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ιεν ζατωρυωσεν 
τών ενταύθα 
ώς πρός τήν 

ούχ ήττςνΉ φιλολογία ιειις 

έν τή ξένη

έζωτεοικφ,
μάλλον

Ι ζητήματος,
δεται κάποια προσοχή 
τελουμένην έργασίαν. 

ασχολούνται κάποτε μέ 
ακόμη επαρκή ώστε νά ιδρύσουν δι ’ 

σελίδα 

■περιοδικά, τά όποια 
γίαν δέν τήν κρίνουν 
ρον κεφάλαιον τακτικών δημοσιεύσεων εις τάς 
οσάκις παρουσιάζεται ευκαιρία

άπό τίνος ήρχισε νά δί- 
και είς τήν παρ ’ ήμΐν 
’Εννοείται, δτι τά ξένα 

τήν νεοελληνικήν φιλολο- 
αύτήν ίδιαίτε- 

ς των. Ούχ ήττον 
όέν παρασιωπούν τά ενταύθα συμβαί-

νοντα.
Ούτω, μ.άε γράφουν εκ Παρισίιον, οτι ιορυΟεισης εν Μπωβαι φι

λολογικής έφημερίδος μέ άρχισυντάκτην τόν έν Παρισίοις εγκατεστημένου 
ομογενή κ. Άριστείδην Παρθένην, όστις εσχάτως εοημοσίευσε συλλογήν 
ποιήσεων γαλλιστί γεγραμμένην, ό κ. Φιλέας Λεμπεγκ ανελαβε να 
γνωρίση είς σειράν κοσμοπολίτικων σκιαγραφιών καί τούς Ελληνας συγ
γράφεις.

Καί πρώτος έκ τών ήμετέρων θά σκιαγραφηθή εις τάς στήλας τής 
έφημερίδος ταύτης ό κ. Παύλος Νιρβάνας.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ’

Ή άωφροόννη τοΟ Γκαΐτε. Ύπό τόν τίτλον τούτον ήρχμσε δημοσιευόμενη 
εις τό γαλ,ικόν περιοδικόν «L’ Ermitage» ώραιοτάτη κα'ι πλήρης ενδιαφέροντος 
μελέτη τού κ Μιχαήλ Άρνώ περί Γκαΐτε, έκ τής όποιας άποσπώμεν τας έξης 
χαρακτηριστιχάς γςαμμάς καί ανέκδοτα: «Ό Γκαΐτε έζν,σεν έπί μακρόν. Ή σω
φροσύνη του διετηιηθη επίσης επί μακρόν ανευ εξασθενίσεως. Παρέχει τήν ιδέαν 
εμφύτου ισορροπίας καί έντελοΰς ύγείας. Την φαντάζεται κανείς ένοικούσαν άκό- 
πως άπό τής γεν,ήσεως είς τό ρωμαλέου έκεΐνο σώμα, τό όποιον καί μετά τήν έ- 
πιθανατιον αγωνίαν δεν έδείκνυε κανένα σημεΐον παρακμής. Ή κληρονομικότης 
φαίνεται, ότι έπέθηκε τό πρώτον σπέρμα, καί ή ανατροφή τό έγονιμοποίησεν. Οι
κογένεια ευπορούσα καί έξ αρχαίων αστών· πατήρ ευσυνείδητος καί ακριβής μέ
χρι μονομανίας, μήτηο εύθυμος καί αγαθή, φίλη τής άνθρωπότητος, ή όποια έκο- 
λακεύετο σκεπτομένη, ότι ούδέποτε ούδεμία ψυχή τήν είχεν έγκαταλείψει δυση- 
ρεστημένη· μεγάλη οικία έπί ήσυχου όδού καί πέριξ ή θορυβώδης ζωή εμπορικής 
πόλεως, όπου μεγαλοπρεπείς έορταί άνίστων τό παρελθόν· βραδύτερον πλήοεις 
σπουδαί· γόνιμοι φιλίαι ώς αί τού Χέρδερ καί τού Ζακόβη· ποικιλία αναγνωσμά
των καί ταξειδίων συνάντησις 
Γ κ α ί τ ς’καί τού Β έ ρ θ ε ρ 
λήν τής Βαϊμάρης. Ουδέποτε 
νοϊκών άστρων».

Περί τής νεανικής ζωής τοΰ
«Ή Λειψία ούδέν είχε τής Βαβυλώνος. ’Απήλαυε κανείς τάς αύτάς τέρψεις 

όποιας καί είς οίανδηποτε καλήν πανεπιστημιακήν πάλιν. Ό Γκαΐ-ε έοοίφθη είς 
τας ήδονας μέ τήν μεγαλειτέραν έαπάθειαν :

«Είς μάτην ήμπορεΐ κανείς να είνε ύγιής καί ισχυρός, έγραφεν· είς τήν κατη- 
ραμένην αύτήν Λειψίαν λυώνει τόσο γρήγορα όπως ένα παληοαλειμματοκέρι». 
Πίνει καί μέθα· γίνεται έρωτόληπτος καί ζηλότυπος μέχρι τρέλλας. Αί έπιστο- 
λαί του τόν δεικνύουν υπερόπτην, εΐρωνα, γεμάτου άπό φιλόδοξα σχέδια. Παν- 
ταχού εχμι «τό ύφος νεαρού κυρίου νικητού». Λέν έμαθεν άκόμη τήν τέχνην νά ζή 
εν ειρήνη με τούς ανθρώπους. Φέρεται όπως θέλει καί ένδύεται κατά ίδιον τρόπον 
χωρίς να στενοχωρήται διά κανένα. Ό φίλος του Μπέριτζ τόν είχε καταστήσει 
κοινωνικόν καί εύγενή μετά τήν αναχώρησιν του έπαναπίπτει είς τούς τραχείς καί 
ανυποφόρους τρόπους του καί οί καλλίτεροι του φίλοι αρχίζουν ν’ άπομακρύνωνται 
αύτού. Ασθενεί έν Φραγκφούρτη καί ζωγραφίζει έαυτόν : «ιδιότροπου ώσάν παιδί 
είς τάς ημέρας τής οδοντοφυΐας».

E!s ήλικίαν είκοσι καί ένός έτους έν Στρασβούργω ό Χέρδερ τόν κρίνει : «υπε- 
ρηφανον ώς λόρδον». Οταν τό πρώτον εισέρχεται μέ τό μέτωπον έπηομένον εις 

θεσπεσιων γυναικείων μορφών ή προώοως δια τοΰ 
κτηθεΐσα δόξα καί τέλος τιμητική θέσις είς τήν αύ- 
τύχη έξετυλίχθη ύπό παρόιεοιον συναγωνισμόν εύ-

Γκαΐτε εν Λειώία ό κ. Ά-.νώ νοάιοει ·
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το έστικτόριο·/ τής οικίας όπου διέιυοενεν, ό ιατρός Γιούγχ Στίλλιγκ ψιθύριζες είς 
τό οϋς τοΰ γείτονός του: «Μας περιμένουν δυσάρεστα, διότι εχει τό ύφος άτιθάσσου 
καί αγρίου συντρόφου.—’Αλήθεια, άπήντησεν ό άλλος, τό καλλίτερου ποΰ εχομεν 
νά κάμωμεν είνε νά σιωπήσωμεν έπί δεκαπέντε ημέρας». Καί ό Γκαΐτε κατα
λαμβάνει τήν προεδρείαν τής τραπέζης, διακόπτει τάς συνδιαλέξεις καί επιβάλλει 
σιγήν εί; τοΰς γελώντας. Πέντε έτη βραδύτερου συνέβη ώστε έν μέσω τής ζωη- 
ροτέρας συνομιλίας νά έγερθή καί νά έξέλθη άποτόμως».

Κατά τινα χαρακτηρισμόν είνε σφοδρός είς δλα του τά πάθη άν καί συχνά 
γνωρίζει νά συγκρατήται. Ελεύθερος προλήψεων δρα κατά τήν ιδέαν, ή όποία 
τοΰ έπέρ/εται στιγμιαίως χωρίς νά φροντίζη νά μανθάνη έάν τοΰτο άρέσΤ) είς τοΰς 
άλλους, έαν τό έπιτρέπει ό συρμός καί ό καλός τρόπος τοΰ φέρεσθαι. Πάσα αντι
λογία του είνε μισητή... Είνε παράδοξος· ό τρόπος του και τό έξωτερικόν του 
έχουν παν δ,τι δύναται να τόν καταστήσουν δυσάοεστον. Έν τούτοις τα παιδια, 
αί γυναίκες καί πολλά άλλα ποόσωπα τόν άγαποΰν....».

