


gay

ΠΠΓ

\ΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙ ΣΤΟΑ II
ΑΛΕΞ. ΡΑΓΚΑΒΗ

[Σ. Δ. Ο. Τήν παρούσαν επιστολήν τού 
άοιδίμου Λ. Ραγζαβή πρός τόν χ. Γ. Σβρούϊον 
γυμνασιάρχην τότε έν Μεσολογγίι», όφείί.ομε^ 
εις τήν εύγενή προθυμίαν τής λόγιας συνεργάτ·._ 
δός μα; κυρίας Σερουΐου. Ευμενώς δημοσιεύο
με·/ όχι μόνον διά τήν φιλολογικήν αξίαν αυτής, 
άλλα καί ώς επίσημον ’έγγραφον προσμαρτυρούν 
τούς κόπους καί τά ανεκτίμητα ηβικά κεφά
λαια τά όποια έδέησε νά καταβάλουν οί πεωτερ- 
γάται των ελληνικών γραμμάτων όπως θέσωσι 
τάςβάσεις τής νέαςπνευματικής οοάσεωςκαΐ συμ- 
πληρώσωσι Βι'αύτήςτόν μεγάλον έΟνικόνσκοπόν.]

Διά νά είμαι κατά πάντα ιδιότροπος 
κζί παράδοξος Αργο/ιαι ζγ·. άπό θίοΐ·, ο/·, 
ί—'η τού Φοίβου, ύπό τού οποίου τήν έμ- 
πνευσιν έγράφη όλη ή ύμετέρα από I I Φε
βρουάριου επιστολή, άλλ' άπό τών επι
γείων. άπό τών πεζών συμφερόντων έπίσης 
άλλοτρίων εις τήν αληθή —οι'ησιν. όσον αί 
πλείσται τών καλών καί θαυμάσιων Γαλ- 
λικών τραγωδιών. ’Αλλ’ όχι. μήν εκλαμ
βάνετε τούτο ώς πρόκλησιν διότι ή ώρα τής 
πάλης δεν ήλθε. καί προτιθέμενος ν’ απαν- 
τήσω ποώτον εις τά παράπονά σας. τοε'πω 
τά νώτα καί πίπτω εις μέσον τό Γυμνά
σιου. ΙίαραπονεϊσΟε. Διότι έλάβετε πεί
ραν ότι ένεπιστεύθητε τά ύμέτερα καί τά 
τού παρ' ύμΐν γυμνασίου συμφέροντα εις 
τήν Γραμματείαν. καί χύτη δυναμένη νά 
ένεργήση τά παρημέλησεν : Έζητήσατε 
αύξησιν μισθού, καί δυσπιστείτε πρός ύμάς 
διότι δέν έξετελέσθη άκόμη ή επιθυμία 
σας ! Ανυπόμονος είσθε. καί έν οϋδενός 
με'ρους τίθεσθε όλας τάς δυσκολίας κατά 
τών όποιων εχομεν ν’ άντιπαλαίωμεν εις 
περιστάσεις τοιαύτας. Πρός έκδίκησιν διότι 
αμφιβάλλετε δι’ ήμάς καί εγώ περιορίζο
μαι νά σας προτρέψω νά περιμείνητε. 
χωρίς νά σας έκθέσω λεπτομερέστερου τί 
ένηργήθη μέχρι τούδε περί τής αίτήσεώς 
σας.—Περί Μιρκοβιτζ. Υπομονή καί περί 
αυτού. Πώς ήθέλατε νά μή μεταθέσωμεν 
τόν Φαβρίκιον όταν έζήτει τήν μετάθεσιν 
έπιμόνως. καί παρητεϊτο άν δεν τήν έλάμ- 
βανεν. Υπομονή επομένως με'χρις ότου 
εύρεβή ό διαδεχθησόμενος.— -Περί εγκυκλο
παίδειας τού Φαρμακίδου. 11 κυβέρνησις 
έφρόντισε νά τυπωθώσ: εύωνα βιβλία πρός 
χρήσιν τών μαθητών, καί τά περί αύτών 
έπρότεινεν επιτροπή επίτηδες διορισθείσα. 
Ή Ικδοθεΐσα εγκυκλοπαίδεια δεν είναι ή 
παλαιά τού Φαρμακίδου. άλλ' όλως διόλου 
κατ' αλλας συνερανισθείσα βάσεις κατά τήν 
πρότασιν τής επιτροπής. Είσάγηται δέ εις 
μόνα τά Έλ/.'4νικά σχολεία. καί επιτρέ
ψατε' μοι νά πιστεύω ότι τούτο δεν είναι 
κακόν, διότι περιέχει ικανήν ύλην τριετών 
ν.ζθη'ζάτων. καί οί μαθητα: δέν άνα-κά- -> 1 > . -ν 1 1 .ζονται ν αγορα,ωσιν ο/.ους συγγράφεις, 
τούς τόσον δυσάρεστους εις τήν Ελλάδα, 
δια νά παραδοθώσι μόνον μερικά φύλλα 
των. Τό ορθογραφικόν λεξικόν έσύστησεν ή 
Κυβέρνησις εις όλα τά σχολεία άπαραλ- 
λάκτως ώς έσύστησε καί τήν εγκυκλοπαί
δειαν, καί άν ίδή ότι ή σύστασις εκείνη

σωπόν των εντελώς 
τούς διακριτ 

άφ’ ου τελειοποιήσουν

δέν αρκεί θέλει τό συστήσει καί αύθις. Ή 
συνδρομή αϋτη είναι πολλώ μάλλον τελε- 
σουργός άπό τών 50 σωμάτων τήν αγοράν, 
έν ώ μάλιστα έξ αίτιας τών προϋπολογι
σμών τοιαύται άγοραί δεν γίνονται πλέον. 
Τά περί υποτρόφων θέλω κοινοποιήσει 
όπου δει, διότι ο κλάδος ούτος είναι εις 
άλλον ανατεθειμένος. ΙΙαύσαςήδη τά παρά
πονά μου δι' όσα αδίκως μοί προσάπτατε, 
παραπονυθείς δέ καί κατά, τής τύχης ήτις 
ύφ ’ όποιαν δήποτε μορφήν είτε ΙΙοσειδώνος 
είτε Αιόλου, είτε άμελοΰς ταχυδρόμου δέν 
έπέτρεψε νά καταντήση μ.εχρ’.ς έμού ή έμ
μετρός σας επιστολή, μεταβαίνω εις τό 
φιλολογικόν μέρος τής έπιστολιμαίας σας 
πραγματείας, καί άμέσως in medias res.

«Τί θά είπή τραγωδία δ'.αγραφική 
άττψικων παθών καί αισθημάτων;» 'Ιδού 
τί Οά είπή. Αάβετε ένα Άγαμέμνονα τού 
Βολταίρου καί βαπτίσατέ τον Μωάμεθ, 
λάβετε μίαν Άλζήραν του καί βαπτίσατέ 
την Ζάϊραν. καί ή τραγωδία γίνεται ή 
αυτή πάντοτε. Διαγράφει άν θέλετε ό 
Γάλλος (εννοώ ό Γάλλος τού 18ου αίώνος. 
όχι ό V. Hugo ό A. Dumas καί άλλοι) 
διαγράφει άν θέλετε, καί τούτο μόνον διότι 
τέλετε, τόν θυμόν, άλλά τόν θυμόν έν γένει, 
τον έρωτα, άλλ’ έν γένει τόν έρωτα, καί 
ό Έλλην έρωτόληπτος είναι ό αυτός μέ τόν 
έρωτόληπτον Ιουδαίον. Τοιαύτα δέν είναι 
τά μεγάλα καί άληθή πρόσωπα τού Σαικ
σπήρου, τού Σχιλλέρου, τού Γκαϊτε, Οί 
δαιμόνιοι εκείνοι άνορες πλήττουν τό προ

διαγράφουν μετ’ ακρί
βειας τούς διακριτικούς χαρακτήράς του, 
καί άφ’ ου τελειοποιήσουν τό έργον των 
καθ’ ολην του τήν ώρα'.ότητα. ή τήν φοβε- 
ρότιτα. ή τήν δύναμιν, τότε έγχέουν εις 
τόν έτοιμον τούτον τύπον τήν ζέουσαν τών 
παθών λάβαν, ήτις μορφοΰται εντελώς κατ' 
αύτών, ήτις ακολουθεί ολας τάς ανωμαλίας 
όλας τάς διαγραφικάς του γραμμάς, ήτις 
άπόρροια τού πάθους έν γένει μεταβάλ
λεται. όμως εις πάθος τού άτόμου έκείνου 
ιδιαιτέρως. Αλλά, 
νά καταφύγω εις 
μήπως κατηγορηΟώ πάλιν 
εις άκατάληπτα. Τόν έρωτα 
τού 
τού 
ται 
τόν 
κότης .-rafiur αϊσ0ηιιάτω>·. καί
δυνατόν τό μέγα. τό πρωτότυπον 
προσωπείον νά. έφαρμοσΟή εις άλ.λο τ' 
σωπον. 
γιταΐχη έριοτόληπτον. 
τού Σχιλλέρου πήν Έβολην, έγνώρισα 
“Εβο.Ιην έρωτόληπτον. Σ... "
καί ό Βερλιχίγγερ τού Γ 
:0ώ δέν δύναμαι ίσως, άλλά τήν 

σιν οΰχ’ ήττον πήν έχω ότι παρά 
χαίοις τό αίσθημα τού καλού ήτο 
έπικόν ή δραματικόν, ήτο μάλλον 
ή ατομικόν. II ’Αφροδίτη τού Ιίραξι 
λους εμφαίνει τόν τύπον ,ής ώραιότητος. 
ένώ τού σημερινού άγαλματοποιού ή ζω
γράφου ή Αφροδίτη είναι μίμησις κατά τό 
μάλλον καί ήττον. φέρει τύπον υπέρ τής 
ώραιότητος. έννοείτα·. πάντοτε έντελειο-

πάθους έν 
πάθος τού άτόμου

σπεύδω άπό τάς γενικάς 
μερικωτέρας εκφράσεις, 

ότι άκροβατώ 
: τού Καρόλου 

Σχιλλέρου δός τον εις τόν Dlinois 
αυτού ποιητού. καί θά ίδής άν δύνα- 
νά δοθή. Μελέτησε τού Σαικσπήρου 
Άμλέτον. καί Οά ίδής τί έστί άτομι- 

αν είναι 
αυτό 

. · ·, · "?0" 
Λναγνώσας την Ζάϊραν έγνώρισα 

Άναγνώσας όμως 
; γ; τήν

. Καί ό Πόζας του ! 
Γκαϊτε ! Νά έκφρα- 

' πεποίθη- 
οίς άρ- 
μ άλλον 
γενικόν

σ1

τη είναι
■ον. φέρε: τόπι 

εννοείται πάντοτε
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ποιούμενης μέχρι τών ορίων τού δυνατού, 
αλλά κατά τάς συνθήκας τής άτομικότητό- 
πης. < )ί χοροί καί τό Οαυμάσιον ήσαν ή·;_

... εις 
άφαιρεθώσι,‘ " x'.' Ττραγωδίας, καί άμ 

τραγωδία: 
έποποιίαι.
τερπνώς 
χήν. άλλά. χωρίς

■ό Οαυμάσιον ήσαν άν- 1 
αμφιβόλως προαιρετά εις τάς άρχαίαΐ I 

αφαιρεΟώσι, μένουν αί | 
έκείναι διαλογ'.κώς διατεθειμένα· Ί 
διαθέτουσαι ώς π. χ. ή μουσική Ί 

ή φοβερώς ή άλλως πώς πήν ψ·Λ_
; τά αισθήματα της νά I 

είναι τοσον διακεκριμένα όσον εις τήν άνά- ί 
γνωσιν τών νέων τραγωδιών. Ίδιώτισας 1 
ήρωίδας δέν έχουν οί νέοι, καί ήρωας ίδιω- 'Ι 
τας : Και τού Βύρωνος ό Μχιφρέδ. καί ' 
Αουίζα τού Σχιλλέρου εις πήν λαμπράν - 
τραγωδίαν «έρως καί ραδιουργία», 
Άδελαίς τού Γκαϊτε 
καί τόσα: άλλα: .' ΊΙ 
ές έναντι 
ματικά πρι 
ώραιότητα 
είναι τόσον 
την ούσιν .' 
πού ύπό τάς 
ζηπήσωμεν π 
άρκοΰν ταύτα' 
διά νά έξηγηθώμεν.

