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Πώς ίπρεπι τί']*  ί'π συμβολισθή άπό την τέχνην τό νεογέννητου τέ
ρας ποΰ ύπό ενα ψευδές σύνθημα έκδικήσεως έξαμολύει εις τόν κόσμον 
τόν άδικον όλεθρον ; Αύτό πού δέν χτυπφ μόνον αύτοκράτορας καί βασι
λείς—καί ώ φρίκη ! τόσο τυφλωμένο καί σ' αύτό πού τα θύματά του 
ήταν πάντα στα τελευταία χρόνια δ,τι οι ηγεμονικοί θρόνοι τής Ευρώ
πης είχαν να δείξουν ώραιότερον καί τιμιώτερον άν μπορεΐ νά ύπάρξη 
σύγκρισις εϊς εποχήν δπου οί εύρωπαΐοι μονάοχαι δπου δέν δρώσιν έξ 
αγαθής πρωτοβουλίας εινε απλά, αδιάφορα καί ανεύθυνα είδωλα—άλλ’ 
αδιάκριτα καί αξεχώριστα επιβουλεύεται τήν άνθρωπίνην ζωήν.

Ή χώρα τών άνθέων, τοΰ τραγουδιού καί τής τέχνης φαίνεται νά

ήλιο της εύρήκε τρόπον νά μορφώση τό άπαίσιον, τό κατηραμίνον καί 
άσύλληπτον σχήμα του, νά πλάση τά ερεβώδη συνθήματα του καί μυ-

ματα τρόμου καί έξαπλωνόμενον εϊς τά τέσσαρα σημεία τής γής νά εμ
φανίζεται μέ τήν απρόοπτον ορμήν θυέλλης καί τό ακαριαίου κτύπημα 
τοΰ κεραυνού, λθές τό θύμα ήταν ένα; άγαθό; πολίτης, ένας πρόεδρος 
Δημοκρατίας, καί πάλιν μία βασίλισσα, μία άκακος καί αβλαβής ΰπαρ- 
ξις καί φρικαλέα εξίσου διάμεσα άγνωστοι άνθρωποι, αμέριμνοι διαβά- 
ται, και σήμερον ένας βασιλεύς ή ωραία προσωποποίησι; τής έλευθέρας 
πατρίδος καί αϋρ'.ον ποιον ήξεύρει ποιος θά είνε αυριον. Τό αναρχικόν 
τέρα; ελλοχεύει παντού τής γής· ή συνωμοτική σπείρα έχει τόν άποκρυ- 
φώτερον δρκον καί τά όργανα τών εγκληματικών εκτελέσεων πεθαίνουν 
συναποφέροντα είς τόν τάφον τό μυστικόν τους Καί πράγμα παράδο
ξον δι ’ αυτήν τήν εύγενή καί ίπποτικήν καί φιλελευθέραν χώραν, ή όποια 
είς τούς χρόνους τού Σουετονίου έδωκε τού; έκδικητάς τής 'θείας Νευέ- 
σεως είς τήν άποτροπαίαν διαδοχήν τών τυραννικών αύτοκρατόρων, νά 
καταντήση σήμερα ή γεννέτειρα τών χυδαιότερων κακούργων, ή μητέρα
τής ορδή; τών ανθρωπίνων τεράτων, πού καμμία έπί τέλους δικαιολο
γία δέν ήμπορεΐ νά σκεπάση τό άνόσιόν του; εργον. Καί τό τέρας τής 
αναρχία; δπου κολακεύεται βέβαια νά πίστεύη, δτι έφορμα άπό τά;

υπό τήν έποψίν αυτήν παρά τό κακοποιόν ζώον τοΰ σκότους, τό όποιον 
εΡ/.'τα· οπισθοδρομήση τήν ιδεώδη εργασίαν τού μεταρρυθμιστικού 
καί ανακαινιστικού πνεύματος, τό όποιον αγωνίζονται νά επιβάλουν οί 
μεγάλοι καί εκλεκτοί φίλοι τή; άνθρωπότητος.

Καί τό φαινόμενου δέν εινε πολιτειακόν, δέν αποτελεί προσωρινήν αρ
ρυθμίαν, άπό τήν όποιαν ήδύνατο νά κινδυνεύση ένα κράτος τό έκάστοτε
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δοκιμαζόμενον, δταν τυχαίνη τό κράτος αυτό δπως ή ’Ιταλία νά μα
στίζεται από μίαν οουνηράν πενίαν τών λαϊκών της τάξεων. Τό αντι
δραστικόν αυτό φαινόμενον εινε κατ’ εξοχήν ανθρώπινον άπό δύο άπό- 
Ί'ε“\: 'Υπάρχει δημιουργημένη επικίνδυνος τάξις άνατροπέων, ή όποια 
πρό ολίγου ήτον ασήμαντος, δέν ύπελογϊζετο άλλως παρά διά τάς πε- 
ρισσοτέρας, φροντίδας καί ενοχλήσεις, τάς οποίας εδιδεν εις τούς υπαλλή
λους τών αστυνομιών, ή όποια άπό μιάς δεκαετίας έπρόβαλε μέ τήν όρ- 
μήν^ τής ακαταγώνιστου δυνάμεως, τής τυφλής άφοσιώσεως είς τά μυ- 
σαρά παραοείγματα, κα'ι έκμεταλλευθεΐσα καί διαστρεψασα τους ιδανι
κούς ανατρεπτικούς άγώνας καί κηλιδώσασα αυτούς μέ τήν βδελυράν 
“Ρ/.ήν οτ’-ί ή αΥνή φιλοσοφική θεωρία πρέπει έμπράκτως νά κατίσχυση 
δια του αίματος καί άκόμη άνυψώσασα είς μάρτυρες καί ήρωάς τούς" δο
λοφόνους τών πρώτων εκτελέσεων καί ζώσα εις τήν παραζάλην τών άφο
βων ορμών καί τών άτρομήτων τολμημάτων, εύρήκε τήν γοητευτικήν 
δύναμιν τού προσηλυτισμού. Ό δολοφόνος τού βασιλέως Ούμβέρτου 
£1Ζ*_Ζ αΡ“γμίνας είς τό δπλον του τάς ημερομηνίας τών αναρχικών δολο
φονιών. Είς τήν συνείδησιν βέβαια αυτού καί τών συντρόφοίν του δλοι 
ίκεΐνοι οι αποτρόπαιοι κακούργοι εινε μάρτυρες μέ τό γόητρον θρη
σκείας. Και εδώ είνε ο μεγάλος παγκόσμιος κίνδυνος, τό κακόν νά φαί
νεται ωσάν μοιραΐον καί άκαταγώνιστον, ωσάν κάτι διαρκές, τό όποιον 
δέν. φοβείται νά παύση νά εύρίσκη οπαδούς καί προσηλύτους.

Η δευτέρα . άποψις είνε, δτι δλη ή άγαθοποιός νεωτέρα φιλοσοφία 
ή πρακτικώς επιζητούσα τήν βελτίωσιν τών κοινωνιών πάντοτε ύπό 
μίαν καθεστηκυίαν άρχήν, διότι καμμία φιλοσοφία δέν έκήρυξε τήν α
ναρχίαν, ή. έπιδιώκουσα νά έφαρμόση τά άπλούστερα μέσα είς τήν δι- 
οίκησίν, ή άγωνιζομένη νά καταστήση τό Κράτος κοινωνιστικόν, ν ’ άσφα- 
λίση τόν άνθρωπον είς τάς άνάγκας του καί ονειροπολούσα άκόμη ν' 
αοελφοποιήση τούς λαούς, διατρέχει τόν κίνδυνον νά ίδή τό εργεν της 
οπισθοδρομούν κατά ενιαυτούς άπό αυτήν τήν άνοσίαν έκμετάλλευσιν τών 
αγώνων της. Αί Κυβερνήσεις καί έν γένει τά Κράτη παρά τών όποιων 
ζητούνται τοιαύται μεταρρυθμίσεις είνε πάντοτε δύσκολον νά τάς απο
δέχονται. Πόσοι ποταμοί αιμάτων δέν έχύθησαν διά τό δικαίωμα τής 
ελευθερίας τού άνθρώπου, δπως τήν καθορίζουν τά σημερινά πολιτεύ
ματα ! ΙΙόσαι προσπάθεια! δέν κατεβλήθησαν κα'ι πόση ύποιιονή δέν έ- 
ξηντήλθη. ϊνα αί ούτοποίαι τής χθες γείνουν οί επίσημοι νόμοι τής σή
μερον! Αί εξουσία'., ώς φύσει βαρυκίνητοι οργανισμοί αντιτάσσουν πάν
τοτε κάποιον έξάφνίσμα είς τήν άποδοχήν τών νέων πραγμάτων. Καί 
ποιος εγγυάται δτι τά άθλα τού Λουτσένη καί τού Μπρέσση δέν θά 
προκαλέσουν τοιαύτην άντίδρασιν, ώσ:ε τό όνειρον τών μεγάλων μεταρ
ρυθμιστών καί τών μεγάλων φιλοσόφων νά στραφή πολύ μακράν καί νά 
χαθή ίσως άπό τάς όψεις τών καραδοκούντων καί τών έλπιζόντων. Καί 
ποιος άρνηθή δτι άπό τήν πρόστυχον καί εγωιστικήν φιλοσοφίαν τήν 
κυβερνώσαν δυστυχώς τόν κόσμον δέν θά χαρακτηρισθή' ή άναρχία ώς 
γνήσιον τέκνον αύτών τών ιδανικών προσπαθειών;

Ώραιότατατα συμβολίζει τούτο ό Βιόρστεν Β-.όρσον είς τό δεύτερον
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μέρος τής σπαρακτικής του τραγωδίας : «Ύπεράνω τών Δυνάμεων»
δταν ό ίερεύς Φάλκ ό περιϋβριζόμενος άπό τόν πεινώντα καί μαινόμε- 
νον i/'κζΊ τών άπεργών, ό όποιος δέν έχει νά είπη άλλο τι παρά συμ
βουλές καί γνωμικά τού Ευαγγελίου λέγει εις τον Μπράτ τον εξεγεί- 
ροντα τόν όχλον αυτόν ΐνα υπεράσπιση τά δικαιώματα του άπέναντι 
τών κεφαλαιούχων, άλλά μόνον μέχρι τού νομίμου σημείου μιας 
άπεργίας :

— Πρόσεχε, Μπράτ, πρόσεχε !
Ό Μπράτ αυτός θά είνε ίσως καί κάτι περισσότερον άπό τόν απλώς 

συμβουλεύοντα μ.ίαν άπεργίαν. Είνε ίσως αυτή ή προσωποποίησες τής 
υπερβολικής καί τής θορυβώδους έκμεταλλεύσεως τών ήρέμων φιλοσοφικών 
ιδεών. Διότι λεληθότως καί άκουσίως του ό άνθρωπος αυτός οια τών 
λόγων του παρανοουμέιων ή τελικώτερον έφαρμοζομένων ωθεί εις την 
φρικαλέαν δράσιν τόν φίλον του Ήλίαν Σάγκ τόν αναρχικόν, ο όποιος 
οέν γνωρίζει κανένα συμβιβασμόν, άλλά ετοιμάζεται να κτυπηση με 
τήν δυναμίτιδα καί ν ’ άνατίνάξη είς τόν άέρα ολόκληρον πύργον ύψού- 
μενον πολυτελώς άνάμεσα είς τό πένθιμον καί φρικαλέον χωρίο τών πι- 
ναλέων έργατών, είς τήν Κ ό λ α σ ι ν δπως τήν ονομάζουν, καί περι- 
κλείοντα τήν ώραν εκείνην 

έρχονται ν ’ ά 
ών έργατών.

ι τήν κρίσιμον δλους τούς κεφαλαιούχους, οί 
άποφασίσουν περί τής άπεργίας, μένοντες άνένοοτοι 

Μία πλούσια ευωχία μέ μουσικήν πρό- 
συνεδρίασιν.
τό πλάσμα καί δημιούργημα τού θεω-

άνατίνάξη τόν πύργον είς τον άέρα ένφ δλοι οί εταίροι 
τότε μόνον ό Μπράτ έννοεΐ άπό —·’; 1—γ-------ι γ
του φίλου πού έφερε τό κήρυγμά του καί απελπισμένος τόν προσκαλεΐ, 
άλλ ’ είνε άργά πλέον. Καί βραδύτερου ένφ έπίκειται η 
πύργου εκείνου ό Μπράτ προαισθανόμενος τήν καταστροφήν καί ομιλών 
πρός τήν άδελφήν τού αναρχικού λέγει πρός αύτήν : «!#·»■»·» 2·.<ττ<>·/σΐ'

πλέον οδηγός ριζωμένος στήν πραγματικότητα καί στό 
ι χωρίς δυνάμεις καί χωρίς ζ<Λ ~........ Α~

οποίοι
• είς τά αιτήματα τι
κειται νά τερματίση αυτήν τήν

Ό Ήλίας Σάγκ αύτός είνε % ....
ρητικού Μπράτ μοιραίος καί άθέλητα. Τήν στιγμήν δπου άναχωρεΐ ν' 
άνατίνάξη τόν πύργον είς τόν άέρα ένφ δλοι οι εταίροι συνεδριάζουν, 
τότε μ.όνον ό Μπράτ έννοεΐ άπό τούς άποφασιστικούς λογους του νεαρού 
του φίλου πού έφερε τό κήρυγμά του καί απελπισμένος τόν προσκαλεΐ, 
άλλ ' είνε άργά πλέον. Καί βραδύτερον ένφ έπίκειται ή ανατίναζες τού 
πύργου εκείνου ό Μπράτ προαισθανόμενος τήν καταστροφήν καί ομιλών 
πρός τήν άδελφήν τού αναρχικού λέγει πρός αύτήν : «Ειμεθα ουστυχεΐς 
Ραχήλ. Δέν βλέπομεν πλέον καθαρά, βαδίζουμε άτην τύχη. Η συνεί- 
δησις δέν μάς είνε πλέον οδηγός ριζωμένος στήν πραγματικότητα καί στό 
χρόνο- άλλ' εκτοπισμένο*.  χωρίς δυνάμεις καί χωρίς ζωήν, πλανώμε.θα είς 
τάς ουτοπίας καί τά όνειρα καί χανόμεθα είς τό Άπειρον!» Αλλ εκεί
νη τόν έρωτα, άγωνιώσα : «Καί ό Ήλίας πού είνε ; — «Τόν ώοήγησα 
παρά πολύ μακράν...Τώρα τό εννοώ, άλλ’ είνε άργά δυστυχώς I»

Καί ό Μπράτ εϊνε βεβαίως ή ύπερβολική καί άναξία έκμετάλλευσις 
τών φιλοσοφικών ιδεών, αί όποΐαι ζητούν μίαν ήρεμον μετατροπήν τού 
κόσμου.

Άλλ’ ας άκολουθήσωμεν τάς σκηνάς τής τραγφδίας αυτής· άνάμεσα 
τους περνά δλη ή σημερινή αγωνία τού κόσμου, τήν όποιαν εξήγειρεν ή 
άναρχική δολοφονία τής Μόνζας. Όλα τά σύμβολα τέλεια προσαρμό
ζονται είς τήν σημερινήν θλ'.βεράν πραγματικότητα. Εις τόν πύργον ο
πού συνεδριάζουν οί εταίροι διά ν ’ άποφασίσουν επί τών αιτημάτων τών 
έργατών καί λάβουν τ’ άντιδραστικά μέτρα, ό Ήλίας Σάγκ εχει παρ-
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εισέλθει ώ; υπηρέτης. Τά υπόγεια εινε γεμάτα άπό δυναμίτιδα. Δέν 
υπολείπεται παρά οί συνένοχοι τοΰ Σάγκ νά κλείσου·/ τί; πόρτες τοΰ 
πύργου καί νά μεταδοθή ό σπινθήρ. Εις τό μεταξύ οί εταίροι συζητούν. 
Όλοι οί χρηματιστικοί τύποι, οί άνθρωποι τών συμφερόντων καί τής 
μεγάλης θελήσεως κινούνται ανυποψίαστοι έπί τής σκηνής αυτής, ή 
όποια μετ' ολίγον θ' άνατιναχθή είς τόν αέρα. Όλοι σχεδόν χαρακτη
ρίζουν ώς παράλογα τά αιτήματα τών εργατών καί εινε μερικοί οί όποιοι 
δέν διστάζουν νά προτείνουν την βίαν. Έπί κεφαλής άκαμπτος, άμετά- 
τρεπτος καί αδάμαστος ό τεχνικός διοικητής τών έργων Χόλζερ. Μία 
μόνον φωνή διαμαρτυρίας ακούεται ή τοΰ αγαθού καί ευαγγελικού Άνκερ 
ό όποιος ύπενθυμίζων τό ρητόν τοΰ ευαγγελίου τούς λέγει : «Δέν θά εκ
βάλετε τόν Βελζεβούλ διά τού Βελζεβούλ....... ας μήν άπαντήσωμεν είς
τό κακόν διά τοΰ κακού. Δέν εινε αύτό τό μέσον διά ν ' άφυπνίσωμεν είς 
τόν λαόν τά αισθήματα έκεϊνα τής έντιμότητος καί τής αγαθότητας 
άνευ τών οποίων τίποτε δέν ήμποροΰμεν νά κάμωμεν, ούτε νά ελπίζω- 
μεν είς τό μέλλον». Άλλά κανείς δέν θέλει νά τόν άκούση. Γέλωτες 
καί σαρκασμοί υποδέχονται τάς έκάστοτε αγορεύσεις του. Προχωρεί δ
μως ακόμη καί περαιτέρω. Κατηγορεί τούς συναδέλφου: του ώς ύπαιτί- 
ους αυτής τής καταστάσεως : « Ή άσυνειδησία. καί ή τρέλλα μέ τήν 
όποιαν οι πλούσιοι πετούν άνωφελώς τά εκατομμύριά του: ανάμεσα είς 
τόν κόσμον, εινε αναρχία ιδιαιτέρου ίσιος είδους, άλλ’ έπίσης επικινδύ
νου δπως καί τό άλλο. Είνε προσβολή εναντίον τοΰ Θεού, ό όποιος τούς 
τά έδωκε, εναντίον τών πτωχών άπό τούς όποιους τά έπήραν καί πρό: 
τούς όποιους φαίνονται νά λέγουν : — Κάμετε καί σείς επί τέλους 
δ,τι μπορείτε ! Διασκεδάζετε!.... Άλλά, κύριοι, τόσο τό χειρότερο 
γιά σάς τήν ημέραν, δπου ό λαός θά έννοήση».

