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Πείριιιενς 14 Σεπτεμβρίου.
’Ιδού δλαι αί λεπτομέρεια·. έκ τών γερμανικών εφημερίδων περί τών 

τελευταίων ημερών τοΰ Νίτσε, τού θανάτου του 
At τελευταίοι κα> -ή- κηδεία;, τάς οποίας έπιστέλλει συνεο- 

ftyipat το<? ΝίτΣε γά-Τ. _;ύ 0 Περιοδικού μας».'
«Τά παθήματα τοΰ Φριδερΐκου Νίτσε πού έσφαλμένως γιά μαλάκυνση τοΰ εγ

κεφάλου πολΰν καιρό τά υπέθεσαν, συνίσταντο σέ νευρική παράλυση, ένεκα απο
πληκτικών προσβολών ποΰ τοΰ επαναλαμβάνονταν πάντα μέ περιόδους σχετικής 
καλλιτερεύσεως άπό χρόνο σέ χρόνο. Οί πόνοι ποΰ προτήτερα ύπόφερε λιγόστε
ψαν τά τελευταία χρόνια ποΰ τά περνούσε σέ ήσυχο μούχρωμα. Έτσι όταν πρό 
δύο χρόνων, μετά τό θάνατο τής μητέρας του, μετακομίστηκε στό Βάϊμαρ, 
δπου ή αδελφή του, ή κ ‘Ελισάβετ Φέρστερ-Νίτσε στό μεταξύ έσύστησε τό Άο- 
χείον-Νίτσε, έφαίνονταν ή αλλαγή τοΰ άέρος νά έξασκοΰσε στήν ύγεία του την 
ευνοϊκότερη επίδραση κι’ αρχησαν οί γύρο του νά ελπίζουν, ώς ποΰ νέες προσβολές 
εντελώς τοΰς απέλπισαν. "Ο,τι οί προσεχτικότατες καί μέχρι θυσίας περιποιήσεις 
των καθώς κ' ή τέχνη τών γιατρών μπορούσε, έγίνονταν μόνον και μόνον γιά 
νανακουφΐζουν τοΰς πόνους του. Ειταν ένας εξαιρετικά ύπομονητικός, αξιαγάπητος 
άρρωστος. "Ολες οί ιδιότητες, ποΰ ό μεγάλος ποιητής καί φιλόσοφος καί ώς άν
θρωπος εμαγεψε τον κόσμο, τοΰ παραμειναν ώς τό θάνατό του κ’ έκαναν τοΰς 
γύρο του συχνά να ξεσποϋν σέ δάκρυα. Συχνά ίχνη τής ενδιάθετης πνευματικής 
ζωής, ποΰ μονάχα τά μέσα τής έκφρασης δέν κατείχε, οί γύρο του τά επωφε
λούνταν. Τοΰ διαβαζε δυνατά ή αδερφή του ιδίως βιβλία ποΰ προτιμούσε προτή
τερα· κ’ εκείνος συχνά έδιχνε σημάδια τής ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας του. Τό 
ίδιο κι' δταν τοΰ έπαιζαν μουσική. Ευχαριστιόταν ιδίως άπό τήν εΰγεν.κιάν απαγ
γελία, τη γιομάτη μουσική, τοΰ παλαιού φίλου του Πέτρου Γκάστ. Πολλοί καλ
λιτέχνες «πεθύμησαν έκάστοτε νά διαιωνίσουν σέ μάρμαρο ή σέ λινόπανο τό εκ
φραστικότατο κεφάλι τοΰ φιλοσοφοποιητή, ποΰ ή άρρώστεια τίποτες δέν άφαίρε- 
σεν από τήν βαθειάν έκφρασή του καί μεοικοί τό κατόρθωσαν. Τήν ποοτομή τοΰ 
Μας Κροΰζες και μερικά πορτραϊτα μπορούσε κανείς νά ίδεΐ τά τελευταία χρόνια 
σέ διάφορες εκθέσεις.

Τήν Παρασκευή στις 24 Αύγούστου ό Νίτσε; προσβλήθηκε άπό ίσχυράν απο
πληξία καί δέν άνάλαβε πιά τις αίστήσες του. Ή τελευταία του λέξη ειταν τδ- 
νομα τής αδερφής του «'Ελισάβετ !...'Ελ·σάβετ !...», ποΰ τήν έφώναζε λίγο πριν 
τού έρθει ή προσβολή. Τό μεσημέρι τού Σαββάτου «τελείωσε ήσυχα καί χωρίς 
πόνους.

Τή Δευτέρα στις 27 Αύγούστου, στις 5 ώρες μ. μ. εγεινε στό νεκρόσπιτο τοΰ 
Νίτσε μιά νεκρική τελετή σέ στενότατο κύκλο συγγενών καί θαυμαστών του· 
50 ώς 60. πρόσωπα περίπου περικύκλωναν τήν κάσα, δπου ό νεκρός αναπαύονταν, 
γιομάτη απο εκλεκτότατα λουλούδια. Τό πρόσωπο ειταν σκεπασμένο μέ πέπλο.
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Ή μονάκριβη αδελφή του, ή πιστότατη καί μέχρι θυσίας νοσοκόμα του, έκά- 
θονταν στό κεφάλι τής κάσας. ’Αφού στό γειτονικό δωμάτιο έψαλλε χορός γυναι
κών τοΰς «Ήχους» τού Μπράμς, ό δρ. Έρνστ Όρνεφφερ έλαβε τό λόγο κέκαμε 
τήν νεκρική προσφώνηση. "Επειτα ό καθηγητής Μπρόϋζιγ άπό τή Λειψία απάγ
γειλε μεγάλη διατριβή γιά τό σύστημα τής φιλοσοφίας τοΰ Νίτσε κέτόνισε ιδίως, 
πώς ό μεγάλος προκείμενος νεκρός δέν λογίζεται μεταξύ τών νεκρών, άλλά τέρα 
πρώτα πρώτα τίθεται μεταξύ τών ζώντων και πώς κάθε θρήνος έπρεπε νά σωπά- 
σει στόν τάφο του. Ό χορός τοΰ Παλεστρίνα :

«Γιατί έγόγγυζαν οί λαοί καί γιατί επιζητούσαν τά πλήθη τη μηδαμινότητα ; 
Μέσπρωχναν στή λίμνη τοΰ "Αδη καί στους ήσκιους τοΰ θανάτου!» έκλεισε τή 
συγκινητικότατη τελετή.—Πολλοί άπό τοΰς παρόντες ποΰ δέν τόν είχαν δει ποτές 
τους, έλαχταροΰσαν νά τοΰς έπιτραπεϊ νά ρίξουν στό πρόσωπο τού νεκρού τήν 
πρώτη καί τελευταία ματιά· δ πέπλος άποσύρθηκε τότες κέφάνηκε ή καταπλη
κτικά εΰγενέστατη μορφή του, πολύ λίγο αλλοιωμένη άπό τά παθήματα, γιά νά 
τοΰς δόσει τήν άνεξάλειπτην εντύπωση τής ανάμνησής της.

Κοντά στάλλα οί εφημερίδες αναγράφουν καί τούτο. Μεταξύ τών άναοίθμητων 
θαυμαστών τοΰ φιλοσόφου πού άπό τά πέρατα έρχονταν γιά να ίδοϋν την τελευ
ταία του κατοικία, ήρθε κένας παραδοξότατος επισκέπτης, ένας 'Ινδό; άπό τό 
Tibet, ποΰ παρακαλοϋσε τήν ύπερεσία τή; Βίλλα;, να τού επιτρέψει να βάλλει 
τό πόδι τουλάχιστο μιά φορά στό κατώφλι τού σπιτιού, όπου ό νέος Ζωροάστρης(') 
κάθεται. Σέ κουβέντα πού έκαμε μέ τήν κυρία Φέρστερ είπε, πώς έδιάβασε τήν 
αγγλική μετάφρρση τοΰ Ζαρατουστοα κ' «πίστεψε πώ; βρήκε κεΐ μέσα τή σοφία 
τών παλαιών Βεδών. Έκίνησε από τις Ινδίες κηρθε στό Βάϊμαρ επίτηδες νά 
προσκύνηση.

Ποΰ εινε περισσότερον άγνωστοι ίζγζ’.ζ·. ΐ7'/.τ,·<·ζ συγγραφείς ; Είς 
τόν τόπο. των, είς τήν σημερινήν Ελλάδα, ή όποια μολαταύτα καύ

ματα'. διά τήν γλώσαν των. Καί όμως αν ήκουε 
Οί άοχιιϊο» κανείς σημερινούς ’Αθηναίους όμιλοΰντας περί

Έλληνες Συγγραφείς γλώσσης καί αμυνόμενους υπέρ τού γλωσσικού 
καθεστώτος θά τούς έξελάμβανε ποτισμένους μέ 

τήν κλασικήν φιλολογίαν ωσάν άπό τά εύχυμα μαστάρια γαλουχούσης 
μάνας ! Άλλά δέν υπάρχει ψεύδος ελεεινότερου τούτου. Οί πλέον άγνω
στοι συγγραφείς είς τήν 'Ελλάδα εινε οί άρχαΐοι, Έλληνες συγγραφείς.

Από τά τετράδια τών σχολείων εΤνε γνωστόν, δτι έμάθομεν νά τούς ά- 
ποστρεφώμεθα καί άπό μεταφράσεις δέν έχομεν ή τεχνολογικά καί συν
τακτικά σχόλια. Αί φιλολογικά1, μεταφράσεις εκτός σπανιωτάτων καί 
τούτων αγνώστων σήμερον είς τό πολύ κοινόν λείπουν. ’Ιδού ποιας εςό- 
χως υγιούς φιλολογίας εΐμεθα αποξενωμένοι άκρ'.βώς διότι δέν θέλομεν 
νά παραδεχθώμεν, δτι ή σημερινή γλώσσα εινε διάφορος τής άρχαίας καί 
οτι μέχρι τινός είς τά κατώτερα σχολεία οί άρχαΐοι συγγράφεις έπρεπε 
νά δ'-δάσκωνται είς τήν απλοελληνικήν.

Άλλά τό ζήτημά μας σήμερον δέν εινε διδακτικόν φιλολογικά1, με
ταφράσεις δέν γίνονται άπό τόν τυχόντα. Απαιτείται τελεία προσοικείω- 
σις εις τό πνεύμα καί τήν ψυχήν τοΰ συγγραφέως καί τούτο μόνον ένας 
συγγραφεύς δύναται νά τό κατορθώση.

(') Είναι γνωστό βέβαια πώ; ό Zarathustra εξελληνίστηκε Ζωροάστρη;, κι άν 
δέν κάνω λάθος γιά πρώτη φορά άπό τόν Πλάτωνα.
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Είς τάς σκέψε·.: ταύτα: μά: έόωκεν αφορμήν ή ευχάριστο; ε’οησ’.ς, 
οτ·. ό Σουρή; μεταφράζει κα1. θα έκδώση προσεχώς τάς Ν ε φ έ λ, α ς του 
Άρ'.στοφάνου;. Ό ποιητή; τών 'Αθηνών τοϋ 1900 μολονότι δεν σα- 
τυοίζει τούς συγχρόνου; του άπό Θεάτρου, αλλα τα σατυρικά του βέλη 
εκπέμπει κατά Σάββατον διά τής εμμέτρου έφημερίδο; του, εινε βέ
βαιοι: συγγενής τό πνεύμα πρός τόν κωμικόν τών άρχαίω; ’Αθηνών τοϋ 
Ε'. π. χ. αΐώνο: κα1. δι ’ αύτό ή μετάφρασί; του θ’ άποτελεση άναμφι- 
σβήτως φιλολογικόν γεγονός, τό όποιον θά ηύχόμεθα y ’ άνεκαίνιζε 
παρ’ ήμίν σειράν παρομοίων φιλολογικών εργασιών, χάρις εις τάς όποιας 
ή αρχαία ελληνική φιλολογία θά καθίστατο προσιτή εις τούς πολλούς. ΞΕΝΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΙ

ΠΟΙΗΣΙΣ - ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ - ΘΕΑΤΡΟ!,' - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Νέαν συμβολήν εί; τό γλωσσικόν ζήτημα αποτελεί τό άρθρον τοϋ 
διακεκριμένου γάλλου συγγραφόω: κ. Φιλέα Λεμπεγκ, ό όποιο: μάς 

έπεφύλασσε τήν τιμήν νά τό γράψη εΐδικώς 
Τό άρθρον διά τό «Ιίεριοδικόν μας». Ό κ. Λεμ.πέγκ

τοϋ κ. Φελέα Λειιπέγκ είνε *“ό τούς ελληνομαθείς ξένους· γνωρίζει 
καλώς τήν ελληνικήν καί πολλάκις έγραψε 

περ1. τής συγχρόνου ελληνικής φιλολογίας είς τόν γαλλικόν περιοδικόν 
τύπον.

Ούτω ό εις μετά τόν άλλον δλοι οί ελληνομαθείς ξένοι αποφαίνονται 
ύπέρ :ής αληθινής γλώσσης τοϋ έθνους, ύπέρ τήςδημώδους.

Ή γνώμη τοϋ κ. Λεμπέγκ κέκτηται άναμφισφήτητον κύρος, τό 
όποιον τοϋ παρέχουν εκτός τής συγγραφικής του ίδιότητος ειδικά1, μελέ
τα·. περ1. τήν γλωσσολογικήν επιστήμην.