Είδατί -
·θύ

η ! 
ου 1 

καί ή I 
εις τόν« Γκέζην» 1 

πεποίΟησίς μου είν' ί 
ας ότι οί Βασιλείς δέν είναι δρα- 1 
όσωπα. ΊΙ χλαμύς καλύπτει πήν I 
. τού γυμνού άνΟρώπου όστις · 

ζωγραφικός ώς έπλάσΟη άπό Τ 
Πού εις τά ϋύη τού θρόνου. 1 

πτυχάς τής άλουργίδος νά ] 
ιλέον τόν άνθρωπον ; Άλλ’ί 
• έπεΟύμουν νά. άνταμωΟώμεν j

ί μοί λέγετε περί τών πεζών μου. S 
Ιδού τού πράγματος ή αλήθεια. Άν τά 1 

έμμετρα ύποφέρωνται. είναι πρός χάριν ί 
τού μέτρου καί τής άρμονίας. ειδεμή χωρίς 1 
τής επίκτητου αυτής χάριτος θ' άνεγινώ- Ί 
σκοντο άκόμη όλιγώτερον τών πεζών. Έν | 
τούτοις μοί άποδιδι 
μοί 
ποιον 
έκθέτω.

ετα·.

υποφερωντα·.. είναι πρός χάριν 1 
ς. ειδεμή χωρίς 1 
εος θ άνεγινώ- 11 
εών πεζών. Έν Β 

έπαινον όστις δέν 1 
ανήκει, λέγων ότι έδανείσθην άφ’ ό- Ί 

δήποτε τάς ιδέας τάς όποιας εις αυτά ·Ι 
καί μάλιστα άπό τόν (Ί·κονόμον..ι8 

Μεταςυ τών πολλών τών κακών τό χείρι- j 
στον είναι ότι χρεωστεϊται εις μόνον έμέ. fl 
Και άν άφού είχατε πήν ύπομονήν ν’ άνα- 1 
γνωσητε όλον τόν Οϊκονόμον έχετε κ' εκεί- J 
νην ν αναγνώσητε όλην πήν περί πρόσω- I 
δίας πραγματείαν μου, θά ίδήτε ότι έξ 3 
εναντίας άντιφέρομαι πρός τόν Οϊκονόμον. ϊ 
και τό λέγω, άν καί δέν τό λέγω εις τά J 
περί Ιαμβικών στίχων. 'Αλλά είμαι δύσ- J 
ληπτος λέγετε εις τά πεζά καί όχι εις τά ■ 
έμμετρα. Τό .-τε^ί χι<ραΛκϊί<; .·χ<ιΐ>·ι'ι<: είναι | 
δύσληπτον ; δέν πιστεύω. 'Αλλά πώς θέ- -3 
λετε, όπου πρόκειται περί ορισμών, περίζ· 
πραγμάτων μή ύποπιπτόντων εις αί'σθησιν. 1

* ·- · X

οκε:ται
θ' 

περί ιδεών : Άν έλάχιστα δύναντα: 
άντιπαρατεθώσι πρός μέγ:στα. εί...; " 

ο Πλάτων εις τόν Τίμενον. ή ό 
πο'.ητ :κήν

γράφαντες : | 
εύληπτα ; η 'ί 

•δεολογ’.κής I 
καί ό νους I 

Αίγον δια νά | 
τήν οποίαν 1 

Νά ] 
περί

νά

ορός μέγιστα, είναι εύλη- ’ 
ή τόν Τίμενον. ή ό Άρι- 

αυπήν πήν ποιητικήν του. 
περί τοιούτων 
τά γραφόμενα

Άλλά τά πής 
δέν είναι φανερά, 

νά βασανισθή επ’ ό 
πτερόεσσαν ιδέαν 
άτελώς μόνον δεσμεύουσι. 
τό προοίμιόν μου καί τό ■ 

πρώτος νά διορ 
άφήσατε νά 
ρωσΐ τα πράγματα και ϊ 
ακόμη έπούιν. (-)έσατέ G 

τήν πής γενικό—ητος κα: ,| 
:ί τότε μόνον θέλουν Γ 
: ατομ'.κόπητες. Άλ- I 
αντοτε ύπό πήν π=πκ- ί

πτος 
στοτελ.ης εις 
ή καί άλλοι 
Τί καθιστά 
φαντασία, 
σφαίρας < 
“ΟΞττει 
φθάση πήν 
αί λέξεις 
διορθώσω 
προσωδίας : πώς : πρέπει 
Οωθώ. ’Αφήσατε, 
οί Ελληνες νά θεωρώσι 
ύπό γενικωτέραν 
τους εις την περιω
πής Φιλοσοφίας, κα 
άναπτυχθή λααποαί 
λέως θέλουν έρπει π

συνειθίσουν

ι/.ένην ράβδον διδασκάλων
' άφίνω καί είπα και

Γ^αταδικαζόμενον προοίμιον κάψατε τό βι- 
Ι:ζ-Λίον μου' δέν θα κάψετε τό όγδοον θαύυ.α 
Εζϋ κόσμου. Διά. τούτο και μόνον άξίζει 

διαπςοηθή τό προοίμιον. καί άφού καή 
ί τό β’-βλίον. Μεταβαίνω είς -.ά. περί μέτρων.

I Δυσανασχετούν οι μαθηταί σας είς πήν 
’ περί 'Ομηρικών μέτρων ύπόθεσίν μου : 
Ϊ-'Λ; άντικατασπήσουν είς τόν τόπον της 
Γ^ί,λην.ΊΙ θέλουν όπως άνεγινώσκετο ό 'Ό- 
? ,ΛΤι;ος νά. άναγινώσκεται σήμερον : καί τότε 
ΐ"-ού αρμονία : τότε πρός τί τά. μέτρα. 
Β<0αίζω οτι τό σύστχ,μ.ά μου δέν είνε σύ- 
Ε-στςμα πλασθέν άπό μόνον εμέ όταν άπο- 
[ δεικνύεται καί έκ τών προτέρων καί έκ τών 
Lύστερων. Άλλά δέν άρέσκει είς τάς ά- 
■•χοάς των : Λυπούμαι, άλλά τί νά γίνη : 
Κ’Ολον τό Γερμανικόν έθνος, καί οί Ι'ώσσοι. 
Γ .καί όσο: άλλοι ήδυνήθησαν παρεδέχθησαν 
Γτούς ’Ομηρικούς στίχους, ήχούντας σχεδόν 
Ρώς οί τού Μελετίου, καί σήμερον τοίς ά- 
■ ρέσκουν τόσον θαυμάσια, ώστε Γερμανικόν 
l έπικόν ποίημα μέ άλλους στίχους θεωρείται 
Κέλοίον. ’Ιδού ώς έπί παραδείγματος ή 
Κεναοξις τής Ίλιάδος κακώς μεταφρασμένη 
& εις τοιούτους στίχους.

I Ψάλε θεά τήυ όργήν τού Πηλέωσ υΐυϋ Ά 

[χιλίωε,

Γ* φοόεοάν. πού πολλά είσ τουε Ελληναε 
[ίφερεν άλγη,

[ί ι·' έπευψε τάοαε γενναΐαε ψυχάί είς τόν ά:.ην 
[ ήρώων

> ρίψασ’ αύτών τοΰο νεκρού; ώ; βοράν τών κυ- 
[νών καί όρνέων.

[Ιλήν τοϋ Διό; ή βουλή έτελείτο. Άφ' δτου 

[τό πρώτον κτλ.

7άοί· xai ftffioi n.rr'i jiutpor T< πιιιηιια τί' 
F. ό.τοεο>· «’p»· άρχίσπ. έπιγραγόμικοι o' 

Ε, « Tfteit: Χρόνοι».

Πρός άπατήτου; άκτάο Tzjc ποιήοεωο οτρέ- 
|$ων τό σκάφος.

τό π α ρ ε λ θ ό ν , τό π α ρ ό ν καί τό μ έ λ . 
[λο ι έ ώ διατρέχω.

ποιο, άοτέοα θά λάδ' όδηγόν, ή πρός ποιαν 
[πυίίδα

θέλω ρυθμίσει τόν πλοϋν τήν φιλάνεμσν λύων 

[Όθώνην ;

■_ zrrrwwpr·)·

NqS- κα) οΰδέν πλήν νοό; τής ύπάρξεω: ή- 
[τον τό Άλφα,

σπέρμα μεστό· ιδεών είς τήν ύλη/ ριφθεν «αί 

[ίλαυτήσαν,

πλήρη θαυυάτω- αύτόν τόν ώραϊον παρήγαγε 

[•όσμον.

L Βλέπετε οτι ό 'Ομηρικός στίχος ομαλός 
πάντοτε καί πάντοτε ό αυτός, ποικίλλεται 
όμως θαυμασίως ή έφαρμόζετα: είς όλα τ 
άντ·.ζεί;«να καί ιδίως τά έπικώτερα και -.α 
θψηλότερα. Άλλλ’ ιδού διά τί σάς έγραφα 
ότι διαφωνούμεν κατά τινα. Είχα τότε 

όψιν πήν άπό 'Ιουλίου αναφοράν σας. 
εις πήν όποιαν επισυνάπτετε δοκίμιον τής 
όποιας παραδίδετε στιχουργικής. Ιδού 
πού δ'.αφωνούμ.εν (παρακαλώ λάβετε εις 
χείρας τό τετράδων έκεϊνο).

ΓΤρΰτοκ. «Νά μ.ή χαθώ» καί «σε πο- 
λεμεί» δέν είναι ύπερκατάληκτα. άλ.λ α
κατάληκτα «Νά ιιίι ] ;(<ι(Ιώ».

JfiTipor. «Μιά προσταγή μεγάλη προ- 
στάζ’ ό Βασιλιάς» δέν είναι Ιαμβικόν τρί- 
■χετρον ύπεοκατάληκτον. Ιδού πώς θά. το i k k
•Λ5τρτ;σω
μιά -ροΐσταγή ] μεγά λη]'προστάζ .ό βα[σιλιάς

Είναι δηλαδή σύνθετος στίχος άπό^δύω 
τμήματα Ιαμβικά, ών τό πρώτον διμε- 
τρον καταληκτικόν, τό δέ δεύτερον δίμε- 
τρον βραχυκατάληκτον.

Ί'ρίτ<Ί·. Δέν είναι τρίμετρα ακατάλη
κτα τά «Βύζαντος αύλή, εστία Κωνσταν
τίνου». «’Ενθάδε κείται δεκαεπταεπης 
νέα» ιδού πώς θά τά μετρήσω'

Βύζαν τος αύ}λή έ στία ] Κων σταντίνου 

είναι οηλ. τροχαϊκόν.

Ένθα δε κεί]ται][δεκα επτά]έτης νέα 
Ιαμβικόν, έκ δύω τμημάτων συγκείμενον 
ών τό μεν μονόμετρον ύπεοκατάληκτον. τό 
δέ δίμετρον καταληκτικόν καί τά επόμενα 
όμ.οια Ινώ τό

Αυτό τόκα]λοκαΐ ρι χαί]τήν α νοιςι.

είναι αληθές τρίμετρου ακατάληκτου (διότι 
ώς ήξεύρετε. εις πήν διποδίαν ο είς τών 
δύο ποδών θεωρείται).

ΤΐχαρτοΓ. «Δέξου με κυπαρίσι» δεν 
είναι τροχαϊκόν άλλ' ’Ιαμβικόν ούτως

Δέξου με κυ]παρίσι

άπατά δέ μόνον τό δέςου το οποίον κακό 
φώνως είναι τροχαίου άντ Ιάμβου άπο- 
δειξις είναι ότι'καί ύμείς τόν έξελάβετε ώς 
τοιούτον, καί τον συνεθέσατε μέ τό «δεςου 
μ= δενδρί» διά νά τόν καταστήσετε τρο
χαίου.—’Αλλά πηδώ εις τ’ άναπαιστικά. 
«"Οθεν είσθε τώυ Έλλήυωυ» δέυ είναι ά- 
ναπαιστικόν θά μετρηθή ούτως

"ΟΟεν είσθε ] τών Ελλήνων 
άπλούν τροχαϊκόν καί τά. επόμενα ομοίως' 
άνζπζιστικόν δίμετρον βραχυκατάληκτου 
δέυ ύπαρχε·., διότι τ'άναπαιστικά μετρών- 
ται κατά μονοποδίαν.