Ό Άνκερ εινε ό ανωφελής ευαγγελικός ίδεολόγος είς τήν δυστυ
χίαν του κόσμου, εινε μία χρεωκοπημένη φιλοσοφία, άκριβώς διότι εινε 
αδύνατον νά έφαρμοσθή, άλλά εινε καί ό άνεύθυνος είς τήν ελάχιστη·/ 
μειονοψηφίαν τών όμοιων του, ό άνθρωπος ό όποιος πρόκειται μετ' ολί
γον ν’ άποθάνη προσευχόμενος έν ηρεμία συνειδήσεως. Είς τήν γαλη- 
νιαίαν καί ώραίαν του μορφήν ώσάν κάτι νά συμβολίζεται άπό τά αθώα 
θύματα τής αναρχίας. Όλη ή αγά η του πρός τόν λαόν, άλλά καί δλη 
ή αδυναμία του νά έπιβάλη τάς εύεργετικάς του άρχάς είς ολόκληρον 
κοινωνικήν ομάδα μή άναγνωρίζουσαν επιείκειαν καί Θ.όν καί ευαγ
γελίου είς τάς διαπραγματεύσεις τού χρήματος πρόκειται νά τοΰ αντα
ποδοθούν διά τοΰ βίαιου θανάτου, ό όποιος θά παρασύρη καί αυτόν τόν 
άθώον μέ τούς αμαρτωλούς. Καί είς αυτήν τήν τάξιν δπως υπάρχουν οί 
άπαθεϊς καί οί αδιάφοροι υπάρχουν καί οί σαρκασταί καί οί τύραννοι, 
ενώ ό διάμεσος τύπος ή συντηρητικώς δημιουργική δύναμι:, ή όποια είς 
τήν τραγωδίαν τοΰ Βιόρσον εκπροσωπείται άπό τον Χόλζερ, δέν ενδίδει 
παρά βαθμηδόν καί ενδίδει τόσον μόνον δσον ή σκληρά άνάγκη τής πραγ- 
ματικότης επιτρέπει.

Ό Χόλζερ εινε τό σημερινόν Κράτος, οί πολιτισμένοι διοικητικοί ορ
γανισμοί οί διέποντες τόν κόσμον. Τί κάμνει ή ύπερτέρα ή κατ’ εξοχήν 

άνθρωπίνη φιλοσοφία πρός αύτό ; Ζητεί νά έπιτύχη ημέραν μέ τήν ημέ
ραν περισσότερα έν γαλήνη σκέψεως. Καί ή πρόοδος επιτυγχάνεται βα
θμηδόν. Τί κάμνει ό Ήλίας Σάγκ άπέναντι τοΰ Χόλζερ δταν δέν κατορ
θώνει νά τόν πείσει ; Παρασυρόμενος άπό τό επικίνδυνον κήρυγμα τοΰ 
Μπράτ, φέροντος τήν ιδεολογικήν φιλοσοφίαν μέχρι τής χίμαιρας, κα
ταστρέφει ολόκληρον εργον κ.ί θυσιάζει ανθρωπίνους υπάρξεις μεταξύ 
τών όποιων αθώους ώς τόν Άνκεο. Ό νορβηγός συγγραφεύς δίδει είς 
τήν σκηνήν τής καταστροφής μίαν ποιητικήν έντασίν καί άνευ τής οποίας 
θά ήτο φοβερά καί σπαρακτική. Είς ενδειξιν διαμαρτυρίας ζητεί νά φύ- 
γη άπό τήν συνεδρίασιν τών εταίρων, άλλ' αί πύλαι τοΰ πύργου εινε 
κλεισταί. Ύπηρέται, θυρωροί, δλοι έχουν έξαφανισθή. Καί δέν μένει 
παρά, ό Σάγκ, ό τρομερός Σάγκ, τό ένσαρκον φάσμα τοΰ άπειλουμένου 
θανάτου, ό όποιος παρουσιάζεται τήν στιγμήν άκριβώς, δπου κηρύσσεται 
ή λήξις τής συνεδριάσεως καί ό Χόλζερ πιέζει ένα ηλεκτρικόν κομ- 
βίον διά νάρχίση ή μουσική καί νά παρατεθή καί τό πανηγυρικόν γεύμα. 
Ένα ηλεκτρικόν κομβίον θά πιέση καί ό Σάγκ διά νά τιναχθή ό πύρ
γος είς τόν άέρα.' άλλά πρό τούτου θέλει νά τούς είδοποιήση, θέλει ν’ 
άπολαύση τήν έντύπωσιν έκ τοΰ άποτροπαίου έργου του. Καί τούς 
άναγγέλλει δτι κάτωθεν τοΰ πύργου υπάρχουν μεγάλα·, ποσότητες πυ
ρίτιδες καί δυναμίτιδος καί τούς όμιλεΐ μέ τοιοΰτον άποκαλυπτικόν τρό
πον, ώστε δλοι εννοούν, δτι αύτό: ει,αι ό πρωτουργός. Ό Χόλζερ ζη
τεί νά τόν έξαγορά.ση, άλλ’ αδύνατον εκείνος φωνάζει :

— Προσοχή ! Αναλαμβάνω τήν κυβέρνησιν. Θέλω νά είμαι έγώ ό 
τιμονιέρης γιά τό τελευταίο·/ αύτό ταςίδι....

— Καί πού πηγαίνομε·/ ; έρωτά άλλόφρων ένας έκ τών συμβούλων.
— Είς τόν άέρα, φίλε μου, είς τόν άέρα ! Όλοι μας θά τιναχθώμεν 

εις τόν άέρα.
Καί όρμά νά έκτελέση τό σχέδιόν του, άλλ' ό Χόλζερ προλαμβά

νει καί τόν πυροβολεί μέ τό ρεβόλβερ του, άλλά πρό τοΰ δμως έκ- 
πνεύση τούς ειδοποιεί, δτι δέχ είνε μόνος, δτι έχει συντρόφου: οι 
όποιοι την ιδίαν προσδιορισθεΐσαν στιγμήν θά κάμουν δ,τι εκείνο: 
έπρόφθασε νά κάμη. Τότε ή φρίκη καί αλλοφροσύνη δλως εκείνων των 
συλληφθέντων είς παγίδα είνε άπερίγραπτος. Ένας εκ τών συμβουλών ό 
Μό ζητεί διέξοδον καί αίφνιδίω: ακούεται νά φωνάζη : «ΤΩ! διάβολε, πώς 
νά μή τό σκεφθώ τόσην ώραν! » Καί όρμά είς ένα άνοικτόν παράθυρο·/ και 
ρίπτεται είς τό χάος καί συντρίβεται, θ', άλλοι φωνάζουν τι θ απογει- 
νωμεν, τί θ’ άπογείνωμεν ; Καί επιτακτική κυριαρχεί ή φωνή τοΰ Χόλ
ζερ : «Προσέχετε ή απελπισία είνε μεταδοτική. Πρέπει, κύριοι, ν’α- 
ποδεχθώμεν τήν τύχην μας. Καί αφού πρέπει όλοι ν αποθανωμεν, ας 
παρηγορηθώμεν τούλάχιστον σκεπτόμενοι, δτι ό θάνατος μας Οά εςυπη- 
ρετήση περισσότερον τήν ύπόθεσίν μας παο' δσον ημείς ήθέλομεν τό κα
τορθώσει καθ’ δλην μας τήν ζωήν. Ούτε διά τής οολοφονιας, ούτε οιά 
τής δυναμίτιδος οί άντίπαλοί μας θά κατορθώσουν νά καταλάβουν τήν 
εξουσίαν. Όφείλομεν λοιπόν ν’ άποθάνωμεν ευτυχείς, διότι ό θάνατος 
μας θά έμπνεύση είς τούς συμπολίτας μας τήν δραστηριότητα καί το 
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θάρρος, τά όποια μόνον τώρα δύνανται νά σώσουν τήν κοινωνίαν. Ζήτω 
ή κοινωνία!» Οί λόγοι αυτοί εμπνέουν δύναμι ν είς τούς λιποψυχοΰντας, 
οί όποιοι αρχίζουν νά περιμένουν τόν θάνατον μέ κάποιαν υπεροψίαν. 
Καί πάλιν ό ευαγγελικός 'Ανκερ ακούεται : «Δεηθώμεν, φίλοι [J.W, είς 
τόν θεόν, ας έπικαλεσθώμεν τήν εύσπλαγχνίαν του !»— «Ίσως αυτό 
νά κάνη καλό σε σένα ! τοϋ φωνάζει ό Κέτιλ. Έγώ δμως είμαι γέρων 
θαλασσινός, πολλές φορές άντίκρυσα τόν θάνατον καί δέν τόν φοβάμαι». 
Καί ή ύποτρέμουσα, ή αγωνιώδης φωνή τοΰ "Ανκερ ακούεται πάλιν : 
«Δεηθώμεν είς τόν Θεόν χάρον τών τέκνων μας. Ό Θεός σώσοι τήν 
πατρίδα !....»

Καί μέ τήν άπήχησιν τών λόγων αυτών ή καταστροφή επέρχεται. Ό 
πύργος άνατινάσσεται είς τόν άέρα. Καί άπό τόν γενικόν θάνατον, ό 
όποιος ακολουθεί, μένει είς τήν ζωήν μόνος ό Χόλζερ, ή προσωποποίη
σες τής ύπερτέρας άρχής. Βαρύτατα εινε τά τραύματα τά όποια φέρει, 
άλλ’ ή ψυχή του είς τόν μεγάλον αγώνα τής ζωής δέν φαίνεται άπο- 
τεθαρρημένη. Καί σύμπτωσις παράδοξος τόν Χόλζερ έπέπρωτο νά νοση- 
λεύση ή αδελφή τοϋ αναρχικού Ήλία Σάγκ.

Καί ή ψυχή τοϋ συγγραφέως είς δλον αύτό τό αναρχικόν χάος ; Διότι 
θά ητον αληθώς όδηνυρόν τό δράμα νά κατέληγε μέ τήν απελπιστι
κήν αύτήν τρομοκρατίαν; Ή ψυχή τοΰ συγγραφέως, ή όποια είς αύτήν 
τήν περίστασίν είνε τό βαθύ αίσθημα δλου τοΰ κόσμου τοΰ συγκεκι- 
νημένου καί άγωνιώντος, ή ψυχή τοΰ συγγραφέως τοΰ άτενίζοντος μα
κράν είς τό όνειρον μιάς εύτυχεστε'ρας καί τελειότερα; άνθρωπότητος 
εινε μοιρασμένη σέ δύο παιδάκια φέροντα ωραία συμβολικά ονόματα είς 
δύο άδελφάκια τόν Credo καί τήν Spera, ανεψιούς τοΰ Χόλζερ. Δέν 
είνε ή δυστυχισμένη νεότης τοΰ ποιητικού ονείρου καί τής χίμαιρας. Δέν 

ψόβος νά χτυπήση μετ’ ολίγον τά στήθη της άπό τήν απελπι
σίαν τών σημερινών θυμάτων τής ζο>ής. Είνε ή νεότης έκείνη ή όποια 
έρχεται νά χαρή -τήν τελικήν πρόοδον τής έρεύνης καί τής επιστήμης, νά 
οώση εις αυτήν τήν ύπέρτατην ώθησιν, είνε ή νεότης ή όποια έρχεται νά 
πραγματοποιήσω τό όνειρον, τό όποιον επλασεν ή ύπεράνθρωπος φιλοσο
φική ψυχή τοΰ κόσμος, καί έχρειάσθη αιώνας διά νά δαμάση τόν χρόνον.

Ο Χόλζερ είνε τώρα συμβιβαστικώτερος καί δέν τοΰ απομένουν διά 
τάς ύπολειπομένας ήμέρας τής ζωής του είμ.ή τά δύο αύτά παιδάκια καί 
ή άόελφή τοΰ Ήλία Σάγκ, είς όποίαγ συναινεΐ τώρα νά τά παρα- 
δώση εκείνος. Καί όποια άντίθεσις καί όποιον παρελθόν διά τήν γυναίκα 
αυτήν καί τόν άξιοθρήνητον αδελφόν της δταν άνετράφησαν μέ τό δνει- 
ρον καί τήν χίμαιραν μέ δ,τι καταργεί τήν υπομονήν τήν πραγματικήν 
πίστιν καί τήν έργασίαν. Καί πόση ή κατάπληξίς της δταν ακούει τά 
ούο εκείνα παιδάκια νά τής ομιλούν Οετικώς περί τού μέλλοντος τής 
άνθρωπότητος, πρός τό όποιον είνε άφωσιωμένα καί διά τό όποιον θά έρ- 
γασθουν, διότι ό πατέρας τους δέν παρέλειψε νά τούς είπή, δτι ή ση
μερινή αποστολή τοϋ άνθρώπου είνε νά μεριμνήση διά τήν άνακούφισιν 
τών μεγάλων λαϊκών τάξεων, διότι αύτό μόνον θά φέρη τήν ευτυχίαν 
τοΰ κόσμου.

Καί δταν ή Ραχήλ τούς έρωτά πώς αποβλέπουν είς τήν πιθανότητα 
αύτής τής εύτυχίας αρχίζουν ν’ άναπτύσουν τά σχέδιά των μέ μίαν εκ
πληκτικήν πεποίθησιν ωσάν νά έπέκειτο ή στιγμή καθ ’ ήν τά πανηγυ- 
οικά σήμαντρα τοΰ χρόνου θά έχαιρέτιζον τήν πραγματρποίησιν αύτών 
τών σχεδίων. Καί ομιλούν περί έφευρέσεων, περί τών αγώνων τής επι
στήμης διά τούς όποιους καθημέραν μάς αναγγέλλονται έπιτυχίαι.

— Καί πώς αί έφευρέσεις θά κάμουν τούς άνθρώπους εύτυχεστέρους ; 
έρωτφ ή αδελφή τοΰ Ήλία Σάγκ.

— Προμηθεύουσαι είς τούς πτωχούς εύθηνοτέραν καί εύκολωτέραν 
ζωήν... Όταν ολίγα μέτρα γής θ’ άρκέσουν διά’νά θρέψουν ενα άνθρω
πον... Όταν θά μάθωμεν νά κατασκευάζωμεν ένδύματα άπό φύλλα καί 
άπό χόρτον, μέταξαν χωρίς μεταξωσκώληκας, έρια χωρίς ποίμνια, δταν 
θά δυνηθώμεν νά οίκοδομήσωμεν οικίας καί νά τάς θερμένωμεν εύθηνότε- 
ρον... Όλα αύτά δέν άποτελοΰν μεγάλην πρόοδον; Όταν διά τούς σιδη
ροδρόμους εύρωμ-ν τό μέσον νά διατρυπώμεν τά όρη μέ τήν αύτήν εύκο- 
μίαν δπως καί τήν γην, δταν έφεύρ ωμεν σιδηροδρομικά; ράβδους εύθηνο- 
τέρας άπό τόν σίδηρον ή μάθωμεν νά τόν δρύσσωμεν εύθηνότερον, δταν 
θά κατακτήσωμεν έπαρκή κινητήριο-/ φυσικήν δύναμιν, τότε οί σιδηρό
δρομοι θά πολλαπλασιασθοΰν επ’ άπειρον, καί δλος ό κόσμος θά ήμπορή 
νά κυκλοφορώ δωρεάν· σχεδόν δέν θά ύπάρχουν πλέον αποστάσεις... Ε
πειτα είνε σχεδόν βέβαιον δτι δέν θά βραβύνωμεν νά ταξειδεύσωμεν έναε- 
ρίως... Τά ταξίδια δέν θά στοιχίζουν πλέον σχεδόν τίποτε καί θά εχω- 
μεν μίαν διασκέδασιν περισσοτέραν... Άκόμη θά έπιτύχωμεν τόν συνε
ταιρισμόν τών κοινωνικών τάξεων. Θά διατηρούν δλαι τήν αυτονομίαν 
των άλλά καί δλαι θά έργάζωνται καί θά παλαίουν διά τήν κοινήν εύ- 
τυχίαν.

