
ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Τώρα δτε ή βαλκανική Χερσόνησος 
άνταγωνιστικάς προσπάθεια

Τά ελληνικά Ιδεώδη κηΐ 

ή Μεγάλη 'Ιδέα

Πειοηιει’ζ 31 Αύγουστου, 

συνταράσσεται πάλιν άπό τάς 
ών εθνικών αξιώσεων τών άμίλλωμένων 

κρατών νομίζομεν δτι εινε επίκαιρος ή 
στιγμή νά άνατενίσωμεν εις τα εθνικά 
μας ιδεώδη "να ίδωμεν πώς τά εννοεί τό 
έθνος εις τούς σημερινούς χρόνους κατό- 

τως ήτον ό πόλεμος, κα1. εν μέσω τόσων
παρουσιάζονται αί σημερινά1, διά τήν μεταρρυθμιστικήν

πίν μιάς εθνικής συμφοράς, 
ουσχερειών δπως 
όργάνωσιν τοΰ Κράτους.

Πρός τοΰτο τό «Περιοδικόν μας» επικαλούμενου τάς γνώμας τών γνω
στότερων παρ’ ήμίν λογιών, δημοσιογράφων καί πολιτευόμενων Οά προβή 
ε’ς ερευνάν, ή όποία νομίζομεν, δτι άπό ιστορικής μέν άπόψεως Οά φέρη 

τάς οποίας έμορφώθη τό εθνικόν δόγμα τής 
όνειρον ΰπερανθρώπου μορφής, τόν τρόπον 

ιδεώδους καί πρό πάντων τάς σημερινάς δια- 
κά όνειρα, καί τό ύπαρχον 

•ων διά τό μέλλον.
καί εθνολογικόν χαρακτήρα, 

νά πράξη

' ι ' ' ..........
εις φώς τάς περιστάσεις ύπό
Μεγάλης Ιδέας, ώς κάποιο 
τής εκπληρώσεως αύτοΰ τοΰ 
θέσεις τοΰ έθνους, τά σημερινά του πατριω 
σθένος τής πραγματοποιήσει»

Ή έρευνα αύτή κυρίως θά έχη ιστορικόν
Θά ίδωμεν δε ώς συμπέρασμα τί δύναται νά πράξη τό ελληνικόν έθνος 
άμα ώς αύτό τό ίδιον ιδεώδες κατορθωθή ν’ αναζήση καί νά έπιβληθή καί 
νά κυριάρχηση ύπό διαφόρους πάντοτε συνθήκας, δπως έκδηλοϋνται αύ- 
ται είς τήν σημερινήν έξέλιξιν καί πρόοδον τών πολιτισμένων εθνών.
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Άλψοίόος £«u<iiv. ΊΙ νέα ποιητική γενεά τής Γαλλίας θρηνεί τον θάνα
τον ένός τών γλυχυτέρων καί άρμονιχωτέρων ποιητών, τοΰ Άλφρέδου Σαμαΐν. Ο 
ποιητής τεσσαρακοντούτης μόλις άπέΟανεν φΟισικό; περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος 
μηνός. Ό Άλφρέδο; Σαμαΐν ητο έκ τών μάλλον άναγινωσκομένων νέων ποιη
τών, ψυχή τρυφερότατη, φαντασία φλογερά καί διάνοια διαυγής κα'ι ευ/αρακτη- 
ίητος, συνεργαστείς κυρίως εις τήν «ΈπιΟεώρησιν τών Δύο Κόσμων», τον «Γα- 
άτην Έρμήν» και τήν « Έβδομαδιαίαν ΈπιΟεώρησιν». Τελευταϊον έοτμοσίευ? 