ΚρΙόεες τοϋ γερρανικοϋ τύπου περί τοϋ Νέτάε. Ό σωματικός θάνα
τος τοΰ Νίτσε δεν φαίνεται να επροξένησεν έν Γερμανία μεγάλην συγκίνησιν, άφοΰ 
μάλιστα προ πολλοΰ ησαν συνειθισμένοι νά ομιλούν περί αύτοΰ έν παρωχημένοι 
χ:όνω. Καί αύτό, δέ ό θαυμασμός πρό; τόν μέγαν φιλόσοφον ύπέστη κάποιαν έ- 
λάττωσιν μέσα εις τάφιερωθέντα περί αύτοΰ άρθρα τών γερμανικών περιοδικών καί 
εφημερίδων. Θρηνούν τήν τραγικήν τύχην τοΰ φλογερού πνεύματός του- αναγνω
ρίζουν τήν προσωπικήν είλικρίνειάν του, τήν τιτάνειον θέλησίν του· κα’ι όμοφώ- 
νως ανυμνούν τήν σπινθηροβόλον καί βροντερόν γλώσσά,ν του- -άλλά δέν θέλουν 
ναποδώσουν είς αύτόν σημασίαν πνεύματος όδηγοΰντος ημάς είς τό μέλλον καί 
κλίνουν μάλιστα νά θεωρήσουν τήν τεραστίαν έπιροοήν αύτοΰ έπί τής νεωτέρας 
γεννεας ώς πνευματικήν μόδαν μικρά; διάρκειας. Ύπό αύτό τό πνεΰμα όξύτερον 
όλων γράφει είς τό Φορβέρτς ό Ροδόλφος Στάϊνερ, όστις καί αύτήν άκόμη 
τήν ανεξαρτησίαν τοΰ Νίτσε θέτει έν αμφιβολία. Κατ’ αύτόν, δλαι αί ίδέαι τοΰ 
Νίτσε δέν εινε πρωτότυποι, άλ.λά δύναται κανείς νά εύρη πολλά; έξ αύτών εί; 
τόν Φρειδερίκον Λάγκε, είς τόν Δύριγκ, εί; τούς γάλλους ηθικολόγου; καί είς αύ
τόν τ’ον Δαοβίνον άκόμη. «'Ένας διαπρεπής φιλόσοφος άπέθανεν τήν 25 Αύγού- 
στου» έπιλεγει οοχι ένα πνεΰμα πού θά μά; όδηγήση εί; τό μέλλον». Ό Φρ'ιτ; 
Λίναρδ (Γερμ. Έφημερίς) νομίζει, ότι είνε δυνατή είς τό μέλλον ήρεμος τιμή διά 
τόν Νίτσε, θεωρεί δμω; σχεδόν βέβαιον, ότι εί; τήν ιστορίαν θά μείνη μάλλον ώς 
κομήτης παρά ώ; απλανής άστήρ. Είς τήν «Έφημ. τής Φ’ραγκφούρτης» δ Θ. 
Άχέλης, μένει ψυχρός απέναντι τής διδασκαλίας τοΰ Ζαρατούστρα, οίκτείρει τήν 
«κυριαρχούσαν άποσύνθεσιν τής φιλοσοφικής συνειδήσεω;» καί τόν διλετταντισμόν 
τών οπαδών του και έλπϊζει, δτι ή ανήκουστος ύποδούλωσις τών πνευμάτων, τήν 
όποιαν ό παράδοξος αύτό; φανατικό; τής πεποιθήσεως ορίζει ώς πρώτον πρόβλημα 
τή; φιλοσοφία;, δεν Οά διαρκέση έπί πολύν χρόνον. Ό Δρ. Ί'σίλερ (Γεν. Βορειογερ. 
Έφημ.) φρονεί, ότι ό Νίτσε πρέπει πρωτίστως νά θεωρηθή ώ; καλλιτέχνης, δχι 
ώ; φιλόσοφος, καί ότι τά έργα του εινε καλλιτεχνικά ντοκουμέντα, τά 
όποια δέν αντέχουν εί; τήν επιστημονικήν κριτικήν. 'Από τοϋ Ζαρατούστρα, λέ
γει, έργου χωριστού τή; τρίτη; περιόδου του, τά συγγράμματά του εφερον έπί 
μάλλον καί μάλλον τά τυπικά δείγματα τοϋ ύστερικοΰ, όστις ζητεί νά κάλυψη 
τήν έλλειψιν ιδίας δυνάμεως δι'ασελγώς όργιαζούσης φαντασίας. Τούναντίον ό Έ- 
δουάρδο; Βέρτζ (Έφημ. τή; Βεστφαλία;), όστις άλλως ιδιαιτέρως κέκφραστικώ; 
τονίζει τάς σχέσει; τή; έξαρτήσεως τοΰ Νίτσε άπό τόν Δαρβίνον, καί ακριβώς διά 
τοΰτο ονομάζει τόν «Ζαρατούστρα·/» δαρβινιστικόν παιδαγωγικόν ποίημα τή; Ηθι
κής», φρονεί ότι ή ηθική αΰτη περιέχει πολλά δυνατά στοιχεία ζωής καί πολλήν 
άντίληψιν τοϋ μέλλοντος, καί δτι άπό τά; παρορμήσεις τοΰ Νίτσε δύναται νά μορ- 
φωθή σωτήριος καί υγιή; κοινωνική παιδαγωγία. Τέλος ό Φρ. Μάουτνερ, κατά τρό-
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■ποΊ δλως tBtov ανυμνεί τήν ψυχήν τοΰ άποΟανόντο; δια νεκρικού διαλόγου εις 
ύφος Λουκιανού, εις τδν δποίον οί φιλόσοφοι όλων τών αιώνων εις τα Ήλύσια συ
ζητούν, έάν πρέπει νά έπιτραπή ή είσοδος τού πνεύματος τού Νίτσε. τδ όποιον 
ποοέδραμε τού σώματος του, μέχρι; όσου τέλος ό Σωκράτης, έν σωκρατική δια
λεκτική λαμβάνει τδν λόγον υπέρ τού γερμανοΰ φιλοσόφου.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Έν άρθρον περί Βύρωνος. Είς τήν Quarterly Review 
Σιμόν; δημοσιεύει περισπούδαστου καί αποκαλυπτικόν άρθρον

δ άγγλος κριτικό; 
περί τοΰ Βύρωνος. 

Ό Σιμόν; δίδει είς αίαν εικοσάδα σελίδων Οαυμασίαν καί πρωτότυπον εικόνα τοΰ 
άγγλου ποιητοϋ καί ταυτοχρόνω; ενα σοφώτατον χαρακτηρισμόν τού έργου του καί 
τής επιρροής του. βΕίκοσι καί δύο ετών, λέγει ό Σίμονς, ό Βύρων ύπήρξεν ο 
διασηαότερος ποιητής τής έποχής του- τό είδωλον τής αγγλικής αριστοκρατίας τδν 
ενα -fw>vi καί ό απόβλητος τόν άλλο ·, εξόριστος άπό τήν πατρίδα του, έξ ίσου 
βαυααζόαενος καί άποκηρυσσόαενος, προικισμένος άπό πνεύμα ανώμαλον καϊ πλή
ρες διαστροφών, ρίπτων είς τδ κοινόν περιφρονητικώς τάς εκμυστηρεύσεις τής ζωής 
του, διάγων ζωήν άχώτου εις τ ’ 
σιάζων τήν ζωήν του δια την ελευθερίαν καί δι ί 
αύτόν τδν θάνατον, ύπήρξεν εκείνος περί τού όποίοο ό Ούάλτερ Σκώτ, 
έξ ονόματος τής ’Αγγλίας ολοκλήρου, είπεν ότι ητο τό ισχυρόν εκείνο 
τό 3αδίζον μεταξύ μα; ώ; κάτι τι ύπέρτερον τής συνήθους Ονησιμότητος 
όποιου αί ιδιότητες ένέπνεον κατάπληξιν, αίσθημα πλησίαζαν προ; τον 
ώς νά μή έγνώριζε κανείς αν ησαν δυνάμει; ούρανιαι η καταχθόνιοι. Αί 
σεις έκαμαν τδν Βύοωνα π- ·—γ s——■
όμως νά λάβη κανείς ύπ’ δψιν ότι διά τόν Βύρωνα κάθε π.--'·------- -
συγκίνησις. Ίδανιστή; τοΰ πραγματικού, δυσπιστών πρό; τά ίδια 
μετεμόρβωνε τήν ζωήν, όπως τοϋ ήρχετο, εις ένα είδος αφάνταστου 
ματος. “Οπως ό μέγας Ναπολέων έπλήρωσε τήι Ευρώπην μέ τήν 
όσον κανένας άλλος ποιητής». Ό συγγραφεύς τή; περί τού Βύρωνος 
τή; ’Αρθούρο; Σιμόν; εί/ε ποιητή; καί κριτικός, μυΟιστοριογράφος καί 
πολύ έκτιμώμενο; έν 'Αγγλία καί πλήρη; μέλλοντος.

ήν Βενετίαν, εγκαταλείπω·, έπειτα τό παν καϊ βυ- 
” " ’ ' ’ έν έθνος ηρώων—ήοώων καί εις

Ϊλλ r. ΟΛνΙτΓ*  Vm'.ir ό'Λΐλων 
πνεΰαα,
χαι του 
τοόαον, 

περ'.στχ-
Πρέπει 

και αίχ
:ου

ποιητήν καί εγινεν ό ποιητής τών περιστάσεων.
’ ~ ' *” - ■ ’-°- -ερίστασι; ητο

’· **— ιδανικά
μυΟιστορή- 
βήμην του 

κρισεως αύ· 
και δραματικό;

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διά τδν Αλβέρτον Sauaiv. Περί τοΰ εσχάτως άποΟανόντο; έν Γαλλίμ 
ποιητοϋ ’Αλβέρτου Σαμαίν ή κριτική άποφαίνεται, ότι ή επιτυχία του εις , τα; 
εύαρίΟαους εκατοντάδα; τού κοινού τού άναγινώσκοντος ποιήματα οφείλεται ιις το 
ότι δέν ήτον απολύτως πρωτότυπος. Ί,Ι ποίησι; του έπροκάλει τήν άνάμνησιν τοϋ 
Λαμαοτί ο,, τοϋ Βοδελαίρ, τού Λεκόντ δέ Λΐλ, τοϋ Βερλαίν. 'Από τόν πρώτον 
είχε τό μελαγχολικδν θέλγητρου τό περικαλύπτον ώς χλιαρότης φθινοπωρινής 
έσπέεας, άπό τόν Βεςλαΐν τόν λεπτόν εκείνον μυστικισμδν, τδν τρυφερόν, τ'ον ηδο
νικόν καί πεοίλυπον. Καί άν έστερείτο τοΰ εμπνευσμένου πεσσιμισμοϋ τού Λεκοντ 
δέ Λΐλ ειχεν όμως τήν αύστηρότητα καί ψυχρότητα τού στίχου του.

Καί χάρις είς τού; διαφόρου; αύτοΰ χαρακτήρα; ό Σαμαίν ήδυνήθη νά εύρη 
ήχώ είς τού; άναγνώστας τών στίχων τοΰ τέλους τούτου τοϋ αίώνος.

Ο ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΒΑΓΝΕΡ
ΚΑΙ ή: ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ

ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΙ1ΕΛΕΤ 

[ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΒΑΓΝΕΡ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ]

Ό Ριχάρδο; Βάγνερ συγκαταλέγεται μεταξύ τών μεγάλων εκείνων 
δημ.'.ουργών καλλιτεχνών τού; όποιου; είς πολύ περιεσταλμένον αριθμόν 
έχει νά επίδειξη ή ιστορία τής τέχνης, ή ψυχή τών όποιων πολύ με
γάλη κα1. φιλελεύθερα διά νά διαχυθή εί; τά στενόχωρα όρια τά οποία 
μία εποχή δούλη άκόμη πολλών προλήψεων καί παραδόσεων καθιέρωσε» 
είς τήν τέχνην, αναζητεί πατρίδα ίδανίκωτέραν καί εύρυτέραν έστω κα1. 
άν πρόκειται νά δίανύση πρός ευρεσίν της διαστήματα μακρά, πολύ μα- 
κρά είς τόν μέλλοντα χρόνον.

Είνε δύναται κανείς νά εΐπη οί καλλιτέχναι ούτοι προκαταβολαΐ τής 
φύσεως. Τό έργον αύτών εί; διάστημα μικρόν χρόνου προάγει τήν τέχνην 
είς σημεΐον τοιοΰτον είς τό όποιον αυτή έάν ήθελεν ύπακούση είς τούς 
περί φυσική; καί βαθμιαίας έξελίξεως νόμου: θά προήγετο μ ετά πάροδον 
αιώνων ίσως.

Εννοείται δτι οί δημιουργοί αύτών τών νέων; κόσμων, επειοη απο
μακρύνονται πολύ έκ τής εποχή; των, δέν γίνονται αντιληπτοί εις το 
πλεΐστον μέρος τών ανθρώπων κα1. μόνον τό έργον των παρακολουθειται 
κατ' άρχάς μέ κάποιαν προσοχήν καί ένδιαφέρον άπό εκείνου; οι οποίοι, 
άν οχι άλλο, αντιλαμβάνονται καί παραδέχονται ώ; προερχομένην άπό 
μοιραίαν θέλησίν τήν αποστολήν τών προφητών.

"Οταν ό Βάγνερ ελευθερωθεί; άπό τόν ζυγόν τής σχολαστικής καί 
κλασική; μελέτη; ήρχισε νά παράγη, ήκολούθησε μέχρι τινό; τό σύ
στημα τών συγχρόνων του, μή δυνηθείς νά απαλλαγή καθολοκληρίαν από 
τής έπιδράσεώ; τω>, (Rienzi 1842). Άλλ’όχι πολύ ύστερον δμως 
έπρόβαλεν ή προσωπικότης του καί έοραιώθη είς τήν τέχνην φωτοβόλο; 
καί στερεά ώς άδάμας.

Εύρήκεν ό Βάγνερ εί; τήν εποχήν του τήν τέχνην υπόδουλον είς μορ- 
φά; καί είς τύπου; καθιερωμένου; άπό τήν συνθήκην, οί όποιοι κάθε 

τ

<0
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άλλο ήσαν παρά τής «ρύσεως μιμήσεις και αντίγραφα'.. Εΰρήκε τήν αι
σθητικήν της έκφυλον, άνατραφεΐσαν είς ενα κόσμον τον όποιον έδημι- 
ούργησαν οί οπαδοί τής συνθήκης, καί ήσθάνθη ή ψυχή του πρό αυτής 
τόν καταθλιπτικόν πόνον τόν όποιον γεννά ή θέα βαρυποίνου δεσμώτου, 
ή φαντασία του τήν παρωμοίασεν ίσως μέ παρθένον υπερήφανου κάλ
λους, μέ ψυχήν σθεναρόν και φιλελευθέραν ώς ό αήρ, τής οποίας οί οφθαλ
μοί πλασμένοι διά νά ακολουθήσουν άνυψούμενοι τήν πορείαν τοΰ αχα
νούς, εινε σζληρώς καταδικασμένοι νά πλανώνται μόνον είς τόν περιω- 
ρισμένον θόλον τού ναού είς τόν όποιον τήν καθεδραίωσαν φανατικοί καί 
τύραννοι ίερεΐ; της.

Καί ό Βάγνερ ώρκίσθη είς τό βάθος τής ψυχής του νά τήν άπαλλάξη 
από αυτήν τήν δουλείαν καί νά τήν καταστήση έλευθέραν νά άκολου- 
θήση τήν πορείαν τήν όποιαν τής έχάρασσεν ό αληθής της προορισμός.

Τό μελόδραμα ιδίως, ή πλούσια αύτη έκδήλωσις τού μουσικού θεάτρου 
τό όποιον προσφέρει έδαφος είς τόν καλλιτέχνην διά νά συγχώνευση 
δλας τάς τέχνας όμού, ύπό τήν καλλιέργειαν τών πλείστων τής επο
χής εκείνης μουσικών, εμπνευσμένων ενίοτε καί γονίμων άλλά τυφλώς 
άκολουθούνΤων σύστημα αισθητικός εσφαλμένου, είχε παρεκτραπή τού 
αληθούς προορισμού του. Είς όλου: είνε γνωστόν ότι τό δράμα, μέ 
τήν αόριστον ύπό γενικήν εποψιν έκτύλιξίν του, τήν σχετικήν πάντοτε 
μέ τό θέμα διά μέσου τού όποιου πλέκεται, τό όποιον θέμα δύναται 
νά ποικίλλη άτελευτήτως καί άορίστως, επειδή ατελεύτητοι καί αόριστοι 
εινε αί πλοκαί τών ανθρωπίνων παθών είς τόν κόσμον καί αί συγκρούσεις 
καί συμπτώσεις, τό δράμα περιερχόμενον είς χεΐρας τών τότε librettist! 
εγένετο υπόδουλον μιας επιβεβλημένης μορφής, πάντοτε όμοιας, τήν 
οποίαν εΐχον όρίση οί τότε μουσικοί. Έπρεπ ν άναποφεύκτως παν θέμα 
νά έγζλεισθή είς τά όρια ώρισμένου τύπου.

Τό δράμα λοιπόν ύτηρέτει τήν μουσικήν, καί δταν τούτο ύπεΐκον είς 
τήν φυσικήν άνάπτυξίν του άπήτει μορφήν μή εφαπτομένη·? καθ ’ δλα 
μέ εκείνην τήν οποίαν ή μουσική εϊχεν ώ; δόγμα καθιερώσει, έτέμνετο, 
ετορνεύετο, οιά νά προσαρμοσθή είς τό κατά συνθήκην πρότυπον.

’Εννοείται ότι τό τοιούτον έφερε πλεΐσια δσα άτοπα ψυχολογικά 
καί αισθητικά.

Εινε φυσικόν δτι τήν μορφήν είς τήν τέχνην τήν γεννά ή ιδέα άπό 
τής όποιας αναγκαστικός προκύπτει. Τήν ιδέαν λοιπόν ό μελοδραματο- 
πο'.ός τήν λαμβάνει άπό τό θέμα βεβαίως τό όποιον πρόκειται νά άνα- 
πτύξη καί περιβάλη διά τής τέχνης του. Άναλόγως δέ τού χαρακτήρος 
τού θέματος προκύπτει καί μορφή άναγζαστική ή όποια δέν δύναται νά 
εινε πάντοτε ή ιδία.