Ή ζωη, την όποίαν έξ άλλου διάγει ό Γκαΐτε έκτος τών πνευματικών του 
ασχολιών εινε διηνεκής άσκησις· ούδενός κόπου φείδεται όπως ένισχύση καί σκλη- 
ραγωγήση τό σώμα του, ιππεύει, κολυμβα, χορεύει καί παγοδρομεί. Έν Βαϊμαρη 
λούεται κατά τας ψυχρά; νύκτας τοΰ Απριλίου καί Νοεμβρίου- ιππεύει ύπό τόν 
μεσημβρινόν ήλιον η ύπό τας χιονώδεις καταιγίδας καί είς τήν καρδιαν τοΰ χει
μώνας α,έρχεται έπΐ τοΰ όρου; Μπρόκεν. Μετά λύσσης ρίπτεται είς πάσαν προ
σπάθειαν ή όποία τόν κουράζει περισσότερον. Έν Στρασβούργο; ακριβώς τάς ήμέ- 
ρας καθ’ άς πας θύρυβος τοΰ ητο μισητός παοηκολούΟει τήν ύποχώοησιν παρα- 
πλεύρως τών τυμπάνων. Διά να δαμάση τόν ίλιγγον άνήοχετο επί τοΰ κωδωνο
στασίου τής μητροπόλεως. Διά νά καταπολέμηση τήν φ ίκην του εκ τής ασθε
νικής καί τραυματισμένης σαρκός, επεσκέπτετο τάς κλινικά; καί τάς αίΟούσας 
τής νεκοοψίας Καί πολλάκις διέμεινε τήν νύκτα είς κοιμητήριο·/ διά νά παλαίση 
κατα τοΰ φόβου...».

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

*Η &λληλθγροφία τοΰ Nitde. Είς τά τελευταία φύλλα τής Neue Deu- 
stche Rundschau ή άδελιοή τοΰ Νίτσε κυρία Φαΐρστερ—Νίτσε εδςμοσίευσεν απο
σπάσματα τής αλληλογραφίας τοΰ Νίτσε, ή όποία εντός ολίγου Οά έκδοΟή είς ιδι
αίτερον τόμον. Τά αποσπάσματα ταΰτα είνε επιστολαί ανταλλαγεΐσαι μεταξύ τοΰ 
Νιτσε καί τοΰ Ερρίκου δέ Στάίν 'Ο Νίτσε κατά τά ετη τής απομονωσεώς του 
ματαίως ήγωνίζετο νά ευ:η τινά εν Γερμανία, ό όποιος θά ήδύνατο να έννοήση 
τάς ιδέας του.Καί τόν όνειοοπολούμενον εκείνον μαΟα,τήν ένόμισε πρός στιγμήν ότι τόν 
συνήντησεν είς τόν γλυκόν έκεϊνον νεανίαν, δστις έκαλεΐτο Ερρίκος δέ Σταϊν 
καί ό όποιος ήτο παιδαγωγός εί; τήν οικογένειαν Βάγνερ, έκέκτητο δέ εύ- 
γένειαν αΐσδηαάτω/, ή όποία είχε θέλξει τόν φιλόσοφον. Όποιον πΰρ εις τας 
επιστολάς τοΰ Νίτσε 1 άλλ’ όποία έπιφυλακτικότης είς τάς απαντήσεις τοΰ Στάίν. 
Ό Νίτσε τοΰ αποστέλλει έν σχεδίω τό Οεσπέσιον ποίημα, τό όποιον εύρίσκεται 
εί; τό τέλος τοΰ Πέραν τοΰ Καλού καί τοΰ Κακού καί δ μι
κρός καθηγητής ουδέ έννόησε. Καί τοΰτο διότι ό Στάίν είτον άπλούστατα ιιβαγνε- 
ριακός φιλόσοφος».

ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΥΠΟ ΚΟΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Στο Πνεΰμα ποΰ γίνε άπό πλάστη; πλάσμα, 
Στό κορμί δόξα!

(Άπό τόν «"Τ μνο τοΰ Σώματος) 

Δόξα στό πλάσμα δόξα, άλλ’ δμως πρώτα 
Άπ’ δλα δόξα, χίλιες φορές δόξα 
Στόν Πλάστη, ώ τό καθάριο άσαρκο Πνεΰμα, 
Θαύμα θαυμάτων!

Στοϋ Παντός τ’ Άλφα καί τ’ Ωμέγα δόξα! 
Ώ φώς πού τά σκοτάδια τών αβύσσων 
Τά νικάς, φοβερότερο άπό κείνα ! 
Ώ αθώρητον, ώ άγνώριστον, ώ θειον, 
Ώ άγγιχτον Ένα I

Ώ βράχε καταμόναχε, πού γύρω 
Σέ οφιχτοζώνει ωκεανός, κι άν ήταν < 
Βολετό σου νά σκύφμς, καί μπροστά σου 
Νά ίδής, συντρίμμια θάβλεπες μπροστά σου, 
Αράγματα όχι! _

Ώ! δόξα στό μεγάλο τόν ιερέα 
Τής μυστικής θρησκείας ποΰ άδερφώνει 
Τόν ακριβό χορό τών διαλεμένων 
Στάδυτα τών άδυτων, έξω κ’ έξω 
Άπό τούς όχλους.

Στό Λόγο δόξα ποΰ τούς όχλους φεύγει, 
Μά καί. δταν κατεβαίνη πρός έκείνους, 
Τούς δένει, (όχι σάν ήρωας ή μονάρχης 
Μέ προσταγή καί άγώνα ) μέ τά μάγια, 
Σ’ ένα του νόημα!

IX
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ΤΩ φλόγα ποΰ τό σίδερο δαμάζεις 
Φωλιασμένη κ&ί μέσα στό καλάμι, 
Ώ τοΰ Έλο'ί φοβέρισμα κρυμμένο 
Στό βάτο ποΰ δλο φλέγεται καί πάντα 
Άκαφτος μένει.
Στάλα που μάς μεθάς και ποΰ μάς πνίγεις 
Σέ μιά μοσκοπλημμύραν ωκεάνια 
Δίχως νά πιάνης κι δσον τόπο πιάνει 
Στήν άκρη άπό τά δάχτυλα τό χνούδι 
Της πεταλούδας.
Ώ ποΰ είσαι γεννημένη άπό τό αίμα 
χιλιάδων ρόδων, δύναμη ποΰ κάνεις 
Καί τό σακάτη άκόμα νά θριαμόεύη 
Σά νά είνε νικητής άρματοδρόμος 
Τής ’Ολυμπίας.
Τόν κουρνιαχτό δέν αγαπάς τοΰ δρόμου, 
Μηδέ τή χλαλοή τής πάλι.ς, μήτε
Τής άγριλιάς τόν κύκλο, οΰτε τών άθλων 
Τό δόξασμα· στεφάνι σου τό φέγγος 
Τής θείας γαλήνης.
Προτού ξανοίξμ στά πολύαστρα ύφη 
Τό νέον αστέρι ό ξανοιχτής τών κόσμων, 

’Αθώρητον άκόμα, τού τό δείχνεις 
Μέσ’ στό βαθύ του σκύφιμο, όλομέσα 
Στό λογισμό του.
Στού στρατηλάτη έσΰ τή νίκη σκλάβα 
Φέρνεις του πρίν ό πόλεμος άνάφη' 
Μέ τής αύγής τά όνείρατα κομίζεις 
Μέσα στό νοΰ τό στοχασμό ποΰ αλλάζει 
Τής γής τήν δφη! ΚωιίτΛζ Π«Λά

Ο ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΒΑΓΝΕΡ*
KlJkl ΈΞ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ

ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΕΛΕΤ

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

Διά τών ανωτέρω θεωριών άπεμακούνθημεν ολίγον τοΰ κυρίου θέματός 
μας όμιλοΰντες περί χρωματισμού είς τήν φιλολογίαν καί ποίησιν. Άν 
εγράψαμεν δ,τι έγράψαμεν περί χρωματισμού, έπράξαμεν τοϋτο διά δύο 
λόγους· πρώτον βεβαίως, διά νά δώσωμεν μίαν σχετικώς σταθεράν ιδέαν 
αύτοΰ είς τούς άναγνώστας καί νά είπωμεν δτι δλαι αύταί αί θεωρία1., 
εύρίσκονται έφηρμοσμέναι είς τά έργα τού Βάγνερ, είς βαθμόν τελειότη- 
τος τοιοΰτον εις τόν οποίον ούδείς άλλος μέχρι τής σήμερον έφθασε, καί 
οεύτερον διά νά ειπωμεν έν τέλει δτι ό Βάγνερ άναπτύξας καί τελεια- 
ποιήσας όσον ούδείς άλλος σύγχρονός του είδη τινά είς τήν τέχνην 
του ύπήρξεν ό διδάσκαλος καί ύποβολεύς καί δι ’ άλλας τέχνας. Αύτή ή 
τοΰ χρωματισμού ίδιότης τοΰ Βάγνερ πολύ έπέδρασεν έπί τής συγχρόνου 
πεζογραφίας καί ποιήσεως. Άπόδειξις μεγάλη είνε ή πεζογραφία καί ή 
ποίησις τοΰ Δ’ Άννούντσιο ή μουσική εκφρασις τής όποιας κατά μέγα 
μέρος οφείλεται ίσως είς τήν έπίδρασιν τής βαγνερικής μουσικής. Διά νά 
λάβη κανείς μόνον ιδέαν τής περιγραφικής αύτής δυνάμεως τοΰ Βάγνερ, 
πρέπει νά άκούση δι ’ ορχήστραν τήν Ζωήν τών δασών. Ή φαντασία 
τοΰ ακροωμένου τό θαυμάσιον τούτο εργον, άναπλάττει τήν άγρίαν καί 
αγνήν φύσιν τών παρθένων δασών, μέ δλα τά ζωηρά καί έντονα χρώμα
τά της, τό δέ ούς παρακολουθεί τήν εύθυμον ροήν τών ^υάκων, τον θροϋν 
τών φύλλων, τήν συμφωνίαν τών πτηνών, τήν έλαφράν πτήσίν των άπό 
κλάδου είς κλάδον, τόν μυστηριώδη βόμβον τών έντόμων.

Δύναμιν περιγραφικήν τής φύσεως καί ιδίως τών χρωμάτων της με
ταξύ τών συγχρόνων έχει, φρονοϋμεν, κατ’ εξοχήν ό Μασκάνης ό εύφάν- 
ταστος δσον καί γόνιμος καί θερμός ούτος μουσουργός, ό όποιος άν δεν 
ειχεν έλαττώματά τινα, θά ήτο άληθής μεγαλοφυία. Τό συμφωνικόν 
προοίμιον τής «Ίριδος» τοΰ τελευταίου μ-λοοράματός του, δύναται νά 
χρησιμεύση ώς δείγμα πολύτιμον περιγραφικής μουσικής. Ούδείς κατά 
τήν ατομικήν μας γνώμην ήδυνήθη μεταξύ τών συγχρόνων νά οίκειοποιηθή 
καί συγχωνεύση εις τήν μουσικήν του δλον τόν συμφωνικόν πλούτον τοΰ 
Βάγνερ. Ό άκούσας τήν «Ίριδα» καί ιδίως τό προοίμιόν της ίσως μάς 
δικαιώση.

Πριν ή άφήσωμεν τό περί τών ιδιοτήτων τής βαγνερικής ορχήστρας 
θέμα, είς τό όποιαν κατά ποο (αησιν περισσότερον Πρίνον έσταθμεύσα- 

------------ '
(’) Βλέπε τ'ο «Περιοδικόν μας» τ»ϋχος 15 τής 1 ·'Οκτωβρίου.
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TO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

μεν είς τήν μικράν μας αύτήν μελέτην, καλόν θά ήτο νά δώσωμεν 
μίαν ιδέαν περί νεωτέρας σχολής έν τή ζωγραφική, ή όποία ακμάζει έν 
“· ■ όποιας ίσως κύριος θεμελιωτής ύπήρξεν ό Βάγνερ μέ τό
Εύρώπη, καί τής 
πολυφωνικόν του σύστημα.

Ή σχολή αΰτη,λέγομένη
έν ’Ιταλία scuola del divisionismo συνί- 

σταται είς τούτο : Ώς γνωστόν διά τών διαφόρων συγχωνεύσεων τών 
επτά απλών χρωμάτων ή βαφών (colori Ο tinte) παράγονται αί ήμιβα- 
φαί (mezze tinte) είς τάς όποιας περιστρέφεται κυρίως σήμερον ή ζω
γραφική τέχνη. Οί οπαδοί λοιπόν τού divisionismo πρός παραγωγήν 
αύτών τών ήμιβαφών δέν συγχωνεύουσι τά διάφορα άπλά χρώματα, 
άλλ ’ έκθέτουσιν έπί τού ζωγραφικού πίνακος έξ αύτών έκεΐνα ή ένότης 
τών όποιων παράγει τήν ζητουμένην ΰπ ’ αύτών ήμ.ιβαφήν θέτο/τες λε- 
πτάς στιγμάς απλού χρώματος, τήν μίαν πλησίον τής άλλης ούτως ώστε 
ή νοητή φωτεινή άκτίς τού ένός απλού χοώματο; νά άποτελή παράλλη
λον ώς πρός εκείνην τού πλησίον αύτού ’ Γ1 — ■•'-Άνίυσιο δέ 

επέρχεται έζ άποστάσεως διά τού νόμου της πρνν,. κατά τό όποιον δύο ή πολάά σώματα διϊστάμενα μεταξύ των καί έ'χοντα 
διάφορα χρώμ,ατα διά τόν πλησίον αύτών κείμενον θεατήν, έφ ’ δσον ού- 
τος απομακρύνεται άπο αύτά τείνουν ταύτα νά συγχωνευτούν καί απο

τελόσουν μίαν μάζαν μονόχρωμον.Ό παραλληλισμός λοιπόν ούτος τών χρωμάτων υπάρχει καί είς τούς 

ήχους. Μεσολαβεί πάντο· 
έκφερομένων ύπό των φωνω. .... , παντός ήχου άγει παράλληλον ώς πρός τήν ίδιαν ακτίνα ένός πλησίον 

έκφερομένου.Ή συγχώνευσις δέ επέρχεται έξ άποστάσεως επίσης ώς είς τά χρώ

ματα τών divisionisti.Δι ’ αύτό ό άκοοατής ένός μουσικού έργου προτιμά νά τοποθέτησή είς 
μίαν σχετικήν άπόστασιν άπό τήν ορχήστραν ή άπό τάς φωνάς καί όχι 
πολύ πλησίον αύτών καί δι’ αύτό ίσως κυρίως ο Βάγνερ είς τό έν Βαύ- 
ρόϋτ θέατρόντου προσεπάθησε νά άπομακούνη άπό τούς άκροατάς δσον τό 
δυνατόν τήν ορχήστραν του. Ό divisionismo, εννοείται, υπήρξε πάντοτε 
είς τούς ήχους άφ*  δτου έπενοήθη ή συμφωνία, άλλ’ ό Βάγνερ ύπήρξεν ό 
καταστήσας αύτόν διά τής πλούσιας πολυφωνική; μουσικής του αίσθητό- 

τερον.Καί τώρα θά έπιχειρήσωμεν νά δώσωμεν μίαν ιδέαν περί άλλου 
προϊόντος τού δημιουργικού πνεύματος τού Βάγνερ τοΰ κυρίως χαρα
κτηριστικού πνεύματος τών έργων του, δηλαδή τού Leit motlV (κυριαρ