σε δύο ποιητικάς συλλογάς έκ τών όποιων ό «Κήπος τοΰ ’Ινφάντου» προεκαλεσε 
εύνοϊκώτατα κριτικά άρθρα κατέστησε δέ τόν ποιητήν μίαν τών συμπαθητικότε
ρων ποιητικών φυσιογνωμιών τής νέας γενεάς. Ό Άλφρέδος Σαμαΐν, μεΟ’ δλην 
τήν φιλολογικήν αύτοΰ φήμην καί τάς έκλεκτάς σχέσεις τάς όποιας τώ προσεπο- 
ρισαν ή άξια τοΰ έργου του, ώς άνθρωπος υπήρξε σχεδόν άγνωστος, ζών εν απο
μονώσει, ολίγοι δέ εΐχον τήν ευτυχίαν νά γνωρίσουν τον εκλεκτόν καί ευΟυν ‘χαρα
κτήρα τοϋ ποιητοΰ καί τήν άδροτάτην αύτοΰ ψυχήν. Ό θάνατος τοΰ Άλφρέδου 
Σαμαΐν ήγειρε ζωηροτάτας ενδείξεις συμπάθειας είς τούς φιλολογικούς κύκλους τα 
δέ γαλλικά περιοδικά ήρχισαν άφιεροΰντα και άναγγέλλοντα κριτικά αρΟρα τών 
επισημότερων συναδέλφων τοΰ ποιητοΰ, οϊτινες σκέπτονται ήδη περί ίορύσεως διαρ
κέστερου μνημείου είς τήν μνήμην του προώρως άποσδεσΟέντος συναδέλφου των.

— Τό άτδηροΟν Ποοιίωπεΐον. Ό Παΰλος Γκελό, είς έν τών τελευταίων 
φύλλων τής γαλλικής « Ελευθερίας» επανέρχεται είς τό ζήτημα τοϋ «Σίδηρου Προ
σωπείου», τοϋ όποιου φαίνεται ήδη ότι τό μυστήοιον ήρχισε να διαλευκαινεται. 
Ό Γκελό βεβαιώνει τήν ταυτότητα τοΰ μυστηριώδους προσώπου, τό όποιον ητο ο 
κόμης Ματττιόλης, πρωθυπουργός τοϋ δουκός τής Μαντούας, δστις άπό τοϋ 1679 
έως 1703 έζησε μέ τό πρόσωπον κρυμένον ύπό βελούδινου (οχι σιδηροϋν) προσω- 
πεΐον είς Πινιερόλ, Αγίαν Μαργαρίταν καί καί κατόπιν είς τήν Βαστίλλην, ακο
λουθών πάντοτε τόν Σαϊν—Μαρς. Ό Μαντιόλλης είχε προδώσει τόν δοΰκα της 
Μαντόνας, τόν κύσιόν του καί τόν Λουδοβίκον XIV. Έν τούτοις πολλοί δύσπι
στοι» άκόμη είς τήν άποκάλυψιν, ύποΟέτοντες ότι ύπό τό μυστήριον τοϋ οΣιοη- 
ροϋ Προσωπείου» κρύπτεται άκόμη κάποιον ιστορικόν μυθιστόρημα.

I

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ό θάνατος τοΰ Νίτιίε. Ό Νίτσε άπέθανε προσβληθείς ύπό αποπληξίας. Αί 
τελευταία! του λέξεις ήσαν : «Έλισαμπέτα ! Έλισαμπέτα! μία σπαραχτική επί- 
κλησις πρός τήν αγαπητήν του αδελφήν. Ή κηδεία του έγένετο έν Βκύμαρη, οπού 
καί τ'ο μοιραϊον τέλος έπήλθεν, άνευ εκκλησιαστικής πομπής. ΊΙ Εκκλησία του 
ήρνήΟη τάς επικήδειους τιμάς λόγφ τών άντι/αιστιανικών του έργων, ώς εχαρα- 
κτηρίσΟησαν ταϋτα παρ' ν'τής.

ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΟΝ

Ώμοίαζε τόσον πολύ μέ τήν Παρισινήν, τήν όποίαν ή ωραία τόλμη 
τοΰ Μωρύ Βωτιέ ύψωσεν έπάνω άπό τήν Μνημειώδη Πύλην, ώστε μίαν 
στιγμήν ένφ άνέπαυε τά βλέμματά της 
άπό τό φώς, όρθια εις τόν Πύργον έπ' 
τητα, τήν όποίαν αί γυναΐκε 
ίππων, ένόμ'.σα οτι 
καί δτι είχε φέρει κοντά μου τόν θερμόν παλμόν τών γυναικείων στέρ
νων, μέ τά όποια ό γλύπτης καθιέρωσε τήν άποθέωσιν τής αίωνίας πόλεως.