Τό συμπέρασμα είνε αισιόδοξο-/ καί άκόμη αίσιοδοξότερον, δταν τά 
δύο έκεΐνα παιδάκια άποχωροϋντα τής σκηνής πηγαίνουν νά εύρουν τόν 
θειον των Χόλζερ διά νά τόν παρακαλέσουν νά προσλάβν. καί πάλιν είς 
τήν ύπηρεσίαν του τούς άπεργούς : «Κάποιος πρέπει ν’ άρχίση νά συγ
χωρώ!» άναφωνοΰν. 1

Άλλ ’ ή αγάπη καί ό οίκτος καί ή συγγνώμη απευθύνονται έκεΐ δπου 
τό αντίθετον αίσθημα θά ήτον απαίσιο-/ διά τάς πενομένας λαϊκάς τά
ξεις άπό τάς όποιας προέρχονται οί απαίσιοι έκτελεσταί ωσάν τόν 
Μπρέσση, τά τέρατα τής βίας καί τοΰ σκότους, έκεΐνα τά όποια κά- 
μνουν ν’ άναζή ή μυθολογία τών κοσμογονικών συγκρούσεων, καί είς τον 
σημερινόν μας αιώνα νά ταράσσεται καί ν’ άνακόπτεται ή πρόοδος, ή 
όποία δέν είνε άλλο τι παρά ό ήρεμος καί γαληνιαΐος άγων άπολυτρώ- 
σεως καί σωτηρίας...

Γ. Β&κος
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΥΠΟ Κ. ΜΑΚΡΗ

ΘΕΟΦΑΝΩ
«Πανώρια, αγέραστη, ξάστερη, αιώνια»

Κ. Π<ιλ<ιιι<ίς

Κα'. τώρα στό πένθιμο κελλί της, ξαπλωμένη στό χαμηλό της κρεβ- 
βάτι χαμένη άνάμεσα στα μαύρα ράσα αξιοθρήνητης μοναχής, άλλά 
πάντα βασίλισσα, μ’ όλο τό δουλικό της σχήμα σαγηνευτική κα1. επιθυ
μητή, μέ τό ένα χέρι στηρίζοντας τό κεφάλι καί μέ τό άλλο αγκαλιά
ζοντας τούς γοφούς της άριπρεπής, καί φοβερά, έσκέπτετο τήν ώραν 
εκείνη τήν επίσημη πού άρχιζε νά νυκτώνη, βυθισμένη σέ άτάραχτη 
σιωπή καί έσχεδίαζε μέ τό νού της τήν τελευταία απόπειρα τ.οΰ θά δο
κίμαζε εκείνο τό βράδυ.

Μιά χλωμάδα μοναχά, χλωμάδα θανάτου πού περιέχυνε τό πρό
σωπό της, ήταν τό σημείο πού τής άφησε ή μεγάλη συμφορά- ένφ τά 
σουφρωμένα βαθυά καί υπερήφανα φρύδεια της δυνάμωναν άκόμη περισ
σότερο τά διαπεραστικά καί άγρια βλέμματά της. Ήταν καί έμενε ή 
μεγάλη αύτοκράτειρα θεοφανώ, ή μητέρα δύο αύτοκρατόρων, ή γυναίκα 
άλλων δύο καί ή απερίσκεπτη, ή τρελλή ερωμένη ενός πέμπτου.

Άπό τή στιγμή πού τήν άρπαξαν ξεκολώντας την άπό τό θαυμάσιο 
κοιτώνα τού Παλατιού, καί τήν έριξαν άναίσθητη σάν άψυχο κουφάρι, 
στό γυμνό, ρυπαρό, καί ψυχρό κελλί μέσα στό μοναστήρι τής Πρώτης, 
όχι πιά βασίλισσα στραφτερή στό χρυσάφι καί στήν ώμορφιά, ώμορφιά 
πού τραβούσε, πρωτάκουστη καί μοναδική σ’ όλη τήν αυτοκρατορία, 
άλλά πλάσμα οχληρό καί επικίνδυνο, σφραγισμένη μέ επίσημη καί κα
θολική περιφρόνηση, τυλιγμένη στό κακόσχημο καί βάναυσον ράσο τής 
καλογραίας, νά κλαίη τήν άδικη μοίρα καί νά ζητάη αύτή μέσα στό 
σφρίγος τής πάγκαλης της ώμορφιάς, μέ τήν δύναμη τής προσευχής νά 
κερδίση τήν ψυχήν της, άπό τή στιγμή εκείνη δέν έπαυσε νά μαίνεται 
καί νά οδύρεται. Οί αισχρές βρυσιές καί οί κατάρες της τριγυρνούσαν 
ακατάπαυτα στή γλώσσα της εναντίον θεού καί άνθρώπων, πού θέλη
σαν, ρίπτοντάς της άπό τήν ύπερίχουσα έκλαμπρη, σχεδόν θεία παν
τοδύναμη θέσι της, νά τήν ίδούν ταπεινωμένη καλόγρια στό μοναστήρι.

Καί τά απαίσια λόγια τού γέρου Πατριάρχη, πού έβαζε όρο γιά 
τήν επίσημη άναγνώριση ύπό τής εκκλησίας στόν κατάκλειστο στά Ανά
κτορα νέον αύτοκράτορα τρομασμένον άκόμα άπό τήν φοβερή εκείνη 
βραδυά, πού άρχισε τή βασιλεία του, αντηχούσαν στή μνήμη της καί ό 
νούς της έσκοτίζετο, καί οργή καί μίσος τήν έκυρίευε : «Πρό παντός, 
βασιλεύ, οφείλεις νά έκδιώξης άπό τό παλάτιον τήν κακούργου γυναίκα, 
ή όποια τό παν συνέλαβε, διηύθυνε καί βεβαιότατα ύπήρξεν ή μόνη καί 

κυρία ένοχος.» Ή μόνη ! ! Τά λόγια τού Πατριάρχη Πολύευκτου έπε
φταν σαν κτυπήματα στή καρδιά της, καί βαθμηδόν μίσος άναφαίνουν- 
ταν στά μάτια της καί άπειρη περιφρόνηση γιά τήν άσκητική καί αυ
στηρή μορφή τού άμετάτρεπτου αυτού στή γνώμ.η κληρικού. Γιατί ή 
στεγνή του μορμή, μέ τή βασανισμένη καί σκληρή σάρκα άπό τήν πείνα 
καί τή δίψα, άναίσθητη, χειρότερη κι’ άπό τήν πέτρα, καί μέ τήν άνα- 
πότρεπτη ψυχή, άπό τή λατρεία καί τή δουλοσύνη τής πίστης του, 
ήταν ή τέλεια αντίθεση τής ίδικής της, καί ανίκανη νά συλλάβη καί 
καί νά έννοήση πόθους καί ορμές, όσους έκρυβε καί μέ πάθος άγ- 
κάλιασε κόρφος, δπως ό δικός της, κόρφος θαυμάσιος, έκτακτος, σπά
νιος, μοναδικός, άπό αιώνας άγνωστος, κόρφος γυναίκας πού ύπεδού- 
λωσε καί έκμυζούσε, ότι διαλεχτώτερο καί θεσπεσιώτερο έφάνταζε στήν 
αυτοκρατορία, καί τά πετούσε ύστερα άχρηστα απορρίμματα. Καί σάν 
ένα πανόραμα ατομικό πού δείχνε γοργό τή Οαυμασία εκείνη εξέλιξη τού 
βίου της, οί διάφορες φάσες καί στιγμές οί πιό σημαντικές τής ζωής της 
πέρασαν άπό μπροστά της.

Άπό ενα άσημο δρόμο, άσημη κι’ αύτή καί άγνωστη στή Κωνσταν- 
τινούπολι, ένας μαγνήτης άόρατος τήν τράβηξε, καί ή τύχη μέ τή θέ
λησή της τήν έσπρωξαν δυνατά στά Ανάκτορα, τό φωτοβόλο αύτό άστρο 
καί τό τέρμα ονείρου κάθε όνειροπόλου ώμορφης βυζαντινής. Άλλ’ οί 
άπαστράπτουσες στολές καί οί μυθικές μεγαλοπρέπειες, στις όποιες περ
νούσαν καί γονάτιζαν μπροστά της φιλώντας τά πόδια της άτελείωτα 
πλήθη πατρικίων καί μεγιστάνων τής θ·οφυλάκ·ου Πόλεως, καί ή εξου
σία σέ άνυπολόγιστη δύναμη μέ αύτοκρατορικόν οδηγόν τόν σύζυγό της 
μέσα στό πραγματικό αύτό όνειρο, δέν τήν έφθαναν νά ικανοποιήσουν 
πόθους καί όνειρα σκοτεινά καί συννεφιασμένα δπως οί κορυφές βουνού 
μακρυνού καί ούρανόφταστου. Ήνας γίγαντας, γίγαντας μυθικός, πού ή 
φήμη έφερε άπό τά μέσα τής Ασίας καί σκόρπησε γλήγωρα τό όνομα 
του στά πέρατα τού κράτους, τήν έθάμβωσε. Καί οί ορμές της συνταυ- 
στίσθηκαν μέ τίς ορμές εκατομμυρίων ψυχών. Ήταν ό κατ’ εξοχήν 
άνδρεΐος, ό άρρην, ό ήρωάς ό μυθολογικός τών λαών, καί τό σπάνιον εύ
ρημα λάγνας γυναίκας. Καί έπεθύμησεν αύτόν ‘τόν ημίθεον.

Στό άντίκρυσμα τής εικόνας του άνατρίχιασε τό κορμί της καί τά μά
τια της έλαμψαν άπό επιθυμία, στήν ενθύμηση τής άνέκφραστης καί 
υπερκόσμιας ήδονής. Καί αΐσθένθηκε, δ ι τότες πραγματικά γίνηκε αύ- 
τοκράτειρα καί έκυριάρχησε στό απέραντο Ρωμαϊκό κράτος. Καί ύπερή - 
φανη γι’ αύτή της τή κατάκτηση, έβαλε σέ πράξη τά μεγαλοφάνταστα 
σχέδια της. Τά βασιλικά ανάκτορα εκτάθηκαν, καί ό άμύθητος πλούτος 
στά αφάνταστα δώματα των πολλαπλασιάσθηκ-. Βαρυά έπεσε ή οργή 
της στούς μισητούς της μοναχούς, εχθρούς στή φύση της. Άλλά δέν 
έπέρασε πολύ, άφ ’ δτου Νικηφόρος ό Φωκάς έγινε αύτοκράτωρ καί σύ
ζυγος της, καί ό κόρος καί ή ανία τήν κατέλαβαν. Τό κον-.ό καί άχαρο 
του σώμα, κοντότερο άκόμη άπό τή πίεση τής ηλικίας του, άφησε τήν 
ανδρική του ρώμη, καί στεγνή, σοβαρά άντιπαραστάθηκε ή ειδεχθής καί 
χοντροκομίνη μορφή του άντικρυς τής πάγκαλης σφριγώσης εικοσαετούς
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ώμορφιΐ; της. Έπέρασε ό πόθο; τή; στιγμή; καί τό παραπέτασμα υ
ψώθηκε· τήν αγέρωχη μορφή πού τήν κατέβαλε τό βάρος τού ίδιου τη; 
ξίφους αντικατέστησε ζωγραφιά μάγισσα, ή μόνη ταιριαστή άξια στήν 
πάγκαλη δημιουργία. Καί σάν ενα άσ·ρο λαμπρό καί ώραΐο, ή σαγηνευ
τική κομψή καί εύγενής μορφή, μέ τά γλυκά γαλανά μάτια, τό 
συμπαθητικό πρόσωπο, στεφανωμένο άπό πυρόξανθα μαλλιά, γυρμένο μέ 
χάρι στό μικρό άλλά συμμετρικό καί καλοπαρμένο σώμα του, ή μορφή 
’Ιωάννη τού Τσιμισκή, τού χαριτωμένου κομψευομένου καί πρώτου κα
βαλάρη τή; αύτοκρατορίας σκόρπισε άκτΐδες χρυσές καί ωραίε; ολόγυρα 
του. Και γιά δεύτερη φορά οί πόθοι τη; ανταμώθηκαν μέ τοΰ; πόθους 
τοΰ πλήθους, πού συγχωρεΐ σέ τέτοια είδωλα λατρευτά καί τά αγριό
τερα κρίματα. Καί μέ δύναμη άκατάσχετη τό σώμα καί ή Ψυχή της 
έπεθύμησαν τόν μάγον αυτόν. Ένόμισε πώ; έφθασε στό τέρμα τών ονεί
ρων της καί ή φαντασία τη; επλαττε εικόνες θείες, ζευγαρωμένη; ευτυ
χία; καί παντοδυναμίας. Άλλ’ ξάφνου ενα φάσμα ανέλπιστο παρου
σιάζεται, σκιάχτρο φοβερό, έκδικήτρα ή μορφή τού Πατριάρχη, καί σάν 
σύννεφο μαύρο καί σκοτεινό σκέπασε τίς θαυμάσιες εικόνες. Ή ανάμνη
ση τή; έτσι αισχρά προδωμένη; λατρεία;, τής διέκοψε τάς σκέψεις, καί 
εΰρέθηκε ν’άτενίση τήν παρηγορήτρα θάλασσα. Άλλά τό βλέμμα της 
ερεθισμένο τράβηξε βιαστικά ίσια κάτω βαθυά καί γύρευε νά μαντεύση 
τί έγίνετο εκεί εΐ; τό πεδίον τής δοκιμής, δπου τόσες φορές νόμισε πώ; 
έφθανε στό άπείρως ώραΐο, καί έπιανε τήν τέλεια ευτυχία.Ένα σύννεφο 
ανέβαινε άπό τή θάλασσα καί σιγά καί απαλά σκέπαζε καί περιέλουε 
μέ ανάλαφρη αρωματική βροχή τή μυθική τών βασιλέων πόλη, καί δια
βαίνοντας τήν άφινε σάν νύφη τυλιγμένη σέ άραχνούφαντο πέπλο χρυ
σωμένο άπό τά φώτα πού σκέπαζε. Τότε; καί ή ψυχή της φτερωτή τής 
διέφυγε, καί γοργή μέ ζέση άρχισε νά ξεδ'.αλίνη δώματα καί ψυχές τών 
ύπερανθρώπων εκείνων ποϋ κατοικούσαν τήν Ουράνια πόλη. Περίεργη 
καί βιαστική μπήκε στά δώματα τά βασιλικά, άλλά χτυπημένη σταμά
τησε εμπρός στή ψυχή τοΰ επίορκου. Φρίκη καί άποστροφή τήν συνεπήρε. 
Ή μυριοπλουτισμένη έκείνη ψυχή ήταν ψεύτικια καί σιχαμερή, γιατί 
σκοπούς ύπουλου; καί συμφερωτικούς περ'.έκλει·. Ξαφνίστηκε στήν άπο- 
κάλυψη έκείνη, καί μέ άποστροφή άπέσυρε τό βλέμμα της· γεμάτη άπό 
αγέρωχη υπερηφάνεια καί εκτίμησα, γιά τόν εαυτό της, έστήλωσε τό 
θεόπλαστο σώμα της, καί σάν νά κατωπτρίζονταν σέ κανένα μυστικό 
καθρέπτη, έθαύμασε αχόρταγα τόν εαυτό της. Έθαύμαζε τόν εαυτό 
τη; αύτή ή αποτρόπαια, ή μισητή, ή αμαρτωλή, γιατί τόν έβλεπε 
αληθινά θαυμάσιο καί στεμμένο όχι άπό στέμματα γήινα καί πρόσκαιρα 
αύτοκράτειρας, άλλ' άπό στέμμα καμωμένο άπό τό ίδιο ιδανικό της, τό 
αφάνταστο, άπειρο, άθικτο καί ΰπερήψυλο ώραΐο· γιατί ήταν ή αιώνια 
γυρεύτρα του καί ή άσπιλος καί άφωσιωμένη ιέρειά του.