χούν μέλος).Είς τήν ζωήν σας βεβαίως θά συνηντήθητε καί θά ήλθατε είς συγκοι
νωνίαν ιδεών καί αισθημάτων μέ εκατοντάδας, μυριάδας άνθρώπων. Θά 
παρατηρήσατε βεβαίως δτι έκαστος έξ αύτών φέρει ίδιον χαρακτήρα, 
άποτελεΐ προσωπικότητα ζεχωριστήν άπό τών άλλων. Θά συνηντήθητε ’’ 
μέ τόν ήρεμον τόν γαλήνιον άνθρωπον π. χ. Θά παρετηρήσατε δτι τάς 
πράξεις του, τούς λόγους του, τάς κινήσεις του ^υθμίζει πάντοτε εις

Ανην
κειμένου. Ή συγχώνευσις δέ 
τής προοπτικής έν τή φύσει

διάστημα μεταξύ δύο ή περισσοτέρο)ν ήχων 
τών φωνών ή ύπό τών οργάνων, ή ηχητική δέ ακτίς 

— ΑΛίίτΛβν ώί πρός τήν ιδίαν ακτίνα ένός πλησίον

χαρακτήρ ό τής γαλήνης. Καί δταν αύτός ό άνθρωπος διά μίαν εξωτερι
κήν τής φύσεως του αιτίαν εί; τήν πορείαν τοϋ βίου του συναντήση τι ή 
θέα τού όποιου ή ή άντίληψις ή ή αίσθησις τού έξεγείρει ίσχυρώς 
παρά τό σύνηθες τό νευρικόν του σύστημα, δταν δργισθή, δταν άγα- 
πήση, δταν ζηλοτυπήση, φυσικά τότε ό κύριος χαρακτήρ του ύπόκειται 
είς άλλοίωσιν καί απομακρύνεται άπό τα δριά του. ’Αλλά θά πα
ρετηρήσατε συγχρόνως δτι ή παρεκτροπή αύτη μετέχει τού 
κυρίου χαρακτήρό; του ό όποιος ώς είπομεν εινε ή ήρεμία, ή γαλήνη. 
Ούτω καί ο οςύθυμος άνθρωπος, ό φανατικός, ό απότομος, ούτω καί ό άγα- 
θός ό ειρηνικός, ό αγνός, ό ίδανιστής, ούτω καί ό θετικός ό υλιστής, εί; 
δλα; τά; έκδηλώσεις τής ζωής των φέρουσι πάντοτε τό κύριον χαρακτηρι
στικόν τής ιδιαιτέρα; φύσεώ; των τό όποιον έπίση; έν εξωτερικόν αίτιον 
έν τή ζωή δύνα αι νά τροποποιήση καί άλλοιώση έν μέρει, άλλά τό βάθος 
μένει πάντοτε τό αύτό. Ή συνάντησε; δέ μέ ένα έκαστον τών διαφόρων 
αύτών ανθρώπων ή ή άνάμνησις τή; ύπάρξεώς του, ή ή άναπαράστασις 
διά τής φαντασίας τή; μορφής του σά; γεννγ πάντοτε μίαν ιδέαν, έν 
συναίσθημα, ή τή; γαλήνη; ή τού σάλου, ή τού αποτόμου, ή τού ειρη
νικού, ή τού αγνού, κ λ.π. άναλόγως τού κυρίου χαρακτήρος ένός έκά- 
στου έξ αύτών.

’Επίσης αί πολλαπλαΐ έκδηλώσεις τού κάλλους τής εξωτερικής φύσεως 
δταν προσφέρονται είς τάς αισθήσεις μας, μά; γεννούν διάφορα σναισθή- 
ματα καί εντυπώσεις, άναλόγως τού κυρίου χαρακτήρος πού φέρει έκά- 
στη έξ αύτών.

Ή όμαλή καί απέραντος πεδιάς μάς εμπνέει τόν ^εμβασμόν καί τήν 
γαλήνην, ό κατάφυτο; κάμπος τήν εύθυμίαν, τήν ζωηρώτητα, τήν μέ- 
θην τών χρωμάτων, ή κρημνώδης καί άπότομος φύσις τάς φρικιάσεις τοϋ 
άγριου καί τής αβύσσου, τά γυμνά, αρμονικά καί γαλήνια όρη ώς ό 
Υμηττός τής ’Αττικής, τήν μαγείαν, τήν έκστασιν τών θείων παρα
θέσεων.

Πολλά δμως δύνανται νά συντελέσουν ώστε νά τροποποιηθή καί άλ- 
λοιωθή έν μέρει ή έκφρασις τών ανωτέροι τόπων, χ; ή ορμή τής καταιγί- 
δος, ή ή έξάπλωσις τής σκιά; τών νεφών ή ή χιών, καί άλλα. Τό βάθο; 
δμως τού χαρακτήρος ένός έκάστου αύτών τών τόπων μένει πάντοτε το 
αύτό. Ό Βάγνερ λοιπόν διά τού Leit motiv ζητεί νά διερμηνεύσει άκρι- 
βώς τόν κύριον αύτόν χαρακτήρα ένός έκάστου τών στοιχείων τή; «ρύ
σεως. Όταν διά τή; μουσική; του γίνεται διερμηνεύς τή; έμψύχου φύ
σεως, έκαστον δρών πρόσωπον τοϋ δράματός του παρουσιάζεται είς τήν 
αίσθησίν μας καί άντίληψίν διά μιά; μουσικής φράσεως, ή όποία διερμη
νεύει τόν κύριον αύτού χαρακτήρα, φράσι; ή όποία διαρκούσης τής έςε- 
λίξεως τού δράματος τροποποιείται καί άλλοιούται έν μέρει, άναλόγως 
τής ψυχολογικής πορείας τήν όποιαν λαμβάνει είς τό δράμα αύτό τό δρών 
πρόσωπον, μετέχει δμω; πάντοτε τού βάσιμου της χαρακτήρος.

Ούτω, κατά τό ίδιον σύστημα ό Βάγνερ μά; περιγράφει τήν νέκραν 
έξωτερικήν φύσιν.

Ή έπίδρασις τού Leit motiv τού Βάγνερ έσχεν ηχώ είς τήν σημερι-
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vry φιλολογίαν, Ό κάλλιον παντός άλλου έννοήσας τήν σημασίαν τοΰ 
Leit motiv καί έφαρμόσας αύτό εις τά έργα του υπήρξε κα'ι εινε ό Δ * 
Άννούντζιο, ό μουσικώτατος καλλιτέχνης τοΰ λόγου. "Ας άναγνωσθώ- 
σΐν αί «Παρθένοι τών Βράχων». Είχομεν κατά νοϋν, προτιθέμενοι νά 
γράψωμεν αυτήν τήν ταπεινήν μας μελέτην έπί τοΰ Βάγνερ, οχι μόνον 
νά είπωμεν οποίας αλλοιώσεις έπέφερεν εις τήν παλαιάν μουσικήν καί ό
ποίαν διεύθυνσιν έδωκεν εις τήν νεωτέραν τό σύστημά του, αλλά καί νά 
δώσωμεν μίαν ιδέαν τής έπιδράσεώς του έπί τών άλλων τεχνών, ώστε 
δεν μάς φαίνεται περιττόν νά όμιλήσωμεν περί μιας άπό τάς νεωτέρας 
σχολάς ή όποία ακμάζει έν Εύρώπη εις τήν φιλολογίαν καί ποίησιν ιδίως, 
τής σχολής τοΰ impressionismo, τής οποίας, κατά τήν σταθερόν μας 
γνώμην θεμελιωτής εινε ό Βάγνερ, καί οι ούδαμοϋ άνεγνώσαμεν ή ήκού- 
σαμέν τι περί τούτου.

Ό καλλιτέχνης σχεδόν πάντοτε δημιουργεί διά τής άναμνήσεως. 
Άλλά φαντασθήτε ή άπόστασις άπό τοΰ στοιχείου τό όποιον ένέπνευσε 
τόν καλλιτέχνην, ό χρόνος ό όποιος τόν χωρίζει άπό τής στιγμής κατά 
τήν όποίαν τό είδε, τό άντελήφθη, τό ήσθάνθη, πόσον άφαιρεϊ άπό τήν 
τελείαν έκφρασιν τής άναπαραστάσεώς του.