Καί ενώ κάτω άπό τά σιδηρά καί αυθάδη σκέλη τοΰ Πύργου ένα α
πίστευτου παραμύθι άνεδύετο άπό τήν αφροδισίαν γην καί τό φώς άνέ- 
βλυζεν άπό τό χώμα καί άπό τούς λίθους καί άπό τά φυλλώματα καί 
άπό τά νερά καί άπό τά κρύσταλλα καί μία ακόλαστος ίρις ένηγκαλίζετο 
καί έχαίδευε καί έφιλοΰσε τό όνειρον τών πατρίδων, τάς όποιας έκαθρέ- 
φτιζεν ό Σηκουάνας, έγύρισα καί τής είπα :

— Ή νοσταλγία άπέθανε κάτω άπό τόν ουρανόν αύτόν καί ό όρίζων 
δεν ανοίγει κανένα παράθυρον εις τάς ψυχάς καί ό αέρας είνε θερμός καί 
ειρηνικός δπως ό αέρας τής πατρίδος. Καί μοΰ φαίνεται δτι άπό τάς μυ
ριάδας αύτάς τών ανθρώπων,οί όποΐαι κινούνται κάτω άπό τά πόδια μας, 
ώς ρεύμα ευτυχισμένων ψυχών, δέν υπάρχει ένας ξένος. Είμεθα δλοι εις 
τήν πατρίδα μας...

Τά βλέμματά της έστράφησαν τότε μέ μίαν ορμήν αυτόματον πέραν, 
πρός τήν άλλην όχθην καί ύπεράνω τών χρυσών Πηγάσων τής Γεφύρας 
τοΰ ’Αλεξάνδρου άνεπαύθησαν είς τά φωτεινά τόξα τής Μεγάλης Πύ
λης, δπου ό διαφανής αιθήρ έφαίνετο δονούμενος από τό φίλημα τό ανα- 
βλύζον έκ τών χειλέων τού αγάλματος.

— Αί πατρίδες . . . "Α ! ναι, ό γλύπτης τάς έκλεισεν δλας είς μίαν 
αγκάλην. Δέν είδες άκόμη τήν γυναίκα τήν όποίαν ύψωσεν έκεΐ έπάνω ό 
Μωρύ Βωτιέ ; Όμιλεΐ δλας τάς γλώσσας καί σκορπίζει τά φίλτρα δλων 
τών ηπείρων καί δλων τών θαλασσών. Ό όρίζων δέν ανοίγει κανένα 
παράθυρον είς τάς ψυχάς καί ή νοσταλγία άπέθανε κάτω άπό τόν ούρα-

8

εις τόν ουρανόν, μεθυσμένη 
άνω, μέ τήν άνήσυχον πλαστικό- 

οανείσθησαν άπό τήν ψυχήν τών εύγενών 
είχε κατεβή άπό τόν στυλοβάτην τών χρυσών τόξων
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νόν αύτόν' είχες δίκαιον. Ναϊ ό όρίζων αύτός κάμνει τά βλέμματα νά 
έπιστρέφουν εϊς τάς ψυχάς διότι έναγκαλίζεται τάς πατρίδας δλων τών 
λευκών καί δλων τών μαύρων κα'ι δλων τών κίτρινων.

Αισθανόμουν τωόντι δτι ό όρίζων ό σκοτεινός έσταματούσε καϊ άπέ- 
θνησκε χωρίς νοσταλγίας καϊ δτι κανένα ράμφος δέν αίμάτωνεν επάνω 
είς τά χρυσά σύρματα τοΰ κλωβού, τόν όποιον έπλεκε γύρω κι’ επάνω 
μας ό ούρανός. Καϊ μέ τήν άγνοια'/ τής ευτυχίας, μιας ευτυχίας ά
γνωστου καϊ αορίστου, ή όποία έθέρμαινε γύρω μου τόν αέρα, είπα λό
γους ηλιθίους:

— “Α ! ναί, αί πατρίδες δλαι έναγκαλίζονται εμπρός μας ή μία τήν 
άλλην καϊ καθρεφτίζονται δλαι μέ μίαν άδελφήν φιλαρέσκειαν εις τά 
νερά τοΰ ποταμού. Αί πατρίδες δλαι ομιλούν μέ τούς θόλους καϊ τάς α
ψίδας καϊ τούς τρούλους κα'ι τούς μίναρέδες των, μέ 
τά άετώματά των, μέ τους ρυθμούς καϊ τά χρώματά των 
ρίδα κα’ι μέ τήν τέχνην των, μέ τήν φωνήν των καί μέ τό α 
καί ανοίγουν δλαι άγκάλας ερωτικά; κάτω άπό ένα ουρανόν, 
γίνεται ΐδικός των.

Ή παρισινή ειχεν άκόμη καρφωμένα τά εκστατικά βλέμματά της ε
πάνω άπό τά πολύαστρα τόξα τής Μεγάλης Πύλης

— "Α ! όχι ! αί πατρίδες δέν εινε έδώ κάτω άπό τούς θόλους κα1. 
άπό τάς αψίδας. Τό θέαμα αυτό είνε άσχημον καί μελαγχολικόν. 
Αί πατρίδες έδώ άπό κάτω ομοιάζουν μέ εξόριστους καί είνε πλημ
μυρισμένα’. άπό νοσταλγίαν. Νοσταλγούν τού; ουρανούς των και τά 
βουνά των, νοσταλγούν τά δάση κα1. τά πελάγη των, νοσταλγούν τόν 
ήλιον τόν ίδικόν του: 
κάτω μας ομοιάζει μέ ένα τερατώδη κήπον, γεμάτον άπό 
οπού τά άψυχα άποθνήσκουν καί νοσταλγούν. Καί 
πάνη 
καϊ κουοάζει, έναι 
τόν τής ψεύτικης αύτή. 
καϊ άσχημον εϊ<

— Καί δμως < 
ρηγορίας καϊ κάτι τι γεμίζει τήν άτμοσφαΐραν ώς πνοή νόστου και 
θερμότης εστίας 
κανένας πόνο; φιλημάτων μακρυνών καί τρυφεροήτεω» ί 
διατϊ άπό παντού άναθυμιάται ώς μία χλιαρά αναπνοή πατρίοος ;

Έκείνη είχε άκόμη προσηλωμένα τά βλέμματα είς τά πολύαστρα τόξα 
τής Μεγάλης Πύλης έπΐ τών οποίων έδέσποζε ώς έφεστία σκιά το αε- 
ρινον γυναικεΐον σχήμα. Έπειτα ύψωσε τό χέρι της καϊ εοειςε μέ το οα- 
κτυλον μακράν είς τήν χρυσήν ομίχλην.

— Αί πατρίδες στέλλουν τά φιλήματα των άπό τά αιώνια χείλη, 
πού χαμογελούν έπάνω άπό τήν αίωνίαν πόλιν. Είς τά στήθη αύτά τα 
όποια ό γλύπτης έζύμωσε μέ ιμέρους άποκρύφους, κρύβεται ή στοργή 
καϊ οί γλυκασμοί δλων τών πατρίδων.

Έπειτα έκατέβασε τό χέρι τό λευκόν καϊ θερμ.όν ώ; στρουθιον και
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τούς πυλώνα; καϊ 
, μέ τήν χλω- 

άσσ.α των ι
ό όποιος

ις καϊ τά ΐδικά τους άστρα. Καϊ δ,τι απλώνεται άπό
> στεναγμούς, 

ί δταν αΰρ'.ον ή σκα- 
κρημνίση δ,τι στέκεται δρθιον καϊ ψιμμυθιωμένον καί δτι θαμβώνει

ρατώδες
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διατϊ ό όρίζων κλείνει γεμάτος άπό γλυκύτητας κα’.πα- 
τι τι ύ ' ' τ. ·-.--------..ι-------------- Λ.
. Καί διατϊ ή μνήμη

εναγμός άνακουφίσεως θα πεταχθή άπό τόν κονιορ- 
πολιτείας, ή όποία θά jxsivr, ώς κάτι 

εϊς τήν μνήμην τών τέκνων μας.