Δίαετρον ά-.ατάληκτον άναπαιστικόν 
δέν είνετό «τόν όλεθοόν σου δεύρο ύμνήσω» 
καί όλα τά. λοιπά, 'διότι μετρώνται ούτω' 

τόν όλεθρόν] σου ].[ δεύρο ύμνή , σω
δηλαδή δυω ιαμβικά, μονόμετρα ύπεοκατά- 
ληκτα πυγκεκολλημένα. Ιδού τά δέματα 
άκατάληκτα

Σ'άν τρελλός] τραγουδώ, καί γελώ] καί πηδώ 
τό «Χοιστός άνέσπη» είνε Ιαμβικόν 
«Χοιστός άνέ] στη έζ νεκρών Οανάτω Οά| νατον 

πατήσας»
Ίδου και τό δίμετρον υπερκαταληκτον

ΊΙ κυ;ά] περσικού] λα άφού τά φαγεν ονίλα 
καί ούτω τά λοιπά.

Πρέπει είς τά. λυρικά προσοχή, διάνα 
διακρίνη τις πού διάφορά κόμματα του αυ
τού ή άλλου είδους μέτρα συνδέονται εις 
ένα στίχον.
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Δακτυλικά. Εννόησα τί μέ λέγετε εις 
τήν επιστολήν, οτι δηλαδή άντιπαρεθέσατε 
τόν νέον στίχον εις τόν παλαιόν ομηρικόν, 
μόνον διά νά δείξητε. ότι ο: ομηρικοί ήσαν 
άνισο: κατά τό πλήθος τών συλλαβών 
φοβούμαι όμως μήπως τούτο δώση αιτίαν 
εις παρεξήγησιν άπό μέρους τών μαθητών. 
Ιδού π. χ. δακτυλικόν τρίμετρου καταλη
κτικόν.
”Εχετ’ ΰ γειάν ώ] φίλοι, κλείουν τά] [Λαύρά 

μου] χείλη.

Άλλά τί πράττω! λ.ησμονώ ότι γράφω 
εις γυμνασιάρχην ώ τόσα μέμηλε. Αφ’ 
ού έζήπησα νά δικαιολογήσω τό βιβλίον 
ήθελα νά μοί ήτο δυνατόν νά δικαιολογήσω 
καί τήν πολυλογίαν μου. Άλλά τό εύκο- 
λ.ώτερον μοί είνε νά. σας τήν προσάψω. 
Ναι. μόνοι πταίετε διότι την έπροκαλέ- 
σατε. και διότι άρχόμενος νά συνδιαλέγο
μαι μ.=θ υμών δεν παύω πλέον.

Έν Άθήνοι; τή 19 Φτέρουορίςυ 18υ8

’O.li.tr τμ/τ>ροι: 
Λ. !’. ΡΛΓΚΛΒΙΙΣ

Τ. Γ. ΓΙαραπονεϊσΟε περί των ενταλμάτων; 
σήμερον εχομεν 19 Φεβρουάριου καί ό Ιανουά
ριο; δέν έπληριόόη ακόμη εις ήμάς τους παρα- 
καΟημένους εις τήν πηγήν.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΑ9ΣΣΗΣ
Τπ<» θεοοώοον 5. Φλογαΐτον

ΔΕΕΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ
ΙΙι-οί -Γι<_· Έέ.ληνιιιΓις ίδίω<; γλώιΜιΐι;

Σ.Δ.ιΙ. Τό πρώτον μέρος τής ύπό τόν τί
τλον «Φιλοσοφία τής Γλώσσης» μεγάλης φιλο
λογικής καί γλωσσολογικής πραγματείας τού κ. 
Φλογαΐτου, έκτενες ον. πραγματεύεται πιρί της 
γάώσστ/ς έν γίνει. Οίονεϊ δ επίλογος είναι το 
δεύτερον μέρος αυτής, ο αρχόμεΟα δημοσιεύον
τας σήμερον. χορηγηΟ'εν ήμίν εύμενώς ύπό τού 
συγγραφέως.

Είναι έν τούτοις παράδοξον, άλ.λ’ ά- 
ληθε'στατον οτι. ένώ πάσαι αί αρχαία: 
γλώσσα·.. Άριαναί ή Σημιτικά:, ύπέκυψαν 
είς τόν οίονεί γενικόν τών άνθρωπίνων πραγ
μάτων κανόνα της έκπτώσεως καί τοϋ 
θανάτου, ή 'Ελληνική γ/.ώσσα διετηρήθη 
κζί διατηρείται ζώσα ;κέχρ·. νύν. ΊΙ τοσοϋ- 
τον κλεϊσθείσα ύπό τινων ώς μήτηρ δήθεν 
τών Εύρωπαϊκών γλωσσών γλώσσα τών 
Βραχμάνων και ή Ζωροαστρική ή Ζενδική 
τών άρχαίων Περσών τάχιστα έςηφανϊσθη- 
σαν άπό προσώπου τής '~7χ ούδεμίαν δέ 
εχουσιν ομοιότητα πρός αύτάς αϊ ύπό 
τών νύν απογόνων αύτών Ινδών κζί Περ
σών λαλούμενα·, γλώσσα·.. II άςία τής ή- 
μετέρας γλώσσης αδελφή κζί έν τζύτώ 
οϊονει θυγάτηρ κατά τά προρρηθέντα Λατί
νι; γλώσσα, ήτις διεδραμάτισεν έξοχον ά- 
ληθώς πρόσωπον έν τή ρητορεία κζί πή 
ποιήσει, έν -πΖ, έπιστήμη κζί τή κζλλιτεχ- 
νίζ. μ.ετελζμ.πέδευσε μέν τήν ζωήν είς πο
λυπληθείς έρζτεινζ, θυγατέρζς. όποίζι ή 
ζρυ.ον.κωτάπη καί μουσικωτάτη γλώσσα 
τών ’Ιταλών, ή γλαφυρά γλώσσα τών 
Γάλλων, ή τών Ισπανών, τών Πορτο-

O.li.tr


γάλλων, κτλ. άλλ’ ούδέν ήττον αύτή ΐξέ- 
λιπεν έζ. τοΰ γλωσσικού κοσμου. καταλυ
πούσα άφθιτζ ίχνη τής λ.ζμπρζς αυτής ύ- 
πζοξεως. ΊΙ Σλαβονική ή Σλαβική γλώσ
σα. αδελφή κζί χύτη τής Ελληνικής, 
πολ.ύν ζ.ζί ζΰτη χρυσζμένη γλωσσικόν πλού
τον έκ τής Ελληνικής,άπό πολλ.ού ΐξηφζ- 
νίσθη έζ. τού κοσμου τών ζώντων.άφοϋ προ- 
τεοον παρήγαγε τών νϋν Σλαβογενών 7>·.ών 
τζς ποικίλας διαλέκτους. Λύτη ή Εβραϊκή 
γλώσσα, δΓ ής κατά τήν Γραφήν τό πρώ
τον έφανερώθη είς τούς Ισρχηλίτας ο λό
γος τοϋ Θεού. έξέπνευσε τάχιον πάσης άλ
λης. Ιστορικός είναι αναμφισβήτητου ότι 
οϊ 'Εβραίοι μετά τήν αιχμαλωσίαν ζ.ζι 
τήν έκεΐθεν επιστροφήν έλάλουν ουχ: πλέον 
τήν άρχζίαν Εβραϊκήν, ζλλ άλ.λ.ην γλώσ
σαν συγγενικήν χύτή.τήν Άρζμ.ζίχν λεγο- 
μένην. Ασσυρίαν ή Χαλδαϊκήν καί τέλος 
τήν Συρο-Χ'ζλδαίζ.ήν. Άλλα καί αΰτη ζπό 
πολ.λού έξηοανίσθη. Τζνΰν δέ οί Εβραίο: 
/.αλοϋσι γλώσσαν πάντη άσχετον πρός τζς 
αρχαίας Σημιτικάς γλωσσάς, παραφθοράν 
ούσαν της Ισπανικής.

Μόνη ή Ελληνική γλ.ώσσα διατηρεί
ται ζώσζ είς τά στόματα τοΰ λαού. Και 
είναι μέν αληθές ότι ύπέστη έν τώ μζκρώ 
τώναΐώνων διαστήματι πολλάς αλλοιώσεις’ 
αλλ’ ό χαρακτήρ αυτής διζτελεί αναλλοί
ωτος κα1. αδιάφθορος. Έάν έςαφεθώσιν 
ευάριθμο: λέξεις, (ούδέ πεντακόσια: ίσως 
-ιόν αριθμόν), Ίταλικαί καί Τουρκικά:, 
δηλωτικά: καί αύται κατά τό πλεϊστον 
σκευών οικιακών. εδεσμάτων κζί τών τοι- 
ούτων. ούχί δε έννοιών επιθετικών κζί ρη
ματικών. άς προσεκόλ.λ.ησεν είς τόν προ
φορικόν λόγον τών άπλουστε'ρων ή πολυε
τής δεσποτεία, άς δμως έξεσύριξαν ανέ
καθεν οί λογιότεροι . πάσαι αί άλλα·, έν

Λ Σημειωτέου ότι ήμερα τη ήμερα σμικρύ- 
νεται χαί παρά τω οχλω τών ετερόγλωσσων τού
των λέξεων ό αριθμός. Οΰτω φέρ'ειπεΐν κζτέστη- 
σαναχοηστοι, ζαί, τό σημαντικότερου. ακατανό
ητοι νΰν είς αύτόν τόν όχλον αί κατά τήν προλα- 
βοΰσαν πεντηκονταετήρίοα συνήθεις παρ' αυτώ 
ξενικά! λέξεις: σπιτάλι ή σπιτάλια, ίντερέσσο, 
βατσίνα. βεσνέςηβεζνές, βιβάρι ή διβάρι, βίγλα, 
γαλέντσα, γεδέκι, γεδίκι, γκιότσι. οαοατζής. 
δαλκαβούκης. δαμλαλής ή νταμλαλής. δουρμπί- 
νι, δρολικόνω, έσκιτζής. έργενλίκια. ζαίφης. 
•λαντζίκι. ΐλτιζάμι, ίντριγκα, ίτλάχι, ζαβάζι. 
ζαπλανι, καοαμπάσι. ζάρτον ή κουάρτον, κασ- 
σιέρης, ζνά ή κνα. κορτιζάνος. ή κουρτιζάνος. 
λοσταρία. μαντατούρα. μαργέλι, μενζίλι, μερε
μέτι, μωζαΐκα, μουσδές, μουκαλίτης. μουσκιου- 
ροΰμ·., μπαγάς. μπαδανάς. νάρχι. όλοΰκι. πα- 
ζαραγκιδένης, παντζέχρι, σαλούπα, σάνια. σα- 
ράτσης, σαρμάς, σατράντσ·.. σαχτιάνι. σέδια. 
σεκβέστρο. σεκρετάριος. σεμπέκα. σεντζάπι. σιν- 
τρίλλι. σκαραντσία. σομακί. ταϊφάς, ταλιαδοΰ- 
ρος. ταχτας. τεζγκιζχι. τελλέκης. τεπέρι,τσαμ- 
πάζης. τσελάτης, τσιρίσι. τίγγα. τιλιγάρι. τρά, 
χαβοϋζι, χαβοΰτσι. χαζναδάρης. .χαράρι. χαρ- 
δάλι, χαρχάλι, χιλάλι, χοκκάς. χοζζαμπιλίκια. 
χούμελι, χουννάπι ζτλ. Άλλά καί πολλών άλ
λων ετερόγλωσσων λέξεων γίνεται νΰν σπανκ·>- 
τέρα χρήσι; καί παρά τώ λαώ. Καί οι πλεΐστοι 
τών τοΰ όχλου λέγουσι νΰν φαρμακοποιός ζαί 
^ύχί σπετσέρης, δρόμος ζαί ούχί στράτα, ξυνό- 

χρήσει λέξεις έν τε τώ γραπτό κζί τώ 
προφορικό λόγω είνζ·. αύται αίπι'τιται 
7.'·. λέξεις τού Πλάτωνος κζί τοϋ Δημοσθέ- 
νους η τοΰ ΙΙολ.υυίου κζι τού Λουκιανού.

