώσκολου ξαναγεννιότανε αγριό
τατα ή τρικυμία τών άμφιβολιών, καί μέ τήν αμφιβολία 
έξαναγύρισε στήν καθαρή του ίταλικόιητα. Τίς 24 τοϋ Φλε
βάρη έγραφε σιήν Ά λμπράνυ :

«Εύρέθηκα καί βρίσκομαι σέ αγριότατες σφύξες, νά 
κάμω είναι ταηεινό, καί νά μήν κάμω είναι έπικίντυνο, μά 
σεϊς πρέπει νάσαστε βέβαιοι, δτι έκεΐνος πού έτιμήθηκε καί 
έδοκιμάστηκε μέ τή φιλία σας, θά προτιμήσει πάντοτε, καί 
μ’ ευχαρίστηση, τόν κίντυνο άπό τήν ατιμία».

Έμελετοϋσε πιά  τή φυγή : τήν πρώτη τοΰ Α π ρίλη  έ
πρεπε νά ντυθεί τή στολή τήν αύτριακιά καί νά δώσει 
δρκο πίστης στό Φραντζέσκο τόν I, αύτός πού δέν ήθέ- 
λησε νά τόνε δώσει στό Ναπολέοντα 1 "Ηθελε νά συμβου
λευτεί μ’ ένα φίλο.

«"Εν’ άπόγιομα» διηγιέται δ Πέκιος, «τόν έσυνάντησα 
λυπημένο καί αγαναχτησμένο έξω άπό τήν Ανατολική 
Πύλη στή δεντροστοιχία τών Λευκών πού φέρνει στό Aq 
ρέτο, καί έπειτα πού περπατήσαμε πολλήν ώρα χωρίς νΐ 
κάμει σημάδι, τέλος έσπασε τή σιωπή λέγοντάς μου : — Σύ 
πού συνειθίζεις νά λές τήν άλήθεια στούς φίλους καί στού; 
οχτρούς, πές μου έλεύτερα, τί λένε γιά μέ στήν κ ο ινω νία ; 
—Ά ν  σύ εξακολουθήσεις αύτές τις σχέσες μέ τούς Αύτρια- 
κούς, τοΰ άποκρίθηκα, οί εχθροί σου θά ποΰνε δτι είσαι 
κατάσκοπός τους.— Αύτά τά λόγια είτανε σάν ενας κεραυνός. 
Ά ρχησε νά κατρακυλάει τά βήματά του, τό πρόσωπό του 
έσκοτείνιασε. Δέν ειπε πιά τίποτε. Τήν άλλην ήμέρα έμαθα1 
δτι, χωρίς ξεπροβόδισμα άπό τούς φίλους, χωρίς διαβατή-; 
ριο άπό τήν κυβέρνηση, χωρίς χρήματα, άναχώρησε μετα
μορφωμένος γιά  τήν Ε λβ ετία » .

Εΐταν 31 τοΰ Μάη τοΰ 1815. Π ρίν  ν’ άφήσει γιά 
πάντα τήν ’Ιταλία, δ Ούγος έγραψε στή μητέρα, άναγγέλ- 
λονιάς της καί έςηγώντας της τή θεληματική του εξορία I 

« 'Η  τιμή μου καί ή συνείδησή μου μέ παρακινούν νά 
δώσω μιά δικαιολογία, γιατί ή σημερινή κυβέρνηση ζητεί 
νά μέ υποχρεώσει νά υπηρετήσω στό στρατό, πού είναι ή 
ένασχόλησή μου, καί ή ηλικία μου καί τά συμφέροντά μου 
μοΰχουν άφαιρέσει κάθε κλίση. Έ χτός άπ’ αύτά, θά  προ- 
δώσω τήν εύγένεια τοϋ χαραχτήρα μου, πού διατήρησα άμό- 
λυντον ΐσιαμε τήν ώρα, όρκιζόμενος πράματα πού δέν 
μπορώ νά τηρήσω καί πουλιόμενος σέ δποιαδήποτε κυβέρ
νηση. Έ γ ώ  αιστάνομαι νά υπηρετήσω τήν ’Ιταλία, ούτε» 
σά συγγραφέας, ήθέλησα νά φαίνω μαι μέ τή φατρία τών 
Γερμανών, ή τών Γάλλων, ή μέ δποιουδήποτες άλλου 
Έ θ ν ο υ ς ...  Έ ά ν  λοιπόν, μητέρα μου, έξορίζωμαι καί άφ ί- 
νομαι σάν πρόσφυγας στήν τύχη καί στόν Ούρανό, σύ δέν 
μπορείς, ούτε πρέπει, ούτε θά θελήσεις νά μέ κατηγορήσεις

έσύ γ ι’ αύτό, άφοϋ σύ ή ίδ ια  μοϋ ένέπνεψες καί μοΰ ρί
ζωσες μέ τό γάλα αύτά τά γενναία αϊστήματα, καί πολλές 
φορές μοϋ σύστησες νά τά υποστηρίζω,— καί θά  τά υπο
στηρίξω βέβαια».

Καί τίς 12 τού Α πρίλη , π ιά εξόριστος έγραφε στήν 
Ταμασσία: «Τώρα αν σύ δέν ακόυσες τά άληθινά καί ολά
κερα τά αίτια τής εξορίας μου, καί δν μέ τά άληθινά, τά 
χρυσά στόματα τών Μιλανέζων ενώσανε κι’ άλλα, καί μο- 
χθηρίες, μάθε δτι έγώ δέν ήθελα νά ορκιστώ οϋιε νά 
γράψω γιά  τήν Αύτρία, καί έγώ μπορούσα νά κάμω καί 
τό ένα καί τό άλλο. Γ ιά  μέ κάθε^ ξένη. Κυβέρνηση στήν 
’Ιταλία, (δσοδήποτες άναγκαία τώρα πιά σ’ αύίή τήν ξευ- 
τελισμένην ’Ιταλία) γιά  μέ είναι δμοια καταραμένη. Δέν 
έχω λόγους νά φεύγω τούς Αύτριακούς : μάλιστα, έάν έγώ 
δέν έκαταγίνομουν παρά γιά τά ιδιαιτέρά μου συμφέροντα, 
θάμουν πιό εύχαριστημένος άπό τίς προσφορές, καί θά  πώ 
ώς καί άπό τίς φιλοφρόνησες τών νέων κυρίων, παρά άπ 
δλους τούς υπουργούς τοΰ Βασιλείου τής ’Ιταλίας, δσοδή
ποτες δλοι εΐταν φίλοι μου. Μά μήν έχοντας ορκιστεί, μήτε 
σάν εκλογέας, στό Ναπολέοντα, δέν ήθέλησα νά ορκιστώ 
στό Φραντζέσκο. Πρόστεσε άκόμα δτι, μένοντας στήν ’Ιτα
λία, ώφειλα μέ κάθε τρόπο νά διευτύνω κάποιαν εφημε
ρίδα φιλολογική σχό φαινόμενο καί πραματικά πολιτική, 
πού ήθελε τυπώσω, καί θά  τυπω θεί ίσως, καί άπ* δ,τι 
φαντάζομαι, θά  διευτύνεται άπό τό Μόντη. Δέν καιηγορώ 
κανένα : δικαιολογώ μονάχα τόν έαυτό μου : αίστάνομαι 
τόν εαυτό μου σκλάβο στή συνείδησή μόυ:—εύτυχισμένος 
είναι στόν κόσμο έκεΐνος πού δέν τήν έχει τόσο εύαίστητη!»