Άλλ ' έξαφνα ενα; φόβο; κατέλαβε τήν ψυχή της, καί άρχισε νά τρέμη 
τό κορμί της συμμαζαμένο κα'ι κακομοιριασμένο. Τό πρόσωπό της άγρί- 
εψε, καί τό βλέμμα της δαιμονισμένο ζητούσι διέξοδο νά φύγη. Άλλ’ 
οί δροσολουσμένοι τοΐχοι τοΰ κελιοΰ της άγριοι τό έσταμάτησαν, καί
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Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΣΤΗ Γ*Ε  Ρ JSZT A Ν I Α

ΥΠΟ Γ1ΑΝΗ ΚΑΜΠΥΣΙΙ

Ό XIX αϊώνιις. — Άρνόλδος Μπέκλιν. — Φράντή Δέιιπαχ. — 
Μάξ Κλίγκεο.— Άόόλψος Μέντζελ.—Φράντζ Στούκ χ.λ.π.

Ό Σικάτο; έννατος αΐώ»ας είναι Γερμανικός. Τό άνοιγμά του αλή
θεια εύρήκεν έναν κολοσσό όχι άπό τή Γερμανία, μά τίποτες δέν προ
σθέτει ούτε άφαιρεΐ άπό τήν πολιτιστικήν έπενέργεια τοΰ αιώνα ό κο
λοσσός αύτός, πού στό τέλος ή Μοίρα έδειξε πώς εκείνη τό περσότερο 
τόν έπαιζε. Ό αληθινά μεγάλος είνε έκεΐνος πού κατισχύει. Πόλεμος 
οχι μόνο μέ τήν περίσταση, άλλά καί μέ τή Μοίρα διενεργεϊται τριγύρο 
στών άτόμων καί στών εθνών τήν πρόοδο καί τή Ζωή ’Ο νικητής τής 
περίστασης καί τής Μοίρας, έκεΐνος είναι c μ ε γ ά λ ο ς. Καί κανένα 
άλλο κράτος δέν εκράτησε τήν περίσταση καί τή μοίρα του τόσο σφιχτά 
δεμένες μέ τήν πρόοδό του, στόν αιώνα πού έκλεισε, πάρεξ ή Γερμανία. 
Με τή διαθήκη Φριδερίκου τού Β’υ εβάδισε καί μέ τά ιδανικά τοϋ 
Γκαΐτε εμεγάλωσε. Μέσα στά εκατό χρόνια αύτά ό διηνεκής καί πολύ
μορφος άγώνας τοϋ σώματος καί τοϋ πνεύματος μέ τόσην ένταση καί 
μέ τόσην άποτ-λεσματικότητα στά εδάφη τής Γερμανίας μόνον έπιτελέ- 
στηκε. Τό κληρονομικό τών ύπερύψηλων ιδανικών τοϋ 18’υ αιώνα εί
ταν βέβαια κι αύτό Γερμανικό. Ό Ίμμάνουελ Κάντ είδε τέσσερα χρό
νια κι από τόν αιώνα μας, δμως ή σπορά του έχύθηκε τόν περασμένον 
αιώνα. Κι ό Λέσσιγκ, τό μέλλον άτενΐζοντας, τόν περασμένον αιώνα 
άνοιγε τής βαΟ-ιάς σκέψης τήν πηγή. Τρεις δυνάμες, τόσο ισχυρές καί 
τόσο διαφορετικές, τοϋ Κάντ, τοϋ Λέσσιγκ, τοϋ Φριδερίκου, έσμιξαν 
προεκτανθεΐσαι στοϋ μέλλοντος τό καθρέφτισμα : Τό μεγαλείο τής Γερ
μανίας ! Κ ’ ή δύναμη έτσι «μορφώθηκε μέ τήν ένταση τών μυών, μέ 
τήν ένταση τοϋ πνεύματος, μέ τήν ένταση τής ψυχής. Κι δταν ό αιώ
νας μας άνάτειλε, ή χαραυγή του άντίκρυσε τό Ναπολέοντα, χαμογέ
λασε στήν κούνια τοϋ Μπάί'ρον, εύφράνθη στοϋ Κολοκοτρώνη τό παρά
στημα, επείσμωσε στής Τζούλιας Κρύντενερ τούς όοαματισμούς, κατέ- 
νευσε στόν 'A νταμς, μά τόν Γκαΐτε προσφώνησε, μά τό Μπετόβεν αγ
κάλιασε .

Όλες οί διακύμανσες τοϋ πνευματικού, δπως καί τού σωματικού 
αγώνα, πού ό αιώνας μας ήθέλησε, ή Γερμανία τ’.ς έδειξε. Κ’ ή Τέχνη, 
πού τήν επίδραση τού χρόνου πάντα θά δεχτεί γιά νάν τοϋ δ αρρήξει 
τα οεσμα, έτσι εκεί ολο τόν κυματ σμό τών ιδεών, άπό τά υπερπέραν 
παλάτια, ώς τά δώματα τής στενοχώριας, άδραξεν. Κ’ ή φιλοσοφία κ’ 
ή ποίηση κ’ ή μουσική, παράλληλα πάντα μέ τήν κοινωνική καί πολι
τική μεταβολή έβάδιζαν. Προηγούνταν ναι, τά εξαιρετικά πνεύματα, 
οδηγοί τής Ζωής, κ’ ή μόρφωση πού έπιτελειόταν, είταν ή αλληλεγγύη 

τών οδηγούμενων καί ή πίστη τους στούς οδηγούς τους. Ή τέχνη στόν 
δέκατον έννατον αιώνα δέν θά είταν πλέον ή άπλόμορφη παρθένα τοϋ 
παρελθόντος. Ανικανοποίητος θά εί<αι ό Φάουστ καί μέ τήν άπόλαψη ό
λων τών έκάστοτε γεννώμε-.ων πόθων του. Θά βαρυθυμήσει καί θάπελπι- 
στεΐ ό αδύνατος Βέρτερος άπό τις πλεχτάνες τής Μοίρας. Κάποιοι ήχοι 
άνάκουστοι θά προβάλουν άπό τά έγκατα τής Πλάσης στά ανυπέρβατα 
ύπερβατά νάκουστοϋν. Ή μουσική θά παραλάβει τόν τελευταίο στονο 
πού ή ποίηση θά εκφωνήσει. Κι’ δταν ή μουσική πληρούσε·, τά σύμπαντα 
κάποιος γυρισμός θά ζητηθεί άπό τήν άνευχάριστη πάντα αίστηση, καί 
θά είναι ή αίστητοποίηση τών ήχων. Καί μέσα άπό τό άναμάλιασμα · 
τής προβληθείσης πεσιμιστικής κι’ αδύνατης φυσιολατρείας, θά ςεπετα- χ 
χτεΐ τέλος ό Τιτάνας πού θά γκρεμίσει τά δήθεν καί θά πιστοποιή- 1 
σει τά δ ν τ α. Τέτοια είναι ή Γερμανική Τέχνη. Τέτοια έφανερώθηκ^ 
στήν ποίησή της. Τέτοια καί στή μουσική της. Άλλοτες (*)  έγραψα, 
πώς αϊστάνομαι ό πνευματικός ορίζοντας τής Γερμανίας νά είναι ύπερ- 
πληρωμένος άπό ο,τι είταν νά ειπωθεί στόν αιώνα μας, νά διαπνέει 
κάτι τού κορεσμού, δπως λένε οί χημικοί, στή ανάλυσην τών ιδεών τού 
πνεύματος καί θέση γιά νέα δημιουργία νά μήν ύπάρχεί. Τήν ύπερβολή 
τής έκφρασής μου, άχ, τήν αϊστάνομαι καί τόρα πολύ. Αγάπησα τόν 
τόπο τοΰ σημερινού υπερπέραν καί τόν αισθάνομαι σά δεύτερή μου πα
τρίδα. Άνέγνωρη είναι ή θέληση τοϋ μέλλοντος, τουλάχιστο γιά εναν 
δπως έγώ. Δέν «προλόγισα καταστροφή τής δημιουργίας κι’ ονειροπόλησα 
καί τότες μιά νέα μεγαλειότητα· ώ, ναι, άνακουφίζομαι πάντα*  μητέρα 
μου θά είναι καί θά μέ τραβήξει στά υπερπέραν παλάτια της, όποια κι’ 
άν είναι ή νέα μεγαλειότητα. Καί τό αίστημά μου αύτό γιά τό ύπερ- 
πλήρωμα τής γερμανικής μεγαλειότητας μοϋ «γεννήθηκε άπό τοϋ λαού 
τό απίστευτο άνέβασμα στοϋ παραπόνου τά επίπεδα. Καί τοϋ λυρισμού 
ή πνοή πού διαπνεύσασα τό ύπάρχον σήμερα, κατεβαίνει πλέον καί σάν 
στερεό κατακάθεται κατά τό νόμο τοϋ κορεσμού, μετά τήν ποίηση, μετά 
τή μουσική, καταφύγιο κι’ ακμήν ύπέοτατη τελευταία εύρήκε στή ζω
γραφική. Κ’ ή ζωγραφική δεν μπορούσε στόν αιώνα, μας, πάρεξ τής άο- 
ριστίας τό αίστημα νά υποβάλλει. Τά υπερβατικά φτερουγίσματα απαι
τούν τά μουσικά σύμβολα γιά νά εκφραστούν κ’ έτσι ή ζωγραφική τής 
Γερμανίας ξεχώρισε- ή μεγαλειότητα της έχει στέμμα τή μ ου σ ι κ ή 
συμφωνία.

*

Ό Άρνόλδος Μπέκλιν είναι ό θεός τής ζωγραφικής τού 19ου αιώνα. 
Γεννήθηκε στό Μπάζελ τής Ελβετίας στις 16 τού Όχτώβρη τού 18'2'7. 
Σήμερα είναι γέρος πια, προσβλημένος άπό ημιπληγία· μά ή δημιουρ
γική του μεγαλοφυια δέν μπορεί καθόλου νά ησυχάσει. Αύτό τουλάχι
στο εννοεί νά δείξει ή προσπάθεια του νά εφεύρει τό τιμόνι τοϋ αερο
στάτου, δπου καταγίνεται κάτοχος άλλως τε τής μηχανικής δπως λίγοι

(’) Βλέπε περιοδικόν «Ή Τέχνη», φυλλάδιο 3° σελ. 70. 
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τοΰ επαγγέλματος. Αίστάνομαι τήν αδυναμία μου να μιλήσω γιά τό 
Μπέκλιν καί μάλιστα σχεδόν μονάχα μέ τήν άνάπλασ-, τών εντυπώσεων 
μου. Θυμούμαι, πώς μετά μελέτη τών κόσμων τού Μπέκλιν, ό κόσμος 
ο ό'.κός μας, ή φύση ή γύρο μου, οί άνθρωποι, δλα μού έφαίνονταν μικρά 
κι’ άσφυχτικά. Δέν είναι τό αφύσικο, πού έδημιούργησε, άλλά τό ύ π ε ρ- 
φυσικό. Δέν κατέχει μονότονα ένα μοτίβο, άλλ’ άπειρα. Ό κόσμος 
τών τεράτων, πού ή φαντασία τών αιώνων έπλασε καί πού ο παρατη
ρητής δεδομένο πλέον στοιχείο κατέχει,γιά τό Μπέκλιν είναι ανεπαρκής. 
Νέες είνε οί μορφές τών δικών του τώ< δντων, δπως καί τής δικής του 
τής Φύσεως. «Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg· ό στί
χος τού Γκαΐτε τού έμπέει τόν «Άγριο βραχότοπο» κα'ι τό μουλάρι 
αύτό πού ζητεί στήν ομίχλη τό δρόμο του, είναι τό φρικωδέστερο ζώο 
πού έμορφώθηκε, καίτοι μονάχα τό κεφάλι του, ένα στενό μακρότατο 
κεφάλι ξεπροβάλλει άπό τό βράχο, ψάχνοντας στίς χαράδρες γιά τούς 
παλιούς νεοσσούς τού Δράκοντα. Οί Πάνες, οί Φαΰνοι, οί Σάτυροι, οί 
Άμαδρυάδες, οί Σειρήνες, οί Νεράιδες, οί Τρίτωτες, οί Γοργόνες, κάθε 
ον πού έπλάστηκε στούς αιώνες καϊ παραδόθηκε μέ μιάν ώρισμένη μορ
φή, στόν Μπέκλιν είναι νέον ον Κ' είναι δν μέ δλη τή φυσιολογική αρ
μονία. Δέν μπορώ νά θυμηθώ ποιός φυσιολόγος μεγάλος είπε τό μονα
δικό εκείνο : « Ό κόσμος τού Μπέκλιν είναι δικός του κόσμος, άν ύπαρχε 
κι’είχε ζωϊκό βασίλειο, τά όντα του μόνον δπως ό Μπέκλιν τά πα
ρουσιάζει Οά είταν. Στό «Παιχνίδι τών κυμάτων» άπό τις θαυμαστότε- 
ρες εικόνες του, κι ’ άπό τίς έκφραστικώτερες μουσικές συμφωνίες πού 
ποτές κατακύλησε τό κύμα, μέσα σέ δυό υπερβατικά κύματα, έξη μορ
φές ξεβγαίνουν διάφορες, έξη τέρατα μετσρσιωτικά, ένας θαλασσινός κέν- 
ταυρος χάσκο.τας στό πλέξιμο δυό νεραιδών άπαράμιλλου σωματικού 
κάλλους μέ ψαρόφτερα στούς κόμπους τών ποδιών τους καί κάτω ή οι
κογένεια ενός τρίτωνα, αύτός δηλαδή ή γυναίκα του, μιά γοργόνα πού 
καί τό γυναικείο της τμήμα καί τό ψαρικό είναι άφάνταστης σύλληψης, 
μέ κοράλια στεφανωμένοι κι’ ανάμεσα τους τό κεφάλι τού παιδιού τους, 
ένα παράξενο μικτό κεφάλι πού εκφράζει δλη τήν εύδαιυο-ία υδρόβιου 
πού παίζει μέ τό νερό, πλέχουν, αιώνια πλέχουν. Καί τό σύμβολο κάθε 
παράστασής του υποβάλλεται μέ τή μουσική άοριστία τής ΐσχυρώτερης 
έντασης. Ό «Θάνατος» είναι ένας καβαλλάρης πού τρέχει σάν τό Μαζέπα 
ορμητικά μέσα σένα χυνοπωρ'.άτικο δάσος, κι' δμως ό καβαλλάρης αύτός 
πού μόνον τά οπίσθια του φαί· ονται, στό τρέξιμό του παράγει δλη τήν ά- 
όρισ η εκείνη φρίκη, πού μάς γεννάει τό φάσμα τού θανάτου. Τό «Νησί 
τών νεκρών», άπό τις ξεχωριστές του εικόνες, ένα νησάκι περιφραγμένο 
μέ μαρμαρένιο τοίχο δπου πυκνά κυπαρίσσια περικλειούνται κι’ δπου μιά 
βαρκούλα τραβάει μέ μιά λευκόπεπλη μορφή μέσα, δ,τι αποοίοει όέν το 
άπόδωσε ποτές ούτε τό Requiem τοΰ Μόζαρτ Καί τά μοτίβα του δέν 
σταματούν ούτε ώς έδώ. Ή «Piela» είναι ή δαιμονιότερη έκφραση τής 
λύπης τής Παναγίας, πού πεσμένη άπάνου στόν πεθαμένο γυιό της δέν 
φανερώνει παρά τό χέρι της μονάχα, γιατί ό μαντύας της τή σκεπάζει 
όλότελα.Έτυχε νάκούσω διάφορες εμπνεύσεις τού «Staba mater», είδα
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άπειρες «Pieta», άπό τό ύπερκόσμιο κι ασύγκριτο άγαλμα τού Μιχαήλ 
'Αγγέλου ώς εκείνη τού Στούκ νά πώ, μ ’ άχ,τό αίστάνομαι πώς δέν είναι 
τόλμη πού λέγω πώς μόνον ό Μπετόβεν άνοιξεν έτσι τόν ουρανό, δπως ό 
Μπέκλιν άπάνου άπό τό νεκρό θεό καί τή νεκροφανή τή μάνα του τόν άνοιξε 
...Ότα·; ;εϋ βασ. μουσείο τού Βερολίνου έστέκομουν απέναντι τής «Pie- 
ta»6«v είμουν πλέον έγώ κι'δταν έπρεπε νάπομακρυνθώ, πώς τό θυμούμαι, 
κατάβαλα δλη τή δύναμη τής θ λησής μου γιά νάν τό κατορθώσω. Ό 
χρωματισμός του, πλέον ίσως άπό τό σχέδιο,είναι όλότελα μοναδικός. Τά 
κορμιά τών γυναικών τ*.  δπως ξάφνου « Ή ’Αφροδίτη δταν αποστέλλει 
τόν έρωτα» έχουν τόν Μπεκλινικό χρωματισμό, πού στήν άναλογία τόν 
έχουν οί γυναίκες τού Τιτιανού ιιόνον. Στό Βερολίνο βρίσκεται μιά εικό
να θαυμαστή τοΰ Μουρίλλου «Ό άγιος 'Αντώνιος τής ΙΙάδουας μέ τό 
Χριστό» πού καταπλήσσει ό χρωματισμός της κι’ δμως, μπρός καί σ' αυ
τήν έγώ είπα : έχει κάτι τού Μπέκλιν στό χρωματισμό ! Γιατί γιά 
τούς θεούς τής Τέχνης δέν υπάρχει χρόνος καί τόπος : Um sie kein 
Ort noch weniger eine Z-it, πού λέει ό Γκαΐτες. Ό Μπέκλιν είναι 
ϊνας πού έπήρε τό κλειδί προνομιούχος, τό κλειδί πού ανοίγει τήν άνέ- 
γνωρη πόρτα τής περιοχής τών μ η τ έ ρ ω ν. Είναι τό συμπλήρωμα τής 
Γερμανικής τριάδας, είναι ό σύντροφος τού Γκαΐτε καί τού Μπετόβεν, 
τών προορισμένων νά χαραχτηρίσουν τά υπερπέραν χαραχτηριστικά τού 
19ου αιώνα. Άλλά καί στήν άπόλυτη σύγκριση, τήν καθολική μεταξύ 
τών ζωγράφων τών αιώνων, δέν Οά εύρει ίσως κανένας τόν άνώτερό του, 
καί μονάχα μέ τό Μπέκλιν θά αίστανθεΐ τήν ίδια ύπεργήινη συγκίνηση, 
πού αίστάνεται μέ τόν Τιτιανό καί τό Ραφαήλ καί τό Ρέμπραντ.