Φαντασθήτε τόν Βετχόβεν έμπνεόμενον πρό τών άπειρων στοιχείων τοΰ 
κάλλους τής φύσεως. Όποία έξαρσις, όποιον ρΐγος άφάτου ύπεραισθή- 
σεως, άσύλληπτον δι ’ ημάς οϊτινες τό φανταζόμεθα, θά περιέτρεχε τάς 
φλέβας του! Καί φαντασθήτε τώρα τόν Βετχόβεν ύστερον άπό ενα μή
να, άπό δύο, άπό έν έτος, κλειόμενου είς τό σπουδαστήριό·/ του, άνα- 
πολοΰντα τό παρελθόν καί τάς εντυπώσεις του καί έμπνεόμενον. Παύει 
έκείνη ή άρχική έντασις τών νεύρων, έκεϊνος ό πυρετός τόν όποιον γεν
νά ή πρώτη εμπνευσις πρό τοΰ κάλλους τοΰ αντικειμένου τό όποιον προσπί
πτει είς τάς αισθήσεις τοΰ καλλιτέχνου. ’Επέρχεται σχετική τις γαλήνη 
ή όποία δίδει τόπον είς τήν λογικήν, εις τήν ψύχραν λογικήν νά . . . . 
δηλητηρίαση ενίοτε τήν έμπνευσιν.

Ή σχολή λοιπόν τοΰ impressionismo (βασίζεται είς τήν άναπα- 
ράστασιν γενικώς τής φύσεως, τηρούσα τόν χαρακτήρα τής αρχικής 
έμπνεύσεως, τήν όποίαν έγέννησεν είς τον καλλιτέχνην τό όραμα ένος 
άντικειμένου.

’Εννοείται δτι τό τοιοΰτον φέρει ώς συνέπειαν τό τολμηρόν τού ύφους, 
μέχρι τού παραδόξου, καλλιτεχνικόν παραλήρημα, άν μάς έπιτρέπε- 
ται ή έκφρασις, άλλά συγχρόνως σθένος, ζωηρότητα ωμήν ή όποία μάς 
μεθφ, μάς έκπλήσσει, μάς προξενεί φρικιάσεις νέας, μάς έγγίζει είς τό 
βάθος.

Ό Καρδούτσης θαυμάζων τήν πρασινάδα καί γαλήνην τών άγρών, 
άντικρύζει αίφνης ένα βοΰν, τόν ήρεμον καί γαλήνιον αύτόν κάτοικον 
τών κάμπων, είς τό βλέμμα του δέ τό γλυκύτατου καί άτονον διακρίνει 
τήν πρασίνην σιγήν τών κάμπων. (II silenzio Verde dei 
campi).

Αύτό τοΰ ύπηγόρευσεν ή άρχική έμπνευσές του καί αύτό έξέθεσεν επί 
τόν κόσμον.

•J.

τού χάρτου καί παρέδωκεν εις

έ
Αλλαχού εις τάς βαθείας τής νυκτός ώρας κατά τάς όποιας δλα προσ

λαμβάνουν κάτι τό πένθιμ.ον καί νυσταλέου, ό ίδιος διερχόμενος έκ τίνος 
όόοϋ βλέπει αντανακλώμενου έπί τοΰ πεζοδρομίού τό ήμιεσβεσμέυον φώς 
τώυ φαυών, φαντάζεται δέ άμέσω; δτι οί φανοί χ α σμ ώ ν τ α ι άκτί- 
νας φωτός έπί τοΰ πεζοδρομίου! |i fanali sbadiglianti luce sul marcia- 
piede].

"Αν ό Καρδούτσης έπεχείρει διά τής άναμνήσεως νά δώση ιδέαν αύτής 
τής εικόνος, παραμελών τήν άρχικήν έμπνευσιν πρό τοΰ αντικειμένου, 
ίσως θά μάς εϊχεν είπη δτι είδε τούς φανούς διαχέοντας μυστηριωδώς, 
έπί τή υποθέσει τό φώς των κ.τ.λ. ή τα πολύ δτι είδε τούς φανούς μέ 
δψιν νυσταλέαν διαχέοντας φώς κ.τ.λ.

Δέν εινε παράδοςον έάν είπωμεν δτι καί είς τήν άπόστασιν τοΰ χρόνου 
ό όποιος μάς χωρίζει άπό τήν στιγμήν ποΰ είδομεν έν αντικείμενου ή 
συνελάβομεν μίαν ιδίαν, έν συναίσθημα υπάρχει ό νόμος τής προοπτικής, 
ό όποιος ξεβάφει καί σμικρύνει.

’Εννοείται δτι δχι πάντοτε, ό καλλιτέχνης δύναται νά έκφέρη άκε- 
ραίαν τήν έμπνευσιν δπως έγεννήθη είς αύτόν τήν στιγμήν κατά τήν ό
ποίαν αντίκρυσεν αντικείμενου τι τό όποιον τόν συνεκίνησε κνί συνήρπα- 
σεν. Αύτός ό πυρετός ό κατέχων αύτόν κατά τήν στιγμήν έκείνην, 
ύ μυστικός παλμός όλων τών κυτάρρων τοΰ σώματός του, τόν μεθά άπό 
υψηλήν μέθην, τόν ζαλίζει σχεδόν, τοΰ προξενεί τόν ίλιγγον τόν όποιον 
γεννά τό όραμα γοήσσης αβύσσου. Τοΰ έρχονται δμως κατά τήν διάρκειαν 
αύτήν ίδέαι άπομεμονωμέναι καί άκέραιαι, παρομοιώσεις, άλληγορίαι ζωη- 
ραί, φωτοβόλοι ώς άστραπαί είς νεφέλωμα. Αύτάς τάς άστραπάς 
λοιπόν ό ίδιοφάνταστος καλλιτέχνης παρουσιάζει χωρίς νά έπισκιάση τό 
φώς των μέ τήν φαιότητα τής σχολαστικής λογικής.

Πόλεμος, εννοείται, γίνεται παντού ύπό τών τριών τετάρτων τής 
κοινωνίας έναντίον τών impressionisti, διότι τά τρία τέταρτα πάσης 
κοινωνίας έχουν τήν άπαίτησίν ό καλλιτέχνης νά είνε υποχρεωμένος νά 
τρέφη τό πνεύμα του είς τά κοινά καί περιωρισμένα δόγματα τής ξηράς 
λογικής, διότι καί ή λογική μέχρι τινός εινε καί έν δόγμα, καί δέν έν- 
νοεΐ δτι πέραν αύτών τών όρίων υπάρχει αίϊθησις ιδιαιτέρα ή όποία 
γεννήί λογικήν ιδεώδη και απεριόριστον.

Αύτός είνε ό λόγος διά τόν όποιον έν Εύρώπη παρεξηγοΰνται ένίοτε 
οί ίδιοφάνταστοι καλλιτέχναι καί αύτός εινε έπίσης εις άπό τούς κυρίω- 
τέρους λόγους διά τούς όποιους δέν είνε νοητοί είς πολλούς οί νεωτερί- 
ζοντες εκ τών συγγραφέων μας.

Ό Βάγνερ λοιπόν κατά τήν γνώμην μας είνε ό θεμελιωτής αύτής τής 
σχολής. Διατί νά μή παραδεχθή κανείς τούτο, άφ’ ού βύδείς, τούλά- 
χιστον άφ’ δσον ήξεύρομεν, πριν αύτοΰ μάς έπροξέ'ησε τάς φρικιάσεις 
αύτοΰ τοΰ ιμπρεσιονισμού, φρικιάσεις καί έκπλήξεις ποΰ γεννά, ή άκρό- 
ασις αίφνης τής Cavaleata τής Βαλκυρίας καί τό filanale της. Διατί 
νά μή παραδεχθή κανείς δτι ή άκρόασις τών έργων του βαθμηδόν καί 
κατ ’ ολίγον διέθεσε τήν ψυχήν τών καλλιτεχ νών άλλων τεχνών ώς τής 
φιλολογίας καί ποιήσεως είς τό νά εφαρμόσουν είς τήν τέχνην των αύτόν
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τον ΐδιοφάνταστον τεχνικόν τρόπον ;
Μας υπολείπεται νά όμιλήσωμεν περί τών τύπων τοϋ Βαγνερικοϋ 

οράματος. "Ήδη έξ όσων εΐπομεν έγινεν αντιληπτός ό κόσμος τοϋ Βά
γνερ εις τόν αναγνώστην.