*Η κοντέσσα ντ’ Ά λμ πάνυ  εύρισκεν δτι αύιή ή φυγή 
ή ξαφνική τοΰ ποιητή Ιξεσκέπαζε τόν άστατο χαραχτήρα 
του καί μανιακό γιά νά φαίνεται ιδιότροπος. Κατά τά τέλη 
τοΰ Αύγουστου δ Ούγος τής έγραψε :

«Μά τό κρίμα μου είναι ή αστάθεια, δπως καί τόσων 
άλλων— Καί σέ τί ; Μέ τό νά μισώ τήν τυραννία τοΰ Β ο
ναπάρτη πού έπίεζε τήν ’Ιταλία, δέ σημαίνει δτι πρέπει νά 
μισώ τήν κυριαρχία τής Αύτριακής Αύλής. 'Η  διαφορά 
είναι δτι έγώ έλπιζα πώς οί Ντρέλλες τοΰ Βοναπάρτη θά 
μπορούσανε ν ’ άνοίξουν διάβα, έάν μή στήν άνεξαρτησία 
τής ’Ιταλίας, τούλάχιστο σέ τέτοιες μεγαλόψυχες δοκιμές 
πού νά τιμήσουν τούς Ιταλούς: άντίς, ή κανονική κυβέρ
νηση τής Αύτρίας αποκλείει άπό δώ κ’ έμπρός δποιαδή- 
ποτες έλπίδα. Θά εΐμουν τρελλός καί άτιμος έάν επιθυμούσα 
νέες ταραχές καί νέες σφαγές στήν ’Ιταλία πού έχει άνάγκη 
άπό ειρήνη, μά θά εΐμουν πιό τρελλός καί περσότερο άτι
μος έάν άρνούμενος νά υπηρετήσω τόν προηγούμενο ξένο, 
υπηρετούσα τό σημερινό ξένο. Ή  άνάγκη τοϋ Ίταλικοϋ 
Έ θ ν ο υ ς  δέν έχει σκέση μέ τίς δικές μου υποχρέωσες. Μά 
έάν ή κατηγορία τής άστασίας είναι άδικη, ή κατηγορία 
δτι έγώ θέλω νά περνώ γιά  Ιδιότροπος, είναι δμοια μέ 
χλευασμό... Ό πω ςδήποτε, σείς πρέπει νά ομολογήσετε δτι 
πλερώνω πολύ ακριβά αύιή τήν Ιδιοτροπία τής πρωτοτυ
πίας. Μοϋ στοιχίζει περσσότερο άπό πέντε χιλιάδες φράγκα 
τό χρόνο άπό άντιμιστίες, πού έχω δουλεμένες, μοΰ στοι- 
χίζβι τήν έξρία, νοά μήν 2χω ούτε πατρίδα πού νά μέ δε
χτεί, ούτε νόμους πού νά μέ προστατεύουν».

Αύτό τό γράμμα δέν έστάλθηκε. "Ισως οί μεταγενεστε- 
ροι διαβάζοντάς το θά  ύποκλιθοϋν, μ’ ευγνωμοσύνη, σ’ έ
κεΐνον πού εξάγνισε έ’να μικρό λάθος θυσιαζοντας τα παντα 
στήν έλευιεριά καί στήν πατρίδα, καί θά ξαναπεΐ τήν ιστο
ρική φράση τοΰ Κάρλου Κατάνεου : « Έ τσ ι δ ΟΓ’/ος Φώ
σκολος έδωσε στήν ’Ιταλία ενα νεο θεσμό : «την εξορία».

X V

Σ Τ Η Ν  Ε Λ Β Ε Τ ΙΑ .— Η  «Υ Π Ε ΡΚ Α Λ Υ Ψ Η ».

Φεύγοντας άπό τό Μιλάνο κατά τίς 30 τοϋ Μάρτη τοϋ 
1815, δ Φώσκολος έπιθυμοϋσε νά πάει στήν Α γγ λ ία , μά 
μήν έχοντας διαβατήρια, έπρεπε νά σταθεί μερικούς μήνες 
στήν Ε λβ ετία .

Ή  έλεύτερη Ε λβ ετία , ταραγμένη ώς κ’ έκείνη άπό 
πάθη καί άπό υπόνοιες πολιτικές, δέν παραχώρησε καί 
πολύ ήσυχη διαμονή στόν έξόριστον ϊταλό. Έπλανηθηκε 
γιά μερικές εβδομάδες άπά τό Λουγκάνο στό Ροβερεντο, 
στό Κουμπιόλο, στήν Κοΐρα, στό Σάν Γκάλλο, στή Ζυρίχη, 
δπου τέλος έστάθηκε κατά τά τέλη τοΰ Μάη. Λύτά τ αδιά
κοπα ταξείδια τοΰ στοιχίσανε κάμποσο, καί γλήγορα άρ
χισε νάχει άνάγκη άπό χρήματα.

Ο ί τραπεζίτες Πόρτα τοϋ Μιλάνου τόν είχανε παρου
σιάσει μέ μιά σύσταση στόν τραπεζίτη Πεσταλότση τής 
Ζυρίχης, μέ τόν όποιον δ ποιητής, ΰποφέροντας άπο μια 
δυνατή ρινοαιμορραγία,έπήγε νά νοσηλευτεί σιά λουτρά τοΰ 
Βάδεν στή Ά ργοβία . "Υστερα πού γύρισε άπό τό Βάδεν, 
έμπήκε οϊκότροφος στό σπήτι ένός πάστορα- προτεσταντε 
στό Χότινγκεν, χωριό σιμά στή Ζυρίχη, κ’ έκεΐ, γιά  οικο
νομία, «έτρεφότανε μέ μέλι ψημένο μέ ζάχαρι καί μέ τσάϊ, 
τό πρωΐ, τό μεσημέρι καί τό βράδυ, γιατί έπλαγιαζε μέ 
τίς κότες».

Σέ τέτοια κατάσταση δ ποιητής έτρεξε νά ζητήσει βοή
θεια άπό τά φιλικά του πρόσωπα, κ’ έζήτησε χρήματα άπό 
τό βαρώνο Σιγισμόντο Τρέκη καί άπό τή «Ντόνα Τζεν- 
τίλε» τήν Κουϊρίνα Μοτσένη-Ματζιότη. Τά χρήματα αρ
γούσαν νά φτάσουν, καί κατά τά τέλη τού Δεκέμβρη, σ’έ'να 
παγερώτατο χειμώνα, δ Ούγος δέν ήξερε πώς νά πλερώσει 
τήν τριμηνία τής οίκοτροφίας του. Διηγιέται :

« Ώ ς  τόσο έφτανε: τό τέλος τής τριμηνίας καί τοΰ χρό
νου, πέρασαν μερικες ήμέρες : έγώ δέν ήξερα πώς νά κυτ- 
τάξω στό πρόσωπο to  φιλοξενητή μου, φτωχό καί πιστωτή. 
Στή γειτονική πόλη είμαι γνωστός, καί δέν έτολμοϋσα νά 
παρουσιαστώ εκεί γιά νά πουλήσω εκείνο τό λίγο πού είχα 
άπό κάποιαν άξία. Ά νάλαβα λοιπόν νά πάω στά τρογύρου 
μέρη, καί πάντα μέ τά πόδια, πουλώντας πότε ένα δαχτυ- 
λίδι, πότε ένα άπό τά έξι-έφτά εξαρτήματα τοϋ .ρολογιού 
μου, μά έκεινο τό λίγο πού έβγαζα άρκοΰσε μόλις νά ζήσω 
σ’ έκεινο τό θλιβερό περιπλάνημα. Ή  αρχική μου σκέψη 
ήτασε νά πουλήσω τό ρολόϊ μου, μά βρίσκομαι σέ τόπο 
λαοΰ φτωχού, καί πού μολοντούτο ζεΐ σάν πλούσιος, γιατί 
είναι χωρίς πολυτέλεια. Πολλοί τό θαυμάζανε, κανένας δέν 
τό αγόραζε, καί δυό ώρολογάδες μοΰ προσφέρανε, δ έ'νας 
τρία λουδοβίκια, καί δ άλλος λίγα φράγκα περσσότερο. 
*Εάν αύτή ή άναξιότατη τιμή εΐταν άρκετή νά εξοφλήσει



τούς λογαριασμούς μου μέ τόν εφημέριο, θά  τώχα πιά δο
σμένο, μέ λύπη μου, τό ά'μοιρο εκείνο ρολόϊ. Εύρέδηκα 
λοιπόν κουρασμένος, τρυπημένος από τό κρύο ΐσιαμε τά 
κόκκαλα, μέ τρία εξαρτήματα τοΰ ώρολογιοΰ μου λιγότερο, 
και μέ τήν τρομάρα νά ξαναϊδώ τόν πιστωτή μου κατά 
πρόσωπο.

Δεν ξέρω νά σοΰ περιγράψω δυό περίπτωσες τρομαχτι
κές στήν ψυχή μου : ή μία ή ντροπή πού έπρόσφερα τό 
εμπορεμα μου, ή άλλη ή δυσπιστία πού οί άγοραστάδες · 
μ’ έκύτταζαν από τό κεφα'λι ώς τά πόδια ! Νά, πράμα πού 
πρέπει νά υποφέρω σ’ αυτές τίς ήμερες, μέ τις οποίες κλειώ 
τά τριάντα εφτά χρόνια τής ζωής μου».