Ό Μπέκλιν «σπούδασε στό Ντύσσελντορφ κέταξίδεψε στή Γαλλία, 
στό Βέλγιο καί στη Ρώμη, μή κατορθώνοντας νά ένοηθεΐ καθόλου. Στό 
Βάϊμαρ, τό μοιραίο τόπο τού σηκώματος δλων τών μεγάλων πνευμάτων 
τού αιώνα μας ό Μπέκλιν αΐστάνθηκε τοΰ ηφαιστείου του τήν τρομερήν 
έκρηξη. «Γιά τόν Μπέκλιν, λέει ό κ. Φράντζ Μάϊσσνερ, τό Βάϊμαρ έγεινε 
απολύτως ό άξωνας δλου του τοΰ σταδίου». Όπου δμως αΐστάνθηκε 
τίς πρώτες έπιτυχίες του νά προβάλλουν είναι τό Μόναχο. Έκεΐ 
ύπαρχε ένας περίεργος έραστής τού μεγάλου, ό κόμης Άδόλφος Φριδερΐ- 
κος φόν Σάκ, πού διάκρινε βαθύτατα τά ταλέντα καί μπορούσε νά κοι
τάζει μέσα στούς δίσκους τών Ήλιων. Αύτός πρωτοατένισε τόν Μπέ
κλιν, δταν ό άλλος κόσμος άκόμα «θαμπώνονταν άπό τό φώς του. Κι 
αύτός αγόραζε γιά τή μοναδική συλλογή του, τή σημερινή Schack ■ 
Galerie, τίς εικόνες τοΰ μισοπεριφρονούμενου Μπέκλιν. Αύτός βέβαια 
τόν άνάδειξε καί τόν επίβαλλε, έως πού στά I 858 τόν καλούν καθη
γητή στό Βάϊμαρ τής τοπειογραφίας στήν άρτισύστατη σχολή.’Ανάπτυξε 
σχέσεις ό Μπέκλιν μέ τά διασημότερα πνεύματα τής εποχής του κι άπό 
τούς πρώτους θαυμαστές του είναι ό ποιητής Παύλος Heyse. Ό Γοδο- 
φρΐδος Κέλλερ, ό μεγαλήτερος σύγχρονος μυθοστοριογράφος έγεινε φίλος 
του στή Ζυρίχη. Καί στό Μπάζελ, δπου ό δαιμόνιος Νίτσες έκλήθη κα- 
θηγητής τής Ελληνικής φιλολογίας, ποιός ξέρει πόσες ΰπεργήϊνες ιδέες 
νάντάλαξε μαζί του. Ό Μπέκλιν φυσικά δέν μπορούσε νά παραμένει
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καθηγητής ούτε στό Βάϊμαρ καί μετά δύο χρόνια παραιτήθηκε. Έγύ- 
ρισε στήν 'Ελβετία, ςανάοθ- στό Μόναχο, διάσπειρε παντού τών υπερ
κόσμιων τά .J^jfMza,γύψωσε τήν επιθυμία^ άποβάθυνε τδνεόρο καί 
τέλος καταστάλαξε στή Φλωρεντία, δπου κα^Αια^^»'.. Ό,τι ^α γ'·ά 
τό Μπέκλιν είναι ελάχιστο. Οί εικόνες πού^β/άφερα είνε ενα πολλο
στημόριο τοϋ δλου έργου Ίσως ούτε καίΐτίς καλλίτερες άνάφερα,
κι αν επροσθετατόν «Προμηθέα» το\. 'Απλήν ιδέα θέλω 
μόνον νά δόσω τής υπερμεγάλης αυτής ;χορφ·?κ -ήρν χρόνων μας, χρόνων 
δπου ό Άμερικανισμός πνίγει τά ύπερούσια^ΒΒΓί^που ό Μπέκλιν 
θεός ήρθε νά στηλώσει τή μικ ή μειονότητα, πού πεισματικά εννοεί νά 
ζήσει στους κόσμους τών υπερπέραν’ιδανικών.

*
Μέσα στή Σάκ-γαλερ’ι βλέπει κανείς καί τοϋ Φράντζ φόν Λέμπαχ 

τήν εξέλιξη, άφότου φτωχότατος άντίγραφε τάριστουργήματα τοϋ πα
ρελθόντος ώς πού έζωγράφίζε τό «Βοσκόπουλο» καί τόν «Tocador de 
la Reina» ώς πού κατασκεύαζε τόν ίδιο τό Σάκ. Ό Λέμπαχ είναι 
Βαβαρική δόξα. Γεννήθηκε στό'^ρομπενάουζεν στις 13 τοϋ Δεκέμβρη 
τοϋ 1836 άπό πατέρα άρχ^^^β^^^στήν αρχή θέλησε νάκολουθήσει 
τό ίδιο στάδιο τοϋ πςμΜββ^^αΟ^^^ωγράφος καί καθηγητής Γκάγερ 
στό Άουξμπουργ, δποΛΆέμπαχ επήγε νά σπουδάσει άρχιτεχτονική, 
τοϋ διάκρίνε τήν εξαιρετική κλίση καί τόν παρακίνησε νά γίνει ζωγρά
φος. Σπούδασε στήν 'Ακαδημία τοϋ Μονάχου κι ακολούθησε μαθήματα 
στό ατελιέ τοϋ Πιλότυ· μαζύ του ταξίδεψε στή Ρώμη κι δταν ήρθε 
(1858) στό Μόναχο έσυνδέθηκε στενότατα μέ τό Μπέκλιν καί πήγε 
μαζί του στό Βάϊμαρ. Μέ τήν προστασία τοϋ κόμητα Σάκ γύρισε, αν
τιγράφοντας γιά τή γαλερί του, τήν 'Ισπανία καί τήν ’Ιταλία. Έκτα
κτα πλέον μορφωμένος καί κάπως γνωστός πλέον ό Λέμπαχ έπιδόθηκε 
αποκλειστικά στήν προσωπογραφία. Είναι αφάνταστη ή τελειότητα κ’ή 
ισιοτυπία του. ‘Ομολογώ πώς δέν μπορούσα πριν νά φαντασθώ άπό τήν 
προσωπογραφία τήν υπέρτατη συγκίνηση. Οί αριστοι προσωπογράφοι 
τών αιώνων ό Βάν Δάϋκ (Dyck), ό Βελάσκεζ ζήτημα είναι άν άποδίδουν 
τήν καλλιτεχνική φρικίαση, πού άπερνάει άπό τις εικόνες τοϋ Λέμπαχ . 
Γιά μένα τουλάχιστο μόνον ό Τιτιανός καί ό Ρέμπραντ καί στις προ
σωπογραφίες τους μοϋ έδωκα» παρόμοια μεταρσίωση. Ό Λέμπαχ σή
μερα είναι πλουσιότατος καί τιτλούχος, κι άληθινή μεγαλειότητα τοϋ 
Μονάχου. "Αλλοτες *)  έπερίγραψα τό άτελιέ του κ’ είπα τήν κατάπληξή 
μου. Ό,τι μοναδικά τοϋ ξεχωρίζει τήν υπεροχή είναι ή ΰψίστη ψυχική 
έκφραση σ"ή μορφή. Τά πρόσωπα τοϋ Λέμπαχ είνε τό ξεσκέπασμα τής 
ουσιαστικής άξίας τών εΐκονιζόμενων. Ό κοινός άνθρωπος κι ό συνήθης 
καλλιτέχνης κι ό άντιγραφέας ό πιστός τής φύσης δέν μπορούν νά εισ
χωρήσουν στό βάθος τής κρυμένης ιδέας. Νάντιγράφεις πίστα δέν είναι 
τίπ οτε. Νά βλέπεις δ,τι οί άλλοι δέν βλέπουν είναι ή Τ έ χ ν η, δ,τι

’) Βλέπε περιοδικόν ή «Τέχνη» φυλλ. 2° σελ. 46. 
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οί άλλοι μπορούν νά ίδοϋν άμα έσύ τούς τό οείζεις. Κι ο Λέμπαχ μ, 
άπλό κοίταγμα άνέτεμε τό παν καί στή στιγμή τό αποτυπωσε ,στο 
μούτρο. Γιά τάλλα αδιαφορεί1 πολλές φορές , τό χρώμα τών εικόνων 
του δέν φτάνει ώς τάκρα- πολλές φορές τά χέρια είνε απλές κουντοϋ- 
ρες ή καί σχέδιο. Μά τί σημαίνει; Έκπαγλη είναι περσότερο ή εικόνα 
έτσι· γιατί ό Λέμπαχ, δημιουργός καλεσμένος νάποτυπώσει τήν εγκε
φαλική εργασία τού 19ου αιώνα, είναι ό υπέρτατος ποιητής τών σύγχρο
νων ψυχικών διαθέσεων. Είναι ο,τι ο Δοστογιέφσκης στη φιλολογία.

★

Ό Μάξ Κλίγκερ άκόμα εχει αίστητικήν εναντιότητα. Πολλοί, άλ
λως τε χωρίς τή δασκαλική πρόληψη, αίστητικοί διαβλέπουν στοιχεία 
ντεκατάνς στόν Κλίγκερ. Έγώ θυμούμαι, είναι ό καλλιτέχνης πού 
έσυνείθησα. Δέν τόν εννοούσα στήν άρχή σχεδόν καθόλου· σιγά μέ δάμασε. 
Είμαι βέβαιος τόρα πώς δέν τόν εννοούν κ' οί αίστητικοί αντίπαλοι του. 
Ό Κλίγκερ είναι ζωγράφος, χαράχτης και γλύπτης· είναι καί συγρα- 
φέας- έγραψε περισπούδαστο σύγραμμα ή «Ζωγραφική κ’ ή Ιχνογρα
φία». Γεννήθηκε στή Λειψία στις 18 τοϋ Φλεβάρη τοϋ 1857 καί σπού
δασε στήν άκαδημία τοϋ Βερολίνου. Άπό τίς εικόνες του μόνον τήν 
«Piela» στή γαλερία τής Δρέσδης ετυχε νά ϊδώ κι άπό τάγάλματά του 
μόνον τήν «Κασσάνδρα» καί τή «Σαλώμη» στό μουσείο τής Λειψίας. 
’Αλήθεια δταν τά είδα είμουν πλέον κυριευμένος άπό τό χαράχτη Κλίγ
κερ κι δσο κι άν τά πρόσεξα, δέν αίστάνθηκα τά δσα αίστάνομουν μέ 
τίς μουσικές εκείνες σειρές τών χαραχτικών έμπνεύσεών του. Δεν ξέρω 
ποιά νά πρωτοαναφέρω καί σέ ποιά νά πρωτοσταθώ. Στο «Θάνατο» ; 
στό πρώτο ή τό δεύτερο του μέρος ; άλλά ή aBrahms-Fantasie» εξε
γείρεται μέσα μου. Ό Γιόζεφ Μπράμς ό διασημότερος σύγχρονος μου
σικός τού τήν ένέπνευσε. Κι ό Κλίγκερ εσχέδιασε τή Fantasie, οπού 
χωρίς υπερβολή τά μουσικά συναιστήματα πού αποδίδει τραβούν ψηλό
τερα άπό τούς ήχους πού τήν φανερώνουν. Καί δέν μπορώ νά μήν ξε
χωρίσω τό «Χορό» άπό τήν Brahms-Fantasie, δπως δέν μπορώ νά 
μ.ή σταματήσω ιδιαίτερα στή «Μάνα καί τό παιδί» άπό τό Βυ μέρος 
τοϋ «Θανάτου». Καί δέν μπορώ νά μήν πώ τά όνοματα κάνε τών συν- 
θέσεών του ό αΐίάν» τό «Βρέσιμο ένός γαντιού» ή «Εϋα και τό μέλλον» 
τά « Ίντερμέντζα» ή «Μιά Ζωή» τά «Δράματα» οί «Σωτήριες Οδιδι- 
κών Θυμάτων» κι άλλων κι άλλων άκόμα. Ό Κλίγκερ είναι ξεχωριστή 
μορφή όλότελα. Καί δέν είναι ούτε ζωγράφος, ούτε γλύπτης, ούτε συ- 
γραφέας, ούτε χαράχτης, είναι μουσικός· είναι μουσικός σε περίοδο 
μάλιστα μουσικής παρακμ.ής καί θά είταν ή υπέρτατη κορυφή τής Τέ
χνης σήμερα, άν κατείχε σ’ ανώτερο βαθμό καί τά στοιχεία τοϋ ά π ά
λυτου. Πυρίλαμπής πάντα, άλλά πλανήτης τοϋ Μπ-κλινικοΰ Ηλιου.

*

Γιά τόν Άδόλφο φόν Μέντζελ ύπαρχε κύκλος πού έπωνόμαζε τόν 
αιώνα ιχας ·χέ τόνομά του. Ή άλήθεια είναι πώς ό Μέντζελ είναι μεγά-

2 
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λος ζωγράφο, μέ μικρά ιδανικά. Γεννήθηκε στό Μπρέσλαου στίς 8 τοϋ 
Δεκέμβρη τοϋ 1815 και στό κατάστημα τοϋ πατέρα του έμαθε τή λι
θογραφία στήν αρχή. Στό μουσείο τοϋ Βερολίνου υπάρχει διαμέρισμα 
γιά τό Μέντζελ, όπου περιέχονται πέντε εικόνες του ελαιογραφικές σέ 
καταπληχτικήν εντέλεια έκτελέσ-ως. Τά θέματά του εινε άπό τή ζώή 
τών Πρώσσων βασιλέων παρμένα, δπως ή «Στέψη τοϋ βασιληά Γουλιέλ- 
μου στό Καίνιξμπεργ στά 1861 » ή« ’Αναχώρηση τοϋ ίδιου στήν εκστρα
τεία στά 1870» ή ή «Στρογγυλή τράπεζα τοϋ μεγάλου Φριδερίκου» καί 
τό «Κοντσέρτο του μέ φλάουτο στό παλάτι τοϋ Σάν Σούσι». Οί μορφές 
τών ιστορικών προσώπων άπαράλλαχτες κ ’ ή σύνθεσή τους—ή καθεμιά 
εικόνα μέ σωρεία προσώπων — μέ πλήρη κατοχή κ’ επίγνωση τής τεχνι
κής. Άλλά έξοχώτατη είναι ή εικόνα του οί «Νέοι Κύκλωπες» δπου πε- 
ριγράφεται πιστότατα τό εσωτερικόν ένός σιδηρουργείου στήν Καινιξύτε. 
Γιά δποίον έτυχε νά διαβάσει τό αριστούργημα τοϋ Άοιπτμαν οί « Άνυ- 
φάνταδες», γιά όποιον έννοεΐ τό’σκοπό τών έργων τοϋ διάσημου δραμα
τικού, οί «Νέοι Κύκλωπες» Οά φανούν ίσως σάν έτερόθαλη απήχησή 
τους. Κ’ εξηγιέται εύκολα τό πράγμα. Κ’ οί δυο καλλιτέχνες είνε άπό 
τή Σιλεσία—ό Άουπτμαν γεννήθηκε στό Σάλτσμπρουν — άπό τόν τόπο 
τών εργαστηρίων καί τής ώς τελευταία άδικόπαθη; τών εργατών κατά
στασης, εινε άπό τήν πηγή τοϋ σοσιαλισμού ξεβγαλμένοι κ’ ύπολανθά- 
νοντα βαφτισμένοι, καί τής Σιλεσίας παρουσιάζονται στ’ άριστουργήματά 
τους οί καλλιτεχνικοί αντιπρόσωποι. Μεταξύ του; δμως ώς τήν ώρα 
υπάρχει καί μιά διαφορά μεγάλη· ό Άουπτμαν είναι ό δυσμενής τής 
κυβέρνησης καλλιτέχνης, ένφ ό Μέντζελ τιμάται μέ τήν προσωπική φιλία 
τοϋ αϋτοκράτορα καί τελευταία έγεινε φόν.