Ό Βάγνερ άνυψώθη ώς ό κορυδαλός υψηλά εϊς τόν αιθέρα κα'ι έψαλεν. 
Εϊς τόν κόσμον του βασιλεύει ή ελευθερία καί τό απεριόριστον.

Τούς διερμηνείς λοιπόν τής ψυχής του καί τής τέχνης του δέν ήδύνατο 
νά τους άντλήση άπό τήν κοινωνίαν τήν πραγματικήν, τήν παρουσιά- 
ζουσαν τόν άνθρωπον αιχμάλωτον τών κοινωνικών θεσμών καί ασθενικόν 
ώς τόν άποκαλεϊ ο Νίτσε. Ο Βάγνερ πρός διερμηνείαν τοϋ κόσμου του 
προσέτρεξεν εϊς ήρωας καί ημιθέους.

"Ωθησ ε οέ τόν Βάγνερ νά προβή είς τήν εκλογήν αύτών τών τύπων 
είς τό όραμά του καί ή ίδιότης τής άοριστίας τήν οποίαν έχει ή μουσική.

"Ο Βάγνερ οιά τών έργων του καί ιδίως διά τής τετραλογίας τοϋ 
Nibelungen, ήθέλησε νά μάς κατάδειξη φανερά δτι ή μουσική δέν δύ
ναται νά διερμηνεύση τήν πραγματικότητα, άλλ’ είνε κατάλληλος νά 
μάς μεταφέρω είς τόν κόσμον τών ονείρων καί τοϋ μυστικού.

Έδώ θά μάς έπιτραπή νά έκφέρωμεν παρατήρησίν ή όποία ίσως άν- 
τίκειται εις τόν χαρακτήρα τής μελέτης μας αύτής.

Αύτή ή ιδέα τοΰ Βάγνερ περί τής μουσικής ενέχει διά πολλούς πολύ 
τό ύπερβολικόν.

"Ότι ή μουσική κέκτηται περισσότερον άπό κάδε άλλην τέχνην τήν 
ιδιότητα τοϋ αορίστου είνε άναμφισβήτητον καί περί τούτου θά είπωμεν 
τινά. Τοϋτο δμως δέν δύναται καθολοκληρίαν νά τήν έμποόίση άπό τοϋ 
νά ήνε μέχρι τινός καί όιερμηνεύς τοϋ πραγματικού κόσμου.

Ημείς είμεθα έξ εκείνων οί όποιοι πιστεύουσιν άκραδάντως, δτι ή 
μουσική ιδέα καί εκφρασις εύρίσκεται έν τή φύσει ακριβώς αντιστοιχούσα 
καί άναγκαστικώς πρός εν έκαστον τών στοιχείων αύτής, διόιι ύπάρ- 
χουν καί οί διατεινόμενοι δτι ή μουσική είνε συμβολική, δτι δηλαδή δέν 
υπάρχουν ώρισμέναι μουσικαί εκφράσεις άναγκαστικώς αντιστοιχούσα'· 
πρός ώρισμένας ιδέας, συναισθήματα, ή πράγματα, εκφράσεις τάς οποίας 
ή φύσις αύτή ύπαγορεύει, άλλ’ δτι οί μουσικοί ώρισαν κατά συνθήκην 
πρότυπα μελωδικά καί αρμονικά τά οποία αύτοί ή θ έ λ η σ α ν νά διερ
μηνεύουν ώρισμένας ιδέας, ή συνήθεια δέ με τόν χρόνον ίσχυσε τόσον 
ώστε άκροώμενοι μιάς μουσικής φράσεως οίασδήποτε νά εύρίσκωμεν τήν 
αντιστοιχούσαν ιδέαν ή τό συναίσθημα τό όποιον διερμηνεύει.

Τοϋτο δι ’ εκείνους οί όποιοι πρεσβεύουν τήν αρχήν τής άπό τής φύ
σεως εξαγωγής τής μουσικής ιδέας ή έκφράσεως φαίνεται έσφαλμένον. 
"Ο,τι περί χρωματισμού έγράψαμεν προηγουμένως δύναται νά πείση 
εκείνους οί όποιοι βαθέως εξετάζουν τά πράγματα, περί τής άλήθειας 
τών λεγομένων μας. Τό μέχρι τινός ορίου σκοτεινόν καί άόριστον τής 
μουσικής δύναται νά έζηγηθή ούτω.

Εϊς τούς καλλιτέχνας τών άλλων τεχνών ή φύσις παρέχει τάς γραμ- 
μάς της καί τάς ιδέας της πολύ αίσθητοτέρας παρ’δ,τι είς τούς καλλι- 
τέχνας μουσικούς, καί τούτο διότι αί αισθήσεις διά τών οποίων μετά-

t

φέρουν είς τόν έγκέφ?λόν τους τάς έξωτερικάς τής φύσεως εντυπώσεις 
είνε πολύ περισσότερον άνεπτυγμέναι άπό τής μουσικής ακουστικής αί- 
σθήσεως είς τόν μουσικόν. Ό μουσικός λοιπόν, διά μίαν ατέλειαν τής 
μουσικής αίσθήσεώς του, αντλεί άπό τήν φύσιν τήν ιδέαν καί έκφρασιν 
σκοτεινήν καί συγκεχυμένην, είνε δέ ήναγκασμένος δια νά τήν κατα- 
στήση διαυγεστέραν, νά τήν πλου'ίση καί νά τής σώση μορφήν πλέον 
ώρισμένην, είς τοϋτο δέ έρχεται κάπως ή συνθήκη, άλλ’ ό πυρήν της 

δμως είνε ειλημμένος άπό τήν φύσιν.
Έπίσης αύτή ή αδυναμία τής μουσικής του αίσθήσεώς τόν αναγκάζει 

πολλάκις νά ήνε καθαρώς ύποκείμενικός, ιδίως έκεΐ δπου πρόκειται νά 
άναπαραστήση τήν έκφρασιν τής εξωτερικής νέκρας φύσεως, οπότε μ.ή 
δυνάμε·.ος νά άντλήση άκεοαίως άπό · τής φύσεως τήν έκφρασιν, διερμη
νεύει τό συναίσθημα τό όποιον τοϋ έγέννησεν ή θέα της.

Δέν είνε δέ παράλογον έάν είπωμεν δτι είς άόριστον μέλλοντα χρό
νον, τό νευρικόν σύστημα τοϋ άνθρώπου θέλει φθίση εις τοιοΰτον ση
μεΐον ύπερευα.ισθησίας, ώστε ή μουσική άκουστική του αίσθησις είς άκρον 
ανεπτυγμένη νά δύναται νά άποσπάση άκεοαίαν καί καθαράν άπό τής 
φύσεως τήν έκφρασιν ή ιδέαν καί νά τήν θέση έπί τοϋ χάρτου χωρίς νά 
τήν ύποβάλη είς τήν τυραννίαν τής συνθήκης.

Ό Stelio Effrena είς τήν «Φωτιάν» τοϋ Δ’ Άννούντσιο δύναται 
νά δώση τήν ιδέαν τοϋ άνθρώπου περί τοϋ όποιου ομιλοϋμεν.