Πριν ή δμως προχωρήσωμεν, θά μάς συγχώρηση ό αναγνώστης νά ει- 
πωμέν τι τό οποίον θά μάς σώση έκ παρεζηγήσεω», τάς όποιας πολύ φο-

Μάς ήλθεν αίφνης ή ιδέα καί ή υποψία μήπως συγζαταλεχθώμεν με
ταξύ τών φανατικών Βαγνεριστών, τών μονοθεϊστών τής τέχνης ούτως 
είπεΐν, οί όποιοι έχουν ώς αρχήν καί δόγμα : — «Βάγνερ καί ούοέν πρίκ 

αύτού»—καί οί όποιοι έδημιούργησαν τόν άπολυταρχ.ισμόν έν τή τέχνη-
Έμάθομεν άπό τόν μεγάλον Ταίν νά κρίνωμεν τό καλλιτεχνικόν έρ

γον, πρώτον έν σχέσει μέ τήν εποχήν είς τήν όποιαν παρήχθη, δεύτε
ρον έν σχέσει πρός τό περιβάλλον τό όποιον τό άνέδειξε, καί τρίτον 
έν σχέσει πρός τήν φυλήν είς τήν όποίαν ανήκει. Έμάθομεν καί βαθέως 
αίσθανόμεθα δτι ή τέχνη, δλων τών εποχών, όλων τών φυλών, εις ολας 
τάς έκοηλώσεις της έϊ-ε σεβαστή καί πάντοτε παρουσιάζει τό ώραιον της 
δι’ εκείνον δστις είξεύρει καί είνε ικανός νά μεταρσιωθώ εις τάς οιαφό- 
ρους έποχάς, νά συγχωνευθή μέ τό πνεύμα καί τόν χαρακτήρα τών δια
φόρων φυλών, αί όποΐαι έδρασαν καί παρήγαγ ν είς τήν τέχνην.

'Υπό τοιούτων αρχών όρμώμενοι δέν παραδεχόμεθα τόν άπολυταρ- 
χισμόν τόν όποιον θεωρούμεν ίδιον τών πτωχών καλλιτεχνικών φύσεων, 
αί όποΐαι έχουν μονομερή άντίληψιν τής τέχνης.

Ουδέποτε, έπί παραδείγματα — ζαίτοι άσπαζόμεθα πληρέστατα τάς 
νεωτέρας θεωρία; τού Βάγνερ έπΐ τού μελοδράματος, δπου νομίζομεν δτι 
αύται είνε βάσιμοι καί δρθαί—θά παύσωμεν τερπομενοι και συγκινού- 
μενοι πρό τών έργων τού παλαιού μελοδραματολογίου, πρό τού Κ ο υ- 
ρέως τής Σεβύλλης, πρό τής διαύγειας καί τού σπινθηροβο- 
λούντος τών μελωδιών του, πρό τού αυθορμήτου τών φράσεων του, πρό 
τής θαυμασίας ένότητός του. Θά μάς συγκινή πάντοτε ή μελαγχολική 
μουσική τής Τ ρ α β ι ά τ α ς, τό τραγικόν πάθος τής μουσικής τού Ρ ι- 
γολέττου Πάντοτε θά μάς συναρπάζη ή αίσθηματι ή μελωδία τού 
Δονιζέττη- τά θαυμάσια σύνολά του. τά όποια είνε τόσα μνημεία τής 
φωνητικής τέχνης, καί πάντοτε ή Casta diva τού αίθεροποιήτου Βελ- 
λίνη θά μάς γεννά τάς αρρήτους φρικιάσεις τής άγνότητος, τής μεγα
λοπρεπούς άπλότητος τών Παρθενώνων.

Καί τώρα άς συνδέσωμεν τό διακοπέν νήμα.
Όλα αύτά τά όποια προείπομεν έπί τής μουσικής εν σχέσει πρός το 

δράμα τό όποιον διερμηνεύει, σήμερον φαίνονται φυσικότατα καί λο
γικότατα καί διά τήν κοινήν άντίληψιν. Εις έκείνην όμως την εποχήν 
κατ ά τήν όποίαν ή αισθητική εϊχεν έκφυλισθη, ήσαν απρόσιτα εις την 
άντίληψιν τού κόσμου κα1. έχρειάζετο ή μεγαλοφυΐα ενός Βάγνερ δια νά

Ό Βάγνερ, δίκαιον είνε νά λεχθή, δέν ύπήρξεν ό πρώτος οστις επε- 
,σε τό νεώτερον σύστημα κατά τό όποιον ή μουσική εινε η πίστη 

Έσχε καί ό Προφήτης τούς προδρόμους του, καί 
, αυτών καίτοι δέν κατόρθωσε τελείως νά έλευθερωθή 
παραδεδεγμένων τών συγχρόνων του, ήνοησεν όμως κα- 

ό μελόδραμα είς τήν έποχήν του έβάδιζεν έπί έσφαλμέ-

τά έννοήση καί καθ.ερώση.

*&!«« - . ·
δούλη τού δράματο 
ό αρχαιότερος έξ c 
άπό τών κοι· ώ; παραοεοεγμενων 
θαρώτατα δτι τό 
νης πορείας αισθητικής, κα1. τήν αρχήν του αυτήν τήν κατέδειξεν εφαρ- 
μόσας αυτήν είς τά έργα του, Οέσας τάς θεμελειώδους αρχάς του συ
στήματος, τό όποιον ύστερον ό Βάγνερ ανέπτυξε καί έτελειοποιησεν.

Ό παλαιός ούτος καί έξοχο; πρόδρομος τής νεωτέρας σχολής ώς 
γνωστόν ό άκμάσας κατά τό τελευταΐον ήμισυ 
είνε θ Γκλούκ δστις υπήρξε κα1. ό πατήρ · .

άρχάς τού 
ό Βάγνερ ανέπτυξε καί έτελειοποιησεν. 

νεωτέρας σχολής ώς 
ού παρελθόντος αίώνος 

τής δραματικής ορχήστρας ώς
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θέλομεν ιδη.
Ή έπίδρασις τοΰ Γκλούκ έπεξετάθη μέχρι τοΰ Χερουμπίνη καί Σπον

τίνη έξοχωτάτων μουσικών οΐτινες ήκμασαν, ώ; γνωστόν, περ’. τας αρχας 
τοΰ παρόντος αίώνος.

Οί μεταγενέστεροι τοΰ Σποντίνη εξαιρέσει τοΰ μεγαλοφυούς Ροσσίνη 
θέλοντες νά μιμ.ηθοΰν τό σύστημά του καί παρεξηγήσαντες τόν ουσιώδη 
χαρακτήρα του πεοιέπεσαν εις πλεΐστα σφάλματα αισθητικά, ορίσαντες 
τούς δογματικού; κα1. καθιερωμένους τύπους, περιορίσαντε: καί παρεςη- 
γήσαντες τόν προορισμόν τής μουσικής. Ό δέ Βάγνερ άκμάσας ακριβώς 
εις τήν εποχήν καθ' ήν έθριάμβευεν ή σχολή τών μιμητών τοΰ Σποντίνη 
δταν ήρχισε νά δημιουργή τό μελόδραμα έπί τή βάσει τής νέας αισθητι
κής άντιλήψεώς του ολίγα ευρε να δανεισθή άπό τούς συγχρόνους του. 
Καί εινε μέν αληθές δτι ό Μαϋερμπέερ καί ό Βερλιόζ έφάνησαν συνε- 
χίσαντε: και εύρύναντες τάς άρχάς τάς όποιας έθεσεν ό Γκλούκ αλλά 
πάντοτε ή άφιξίς των είς τήν νεωτέραν τέχνην, έχει τόν ίδιον χαρα
κτήρα δπως ή χαραυγή ή προα> αγγέλλουσα τήν άφίςιν τοΰ ήλιου.

Καί ό ήλιος ύπήρξεν ό Βάγνερ. Δι' αύτοΰ ή νεωτέρζ μουσική τέχνη 
έλαβε τόν οριστικόν καί σταθερόν χαρακτήρα τη; καί άφέθη έλευθέρα νά 
δράση εις τούς απεριορίστους κόσμους, τής έμπνεύσεως καί τοΰ ιδεώοους.

'Εκτός αύτής τής νέας διευθύνσεως, τήν οποίαν εδωκεν ό Βάγνερ εις 
τήν μουσικήν έν σχίσει πρός τό δράμα τό όποιον διερμηνεύει, κα1. άλλο 
επίσης σπουδαίου έργον έδημιούργησε, τήν τελείαν δηλαδή συγχώνευσιν 
τοΰ συμφωνικού καί δραματικού ύφους. Κα1. έδώ εινε άναγκαϊον νά ει- 
πωμεν δτι ό Γκλούκ σχεδόν έναν αιώνα, πριν είχεν ήδη θέση τάς θεμε
λιώδεις άρχάς αύτοΰ τοΰ συστήματος κατά τό όποιον τό ορχηστρικον 
πρόγραμμα τοΰ μελοδράματος δέν έπρεπε νά παρουσίαση τύπον ομοιο- 
μορφον, άλλ' έπρεπε νά άντλήση τήν μορφήν του άπ' αύτό το περιεχό
μενό-; τοΰ δράματος. Τόν Γκλούκ μέ τόν νέου του τρόπον τοΰ χειρι
σμού τής ορχήστρας τόν άντελήφθησαν κα’ι έμιμήθησαν οί μουσικο' μέχρι 
τού Σποντίνη, οί μεταγενέστεροι δέ αύτοΰ μή έχοντες έννοήση τήν νέαν 
τροπήν τήν όποιαν έλαβεν εις χεΐρας τού Γκλούκ τό όραμα εν 'Fjyit'. 
πρός τήν μουσικήν, δέν ήουνήθησαν κατά συνέπειαν νά άντιληφθούν κα1. 
τάς νέας βλέψεις αύτού ώς πρός τήν ορχήστραν, κατέφυγον οέ εις το 
refugium peccalorum τών κοι ών τύπων καί σταθερών, οημιουργήσαν- 
τες πρόγραμμα ορχηστρικον πάντοτε ομοιόμορφον και οέν απεμακρυν- 
θησαν άπό αύτοΰ.

Ή τελεία εγκατάλειψις τών καθιερωμένων τύπων έν τή ορχήστρα, 
ήρξατο μετέπειτα νά πραγματοποιήται διά τοΰ Βερλιόζ Simfonia fan
tastical 1830) ιδίως δέ διά τής τετραλογία: τοΰ Βάγ/ερ (1876).

Ή ορχήστρα τού Βάγνερ, ιδίως εις τήν τετραλογίαν, άζολουθει 
μέ αισθητικήν ακρίβειαν προσεγγίζουσαν τό τέλειον τήν μουσικήν εζέλι- 
ξίν τιύ έπ1. σκηνή; δράματος, ένισχύουσα αύτό κα1. άναπληροΰσα ένίοτε 
αύτό, καθιστώσα ούτω τά όργανα κύρια dramatis personae.

Ώστε ή ορχήστρα τοΰ Βάγνερ συμμετέχει μέ πολύ κύρος τή; επί σκη
νής φωνιζής συμφωνίας εις τήν διερμηνείαν τοΰ δράματος κα1. ή άποστολή 

της είνε πρώτιστης σπουδαιότητο; καί όχι οευτερευούσης ώ; ύπήρξεν εί; 
χεΐρας τών παλαιών καί ιδίως τών μιμητών τοΰ Σποντίνη μέχρι τοΰ 
Βερλιόζ, διάστημα κατά τό όποιον αΰτη έχρησίμευσεν ώς πολυσύνθετον 
συνοδείας όργανον διά τό έπί σκηνής έζτυλισσόμ.ενον διά τών φωνών 
δράμα, τό όποιον ήοο τό κύριον μίλημα τοΰ μουσικού.

Θεωροΰμεν σχεδόν περιττόν νά εΐπωμεν δτι, άφ’ ού τό δράμα έπί 
σκηνής άφέθη ελεύθερον νά άζολουθήση τήν φυσικήν έξέλιξίν του καί άφ’ 
ού ή δ'.ερμηνεύουσα αύτό μουσική έγένετο πιστή θεραπα'.νίς του, ήτο 
φυσικόν δτι καί ή ορχήστρα, έκαστον όργανον τής οποίας καί έκαστη 
οικογένεια έξ όμο-ιδών οργάνων συγκείμενη, αντιπροσωπεύει, προσωπι
κότητα ξεχωριστήν, χαρακτήρα ίδιον, άναλόγως δέ τών συγχωνεύσεων 
διαφόρων οργάνων διαφόρων οικογενειών παράγονται διάφοροι εντυπώ
σεις διαφόρου χαρακτήρας, μέχρι τοϋ άτελευτήτου, είνε φυσικόν, δτι 
καί ή ορχήστρα έπρεπε ν’ άκολουθήση τό δράμα ελεύθερον, τού οποίου 
μέχρι τού άτελευτήτου επίσης είνε αί αποχρώσεις καί διακλαδώσεις, άνα
λόγως τού θέματος τό όποιον πραγματεύεται.

Ότι ή ορχήστρα άναπληροΐ ένίοτε τό έπί σκηνής δράμα είν· ομοίως 
εύεξήγητον όταν συλλογισθή κανείς, δτι υπάρχουν αισθήματα, ύπάρχουν 
ψυχικά1, μεταρσιώσεις, τάς όποιας ούδεμία γλώσσα εύκρίνώς αισθητή καί 
περιβεβλημένη έπί πλέον διά τής τέχνης τής άναπαριστώσης τήν φύσιν 
διά τών γραμμών τών μάλλον απτών είς τάς αισθήσεις μας, ώς ή ποίη- 
σις καί ή ζωγραφική, δύναται νά άποδώση, καί μόνον ή μουσική, έλευ- 
θε'ρα παντός συνδυασμού, μέ τήν ποίησιν, δύναται νά πραγματοποίηση 
τούτο διά τής κατ’ εξοχήν ιδιότητάς τη; τοΰ μυστικού καί τοΰ πλάνου.

Όταν ή μέχρις έξιδανίκεΰσεως αύτή; τής ποιήσεως ψυχή τής ’Ελισά
βετ θρηνεί τόν ηθικόν θάνατον τοϋ Ταγχόϋζερ, έπανελθόντος άπό τήν 
Ρώμην χωρίς νά λάβη τήν συγχώρησίν τού Πάπα διά τό αμάρτημα είς 
τό όποιον περιέπεσε τραγουδήσας ενώπιον τη; καί ενώπιον τών αύλικών 
καί τών κιθαρωδών τόν ύμνον εί; τήν Άφροδίτην, είς τό περιβάλλον 
αύτό τού όποιου θρησκεία ήτο ό ιδανισμό; κα1. υ ρομαντισμό; μέχρι φα
νατισμού, καί δπου ό θείο; Βολφράνος έψαλλε, συνήθως τόν αγνόν καί ι
δανικόν έρωτα, δταν λέγομε·/ ή ’Ελισάβετ ή άγάπώσα διά τής άντιλήψεως 
τών αγγέλων τόν Ταγχόϋζερ θρηνεί τήν απώλειαν του διά παντός αι
σθάνεται δέ δτι ούδέν πλέον σχεδόν τήν συνέχει επί τή: γής, οτι ή α
ποστολή τη; είς αύτήν έληξεν, ώ; άφαρπασθεΐσα δέ άπό ένα δραμα θειον 
έκ τών άνω κινείται σχεδόν όομεμφύτως διά νά ά /έλθη τήν οδόν τοϋ ό
ρου; πού φέρει εί; τήν μονήν τών πελλεγοίνων, γλυκεία καί ήρεμος ώς 
μία θεότης, ό δέ Βολφράνος διά τοϋ μειλιχιωτέρου κα1. γλυζυτέρου 
τρόπου, ίσως διά νά μή ταράξη τήν θείαν έκστασίν της, Γής όποιας τήν 
ύψηλήν μεγαλοπρέπειαν αντιλαμβάνεται τή προτείνει νά τήν συνοδεύση, 
« Έλισσάβετ θά έτολμούσα νά σέ συνοδεύσω»,—τά χείλη της τότε μέ
νουν άφωνα καί ψυχρά ώς έκεΐνα τών έζ. μαρμάρου θεοτήτων.

Καί τί θά ήδύνατο νά εΐπηκατ’ εκείνην τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν 
ή ψυχή της άνήκεν ολόκληρος εί; άλλην σφαίραν πέραν πολύ τών ορίων 
τής γής; Μήπως ό ηθικός κόσμο; τών αγγέλων έξωτερικεύεται μέ γλώσ-
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σαν άνθρωπίνην ;
Νεύει οιά κίνήσεως μεγαλοπρεπούς καί μ,υστικώς εϊς τόν Βολφράνον 

νά σιωπήση κα! εξακολουθεί βραδέως να άνέρχηται έπί τοΰ όρους, εως 
δτου χάνεται υψηλά εις μίαν έλικοειδή στροφήν αύτοΰ.

Κατά τό διάστημα αύτό μία μελωδία άνυψούται άπό τήν ορχήστραν, 
ήρεμος και μεγαλοπρεπής, ή όποία εχει κάτι τι τό άορίστως νοσταλγι- 
κόν καί κάτι τό όποιον δίδει τήν ιδέαν τοΰ όλο’εν απομακρυνόμενου κα! 
προχωροΰντος πέραν τών ορίων τής πραγματικότητες, έλευθέρως καί 
ήρέμα.