*

Ό ιδρυτής τής Secession, ό καθηγητής Φράντζ Στούκ είναι νέος 
άκόμα. Γεννήθηκε στίς 23 τού Φλεβάρη τοϋ 1863 στό Τ-ττενβάϊ; τή; 
Βαβαρία;. 'Ακολούθησε μαθήματα στήν άκαδημία τοϋ Μονάχου καί 
φτωχότατος έζοϋσε σχεδιάζοντας στά περιοδικά κ'ιδίως στά «Πετούμενα 
φύλλα». Ή νεανική ζωή του, ένα είδος βοεμικής ζωής, άκόμα καί τόρα 
μολογιέται στό Μόναχο. Ώραΐος κ’ευτραφής άνθρωπο; γιομάτος σφρί
γος καί καλλι εχνικήν ιδιοτροπία, δπου περνούσε προσέλκυ· καί κυρίευε. 
Κι εςαφνα ’έσπασε στή συνείδηση τοϋ καλλιτεχνικού κόσμου ώ; ένας 
από τούς μεγάλους ζωγράφους. Έκθεσε μιά σειρά παράξενων εικόνων 
στόν Kunstveiein, εμπνευσμένων άπό τού;κόσμους τοϋ Μπέκλιν, δμως 
πολλά υποσχόμενων γιά τό νεαρότατο τότε; Στούκ. Κ’ ό Στούκ έγεινε 
ό άνθρωπο; τής ημέρας. Τριάντα μόλις χρονών έκλήθη καθηγητή; καί 
διδάσκαλο; στήν Άκαδημία. Κι' δταν επιχείρησε τό επαναστατικό κί
νημα τοϋ χωρισμού κ’ ίδρυσε μέ -έν Έξτερ(’) μέ τόν Ντίλλ καί μ' 
άλλους τή Ζετσεσσιόν, χτύπημα εναντίον τής στ-νοκ-φαλιά; τών πα-

(“) Ο Έξτερ τελευταία αποχώρησε άπό τή Secession κ’ εκθεσε πάλιν εικόνες 
του στό Glaspalast, άγνωστο γιατί. 

II ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

λ'.ών καί τών προφ-σόρων, πού τούς άπόκλεισεν όλότελα, ό Στούκ εί- 
ταν πλέον ένδοξο;. Ή φήμη του κ’ ή μόδα γύρο του τόν παρακολουθεί 
άκόμα καί τείνει νά υπερβεΐ τά όρια τά γερμανικά. Ό Στούκ δέν είναι, 
δπως ό Μπέκλιν,ό άτάραχο; δημιουργό; κόσμων ξεχειλισμένων στό πνεύ
μα του. Είναι ό καλλιτέχνη; πού δέν ξεχάνεικαί τόν συνανθρωπισμό του 
νά πώ' γιά τή δημιουργία ελάττωμα,πού δυστυχώ; θά παρατηρήσει κανείς 
καί σάλλους, δπω; στόν έξοχο καί πρωτοτυπότατο σύγχρονο άγιογράφο, 
τό διάσημο Φρίτζ φόν Ούντε, άκόμα καί στόν ίδιο τό Λέμπαχ τελευ
ταία. Όμως ό ψυχρό; παρατηρητής, ό όξω άπό τήν κομματική μάλιστα 
διαμάχη, έγώ τέλος πάντων θέλω νά εΐπώ πώ; ό Στούκ είναι κατώτε
ρο; τή; τόσης αντάρας πού τοϋ γίνεται. Ό Στούκ είναι ή φιλοδοξότερη 
δίψα πού υπάρχει· ό Στούκ είναι κατώτερη δημιουργική μεγαλοφυΐα· 
ό Στούκ ήρθε κ’ ύστερότερα άπό τό Μπέκλιν. Κι' ό Στούκ θέλει νά 
διασπάσει τά ύπερπληρωμένα όρια, γιά νάποχτήσει κι' αύτό; προσωπι- 
τότητα. Αίστάνεται κ’ έννοεΐ, δπως κανείς τήν υπεροχή τοϋ Μπέκλιν· 
παρόμοια ό Βάγνερ αΐστάνονταν κ’ εννοούσε τήν ύπεροχή τοϋ Μπετόβεν, 
δπω; κανένας άλλος.(*)  Κ ’ έτσι αρχίζει ή προσπάθεια πού οδη
γεί σιγά στή ντεκαντάν;. Ό Στούκ—τό φρονώ — είναι ντεκαντάν σέ 
στοιχείο, δπως σχεδόν κι’ δλοι στή Secession είνε ντεκαντάν. Όμως 
μέσα στή ρουτίνα τών προφεσσόρων πού δέν έχει καν στοιχείο ανώτερη; 
ή κι’ απλώς τέχνης, ό Στούκ καί τό κίνημά του στέκονται σά διαμαρ- 
τυρόμενοι Προμηθείς, άδιάφορο άν κατάγουν πάντα τό ουράνιο πύο ή 
όχι. Ό Στούκ είναι καί γλύπτης έξοχος. Στήν περσινή έκθεση τής 
Secession μπορούσε κανείς νά παραβάλλει τήν εικόνα του ό «Σίσυφο;» 
καί τό άγαλματάκι του ό « Αθλητή;» πού έτυχε νά έχουν τό ίδιο μο- 
τίβο. Ό « Αθλητής» είχε τί; υπερβολές τή; Τέχνης τίς απαραίτητες· 
ό «Σίσυφος» είχε τίς υπερβολές τής προσπάθειας. Ίσως ό Στούκ νά 
είναι μέγιστος γλύπτης καί νά μή φανερωθεί ποτές, πνίγόμενος στό 
πείσμα τής υπεροχής στή ζωγραφική. Όπως δήποτε είναι μορφή μπρος 
της πού θά σταθεΐ πολύ πολύ ό παρατηρητής. Πολλές φορές υποβάλ
λει ισχυρότατα καί τό χρώμα του είναι υπέρτατη καλλιτεχνική άπό- 
λαψη. Κ’υπάρχουν εικόνες του πολλές, πού κατόρθωσαν νά διασπάσουν 
τοΰ χρόνου τήν άσφυχτική περιοχή.

' *

Μπορεΐ νά κλείσει τό μικρό σημείωμά μου πιά. Αλήθεια ούτε γιά 
τόν τοπειογράφο τό μάγο Χάνο Τόμα, ούτε γιά τό φόν Ού .τε τό μο
ναδικό άγιογράφο, ούτε γιά τόν παράξενο Λουδοβίκο Έρτεριχ, ούτε 
γιά τόν Κάουλμ.παχ, ούτε γιά τόν Κάρολο Άρτμαν, ούτε γιά τό Σάμ- 
περγεο καί τό Σκαρμπίνα καί τόσου; άλλου; διακρινόμενου; μέσα στίς 
χιλιάδες τών ζώντων στή Γερμανία ζωγράφων, έμίλησα, άλλά οί κο-

(') Ή σύγκριση Στούκ καί Βάγνερ νά είναι τάχα γιά τ’ο δεύτερο αδικία; 'Αλή
θεια τήν κατάπληξη τών Βαγνερικών έργων δέν μοϋ τήν εδωκε ποτέ; τόσο 4 Στούκ. 
Όμως τήν τάση έγώ λογαριάζω· ίπειτα πώ; μπορώ νά προεξοφλήσω τ'ο μέλλον 
καλλιτέχνη μέ τόσον οργασμό, καί τόσο νέου άκόμα ;
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ρυφές πού άνάφερα περικλειούν δλους τούς κλάδους τής ζωγραφικής στήν 
τελειότερη τους άνθιση.

Κα’. τό κλειώ τό σημείωμά μου—σημείωμα χωρίς αξίωση, αφού 
προσωπικές μόνον εντύπωσες άράδειασα, παρμένες άπό τ’.ς λίγες σημεί
ωσες μου κι άπό τ’.ς πολλές, τ’.ς άπειρες άναμνήσες μου. Ώ ! Τί γλυ
κύτατες οί ώρες, πού βυθιζόμενος στή φευγάτη μου ζωή, αΐστάνομουν 
νά ξαναζούσα μέσα στούς ύπέρκοσμους τής Γερμανικής ζωγραφικής !..

Μάης 4 900 Γιάνης Α. ΚαιιπνΟης

ΑΠΟΛΟΓΟΙ
ΥΠΟ ΚΟΣΤΗ Π A Λ Α Μ Α

II ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΤΓΡΟΓ

Ή δέ ’Απολλωνία πλησίον έστ’ι και 
προς αύτή το Νύμφάιον, ιερός τόπος έκ 
χλοερά; νάπης και λειμώνων άναδιδούς 
πυρός πήγα; σποράδας έδελεχώς ρέοντος. 
'Ενταύθα φασι κοιμώμενον άλώναι σάτυ- 
ρον...

Πλούταρχο υ (Βίος Σύλλα)

Στήν Απολλωνία γεννήθηκα. Έκεΐ πρωτοχάραξεν ή ζωή μου ή ά
γρια και ή άκαμάτρα, καί ή λάγνα κα’. ή δολοπλόκα μου ζωή κα’. ή 
άθεη.

Όλες οί πηγές μού καθαροζωγράφιζαν, κ’ οί αντίλαλοι δλοι μού 
βροντοφώναζαν τήν άσκήμια.

Σ ενα τόπο σύλλογγο, στό Νεραίδόσπηλο, πρωτοξέσπασεν ή ορμή 
μου. Τήν πρώτη νύφην ιερή πού απάντησα, χύθηκα γιά νά τήν άγκα- 
λιάσω ακόλαστα· κα’. ήταν ή νύφη Φαέθουσα- κα’. ήταν αδερφή μου ή 
Φαέθουσα. Κα’. ήμουν ό καταραμένος δλων και ό συχαμερός. Καί πρώτ' 
άπ' δλους μέ μίσησαν τά θεία τά γονικά μου. Κα’. οί θεοί δπου μέ 
τύχαιναν, ύψωναν τή φτέρνα τους γιά νά μέ συντρίψουν. Καί τών βου
νών οι ξωτικές κα’. τών νερών μ’ έτρεμαν εμένα· καί καμ.μιά λαχτάρα 
πόθου, μήτε δίψα γνωριμίας, δέν παράδερνε μέσα στόν τρόμο τους. Κ’ 
έφευγε ό κόσμος, μόλεμα, καί τόν ίσκιο μου.

Αλλοίμονό σου, άνθρωπε, πού θά περνοϋσεν άπάνου σου τό φύσημά 
μου ! Μιάν αγριμιού κακού ψυχή σού πύρωνε τό είναι σου. Καί τρι- 
σαλλοιά σου, Αμαδρυάδα, πού, θέλοντας μ.ή θέλοντας, θά σ’ έσφιγγ-ν 
ή καταδασωμένη μου αγκαλιά I Ή παρθενιά της ή ισόθεη, μπαίγνιο τών 

χεριών μου ξαδιάντροπο, σέρνονταν ύστερα ξεσκίδι ανάμεσ από τά πο
διά μου, πόδια ενός τράγου ! "Ω τά φιλιά μου τάμολογητα μεσ από τό 

καμίνι τό στόμα μου !
Καί ήμουν ό στουμπομύτης κι ό τοαγοκέρατος μέ τά μεγάλα του 

ζωντόβολου ταύτιά· καί ό δειλιασμένος ήμουνα πού τρόμαζα· και ήμουν 
ό όκνός μέ τή γοργάδα τού άνέμου· κα’. ήμουν ό πανάσχημος με τήν 

ουρά καί μέ τή σκέψη τής μαϊμούς.
Κ’ είχα μιάν άγάπη μόνο ευγενική, κ’ ενα μόνον αγνό πάθος.’? γα- 

πούσα τά γλυκολαλήματα. Σκάλιζα φλογέρες άπό τά πετροκάλαμα. 
Μέσα τους ξυπνούσα κάποιους ήχους πρωτογνώριστους, κ’ ήμουνα γι 
αύτό περήφανος. Κ’ έπινα τού σταφυλιού το αίμα, και μεθούσα με 

γλυκύτατα.
Μιά φορά, μεθυσμένος, βαθειά κοιμήθηκα. Πέρασαν άπό τή μονιά 

μου στρατιώτες, άπό τά φουσάτα κάποιου στρατηλάτη νικητή τρισα- 
κουσμένου. Άπό τόπους μ.ακρυνούς οιάβαινεν εκειθενε, σέρνοντας λαού; 
αρματωμένους. Έτσι κοιμισμένο άπό έναν ύπνο δυσκολοξύπνητο, καθώς 
μέ είδανε, ξαφνιάστηκαν οί στρατιώτες. Νά ήμουν άνθρωπος, αγρίμι 
νά ήμουν, νά ήμουνα κάποιο; δαίμονας ; Κα’. οι πιο άποκοτοι χαθως με 
σίμωσαν κ’ έγώ δέ σάλευα, πήρανε καί μέ σφιχτόδεσαν. Κ έτσι αλη- 
σόδετο μ’ έφέρανε μπροστά στό στρατηλάτη· εύρημα άλογάρ'.αστο, δυ
σκολοξεδιάλυτο μάντεμα. Καί καθώς είχα μισοξυπνήσει, καί καλά καλά 
δέν είχα ξεμεθύσει, φωνήν έρριξα στριγγιά. Καί κάνεις δεν καταλά
βαινε τί φωνή ήταν, καί τί φώναζα.

Κ' έλεγεν ένας :
— Τάχα είν’ άλογο, καί χλιμιντρίζει;
Κ’ έλεγεν άλλος :
— Τάχα τράγος, καί βελάζει ;
Καί ή φωνή μου φώναζε τού άλογου τήν ορμή, τού τράγου την επι

θυμία. Κα’. ήτανε τά χλιμ'.ντρίσματα καί τά βελάσματα πρωτάκουστα.· 
καί ήτανε ή θωριά μου κάτι πιότερο·? άπό παράξενη. Και στό τέλος μιά 
θρησκευτική τρομάρα τόν αντάριασε τό στρατό πέρα και πέρα, άπό τόν 

οπλίτη καί τόν αρχηγό.
Κα’. στό λογισμό τού στρατηλάτη φάνταξα σά δύναμη τής πλάσης 

μυστική, σά στοιχε’.ωμένο; φύλακας ποιό; ξέρει τίνος δάσους ιερού, πού 
θά ήτανε μεγάλη άστοχασιά έτσι άλυσοοετο νά με κρατή. Καί πρό

σταζε νά μέ άπολύσουν.
Γυρνώντας ξαναβρέθηκα στο σύλλογγο τοπο, στό Νεραϊοόσπηλο, που 

πρωτοξέσπασεν ή ορμή μου. Κ’ έκει είοα κάτι πού ποτέ οεν είχα ξανα-
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ϊδή. Είδα κάτι άλησμόνητο. Είδα κάτι ποϋ φύσηξε μιά νέα τρικυμία 
άπό ψυχή μέσα στήν πρωτόγονην ανεμοζάλη, μέσα στή ζωή μου. Καί 
ήτανε άπάντεχο καί ήτανε ανεξήγητο ! Καί είδα τήν κόρην τών θεών τήν 
άκριβογέννητη, είδα τήν πυργοφύλαχ τη πεντάμορφη τοϋ κόσμου, είδα 
τήν Ήλιοκάμωτη, είδα τή Φ ω τι ά ! Με ποιά; νεράιδα; κάλλη νά εΐπώ 
πώς μοιάζουν τά κάλλη τη;, χωρίς νά τάναγελάσω ; Μέ ποιά Βάκχη 
θυρσοφόρο. νά ταιριάσω της τή μάνητα καί τήν οργή, χωρίς νά κατεβασιό 
τά τετράψηλα ; Σέ ποιας Κυβέλη; φοβερή χάρη νά δηλώσω τή χάρη της, 
χωρίς νά τήν ταπεινώσω ; Ποιες δύναμε; καί ποιες θεότητες νά φέρω 
γιά σημάδια της καί γιά στολίδια της ; Ή Φωτιά ! Ή Φωτιά !

Τήν εκλεψεν άπό τόν ίδιον Ήλιο, τήν ήλιοπυργοφύλαχτη, τήν ώρα 
ποϋ τήνε συργιάνιζε μέσα στό πύρινο τό άρμα του ό πατέρας, τήν εκλε
ψεν ένας τιτάνας ΰπερύψηλος. Καί τώρα κοσμοταξιδεύοντας μ’ έκείνη, 
ό κλέφτης κ'. ό δαμαστής, τήν τριγύριζε σ' δλα τά βασίλεια, σ' δ).α τά 
κατατόπια. Κι δπου περνούσε, ξαναπλάθονταν οί κόσμοι, καί ήταν τά 
πλάσματα ωραιότερα, σάν άπό πνέμα γιομισμένα καθαρότερο.