Φαίνεται λοιπόν υπερβολή τό νά περιστείλη κανείς τόσον τά όρια τής 
μουσικής ώστε νά δύναται αύτη νά διεραηνεύη μόνον τό αόριστον καί 

υπερφυσικόν.
Δέν δύναται βεβαίως νά ήνε τόσον διαυγής καί ακριβής είς τήν οιερ- 

μ.ηνείαν τής φύσεως ώς αί άλλα', τέχναι- πάντοτε άφίνει εις τόν ακροα
τήν κάτι τδ αμφίβολον, τό μυστικόν,τό άτμώδες, άλλά τοϋτο δέν ισχύει 
τόσον ώστε νά τής άφαιρέση δλως διόλου τήν ιδιότητα τοϋ νά οιερμη- 

νεύη τήν πραγματικότητα.
Ό Μπιζέ τής «Κάρμεν», 

τιπαραβάλλει μέ τόν Βάγνερ 
όιερμηνεύς διά τής 
λώσεως τής φύσεως

όσην επιμονήν ό Νί

- -, -, ··,- -τ- ,
μουσικής του τής ζωηροτέρας καί θερμοτέρας εκοη- 

τόν κόσμο/ ~ζ>Ί ύπάρςεων;
Τό σημερινόν μελόδραμα τό όποιον άκμάζει ιδίως εν Ιταλία και το 
—.. ----... f.τό κοινωνικόν δράμα, οέν ητι «η-

V

......... ,- - - ίτσε αν- 
είνε ο εςοχωτατος

ις τόν κόσμο/

t γ_- - >γ -ί - ι , 
οποίον κυρίως διερμ.ηνεύει τό κοινωνικόν δράμα, 
τυγχάνει είς τόν σκοπόν του;

Τήν φλόγα τής ζηλοτυπίας, τήν όδύυην τής 
Σαντούτσας δέν τάς εύρίσκετε ςίς τήν μουσικήν 
βρότητα είς τόν έρωτα τής Μ’.μή τό εύτράπελον 
αισθηματικόν καί μελαγχολικόν ώς τό τέλος, 
μουσικήν τοϋ ΓΙουτσίνη;. Κάρμεν, Σαντούτσα, Μιμή, καίτοι ανήκουν είς 
κατηγορίαν ταπεινήν ίσως, ύπό έποψιν κοινωνικήν, πνευματικήν καί η
θικήν, κατά τήν άνάπτυξιν δμως τοϋ ύψηλού πάθους τό όποιον κατέχει 
αύτάς δέν φθάνουν είς σημεΐον εξαγνισμού, ηρωισμού, απολυτρώσεως 
παντός ψευδούς αισθήματος, ιδέας, πάσης προλήψεως; Κατά τήν διάρ-

νομίζετε δτι επι-

άπολεσθείσης τιμής τής 
τοϋ Μασκάνη; Τήν ά- 

κατ’ άρχάς, τό βαθύ 
δέν τά εύρίσκετε είς τήν
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ν.ι·.ΐΊ τοΰ πάθους των μήπως δέν καταφθάνουν τάς ύψηλάς βαθμίδας τοΰ 
ΰπερανθρωπισμοΰ;

Και δέν εινε άςιαι νά έμπνεύσουν τήν λεπτήν διάνοιαν, τήν έλευθέ- 
ραν ψυχήν καί φαντασίαν ένδς μεγάλου καλλιτέχνου ό όποιος διά τάς 
ιδιότητας αύτάς άξιοΰται νά δνομασθή υπεράνθρωπος;

Είς πολλά κατεφέρθησαν οί κριτικοί εναντίον τοΰ Βάγνερ, ένίοτε δι
καίως, ένίοτε αδίκως.

"Άδικος, νομίζομεν, είνε ή καταφορά τών κριτικών δι ’ έκεΐνο τό ό
ποιον ένέχει ή μουσική του κα'ι τό όποιον φέρει καί ή σημερινή τέχνη 
ιδίως είς τό μελόδραμα.

Ό υπό τήν έντύπωσιν τής παλαιάς σχολής άκούων £ν σημερινόν με
λόδραμα δημιουργηθέν έπί τή βάσει τών Βαγνερικών αρχών, παραπο- 
νεΐται δτι ή μουσική φράσις έν αύτφ κόπτεται ένίοτε άποτόμως καί 
παρακαίρως. Εί; τοΰτο αποδίδεται τό ά σ ύ μ μ ε τ ρ ο ν.

Έκαστη ιδέα κα'ι έκαστον πάθος έχει έζέλιςιν φυσικήν κα'ι άναγκα- 
στικήν, ή όποία πρέπει νά παρουσιάζη μορφήν ιδεώδη συμμετρικήν. 
Υπάρχει ή έν χρόνφ συμμετρία διά τούς μουσικούς καί ποιητάς δπως 
ή ίν χώρω διά τούς ζωγράφου; κα'ι γλύπτας. Αύτό τό άσύμμετρον δμως 
τό όποιον ίσως, σπανίως συναντάται εί; τά νεώτερα έργα έρχεται ώς 
συνέπεια δταν παραδεχθή κανείς δτι ή μουσική ώ; πιστή δούλη πρέπει 
νά ακόλουθή τό δράμα ειλημμένου είτε άπό τήν φυσικήν ζωήν είτε άπό 
μίαν φανταστικήν, μέ δλα τά προσκόμματα τά όποια συναντώσιν οί ή- 
ρωές του καί τά όποια κάμνουν ώστε οΰτοι νά παρεκκλίνουν τής όδού 
είς τήν όποιαν είσήλθον, μέ δλας τά; συγκρούσεις είς τάς όποιας προσ
πίπτει τό πάθος ή ή ιδέα καί τάς όποιας γέννα έντύπωσις νέα καί ά- 
πότομος και ή όποία ισχύει ώστε νά λοςοδρομήση έπ’ ολίγον αύτό τό 
πάθος, αύτή ή ιδέα.

ικοι οι πα- 
ειώσουν τήν

όποΐον τόσα 
μάταιου νά

Ή

Είς έργον μεγάλων διαστάσεω/ώς τό μελόδραμα, είς τό 
πρόσωπα δρώσι καί τόσα πάθη διάφορα συμπλέκονται, εινε 
θέλη κανείς νά εύρη τήν συμμετρίαν εί; τ: 
συμμετρία προκύπτει έν αύτφ έκ τή; αρμονίας τοΰ συνόλου, έκ τής α
ναλλοίωτου σχέσεως ή όποία μεσολαβεί μεταςύ ένός προσώπου δρώντος 
καί άλλου έν τφ αύτφ έργφ άπ’άρχή; μέχρι τέλους

Παράλογον έπί παραδείγματι θά ή— 5 ■ ί-·- ----- !
εύρη τήν συμμετρίαν έν τή φύσει J 
τών τοΰτο Γ
Μάς Νορδάου είς τά παράδοζά του, ότι ει: 
μέτρια.

" Αλλα είνε τά τρωτά μέρη είς τόν 
στηρόν κριτικόν.

Λείπει π. χ. είς τήν μουσικήν του 
σωμεν άν μάς έπ'.τραπή κ υ αν ο ΰ ν, 
νά έννοήση ό μεσημβρινός ή ανατολικός άνθρωπο 
κράζει διαρκώ; είς τόν άνέφελον ούρανόν τ

ά ελάχιστα μέρη αύτοΰ.

ός προσώπου δρώντος

ΐτο άν έχη κανείς τήν άπαίτησιν νά 
εί; τά ελάχιστα μέρη αύτής. Ό ζη-

--- ----------- 1 είς τό όποιον έφθασεν οθέλει φθάση είς τό ίδιον συμπέρασμα
ο... _ι---- vo.ro — r_. τή,, φ·5σ,Ζ/ δό.( ύπάρχει συμ-

τόν αύ-

ονομά- 
δύυαται 

.ό άντι- 
>; είς τόν άνέφελον ουρανόν του. Καί λείπει ενίοτε εκείνο 

τό ζωηρόν καί τό θερμόν, τό όποιον καθιστφ τήν μουσικήν τών Ιταλών

κάτι τό όποιον θά τό 
κάτι, τό όποΐιν μόνον 

καί ό όποΐ 
Καί λείπει έ

ήλιολουσμένην.
Ταΰτα τά λέγομεν έκ περισσού διότι άντίκεινται είς τόν κύριον προο

ρισμόν τή; μικρά; μα; αύτής μελέτη; εί; τήν όποιαν εΐχομεν ύπ ’ όψιν 
νά καταστήσωμεν φανερόν τό καλόν καί όχι τό κακόν τών έργων τοΰ 
Βάγνερ. ’Επίσης ώς έκ περισσού άναφέρομεν δτι αύτάς τάς ταπεινός μας 
ιδέας τάς όποιας άπ ’ άρχής έζεφέραμεν έπί τοΰ Βάγνερ τάς ήντλήσαμεν 
σχεδόν εύθέως άπό τοΰ έργου αύτοΰ, πολύ ολίγον βασισθέντες είς με
λέτα; καί κριτικά; άλλων. (Ιροσωπικότης άντιλήψεως, ελευθερία άτο- 
μικότητος είνε ή θρησκεία μας.

*Αν έσφάλαμέν που, θά έχρεωστοΰυ.εν εύγνωμοσύνην είς έκεΐνον δστις 
θά μάς ύπεοείκνυε τά τρωτά μας μέρη.