Κζί παρηλ.λάγη μέν ινίων έκ τούτων 
Ιτινών ζπό τών γοόνων έτι τοϋ Ιίολ.υβίου) 
ή πεοιεστάλ.η ή οιεπλ.ατύνθη ή έννοια, αλλ. 
ούχ ήττον π'ροέζ.υψεν ζύτη έζ της πζλ.ζι- 
οτέρας ζύτών έννοιας. Ούτω φέρ" είπεϊν 
ή λέξις έγγίζω (σημαίνουσζ ο,τι κζί ή λέ
ξις προσεγγίζω μ.ετέπ·σεν έπ’ έσχατων εις 
τήν έννοιαν τοϋ άπτεσθαι. ή λέςις tvfhyii- 
ζω κζί συνηθέστερον ένΐΐνιιη.ιψαι. δηλοϋσζ 
τό έχειν έν θυμ.ό (έν τή διανοία).μ.ετέπεσεν 
είς τήν έννοιαν τοϋ ύπομιμ.νήσκειν, ή λέςις 
έννοια τήν σκέψιν ζ.ζί ιδέαν,
έτι δέ πήν σημασίαν. μετέπεσεν είς τήν ση
μασίαν τής μ.ερίμ.νης καί φρον-ίδος. ή λέ
ξις έή’<jv/. έμφαίνουσα ύπεροχήν (κα! ειδι
κότερου ύπεροχήν έν τόπωΙ.προσεκτήσζτο 
ήν έχει νϋν σημ.ασιαν παρά τώ λαώ. ή 
λέξις πΊαγιάξω. έμφαίνουσα τό άποτιθέ- 
ναι τι πλαγίως. κατέστη ταυτόσημος τώ 
ζ.ζτζκλίνω. ή λέξις ·π.Λ/ρ<λ> μετέπεσεν είς 
πήν έννοιαν τοϋ ζποτίνειν. ή λέξις .τοιίέ- 
ήοι.έμ.φαίνουσα τό λαμβάνειν εκ τοΰ πο- 
δός η μετρεϊν διά τοϋ ποδός. δηλοί νϋν 
είδικότερον τό άνακρούεσΟαι πρύμναν. ή 
λέςις .τωτεζόι.·, εμφαίνουσα τόν τού πόντου 
μϋν. έ’ζφαίνει νϋν γενικώς τόν μϋν. ή 
λέξις ,τραγματτία έ;ζφζίνε·. νϋν κυρίως έμ- 
πόρευμζ. ή λέξις ~<ρ(ΐ·<ψαι έμφαίνε: νϋν 
τό διέρχεσΟζι τόν βίον. τό διαγίνεσθζι 
κτλ. ΈπλάσΟησαν δε ή μάλλον μετεπλά- 
σΟησζν ή πζρεφΟάρησζν κατά τούς χρόνους 
τής πζραζμ.ής. έτι δέ μάλλον κατά τούς 
χρόνους τής δουλείας, κζί νεότερα: έλληνι- 
καί λέξεις έξ ζ'/.λων λέξεων, I ) διζ νέων 
αδόκιμων ώς έπί τό πολύ παραγωγικών 
καταλήξεων,προστιθεμένων είς πήν ρί
ζαν γνήσιας ελληνικής λέςεως ή καί όΟνείας 
τινός παρεισάκτου, ήτοι ά) τής καταλ.ή- 
ξεως άρηι., οίον φούρναρης καί φουρνάρης 
(έκ τοΰ φούρνος), αρρωστιάρης (έκ τοϋ άρ
ρωστος. αρρώστια),φοβίΊσιάρης (έκτοϋ φο
βίζω. φοέιστός). β ) τής καταλ.ήξεως 
και αράς, οίον ψωμάς (έκ τοϋ ψωμ.ός. ψω- 
μίονί. σαπουνάς ίεκ τοϋ σάπων, σαπόνιον),

γζλ,ζ ζαί ουχι γιαούρτι, τύμπανου καί ούχί 
ταμπούρλο, άγροφύλαξ ζαΐ ούχί δραγάτης, διερ- 
μηνευς ζαί ουχΐ δραγουμάνος. λεμβούχος ζαί 
ουχί βαρκάρης, θυρόφυλλου καί παραθυρόφυλλου 
ζαί ουχΐ ζαυάτι. πλοίαρχος καί ούχί καπετάυιος. 
οδηγός καί ούχί κολαούζος, κατάστρωμα ζαί 
ούχί κουβέρτα, πίστις καί ούχί κρέδιτον. ζου- 
ρεύς καί ούχί μπαρμπέρης. αξίωμα καί ούχί όφ- 
φίκιον, τραπεζίτης ή κολλυβιστής καί ούχί 
σαράφης ζτλ.

Λί μέυ ζαταλήξεις·'είς άτβς, nror, npnc 
■■iz-tfi . άύα, είνε καταλήξεις ξενικών λέ

ξεων. προερχόμενα·, έζ. τών ιταλικών καταλή
ξεων, αί δε καταλήξεις είς nc ζαί "ΐ. γ^α·.- 
μεύουσαι πρό πάντων εις τόν όοισμόν τοΰ επαγ
γέλματος. είναι μέν άλλως βεβαίως χρησιμιότα- 
ται, άλλ' ή κλίσις αύτών ήκιστα συμβιβαζό
μενη πρός τούς γραμματικούς κανόνας τής ήμε- 
τερας γλ.ωσσης. Διά τούτο ωνομάσαμεν αύτάε 
αδόκιμους.

σιδερά.; (έκ τοϋ σίδηρος), ζ.εφζλ.ζς (έζ. τοΰ 
ζ.εφζλ.ήι. ζ.οιλζρζς (έζ. τοΰ κοιλία), γ") -ξ- 
κζτζλ.ήςεω; άτο<:. ο.ον φευγάτος (έζ. τοΰ 
φευγιό . χορτάτος ι έκ τοΰ χορτάζω), δ') τής 
ζ.ζτζλ.ήξεως οίον μζλαγμζτένιος -ή
μαλαματένιος (έκ τού μάλ ζγμ.ζ-μάλ.ζν.χ|. 
τενεκεδένιος ιέκ τού τενεκές), ε’) τής κζτζ- 
λήξεως άόα. οίον φρεσκάδα (έκ της ιταλι
κής λέξεως fresco), σζπουνάδζ (έκ τής 
λέξεως σχπων), φρονιμάδα (έζ. τής λέξεως 
φρόνιμο:,, νοστιμάδα (έζ. της λέξεως νόστι- 
μ-ύς). ς·' τής ζ.ζτζλ-ήξεως άρα ζ.ζί α/ιάρα 
■r, ομάρΊ. οίον τρομάρα (έζ. τοΰ τρόμος), -υ- 
νζιζ.ζρζ (έζ. τοΰ γυνή-γυνζ·.ζ.ός), κουταμάρα 
(έζ. τή; λέςεως κουτός), πζλ.ζβομάρζ (έκ 
τής λέςεως παλαβός), ζ’) τής κατζλ.ήξεως 
cAcr-fiMi. οίον ασπράδι (έζ. τοΰ άσπρος), 
γλυκάδι (έζ. τοΰ γλυκύς), η') τής κζταλή- 
ξεως ί./α. οίον μζυρίλζ (έκ τοΰ μζϋροςΙ, 
ασπρίλα (έκ τού άσπρος), ξυνίλα έκ τοΰ 
ςυνόςι, ΟΊ τής υποκοριστικής κατζλ.ήξεως 
//< ΓΓσίΛΊσ.οΙον καλούτσικος (έκτου καλός) 
μικρ ουτσιζος (έκτοϋ μικρός). Γ) τών κατζ- 
λ.ήςεων < Γ./όι; ή <ί·.!ιμ; (οίον παχουλός, πζ- 
στρικούλης. εύμορφούλης), ια’) τής κατζ- 
ληςεως ω.τοι,·. (οίον κιτρινωπός, πρασινω
πός), διζ τής έν πή ρίζη ή τή καταλ.ή- 
ςει προσθήκης, αποβολής, μεταΟέσεως. με
τατροπής (ιδίως τοΰ η είς ε καί τοΰ ο. ω 
η υ είς ου κζί τοΰ ρ είς λ. ή άντιΟέτως). ή 
πζρεισζγωγής στοιχείων τινών (ιδίως τοΰ 
στοιχείου ν), οίον ζχαμ.νός (έζ. τοΰ χαύνος), 
άφτρα (έζ. τοΰ άφθα), αχινός καί άχινιός 
(εκ τού έχΐνος). αψιθιά (έζ. τοϋ άψινΟος),. 
βγάλλωή έβγάλλω (έκτοϋ έζ.βάλ.λω), μαύ
ρος (έζ τοΰ αμαυρός), άχλάδιον (έζ. τοΰ 
άχράδιον). θρονιάζω (έζ. τοϋ Ορονίζω). σέρ
νω (έκ τοΰ σύρω), φέρνω (έκ τοϋ φέρωι. 
γέρνω (έζ. τοϋ γύρω, γύρος),ποΰλος καί που
λάρι (έκ τοϋ πώλος καί πωλάριον), κουδούνι 
(έζ. τοΰ κώδων, κωδώνιον), πηγοδνι(έκ τοΰ 
πώγων. πωγών.ον). Αλλ’ έπλάσ&ησαν νεό
τερα: λέξεις καί διά τής συνΟέσεως ^'νη
σιών έλλ.ηνικών λ.έξεων ή ζαί διά της έκ 
γνησίων λ.έξεων κατά τούς κανόνας τής 
γλ.ώσσης κανονικής παραγωγής, οίον ύπο- 
χρεόω (και, παρεντιΟεμένου τοΰ ν’ ύπο- 

' · »· Τ f f r .χρεονω). ες ου υποχρεωσις υποχρεωτικός, 
ξηροτράχηλος (ή χυδαϊκώτερον ξεροτρόχζ- 
λοςΐ έκ τοϋ ξηρός κζί τρόχαλος, ξηροπό- 
ταμον. ξυλοπετεινός. ξυλοκράββατον, ξυ- 
λ.όρν.ς ή ξυλ.όρν.Οα. έξιππάζω καί έξιππά- 
ζομα: (έξ-ίππάζω). σιτόψειρα(σϊτος-ψεϊραΙ· 
μολ.υβδοκονδυλον, μολυβδόχωμα, σπαθιά 
(εκ τού σπάθη), νοστιμεύομαι (έκ τοϋ νό
στιμος κτλ. Αλλά πάσαι αύται ζί λέξεις 
(ών ενιαι εμ.φαίνουσ'.ν όμ.ολ.ογουμένως θαυ- 
μζσίαν γλωσσοπλαστικήν ευφυΐαν) ζποτε- 
λοΰσι σμ.ίκρον μέρος τοϋ γλωσσικού θησαυ
ρού τής Ελληνικής γλ.ώσσης.

(ακολουθεί).
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Η ΑΥΓΗ

.Ί.τό -ύ rr.lor Πι> τη —ιι.Ιιιτι,

Τη >·Γγτ<ι άμτι,Ιιι.1-ΐ

Καί αά όιαμι'ιΐΎί ihvrufo το μάτι

Σκομττα σττιβοβο.Ι.ι].

7(1 παραθύρια τ ά νοιμμένα μοκίί^ονν 

Μέ μάτια ιρωτ ινά.

Ποΰ έμπρόι; '<: τό άυστνγίι πικρά γ.Ιει·ι'α'οι·ν 

Την άγια άυστυγιά.
κ.