Ίσως αύτή ή εκφρασις νοσταλγίας διερμηνεύει τήν τελευταία·/ άν
θρωπίνην έκδήλωσίν τής ’Ελισάβετ πρός τήν φύσιν έδώ κάτω, πρός τήν 
όποιαν ελάχιστο·/ νήμα ηθικόν ακόμη τήν συνδέει. Ίσως αύτή ή εκφρασις 
τοΰ όλοεν άπομακρυνομένου καί προχωροΰντος διερμηνεύει τήν ψυχήν 
τής Ελισάβετ ή όποία μέ αγγελικήν γλυκύτητα άνίπτατο υψηλά πρός 
τόν Θεόν.

Άνεφέραμεν αύτό τό παράδειγμα άπό τόν «Ταγχόϊζερ» διά νά αποδεί
ξω εν τό προτεθέν δτι πολλάκις είς τό Βαγνερικόν μελόδραμα, τό έπί 
σκηνής δράμα σιωπά καί όμιλεΐ άντ’αύτοΰ ή ορχήστρα, καίτοι είς τόν 
Τ α χ ό ύ ζ ε ρ τοιαΰτα παραδείγματα δέν θά ήτο δυνατόν νά εύρη κα
νείς πολλά επειδή ανήκει αύτό τό έργον είς τήν πρώτην δημιουργικήν 
περίοδον τοΰ Βάγνερ κατά τήν οποίαν ούτος έκυμαίνετο άκόμη μεταξύ 
τού παρελθοΰντος κόσμου καί τοΰ νεωτέρου.

Έν τή τετραλογία τοΰ «Νιϊμπελοΰγκεν» έκεϊ δύναται τις νά εύρη 
συνεπτυγμένα είς καταπληκτικήν ενότητα δλα τά στοιχεία τά άπαρτί- 
ζοντα τήν νέαν θρησκείαν τοΰ Βάγνερ.

Χαρακτηριστική ίδιότης τοΰ Βάγνερ είς τήν ορχήστραν του είς τό με
γαθήριο·/ αύτό τό όποιον είνε το άθροισμα άπό δ,τι τελειότερου έδημι- 
ούργησαν οί προγενέστεροί του καί έπί πλέον παρουσιάζει τούς τολμη- 
ροτέρους συνδυασμούς οργάνων, τάς περιεργοτέρας διαιρέσεις αύτών, εινε 
ή τοϋ χρωματισμού ίδιότης ιδίως είς τήν περιγραφικήν τής φύσεως μου
σικήν. Τής λέξεως αύτής χρωματισμός τής όποιας έκαμαν κατάχρησίν 
οί κριτικοί χωρίς ώς έπί τό πλεΐστον νά είξεύρουν (ας μή φανή παράδο
ξον) τήν αληθή σημασίαν αύτοΰ καί πώς δύναται νά έφαρμοσθή είς τήν 
μουσικήν, θά τολμήσωμεν νά δώσωμεν μίαν ιδέαν είς τούς άναγνώστας, 
θεωρούντες τούτο άναγκαΐον, καίτοι άμφιβάλλομεν δτι θέλομε·/ τούς 
πείση δλους εις δ,τι θά έκθέσωμεν περί αυτού.

Ό χρωματισμός έκ πρώτης άντιλήψεως φαίνεται καθαρά δτι εινε κυ
ρίως στοιχεϊον τής ζωγραφικής τέχνης, άλλ’ επειδή δλαι αί τέχναι 
εινε συνδεδεμέναι μεταξύ των, καί έχουν πλεΐστα δσα σημεία συναφείας 
ώς νά ήσαν μέλη μ.'.άς οικογένειας, καί έπειδή πλεΐστα δσα στοιχεία τά 
οποία γίνονται μάλλον αισθητά είς ημάς είς μίαν τέχνην τής όποιας 
εινε κύρια χαρακτηριστικά, είνε κεκαλυμμένα κάπως καί σκοτεινά είς 
μίαν άλλην, διά τούτο ώς σημεΐον έκκ'.νήσεως λαμβάνομεν τόν χρωμα
τισμόν έν σχέσει πρός τήν ζωγραφικήν δπου γίνεται αίσθητότερος είς 
τήν μουσικήν, θά σχετίσωμεν δέ αυτόν ώς πρός τόν χρωματισμόν τής

■ας

τ *

ώρισμένον αριθμόν 
μας καί μεταβιβα- 

θέτουσι τούτο είς

υ.ουσικής.
Τό τοιοΰτον δέν πρέπει νά πτοήση ούδένα, δταν παραδεχθή κανείς 

τήν αρχήν τήν όποιαν σήμερον αντιλαμβάνονται καί οί άπλούστεροι, δτι 
ούδέν εύρίσκεται άπομεμονωμένον έν τή φύσει, όχι μόνον είς τάς τέχνας, 
άλλ' είς πάσαν τήν έπιστήμην καί είς πάντα κλάδον. Όλα είνε συνδε- 
δεμένα ώ; μία άλυσσος άδιαλύτως καί έχουν σχέσιν μεταξύ των, καί 
άπόδειξις τούτου είνε τό δτι ή πρόοδος μιας οίασδήποτε ύλης είς οίον 
δήποτε κόσμον ιδεών, επιφέρει άναγκαστικώς καί τήν πρόοδον εις τάς 
άλλα.ς καί είς έκείνας ώς πρός τάς όποιας φαίνεται δτι αύτη έχει τήν 
ίδιαν σχέσιν τήν όποιαν έχομεν ημείς ώς πρός τούς άντίποδάς μας.

Τό χρώμα είνε πλέον κοινώς παραδεδεγμένο·/ δέν εύρίσκεται έν τή 
φύσει, άλλά είνέ τι τό όποιον μαγειρεύεται είς τόν έγκέφαλόν μας. Είς 
τήν φύσιν ύπάρχει είς παλμός συνεχής καί άνίσου ταχύτητος. Αύτό δέ 
τό άνισον τών παλμών τούς όποιους εκφέρει ή ύλη γεννά είς ημάς τήν 
διάφορον αισθησιν τών διαφόρων χρωμάτων.

“Α; φαντασθώμεν πρός στιγμήν δτι εύρισκόμεθα είς έξοχικήν τοπο
θεσίαν έν καιρφ άνοίξεως.

Ή αίσθησις μας άποτυποΐ είς τήν φύσιν διάφορον έκφρασιν χρωματι- 
στικήν. Καί έν πρώτοις, έκεΐνο τδ όποιον κυρίως μάς πλήττει καί ελ
κύει τήν προσοχήν μας, είνε τό πράσινον χρώμα τών χόρτων καί φύλ
λων, τό όποιον άφθονώτερον ύπάρχει. Τί δέ είνε τό πράσινον χρώμα ; 
Τό μέρος έκεΐνο τής ύλης είς τό όποιον άποτυποΐ ό εγκέφαλός μας τό 
πράσινον αύτό χρώμα παράγει είς ώρισμένον χρόνον 
παλμών, οί όποιοι ύποπίπτοντες είς τάς αισθήσεις 
ζόμενοι είς ειδικόν τι κύτταρο·/ τού έγκεφάλου μας, 
κίνησιν παράγουσα·/ είς τόν αύτόν χρόνον τόν ίδιον αριθμόν παλμ.ών. 
Γεννάται δέ είς ημάς ή αίσθησις τού πρασίνου χρώματος.

Παρομοίως καί κατ’ αναλογίαν καί διά τά άλλα χρώματα.
Παρατηρεΐται δέ δτι έκεΐνο τδ μέρος τής ύλης τδ όποιον εις ωρισμε- 

νον χρόνον παράγει μεγαλείτερον αριθμόν παλμών παρ' ο,τι έν άλλο 
μέρος είς τόν αυτόν χρόνον, γεννά είς ημάς τήν αισθησιν ένός ζωηροτέ- 
ρου χρώματος. Έφ’ δσον δέ οί παλμοί τής ύλης καθίστανται αραιοτε- 
τεροι είς ώρισμένον χρόνον ί 
τέρα χρώματα.

Είς τήν μουσικήν, είνε 
τών ήχων. Ό ήχος εν τή 
ταχύτητος ώς είς τό χρώμα, 
αύτό έφαρμοζεται καί είς τού:

Οί ζωηρότεροι ήχοι . (
χύτερος παλμός έν σχέσει πρός άλλον τοΰ ειδικού κυττάρου τοΰ έγκε
φάλου μας τού προωρισμένου νά ήνε τό δργανον τής αισθήσεως τοΰ ήχου 
έν ήμΐν καί τό όποιον θέτει είς κίνησιν ή εντύπωσες τών παλμών τής 
εξωτερικής ύλης, παλμών οί όποιοι εινε ίσοι τόν άριθμόν πάντοτε μέ 
τούς έν τφ έγκεφάλω παραγομένους.

Τώρα ας φαντασθώμεν πρός στιγμήν τήν έξοχικήν έκείνην τοποθεσίαν 

S·
έπί τοσοΰτον κατερχόμεθα είς τά σκοτεΐνο- 

φυσικόν δτι ό χρωματισμ.ός αποδίδεται οιά 
φύσει έκδηλούται διά παλμών έπίσης άνίσου

Ό,τι δέ ειπομεν περί χρώματος, τοΰτ' 
■ς ή/,5υ’·

καί όξύτεροι είνε εκείνοι τούς όποιους γεννμ τα- 
■ρός άλλον
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έν καιρφ άνοίξεω; περί τής όποία; ώμιλήσαμεν.
Η άνοιξές άντ'.προσωπεύε’. τήν μεγαλείτέραν έντασ'.ν τής ζωής έν τή 

φύσει, έντασις ή όποια έκδηλοϋτα'. καί γίνεται αισθητή είς ημάς διά τών 
ταχυτάτων παλμών τούς όποίευς δύναται νά παράγη ή ύλη. Δι ’ αύτό 
αας παρουσιάζει τά ζωηρότερα χρώματα καί τού: ζωηρότερους συνδυα
σμούς αύτών.

Ο μουσικός τώρα ό όποιος πρόκειται νά άναπαραστήση διά τής τέ- 
Χνγ1ί τ-υ "ήν έντύπωσιν αύτών τών ζωηρών χρωμάτων τής φύσεως, ευ
ρίσκει ήχους τών όποιων οί παλμοί πρέπει νά αντιστοιχούν πρός τούς 
παλμούς τούς όποιους παράγει ή ύλη, τό χρώμα τής όποιας ούτος πρό
κειται νά άναπαραστήση.

Οί παλμοί τής ύλης οί όποιοι μεταβιβαοΟέντες εις τόν εγκέφαλον πα- 
ρήγαγον τήν αίσθησιν τού χρώματος, μεταβιβάζονται κατόπιν ίσοι τόν 
αριθμόν μέ ίσην ταχύτητα κα'ι είς τό μουσικόν κύτταρου τού εγκεφάλου, 
τό όποιον παράγει τόν ήχον άναγκαστικώς άυτιστοιχούντα πρός ώρισμέ- 
νον χρονον.

Θά ήτο δμας σχολαστικόν άν παρεδεχε'μεθα δτι ό μουσικές ό συν
θέτων έπρεπε νά εϊχεν ύπ ’ δψιν δλα αύτά πού προείπομεν καί μετά μα
θηματικής ακρίβειας νά εύρισκεν τόν άντιστοιχούντα ήχον ώς πρός τό 
χρώμα τό όποιον πρόκειται νά άναπαραστήση.

Τό τοιούτον επέρχεται διά μυστικής λειτουργίας, ή όποια τελείται 
μεταςύ αύτού καί τής φύσεως, τής όποιας ίσως δέν έχει ιδέαν ό μου
σουργός.

Κατά προσέγγισιν δέ γίνεται ή άναπαράστασις τών χρωμάτων τής 
φύσεως ύπό τού μουσικού καί τούτο διά μίαν ατέλειαν τής μουσικής του 
αίσθήσεως, διά τήν όποιαν ούτος δέν δύναται ακριβώς καί άκεραίως νά 
απόσπαση άπό τής φύσεως τήν μουσικήν έκφρασιν, ή όποια δμως, πι- 
στεύομεν ημείς (καί δέν έπιβάλλομευ εις δλους νά τά πιστεύουν) δτι 
υπάρχει ακριβώς αντιστοιχούσα καί άναγκαστικώς είς έκαστον τών στοι
χείων αύτής.

Άλλά περί τούτου προχωροϋντες θά όμιλήσωμεν.
Κυρίως μέχρι τούδε ή περιγραφική τής φύσεως μέ τά χρώματά, της 

μουσική έκδηλούται διά τής ορχήστρας (*)  καί τούτο διά τόν πλούτον

(') Άλλά μήπως ή ανθρώπινη φωνή εν χορώ ιδίως δέν προσφέρεται διά τό πε
ριγραφικόν τής μουσική; είδος ; Έκεΐ μάλιστα δπου δ μουσουργός θέλει όχι πλέον 
νά άναπαραστήση τήν χρωματικήν εκφοασιν τής φύσεως, άλλά νά διερμηνεύση 
τούς μυστηριώδεις κρότους της,τούς βιμβους καί μουρμουρισμούς τηςδέν προσφέρεται 
ή ανθρώπινη φωνή ίσως περισσότερον ενίοτε τών οργάνων; Όποιος συνδυασμός ορ
γάνων θά ήδύνατο νά αποδώση καλλίτερο·; καί έπιτυχέστερον τήν Βοήν τοΰ άνεμου 
εις την καταιγίδα τοΰ Ριγολέττου παρ’ δ,τι τήν αποδίδει ό χορός τών φωνών τόν 
όποιον τολμηρότατα έξέλβξεν δ Βέροης είς χύτην τήν περΐστασιν : Κα! πόσα effels 
τών φωνών είς τήν τοιούτου είδους μουσικήν εινε άγνωστα άκόμη καί είς ήμας τά 
όποια ίσως τά όργανα δέν δύνανται νά αποδώσουν; 'Ονειρευόμεθα λοιπόν είς χρόνον 
αόριστον είς τό μέλλον τήν πρόσληψιν ενίοτε τοΰ χοροΰ τών φωνών είς τήν περι
γραφικήν τής ορχήστρας συμφωνίαν, ψάλλοντας όχι δι’εννοιών έν ποιήσει, άλλά 
διά τών απλών φωνηέντων. 

τών οργάνων της διαφόρου ποιότητος, διά τήν μεγάλην έκτασίν ήχων 
τήν όποίαν παρουσιάζει καί διά ιήν ευχέρειαν μέ τήν όποίαν τά πλεΐ- 
στα όργανά της έκτελούν τά δυσκολώτατα διαστήματα.

Ώστε ή ορχήστρα διά τόν περιγράφοντα μουσικόν είνε τό ηλιακόν φά
σμα τό φέρον τά διάφορα χρώματα διά τόν ζωγράφον. Και όέν είνε πα
ράδοξον εάν είπωμεν δτι ώρισμέναι οικογένεια·, χρωμάτων άντιστοιχούσι 
πρός ώρισμ.ένας οικογένειας οργάνων. Εις τήν οικογένειαν τών εγχόρδων 
π. χ. τό contra basso είνε τό μέλαν χρώμα τής ορχήστρας, ή βάρβι- 
τος μία ίλαρωτέοα άπόχρωσις τού μελανός καί ούτω καθεξής. Οί πα
λαιοί ήσθάνθησαν τήν σχέσιν αυτήν τών ήχων ώς πρός τά χρώματα καί 
εννόησαν τούς βαθυτέρους ήχους (σκοτεινά? φωναί) καί τούς όξυτέρους, 
(διαυγείς φωναί).

Έξ όσων λοιπόν εΐπομεν καταδεικνύεται ή σχέσις, ή όποια υπάρχει 
μεταξύ χρωμάτων καί ήχων. Έκαστον χρώμα αντιστοιχεί πρός ωρι- 
σμένον ήχον, ή αίσθησις δέ τής αρμονίας διαχόρων χρωμάτων, δύναται 
νά αντιστοιχεί πρός τήν αίσθησιν τής αρμονίας διαφόρων ήχων.

Ή μουσική δμως δέν περιορίζεται είς τό νά έκφράση μόνον τόν χρω
ματισμόν τής ύλη: άλλά καί εκείνον τής ιδέας ή τού αισθήματος.