"Η Κουϊρίνα, φτωχή γυναίκα, πού έτρεμε πάντα γιά 
τόν Ούγο της, αίστάνθηκε νά παγώνει διαβάζοντας αυτά 
τά λόγια : και ενώ δ μπαρόνος Τρέκη, εκατομμυριούχος, 
ε'στερνε με πολλές συγνώμες εκατόν είκοσι φράγκα, τόν 
επαρακάλεσε νά βγάζει έλεύτερα συναλλαγματικές στ’ δνομά 
της, Και τοΰ ύποσχέθηκε νά κρατήσει στή διάθεσή του κάθε 
τρεις μήνες ένα ποσό πρεπούμενο. Έ κ α μ ε  περισσότερο : 
σύμφωνα μέ τό Σ ίλβιο Πέλικο, αγαπητότατο στό Φώσκολο, 
έκαμε νά πιστέψει δ εξόριστος καί φτωχός φίλος δτι τά 
βιβλία, πού αυτός άφησε στό Μιλάνο στή φροντίδα τοΰ 
Σίλβιου, επουλήθηκαν, καί τοΰ έστειλε εκατόν είκοσι τσε- 
κίνια, πού μπορούσε νά τά δεχτεί χωρίς παράπονα. Καί 
δταν δ φίλος ήθελε νά τής επισωρέψει ^ σ α  εΐξερε δτι τής 
οφείλει, τόν παρακάλεσε νά μήν ξαναμιλήσει γιά  «τέτοια 
μικροπράματα».

Μ ’ δλ’ αύτά δ φιλοκίντυνος Ούγος, ανάμεσα στίς θλί- 
ψες καί στίς δυστυχίες τής εξορίας, εύρηκε τρόπο νά απ ι
στήσει σ’ αυτή τή φιλοστοργότατη γυναίκα ! Στή Ζυρίχη, 
άφοΰ εγνώρισε τή γυναίκα τοΰ τραπεζήτη Πεσταλότση, τή 
Βερόνικα Ρένερ, μιάν ύσιερικιά, πού ειχε κι’ άλλους άγα- 
πητίκούς, τήν έρω τεύτηκε.Ή  κυρία, πού ώς τόσο άνταπο- 
κρινότανε στό πάθος του, τοΰ εξωμολογήθηκε δτι άγαποϋβε 
π ιά τό δάσκαλό της τών ιταλικών, κάποιο Σορέλη. Ο ί σχέ- 
σες ώς τόσο μέ τό Φώσκολο έξακολουθοΰσαν. Μά δ Π ε
σταλότση, παρακινημένος άπό τίς φλυαρίες τών γνωρίμων, 
έμήνυσε τοΰ ποιητή νά μήν ξαναπατήσει τό πόδι του στό 
σπήτι του. Ό  Ούγος, μανιασμένος, εμπόδισε ώς καί τό 
Σορέλη νά συνεχίσει τίς σχέσες του μέ τήν κυρία, καί άφοΰ 
αύτός έ'κανε τόν ανήξερο, έξεσκέπασε στόν Πεσταλότση τ'ις 
σχέσες πού είχαν μεταξύ τους ή γυναίκα του καί δ δάσκα
λος τής Ιταλικής. Ά π ό  δώ ακολούθησε ένα σκάνταλο καί 
οί τύψεςτοΰ ποιητή, πού ανίκανος πρώτα νά συγκροτήσει 
τό χαραχτήρα του τόν παθιερό καί εύκολοσυγκίνητο, τώρα, 
έδειχνότανε, ίσως πραματικά, συτενοχωρεμένος καί έγραφε 
στήν Κουϊρίνα του :

« Ώ , αν μπορούσα νάρθω τώρα νά κλάψω στήν άγκα- 
λιά σου, καί νά σοΰ διηγηθώ  κάθε τίς πού πέρασα».

Αύτό σενέβηκε κατά τό Μάρτη τοΰ 1816. Μ ιά σελίδα, 
κατά καλή τύχη, τής ζωής του αρκετά καλλείτερην έγραψε 
δ Φώσκολος κατά τό Δεκέμβρη τοΰ προηγουμένου χρόνου, 
δταν δ κόντε Καποδίστριας, σταλμένος άπό τή Ρωσσικήν 
Αυτοκρατορία σιμά στή Συμμαχία, έπήγε νά τόν έπισκεφ- 
τεΐ, προσφέροντάς του νά τόν ξαναφιλιώσει μέ τήν κυβέρ

νηση τής Βιέννης, αν ερχότανε σέ συμφωνίες μαζί του. Ό  
Ο ύ/ος άρνήθηκε εύχαριστώντας τον, καί τόν παρακάλεσε, 
άφοΰ ενδιαφερότανε τόσο γ ι’ αύτόνε, νά λάβει φροντίδα 
γιά τή γρηά μητέρα του, καί γιά τά χτήματα πού άκόμα 
είχε στή Ζάκυνθο.

Ά φ ο ΰ  έλαβε «νομιμότατα καί τιμημένα καί τιμητά δ ια 
βατήρια» καί ησυχία πολιτική, χάρη στήν προστασία τοϋ 
Καποδίστρια, δ Φώσκολος άνάλαβε τό σχέδιό του νά πάει 
νά εγκατασταθεί στήν Α γγλ ία . Τόν έτρόμαζε δμως ή Ιδέα 
δτι θά ζοΰσε μόνος σέ μακρυνή χώρα καί ξένος, κ’ επρόσ- 
φερε στήν Κουϊρίνα νά τή στεφανωθεί καί νά τήν πάρει 
μαζί του στό Λονδίνο. Μά ή «εύγενικιά γυναίκα» μέ πολ- 
λήν ευγένεια άρνήθηκε, γιά τό καλό τοϋ ίδιου τοΰ ποιητή. 
Τοΰ έγραψε :

«Νά μοΰ προσφέρεις τόν εαυτό σου γ ι’ άντβμοιβή τής 
σταθερής μου φιλίας, είναι μιά πράξη πολύ γενναία, α ϊτέ 
πρέπει νά τό δεχτώ. Θά έχανες εσύ τό μόνο άγαθό ποΰ 
σοΰ απομένει, τήν ελευτερία καί τήν ανεξαρτησία τήν από
λυτη, κ’ έγώ δέ θά  μπορούσα νά σοΰ προσφέρω εκείνο πού 
θάθελες πού ή μητέρα Φύση μοΰ στάθηκε φιλάργυρη, καί 
πού ή ηλικία μοΰ άφαίρεσε. Θά προτιμούσα καλλείτερα νά 
πεθάνω παρά νά γίνω  αίτία νά δυσαρεστηθεϊς. Σύ θά μπο
ρούσες νά βρεις μιά συντρόφισσα άξια γιά  σέ, εύγενικιά, 
νέα, πλούσια, χαριτωμένη, αξιαγάπητη, κ.τ.λ., καί νά σέ 
κάμει ευτυχισμένο, εγώ μήν έχοντας κανέν’ άπ’ αύτά τά 
χαρίσματα, θά  σούμαι βάρος σά γυναίκα».

*0 Φώσκολος πού αίστανότανε βαρύ τό βάρος τής μο
ναξιάς έπροσκάλεσε νά πάει μαζί του, γιά  γραμματικός, δ 
Σίλβιο Πέλικο, μ’ αύτός εΐτανε πιά παιδαγωγός σιό Μιλά
νο στό σπήτι τοΰ κόντε Πόρρο-Λαμπερτένγκη. Τόν έσυνάν- 
τησε άντίς δ Ά νδρέας Κάλβος στό Χότινγκεν, ένας νέος 
πού τοΰ εΐταν αγαπητός, πού τοΰ εΐταν άντιγραφέας καί 
στή Φλορεντία καί στό Μπελοσγκουάρντο. Καί γιά νά τοΰ 
ελαφρώσει τίς θλίψες τής εξορίας έσυντέλεσεν δχι λίγο ή 
συνάντησή του στή Ζυρίχη μέ τή Ματίλντη Βισκοντίνη—  
Ντεμπόφσκη, τήν ώραία καί μελετημένη άρχόντησα πού 
έγινε δυστυχώς γυναίκα τοΰ στρατηγού Ντεμπόφσκη, «ένός 
βλάκα ξένου αχόρταγου μόνο γιά χρυσάφι καί γ ι’ αρπαγές». 
*Η Βισκοντίνη, πού είχε γνωρίσει τόν ποιητή στό Μιλάνο, 
κατά τά 18ΐ)9, τοΰ έφέρθηκε φιλοφρονέστατα, καί αντάλ
λαξε μαζί του μερικές επιστολές.

Ώ ς  καί δ αδελφός του ’Ιούλιος, πού εΐταν στρατιωτι
κός στήν Ούγγαρία, έδωκε στόν Ούγο πλατειάν ηθικήν υ 
ποστήριξη καί, δταν μπορούσε βοήθειαν οικονομικήν. Ί -  
σιαμε πού, μαζέβοντας λίγο—λίγο ένα μέτριο χρηματικό 
ποσό, συγγραφέας καί γραμματικός έκίνησαν γιά  τό Λον
δίνο. Ό  Φώσκολος κατά τά τέλη τοΰ Ιουλίου Ιπήγε στό 
Βάδεν καί άπό κεΐ στή Β ασιλεία : Έ δ ώ  τόν έσμιξεν ό 
Κάλβος, κατά τά μέσα τοΰ Αύγουστου. Τίς 30 ιοΰ Αύγου
στου βρισκόντανε στό Φρανκοφόρτε άπάνω στό Μένο, καί 
τίς 7 τοΰ Σεπτέμβρη επιβιβάστηκαν γιά  τήν Ό στέννια .