Εκεϊ σιμά, μιΰ κόρη άποκοιμιεται 

Γ.Ινκειά <: τόν άργα.Ιεώ

Κι' ό.ί' ή σκοπι'ι τοϋ άυνατοϋ γροικιέται 

Στο σπίτι τό φτωχό.
ηπ·

Μεσ' 'ι; τί/ν ανγ>ι τά μάτιά τηη ανοίγει

ΊΙ κόρη ή Ίνγ··ρη

■Το χώρος δεν μάς επιτρέπει νά έπεκταύώμεν 
είς τήν κρίσιν μας έπί τών ποιημάτων τοΰ κ. 
Αγγελ. t-Ι. Σημηριώτου τών πρό τίνος έζ.δο- 

. (ιέντι,,ν η—ό τόν τίτλον «Τά Θανάσιμα ·. 
L Εΐχομτ·, σκοπόν πρό πολλ.οϋ νά γράψωμεν διά 

μακρών, άλλ’ ή βραδύτης μας αφήκεν άλλους 
^«άτενέστερον ν' αναλώσουν τά «Θανάσιμα > 
α»1 νά εκφέρουν τάς έπ' αύτών κρίσεις των.

"ώύεν ήμεΐς περιορ-.ζόμεΟα σήμερον εις γενικά; 
τινας γραμμάς αί όποια: ατελώς πάντοτε Οά 
χαρακτηρίσουν τά "Θανάσιμα"]:

ΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ

II ρέπει νά θεωρήσωμεν ευτύχημα τήν
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Καί μιίι .Ιονμί^α '/«■«,· Α'ψο« ξαΓυίγτι 

Που μΓΓαίι-n -ψ· αΰΛΐ).

Σ τ<> —aptHi'pii τμι'γει καί το 

Γΐ'ρίϊ.ει ρΐιαστικό' 

ΙΙαιτοΰ (μοι'ι, οίι μόνο το -α.Ιι'ιτι 

Κατάκ.Ιειατο βουίϊό.

Εκεί τμιγνμω ^.Εττει σκορπισμένα

Τά ρόάα τέμ: γιορτηβ,

Σι τόσα έ>ίι>’!ΐ"Ι άπόκρυτρα ριμμένα 

Άγ<ί~ιμ: μισητηο..

Μεσ ι: τι'ι σιγι'ι τοϋ πα.ίατιοϋ πεθαίνει

Μιά ιΕ-ότικιι (.ωΐ/

Ι\ι ά;)Ι τίι κα.Ιόίίι τοϋ ΐβτωγοϋ προβαίνει 

// μνμιομένιι αΰγι'ι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

έμφάνισιν τοΰ κ. 
τήμερον μάλιστα 
τραγουδιέται 
άλλ’ άφίνει 
Ρυθμού κζί 
ή οποία νά

< >.τ·. απαιτεί σήμερα ή'Γέχνη εύρισκετα: 
άφθονον μέσα είς τά «Θανάσιμα». ΊΙ

Σημ.ηρ'-ότου ώς ποιητού. 
πού ή λυρική ποίησι: δέν 

άπό τά λαϊκά στόματα, 
αλησμόνητη την αρμονίαν τού 
τής Ιδέας μέσα είς τήν ψυχήν 

ήν χωνεύη.
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εμ.πνευσις. ή οποία φανερώνει τήν Ιδέαν 
καί ή εξωτερική μορφή άπό τ-ήν όποιαν 
έξαρτάτα·. ή έκτέλ.εσις καί επομένως όλη ή 
καλλιτεχνική ένότης -.ού ποιήματος ύπάρ- 
χουν είς τά περισσότερα τών ποιημάτων τοϋ 
κ. Σημηριώτου. καί περί αύτών θά εϊπω- 
μεν τήν γνώμην μας.

Κεντρική ιδέα όλης της σειράς.ή οποία 
φαίνεται σάν νά μήν έγράφη άπό ένα συγ- 

τό κατά-
Ό'.ητήν μέσα 

ής Πόλης ό Δάντης: 
ένα φλογερό τον Μάη μεσημέρι.

Αύτόν ζητεί ό 
βουδδ’.στής, είνε 

. Ζητεί τήν μ.ακαριότητα διά 
;. Είνε φιλόσοφος, ό οποίος 

; τά αϊτιατά χωρίς νά ύπο- 
δεικνύη καί τά αίτια. ’<) Αεκόντ Δελίλ 
ζητεί άπό τόν «θειον θάνατον να μάς δώση 
τ-ήν άνάπαυσιν τήν όποιαν έτάραξεν ή 
ζωή». Ό Ούγγώ ζητεί τόν θάνατον διότι 
ελπίζει οτι «εϊςτήν άλλην σελίδα τοϋ ούρα- 

τό μυστήριον της ζωής», 
ον διά ν’ άπο- 
. Ό Γκαΐτε τον 

καί τέλος οί 
•όν έπεκαλοϋντο ώς τ-ήν πεπρωμέ- 
τής ζωικής ένεργείας. 'Αλλ' ό 

■ών «θανάσιμων» ζητεί τόν θάνα- 
τραγουδεί τ-ήν αμαρτίαν ποϋ τόν 
τι ό έρως πρός πήν Γυναίκα δέν

ι του.
ς τήν όποιαν 

εμπνεύσεων 
λάχιστόν, διότι 

■οιστάμενος πήν έξέ- 
διαμορφωσεως ίσως

''^ίζϊί.. είνε τό Μέλαν Κρίνον 
μαύρο κρίνο πού έδειξεν εΐςτόν 
είς τό νεκροταφείον τή

Μιά αέρα,
ό θάνατος, 
παντού. Εινε

•ρζς

δηλαδή 
ποιητής 
μοιρολάη 
της ανυπαρξίας 
καταλήγει είς τ

Είνε ποιηπής αληθινός μέ δύναμιν έμ
πνεύσεως καί ζητηπής πής άρχής τών ιδεών 
τοϋ’ί'ψηλοϋ καί τοΰ Ωραίου.καί άς διαπη- 
ρή τόν άτομισμόν του. Άς μή στκμαπήση 
δέ τάς εμπνεύσεις είς μόνον τόν θάνατον. 
ΊΙ πρό τού θανάτου ζωή—-ή πρόσκαιρος 
καί ή μετ αύτόν αίωνίόπης είνε κόσμοι 
επίσης μεγάλοι όπως ό θάνατος, καί ας 
στραφή και πρός αύτούς ή φαντασία του.

Περί τοϋ τρίτου μέρους τών ποιημά
των του. τό όποιον έπιγράφει «Πόθοι και 
Δάκρυα» δέν γράφομεν λέξιν διότι θέλομεν 
νά πιστεύωμεν οτι δέν είνε ίδικά του. καί 
καλά θα κάμη νά τ' άποκηρύξη.

Κ.

δουλειά της.Κάθεται στό κεφάλι τον. 
τοϋ άνάψτει λίγο λι(><ίνι άπάνον π
ένα χαλίκι καϊ άρχινάει τό μονω_Ι 
Μγ,.

ΚιιληιίΓροί-δια ναύτη ιιου. παιδί lavn-re^ 
[ιιίνο, 3

άπΐΗΗπμα τώ; ΟΰλαΟιίας <ΐέ τούτο τ' άκοΜ

περικαλώ τά λόγια ιιου γιά
Ιϊ'άλί, J 

λίγο ,ιψηγ. 
| κριϊ ilou. J

Κν άνάπησε περισσότερο κι’ άπό

νού Οά εύρη τύ μυστήρ.
'Ο Βύρων ζητεί τόν θάναι 
φυγή τόν κόρον τής ζωής

• φέρει ώς έξάγνισιν πής ζωής, 
άρχαίοι τ 
νην λύσιν 
ποιηπής τ 
τον καί 
έφερε, διό
πληροί ή δέν έπλήρωσε τό ιδανικόν 

Αύτή είνε ή κεντρική Ιδέα ε 
περιστρέφεται ό τροχός τών 
τουέπί τοϋ παρόντος τούί 
καΟό νέος βραδύτερον ύ· 
λιξ'.ν πής ποιητικής ι 
άλλάξη δρόμον.

Άπό όλα τά ποιήματα του καλλίτερα 
μάς έφάνησαν ή «’Εποποιία τοϋ Παρα
δείσου», ποίημα τέλειον υπό πάσαν έποψιν. 
έ «Γάμος ττ,ς» είς τόν οποίον άποΟεοϋ- 
ται ή ερωμένη καί δίδεται άσώμαπη είς τόν 
ποιητήν μετά θάνατον ή «Αθανασία» εις 
τήν όποιαν τόΐΐνεϋμα ώςσύμβολον πήςποιη- 
τικής έμπνεύσεως δημιουργεί «μέσα σέ νύχ
τα σάν τον "Αδη» δηλαδή μετά θάνατον, 
ένα άσπρο μνημ,είον—πήν αθανασίαν. καί 
τέλος τό «θανάσιμον» μέσα είς τό όποιον 
άναφαίνεται ή αμαρτία τοϋ χριστιανού ποϋ 
δέν άφίνει νά πραγμ.ατοποιηθή ή άγάπη 
πήν όποιαν ό ποιηπής δέν έλπιζε·, νά εύρη 
είς τόν τάφον, ένω έκεϊ ακριβώς -.ήν ζητεί.

'Αλλά καί είς πολλά άλλα ποιήματα 
του φαίνεται άδρά ή αίσθησις τοϋ 'Ωραίου 
ή όποια πλουτίζει πήν ψυχήν τοϋ ποιητοΰ 
ώςφυσικόν προνόμ.ιον καί ώςάποτέλεσμ.α βα- 
θείαςμελέπηςτών ξένων άριστουργημάτων τά 
οποίαμεγάλως έχουνέπιδράσει είςτάςέμ,πνεύ- 
σειςτου.κα: τόσω μάλιστα.ποϋπολλά έκ τών 
ποιημάτων τουσυχναμάς Λχ/έζόενποιήματα 
ξένων ποιητών. “Ισως τούτο είνε συγ;ένε·.α 
τοϋ πνεύμ.ατος. Ελαττώνουν όμως φοβερά 
πήν αγαθήν έντύπωσιν περί τοϋ ποιητοΰ καί 
γεννούν αμφιβολίας περί πής πρωτοτυπίας 
τών ιδεών του. Διά τούτο πρέπει έπιμελώς 
νά. προσέχη όπως άποφεύγη όσον τόδυνατόν 
περισσότερο πήν έπίδρασιν αύτήν.

Έκεϊ πεοιι στήν ακρογιαλιά, 
ηιά τουώεκιά ιιακου’ άπό τό χωριό, 
είνε Οαιιιιενος εναυ ναύτιυ;.

Τό ιινίιιιά τον, οπών όλο τό πε- 
οΐΥκίλι είνε στοωιιένο άπό anno, y, ,* , -χ. τ 1 · .ρότσαΛα και φύκια. Αν οεν είχε μια 
πλάκα στό κεφάλι. στιιιιενιι όκθίι w ν V
μέσα στό χώμα, και άπάνου την χα- 
ραγμένο ένα σταυρό, όέ θά ξεχώρι
ζε γιά ιινϊιαα.

Εινε τόσο κοντά στη θάλασσα, 
ποϋ και ιιέ τίι ιιπονάτσα τό κϋιια „ , <·, , , . , ν ,φτάνει κάθε Φορά, και το σφίγγει με 
τόν κατάλευκο άφοό του.

Έοιιΐιο είνε τό ιινήιια τοϋ ναύ- 
τη σαν το περιγιαΛί.

Τραόοϋν οί όιαόάτευ τό δρόμο, 
ποϋ περνάει κοντά στή θάλασσα, 
μία όργυιά άπό τίιν πλάκα τοϋ τά
φου. καϊ δέ γέρνουν τό κεφάλι τους 
νά θίξουν αία κάν ιιατιά άπάνου c - L V
του.

Στό χωριό δέ ’μιλοϋν ποτέ γιά 
τό ναύτη.

Μόνο άμα ’ρθά ξένοι; στό χωριό 
καϊ τόν Βγάλη κανένας χωριανός ϊσα 
μ’ έκεϊ περίπατο, τότε μόνο γίνεται 
Λόγοι; γιά τό ναύτη, όπως γιά όλα 
τ’ άξιοπεοίεργα τοϋ χωριού.

«Βλέπεις αΰτη τίιν πλάκα : . . . 
Εδώ είνε θαιιηένου έναυ ναύτηυ. 