Υπάρχουν ίδέαι πένθιμο'., αισθήματα ζοφερά τά όποια δύναται νά 
γενίκευση ή δψ'.ς πένθιμων καί ζοφερών πραγμάτων καί τά όποια εκφρά
ζονται είς τήν υ.ουσικήν διά τών βαθυτέρων ήχων, οί οποίοι ώς ειπομεν 
άντ στοιχούσι πρό; τό μέλαν χρώμα, δπως υπάρχουν επίσης ιοέαι φω- 
τοβόλοι καί ζωηοαί, τάς όποιας επίσης δύναται νά γέννηση ή οψις φω
τοβολών καί ζωηρών πραγμάτων, αί όποΐαι έκδηλούνται είς τήν μουσικήν 
διά τών όξυτέρων ήχων οί όποιοι αντιπροσωπεύουν τά ζωηρώτερα χρώ- 
αατα.

Καί είς τήν ποίησιν καί φιλολογίαν ό χρωματισμός είνε στοιχεΐον 
απαραίτητον. Ό απαγγελλόμενος λόγο: είνε ή μουσική έκφρασις τής 
ιδέας, αί λέξεις δέ αί όποΐαι διερμηνεύουν ιδέα: νεφελώδεις και πένθι
μους πρέπει νά ενέχουν τι τό σκοτεινόν καί έκνευρεσμένον, τό οποίον 
άποδίδει ιδίως ή συσσώρευσι: πολλών συμφώνων καί ιδίως ή ολίγη χοή- 
σίς τών φωνηέντων, τουναντίον δέ αί λέξεις αί.'διερμ-ηνεύουσαι ίοεας ζωη
ρά; καί φωτεινά:, πρέπει νά είνε εύηχοι καί νευρώδεις, πλούσια; είς φω
νήεντα (*).

(') Πρός έπισο:άγισ·.ν τών θεωριών μα; αυτών έπί τή; γλώσση; αναφερομεν καί 
τοΰτο άξιον παοατηρήσεως, τό όποιον αναφέρει που καί ό Paolo Veronese, δτι εις 
τά δυτικά ευρωπαϊκά έθνη ώς έν Γερμανία κα! Άγγλίφ,όπου οί άνθρωποι άντικρύ- 
ζουν ώς έπί τό πλεΐστον ουρανόν νεφελώδη κα'ι φύσιν σκυθρωπήν, η γλώσσα φέρει 
εις τήν μυστικήν τη; έκφρασιν ακριβώς τόν ίδιον χαρακτήρα τής φύσεως εκείνης.

Γίνεται δέ εΐ; τήν γλώσσαν τών δύο αύτών έθνών κατάχρησις συμφώνων καί 
χοήσι; έν μέτρω φωνηέντων. Ένώ έφ’ όσον προχωρεί κανείς προς τά μεσημβρινά 
έθνη καί ιδίως εν 'Ιταλία όπου ό'ουρανός διαυγή; και uloujours bleu» ώς λέγει 
ή Mignon διά τής ψυχής τοΰ Γκαιτε, καί ή φύσις γόνιμο; και ζωηρά έγείρουν είς 
τήν φαντασίαν έκείνου τά; ζωηροτέρας εικόνας καί ιδέας, ή γλώσσα εύηχο; και 
νευρώδης, πλούσια είς φωνήεντα, φέρει εις τήν μουσικήν της έκφρασιν τόν χαρα
κτήρα τής φύσεως καί τοΰ ούρανοΰ έκείνου.
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Ό κατέχω·/ τήν ιταλικήν ας άναγνώση τόν Δάντην ή τά έργα τοϋ 
Δαννούντσιο, ΐνα πεισθή δτι ό καλλιτέχνης τοϋ λόγου πρέπει νά εχη 
άνεπτυγμένην τήν μουσικήν αισθησιν.

("Επεται τό τέλος)
Πειραιεύς—Αύγουστος Γεώργιος Δαμπελέτ.

ΠΑΡΙΣΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ

t

ΑΙ ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Είς τήν έκτασιν αύτήν τοϋ 1,080,000 τετραγωνικών μέτρων, ή 

όποία μεταξύ τής πλατείας τής Όμονοίας κα1. τοϋ Τροκαδερό πε
ρισφίγγει τήν αίφνιδίαν κα1. έφήμερον γένεσιν τών παραδόξων καί εμ- 
θαμβωτικών μικροπόλεων μέ τήν αγωνιώδη συμπύκνωσιν δλων τών 
στοιχείων καί τών εκφράσεων τής ζωής, τών μικροπόλεων αύτών αί όποια', 
υψώνουν κα1. εκτείνουν τά κτίριά των καί τά μνημεία των καί τάς στοάς 
των καί τούς κήπους των, ύπό τήν φιλοξενίαν ένός κοσμοπολίτικου ού- 
ρανοϋ, κάτω άπό τόν όποιον δλη ή πολύτροπος ζωή τών δύο ημισφαιρίων 
ήθέλησε νά δώση ένα σύνθημα συναντήσεως καί μίαν χειραψίαν άπέραν- 
τον καί νευρικήν, υπάρχει ενα θέαμ.α τό όποιον δέν περιγράφει κανένας 
όδηγός καί τοϋ όποιου ό πλούτος καί ή ποικιλία δέν θά ειμποροϋσε νά 
προσηλωθή είς κανενός είδους πίνακα. Εινε ή έκθεσις ή κινητή καί 
ρέουσα διά μέσου τών παλατίων τής τέχνης, τής βιομηχανίας, τής 
κεραμικής, τών κρυστάλλων καί τής χρυσοχοΐας καί διά μέσου τής κο- 
σμοπόλεω; τής Όδοϋ τών’Εθ-ών καί διά μέσου τοϋ εξωτικού κόσμου τοϋ 
Τρακαδερό, καί διά μέσου τών παλατίων ποϋ περικλείουν δλην τήν ορ- 
γανοθήκην τής ζωής καί τοϋ θανάτου, τής χαράς καί τού πένθους καί 
διά μέσου τών συγκινητικών μουσείων δπου ένας αιών απλώνει τά νεκρά 
τεράστια μέλη του. Ή έκθεσις αύτή ή κινητή καί ρέουσα καί άνανεου- 
μένη διά μέσου τής πανηγύρεως τής χορδισμένης από μίαν γιγαντι- 
αίαν χεΐρα, ώς έν άπέραντον όργανέττον, ψύλλον είς δλους τούς ρυθ
μούς τής ανατολής καί τής δύσεως τό μέγα κοσμοπολίτικων άσμα, εινε 
τό ρεύμα τό συμμιγές καί απρόσωπο·/, τό βραδύ μελανόν ρεύμα τό οποίον 
άπό μίαν εκβολήν άγνωστον κυλιέται ώς ποταμός καί περιβρέχει μέ τόν 
ίδιον άνήσυχον κυματισμόν τώρα τό φλωρεντινόν παλάτιον καί τώρα τό 
οθωμανικόν τέμενος καί τώρα τόν ελληνικόν ναόν καί τώρα τήν γοτθικήν 
μητρόπολιν καί τήν άσιατικήν παγόδαν, τό ρεύμα τό μεγάλο·/ εις το 
κύμα τού όποιου οί οφθαλμοί λάμπουν ώς σπινθηρισμοί νερών εις φιλή
ματα ακτινών.

Είνε τό ρεύμα τό όποιον χύνεται κάθε στιγαήν αιώνιον καί άνεξάν- 
τλητον άπό τούς σιδηροδρόμους καί άπό τά ηλεκτρικά τραίνα καί άπό
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τά βραδυκίνητα λεωφορεία καί άπό τά αύτοκίνητχ κα1. τάς άμαξας, ώς 
άπό άπειρους αρτηρίας αί όποΐαι ανοίγουν δλαι μαζύ είς τεραστίαν άφαί- 
μαξιν εμπρός είς τάς σαραπέντε εισόδους τής Έκθέσεως.

Καί εινε μία δευτέρα έκθεσις, μεγαλειτέοα καί συνθ-τοτέρα ίσως, 
πλέον ούσκολος νά συλληφθή καί πλέον δύσκολος νά βολισθή είς τά 
βάθη της, ή έκθεσις αύτή ή όποία περνφ βωβή έπάνω άπό τήν άλλην 
έκθεσίν καί ή όποία όμιλεΐ μέ τό σχήμα καί τήν χειρονομίαν καί απο
καλύπτεται μέ τό βλέμμα καί τήν φωνήν καί κρύπτει ρυθμούς σκοτεινούς 
καί δυσκόλους είς τό πολυσύνθετον σώμα της, άπό τό όποιον ΰψούνται 
και απλώνονται άχειροποίητοι ώς πύργοι καί ώς παλάτια καί ώς κήποι 
καί ώς μνημεία καί ώς χοροί, καί ώς θαύματα αί ενατενίσεις καί οί 
θαυμασμοί καί αί μελαγχολία', καί οί ρεμβασμοί καί αί νοσταλγία', καί ή 
σκέψις — δλος ό κόσμος ό άόρατος, ό θεμελιωμένος είς τά βάθη τής πο
λυμόρφου ψυχής τών λαών, τήν όποιαν δέν κατώρθωσαν καί δέν ήτο δυ
νατόν ίσως νάποκρυσταλλώσουν είς δλην αύτήν τήν συσσώρευσ'.ν τών 
στοιχείων τής ζωής, οί διωργανωταί τής έκθέσεως.

Διότι ή σκέψις τών λαών άμυδρότατα φωσφορίζει είς τήν εκθεσιν 
αύτήν τών φαινομένων καί τών επιφανειών καί αί ψυχαί αί όποΐαι περ
νούν εμπρός άπό τά είδωλα τής εξωτερικής των ζωής ματαίως ζητούν 
ενα καθρέπτην φυλάσσοντα μέ στοργήν τό ίδ'.κόν τους είδωλο·/. Έκεΐ 
εις τόν μικρόν βυζαντινόν ναόν, έπί τοϋ όποιου θαμποφέγγουν συμπα
θητικά τά ελληνικά χ ρώματα τό κενόν αύτό παρεστάθη εμπρός μου 
πλέον άχανές καί πλέον μελαγχολικόν. Καί μού ήλθαν είς τόν νοϋν οί 
λόγοι ένός γάλλου συγγραφέως, λόγοι τών ήμερών εκείνων, έμπνευ- 
σμένοι άπό τήν άνήσυχον άναζήτησιν μιας πτερωτής συλφίδος έπάνω είς 
τάς μ-τόπας τών παλατίω/ τής έκθέσεως, τής συλφίδος ή όποία εινε 
ή ψυχή τών λαών ;

Ώ ξένοι, ήλθαν· νά ίδήτε πώ; έτελε'.οποιήσαμεν τά μέσα τής καλ
λιέργειας, τής τροφής, τού πολέμου, τής συγκοινωνίας, τού ενδύματος καί 
τής κατοικίας- άλλ’ έάν δέν είχατε μάθει προηγουμένως άπό τά βιβλία 
μας καί τά δράματά μας πώς έβελτιώσαμεν τήν εθνικήν ψυχήν καί έκαθα- 
ρίσαμεν τάς μεθόδους τής γαλλικής σκέψεως, ματαίως θά έζητούσατε νά 
τό μάθετε εί; τήν "Εκθεσιν. Δέν θά εΰρήτε έδώ παρά μόνον τόν 
διάκοσμον τής σκέψεως αύτής, διότι δέν εκαι/.av τίποτε διά νά σάς τήν 
παρουσιάσουν. Θά τήν αίσθανθήτε ίσως περισσότερον είς μίαν περιπλά
νησε·/ άνά τάς παλαιάς συνοικίας τών Παρισίων δπου κάθε λίθος διηγεί
ται τήν ιστορίαν είς τό βήμα τοϋ διαβάτου, εύγλωττότερον από τά 
αρχιτεκτονικά αύτά αξιοπερίεργα, τά όποια ύψώθησαν μέ τόσην εύφυΐαν 
διά νά διαλυθούν μαζί μέ τό φθινόπωρον. Καί σείς άκόμη μόνον έπιφα- 
νείας μας φέρετε, ώ ξένοι. Άφίσατε έκεΐ κάτω μακράν, είς τάς Νορ
βηγικά; ή τάς Ισπανικά; σας χώρας, τό πνεύμα τής φυλής σας καί τό 
μ.υστικόν τών ονείρων σας. Καί αύτή άκόμη ή ζωγραφική σας δέν μά; 
αποκαλύπτει παρά θεάματα έξωτερικά. Καί ή ψυχρότης ή όποία απο
πνέεται άπ’ όλου; αύτούς τού; κήπου; καί τά παλάτια, προέρχεται 
διότι έδώ μέσα δέν κρύπτεται παρά ενα άθροισμα επιφανειών καί τε·
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χνασμάτων τής διεθνοϋ, ζωής, ένα συνέδριου χρησιμοτήτωυ καϊ πολυ
τελειών, τάς οποίας τίποτε βαθύ καϊ μύχιου δέν είμπορούσε νά συνο- 
δεύση. Τό πλήθος εύχαριστημένον άπό τά θεάματα, τά απλωμένα έμ- 
πρός του, σπανίως φέρε1, πρό: τά ά·.ω τούς οφθαλμούς· άλλ’ οί ποιηταί 
—κα1. εννοώ δλους τούς άνθρώπους τούς συνετίζοντας νά βλέπουν πέ
ραν τών επιφανειών— άτενίζουν με μελαγχολίαν ύπεράνω τών περιπτέ
ρων αύτών τών εθνών, είς τούς ελαφρούς θολούς κα1. τά χρυσά βέλη 
καί τά διάγλυφ-. ξύλα, τάς ψυχάς τών λαών μή τολμώσας νά κατέλ- 
θουν μέχρι τής γής, αίωρουμένας μέ ένα μυστικόν ρίγος πρός τήν πά
τριον χώραν, κατά τήν πνοήν τήν κυμαίνουσαν τάς σημαίας, αί όποΐαι 
τάς ενσαρκώνουν, κα1. άτενίζουν τά χρυσά δάκρυα τών ψυχών άντανα- 
κλώντα τάς λάμψεις τών κενών Ούλων κατά τάς νύκτας τών φωτοχυ
σιών μέχρι τοΰ ρεύματος τοΰ νυκτερινού Σηκουάνα, τήν στιγμήν ποΰ 
ή μακρά σειρά τών κτιρίων φαίνεται ώς στόλος άραγμένος είς τό σκότος.