Κι όντας πρωτόειδα τη; τό ξανάδομα άπό τής γής τά έγκατα, κ ’ 
ύστερα τό φειδολιγισμά της τό τεράστιο κ’ ύστερα τόν ύψωμό της τόν 
υπέρλαμπρο, σάν 'Αφροδίτης άγέλαστης καί πιό θεϊκής γέννηση, γροί
κησα μέσα μου δλη τήν όομή τήν άβάσταγη νά μέ τραβάη πρός έκείνη 
μέ τά χέρια όλάνοιχτα σ' ένα θεότρελου αγκάλιασμα. Καί τήνε σφι
χταγκάλιασα τή Φωτιά θρασύτατα κι’ άπίθωσα τά χείλη μου στά χείλη 
της γιά νά τήν πιώ μ’ ένα φιλί μου άχόρταγο.

Ώϊμένα ! ώϊμέ ! καί τρισωϊμέ ! Ώ ρούφημα τή; Λάμιας ! Ώ πόνεμα! 
*Ω κακό ! Ώ κόλασμα τοϋ Άδη ! Κάτι μέ δάγκασεν όλόπικρο· κάτι 
σκληρότερο μ’ έφαγε· κάτι μέ πέθανε. "Ώ ! τό μαύρο στόμα και τά 
έρμα χέρια μου ! *Ω  πόνος, ώ πόνος, ώ καημός !

"Εφυγα σά νά μέ κυνηγούσαν Έοιννύες· έτρεξα σά νά με ζώναν Αρ- 
πυιες. Καί τάραξα καί πλήγωσα μέ τίς φωνές καί μέ τού; γόου; μου, 
δθε κι’ άν έδιάβηκα, τούς αντίλαλους τά περίγυρα· κ’ οί γόοι μου κ οι 
φωνές μου χύθηκαν εις τίς πολιτείες τίς πολύκοσμε; σάν τρικυμίες χει
μωνιάτικες καί σά στοιχείων χαλασμοί. Κα1 μήτε οί αύγινε; δροσοστα- 
λίδες, μήτε τά νεράκια άπό τί; ήσυχε; πηγές, μήτε ποτάμια, μήτε 
ωκεανοί, μπορούσαν- τή φλόγα μου νά σβύσουν· τίποτε δε μπαλσάμωνε 
τήν πληγή μου. Καί ώ; καί οί νυφούλες μέ λυπήθηκαν πού πρώτα μ' 
έφευγαν σάν κάτι ακάθαρτο. Καί τ' άμπέλια τά ροδοστάφυλα δέν τήν 
έσβυναν τή δίψα μου. Καί περπάτησα άπό γή σέ γή, δέν ξέρω που, δέν 
ξέρω πώ;· καί σέ βουνά σκαρφάλωσα καί σε κάμπου; πλανήθηκα, καί
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μέ είδανε διαβατάρη χώρες καί στεριές καί σαχάρες, άπό τίς 'Απολ
λωνία; τής πατρίδας μου τί; πικροδάφνες, ώ; τήν καταχνιά τών Κιμ- 
μερίων.

Όμως μέ τόν πόνο μου τόν άνιστόριστο, άπό τήν <">ρχ ποΰ άγγιξα 
μέ τό στόμα μου τάϋλούφαντο κορμί σου, ώ τών Άφροδιτών ή ’Αφρο
δίτη έσύ, τού αίμοβόρου ή αίμοβόρα, φύσηξε μιά νέα τρικυμία άπό ψυχή 
μέσα στήν πρωτόγονην άνεμοζάλη, μέσα στή ζωή μου· κάτι ωραιότερο, 
οάν άπό πνέμα γιομισμένο καθαρώτερο. Κι άπό τότε τό κρασί μεθών
τας με μού έφερνε κάποτε καί πότε δνεΐρατα ύπερφάνταστα σά νάτανε 
σταλμένα άπό τόν Όλυμπο γιά χάρη μου. Γιά τά τραγούδια μου δέ 
μοϋ έφτανε ή φλογέρα μου, καί σά φυσούσα τήν ψυχή μου μέσ ’ στά 
σπλάχνα της, τρικύμιζε·/ ό ήχος τόν άέρα ολόγυρα καί πέρα, καί ξά- 
φνιζε- γιατ ’ είχε μέσα του άμ.αθα καί πολυνόητα παράπονα, καί είχε 
αρμονίες ξένες καί πολύ πλατείες γιά νά χωρέσουνε στή φυλακή του. 
Καί ή φλογέρα ράγιζε στά χέρια μου.

Κ’ έκεΐ ποΰ άκόμα ό οτουμπομύτης ήμουνα καί ό τραγοκέρατο; μέ 
τά μεγάλα τού ζωντόβολου ταύτιά, ό λάγνος, ό άκαμάτης, ό άσκημο- 
πρόσωπος, άγάλια άγάλια καταλάβαινα πώς ήμουν άλλος, άλλος, άλλος!

Καί νοερά μιας άλλης φωτιά; άγκάλιαζα. τόν κύκλο καί φιλούσα τήν 
άθάνατην εϊδή καί ήταν ή Φωτιά ή σοφία. Κι δσο πονοϋσα τόσο καί 
διψούσα άπό τή δίψα της. Κ’ ήθελα νά τά γνωρίσω τόρα δλα τοϋ κό
σμου τά γραφτά κι δλα τοϋ Σύμπαντος νά ψάλω τάγραφτα. Καί γύ
ρευα δασκάλους καί συντύχαινα προφήτες, κ’ ήμίθεους ακόυα καί σφρά
γιζαν μέσα μου μ' εφτασφράγιστα σφραγίσματα ρήματα θεϊκά καί από
κρυφα. Κ' έμαθ’ άπό τόν Όρφέα τά μυστήρια τής γή; καί τούρανοϋ, 
καί ό Λίνο; μοϋ δασκάλεψε τή; αρμονίας τού; νόμους. Καί στή σπηλιά 
τού Κένταυρου πού ανάθρεψε τόν 'Αχιλλέα κράτησα άπό τό μελίρροο 
τό στόυ.α του πολυθαύμασϊες ιστορίες τών πρωτόπλαστων καιρών. Καί 
τόν τιτάνα Προμηθέα, τό μεγάλο κλέφτη καί γεννήτορα, άγνάντεψα 
στόν Καύκασο καρφωμένο· καί παραμόνευα τήν ώρα ποϋ τόνε λύτρωσε 
ό Άλκίδης· καί τό λυτρωτή τόν ξεπερνοϋσε στό ανάστημα καί στήν 
αναλαμπή· καί ή προφητεία χύνονταν άπό τά μάτια, άπό τό μέτωπο 
καί άπό τά χείλη του, πολύβοο νερό άφροστέφανον άπό μαύρες τρίσβα

θες πηγές.
Καί δέν είμαι γιά νά μέ καλοτυχίστ,ς· καί δεν είμ ’ έγώ ό μακάριος. 

Καί δέν έκλεισεν άκόμα τή; Φωτιάς τό λάβωμα· κ' ένα λάβωμα βα
θύτερο— δέν μπορώ νά εΐπώ τί λογής εινε κι άπο ποϋ με χτύπησε — 
χάσκει καί αφορμίζει στάδυτα τών άδυτων μου. "Ω ή συφορά τής συφο-
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ράς ποΰ ζωή τή λένε!
Τέτοια κατάρα τής ζωή; άπάνου στά χείλη μου τρεμοσάλευε μιά 

ν.έοα ποΰ είχα ζεχαστή κι άποκοιμήθηκ ■ σέ μιά; λάκας τον ίσκιο· στήν 
Απολλωνία τήν πατρίδα μου. Και ξαναδιάβηκεν εκεΐΟε ο ίσιος ό στρα

τηλάτης νικητή; λαών καί βασιλιάδων, ό ανίκητος, δεσπότης πιά τού 
κοσμου καί αύτοκράτορας. Κα'. μ.' έγνάντεψε, καί πρόσταζε νά μ’ άλυσ- 
σοοεσουν πάλι, καί μ’ έφεραν μπροστά του, καί πρός εμένα μίλησε πιό 
άπόκοτα, καί πιό στοχαστικά :

«Σέ γνώρισα, είσαι τό στοιχειό ποΰ χλιμίντριζες, άλογο, καί, τρά
γος, βέλαζες. Χρησμός δυσκολοξήγητος φαντάστηκα πώ; δείχνουταν πίσω 
άπό τά ζωικά σου τά ξεφωνητά, ποΰ γύρευε νά μάς πή τά δσαγίνουντ’ 
εκειΟεν άπό τή ζωή. Παράλυσέ μου ή βούληση μ.προστά σου, και γιά νά 
μή γονατίσω μπροστά σου, πρόσταζα κα1. σ ’ άπόλυσαν.

»Τωρα θαρρώ πώ; δέ σέ τρέμω. Στό μέτωπό σου άπάνου βλέπω νά 
σαλεύω τό άντιφέγγισμα υπερκόσμιου φωτός. Πότε γδύθηκες τάγρίμι, 
πότε άρνήθηκες τόν άνθρωπο, πότε κοίταζες νά ύφάνης μιά στολή άπό 
γνέματα ποΰ είν ’ άπό αιθέρα καί άπό μουσική ; Πότε γίνηκες σοφός 
καί προφήτης ; ’Από τοΰ θεού τή φύση μόνον ή γαλήνη λείπει σου καί 
ή χαρά. Καί δεν ξέρω γιά τοΰτο κι’ άν δέν είσαι πιό θείος καί άπό 
κείνους. Ήθελα νά σέ ρωτήσω τώρα· χώρες πάτησα, σκλάβωσα λαούς· 
ζωές θέρισα. Σέ ολόχρυση βάρκα ένα ποτάμι πέρασα· καί τό ποτάμι 
ήτανε άπό αίμα.

» Ή Νίκη φύτρωσε φτερά στούς ώμους της μόνο γιά νά μ ’ άνεβάση 
άπάνου στά φτερά της ώ; τά σύγνεφα. Καί ψες λάγγεψε ή καρδιά μου 
στήν όψη μιάς σ,υμένης άγριοβίολέτας ποΰ τήν πάτησε περνώντας τοΰ 
άλόγου μου τό πέταλο. Κάποτε καί πότε δάκρυα πλημμυρίζουνε τά μά
τια μου- δάκρυα ερωτεμένου δ-κοχτώ χρόνων ποΰ διακονεύει ένα χαμό
γελου άπό τήν πρώτη αγάπη του. Μιά μελαγχολία μέ τρώει άνερμή- 
νευτη. Κάτι με πλακώνει.Διψώ κάποιας ευτυχίας τό δροσόνερο. Σάτυρε, 
πες μου· ποια είνε ή πιό μεγάλη ευτυχία τοΰ θνητού ;»

Καί τοΰ άποκρίθηκα :

— Δέσποτα, μιά μεγάλη ευτυχία ξέρω έγώ : Νά μήν έχουμε γεν- 
νεθή ! Κ ύστερ’ άπό αυτά ξέρω καί μιά άλλη άκόμα ευτυχία : Νά πε- 
θάνουμε, τό γληγορώτερο !

Κι ό δεσπότης τίποτε δέ μοΰ άποκρίθηκεν έπεσε σέ βαθειά συλλογή 
καί όταν ξαναγύρισε στόν εαυτό του, έμεινε πάλι άμίλητος. Καί πρό
σταζε μονάχα νά μέ λύσουν, καί νά μ’ άπολύσουν.

Κι άφαντος έγεινε σέ λίγο, σέρνοντας ασκέρια καί άρματα.

Κ’ έγώ βαρειά συλλογισμένος άκούμπησα στόν κορμό τής λεύκας· κ’ ή 
λεύκα έβρεχεν άπάνου μου τήν αργυρή λαμποβολή της, καί κάθε φύλλο 
της ποΰ σάλευεν ήτανε καί μιά ώραία γλώσσα πού ψιθύριζε. Κ ’ ένας 
κάματος μέ σύντριψε, καί μιά νάρκη μέ συνεπήρε. Στή φλογέρα μου από- 
μεινε τ’ αχείλι μου σά λιθομένο- κ’ ένα μακρυό τραγούδι κοσμογονικό, 
μόλις έκαμε ν ’ άρχίση ξεψύχισεν έκεΐ σά στέναξα. Καί σείστηκαν αν
τίκρυ μου τά φυλλοκλάδια τοΰ πυκνεροΰ θαμνότοπου, καί φάνηκε μπρο
στά μου ένας νέος άνθρωπος.

Ήταν ώριοπρόσωπος, κ’ έδειχνε νεώτερος· μά ή συλλογή στάναστη- 
μά του τετοάπλωνε γεροντικό μεγαλείο. Άνετη φορεσιά καί αστόλιστη 
συνόδευε τήν αρχοντιά τοΰ κορμιού· στό πλατύ άκρογιάλι τού μετώ
που μιά ρίχνονταν, μιά μάκραιναν έκεϊθεν τά κύματα μαλλιά· χύνονταν 
άπό τά μάτια του τή; δέησης ή γλύκα ταιριασμένη μέ τής προσταγής 
τή δύναμη.

Κρατούσε σμίλη· καί στάλλο χέρι σάλευε κομμάτι μιάν ουσία αδού
λευτη. Καί στάθηκε μπροστά μου καί μού μίλησε παρακαλεστικά καί 
βασιλικά μοΰ μίλησε :

«Είμαι ό Αθηναίος πλάστης· άπάνου στό μάρμαρο καί στο μέταλλον 
άπάνου σκαλίζω θεοτικιά ώμορφιά μέ δ,τι κι άν κατέχη πιό έρωτό- 
χαρο καί πιό γοητευτικό τό κάλλος τού ανθρώπου.Κ’ ύστερ’ άπό τό Φει
δία κι άπό τόν Πολύκλειτο έσωσα νά πιάσω τή δυσκολόπιαστη χάρη, ποΰ 
στέκεται στό άπάνου σκαλοπάτι, καί νά μαγέψω. Είμ εκείνος που 
θρόνιασα στήν Ήλιδα τόν "Ερμή εξαίσιο, ποΰ πέρα ώς πέρα στούς 
Κνίδιώτες άναψα μιά φλόγα ερωτική μέ τή γυμνή ’Αφροδίτη μου. Έγώ 
είμ’ εκείνος πού αποθέωσα τή Φρύνη, κ’ έδοσα τοΰ Έρωτα χρυσά πρω
τόφαντα φτερά. ’Αιδωνέας έγώ ξανάρπαξα τήν Περσεφονη, καί στό χάλ
κωμά τή σκλάβωσα· κ’ έβγαλα τόν ’Απόλλωνα μέ παρθενιά καινούρια.

»Τώοα σά νά όρέγουμαι νά πλάσω κάτι, όχι λαμπερώτερον απο το 
Χρυσοκόμη, κάτι πιό πονετικό, κάτι ευωδιαστό, ποΰ νά μήν τοχη ή 
λαμπυράδα του. Κάτι πιό διπρόσωπο, καί πλουσιώτερον απο το νόημα 
ποΰ κλεΐ τών ταρταρωμένων ή βασίλισσα. Ένα νέον Έρωτα ζωντανε
μένο μέ δλων τών Πλατώνων τίς πνοές άπό τούς κόσμους τών αχάλα
στων ιδεών. Πλάσμα ήδονικώτερο κι άπό τή Φρύνη. Μιά θεότητα ποΰ 
νά είνε μιά ’Αφροδίτη δλη άπό ουρανό. Κ’ έναν Ερμή ποΰ νά πιστέ- 
ψης πώς φίλησε τή Σφίγγα, κι’ άπόμενε στά χείλια του μιάν άχνα άπό 
τό άλαλο καί αβασίλευτο χαμόγελο. Κ’ ήθελα νά πλάσω μιά ώμορφιά 
πέρα άπό τή γαλήνη τών αθάνατων, έκεΐθε κι’ άπό τών άνθρώπων τό 
παράδαρμα· μιά παρθενιά καινούρια συνθεμένη άπό δλες τίς φλόγες, κι 
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άπό τίς σοφίες όλες, απ’δλα τά πάθη κι άπό τάναθε|/.ατίσ[Λατα ψυχής 
πού βρίσκεται σέ μ'.άν άκοπη προσπάθεια νά σηκωθή, νά σηκωθή, ανάε
ρη, ν’ άντα[Λωθή j/.έ τό χαριένο της γαυ.πρό, καί δέν τό κατορθώνει. 
Μιά παρθενιά καί [χιά ευτυχία καί μ.’.άν άνάπαψη καινούρια, σά υ.ιάν 
ήπειρο άπό σεισυ.ούς κοσαοχαλαστάδες. Γιά τούτο ήρθα σ’ εσένα. Γιατί 
εσύ ώραΐο; είσαι άπό τήν ώραιότη πού ονειρεύομαι, ώ Σάτυρε I

Καί τάποκρίθηκα ήμερα:
«Τράβα τό δρόμο σου, άνθρωπε! Κι αν κόλλησε τδ αχόρταγο τά- 

χεϊλι μου στό στόμα άπάνου τής Φωτιάς, κι άν φύσηζε μιά νέα τρι
κυμία άπό ψυχή μέσα στήν πρωτόγονην άνβμοζάλη τής ζωής μου, κι’ 
ένα λάβωμα βαθύτερο άπό τότε χάσκει κι αφορμίζει στάδυτα τών αδύ
των μου, κι’ άν βασανίζη με ολοένα τής ύπάρξεως τό κρίμα καί τάνά- 
θεμα, μήπως δέν είμ’ έγώ ό πανάσκημος ; μήπως δέν είμαι ό Σάτυρος 
πού δλες οί πηγές μού καθαροζωγραφίζουνε, κ’ οί αντίλαλοι δλοι μοϋ 
βροντοφωνάζουν τήν άσκήμια ;»

Κι άκολούθησεν εκείνος.
«Τέντωσε ταύτιά σου στών αντίλαλων τά λόγια, στύλωσε τά μά

τια στόν καθρέφτη τής πηγής. ’Ωραίος είσαι, ώ Σάτυρε, άπό τήν ώ- 

ραιοτη πού ονειρεύομαι. Άσεμε στά πόδια σου νά τήν πιω μέ τά μά
τια μου τήν ομορφιά σου, μήπως καί μπορέσω ύστερα νά δείξω μιαν 
άντιλιάδα της στόν ίσκιο άπάνω τού ονείρου μου τού μαρμαρογραμμένου».