Μια νυχτιά έκανε ιιεγαΛη τρικυμία- 
τό ποωϊ βρήκαηε’δώ χάροι- ένα νέον 
ξερό, ποϋ τόν είχε Βγαλμένο ή θά
λασσα. Φορούσε χοντρά όοΰχα. πλα
τύ «ζουνάρΐ κ’είχε χοντρά χέρια ά- 
λειιιιιένα κατοάιιυ ήτανε ναύτου.*· U , _ ν V ,
Φωνάξαμε οώ πέρα τον παπά, τον 
διάόασε γιά μιά στιγμή καϊ τόν θά- 
ΰαιιέ».*· *

Αύτή είνε ή ιστορία τοϋ ναύτη, 
ποϋ ξέρουν στό χωρίο.

Μά γώ ί-έοιο κ’ άλλη ιιία ιστορία 
του. τ<> ιιοιοοΛογι. που του Λεεί ιιιιι 
χαροκαμένη μάνα, όποι- περνάει 
καηιιιά Φοο’άπό ’κεϊ γιά νάπάιι στή V V w V » ·

Λί ν ενι ιι; Γιλλοι-ι; γι’-ρο ιίον γειτόνονι; πεθα-’ 
[μένους,, - 

μόνο τίιν άγρια ΟάλαιΜιι. τίι Φύκια καϊ την!
[άμμο. ·| 

Κανένα χέρι αγαπητά όέ ιωϋκλέΐιίε τά μιιτια] 

κι’ ούτε τίι χέρια Οούοειίε. καϊ τ άμοιρο κορ- 
[μίάουΛ 

ενα κομμάτι ιΐάίίανο ιϊτόν “Λόη δέν έπίϊρε; | 

Σύκου νά ίδια; πού ιΐούφερα λιίΐάνι νι’ι 0'4- !
[νιϊξω - 

κι' άν τώίίρι,μ; λίγο, ξένε μου, νά μή
[γκωμ ύάτις_|

κι’ άν τώιΐοηι; λίγο καί λωΐΐό μήν το κατα-τ J 
[φρονέυης,.

γιατί έρχομαι άπ'τίι μνήματα, ι' ηλ' ιϊπ'τή 
[κοιμητήρι,

όπέχω τίι παιδάκια μου γιά πάντα <>πιτωμέ=. s
[να-

—όπως τούς μοίραζ'άλλοτε ,ψωμϊ μέ τίι φι-
|λιάμου—

καί ό.τι μού περίοι κε, άοΰ τόφερα έάένα. 9
ζ «I

Αι-τη τη Λύπηση εχει μοναχα ο I 
ναύτης- τ' άπομεινάδια τοΰ λιόανιο^Μ 
καϊ τά δάκοι,-α τής χαροκαμμένης | 
μάνας. Δέν ξέρω, πώς τού φαίνεται j 
τοϋ ναύτη, μ' άν είνε σωστό, πώς» 
οί πεθαμένοι είνε καρδιογνώστες, δέ | 
θά χαρεθή γιά τίιν ψυχοπόνεσα τής 
μάνας- γιατί θά διαοάσιι μέσ' τήν ι 
καρδιά της τίι μαυοισμένη, πώς δέν 
ύπάρχει τόπος γιά ξένη λύπη, πώςΔ 
τά δάκρυά της αύτά, ποϋ ραίνει 
τόν τάφο, πηγάζουνε άπό τίι βρύση $1 
τής δικής της συμφοράς καϊ πώς, | 
άν ήτανε χαρούμενη κ’ είχε καϊ τά j 
παιδιά της. θά τοίχε γιά κακό νάρθή.. 
νάν τόν μοιρολογήση.

Δέν Ίοίσι-.εται ?α»ιπόν κανένας > 
ποϋ να Λυπάται αΛηθινα για το J 
ναύτη :

Καϊ ιιποοεϊ ποτέ νά θοεθή στϊι fl / ν . .*·νuaron Γενητιηά u/udhvn <Γνχοηονε- 1 
σιι γιά έναν άγνωστο ξενητεμμένο ; ι

Καϊ ι'αιωυ θοίσκεται γιά τό ναυ- | 
τη. Ή κΛάιζ-α καϊ το μοιροΛογι οεν3ΐ 
παύει ποτέ γιά δαΰτον, νύχτα με- I 
ρα. ΙΙοϊσς πεθαμένος στάθηκε ποτέ J 
τόσο τυχερός ;

ΊΙ μητρυιά του. ή θάλασσα, ποί'Ί

jftv ποαγιιπτικιι του ηάνα (γιατί άλ- 
’° τι,ν ('Φινι' ν" τ!'έχι,' στ<ϊ 

Κξα'δια) αύτή τόν ιιοιρολογάευ ηε- 
Κζιωσε γιατί τόν έπνιξε σέ ηκϊ πα- 
ΚΑορά της. θυμάται τόσα τίιν ά- 
Εήη'. πού τήυ είχε καί σπαράζει 
ΕγΛ τ<ϊ θρήνο. Ούτε όλευ μαζί οί ηα- 
Κοε<; τον κόσμου, πού χάσανε τιϊ 
Κιιΐδίά τους-, δέν τά κ,λάι’ανε τιίσο. 
K0D ή θάλασσα τό ναύτη.
I ίϊ) θρήνόκ; τηυ πότε μοιάζει 
ΚίΙ<τΐ'-Ό καί άδιάκοπο 
ΚόκονΦηι; λύπης·, όπου ο 
«ροιά. Τιϊ σιγαλ<’> κύημά τηυ φτά 
Κις·,τά πόδκί του μέ 
|Ηουρμούμισμά του καϊ

........ th/. Ί

u F
κλάιιμιι ά- 
«ιγίςει τίιν 

____  τάνει 
^ς'τά πόδκι του μέ τό αδιάκοπο 
βουρμούρισμά του καϊ <> άφρός του 
ώβύνει άπάνου της. Τό κϋμα ποϋ 
ιφυρμονρίζει είνε τό μοιρολό- 
νι της καϊ ό άφρός του τά δάκρυά
■της·

Πολλές ψορέςπάλι τίινπαραφέον' 
ή λύπη καϊ χοι·μά άπάνου του. σάν 
νά θέλη νά τόν πάριι στά στήθειά 
■hu; καϊ τόν σκεπάζει μέ τό 
kne καϊ σχίζεται άπάνου του

κοοίιι 
ούου-

«ζεται καϊ σκούζει. Καϊ σά δέ μποοή 
νά τόν πάριι στήν άγκαλιά της καϊ
νά τόν θάΰιι ηέ(τ' τά σπλάχνα ταυ. 

ΕπΚτόνει ηέσ’ τόν τάφο του καϊ τόν 
Κλάει, γκιτϊ δέ θέλει νά Φάνε τό 
παιδί της- τά Φείδια καϊ τά σκουλή- 
ηα! ποϋ τρώνε τοϊ·<; νεκροϋυ τήυ 
k ηάυ.
ΒΈτιη <’> ναύτου είναι πάντα νο- 

«ttmicvoc ηέ τό πικρό νερό τηυ. Τά 
^άκρυα ι’ίιιωυ οπού Βρέχουν τοϋυ άλ- 
tAOuc νεκρούς- στεγνώνουν γοήγωρα. 
κ θαρθιι όηω<; έναυ καϊρόυ. όπου 
«<> μνήιια τοϋ ναύτη θά λησηονιιθιϊ. 
Ί! πλάκα, ποϋ είνε στό κεφάλι του 

Βά πέση. ή θάλασσα θά τίιν σκε- 
ΙίΛάσιι. καθώυ καϊ όλο τίι ιινήιια ιιέ 
L ικιγν στρώμα απο Φύκια. To uvfiua 
Ε δέ θά ξεχωρίζιι πιά άπό τ' άλΛο πε- 
Βριγιάλι. Δέ (Ιό σιόζεται κανέναι; άπό 
|Βθύ<; οΊΐηερινοΐ-ι; άνθριόπουυ γιά ν<ϊ 
Μιίτμεϊται τίιν ιστορία τοϋ ναύτη. Ό 
L Ί0πο<; οηωι; έκεϊ Οά φέρνη γιά πάντα 
'Κτδνοιιά τον πάντα τό ηέοο<; έκεϊνο 
.’θά τιϊ λένε η \· ή η α τ ο ϋ ν α ύ τ ιι.
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στόν καθρέφτη πης. πώς μ.ύρια κ.-χλά αισ
θήματα ςαναπέοτουν άπό πήν κρύα καρ
διά τοϋ θεατή δίχως νά δώσουν κανέναν 
καρπό. Έγώ ό ίδιος είμαι πής γνώμης πώς 
ίσως ό HarpagOIl τοϋ Μολιέρ κανέναν 
άκόμη τοκογλύφο δέν έχει διορθώση, πώς 
ό αύτοκτόνος Beverley 4 πολύ λίγους ά- 
δελφούς του ώς τώρα έχει τραβίξη άπό 
τό μισ-ητό πάθος τοϋ παιγνιδιού, πώς ή 
θλιβερή ιστορία τοϋ ληστή Κάρλου Μούαρ 
δέν θά κατορθώσ-η οί μεγάλοι δρόμοι ν’ ά- 
σφαλισθοϋν περισσότερο. Άλλά καί άν 
στενέψουμε αύτή πή μεγάλην ενέργεια πής 
σκηνής, καί άν τόσο θελήσουμε νά είμα
στε άδικοι, ώστε καί νά μή δεχθούμε πο
σώς πώς ύπάρχει, πόσο δμως άπειρο μέρος 
επιρροής άκόμ.η πής άπομένει ! Άν αύτή 
ούτε άφανίζε 
άριθμό τους, δέν μας 
γνωρίσουμε ; Μέ αύτούς 
μ’ αύτούς τούς άφρονες 
ζήσουμε- πρέπει ή νά 
νά τούς άντικρύσουμε, 
ή νά
μάς

ό θάρρος μας καί 
της ακολουθούμε τήν π

Αριάδνη στό νησί τής Νάξου 
χάει από τά παράπονά της, μα: 
τεβαίνουυ.ε στόν πύργο τής πείνα:

μαζί της
ίδωμα τό φριχτό τής θανατικής 

τέκουμε προσεχτικοί στήν ώ- 
ή φοβερή τοϋ θανάτου. Έδώ άκοϋμε

V;

μαζί της άνίβαίνουμε

αοαιτημενην 
, πού άντη- 

της κα
τού Ού- 
στό σα- 
καταδ -

I ■ Πολύ όμως λείπει άκόμη για ν' άπο- 
Κ«ωθ·ή ό κύκλος -.ης. ΊΙ σκηνή είναι τχο- 

λείο Πρακτικής σοφίας, όσο κανένας άλ.λος 
'βσμός τής πολιτείας, οδηγός πής κοινω- 
|^’·κής ζωής, κλειδί αλάθευτο γ-.ά τα κρυ- 
Κφότερα κατατόπ-.α τής ψυχής τοϋ άνθρώ- 
KW'J. Έγέ> παραδέχομαι πώς ή φιλαυτία 
Κ;ααί μία συνείδησ-.ς. ποϋ πήν έχε-, σκληρύνη 

-'J Χρϊμα. οχι σπάνια ματαιώνουν πή λαμ- 
Κ-.._?ίτερή της ενέργεια, πώς μύρια έγκλή- 
ΚΐΧτα βαστούν μ' αποκοπήν ύψι μπροστά

/.£

απομένε 
ά κακά ούτε λι· 

έκαμε 
τούς 
έμείς 
τούς < 

ή νά τι
■ούς ύποταχθούμε. Άλλά τώρα δέν 
πλακώνουν έξαφνα πλέον- είμαστε 

δυνατοί γιά ν' άντισταθοϋμ.ε σέ κάθε τους 
χτύπημα- ή σκηνή μάς έπρόδωσε τό μυ
στικό γιά νά τούς ξεσκεπάσουμε καί νά 
τούς ξαρματώσουμε. Αύτή έσήκωσε άπό 
τόν ύποκριτή πήν τεχνική προσωπίδα κ’ έ- 
φανέρωσε τό δίχτυ, δπου ή πονηριά καί ή 
ραδιουργία μάς είχαν έμπλέξη. Αύτή έ- 
τράβιξε έξω άπό τούς πολύπλοκους λαβυ
ρίνθους τό ψέμα καί πήν άπάτη κ' έβγαλε 
στό φώς πής ή;χέρας πήν τρομαχτική τους 
όψι."Ισως ή έτοιμοθάνατη Σάρα 5 δέν τρο
μάζει ούτε έναν ακόλαστο, ίσως δϋ.ες οί 
εικόνες, δπου παιδεύεται τό ξεπλάνεμα, 
ποσώς δέν ψυχραίνουν πή φλόγα του. ίσως 
κ ή ίδια ήπονηρή τεχνίτρα. ποϋ παρα
σταίνει. συμ.μαζώνει Λ.η πήν προσοχή πης 
γιά ν’ άποφύγη αύτή πήν ενέργεια- είναι 
όμως αρκετό κέρδος άν τώρα ή άκακη ά- 
θωότης γ/ωρίζει τά βρόχια του. άν ή σκη
νή πήν έδίδαξε νά ;χή πιστεύη τούς όρκους 
του καί νά τρέμη στά λόγια πής λατρείας 
πού αύτός πής προσφέρει.