Ώρισμένως ή διεθνής σκέψις—είχε δίκαιον ό ΚαμΙλ Μωκλαϊρ—δέν 
ήτο δυνατόν νάποτυπωθτ, είς έπιχείρισιν προωρισμένην διά μίαν εξαμη
νίαν, δσον τ-ραστία καί ανυπολόγιστος εργασία καί άν κατηναλώθη πρός 
τοΰτο, δσον πνεΰμα καϊ άν έσκορπίσθη, όση καλαισθησία καϊ άν έχρησι- 
μοποιήθη. Τό έργον αύτό είνε κατ’ έξοχή·/ τό έργον τών βιβλίων καϊ 
επειδή μόνον τά βιβλία δέν ε ί μ π ο ρ ο ΰ ν ν ά έ κ τ ε 0 ο ΰ ν (είς τήν 
εσωτερικήν των ύπόστασιν) οί διωργανωταϊ τής έκθέσεως, δέν έσκέφθη- 
σαν ούτε καν νά τάνακαλέσουν είς τήν μνήμην κα1. τά ύπαΐνιχθοΰν. Ί
σως εν τούτοις Οά ύπήρχον μερικό1, τρόποι διά νά έπιπνεύση μία ριπή 
ψυχής επί τής ψύχρας αύτής συνΟέσεω;, τής όποιας ό κυριαρχώ·/ τόνος, 
είνε ό τόνος τής Βιομηχανίας. Καϊ ήΟελεν ό συγγραφεύς τής « ’Εσωτερικής 
11ολ'.τείας»(*)  διά τήν έγκαινίασιν τοΰ κατ’ εξοχήν άνθρωπίνου αύτοΰ 
συνεδρίου ένα είδος λαϊκής λειτουργίας, είς τήν όποιαν δλαι αί λατρεία·, 
τοΰ κόσμου Οάνεμιγνύοντο είς μίαν δοξολογίαν πρός τό ΓΙνεΰμα, έκ τοΰ 
όποιου δλα άπορρέουν κα1. πρός τό όποιον δλα επανέρχονται καϊ ήθελε 
τήν δοξολογίαν αύτήν ψαλλομένην άπό δλους τούς μεγάλους ποιητάς καϊ 
δλους τούς μεγάλους ιερείς τής σκέψεως, ένα Τολστόην, έ’να Ίψεν, ένα 
Άννούντζιον, ένα Σβύνμπουρν. Ούτω μόνον, διά τοιαύτης θρησκευτικής 
πράξεως, ή Έκθεσις Οά προσελάμβανε τήν αληθινήν αύτής ηθικήν ση
μασίαν. Καϊ ήθελε·/ άκόμη οί ποιηταί αύτοί καϊ οί άνδρες τής άνωτέρας 
έπιστήμης νά προσκληθούν έπισήμως καϊ είς κάθε μετόπην κτιρίου νάνα- 
γραφή μία τω/ σκέψις, πλησίον δέ τών στοώ. δπου αί χρησιμότητες καϊ 
αι πολυτέλεια·, εκτίθενται, ήΟελεν άκόμη ένα ναόν αφιερωμένου εις τήν 
μελέτην καϊ τήν σκέψιν καϊ τήν προσευχήν πρός τήν Ιδέαν. Καϊ μελαγ
χολεί σκεπτόμενος δτι ό ά.θρωπος ό ερχόμενος άπό τάς χώρας τάς ύπε- 
ρωκεανείους καί τάς χώρας τοΰ Βορρά, όχι διά νά έκπλαγή ή διά νά θαυ· 
μάστ, τήν υπεροχήν τών ξένων μηχανών έπϊ τών ίδικών του, άλλά διά 
νά συλλαβή τήν γαλλικήν ψυχήν έπισήμως συγκεντρωμένη·/, Οά είπή 
ίσως: «Ποιος είνε λοιπόν αύτός ό λαός είς τόν όποιον δέν συνήντησα

(·) Camille Mauclaire: Eleusis, ou la cite interieure.
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ούτε τήν θρησκείαν, ούτε τήν τέχνην τήν πνευματι ήν καϊ δστις 
εχει τήν άξίωσίν δτι συνοψίζει τόν εαυτόν του είς μίαν περιοχήν, χω
ρίς νά δίδη ούτε υπαινιγμόν καν δτι παρήγαγε ποιητάς καί φιλοσόφους; 
Είς τό άθροισμα .,ύτό τό άπέραντο·/ τοΰ κρυστάλλου καϊ τοΰ σιδήρου, 
δέν εύρέθη έ/ας νά ΰψώστ, τόν ναόν τής Σκέψεως; Ούτε μιά λάμψις λοι
πόν είς τήν εορτήν αύτήν τής ύλης; Ούτε ένα βιβλίο·/ είς τόν δοξασμόν 
αύτόν τής εργασίας;»...

★

Μέ τάς σκέψεις αύτάς, αί όποΐαι ήσαν καϊ αί ίδικαί μου σκέψεις, τό 
ρεύμα τό άπέραντο·/ τών ανθρώπων, τό άποτελεσθέν άπό τήν συμβολήν 
δλων των φυλών καϊ κυλύον τά νωθρά κύματά του ύπό τήν έφήμερον 
πολυτέλειαν τών γύψων κα1. τών χρυσωμάτων καί τών κρυστάλλων, μοΰ 
έφαίνετο ώς μία δευτέρα,πλέον πνευματική, έκθ-σις, ή όποια ήρχετο νά 
συμπληρώση τήν πρώτην καϊ ή όποια ήρχετο νά άναμιχθή μέ τά ά
ψυχα καϊ νά τά γαλβανίση μέ τήν ψυχήν της, τήν ψυχήν ποΰ έφερε·/ 
άπό τά πέρατα τών ηπείρων. Καϊ κάθε οφθαλμός, είς τόν άπέραντο·/ 
φωσφορισμόν τοΰ άνθρωπίνου κύματος, μοΰ έφαίνετο ώς ένας μυστικός 
προβολεύς, χύνων ένα εσωτερικόν φώς έπϊ τών αψύχων, ένα φώς θερ- 
μαΐνον καϊ ζωογονούν. Διότι ώρισμέ-.ω: είς τό βάθος τοΰ άνθρωπίνου 
αύτοΰ κύματος, μέ τήν μονότονου καϊ ομοιόμορφον έπιφάνειαν, ό πυθμήν 
θά ήτο έστρωμένος άπό τήν χρυσήν άμμον δπου κοιμάται ή μαργαρίνη 
ψυχή, τήν όποιαν οί μεγάλοι δύται τών ανθρωπίνων ωκεανών, αναβιβά
ζουν εί: τό φίλημα τοΰ ήλιου, ώς παρθενικόν μαργαρίτην θρεμμένο·/ είς 
το σκότος καϊ τήν σιωπήν τών ειρηνικών πυθμένων. Καϊ δι ’ αύτό τό 
φώς τό άβέβαιον καϊ άνήσυχον τών οφθαλμών, τών βαθυτάτω·/ καί άβο- 
λιίστων οφθαλμών, τό πλανώμενον είς τήν έφήμερον πόλιν τής έκθέσεως, 
επάνω εις τά τέρατα τών μηχανών καί έπάνω είς τήν χλιδήν τής πο
λυτελείας, μοΰ έφαίνετο δτι ήτο τό μόνον φώς, τό όποιον έζωογόνει 
και έγο/ίμοποίει δλον αύτόν τόν άπέραντο·/ κόσμον τών αψύχων, τόν 
συγκεντρωμένο·/ άπό τά πέρατα τής γής. Καϊ άπό^τάς δύο αύτάς έκθέ- 
σεις, τήν μίαν ήτις υψώνεται ώ; έ/α ύπερμέγεθες οιάχρυσον άθυρμα καί 
τή·/ άλλην ή όποια κυλιέται είς τούς πόδας της ώς ένα ρεύμα βωβό·/, μέ 
τήν γόνιμον μεγαλοπρέπειαν τών μεγάλων ποταμών, ή δευτέρα ώμί- 
λησε θερμότερα καί γλυκύτερα είς τήν ψυχήν μου.

Παρίσιο·.—Αύγουστος Ποβλος Νιρβάνας
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ΩΔΗ

ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΣ*

ΥΠΟ ΓΑΒΡΙΗΛ Δ’ ΑΝΝΟΥΝΤΣΙΟ

Βούλουμαι παίδεσσιν Έλλάνων 
Πίνδαρος

Elite στή καρδιά τοΰ ανθρώπου. «Όταν βράζεις, ώ καρδιά, πλατεία καί γεμα- 
τη όμοια μέ τό μεγάλο καταρράκτη, ωφέλεια καί βλάβη τών ακτών, ή άρετη σου 
τότε αρχίζει». Είπε· «Στήν ατελείωτη έρημο, μέ ξεφωνητό μέ γέλοια, χορεύ
οντας καί τραγουδώντας, 4 πόθος μου ξεκινάει καί φωτίζει γύρω ή χαρά του. Έ- 
γεννήθη 'πάνω ’στά αιώνια βουνά ή γνώση μου ή ύψηλη, εις τα βουνά που 
στέκουν μόνα, παρθένα, στήν ήρεμη μεσημβρία, ’στή ’περήφανη θέρμη- πάνω 
στις 'ψηλές κορυφές σιμά ’στον ήλιο έποτίσθη κι' έγέμισε ή άγρια άρετη μου. 
’Πάνω ’στους κατάξερους βράχους έγέν,ησε τ'ο νεώτερο τών παιδιών της.»

Είπε- «’Στήν ατέλειωτη έρημο, 'στή χρυσόβολη άμμο, κάτω απ'ο τοΰς θυμούς 
τοΰ ήλιου, σκληρός, όρμητικός, σιωπηλός, ποθώντας τή γνώση καθώς 4 λέοντας 
τήν τροφή, άθεος, άνονόματος, άφοβος, φοβερός, μέ τή θέληση τοΰ λέοντα, μέ τή 
πείνα τοΰ λέοντα, αιμοχαρής, διψασμένος, ακούραστος, τής ερήμου κύριος καί τοΰ 
κόσμου, ήμουνα, καί τών μυστικών δυνάμεών μου. 'Ανείπωτος, ανονόματος δ,τι 
ήτανε 4 πόνος καί ή χαρά τής ψυχής μου, ό,τι ήτανε ή πείνα καί ή δίψα τής 
ψυχής μου»

Είπε· «'Η φαρμακεμμένες πηγές, ή βαρύοσμε; φωτιές, τά διεφθαρμένα όνειρα 
καί τά σκουλήκια είς τ'ο ψωμί τής ζωής είνε αναγκαία ; Δέν έζητιάνευσα έγώ τή 
ζωή μου κομμάτια κομμάτια, άλλ' ή απογοήτευσή μου ή ίδια τή δύναμη καί 
τά φτερά μοΰδωσε νά προαγναντεύσω τις πηγές 'στά έρημα ποτάμια. Κα’ι νύ
χτα μέρα, νύχτα μέρα, άπό βουνό σέ βουνό, πέρα άπ’ τό καλό, πέρα απ' το 
κακό, χωρίς ανάπαυση, χωρίς ύπνο, έγύρευε έγύρευε τή πηγή τής χαράς· καί 
τήν ηύρε 'ψηλά. Μέσα 'στά ήχ,ηρά νε.ά διψχσμένη έβουτήχθη ή καρδιά μου ό
που καίει τό μεγάλο μου θέρος.

Ή καρδιά μου, δπου λάμπει τό θέρος, έβουτήχθη μέσα 'στά κρύα νερά κι' έ- 
χάρηκε άπό άφθαρτη χαρά. Ή ζωή μου δλη ήτανε μιά μεγάλη ελπίδα. Ποΰ 
είσθε, ώ αδελφοί μου ; Τρέξατε, τρέξατε στή χαρά ποΰ σάς προσμένει. Παρα 
πολύ αγάπησε τούς κάμπους ή άρετη σας. Δέν είνε δίψα έκείνη ποΰ σβύνουν τά 
φλύαρα ποτάμια, έκείνη ποΰ γεμίζει τόν κάδο 'στό πηγάδι καί διστάζει 'μπρος 
του. Ακούστε με, ώ αδελφοί μου ! Άφότου ήπια 'στήν αληθινή πηγή, ή ζωή

' Ή Ώδή αύτή τοΰ μεγάλου Ιταλού μυθιστοριογράφου καί ποιητοΰ εγραφη 
έπί τώ θανάτω τοΰ Νίτσε καί έδημοσιεύθη είς τήν έν Ρώμη έκδιδομένην έφημε- 
ρίδα «11 G ϊ ο r η ο». 

μου δλη ητανε μια μεγάλη έλπίδα, ή σκέψεις μου όλες μέσα άπό χίλια ανοίγματα 
καί δρόμους έταξείδευσαν 'στή μέλλουσα γή.

Ω ! ελάτε, εις τον πόνον αδελφοί, γιά νά σάς δείξω τήν άγνωστη πηγή μέσα 
'στήν αυγή ποΰ προβάλλει ! Ξεχειλίζει αύτή μέ πολλή δρμή έτσι ποΰ τό ποτήρι 
γεμίζει καί αδειάζει. Θά σάς μάθω πώς θά πιήτε. 'Ελάτε σέ μένα. ’Αφήστε τούς 
θλιμμένους καί δειλούς ’στήν κατωφέρεια. ’Ελάτε νά φαιδρύνω άδελφοί, τήν καρ
διά σας. Μεγάλο θά είνε τό θέρος έπάνω 'στά βουνά μέ τις κρυερές πηγές, μέ τις 
αιώνιες σιωπές. Οί αετοί θά μάς φέρνουν τό φαί μέ τις κυρτές τους μύτες. Θά 
ζήσουμε δπως οί δυνατοί άνεμοι. Μέσα βαθειά στά μάτια θά έχουμε τή μέλλουσα 
γή·.........................................................................................

Είπε- «Τό έργον μου ήτανε ή πάλη, ή ειρήνη μου ήτανε ή νίκη. Ή θέληση 
μου εκρεμασθη 'πάνω άπό τό κεφάλι μου ώς ένας νόμος, ώς μία δόξα, ώς αία 
χρυσή χάλαζα. Σέ κάθε έργον μου ή σκέψη μου ήτανε ή μόνη μου λαμπάδα. 
Άπέφυγα νά πιώ έκεΐ ποΰ πίνει τό κοπάδι τό κοινόν, άπέφυγα ν’ άντικούσω τόν 
ουρανό σκοτεινιασμένο απ’ τή μεγάλη συννεφιά· γιατί είξερα πώς έπάνω στή 
βραχοκορυφή τήν άέρινη ήσουν σύ, ώ άγνή πηγή, ώ αδελφή τοΰ άέρα, είξερα 
ποι-.ς ήταν 4 άνύφορος ποΰ θά μεφερνε νά σάντικρύσω, ώ ούρανέ αγνέ κα'ι φλογερέ, 
ελευθερία, χρυσή γαλήνη.

Ώ ούρανέ, ποΰ στέκεις έπάνω 'στό γυμνό κεφάλι μου, φαιδρή άβυσος, ανά
βλυσμα φωτός, γιορτή τοΰ ήλιου, ώ ούιανέ ανέφελε, άβροντε, νά ή άθωότη μου, 
νά ποΰ άνασταίνω πρός σένα καθαρός άπό κάθε μόλυσμα άπό κάθε ψώρα, νά ποΰ 
εγώ είμαι έκεΐ,ος ποΰ παραδέχεται κι' έκεϊνΟς ποΰ ευλογεί’ καί γιά τοΰτο έπά- 
λχισα 'σιή γή, γιά τοΰτο είχα τόσους πολέμους τόσα δπλα τόσου; θυμούς’ 
να εχω ελεύθερα τα χέρια, ώ ελευθερώτρια γαλήνη, χρυσό θαύμα 'στόν κόσμο, 
για να έχω έλεύθερι τά χέρια ελεύθερα γιά νά εύλογήσω»!...

Αύτά είπε 4 'Ασκητικός. Αύτούς τούς λόγου; είπε,,έκεϊνος ποΰ τρομερά έζησε 
γεα τόν τρομερό του σκοπό. "Ετσι είπε εί; τ'ο αιχμάλωτο κοτάδι εί; τά νεκρά 
πλήθια έκεϊνο; ποΰ γιά χρό,ους πολλούς έπλα,ήθη μέσα στού; άπατερού; λχβυ- 
ρύ.θους, μέσα σ' όλους τού; κούφου, κύκλους τή; απάτη; τοΰ κόσμου και ξανα- 
πήοε τήν πύλη τής αρχαίας ωραίας ζωής. Είπε· «Μαθαίνω στή καρδιά τοΰ άν- 
θρώπου μιά νέα θέληση». Είπε· «Μαθαίνω είς τόν άνθρωπο οχι τήν άγάπη toq 
πλησίον μά τοΰ πλέον απομακρυσμένου, άπό τήν κορυφή ποΰ διαλέγει μέ τόν 
εαυτόν του. "Α; είνε 4 άνθρωπο, τό άστρον του, ά, είνε 4 νόαος το» καί 4 έκδι- 
κητής τοΰ νόμου του».

Καί τοΰ ά,θρώπου ή μιλυσμένη πνοή τόν έπνιγε- τόν έπνιγε τοΰ 
ζώου ή βόχα τοΰ άσθε,ίκοΰ καί δειλού. Ιίαΐ έπήγαίνε, έπήγαινε, έπή- 
γαινε, σκυθρωπό; καί εχθρικός, μέσα στόν αέρα ποΰ κρατεί τήν καταιγίδα, τής 
αστραπής καί τής βροντής συναγωνιστής, μεθυσμένος από τήν πάλην του, έκλαικ- 
προς γιά τήν αρετήν του, ύπερήφανο; γιά τί; ιδέες του, άνάμεσα στά πένθιμα
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όνειρα τών μυρίων κουρασμένων ψυχώι. Kat ειπ«· «Τό πνεύμα σου καί ή αρετή 
σου ά; φλογίζουν καί τήν αγωνίαν σου, καθώς ή πυρκαϊά της δύσης φλογίζει την 
γήν. "Ετσι ν’ άποθάνω θέλω γιά ν’ άγαπήσης έξ αιτίας μου, ώ αδελφέ, πάντα 
περσότερο τή γή· έτσι έγώ θέλω νά γυρίσω φωτεινός 'στή μεγάλη μητέρα τη γή».