« Ό  άνεμος είναι εύνοϊκός» έγραφε δ Ούγος, «ή θά 
λασσα ώραία, ή έποχή ξάστερη.— Αύριο πρω ί θάμαι στήν 
Α γγλ ία , καί τήν άλλην ήμέρα στό Λονδίνο, πρίν άπό τό 
μεσημέρι. Ίσ ια μ ε  σήμερα έταξείδεψα εύχαριστόιατα καί ΰ-

γιέστατος, καί βέβαια ή εύχή τής μητέρας μου μ’ έχει 
συντροφέψει».

Έ τ σ ι  δ Φώσκολος άφησε γιά  πάντα τή στεραιά.

Ή  μακριά καί λίγο ευχάριστη διαμονή στήν Έ λ β ε ιία  
δέν εΐταν δμως άγονη καί φιλολογικώς. Ό  Φώσκολος εξα
νατύπωσε στή Ζυρίχη, κατά τό Αύγουστο τοΰ 1896, στά 
τυπογραφεία τοΰ έκδοτικοΰ οίκου O re ll F iiss li καί Σα, 
μιά νέα καί έπαυξημένη έκδοση τών «Τελευταίων γραμμά
των τοΰ Γ . Ό ρ τη ς» , γιά  τήν δποία μιλοΰμε στόν τόπο 
της. Καί κατά τήν άρχή τοΰ ίδ ιου  1816, έδημοσίεψε, αφ ι- 
ερώνοντάς το «στήν Εύγενικιά δέσποινα Κ ουϊρίνα Μοτσέ- 
νη— Ματζιότη», ένα μικρό δοκίμιο κριτικής φιλολογικής 
επιγραφόμενο «Α χνάρ ια  τής ιστορίας τοΰ ιταλικού σονέτ- 
του άπό τό 1200 ΐσιαμε τό 1800» . Αύτό εΐναι περσότερο 
άπό μιά σπουδή κριτική, είναι πραματικά μιά ανθολογία 
συνθεμένη μ’ Ιδιοτροπία καί μέ αίστητική πολύ προσωπική, 
τών Ιταλικών σονέττων άπό τόν Γκουϊω νε ντ’ Ά ρέτσο καί 
Γκουΐντο Καβαλκάντη, ΐσιαμε τόν Ά λφ ιέρη  καί τόν ίδ ιο  
τό Φώσκολο. Περιείχε άκόμα, καί είναι αύτό πού περισσό
τερον ενδιαφέρει, μιάν ώραία ποιητική μετάφραση μιάς 
ώδής τής Σαπφώ ς.

Έ ν ώ  εξακολουθούσε ή εξορία, δ ποιητής έμαθε δτι τόν 
δυσφημήσανε καί τόν κουρελιάσανε στήν ’Ιταλία μέ λιβέλ- 
λους άνώνυμους καί φαρμακερούς, δπου ονομαζότανε «σπα- 
μοδικός καί πυρετοχτυπημένος ποιητής», «γυιός μιανοΰ 
φλεβοτόμου τής γαλέρας», καί «εξωτερικός φιλόλογος πού 
δέ φαινότανε δεμένος μ’ αύτή τή χώρα (τό Μιλάνο) μ’ άλ
λους δεσμούς, άπό κείνους τών πολλών γευμάτων τών 
υπουργών στά όποια εΐταν ταχτικός». Χτυπημένος καί πο- 
νεμένος ά π ’ αύτές τίς κατηγορίες καί ειδικά άπό τήν « 'Ισ το 
ρικήν άνάμνηση» «Γιά τήν επανάσταση τοΰ Μιλάνου», δ 
Φώσκολος άνάλαβε νά γράψει μιάν άγριαν απάντηση πού 
θάχε τόν τίτλο : «Γ ιά τήν καταστροφή τοΰ Ίταλικοΰ Βα
σίλειον. 'Ο μιλία  τοΰ Οΰγου Φώσκολου πρός τούς συγκλη
τικούς τοΰ ίδιου Βασιλείου». Μά ή ομιλία έμεινε άπόσπα- 
σμα καί, μακραινόμενο τό σχέδιο τής εργασίας σέ μιά σει
ράν δμιλιών, ονομάστηκαν: «Γιά τή σκλαβιά τής Ιταλίας» . 
Μά ή εργασία, γιά τίς θλιβερές μεταβολές τοϋ συγγραφέα 
καί γ ιά  τό ίδ ιο  τό θέμα, έπικίντυνο καί φλογερό, έμεινε 
άνέκδοτο σ’ ένα μεγάλο δέμα ανακατωμένων χειρογράφων, 
άπ’ δπου έπειτα οί εκδότες τών «"Εργων» έβγαλαν κατά 
τό 1850 τίς τέσσερης ομιλίες πού τυπώθηκαν στόν τόμο 
τών «Πολιτικών πεζογραφημάτων».

Ουσιαστικά δ Φώσκολος σκοπεύει νά αποδείξει «μη δα 
μινή καί ταπεινή» έκείνη τή Σύγκλητο πού ελογάριασε νά 
τόν δυσφημήσει μ’ ένα λίβελλον άνώνυμο, καί χτυπάει τήν 
αισιοδοξίαν εκείνων πού ελπίζουν τήν ελευθερίά άπό τήν 
ξένη βοήθεια, τή στιγμή πού «μήτε οΐ 'Υ πουργοί τών άλ
λων λαών θέλουν, ού'τε οΐ Πρίγκηπες μπΟροΰν νά  δώσουν 
στήν ’Ιταλία τήν Ανεξαρτησία». Α ΐτία άρχική τής δουλείας 
τής πατρίδας τοΰ φαίνεται δτι δέν έχει «ούτε Πατρικίους, 
ούτε 'Ιερωμένους» στήν πιό εύγενικιά έννο ια  τής λέξης καί 
δτι είναι οί πολίτες σκισμένοι σέ φατριαστικά κόμματα. 
Ά π όμειναν  περίφημα τά πρώτα λόγια τής πρώτης ομιλίας: 
«Γ ιά  νά ξαναγενει ή ’Ιταλία πρέπει νά ξεγένουν τά Κόμ

ματα». Μά δλο τό έργο πνέει έναν πεσσιμισμό πού έβγαινε 
άπό τό χαραχτήρα καί άπό τίς δυστυχίες τοΰ συγγραφέα, 
δχι λιγώτερο καί άπό τίς πολιτικές του θεωρίες καί κοι
νωνικές.

Μή μπορώντας ή μή θέλοντας δμως νά δημοσιέψει 
αύτές τίς δμιλίες, δ Ούγος έξεθύμανε μέ τήν «Ύ περκά- 
λυψη», «δπου τό πνέμα του φτάνει κάποτη ΐσιαμε τήν 
προπέτεια καί τόν κυνισμό», γράφει δ Ντοναντόνης.

Τίποτας πιό παράξενο άληθινά στή λογοτεχνία κατά 
τόν καιρόν έκεΐνο άπό τό «D idym i C lerici p ro p lie ta e  
m in im i H y p erca ly p seo s  lib e r s in g u ltis» . Ά π ό  τό 1810 
δ Ο ύ/ος, μπλεγμένος στούς φιλολογικούς του πολέμους, 
έμελετοΰσε νά γράψει μιά σάτυρα σέ βιβλικό ύφος έναν
τίον τών εχθρών του. Τήν έσκέφτηκε καί έσύνθεσε διάφορα 
κομμάτια, άνάμεσα τοΰ 1810 καί 1814 : μά ή τελειωτική 
έκθεση δέν έγινε παρά άνάμεσα στούς πόνους καί στίς π ί
κρες τής έξορίας. Ώ ς  κι* αύτός μπορούσε νά ξαναπεΐ μέ 
τό Γιουβενάλη: «facit in d ig n a tio  v e rsum » . (κάνει ή άγα- 
νάχτηση στίχους).