ως 
λιποθυμεΐ καϊ δέν υπάρχει εδώ 

παλαιών. Καί

6 τά αιώνια χείλη,
* ’ Λ ’ '

τά δάκτυλά της έπλέχθησαν μέ τά ΐδικά μου.
— Καϊ τώρα δεΐξε μου τή/ πατρίδα σου· μοϋ είπε. Ή πατρίς σου 

θά ήνε ώραία δπως δλαι αί πατρίδες.
Τό βλέμμα μου έβυθίσθη είς τόν σκοτεινόν ορίζοντα καϊ έπέστρεψε 

γρήγορα εις τήν ψυχήν μου.
— “Ω 1 εινε πολύ πλησίον, παραπολύ πλησίον, τήν αισθάνομαι νά 

μέ θερμαίνη...
Τό βλέμμα μου έσκορπίσθη πάλιν κάτω είς τόν χρυσόν ουρανόν, ποΰ 

άπλώνετο είς τά πόδια μου, κάτω είς τάς μυριάδας τών άστρων καϊ είς 
τάς χρυσά; άντανακλάσεις τών νερών, έστράφη άπέναντι προς τήν 'Οδόν 
τών ’Εθνών, αναζητούν ένα βυζαντινόν θόλον είς τήν έρασμίαν όχθην.

Έκείνη συνέθλίψε τότε μ’ένα νευρικόν ρυθμόν τά δάκτυλά μου καί 
τό αίμα μου έπλημμύρησεν άπό φλόγα; καϊ δλαι αί χορδαϊ τή; ψυχής 
μου έδονήθησαν είς τήν αρμονίαν ένός παλαιού νανουρίσματος.

Έγύρισα και τήν άντίκρυσα όρθίαν, μέ τό κίνημα τό άέρινον, τό 
όποιον έδανείσθησαν αί γυναίκες άπό τήν ψυχήν τών εύγενών ίππων. 
Καϊ υπό τά σιδηρά τόξα τά συμπλεκόμενα ΰπεράνω τών κεφαλών μας 
μοΰ έφάνη όμοιάζουσα καταπληκτικά μέ τό άθάνατον γυναικεΐον σχήμα, 
τό όποιον ύψωσε ΰπεράνω μιας θνητής Πύλης ή σμίλη τοϋ γλύπτου.

Έγέλασεν έξαφνα τόν σιωπηλόν γέλωτα τών άνοιγομένων καλύκων.
— Ή πατρί;σου δέν εινε έκεΐ πού τήν ζητείς...
Τό βλέμ.μα μου, ώς νά ακολουθούσε τότε ένα πτερωτόν οδηγόν, ό 

οποίος τό έσυρε μέσα είς τήν χρυσήν ομίχλην, έσταμάτησεν είς τό λευ
κόν γυναικεΐον σχήμα, ΰπεράνω τών τόξων τής Μεγάλης Πύλης.

— "Ω ! είνε ή Αΐωνία Πόλις !
— Καϊ ή Αΐωνία Ερωμένη I
Καϊ ένφ ή μνήμη μου έψυχορραγοϋσε κα’ι ή νοσταλγία άπέθνηακεν 

εις τά στήθη μου, ή σκιά έπεσε κάτω εις τήν γήν ώς σύννεφον καϊ οί 
χοροί τών άστρων εσβυσαν υπό τούς πόδας μας καϊ τό φωτεινόν άρα- 
βούργημα έσβύσθη καϊ ό πολύαστρος γαλαξίας τού Σηκουάνα έσκιάσθη 
καϊ αί ίριδες τών νερών εί; τούς καταρράκτας καϊ τούς πίδακας έλιπο- 
θύμησαν καϊ τά ύδατα μόνον έμειναν ζωντανά, λευκά καϊ κρύα, έμψυ- 
χώνοντα τό σκότος. Μέ μίαν δίψαν τρελλήν άνεζήτησα μακράν είς τό 
βάθος τό είδωλο·/ τής πόλεως μέ τά γυναικεία στήθη. Είχε χαθή μέσα 
εις τά λευκά φαντάσματα καϊ μόνον αί σκιαϊ έδονβΰντο άπόμη άπό τό 
άκοίμ.ητον φίλημα.