Όχι μοναχά στούς -ανθρώπους καί σ’ 
ανθρώπινους χαρακτήρες, άλλά καί στές 
μεγάλες συμφορές τών ανθρώπων καλεϊ πήν 
προσοχή μας ή σκηνή καί μάς διδάσκει τή 
μεγάλη τέχνη νά τές ύπομ^ίνουμε. Στήν 
πλοκή πής ζωής μας έχουν μέρος ίσια μ.ε- 
γάλο ή τύχη καί τό σχέδιο. Τούτο το ύ
στερο τό διευθύνουν.’ εμείς, σπήν πρώ- 

τυφλά. 
όφευχτες 

ς άτάραχούς, άν 
ή φρόνησί μας έχουν 

ή καρδιά μας 
ΊΙ σκηνή βά- 

πολυποίκιλ.η
Μέ -iyi-r, μάς 

μάς 
μη;

ιγοστίύε·. τόν 
κάν νά. τά 

κακοποιούς, 
πρέπει νά 

ξεφύγουμε ή 
■ούς θάψουμε

γολίνου 
νό
κης καί παρασ 
ρα τή φοβερή 
πή φύσι άπάντεχα πιασμένη νά βεβαιωνη 
τρανώτατα ότι ή ψυχή μας μόνο θαμπά 
προαισθάνθηκε. Άποκάτου άπό τό θόλο τού 
Πύργου πής Λόνδρας παραιτεϊ τόν άπαπη- 
[χένον εραστή ή προστασία πής βασίλισ
σας ’. Μπροστά στοϋ θανάτου πήν όψι 
φεύγε·, τοϋ βασανισμένου Μούαρ ή άπιστη 
σοφιστική του σοφία. ΊΙ αίωνιόπης από
λυσε ένα νεκρό νά ζεσκ'επάσ-η μυστήρια ποϋ 
ζωντανός κάνεις δέν γνώριζε·..^’ κι’ ό ά
φοβος κακούργος -/i'll·, ύστερό του
κρυψώνα τώρα πού φλυαρίζουν καί οί 
τάφο·..

Άλλά ή σκηνή άέν μας σχετίζει μ.ο- 
ναχά μέ τές μεγάλες δυστυχίες πής άνθρω- 
πότητος. μάς διδάσκει άκόμη νά είμαστε 
δικαιότερο·, μέ τούς 
τούς κρίνουμε 
ναχά σάν με 
χωρίας τους μπορούμε νά 
υστερινή μας 
δέν άτιμάζει 
άλλά δέν σμίγουν

τό σχέδΐ'
• » 

πη πρέπει νά ύποταχθοϋ;χε 
Άοκετό είναι τό κ.έοδοε άν άναπό 1 . ‘ συμ.φορές μάς εΰρουν κάπως 

καί ·' 
ιαρόμοια κ’ 

χπόπημ.α. 
μίαν εικόνα

—ινα.
ξένα καί 

ει γιά τόν πόνο πής στιγ 
δάκρυα γλυκά καί μεγαλώνοντας

συμφορές ? 
τό θάρρος μας 
γυμνκσθ-ή σέ 
έσκλήρυνε γιά τα 
νει εμπρός μας 
άπό παθήματα άνθρώ 
τραβάει μέσα σέ βάσανα 
ποζη'Χ'.ώνε·

αν 
έχουν

α-
αέ■

Ζ’ΛΞΤΟΧk

Beverley, δράμι τοϋ Saurin.
5 Miss Sara Sampson, δρίμα τοϋ Λέσιγγ.
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δυστυχισμένους καί νά 
τυγκαταβατικώτερα. Μο

νάσουμε τό βάθος πής στενο- 
βγάλουμε πήν 

Κανένα έγκλημα 
όσο ή κλεψιά, 

σ-υμ-πόνεσι ένα 
ς άπόφασι, 

ιός στή φο-
Ο

γενική 
σκν 

.. ότχν οαως κχτκζοΛεατ- 
ς φοβέρες ενός ξεφρενωμένου 

.; άπό τόν έρωτα 
,-ρομερό στοχασμό τών τοίχων 

πίνει τό 
ταξύ μας ό 

άξιοδάκρυ-.ο 
-----, προλήψεως : 

ή σ·υγκατάβασι άρ— 
■ό πνεύμα τοϋ καιρού μας, 

τους έχουν περάπα, ώς μ.έσα στές 
τών κριτηρίων μ.ας. καί άκόμ.η 

στές καρδιές τών βασιλέων μας. 
ρος τοϋ θείου αύτοϋ εργ 

νά κατέχουμε χάρι 
αύπή

άπόφασι. 
τόν άνθρωπο 
ου με δϋ.ο·. μέ 

δάκρυ στήν καταδικαστική μα: 
δταν -χάνεται ο νούς μας έμ.πρ 
βερή άνάγκη ποϋ βιάζει 
Ρούβεργ νά τό πράξη 
--νώμη άποστρέφετα·. τήν αυτοκτονία 
ένα κακούργημα 
μένη άπό πής 
πατέρα, καταπολεμ.ημένη 
καί άπό 
τοϋ μ.ονασπηριοϋ ή Μαριάνα 10 
φαρμάκι, ποιός θά είναι μεταζύ 
πρώτος νά καταδικάση τό 
θύμα μιας άναθεματισ’χένης 
ΊΙ φιλανθρωπία καί ή 
χίζουν νά είναι 
οί αχτίνες 
σάλες 
παρέκει.
Γιά πόσο μέρο:

Δέν έκα;χε ίσως αύτή τόν 
•^νωρίσ-η τόν άνθρωπο ; 
αύτή τόν κρυφό 
ένεργείάς του ;

Μια τάςι σημαντική άνθοώπων έχει 
άφορμή νά κατέχη πής σκηνής μεγαλή- 
τερη χάρι άπ' όλες τές ά/.λες. Μοναχά 
αύτοϋ άκοϋν οί μεγάλοι τής γής δ.τι

ϊ » ' ■ t · Χ
τόν Έόουάρδο

‘ ΊΙ■’1

Γ '-1

μηχανισμό τής

■ου 
τής σκηνής ! 
άνθρωπο να 

Δέν έξεσκέπασε 
ψυχικής

6 ’Αριάδνη και Οΰγολΐνος 
Gerstenbei-g .

?’ » · · · Avi^iStTa·. ϊσω; σε 
δ&άαι.

’ γΓ· Εννοεί ίσως τον πατε&α
γ> ... - „Εις ενα οιααα τσυ

Gotter.

καί τά δύο τού

χάπο-.ο αγγλικό

τού
ΙφΛχνο.

Άαλέτςυ.



θίρμοφυτώριαστα

ί
70 ότ

' αδιάκοπα
Ζ.7.θημ=ρ!νής 
αισθήσεων

ΙΙχραφορτωμένο

πζυουν
Ά TTf’.v ά/.όαζ

Οά πλανούσε 
φαίνεται.

τό’ ■VS'jy.X 
νά πάρουν 

ποιηται εστοχά- 
:ο νά είναι πα- 

ή πολιτεία νά

σημειώσω 
ε απανου στό 
ζαλό θέατρο · 

έγώ 
κλίσες

του πρ 
κχί

>ς νατου

ποτέ δέν άζούν. ή σπάνια, πήν αλήθεια- 
5.τι ποτέ δέν βλέπουν. ή σπάνια, τόν άν
θρωπο. τό βλέπουν αύτοϋ.

ολύχοιΑχ έο-,-ά- 
νά μορφώση τά 
πρέπει νά τής 
της ακέραιος ο 
Έδώ μάλιστα, 

νους, 
παίρνει σύνεργό τη 

μεγάλους σκοπούς του. Ρίχνει 
ιχ σ’ όλο τών ανθρώπων τό γένος, 

συγκρίνει ‘Λαούς ;/.έ λαούς, αιώνες μ’αίώνες. 
ζαί βλέπει πόσο δουλικά τά μεγάλα 
πλήθη στέκουν αλυσωμένα άπό τήν πρό- 
ληψι καί άπό πή γνώμη. ποϋ δεν 
νά εμποδίζουν τήν εύτυχία του. πώς 
καθαρότερες αχτίνες πής αλήθειας δέν φω
τίζουν πζρά λίγα άτομα. ποϋ ίσως αγο
ράζουν τό μικρό αύτό κέρδος με Ουσία 
ολόκληρης της ζωής. ΙΙώς τώρζ κατορ
θώνει ό φρόνιμος νομοθέπης νά χύση ζαί 
μέσα στό έθνος του τούτο τό υώς :

ΊΙ σκηνή είναι τό κο-.νό α.ύλάκι. 
.ής σοφίας τό φώς. αναβρύζοντας 

■ό διαλεχτό μέρος 
χύνεται για ν' άπλωθή έκεϊθε 
γλυκύτερες σ’ όλο τό κράτος, 

σωστότερες, γνώμες γεαάτες άλή— 
>τερα έρχονται 

ς τές φλέβες τού 
ητος καί 

σκουπίζεται.* ψ-

■ς τής σζ.η-

Τόσο λαμπρά κχί πο' 
ζετχι ή κζλή σκηνή τιχ 
rj)r,' οχι λιγώτερη χάρι 
••νωοίζη ·,".ά την ένέονειά 
.ττνΞυαχτ’.κός φωτισμό;, 
στήν ύψηλή τούτη σφαίρα. ό μεγάλος 
ό φλογερός πατριώτης, 
σκηνή στού 
μιά μχ·

ρες μας νά παραιτήσουν κάποιε 
ά'Λλόκοτες. έκεϊ ο 
ν’ αγαπούν φρονιμότερα. Ιδέες σφαλμένε 
παραδρομίζουν τήν καρδιά, 
είναι i'-vJir,. τοΰ παιδαγωγού, 
μάλιστα παίρνει απανου του 
θοδο καί καταστρέφει συστ 
τρυφερό βλαστάρι 
στά 'Ι’ιλανθρώπεια.

"Οχι λιγώτερο 
άπο τή σκηνή—άν 
οί αρχηγοί ζαί οί 
νά διευθύνη τές 
για πήν κυβέρνησι καί τούς ζ.υβερνήτε 
ΊΙ νομ,οθετιζή 
τού υπηκόου 
γούνταν στα

ς ιδέες
μητέρες νά μάθουν

κι’ χν 
κανείς 

ήν μέ- 
.ό 

καί
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άπό κάθε άλλο δημόσιο ξι 
κ ο: εχθροί της τ' ομολογούν, 
αύτή προσφέρει σ’ αύτό είναι 
τερο άπ' ό.τι έσυνειθίσαμε νά 

Φυσικά ό άνθρωπος δέν μπορεί νά 
στάξη παντοτινά κι 

τό βάρος τής 
Οϊ ορμές τών

εφάντωμχ.
°·-'· όμ^ 

σημαντι 
"’■στευουμε.

*9
του τούτο 

είναι τ 
όπου τής σοφίας το φώ 
άπό τό στοχαστικό κα 
τοΰ λαού, -'—.........
μ’ άχτΐνε: 
Ιδέες σ::.......,. 