Όμως, ώϊμένα, ή Μοίρα, ποΰ μέ τόσο μεγάλο έρωτα αγάπησε, δέν τούχε 
προωρίση ν’ άποθάνη στήν πάλη, έτοιμος κι’ ύπερήφανος στο δυσκολότερο διάβα, 
έκεΐ ποΰ τό τόξο Οά τέντωνε τό λαμπερό καί βαρύ γιά να ρίξη τό τελευταίο του 
βέλος, τοΰ Όδυσσέα τό μεγάλο τόξο, ποΰχει τή νεύρα ποΰ σφυρίζει σάν τη δια
βατική χελιδόνα, έκεΐνο ποΰ ένας τεντώνει ’μπρος στ’ αναρίθμητα πλήθηα ! Η 
μαύρη Μοίρα, ώϊμένα, τόν έξώ,τωσε στό μισό τού έργο ! Κι' έμεινε μεσ’ στή σκιά 
χωρίς ποτέ ν’ άλλάξη, άδειος, ακίνητος, χωρίς μιλιά, ώσάν σβυσμενος κρατήρας.

Κι’ ύστερα, καθώς τ'άμορφα νερά γεμίζουν τούς κρατήρας καί τους σκεπάζουν, 
έτσι όμοια τό χώμα τόν άφώμοιωσε ’στήν ατέλειωτη σκιά καί στίς αιώνιες σιωπές 
όπου κρύβονται οί σπόροι τής έπιστροφής καί τής νέας ζωής, δπου όλες η μορφές 
τής ύπαρξης ανοίγουν σέ άφωτα μυστήρια κι' δ θάνατος είνε ζωή κι’ ή ζωή είνε 
θάνατος. Ώ πλατανοστεφανωμένη ’Αλήθεια, τραγούδα μου τη ζωη του και το 
θάνατό του μέ τή δύναμη τών αρχαίων λυρών ! Γιά τα παιδια τών Ελλήνων 
τραγούδα τόν γίγαντα βάρβαρον ποΰ τούς γαλήνιους θεούς τής Έλλαδος ξανάγειρε, 
’μπρος στίς περιφανές πύλες τοϋ Μέλλοντος 1

Έγώ Οά τόν ψάλλω, εγώ υιός τών ’Ελλήνων μ' ένα 'ψηλό φτερωτό τραγού
δι, γιατί είπα, δταν ακόυσα τή φωνή αύτοΰ μόνο, μόνος έγώ, απο τήν εςορία 
του 'στήν έξορία μου είπα· «Όμοιος μου είν' αυτός δ σκληρός αυτός Βάρβα
ρος ποΰ έπιε ένα ποτήρι γεμάτο άπό τό φλογερό κρασί τών κάμπων καί μεθυσμέ
νος άπό κατάχτηση κκ· άπό ελευθερίά στις αρμονικές θάλασσες εταξείδευσε λα
χταρίζοντας τό μέρος δπου δ άνθρωπος πάνω στό θείο αιθέρα δίπλα στο θεο περ
πατούσε καί ήσαν Έλληνες καί οί δηό τους, αδελφός μου είν’ αύτος. Χαιρετήσα
με τις κόκκινες τριήρες στά νερά τής Σαλαμΐνος πούνε τροφός περιστεριών εφέ- 
ραμε ένα σνεφάνι στούς τάφους τοΰ Μαραθώνος.

Είπα· «Ώ ζωή, δέν ξέρει αυτός ποΰ ζή στις μουσικές άκτές ένας υιός τής άν- 
θηρας φυλής. Γεννιέμαι έγώ σέ κάθε αυγή ποϋ προβάλλει. Έγω ξέρω ξέρω πώς 
πρέπει νά πιή κανείς, ώ ζωή. Καί ποιος σ’αγάπησε πάνω στή γή μέ τόση μα
νία ; ΙΙοιός πληγές βαθύτερες έλαβε στόν πόλεμό σου καί ποιός έπλήγωσε μέ ξίφη 
πλειό λεπτά καί λαμπρά; Κα! ποι’.ς πάντα σ' έχάρηκε σάν νάμελλε άπό έσέ νά 
χωρισθή. ”Α ! τούς θύρσους του έτί,αξε ό πόθος μου πρός εσένα, ω ζωή, άπό τίς 
χίλιες πύλες σέ κάθε σου δψι. Καθώς ένας Θίασος άπό κόκκινες Θυάδες σε πυκνά 
δάση δλους τούς θύρσους του 1

Γεννιέμαι έγώ σέ κάθε αυγή ποΰ προβάλλει. Κάθε μου άφύπνησι είνε 'σαν μια 
ξαφνική γέννα μέσα 'στό φώς· τά μάτια μου έκθαμβα θωροΰν τ'ο φώς καί τόν κό
σμον. Δέν ξέρει έκεΐνος πώ; ει(ε άγνά τά μάτια μου, ώ ζωη, δταν θωροΰν τον 
ντροπαλό ουρανό. Δέν ξέρει έκεΐνος πώς ξεχειλίζει ή καρδιά μου, δμοια μέ τ'ον
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μεγάλο καταρράκτην. Τί θά μοΰ μάθη έκεΐνος, ώ ζωή ; Ξέρω έγώ πώς χορεύουν 
'στήν άβυσσο έπάνω καί πώς γελούν δταν δ κίνδυνος ει,ε σιμά, καί πώς έκτε- 
λοΰν κάτω άπ’ τή βοή τής καταιγίδος τό έργο τό αυστηρό, καί πώς πολεμούν 
μι τα νύχια, με τό ράμφος, καί πώς φονεύουν, καί πώς πλέκουνε στεφάνια κα
τόπιν τής μάχης».

Άλλ' αναγνώρισε τίς αδελφικές του σκέψεις καθώς δ ταξεΐδιώτης λαχταρώντας 
αναγνωρίζει τούς κήπους τής 'Ιταλίας άπό μακρυά άπ' τή μυρωδιά ποΰ φέρνου» 
οί άνεμοι. Ό ήλ^ος σου, δ ήλιος σου, ώ 'Ιταλία, τό μέτωπό του «χρωμάτισε, τή 
δυνατή του ώρίμασε φρόνηση, άλλαξε σέ χρυσάφι τών βελών του τό σίδερο. Ό 
ξενητεμμένος Βάρβαρος κάτω άπ’ τόν άλκυώνιιο ουρανό σου έμαθε τή μουσική 
απο το φτερωτό χορό τών μυρωμένων σου δρομώνων. Ώ ’Ιταλία, εΐπιε τό κρασί 
απ’ τα κλήματά σου τά άμβρόσια· έρρόφησε τό μέλι τών αγνών κυψελών σου, 
έδρεψε τά ρόδα άπό τάς ροδονιάς σου γεμάτα μελίσσια καί πεταλούδες. Τά πόδια 
του έγιναν ελαφρότερα.έπάνω είς τά «σπαρμένα λειβάδια σου.

Ή δίχμαντένια γαλήνη ποΰ πλαγιάζει 'πάνω στίς χιονοκορυφές τών Άλπεων, 
εγλύκανε τή μανία του. Τοΰ έπρότειναν αινίγματα οϊ βράχοι ποϋ 'στής Λιγουριάς 
τη θάλασσα προβάλλουν 'σάν Σφίγγες άνθοστεφανωμένςς. Ώσάν ένας νέος 'Ερμής 
χώρις κηρύκειο, ’στήν πλάτη του έφερε έπάνω τόν Διόνυσον, στις Θερμές πηγές 
τοΰ Καρακάλλα, είς τήν ’Αγοράν, εις τό Κολοσσαϊον. Καθώς δ 'Ηράκλειτος 'στον 
έφέσιο ναό, έμελέτησε τήν έπιστήαη του φωτισμένος άπ’ τά χρυσάφια τοΰ Άγιου 
Μάρκου 'στή θαλάσσια σκιά. Και δ δροσερός χρονιάρης άνεμος έφούσκωσι τό πα.ί 
του 'στά θερινά μεσημέρια, μεταξύ τοΰ Σορρέντου καί Κούβας, στόν κόλπο ποΰ δ 
Βεζούβιος καπνίζει.

Έδώ, τής Αντιγόνης πένθιμη σκιά, ψυχή βαθειά ποΰ τοΰ ήσουνα πιστός φύ
λακας μέσα 'στή μαύρη νύχτα, ω αδελφή του, σ’ αύτό τό χώμα φέρε τού ήρωα το 
κορμί, στό σεληνόφωτο καί μεγάλο κόλπο καθώς τό τόξο πού 'τέντωσε. Θά τοΰ 
κτίσουμε έναν τάφο μεγάλο, έναν γίγαντα τάφο, έκεΐ όπου οΐ άχτές εινε πλεώ 
άγριες κι' άπόκρημνες, έκεϊ ποΰ πλειό βαρυβογγά τ'α κΰμα μέσ 'στις απόκρυφε; 
σπηληές, ποΰ λέν τό άπάντεμα τό αιώνιο 'μπρος είς τό έρώτημα τό αιώνιο. Θά 
τοΰ φέρουμε στεφάνια άπό άγρηεληές καί μετ’ 'στις αναμμένες δάδες, προσφερμούς 
σάν σέ βωμό. Μιά ώδή θά τού ψάλλουμε όλοι 'στή πνοή μετρημένη τής θάλασσας.

Θά τοΰ ψάλλουμε- «Έδώ πέρα κοιμάται 'στή ιερά Ιταλία 'στή θάλασσα τών 
Σειρήνων, 'στή θάλασσα τή 'δική μας, έδώ δίπλα 'στής Κούμας τό τόξο όπου δ 
γυώς τής 'Αφροδίτη; Αινείας ήρθε φέροντας τούς Θεούς τής Τροίας καί τίς Μοί
ρες τής Ρώμης, έδώ κοιμάται, 'στήν δψι τής φωτιάς ποΰ πλάθει καί καταστρέ
φει, ποΰ ξεσπάει άπό τά σπλάγχνα τής Γής, μέ φύλακες γύρω τίς αρχαίες Μοίρες 
τής Νύχτας θυγατέρες ποΰ μόνες κρίνουν τή γέννα καί τό θάνατο, ώ γυιέ τών 
Ελλήνων, έδώ κοιμάται, άφ’ οΰ γλύκανε τούς θυμούς του υστέρα άπό τόσο πό
λεμο δ Βάρβαρος γίγαντας ποΰ ξανάγειρε τούς γαλήνιους Θεούς τής Ελλάδος έμ- 
πρός 'στις ’περήφανες πύλες τοΰ Μέλλοντος».

(Μετάφρασις έκ τοΰ ιταλικού).
Γεώργιος Λαμπελέτ
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΤΙΙΟ Κ. ΜΑΚΡΗ

ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ
• Tel fut le duel 0pique de l’emir sairasin et du prince 

Varfegue aux rives du Danube lointaina. G. Schlumberger 
.... Καί τήν ημέραν έκείνην ή άπελπισία τούς είχεν αποθηριώσει. 

Μέ τήν ορμήν θηρίων, ατρόμητοι, καί αίμοβόροι έπεφταν κατεπάνω στή 
μεταλλική φορεσιά τών θωρακοφόρων Λωρικάτων καί άψηφοΰντες τόν 
θάνατον έδέχοντο μέ απάθεια και ψυχρότητα τά άλύπη'τα κτυπήματα 
τών άσπιδωτών πελεκοφόρων Σκουταράτων. Άκατάπαυστα έπρόβαλαν 
μέσα άπό τά τείχη τής πολιορκουμένης πόλεω; καί βαρείς μέ τήν 
δύναμιν τών γιγαντιαίων των σωμάτων ώρμούσαν εις τάς φάλαγγας τών 
αύτοκρατορικών. Τά πτώματα έσωριάζοντο στήν άίατανόμαστη έκείνη 
συμπλοκή ανθρώπων καί σιδήρου, καί οί γογγυσμοί άνέβα'.νον υψηλά, 
καί έχάνοντο εις τόν πνίγτ,ρόν καϊ θερμόν άέρα. Ό όλεθρος εξακολου
θούσε, καί ή μάχηήρχισε νά όμοιάζημέ άποκτηνωτικήν σφαγήν. ΤΙ ημέρα 
είχε πέρα προχωρήσει ζαί ό αΰτοκράτωρ βλέποντας τήν κακογορυσιά ηυ- 
χετο ν ’ άπογείνη τελειωτική, καί «έταξε γενικήν συνκέντρωσιν. Όλα 
τά τάγματα μέ τούς στρατοπεδάρχας των άραδιάσθησαν καί άπετέλεσαν 
τείχος άβίαστον μεταλλικόν άπό τάς ασπίδας των. Έστειλε άλλο ένα 
τάγμα μέ τόν Δομέστικον τών Σχολών τής ’Ανατολής Βάρδαν Σκληρόν 
νά κόψη τήν όπισθοχώρησιν τοΰ εχθρού, καί απέλυσε τούς ’Αθανάτους, 
τό καύχημα κα1. κλέος δλου τοΰ στρατού.

Τό τεράστιο αύτοκρατορικό στρατόπεδο καθισμένο έπάνω εις έκτ-τα- 
μένον ύψωμα άντίκρυ; είς τήν πολιορκουμένην πόλιν, ωσάν θεώρατη μυρ- 
μυγγοφωλιά περιτριγυρισμένο άπό παντού μέ υψηλά προχώματα άπό 
τά χώματα τού φοβερού βαράθρου πού άνοιγαν ολόγυρά του, καί τό με- 
νάλλινο τείχος κτισμένο μέ άσπίδες στά πηγμένα στή γή δόρατα καί λόγ
χες, μέ τούς άγρυπνου; φρουρούς κα1. φύλακας πού τό έπεριτριγύριζαν, έ
παυσε πιά νά τρομάζη τούς βαρβάρους. Ένώ άπ’εναντία; ή κατηραμένη 
πόλις μέ τά υψηλά της τείχη κα1. τούς πυκνούς τη; πύργου; ήρχισε νά 
έμπνέη φόβον μυστικόν εί; τού; αύτοκρατορικούς καί ανατρίχιαζε τό κορμί 
τους μέ φρίκη στήν tSix πώ; ήμπορούσαν με τήν επιμονή έκείνη τών υ
περασπιστών της ν’ άφήσουν τά κορμιά του; στόν άγριο καί μακρυνό ε
κείνο τόπο, ενδιαίτημα λαών άγριων καί άπιστων, πού τόσο φονικές ήταν 
οί ημέρες του καί μυστηριώδεις οί νύκτες. Καί έτσι οί Ρωμαίοι, κατεχό- 
μενοί άπό τά; αποτρόπαια; αύτά; σκέψεις, άγρυπνοι, έπέρασαν δλην τήν 
περασμένη βραδυά, όλόγυρα στις φωτιές πού είχαν άνάψει, περιμένον- 
τε; μέ αδημονίαν νά φθάσή ή αυγή. ’Ασέληνος ή νύχτα έρριχνε βαθυά 
τά σκότη τη;, καί στίς αναλαμπές τής φωτιάς σάν φάσμα ξεχώριζε 
ή πολιορκουμένη πόλις μέ τί; πελώριε; σκιέ; πού έκινούντο στούς δρό
μου; της. Καί ένόμιζα > πώ; χιλιάδες μάτια τού; παραμόνευαν άπό τού; 
πύργους της. Αδιόρατος καί σκοτεινός, μακρός εχάρασσεν ό αύτοκρατορι-
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κός στόλο:, καί ό κρότο; πού έκαμνε λικνιζόμενο; στόν ποταμό παοήγο- 
ρος έφθανε σταύτιά τους. Τά απειράριθμα μονόξυλα τών βαρβάρων, έκ 
τού φόβου τού ελληνικού πυρός, στιβαγμένα στήν όχθη απάρτιζαν 
μιά τεράστια ζωγραφιά, άπό τέρατα κωμικώ; μορφάζοντα μέ στρεβλω
μένα; μορφάς καί όρθάνοικτους τοΰ; φάρυγγας, κολλημένη στήν έκταση 
τού τείχους. Καί γιά κορύφωμα άγριες αντηχούσαν οί φωνές άπό τήν πό
λιν πέραν καί σπαρακτικοί οί θρήνοι καί οί όδυρμοί τών γυναικών, πού 
έκλαιαν καί ένταφίαζαν τούς νεκρούς των. Διεκόπτοντο τότε αί υπό
κωφοι συνομιλία·., καί μέ φοβισμένα βλέμματα οί αύτοκρακτορικοί, μο
λονότι ξένοι οί περισσότεροι αναμεταξύ του; καϊ άλλοεθνεΐς, συνεσφίγ- 
γοντο, καί είς αδελφικήν προσέγγισιν έπροσποθούσαν νά έννόσουν τάς ψυ- 
χάς των, καί νά διαλύουν τού; δυσειδαίμονας φόβους, πού τού; έκυρίευαν.