Τό βιβλιαράκι έβγήκε τό Μάη τοϋ 1816 στή Ζυρίχη? 
μέ τήν ψεύτικη διεύτυνση τής Π ίζας. Ό  τίτλος «Ύ περ- 
κάλυψη» δείχτει άμέσως δτι πραγματεύεται μέ κωμική μ ί
μηση γιά τό βιβλίο τής γραφής πού ό Ούγος εΐταν άχόρ- 
ταγος άναγνώστης: τήν «Αποκάλυψη». Ιναί πραματικά τό 
ύφος τών 333 λατινικών στίχων πού, χωρισμένοι σέ 29 
κεφάλαια, αποτελούνε τό βιβλιαράκι, ξαναπαρουσιάζει θαυ
μάσια τήν έμφαντική φρασεολογία καί σκοτεινή τών βιβλι
κών προφητών καί δ Ούγος, άλλαζόμενος σέ Δίδυμο, ξεσκε
πάζει τίς Ιδιότητες του τίς ούμοριστικές καί παρωδιστικές. 
Μ ’ άκριβώς γιά τό βιβλικό καί προφητικό ύφος o j σατυ
ρικοί υπαινιγμοί τής «Ύ περκάλνψης» καταντούν τελείως 
αινιγματικοί: δ συγγραφέας τής έπρόστεσε ένα «Κλειδί», 
άπό τό δποΐο, μέ σύνεση, δέν έτύπωσε περισσότερα άπό 
δώδεκα άντίτυπα. Σ ’ αύτό τό «Κλειδί» διαβάζεται :

«'Υπερκάλυψη : είναι σάτυρα τών σοφών άνδρών τής 
’Ιταλίας, πού καί τήν πειθαρχία καί τήν άλήθεια καπη
λευόμενοι, τό γένος τών γραμμάτων Ιδιαφτείρανε : τίς φ ι
λοδοξίες καί τίς πλάνες τοΰ Ναπολέοντα έπλημύρισαν».

Πραγματικά, κάτω άπό ονόματα βιβλικά καί άλληγο- 
ρικά, βρίσκονται κακομεταχειρισμένοι πολλοί λόγιοι καί 
καλλητέχνες Λομπάρδοι, δπως δ κόντε Παραντίζης, δ Λου
δοβίκος Λαμπέρτης, δ τυπογράφος Μ πετόνη, δ ζωγράφος 
Ρόσσης καί δ Βιτσέντσος Μ όντης.Έ τσι ή συμβολική οπτα
σία μεταβάλλεται σέ άγρια σάτυρα, άν καί πολύ συχνά ή 
σάτυρα καταντάει δυσφημιστικός λίβελλος, δπως έκεΐ πού 
μιλεΐ γιά  τή γυναίκα τοΰ Μ όντη, πού είχε αγαπήσει καί 
ερωτοτροπήσει δ Φώσκολος κατά τή νεότητα.

Μά ή «Υπερκάλυψη» δέν εΐναι μονάχα ένα έξυπνο 
καί παράξενο ξεθύμασμα χολής έναντίον τών λογοτεχνικών 
καί πολιτικών εχθρών του: είν’ ακόμη καί μία χαρακτηρι
στική καί άξιόσημείωτη εκδήλωση τής πολιτικής σκέψης 
τοΰ Φώσκολου. Γράφει δ Ντοναντώνης :

«Στό τέλος τοΰ βιβλιαρίου φαίνεται μιά χαλκογραφία, 
πού ήθελε νά συμβολίσει δλη τήν πολιτική σκέψη τοΰ συγ
γραφέα, καί παρουσιάζει ένα βωμό, ένα άροτρο καί μιά



φούρκα και κάτου γράφεται: «haec tria  ta n tu m » . Καί ή 
τελευταία γραμμούλα τοϋ V II  κεφαλαίου σχολιάζει, αν 
άκόμα μας εΐταν χρειαστό, παίζοντας μέ παρήχησες γρι- 
φικές άπάνω σιό αρχικό Α : «Τρία ta n tu m  : a ra , ara- 
tru m , e t  a rb o r p a tib u li filiis  A dam  op u s  su n t: u n u s  
vero  in v e recu n d is  h o m in ib u s  p ae d a g o g u s  o p tim u s  : 
C arnifex».

’Εξομολογούμαστε δτι σέ μάς αυτά τά τρία Α. τοΰ Φ ώ 
σκολου ξαναθυμίζο'υν πολύ τά τρία F  τής βουρβωνικής άνά
μνησης: feste, fa rin a  e forca  ! (δηδαδή, γιορτές, αλεύρι 
καί φούρκα— καί τοϋ Φώσκολου εξηγούνται: 3^== βω μός, 
3 ^ Γ υ ιη = ά ρ ο τ ρ ο  καί 3 ^ 0 Γ = δ έν τρ 0  γιά κρεμάλα). Καί δ 
Ντοναντώνης ευρίσκει εύκολοεξήνητες μέ τήν τέτοια πρό
θεση τίς βρισιές τοΰ Τομμαζέου έταντίον τοϋ Φώσκολου, 
πρόδρομου, τοΰ φαίνεται, τοΰ Νίτσε. Μά ευτυχώς στήν 
«’Απολογητικήν έπιστολή» βρίσκουμε μιάν έκθεσην άρκετά 
πιό έλευτερότροπη άπ’ αυτή τήν υπόθεση γιά τό άροτρο, 
τό βωμό καί τή φοΰρκα.

«Γιατί κάθε αναρχία, καί έτσι κάθε τυραννία, διαφθεί- 
ρουν θρησκείες, νόμους, καί πάθη καί γνώμες, καί συνή
θειες καί τούς άλλους κοινωνικούς δεσμούς πού έξαρτιών- 
ται άπό τήν σημασία τής λέξης. Καί άπό δώ φαίνεται υπο
χρέωση γιά δλους σας, άνθρω ποι τών γραμμάτων, πού 
φυσικά εΐσαστε οί διαχειριστές αυτής τής σημασίας, νά τήν 
ορίζετε καί νά τήν διαδίνετε καί νά τήν διαιωνίζετε σέ 
τρόπο πού μ ’ αύτή νά μποροϋν νά ζωογονούνται καί νά 
δυναμώνωνται οΐ κοινωνικοί δεσμοί γιά  τίς πιό ωφέλιμες 
μορφές πρός χάρη τής ομόνοιας τών πολιτών— καί πού 
γ ι’ αύτό, δέν έγεννηθήκατε γιά  νά φατριάζετε ή γιά  τόν 
ενα ή γιά  τόν άλλο, ή γιά  λίγους η γιά πολλούς, μά γιά νά 
μεσολαβείτε άνάμεσα σ’ δλους, γιά νά μετριάζετε τά κακο
ποιό πάθη γιά νά εμψυχώνετε τά πιό γενναία· γιά νά ση
κώνετε τά πνέματα πρός τή θρησκεία καί νά τά άπομα- 
κρένετε άπό τίς πρόληψες· γιά  νά κάμετε τούς ηγεμόνες 
κάποτε νά αίστάνονται, καί τό λαό νά ξέρει νά λογικεύε
ται άπό καιρό σέ καιρό. Κ’ έτσι χωρίς τό άροτρο, τό βωμό 
καί τή φούρκα, πού χωρίς αύτά δέν γίνεται κοινωνία στή 
γή , δέ θά  πεινούσαν οί εργάτες, δέ θά πλουτούσαν δημα
γω γοί καί παπάδες, δέν θά  καρποφορούσαν εκστρατείες 
ού'τε άνθρώ πινα θύματα στούς τυράννους».

Καθώς φαίνεται, είμαστε πολύ μακριά άπό τόν έξυ- 
μνητή τοΰ Ζαρατούστρα !

ΣΤΟ  Λ ΟΝΔΙΝΟ

Ό  υμνητής τοΰ Νέλσονα καί ό μεταφραστής τοΰ Στήρνε 
έμπαινε τίς 11 τοΰ Σεπτέμβρη τοΰ 1816 στό Λονδίνο, 
έπειτ’ άπό σαράντα μίαν ώρες ταξεΐδι. Είίρηκ’ έκεΐ άμέσως 
άποκοΰμπι καί φίλους. Ό  Γουλιέλμος Στούαρτ Ρόζε, λό
γιος καί βουλευτής στή Βουλή τών Κοινοτήτων, στόν 
όποιον είχε αφιερώσει τήν «Ύπερκάλυψη», έβάλθηκε στή 
διάθεσή του.

«Μούγραψε φιλικά : μοΰστειλε εναν υπηρέτη του νά 
μ’ υπηρετεί καί νά μ’ όδηγάει στούς λαβύρινθους ετούτης 
ίή ς  βαβυλωνικώιατης Βαβυλωνίας, πού κατοικιέται άπό

ενα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες θνητούς. Μέ παρου
σίασε άπ’ ό'νομά του στόν Καγκελάριο, γιά νά μήν ενο
χληθώ άπό τό a lien  act... Θά πάω μαζί του νά μείνω δυό 
βδομάδες στήν έξοχή».