θεία. αισθήματα καθαρω 
έκείθε νά διαπεράσουν όλε 
λαού- ή καταχνιά τής βαρβαρό 
τής σκοτεινής δεισιδαιμονίας 
τό φώς νικάει τό σκοτάδι και θριαμβ
Από τόσους λαμπρούς καρπού 

νής δέν θά σημειώσω έδώ παρά δύο. ΙΙόσο 
από λίγα χρόνια κ’ έδώ έχει γενιζευθή τό 
πνεύμα τής άνοχής τών θρησκειών και τών 
αιρέσεων ! ΙΙροτού άκόμη ο Χάθαν ό Ιου
δαίος καί ό Σαλζδίνος ό Σαρακηνός ’’ 
μ’ εντροπή μας κηρύξουν τή θεία διδα
σκαλία πώς ή άφοσίωσι τού άνθρώπου 
στόν Ιίλάστη του δεν 
τοσο άπο τό πώς αύ-.ό 
προτού ο Ιωσήφ ο Ι> 
ίΛερήν'Γ _ 
ί'.ας. η σκηνη 
ήμερότητα 
εικόνες 
έμαθαν 
μίσος- 
θρέφτη

κρέμεται δά ζ.αι 
τό φαντάζεται.

πχτχςη τζν 
ΰδρχ πής θρησκευτικής 

, έφύτευε στην 
καί φιλανθρωπία, 

λύσσας τών εθνικών 
αποφεύγουμε 

οστά στόν τρομερό τούτον κα- 
χριστιχνισυ.ός έςέπλυνε τ’ άσχη- 

χάδια του. "< >μοιος Οά ήταν ό θρίαμβος 
. άν έδοκίμαζε νά χτυπήση τά 
,ιτροοής. άλλά. μένει άκόαη■ λ . · 'ενα όραμα να πραγμζ- 

σπουδαιότζτο θέμα. Καμ- 
δέν έχει τό κράτος τόσο 
τές συνέπειες της. και όμως 

όσο άμελημένη. καμμία 
απεριόριστα παρζδομ.ε'νη στή -·νωμ·η 
σπήν ελαφρότητα τού πολίτη. Μο

ναχή ή σκηνή Οά μπορούσε νά τού παρζ- 
σπήση μέ εικόνες συγκινητικές καί ζωντα
νές τά δυστυχισμένα θύματα μιας άμ.ελη- 
μένης ανατροφής- έκεϊ Οά μπορούσαν οί

τζς» ν
;λ: 
ό

τ:ο-
-- μισα/.Λούο- 

ζαρδιά μας 
Οί φριχτές 
ιερέων μας

το- θρησκευτικό

τής σκηνής 
λάθη τής άνχτρ 
στήν ελπίδα μα, 
τεύεται ζύτό τό 
μιαν υπόδεσι 
σπουδαία γιά 
καμμία δέν είνζ 
τόσο 
ζαί

μπορούσε κανείς 
- · -- τό κάμ.ουν 

τού Κράτους— 
ού εχει τό έθνος 

Γ..,.εςτου. 
έςουσία θά λαλοϋσε εδώ 

αέ σ·όαβολα ξένα, θ άποΰ.ο- ‘ ? ....  ποράπονχ 
διατυπωθούν κζθαρά. 
τές άμ.φ’.βολΐες του δίχω 
Και ή βιομηχανία άκόμη και 
τών εφευρέσεων θά μπορούσαν 
ύυχή άπό τη σκηνή, αν οί 
ή............. - ■πως αςι,ει τον κοπ 
τοιώτες. κχί άν έσύ··κ/.ινε 
τους άζούαγ».

Είναι αδύνατο νά μ.ή 
πόση δύναμί θα είχ; 
τού έθνους ένα 
ί Ινεύμζ τοΰ έθνους ονομάζω 
μοιότητα κζί Τυμφο^νίζ στές 
στές ιδέες του σε πολλά πού 'έν άλ.λο έθνος 
αισθάνεται και στοχάζεταιδιαφορετικά.Μο
ναχή ή σκηνή μ.πορείνά πραγματοποιήσω 
σ’ενανάκρο βαθμό τούπητή συμ.φωνία.έπει- 
δηαυπή διατρέχει ολόκληρη τήν επικράτεια 
τής άνθρώπινης σοφίας, παίρνει όλες 
θέσες τής ζωής δίχως ν άφήση καμμία. 
κζί χύνει φώς σ' όλα τά. κρυφότερα τής 
ψυχής- κ επειδή συνενώνει όλες τές τάξες 
τής κοινωνίας ζ.ζί είναι στό χέρι της ο 
εύκολώτερος δρόμος πρός πήν καρδιά καί 
τό νού τών άνθρώπων. Άν είς όλα τά 
σκηνικά, μας έργα ζχτακρατούσεν ένας και 
μόνος ούσιζστιζ.ός χαραχπήρας. άν ήθελαν 
νζ συμ.φωνήσουν μεταξύ τους -------- ’
μας. άν έπροσπαθούσζν νά 
μίαν άδιζϋ.υπη συμ.μαχια μ.
σκοπό, ζν μία αύστηρή έκλογή ώδηγούσε 
πήν εργασία τους καί μ.οναχζ σ’ εθνικά 
θέματα αφιέρωναν τή γραφίδα τους, μέ 
δύο λόγια, άν έκατορθώναμε νάχουμε μίαν 
ήυ.ερζ ένα θέατρο εθνικό, θά είχαμε τότε 
κ ΐμ.είς ένα έθνος. Τί έδενε τοσο σφιχτά 
πήν Ελλάδα : Γί έτραβούσε μέ τόση 
ακαταμάχητη δύναμι τόν Ελληνικό λαό 
στή σκηνή του : Τί 
θνικό περιεχόμενο 
πνεύμα τό Έλ/.ηνικό. ό βαθύς

είχς καί τού άνθρωπισμ.οϋ.
εκείνα
άλΰ.ην

θά
V >ζζϊΟζν να

·. φύλαΖ-e
■■Ίώ^.ζζ

άποζχ
Ε?γζσ·: 

σβύνονη 
ι» ά 

κουρασμένο 
βασανισαέ

τζ

11 Τά δυο ζ.υρμότερα πρόσωπα τού Χιίθαν 
Ass·.*/·*.

•ε ζ
■ό

έδώ 
πν = ΰμΖ 

σταθερό.»
» την ό-

Z.7J.

οι ποιηται 
στεοεώσουν 

αύτό τό

F 
ος. ι ι 

: Τί ε-
TQV ι-αζ./ι.......

ΤΞ πχρχ τό ξ-
•ών δραμάτων, τό 

ζήλος τής 
πού μέσα 
τα έργα, 

χςια. που 
.... βχ- 

ειπα ή 
ης είναι 
ώς εδώ 
ή σκηνή

T.'j'l.
πού έπνεε σ 

ΊΙ σκηνή εχει καί 
τώρα τόσο θά τής δώσω 
ρος. όσο στοχάζομαι πώς 
δίκη μέ τούς κχπηγο 
αποφασιστικά κ, 
έπροσπάθησα ν' 
έχει πήν ουσιαστική δύναμι 
τζ ήθη καί νζ υωτίσζ, το 
αμφίβολο. ΙΙώς είναι άξια 
άπό κά.θε’ά/.λο έφευρεμα ο

τοσο συ 
,ε μέ ‘

•ερισσοτερο 
μέ όσα 
ρου; τ
*(),-{

πώς
νά μ.οοοώση 

πνεύμα. ήταν 
νά προτιμηθώ 
:ής πολιτείας.

απο 
του. ι/ι ορμές 
μόλις χορτάσουν, 
τές ζωικές του απόλαυσες, 
άπό τούς μύριους άγώνες του. 
νος άπό πήν άσίγζ,τη ορμή του πρός 
ενέργεια, διψάει κάτι καθαρώτερο, ; 
ευγενικότερο νά χαρή. ή ρίχνεται άκρ 
πητος σ’ αχαλίνωτα ζεφαντώματα, 
τόν σπρώχνουν νά πέσ-η γληγοριότερα 
ταράζουν πήν ήσυχία πής κοινωνίας. ’|’j 
βακχικά χαροκόπια, τ’ ολέθριο παιγνι 
χίλιες τρελλες. γεννήματα τής άργί 
είναι άναπόφευχτες. άν ό νομ.οθέπης δέν 
ξέρει νά διευθύνη τήν κλίσιν τού λαού τ 
'< > πολιτικός τρέχει τόν κίνδυνο νά π] 
οώση μ’ εθ.εεινή πλήξι τήν αμαρτία μ 
,ωής πού έθυσίασε τόσο μεγαλόψυχα για 
τό Κράτος, ό σπουδασσ.ένος νά κατανπήσγ 
ένας ανόητος σχολαστικός, ό άνθρωπος 
λαού ένα κτήνος. ΊΙ σκηνή είναι ό θεσμός 
όπου ή εϋχαρι'στησι ταιριάζεται μέ τό μά 
θημα. ή αναψυχή μέ τήν ένασχ 
διασκέδασι μ.έ πή μόρφωσι. όπου καμμία 
δύναμι πής ψυχής δέν τανύζεται μέ βλά 
τής άλλης, όπου ποτέ δέν τυχαίνει ν’ άνα 
γαλλιασθή κανείς μερικά καί ό ανθρω: 
όλ.ος νά πάθη,. "Οταν ή θλΐψι κχτατρώ 
πήν κζρδιζ μας. όταν μία άδεια διάθεσι 
φαρμακώνει τές ώρες πής μοναξιάς μας, - 
όταν ό κοσμος ζ.ζί οί κόποι πής ήμε’ρας μά; 
επληξαν, όταν χίλια βάρη πλακώνουν πήν 
ψυχή μας καί ή κούρασ: μας πνίγε: τό 
αίσθημα, ή σκηνή τότε μάς καλεί καί μα; ' 
δέχεται. Στόν τεχνητό τούτον ζόσμ.ο 7.η-, 
σαονούν.ε τον ποχ-'χχτ’.ζό.» » \ I »
-α/.·. στόν έχυτό αχ;. 
πνά=·.. πάθη σωτήρια 
ύπνο πή φύσι μας καί 
ν’ ι

ς. όταν μια 
; ώρες πής 

οί κόπο: πή 
χίλια βάρη 
ή κούρασ: μα.

κόσμο λη- 
συνερχόμαστε 

τό αϊσθημ.α μ.ας ξυ- 
ξετινάζουν από τόν 
κάνουν με νέα ζωή 

άναβραση τό χιμά μας.
; έδώ. κλαίωντας 

' του- ό
·. από πή μέθη του 
ίναι στοχαστικό.

- . ’ · · >·, ·' ίζζ κΛΧ’.ωντχς γ*.α ς=νη Λυπν, 
ξεχντί πή δική του- ό ευτυχισμένος Τυνέ:- 
χετζ.·. άπό πή μέθη του. ό θαρρετός 
νά είναι στοχαστικός, ο μαλθακός φ 
νος νά δυναν.ώνη άνδοικά πήν καρδιά 
ό άγριος καί κακότρο· 
αισθάνεται.
είναι γιά σέ

θρωποι κάθε κύκλου ζ.ζί V* .ί - ·»

άρχι^ι 
ριλήδο- . 

-ου, ί 
πρώτη φορά νά

Κ έπειτα τέλος τί θρίαμβος I 
ό. τόσες φορές ποδοπατημένη, ' 
ζνασπημένη Φύσι, όταν άν- 

ί ζώνης καί τάξεως. 
ξετινάζοντας όλα τά δεσμά τής υποκρισίας 
καί τού συρμού, ελευθερωμένοι άπό κάθε 
τυραννία τής τύχης, αδελφωμένοι άπό μία I 
συμπάθεια που δένει τά πάντα, ςαναχυμέ- ; 
νοι όλοι σ’ ένα γένος, λησμονούν τον έαυτο ■ 
τους και τόν κόσμο καί κοντοζυγώνουν τη-' 
ουράνια καταγωγή τους ! Ό καθένας δοκι
μάζει τήν εκστασι όλων, πού δυναμ.ωμένη 
καί ωραιότερη αντιχτυπάει άπχνου του , 
άπό χίλια μάτια, κ’ ενα αίσθημα μονάχο 
δέχεται τώρα ή καρδιά του. τό αίσθημα 
πώς είναι κι’ αύτός ένας άνθρωπος.

Γ. ΚΛΛώΣΓΟΠ’ΟΣ
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