’Εν τελεί λέγομεν δτι, δ,τι δήποτε καί αν εύρουν οί κριτ 
παραταχθέντες έναντίον τοΰ Βάγνερ καί έπιζητούντες νά μ
άζίαν τών έργων του, πολύ ολίγον δύναται νά επίδραση ή γνώμη των.

Ό Βάγνερ μένει πάντοτε Βάγνερ, δπως ό ήλιο; μένει πάντοτε ήλιος, 
καί έξακολουθεΐ νά Οερμαίνη καί φωτίζη τόν κόσμον, καί τοι οί άστρο- 
νόμοι διά τών αύστηρών εργαλείων των ανακαλύπτουν καί διακρίνουν 
έπ ’ αύτοΰ τάς φαιά; κηλίδας.

Ό Βάγνερ είνε πάντοτε ό θεμελιωτής τής σημερινής μουσικής τέχνης 
ιδίως είς τό μελόδραμα. Ή τέχνη τού Βάγνερ διήνοιζεν ορίζοντας νέους 
εις τάς άλλας τέχνας. Τό ύφος τουαύστηρώς μεγαλοπρεπές οιερμηνεύει 
τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ πάθους καί τής ιδέας. Τό έργον του κολοσσι
αίου δχι μόνον είς τό ιδεώδες τής τέχνης άλλά καί είς τήν άρσιν πολλών 
υλικών δυσκολιών, μάς τόν παρουσιάζει ώς γίγαντα.

Φανταζόμεθα τήν παρουσίαν τού Βάγνερ ώς τήν εφαντασθη Ο Δ 
Άννούντσιο είς τό «FuOCO» μετέχουσαν τοΰ χαρακτήρος τών έργων του. 
«Το σώμά του μικρόν τό μήκος καί ισχνόν άνεγείρεται ενώπιον μας καί 
καταφθάνει τό ύψος τών βουνών. Τό αίμά του ρέει εις τάς φλέβας του 
ώς οί καταρράκται είς τά δρη, ή πνοή του κυμαίνεται πέριζ του ώς ή 
πνοή τών άνέμων είς τά δάση».

Οί ήρωες τοΰ δράματός του μάς γεννούν τάς. φρικιασεις 
Πολυφήμων, ή δράσις των αποπνέει τήν μεγαλοπρέπειαν 
κλείιον άθλων. Έπ ’ αύτών τών ηρώων καί ημιθέων τού 
περιίπταται ό Βάγνερ καί κυριαρχεί ώ; ένσάρκωσις μιάς 
θεότητος.

Τό θέατρον τού Βάγνερ δέν έπρεπε νά είχεν οικοόομηθη έν Βαϋρόύτ, 
άλλ*  είς τάς κορυφάς τού Όλύμπου.

Γεώργιος Λαμπελέτ

τών Μυθικών 
τών Ήρα- 

δράματός του 
’Ολυμπιακής



<56 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

ΓΥΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ
ΥΙΙΟ ΑΓΓΕΛΟΥ Λ. ΚΟΣΜΗ

Η ΝΗΣΙΩΤΟΠΟΥΛΑ
Στέφανα πλέκει μέ τοΰ βουνού τ’ άγοιολούλουδα, μικρή παιδούλα σάν εινε- με

θυσμένη απ’ τήν άγνή μυρωδιά ποΰ σκορπούν τά θυμάρια τοΰ βουνού τρέχει 
στις ρε|χματιές και στά λαγκάδια καί τραγουδεΐ καϊ παίζει. ‘Η θαλασσα και τό 
Βουνό αδελφωμένα έχάρισαν τή δροσιά τους στήν Νησιωτοπούλα- ή χαραυγή 
έπροίκισε τό αιθέριο πρόσωπό της μέ τά γλυκά της -χρώματα- ή αρ
μονία τής φύσεως ολάκερη καθρεφτίζεται μέσα στή ψυχή καί στό σώμ.α τής 
Νησιοτοπούλας- τό καθάριο σπίτι τοΰ Νησιώτη φαίνεται πώς γελά άπ’ τή χαρά 
του τή στιγμή ποΰ γεννιέται- ολόκληρη ή πλάση είνε πρόσ/αρη όταν άνοιξη τα 
μάτεα της- τα πουλιά συνοδεύουν τό βήμα της μέ τό γλυκό τραγούδι τους- στον 
ουρανό τής Νησιώτισσας ποτέ δέν σηκώνεται κανένα σύνεφο, ποτέ δέν σκοτεινιά
ζει- δ "Ήλιος ποτέ δέ βασιλεύει γιατ’ εινε ζωγραφισμένος μέσ’ τά μάτια της τά 
φλογερά.

Μέσ’ τά λαγγάδια καί στις ρ'ζοβουνιές μεγαλώνει αδελφωμένη μέ τής φύσεως 
τις ατέλειωτες ώμορφιές, στα άνθη ποΰ μ.έ μεγάλη στοργή ποτίζει στο παρά
θυρό της λέει τα πρώτα μυστίζά της- τό μελαγχολικό τραγούδι τ’ αηδονιού καί 
τών πουλιών τό ακατάληπτο κρυφομίλημα ριζοβολούν βαθειά μέσ’ τη ψυχή καί 
γεννούν τό όλοπράσινο δέντρο τής αγάπης- είν’ ή ψυχή της για τής αγαπης τα 
όνειρα καί τους πόθους πλασμένη- είν’ ή καρδιά της καμίνι γεμάτο φλόγες ποΰ 
θερμαίνει τής Νειότης τά τρελλά όνειρα καί σκορπάει ζωή παντού- τό μάτι της 
παντού όπου κΓ άν δή θ’ άντικρύση τή φύσι, τήν αρμονία, τήν ’ένθεη τελειότητα- 
ή ψυχή της φτερουγίζει στοΰ σύμπαντος τήν ώμορφιά...

«

Στήν εκκλησία σαν πηγαίνη ν’ άνάψη το καντήλι καί να προσευχηθή φαίνε
ται σάν άγια ποΰ κατέβηκε στή Γή γιά νά θαυματουργήση- δταν πάη τα πρό
βατά της στό ποτάμι γιά νά τά ποτίση είνε γλυκειά αφάνταστη εικόνα- σαν 
μέσα στ’ αργαλειό της υφαίνει καί συντροφεύει τή δουλειά μέ τό εΰμολπο τρα
γούδι της γεννάει τρικυμία μέσα στήν καρδιά- καί οί Νεράιδες ξαναγεννιούνται 
όταν μαζεμένες οί Νησιοτοπούλες τρέχουν μέ αφέλεια καί χαρι κάτω στό πηγαΟι 
κι' άνασΰρνουν τό νερό μέ τό αιώνιο τραγούδι τής αγάπης στο στόμα, και με 
τό ατέλειωτο άγνό χαμόγελο στά ’χείλη. Κάθε στιγμή τού βίου τής Νησιώτισ
σας, είνε καί ένα ειδύλλιο- ολάκερη ή ζωή της εινε μιά φωτεινή αναλαμπή 
ποΰ φωτίζει τις νεώτερες καί τήν ακολουθούν.

Α

Ζωη, πρωτογενητη Ζωη έτσι ώς από κάποιο ύπεργηϊνο σύνθημα παιρναει ή 
ζωή τής Νησιωτοπούλας, άπ’ τή στιγμή ποΰ θά γεννηθή ώς τη στιγμή ποΰ θα 
πεθάνη- ξέρει νά ζ’^ και νά χαρίζη τή ζωή- ξέρει ν’ άλαφρώνη τόν πόνο της μέ 
τήν ύπομονή και να τόν εκμυστηρεύεται μέ τό τραγούδι- αγαπά αιώνια γιατί 
όλος ό κόσμος πού βλέπει γύρω της εμπνέει τήν αγάπη- τίποτα δέ μπορεί να στα- 
ματήση τό δρόμο της, τίποτα δέν μπορεί νά σβύση τήν ευθυμία της- εινε αιώ
νιο παιδί ποΰ σπογγίζει τό δάκρυ τής λύπης γιά νά χύση τό δάκρυ τής ευθυμίας.

νειάτα της καί τήν αγάπησε μέ θέρμη μητοική γιατί είνε γνήσιο παιδί της ή

Άγγελος Α. Κοόμδς.