Ό  Τρέκης είχεν αναγγείλει στό ’Ιωσήφ Μ πίνντα, εΐι- 
γενή καί πλούσιο λουκέζο πού τότες κατοικούσε στό Λον
δίνο, τό φτάσιμο τοϋ Φώσκολου. Ό  Μ πίνντας έβιάστηκε 
νά παρουσιάσει τόν ποιητή στό λόρδο Ό λλαντ, τό δια
νοούμενο πατρίκιο καί Μεκίνα τοΰ οποίου εΐταν φιλοξενού
μενος. Ό  Οΰγος συμπαθητικός πιά στόν κόσμο τών λο
γιώ ν καί τών πολιακών τής ’Αγγλίας γιά τά έργα του κα> 
περισσότερο γιά τήν έχθρόιητα πρός τό Ναπολέοντα, έγινε 
δεχτός μ’ δλες τις τιμές άπό τόν "Ολαντ Χοίζε. Ό  λόρδος 
καί ή λαίδη Ό λ α ντ  άμειλώτανε στίς φιλοφρόνησες πρός τόν 
ένδοξο φιλοξενούμενο: στό σπήτι τους ό Ούγος έγνώρισε, 
τόν ποιητή Σαμουήλ Ρόγκερς, πού τούγιν'ε άμέσως φίλος 
καί θαυμαστής.

“Ολα φαινότανε πού γελούσαν στό Φώσκολο μές τά 
βρεττανικά σύγνεφα* δλα τοΰχαν προσφερθεΐ μ* άφτονία : 
φιλοξενία, θαυμασμός, φιλία, δλα, έχτός άπό τό χρήμα. 
Καί ή έλλειψη τοΰ χρήματος άρχησε γρήγορα νά τοΰ γίνε
ται αίστητή, μέσα σιήν πολυέξοδη ζωή πού ό ποιητής καί 
ό γραμματικός του εΐταν υποχρεωμένοι νά ζοΰνε, συχνά
ζοντας στήν αριστοκρατία τοΰ Λονδίνου. "Εγραφε στήν 
Κουϊρίνα :

«Μά είναι δμως αλήθεια δτι, κάνοντας τούς λογαρια
σμούς μέ τόν κύρ ’Αντρέα, εύρηκα αναμφισβήτητο αλγε
βρικά δτι γιά *ά μείνω έδώ χωρίς έξοδα έκτακτα, μοΰ 
χρειάζονται 380 λίρες στερλίνες τό χρόνο : ακόμη μιά εκα
τοστή γιά τά φορέματά μου καί τοΰ γραμματικόν μου, πού 
έδώ είναι μέ λίγη κομψότητα μά χρειάζεται ίίψιστη καθα- 
ριότη καί σχεδόν εύλάβεια στά φορέματα καί στά άσπρόρ- 
ρουχα, δθεν βλέπεις δτι γίνονται 500 στερλίνες . . . τό 
χρόνο».

Έζήτησε χρήματα άπό τόν αδελφό ’Ιούλιο, δέν 
έμπόρεσε νά τά λάβει, καί γιά ξεχείλισμα τής δυστυχίας, 
κατά τόν Ό χτώ βρη τοΰ 1816, άρρώστησε. Κ ’ έγραφε άκόμα 
στήν Κοι ϊρίνα :

«Τό άπαίσιο κλίμα γιά  τούς ξένους, τό κάρβουνο μέ τό 
οποίο μονάχα μπορεί νά ζεσταθούν τά δωμάτια, τό ασκη
μότατο νερό, προ πάντων γιά  μένα πού δέν πίνω  κρασί, 
ή συνήθεια τής τροφής μέ κρέατα αίμοτόσταγα, μά περισ
σότερο άκόμα ή θλίψη καί ή άποκάρδιωση πού έξαδυνα- 
τίζουν τήν ψυχή μου, έχουν ίσως εξερεθίσει, μά θετικά 
έξαγριώσει τήν άρρώστεια».

Έ ν ώ  εΐταν άρρωστος, ό Ά ντρέας Κάλβος, «βαριεβτι- 
σμένος νάναι νοσοκόμος» καί «φοβισμένος άπό τήν τωρινή 
καί τή μελλούμενη φτώχια» εΰρηκε κατάλληλο νά εξαφανι
στεί, καί ό ποιητής έμεινε παρατημένος άπό τό γραμμα
τικό «στό άχεϊλι τοϋ τάφου μισοζωντανός καί άταφος». 
Χάρη στήν παρουσία καί τή συνδρομή τών φίλων, έγια- 
τρεύιηκε κ’ έπήγε στήν έξοχή. Έ κ ε ΐ «έδωσε μιά κλωτσιά 
σέ μιά καρέκλα» καί ΰπόφερε πόνους ισχυρότατους, θέρμες 
κ’ έκιντύνεψε νά τοΰ κόψουν τό πόδι, πού ό χειροΰργος 
έλεγεν δτι θά  πάθαινε γάγγραινα. Πέρασε ευτυχώς ώς κ ι’

ιΰτή τήν άρρώστεια, μά «άνάμεσα σέ τόσα βάσανα καί σέ 
όσα έξοδα», άφοΰ «μιά επίσκεψη τοΰ γιατροΰ πλερωνό- 
ανε μιά γκινέα», ό ποιητής έλαβε περισσότερο άπό κάθε 
[λλη φοράν άνάγκη χρημάτων. Έ γ ρ α φ ε  στή Μοτσένη τίς 
[5 τοϋ Μάρτη τοΰ 1817 :

« Ά π ό  τή Ζάκυνθο μοΰρθαν κατά τό Δεκέμβρη 100 
ουδοβίκια χρυσά ποΰ βάσταξαν ΐσιαμε τά μέσα τοΰ Φλε- 
Ιάρη. Έ π ε ιτ α  ένας άλλος "Ελληνας μοΰ πρόσφερε αύτόρ- 
ιητα άλλα πενήντα, μέ τά όποια κουτσοπερνάω. Κέρδη, 
(εν είναι αδύνατα, μά είναι άδύνατο νά μείνω έδώ σ’ αύ- 
(ούς τούς καιρούς : τό πάν είναι άθλιότη, το πάν είναι 
ίποψία».

Κ αί τ’ δντις ή Α γγλ ία  περνοΰσε τότες τή μεγάλην 61- 
ίονομική καί πολιτική κρίση πού άκολούθησε τόν πόλεμο 
ίνάντια στό Ναπολέοντα, καί p Φώσκολος, μή δντας κύριος 
ιής γλώσσας τόσο πού νά μπορεί νά γράφει άμέσως στήν 
Αγγλική, δέ μπορούσε ού'τε νά προσφέρει τό έργο του σάν 
Ιόγιος.
; Εΰρηκε Ιναν έκδοτη, πού κατά τόν Α πρίλη  τοϋ 1817 
ιοΰ δημοσίεψε τήν τελευταία ξαναέκδοση τοΰ «“Ορτης», 
Αφιερωμένη στό Ρόγκερς: μ’ άπό τή νέαν έκδοση τοΰ π α 
λιού του βιβλίου ό ρωμαντσογράφος δέν έβγαλε παρά νέα 
έξοδα καί σαράντα στερλίνες πίστωση μέ τό Ρόζε, στόν 
όποιον έπειτα τίς έπλήρωσε ή καλή Κουϊρίνα.

Ό  λόρδος "Ολαντ, σύμφωνα μέ τήν επιθυμ ία  του, 
[παρουσίασε τόν Ουγο στόν εκδότη M u rray , κ’ έσυμφώ- 
τησε νά έκδώσει ένα έργο άπό τρεΐς τόμους γιά τά « Ή θ η , 
ιή φιλολογία καί τήν ίστορία τής Α γγλίας καί τής Ι τ α 
λίας». Αύτό τό έργο πού θά  γραφότανε σέ μορφήν επιστο
λών (φέρνει άμέσως στό νοϋ τά « L e ttre s  P e rsan es»  τοϋ 
Μοντεσκιέ), δέν εΐταν φυσικά γραμμένο άκόμα, καί ό φτω 
χός συγγραφέας, ένώ εργαζότανε νά τό συνθέσει, τίς 7 τοϋ 
Ιουνίου  άναγκάστηκε νά δεχτεί, κοκκινίζοντας, μιά χρήμα- 
ιική βοήθεια άπό τό λόρδο Γκουΐλφορ.

Σ τίς οικονομικές στενοχώριες καί στίς ηθικές πίκρες 
Ιπροστέθηκε, κατά τό δυστυχισμένο εκείνο 1817, ό θάνα
τος τής μητέρας. Ή  Διαμαντίνα πέθανε τίς 28 τοΰ Α 
πρίλη, καί κατά τόν ’Ιούλιο ό Φώσκολος έγραφε στό λόρδο 
Ό λ α ν τ : ;

« Ό  θάνατος τής μητέρας μου, άφοΰ μ’ άνοιξε στήν 
ψυχή μιά πηγή άπό άδιάκοπη μελαγχολία καί άπό έλεγχο, 
μοΰ καταδικάζει τή ζωή σέ νέες ταραχές καί ταξείδια. Μ’ ας 
είναι κ’ έ τ σ ι! Σκοπεύω ν’ άναχωρήσω κατά τίς άρχές τοΰ 
ίΑύγούστου».