Καί τότε τέντωσα ταύτιά καί στύλωσα τά μάτια, κι άκουσα γύρω 
μου ύμνους, κ’ ήταν οί ύμνοι πρός εμέ τόν πανώριο: κ’ έσκυψα πρός τά 
όλοήσυχα νερά, κ’ είδα στά βάθη της μιά ζωγραφιά νά λάμπη καί ήταν 
ή ζωγραφιά άπ' δ,τι κρύβει ό Έρωτας κι άπ’δ,τι δείχνει ό Ίμερος κι 
άπ’ δ,τι χύνει ό Όνειρο; πιό διαλεχτό καί πιό λαγαρισμένο, γλύκα, 
μελαγχολία, μουσική, μυστήριο ! Κι άκόμα νά πιστέψω δέ μπορώ πώς 
είμ ' έγώ ή ζωγραφιά έκείνη !

ΚωιΙτΛς ΠιιλιιιιΑς

ΓΓΝ ΑΙΚΕΙΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
ΥΠΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Καλλιόπη Κεχαγιά

Η Κ*  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΕΧΑΓΙΑ
Τί εύμορφον, αλήθεια,τ’ο σημερινόν μας π ο ρ τ ρ αΓτ ο, καί τί κρίμα νάνήκη... 

είς τ'ο παρελθόν I ΊΙ είκών, τήν όποιαν βλέπετε, έλήφΟη άπό παλαιάν φωτογρα
φίαν, άπό μίαν φωτογραφίαν τοΰ 
<880, όταν ή Κα Καλλιόπη Κεχα
γιά ήτο άκόμη Διευθύντρια τοϋ έν 
Κωνσταντινουπόλει Ζαππείου. Ή 
τότε περικαλλής Κυρία εινε σήμερον 
γυνή μεσήλιξ,μέ λευκήν σχεδόν κό
μην, μόλις διασώζουσα τά ίχνη τής 
παλαιά; ώραιότητος, άλλ’ εχουσα 
εϊς άποζημίωσιν όλην εκείνην τήν 
έμβρϊΟειαν τής μορφής καί τήν σο
βαρότητα τής έκφράσεως καί τήν 
μεγαλοπρέπειαν τοϋ εξωτερικού, ή 
όποια έκ πρώτης οψεως σ'ε κάμνει 
νά έννοήσης, και χωρίς νά γνωρίζης 
τονομά της, δτι εϋρίσκεσαι ενώπιον 
γνναικός σοφής καί διακεκριμένης. 
Δέν ήξεύρω άν ή Κα Κεχαγιά, έν 
τή εμφύτω φιλαρεσκείμ τοΰ φύλ.ου 
της—καί παντός φύλου, ύποΟέτω,— 
προτιμά να έμφανισΟή δπως έμφα- 
νίζεται· τό βέβαιον εινε ότι δεν είχε 
φωτογραφίαν της νεωτέραν, (δηλαδή 
πρεσβυτέραν), καί αυτήν τήν επο
χήν, ώς Έπόπτις τών Σχολείων
τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρείας, άπό πρωίας μέχρι γυκτός φροντίζουσα διά τούς 
άλλους, δέν είχε καιρόν νά φρόντισα, διά τόν εαυτόν της, καί οΰτε φωτογραφίαν 
χάριν τοϋ άρθρου τούτου νά κάμη, ούτε βιογραφικάς πληροφορίας νά δώση. Τό 
λέγω, διά νά χρησιμεΰση και τοϋτο ώς ελάχιστου τεκμήριου τοΰ ζήλου, μέ τόν 
όποιον εινε άφωσιωμένη είς τό ύψηλόν της εργον.

Διά τοϋτο, άν μ' έρωτήσετε, δέν ήξεύρω νά σάς είπω οΰτε ποϋ οΰτε πότε έγεν- 
νήΟη ή Κα Καλλιόπη Κεχαγιά. Κάποτε μοϋ είπαν τήν πατρίδα της· άλλά τήν 
στιγμήν αύτήν εί; τήν άπιστον μνήμην μου βέπτά πόλεις μάρνανται σοφήν διά 
ρίζαν...» 'Επί τέλους αύτό δέν μας ένδιαφέρει σήμερον· μεΟαύριον ή ιστορία άς 
κάμη καλά. Καί ότι τό Ονομα τής Κα; Κεχαγιά Οά μείνη εί; τήν ιστορίαν τής 
έν 'Ελλάδι γυναικείας δράσεως, ούδεμία αμφιβολία. Γυνή αληθώς πεπαιδευμένη, 
πνεϋμα έξόχως άνεπτυγμένον, συγγραφεύ; γλαφυρά, όμιλήτρια εύγλωττος, άνθρω
πος δράσεως καί ένεργείας μεγάλης, δύναμις συγκεντρωτική πρώτης τάξεως, άφιε-
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ρώθη όλοψύχως εις τήν άνάπτυξιν τής έλληνίδος γυναικός, διδάξασα, παιδαγωγή- 
σασα, άναδείξασα παιδαγωγούς, καί, έν τή χοινωνί? έπίσης καθώς καί έν τώ σχο- 
λεΐω, πολυειοώ; χειραγωγησασα τάς όμοφύλους είς εογα αντάξια τοϋ προορισμού 
των. Τ'ο άνομα τής Κας Κεχαγιά είνε ήδη πασίγνωστον άνά τ'ον 'Ελληνισμόν, 
αμφιβάλλω δ’ε άν ύπάρχη άλλη γυνή, ή όποια νά χαίρη άπ'ο ετών μεγαλειτέραν 
φήμην σοφής. Ή φήμη αΰτη έχ τής δούλης Ελλάδος εφθασεν είς τήν έλευθέραν 
χαϊ μάλιστα προηγήθη τής Κας]Ι<εχαγιά. ’Ολίγον καιρόν μετά τήν άφιξίν της είς 
’Αθήνας, άνηγγέλθη διά τών εφημερίδων δτι Οά όμιλήση άπό τοϋ βήματος τοϋ 
II α ρ ν α σ ο ϋ. Καί τήν έσπέραν εκείνην προσήλθε τόσος κόσμος, ή αίθουσα τοϋ 
Συλλόγου ίπληρώθη τόσον άσφυκτιχώς, ώστε πρός αποφυγήν δυστυχημάτων, τό 
ανάγνωσμα έδέησε νάναβληθή. Νομίζω ότι χαί ό πλέον δημοφιλής έχ τών Ομι
λητών θά ηυχετο τοιαύτην τιμήν.

•Εσχάτως ήκουσα τήν Καν Κεχαγιά είς τήν αίθουσαν τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, νά όμιλή ένώπιον πολλών κυριών καί ολίγων κυρίων, περί μετατρο
πής καί βελτιώσεως τοϋ γυναικείου ένδύματος. Τήν βλέπω άκόμη καί τήν άκούω 
έπί τοϋ άμδωνοειδοΰς έκείνου βήματος, μέ μικρόν πιλίδιον, 'χωρίς σημειώσεις, 
χωρίς ποτήρι μέ νερόν, ομιλούσαν έκ τοϋ προχείρου καί άβιάστως, μέ συμπαθή 
ύπόβραχνον φωνήν καί μέ μετρημένας χειρονομίας. Μοϋ εκαμε μεγάλην έντύπωσιν 
ή φυσική καί άπρόσκοπτος έκείνη ευγλωττία, ό ήρεμος, ό άπλοϋς, ό οικείος χαί 
χαθεαυτό διαλεκτικός εκείνος τόνος, ό τρόπος μέ τόν όποιον αυτοσχέδιαζε τάς 
προτάσεις της τάς βραχείας, τά χαριτωμένα ανέκδοτα τά όποια παρενέβαλλε μέ 
τέχνην ώς έπιχειρήματα, συνεχίζουσα πάλιν τόν λόγον καί μεθοδικώς προχωρούσα 
εις τήν άνάπτυξιν τοϋ θέματος. Ήξευρε νά εινε τερπνή συγχρόνως καί πειστική. 
'Υποθέτω ότι σπανίως οί παρόντες κύριοι παρηκολούθησαν θέμα ξένον πρός αύ- 
τούς μέ τόσον ολίγον κόπον. "Αλλως τε ή Κα Κεχαγιά έφάνη μετριοπαθέστατη 
είς τό ζήτημα τής επαναφοράς τοϋ αρχαίου ένδύματος, τ'ο όποιον ητο είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν, κα! μέ τήν φυσικήν της ευθυκρισίαν ' καί συντηρητικότητα, 
άπέφυγε τ'ον σκόπελον τοϋ γελοίου. Έδήλωσεν άπεριφράστως δτι ή έπιστροφή τών 
έπί Περικλεούς συρμών είνε καθαρά ουτοπία· άλλ’ αύτό οέν τήν ήμπόδισε νά κη- 
ρυχθή ύπέρ τής άναμορφώσεως τοϋ γυναικείου ένδύματος κατά τρόπον συμφωνό- 
τερον πρός πρός τό κλίμα, τά ήθη καί τήν καλαισθησίαν τοΰ τόπου μας. Ύπε- 
στήριξεν δτι αί κυρίαι, αί ένδυόμεναι μόναι των, μέ τό γοΰστον τό ίδικόν των, αί 
μή άκολουθοϋσαι δουλικώς τάς έφημερίδας τών συρμών, έχείναι ένδύονται κομψό
τερου. Ύπενθύμισεν δτι τό ένδυμα, ώς κάτι απολύτως ατομικόν, εινε μία έκδήλω- 
σις τής ψυχής τοΰ φέροντος, και ηλθεν είς τόάσυμπέρασμα δτι «διά νά,βελτιώσουν 
αί Έλλη4δες τό ένδυμά των, πρέπει πρώτον νά βελτιώσουν έαυτάς». Εις τό τέ
λος συνεδύασε τό ζήτημα μέ τό τής έμψυχώσεως τής έγχωρίου βιομηχανίας, καί 
κατέδειξεν είς τάς κυρίας πόσον είχον συμφέρον νά φαίνωνταΓκαί κατά τοΰτο φι- 
λοπάτριδες.

Άλλ' ή κυρία Κεχαγιά δέν είνε έξ έκείνων, αί όποίαι περιορίζονται είς λό
γους. Είργάσθη δσον όλίγαι ύπέρ τής έγχωρίου βιομηχανίας, προπάντων τής γυ
ναικείας, οΐ δέ Σύλλογοι τών Κυριών, τών όποιων προίσταται καί είς τούς όποιους 
πρωταγωνιστεί άκαταπόνητος, Σύλλογοι ευεργετικοί ύπό πάσαν εποψιν, δέν έπε- 
δίωξαν μόνον τήν ένάσκησιν τής αμέσου φιλανθρωπίας, άλλά καί μιάς άλλης έμ- 
μεσωτέρας καί άληθεστέρας, διά τής παροχής εργασίας είς τάς γυναίκας, διά τής 

προαγωγή:, τής βελτιώσεως, τοϋ διαφημισμοϋ, τής ύποστηρίξεως έν γένει τής εγ
χωρίου παραγωγής.

"Εν τών έργων, διά τά όποια ή Κα Κεχαγιά εχει δλον τό δικαίωμα νά καυ- 
χάται, είνε τό Άβερώφειον Έφηβείον. Ήτο τότε διευθύντρια τοΰ Παρθεναγω
γείου τοϋ Συλλόγου τών Κυριών καί Πρόεδρος τής έν Χριστώ ’Αδελφότητος. Είς 
τήν ’Αδελφότητα ταύτην άνετέθη ή χρησιμοποίησις τής δωρεάς τοϋ Άβέρωφ καί 
ή ϊδρυσις τών φυλακών τών ’Εφήβων. Ή Πρόεδρος είργάσθη όμολογουμένως δσον 
οΰδεμία ίσως τών Κυριών τής 'Αδελφότητος, συνδυάζουσα ικανότητα, ζήλον καί 
καλώς έννοουμένην φιλοδοξίαν δτε δέ, κατά τόν 'Ιανουάριον τοϋ 1897, έτελείωσε 
τ'ο Έφηβείον καί παρεδόθη είς τό Κράτος τ'ο τέλειον, τ'ο θαυμάσιον αύτό ίδρυμα, 
τό μετά τόσης μερίμνης διαρρυθμισθέν διά νά καθιστά άληθή σωφρονιστικήν τήν 
έν αύτώ διαμονήν τών νεαρών καταδίκων καί νά τούς άποδίοη κατόπιν είς τήν κοι
νωνίαν άγαθούς άνθρώπους καί καλούς τεχνίτας,—ή Κα Κεχαγιά έδέχθη δικαίως 
τήν μεγαλητέραν μερίδα έπαίνων καί συγχαρητηρίων.

Ή κ. Κεχαγιά εργάζεται έκ παραλλήλου μέ τήν κ. Παροέν,—τής όποιας έξη- 
τάσαμεν άλλοτε τήν δράσιν,—άλλά δέν συνεργάζεται. Είνε περίεργον δτι αί δύο 
αΰται γυναίκες, αί όποίαι αποτελούν δύο δυνάμεις τοϋ παρ' ήμίν γυναικείου κό
σμου, δέν εινε δυνατόν νά συνεννοηθοϋν καί νά έργασθοϋν άπ'ο κοινοϋ. 'Ακολουθούν 
καί αί δύο τόν αύτόν δρόμον καί επιδιώκουν τόν αύτόν σκοπόν, άλλά καθεμία χω
ριστά, καθεμία μέ τόν ίδικόν της κύκλον. Θεωρούνται, καί ίσως είνε κατά βά
θος, αντίζηλοι. Δέν ήξεύρω, ή μάλλον δέν θέλω νά εξετάσω ποια απ'ο τάς δύο 
πταιει, ποια είνε ή άσυμβίβαστος. "Ισως νά μή πταίη καί καμμία- ίσως διά νά 
γίνη κάτι τι καλόν, χρειάζεται πάντοτε νά ύπάρχη συμπολίτευσις καί άντιπολί- 
τευσις· ίσως ή συγκέντρωσις καί συνεννόησις δλων τών παρ’ ήμίν Κυριών ύπό 
μίαν άρχήν εινε φύσει αδύνατος καί ύπό τινα εποψιν όχι ωφέλιμος. Τ'ο βέβαιον 
είνε δτι καί ούτως έργάζονται όσον δέν θά έζήτει τις περισσότερον, καί δτι είς τάς 
ιδέας, ή μάλλον εις τήν ’Ιδέαν δέν διαφωνούν ριζικώς. Λέγουν ότι ή κ. Κεχα
γιά δέν συμμερίζεται τάς περί χειραφεσίας ιδέας τής κ. Παρρέν και δτι ύπάρ
χουν ή ύπήρξαν γυναικεία δημοσιογραφικά όργανα, συντασσόμενα ύπό τας έμ- 
πνεύσεις τής πρώτης, μέ πρόγραμμα διαφορετικόν τοϋ τής <’Εφημερίδας τών Κυ
ριών». "Ας τό λέγουν, δέν τ'ο πιστεύω. Καί ή μία καί ή άλλη, τί άλλο είμπο- 
ροϋ. νά επιδιώκουν άπό τήν βελτίωσιν τής έλληνίδός γυναικός ; Καί ό σκοπός ού- 
τος πώς άλλως δύναται νά έπιτευχθή, είμή διά τής συνετής καί μετριοπαθούς 
χειραφετησεως, τήν όποιαν κηρύττει ή κ. ΙΙαρρέν ;

Γριιγόρεος Εενόπονλος