Όλοι οί στρατιώται, οί Θεματικοί τών Σχολών τής Δύσεω; καί τών 
Σχολών τή; ’Ανατολής,οί πελεκοφόροι Βαράγγιοι, οί έουθροφόροι Βαρδα- 
ριώται, οί άνδριεμένοι Μάρδοι, οί Δεπουτάτοι, οί Μαγγανάριο·., οί 
Βιγλάτωρες καί αύτοί άκόμη οί ασθενικοί καί ευτελείς Κορτελΐνοι, ισχυ
ροί καί αδύνατοι, υπερήφανοι καί ηρωικοί, άναθρεμμίνοι στού; κόλπου; 
θρησκείας αγάπη; καί οίκτου έξιπάζοντο στά; τελετάς τών βαρβάρων 
καί τόν προτωφανή του; φανατισμόν, μυστικό; φόβο; τούς έπιανε, πού 
τού; απεθάρρυνε καί τούς έκαμνε δλα μαύρα καί απελπισμένα νά τά 
βλέπουν, μόλο τόν πόθο τού πολέμου καί τή; νίκη;.

Κι’ ένώ στήν αύτοκρατορική σκηνή, περιτριγυρίζοντας μέ αγάπη καί 
προσοχή τόν μεγαλεπήβολο καί μεγαλοϊδεάτη αρχηγό καί αύτοκράτορά 
του; ’Ιωάννη τόν Τσιμισκή, οί Δομέστικοι,οί Στοατοπεδάρχα·.,οί Κόρρη- 
τες,οί Καπετανοι καί οί λοιποί βαθμούχοι ακόυαν γνώμας καί έδιδαν γνώ- 
μας,πώ; νά φέρουν τέρμα εί; μακροχρόνιον και όλ-θρίαν πολιορκίαν άλλοι, 
χωρίς εύθύνας, νέοι αμέριμνοι, άλλα διενοούντο καί άνελογίζοντο. Αύτοί 
μονοί καλλιτέχναι τού πολέμου καί ενθουσιασμένοι μέ τήν ιδέαν του,άφη
ναν τόν εαυτό του; έρμαιο στή φαντασία των,καί έζητούσαν τά μέσα καί 
τόν τρόπον ν’ άναδειχθούν καί χ.ίτ'. έξοχο καί θαυμάσιο νά κατορθώσουν. 
Καί μέ τού; λογισμού; αύτού; καί τάς σκέψεις Άνεμας Κουρούπας ό Σα- 
ρακηνός,ό υιός τού περιβόητου πειρατού τή; Κρήτής,τέλειο πλέον Άρχον- 
τόπουλο τής Κωνσταντινουπόλεως, καί άτοόμ.ητο; πολεμιστής άπό τό 
τάγμα τών λαμπρών καί χρυσοφορεμένων ’Αθανάτων, τών χαεδευμένων 
στρατιωτών τού Αύτοκράτορος, ξαπλωμένο; στή γυμνή γή μέσα στή 
σκηνή του άγρυπνος καί σκεπτικό; περνούσε τις νύκτιες ώρες. Ό τόπος 
καί ό τρόπος τής ανατροφή; του, ό αρχοντικό: καί ό υψηλό;, νέο; καί 
σαγηνευτικό; δι ’ αύτόν πολιτισμό; τού Βυζαντίου, βαθυά έπέδρασαν στήν 
άπλαστη άλλά πρόσφορη ψυχή καί φύση του, καί ανεξάρτητο; άπό κάθε 
φυλετισμό καί μίσος γιά τού; καινούργιους του ομοεθνείς, στις αύτοκρα- 
τορικές λεγεώνες εύρήκε τό ιδανικόν του γιά τή τέχνη τή πολεμική κ ’ 
έκεϊ ζητούσε τήν πραγματοποίησίν του. Καί έτσι οί αντίπαλοι τής αυτο
κρατορίας έγειναν αντίπαλοι του, καί οί ύποβλέποντες τήν ύπαοξίν της 
μισητοί καί θανάσιμοι εχθροί του. Τά συγχαρητήρια τού μάγου αύτο
κράτορος, διά τό γενναΐόν του κατόρθωμα τής τελευταίας μάχης, πού μέ
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ενα του κτύπημα εϊχεν άποκόψει δλον τό έπάνω μέρος, κράνος, κεφαλήν 
καί βραχίονας διά μιας, τοΰ φοβερού καί πελώριου αρχηγού τών βαρβά
ρων, βαθυά συνεκίνησε τήν ψυχή του καί έκολάκευσε τόν εγωισμόν του. Κα'. 
στή χαρά του αύτή τήν αμέτρητη έδωσε τή ζωή καί τό πνεύμα του ολό
κληρο, εις αντάλλαγμα τής δυνάμεως, τής τόλμης, καί τού θάρρους πού 
θά τόν έκαμναν ήρωα καί θά τόν άνεδείκνυον νικητήν. Τό πνεύμα του 
τόν έπίεζε ν ’ άποφασίση. Καί ένόμιζεν ή αγέρωχος κα’. ίπποτική ψυχή 
του, παρμένη κα'. άφωσιωμένη στόν πόλεμο κα’. στόν προσφιλή του αύτο- 
κράτορα τό είδωλο του, κα'. τό είδωλο όλων τών πολεμιστών τών άνα- 
ριθμήτων τής εποχής, πώς συνελάμβανεν αυτήν τήν δύναμίν κα’. εύρισκε τό 
σχέδιον τής νίκης κα’. τού θριάμβου διά τήν έξόντωσιν τών επιδρομέων καί 
τήν έξαφάνισιν τού απαίσιου ’Εφιάλτου μέ τόν θάνατον, κατά τρόπον επι
δεικτικόν,τού υπερήφανου καί θρασέως Έβιατοσλαύου, τού αρχηγού των...

Καί τώρα άφοΰ ωραίοι καί θεσπέσιοι οί ’Αθάνατοι παρήλασαν εμπρός 
άπό τά αύτοκρατορικά στρατεύματα καί ακατάσχετοι εχύθηκαν εις τάς 
τάξεις τών βαρβάρων, καί ή μάχη έπανελήφθη, Άνεμάς ό Σαρακηνός 
κολλημένος στό υπερήφανο πολεμικό του άλογο, σάν νά έσμιγε σέ ένα 
καί μόνο σώμα, μέ φλογισμένο βλέμμα άναζητούσε τό θύμα του. Σιδε
ρένιος ολόκληρος ό μεγάλος Αρχηγός, δίχνοντας μόνον τά σουφρομένα 
φρύδια καί τά κρεμασμένα μακρυά μουστάκια του, ερίπτετο παντού 
μέ ορμήν γιά νά παρασύρη καί τούς συντρόφου; του. ’Από τή σοβαρότητα 
καί τήν έπιβλητικότητα του τόν ξεχώρισε άμέσως, καί τό βλέμμα του 
τόν περιέλαβε ολόκληρο. Ξαφνίσθηκε στή δύναμί έκείνη καί γλήγωρα 
γιά μιά στιγμή τόν είδε έμπροστά του νικητή καί τροπαιοϋχο, καί έφριξε 
στόν αναλογισμό τής τύχης πού τούς έπ-ρΐμενε δλους. Καί άκράτητος 
μέ άγρια χαρά καί τόλμη αφάνταστη ώομησεν έπάνω του μέ σηκωμένη 
σπάθη, καί σάν β λος περνώντας άπό κοντάτου, μ’ δλη του τή δύναμι 
τήν κατάφερε άλύπητα στόν τράχηλο του. Ό κρότος τού ίδιου του δπλου, 
πού σάν κεραυνός διέσχισε τόν άέρα, τόν έξέπληξε, καί γεμάτος άπό 
υπερηφάνεια γιά τή πληγή πού κατάφερε, έστρεψε πίσω τό κεφάλι νά 
ίδή τό άποτέλεσμα. Άλλ’άλλοίμονον είς αυτόν!! ή ασπίδα καί ό θώρακας 
εμπόδισαν τό δπλο νά προχωρήση, καί τό μόνο πού κατόρθωσε ήταν πού 
γκρέμησε άπό τό άλογο του κάτω ζαλισμένο τόν άντίπαλό του, άπό τόν 
βίαιον καί άνέλπιστον δονισμόν. Είδε τήν αποτυχίαν του > αί χωρίς νά 
σκεφθή, βλέποντας μόνον νοερώς τό μειδίαμα μέ τό όποιον θά τόν προ- 
σηγόρευεν ό αύτοκράτωρ καί αισθανόμενος τήν αγάπην καί τόν θαυμασμόν, 
μέ τόν όποιον θά τόν ήτένιζαν ό στρατός καί όλόκληρος ή αυτοκρατο
ρία, διακρίνοντας άκόμη καί πέραν τού ανθρωπίνου ορίζοντες έάν κα
τόρθωνε ν ’ άποτελειώση τό πεσμένο κατά γής χωρίς αίσθησι άντίπαλό 
του, μέ αστραπιαία ταχύτητα γύρισε τό άλογό του καί ξαναρχής ώρμησε 
στό θύμα του. Άλλ’ οί Ρώσσοι είχαν περικυκλώσει τόν άρχηγό τους 
καί μόλις τόν είδαν νά ξαναέρχεται μπήκαν ’μπροστά του. Άλλ’ ή 
σπάθη του ή φονική πίπτοντας μέ δύναμη καί γληγοράδα υπεράνθρωπη, 
σκόρπιζε ανθρώπινα κομμάτια παντού, καί μέ βία άνοιγε δρόμο πρός τά 
εμπρός. Τό’.ες άπελπισμένοι πιά νά έγγίξουν τόν Αθάνατον, βάλθηκαν
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στ’ άλογό του κα’. μέ τά τόξα καί τά βέλη τους τό κατέβαλαν. Πριν δμως 
άκόμη πέσει κατά γής ό καβαλλάρης τόν κατεκρεούργησαν, καί έτσι δέν 
άφαιρέθηκε άπό τό πρόσωπόν του ή έκφρασις τής νίκης καί ή αίγλη τού 
ήρωος, καί ό φόβος τού θανάτου δέν έπρόφθασε νά τό παραμόρφωση. 
Ό φόνος του γλήγωρα διεδόθη είς δλον τό στράτευμα, καί λύπη καί 
μελαγχολία διεχύθη εις τά πρόσωπα τών Αύτοκρατορικών.

Έξαφνα ή φύσις αναστατώθηκε κα’. ανεμοστρόβιλος φοβερός σηκώθηκ

αν στοατοπεδεύσει οί Ρωμαίοι,
, άνεκινήθη καί ό άνε- 

ρόσωπον τών Ρώσσων. Σκόνη

. . · * 
στόν άέρα "Ολον έκεΐνο τό ύψωμα δπου είχα 
σάν νά μιτεβλήθη διά μιας σέ σκόνη διάπυρο, 
μος φυσώντας ορμητικά τήν έφερνε κατά πρό 
χ>’ πέτρες έγέμισαν τόν ορίζοντα καί κανείς δέν ήμπορούσε νά διακρίνη 

οτε άνάμεσα άπό τήν κοσμοχαλασιά. Καί ό κρότος ό πολεμικό: 
ιίδων καί τών βελών, πού ρίχνουνται άπό παν”"·’ ■»<■<··'

• · - ’ _Λ. ·. ----

κα:
τίτ
ασπίδων καί τών βελών, . 
μένος μέ τό πανδαιμόνιου τή 
αύτιά όλων, καί φόβος

από παντού από νέφη σκόνη
οργή. Άλλά κάτι

ις των 
αντού άσκοπα άνακατω- 

ής άναστατωμένης φύσεως, άγριος έφθανε στ' 
τούς έπιανε, έκλαμβάνοντας τό κακό γιά θεία 

σάν ένας παμμεγέθης βράχος περικυκλωμένος 
•',ς διεχώριζε τά δύο στρατεύματα. Ή βροχή 

άρχισε νά πέφτη ραγδαία, άποτυφλωτική, καί σέ λίγο δταν ό κουρνια
χτός άρχισε νά κατακάθεται,διέκοιναν ύπό τό σημεΐον εκείνο, κινούμενον 
μέ σθένος καί ταχύτητα καβαλλάρη έξοχης εύμορφια.ς καί ευκινησίας ά- 
συνήθιστης, σέ λαμπρό άσπρο άλογο έπάνω. Φέγγος τόν έπεριτριγύριζε. 
κα’. στή στιγμή αί άκτΐνές του έστειλαν τήν εικόνα του στά πέοατα 
τού στρατοπέδου. Έκθαμβοι δλοι εχθροί καί πιστοί τόν άτένιζαν, σάν 
θείο δραμα ουρανόσταλτο. Άλλ’ ό ανέλπιστος πολεμιστής, σταμάτησε 
τήν αμφιβολία τους, βάλθηκε έπί κεφαλής τών αύτοκρατορικών καί μέ 
λόγους καί σχήματα ένθαρρύνοντάς τους έπροχώρησε με όρμή καί διέσπασε 
τάς τάξεις τών Ρώσσων. Τότε οί στρατιώται μέ πίστιν τόν ήκολούθη- 
σαν, κι’ ένφ εύέλπιδες πιά έπολεμούσαν,έπροσπαθούσαν νά τόν παρομοι- 

ούς Αθανάτους. Άλλά κανείς δέν τού έμοιαζε.
ό σθένος καί στήν ώμορφιά. Τρεις 

οί βάρβαροι φοβισμένοι όπι- 
τούς θώρακας καί άφηνιασμέ-

έπί κεφαλής τών αύτοκρατορικών καί _ 
'θαρρύνοντάς τους έπροχώρησε μέ όρμή καί διέσπασε 

ιτιώται μέ πίστιν τί 
ένφ εύέλπιδες πιά έπολεμούσαν,έπροσπαθούσαν νά 

άσουν μέ κα .ένα άπό τούς Αθανάτους 
καί κανείς δέν τόν έφθανε σ ήν όρμή σ 
φορές σφοδρά έπαναλήφθη ή έφοδος καί 
σθοχωρβϋσαν, στή τρίτη έριψαν πίσω τους 
νοι σκορπίσθηκαν περίτρομοι.

Ή βροχή καί ή σκόνη έμειναν εις 
τό τέλος τής μάχης. Τό άποτέλεσμά 
καί εξαφάνισε τούς καταχθον 
δέν «πλησίασε, καί δέν είπε ποΐ 
καί ό αύτοκράτωρ διέταξε ·’ __
ρουν τόν ατρόμητο πολεμιστή καί νικητή 
άνευρέθηκε. Άλλ ’ όλοι ήσαν βέβαιοι : 
εύσεβεΐς στρατιώται τής Θεοτόκου πού ήσαν, 
πολεμιστής δέν ήταν άπό τόν κόσμον αυτόν, .......... .  .

, ό Μεγαλομάρτυς καί ένδοξος Στρατηλάτης Άγ1 
όποιου τήν επέτειον όνομαστ·”Δ· :---- ’

τον 
τη;

ορίζοντα έως τό βράδυ καί 
έβαλε τέρμα στή πολιορκία, 

;υς σκοπούς τών επιδρομέων. Κανείς δμως 
ς ήταν ό άσπρος καβαλλάρης. Άδικα 

νά διατρέξουν όλο τό στρατόπεδο καί νά εύ- 
;. Ό εύμορφος καβαλλάρης δέν 
καί ακράδαντα έπίστευσαν σάν 

, πώς ό έκλαμπρος εκείνος 
, , άλλά θείος σύντροφος τών

Αθανάτων, ό Μεγαλομάρτυς καί ένδοξος Στρατηλάτης Άγιος Θεόδωρος, 
τού όποιου την επέτειον ονομαστικήν εορτήν, μέσα είς τήν μάχην καί 
τήν σφαγή,ν έώρτασαν έκείνην τήν ημέραν. Κ. Μακολς.