Υ π ονοε ί εδώ τήν άπόφαση πουχε πάρει ό Φώσκολος 
ν’ αφήσει τό Λονδίνο, δπου «οί πρόσοδοί του δέν άρκού- 
σαν» γιά  νά πάει νά εγκατασταθεί στή Ζάκυνθο : είχε μά
λιστα άποφασίσει νά ταξειδέψει μαζί μέ τούς Α ντιπροσώ 
πους πού πήγαν σιό Λονδίνο γιά νά παρουσιάσουν στόν 
Πρίγκηπα Α ντιβασιλέα τό νέο σύνταγμα τών Ίω ν ίω ν  

ΐΝήσων. Κατά τό ταξεΐδι θά  περνοΰσε άπό τή Φλορεντία, 
;καί άνάγγελνε μάλιστα στή Ματζιότη καί στήν Ά λμ πάνυ  
ί χό γλήγορο φτάσιμό του. Μά κατά τίς πρώτες τοΰ Αύγού- 
:στου «ή θεά Ά νάγκη  πού τόν έδιωχτε άπό τήν Α γγλ ία  μέ 
(ό ραβδί της», τόν ξανακράτησε καρφωμένον στό κρεββάτι,

Καί τίς 2 τοΰ Σεπτέμβρη έγραφε στό δόχτορα Ά λλεν, γιά - 
τρό καί φίλο τοΰ λόρδου "Ολαντ :

«"Ενα άλογο ξένο, καί πού δέν ίππευα ούτε γιά  ευχα
ρίστησή μου, μοΰ πήρε τό χέρι, κ ι’ άφοΰ μ έβαλε στόν 
κίντυνο νά καταπατήσει άλλους μές στο δημόσιο δρομο, μ 
άνάγκασβ νά πηδήσω άπό τή σέλα. Έ π ή δη σ α  με λιγην ε- 
πιτιδειότητα, καί τό δεξιό μου πόδι έπλήρωσε τήν ποινή : 
μοΰ στραγγαλίστηκε, καί τό άλογο τοΰ πρόστεσε και μια 
κλοτσιά.— καί πάντα στό δεξιό πόδι πού δέ γιατρευτηκεν 
άκόμα άπό ιό ρευματισμό.— Ό  χειροΰργος μ’ έκράτησε 21 
ημέρες σέ μιάν άκινησία σάν κόλαση : a e te rn u m q u e  se- 
d e b a t in fe lix  T h eseu s . Τώρα έγινα δ Ή ρ ω α ς Φιλοχτήτης, 
καί την ήμέρα περπατώ κουτσά, καί τή νύχ,τα βγάζω φ ω 
νές στριγγές σάν τίς δικές του, γιατί ό ρευματισμός δέν ά
φησε τή θέση του, καί προβλέπω πώς θά ύποφέρω ολά
κερο τό χειμώνα, καί παύοντας νάμαι Θησέας καί Φιλο- 
χτήτης, θά  παρουσιασιώ άπαράλλαχτος μέ τό φίλο μου τόν 
ήρωα Δον Κιχώτη, ό'ντας πιά

M agro, sp aru to , e p ria  che m orto , spen to» .
Έ τσ ι, χάρη στ’ άρρωστο πόδι του, έδυσε τό ταξεΐδι 

γιά  τή Ζάκυνθο, καί άξαίνανε οί στενοχώριες τοϋ Φώσκο
λου. Γιά καλή τύχη, ένας άπό τούς Α ντιπρόσω πους τών 
Ίο ν ίω ν  Νήσων, δ Διονύσιος Μποϋλτσος, εΐταν έξάδελφός 
του, καί τόν «έβοήθησε πολύ». Ά φ ο ΰ  γιατρεύιηκε, κατά 
τό σεπτέμβρη έπήγε νά έξοχητέψει στό K e n s in g to n , καί 
ώς κ’ έκεΐ τόν έβοήθησε μιά φίλη, ή Λαίδη W estm o rlan d , 
δανείζοντάς του, χωρίς προθεσμία έπιστροφής, πενήντα 
στερλίνες.

Τέλος δ Φώσκολος, γαληνεμένος καί γερός, έμπόρεσε 
νά περιμένει άπό τή λογοτεχνική του εργασία, καί ξα?άρ- 
χισε τά «Γράμματα γραμμένα άπό τήν Α γγλ ία» . Μά τό 
έργο αύτό δέν θά  τοϋδινε χρήματα παρά έπειτα άπό πολύν 
καιρό, καί αυτός, πού ποθούσε κέρδη άμεσα, τό παράτησε 
γλήγορα. Ό σ ο  άπόμεινε άπό κείνο χειρόγραφο έδημοσιεύ- 
τηκε μέ τόν τίτλο «S ag g io  d ’ u n  G azze ttin o  del Bel 
m ondo», στόν τέταρτο τόμο τών «’Έργων» κατά τό 1850.

Ά ν  τώχε τελειώσει, βεβαίως, πού θά  εΐταν έ'να άπό 
τά καλίτερα έργα τού Φώσκολου σάν ούμορ ιστή .Ή  ζωηρά 
ειρωνεία τοΰ ύφους καί ή ποικιλία ή εύχαριστότατη τών 
θεμάτων, έκαμαν τόν Ό ρλαντίνη  νά πει δτι αύτό «θά μπο
ροΰσε νάτανε γιά  τούς ’Ιταλούς έκεινο πού τά φημισμένα 
«Δοκίμια τοΰ Μοντένιου», είναι γιά τούς γάλλους». Καί 
γιά  λογοτεχνία τόσο φτωχή άπό συγγραφίδες δοκιμίων 
δπως ή δική μας, θάταν ένας θησαυρός.Ά ντίς δ τύραννος 
άνάγκη  έκαμε τόν Ούγο νά γράφει κριτικές σπουδές γιά  
τίς έπιθεώρησες, πού δημοσίευαν καί πλέρωναν άμέσως, 
καί τίς 3 τού Μάρτη τοΰ 1818 έγραφε στήν Κουϊρίνα:

«Στέλνω σήμερα 59 σελίδες πυκνογραμμένες χειρόγρα
φες, τώρα πρέπει νά περιμένω νά μεταφραστούν, καί νά 
ζήσω μ’ υπομονή κ’ έλπίδα. Καί γιά  νά τίς γράψω άναγ- 
καζόμουν νά πηγαίνω  στά ξένα σπήτια, γιατί δέν έχουν 
έδώ δημόσιες βιβλιοθήκες, καί νά ζητώ βιβλία πολύτομα, 
καθώς τόν «Τιραμπόσκη» καί τό «Μουρατόρη» γιά  νά 
επαληθεύω σημειώματα καί χρονολογίες»,

Αύτή ή μελετημένη σπουδή εΐταν ένα άρθρο «Γιά τόν 
• Ντάντε καί τάν αιώνα του» πού δημοσιεύστηκε στό L V I I I



τεΰχος τής «’Επιθεώρησης τοΰ Ε διμβούργου» , δπου είχε 
αριστην υποδοχή. Τ ίς 15 τοΰ Μάη 6 Ούγος άνάγγελνε στή 
Μοτσένη :

«Ειπώ θηκε κ’ έγράφηκε δ ι ι  έκεΐνο τό απόσπασμα από 
άρθρο δέν εΐταν πράμα ιταλικό, ή γαλλικό, ή άγγλικό, μά 
ευρωπαϊκό. Και άντίς άπό δεκαπέντε λίρες γιά  κάθε δεκάξι 
σελίδες, μοΰ στείλανε 32, παρακαλώντας με καί προτρέπον- 
τας νά προχωρήσω μέ άρθρα γιά  τήν Ιταλική λογοτεχνία».

Κα! πααματικά τό πρώτο άρθρο γιά  τόν Ντάντε άκο- 
λούθησ’ ενα δεύτερο: εΐταν οϊ προετοιμαστικές εργασίες 
γιά τή μεγάλη «Μελέτη άπάνω στό κείμενο τής Θείας Κ ω 
μωδίας».

'Η  επιτυχία πού είχε στήν «Έ.-τιθεώρηση τοΰ ’Ε δ ιμ 
βούργου» έπρομήθεψε αμέσως στό Φώσκολο τιμητικότατες 
προτάσες τής αντίζηλης επιθεώρησης, τής «Q u a rte rly  R e 
view » ώς πού γενόμενος συνεργάτης τών δύο μεγαλήτε- 
ρων επιθεωρήσεων τής ’Αγγλίας, άρχισε νά θεωρεί τόν 
εαυτό του πλούσιο, κα! νά χτίζει στόν άγέρα οίκους εκδο
τικούς γιά τό μέλλον. «Μπορώ νά δώσω οχτώ άρθρα τό 
χρόνο, άπό τά οποία θά λάβω τετρακόσιες λίρες στερλίνες 
καθαρές, λίγο περισσότερο, λίγο λιγώτερο, πού τόσο χρειά- 
ζετ’ έδώ γιά  νά περάσει κανένας υποφερτά. "Όμως άν μπο
ρέσω νά γεμίσω τό υφάδι πού τώρα απλώνω, σέ τέσσερα 
ή πέντε χρόνια θάχω ενα κεφάλαιο άπό δέκα χιλιάδες 
λίρες». Ό  Ούγος σκεφτότανε νά δημοσιέψει «σέ τριάντα 
εξη τόμους μερικούς κλασικούς ΐτάλούς, μέ τις βιογραφίες 
τους, κα! τήν ίστορία τοΰ αιώνα τους» : άφοΰ τέλειωνε 
αυτό τό έργο, έγραφε «γιά τό όποιο θά  χρειάζονταν νάξο- 
δευτοΰν τέσσερα ΐσιαμε πέντε χρόνια, θά  μπορούσε νάναι 
Ιλευτερώτατος κα! αποκαταστημένος».

*Αρχιζανι τά ώραία όνειρα τοΰ πλούτου, άπ’ ό'που δ 
ποιητής θά  ξυπνούσε στήν πιό σκληρή κα! θλιβερή πρα- 
ματικότη.

(’Ακολουθεί)
_ _ _ _ _ _ _ _ _  Μ ε τ α φ . X \  23.

Ο Υ Π Ν Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ

( Κ α τ ά  τ ό  Σ ί λ λ ε ρ )

Γελάει ή λίμνη πού θαρρείς μάς κράζει στήν άγγάλη,
Στό έρημο άκρογιάλι 
Κοιμάτ’ έ'να παιδί.

Κα! ξάφνου μουσική- τερπνή γεμίζει τόν αίθέρα 
'Ωσάν βοσκού φλογέρα,
Σάν άγγελου φωνή.

Κα! μαγεμμένο άνοίγοντας τά μάτια του κυττάζει,
Έ ν ώ  τό κΰμα αρπάζει 
Στόν κόρφο του φιλιά.

Κ ι’ άπό ψηλά σιγολαλοΰν : «“Ελα χρυσό παιδάκι,
Στά στήθια μου άγγελάκι 
Νά κοιμηθείς γλυκά».

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

ΒΙΒΛΙΑ Κ Α Ι Π ΕΡΙΟΔΙΚΑ

Έ λάβαμε τ’ άκόλουθα βιβλία καί περιοδικά κατά τί 
τελευταίο μήνα :

Έ ρ μ ά ν ο ς  x a c  Λ ω ρ ο θ έ α .  (Βολφάγκου Γκαΐτι 
μεταφρ. σέ στίχους Κώστα θεοτόκη. Έ κ δοσ η  Γ. Βασι 
λείου. Καλοτυπωμένο βιβλίο άπό 80 σελίδες καί μέ 9 ε! 
κόνες. Χωρίζεται σ’ έννέα μέρη, δσες είναι καί οί 9 ΜοΟ 
σες, πού καθένα φέρνει καί μιας τό δνομα. 'Η  μετάφρασι 
έχει γένει σ’ ήρωϊκόν έξάμετρο, κ ’ έδώ πρέπει νά σημειώ 
σουμε τόν έπιτυχημένο νεωτερισμό πού έμπασε στή χρήσ 
αύτοΰ τοΟ μέτρο ο στή γλώσσα μας, δηλαδή, συχνά παρα 
λείπει μιάν άπό τίς άτονες συλλαβές, έτσι πού οί στίχο 
πολλές φορές έχουν δεκάξι καί κάποτες δεκαπέντε συλλα 
βές, άντίς δεκαφτά. Βέβαια τή χρήσην αύτή τήν έπήρ 
άίτό τούς γερμανούς καί ίταλούς, πού τήν έφαρμόζουν σί 
πλατύτερη κλίμακα, έτσι πού οί στίχοι έχουν άπό δώδεκι 
Ϊσιαμε δεκαφτά συλλαβές, πράμα πού κάνει τό μέτρο αυτί 
νά πλησιάζει κάπως πρός τό άρχαΐο ήρωϊκό έξάμετρο. Σ3 
μετάφραση έχει πολλές χάρες, έχει σαφήνεια μεγάλη στ} 
φράση καί συχνά πέρνει μιά μεγαλόπρεπην ήρεμία, ποϋ 
χωρίς άλλο είναι ή διάθεση πού καί ό ίδιος ό ου/γραφέα; 
έζήτησε ν ίχ ε ι  καί τό πρωτότυπο. Συχνά διατηρεί μιά φρε
σκάδα καί μιά συγκίνηση, πού δίνουν στή μετάφραση ση
μασία πρωτότυπης δημιουργίας.

Τό έργο είναι πολύ ώραϊο καί βαθύτατο μέσα στήν ά· 
πλότητά του. Διαβάζεται μέ πολλήν εύχαρίστηση.

' Ο  Μ π α τ α ρ ί α ς  καί άλλα ποιήματα Μ. Μαλακάση, 
Μικρό καλοτυπωμένο τομίδιο άπό 21 σελίδες καί μέ τρία 
μονάχα ποιήματα : τό Μ παταριά, τόν Τάκη Πλούμα καί τ< 
Μπάϋρων. Μέσα σ’ αυτά ζει ή παράδοση τής έπαναστατι 
κής καί μετεπαναστατικής περίοδος τής 'Ε λλάδας. Είνα 
μιά ποίηση έθνική, καί μαζί γνώριμη καί τοπική τοΟ ποι 
ητή. Καί μ’ άρέσε: νά διαβάζω σύγχρονα ήθη κ’ έθιμα σί 
τορνεμένη, πολιτισμένη φόρμα, γιατί έτσι δείχτει τήν όμορ* 
φιά της, πέρνει άκόμη αν θέλετε, ή σύγχρονη έλληνικΐ 
ψυχή, άπ’ δπου υψώνεται φραγμός πρός τήν άχαλίνωτη ξε
νικήν έπίδραση, καί κάποια αυτοπεποίθηση τοΟ Έ θνους 
Κ’ εύχαριστιοΰμε νά βλέπω δτι υπάρχουν καί στήν Έλ· 
λάδα ποιητές, πού ΰστερ’ άπό τό Σολωμό καί Λασκαράτο, 
καταδέχονται ν’ άφήνουν τά νεφελώματα καί τίς φαντασιο
πληξίες, καί νά πατοΟν στερεά έπάνω στό γνώριμον έδα
φος τής ώραίας μας γής.

'Ο  Γρυπάρης μέ τή νευρώδικη φράση, τή δυναμωμένΐ] 
μέ σκέψη, ό Πορφύρας μέ τή μαλακιά του παθητικότητί 
καί ό Μαλακάσης μέ τήν περιγραφικότητά του καί τού 
τορνεμένους στίχους, είναι οί τρεις ποιητές καλλιτέχνες ά 
νάμεσα στούς άναγνωρισμένους παλαιούς.

Ό  Λόγος (περιοδ. Κωσταντινούπολης) Χρον. 2 άριθ. 3 
μέ συνεργασία Μπεκέ, Μαμέλη, Πράσινου, Γιαλούρη καί 
άλλων.

Γράμματα (περιοδ.Άλεξάντρειας) ’Ογκώδης τόμος άπό 
120 μεγάλες σελίδες. Περιέχει ποικιλότατην δλη : Κ . Πα- 
λαμα, Καβάφη, Σκήπη, Μαλακάση, ΣκληροΟ, Ν. Νικο- 
λαίδη, Γιαλούρη καί άλλων καί δυό άξιόλογες γλωσσολο- 
γικές μελέτες, μιά τοϋ Ά ντρ . Χόρβατ καί μιά τοϋ Μ. Φ ι- 
λ.ήντα.

Νέα Ζωή (Περιοδ. Σμύρνης) εβδομαδιαία έκδοση, πού 
θάπρεπε νά μή βγαίνει τόσο συχνά, άφοΟ δημοσιεύει δ,τι 
κ ι’ δ,τι γ ιά  νά γεμίζει.

Νεοελληνική Επιθεώ ρηση (περιοδ. κ. Πουρνάρα) Πάν
τοτε μ’ έκλεχτά κοινονικά καί πολιτικά περιεχόμενα καί 
μέ σημειώματα γιά  τήν πνευματική λογοτεχνική μας κ ί
νηση τοΟ Ή λ . Βουτιερίδη.