Έγύρισα τότε καϊ τήν είδα πλησίον μου, λευκήν ώς από μάρμαρο·/, 
μέ τό κίνημα καϊ τήν στάσιν τοΰ λευκού ειδώλου, τό όποιον έχάνετο 
μακράν, μέσα είς τό σκότος. Έκείνη συνέπλεξε πάλιν τά δάκτυλά της, 
μέ τήν όρμήν τών εαρινών κληματίδων, είς τά παγωμένα μου δάκτυλα 
καϊ άπό τά; χορδάς τής ψυχής μου, αί όποΐαι έδονήθησαν θανασίμως, 
ένας χαιρετισμός καϊ μία ελεγεία έξητμίσθη είς τά χείλη μου.

— Είσαι ή αΐωνία πόλις καϊ είσαι ή πατρίς μου.
Παρϊσιοι—Αύγουστος ΠαΟλος Νιρβάνας
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ΕΔΩ KAI ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΤΟ 0ΑΜΠΟΧΑΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ
ΥΠΟ ΚΟΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Β ·
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Κ’ ΕΓΩ

Λίγους [χήνες υστερ’άπό τόν περίπατον έκεΐνο, βρεθήκαμε συγκάτοι- 
κοι σ’ ένα φοιτητικό καμαράκι ό φίλος μου κ’ έγ<ί>.

Ώς τά τότε τό βιός τό φιλολογικό τοϋ φίλου μου ήτανε στίχοι λιγο
στοί, μελαγχολικοί, δακρυοστάλαχτοι- τούς ξεχώριζεν ένα κάποιο αί
σθημα φιλοσοφικόν· ένας τόνος, άν δέν έχω λάθος, Παπαρρηγοπουλικός, 
κάτι λιγότερο πλατύ καί πιό ήμερο, σέ μορφή πιό φροντισμένη.

'Εκ τών αστέρων καί ή γή τίς οΐδεν δρώμενη 
Κίή εις χείμαρρους φαίνεται ακτινών λουομένη, 
"Η μή το φώς της μελιχρόν έπί τών άστρων χύνει. 
Όπως τό στέλλει είς την γην κ' ή συμπαθής Σελήνη . . .

Οί δικοί μου οί θησαυροί βάρυναν ίσως λιγότερο· έπιαναν δμ.ως πιό 
πολύ τόπο. Τον καιρόν έκεΐνο τά τραγούδια μου ήτανε πλημμυρισμένα 
άπό έναν υπερούσιο πλατωνισμό προς Λάουρες έπαρχιωτοποΰλες καί 
πρός Βεατρίκες τών παρθεναγωγείων· μεταχειριζόμουνα, κατά τή συνή
θεια τοϋ Παράσχου, τήν έξάστιχη δεκαπεντασύλλαβη στροφή μέ τή σταυ
ρωτή ρίμα τών τέσσερων πρώτων, μέ τό ξεχωριστό ταίριασμα τών δύο 
τελευταίων στίχων δμως ή Μούσα μου δέν αγαπούσε κα'ι πολύ τά παθη
τικά μοιρολόγια στό είδος τοΰ «Ώ ! νά τό Άντρο τών Νυμ.φών καί νά 
τό μονοπάτι!»· άπό τότε αστόχαστα πολεμούσε νά πετάξη σέ μετα
φυσικούς ούρανούς κι άνοιγε ξαφνισμένα τά μάτια προς τά οράματα. 
Τούς στίχους μου τής έποχής εκείνης τούς έχασα δλους, καί δέν κρά
τησα κανένα στή μνήμη μου. Πρέπει νά σημειώσω πώς ή νέα μου, ή 
ανάλαφρη Φαντασία μου βρίσκονταν τότε σέ κίνησην άκατάπαυστη καί σέ 
μεταβολή· άλλαζε κάθε λίγο καί λιγάκι τόσους τρόπους δσα πρόσωπα 
τό φεγγάρι. Τό μόνο κρατητό κι ασάλευτο ήταν ή καθαρεύουσα· μέρα 
τήν ημέρα καί ραγκαβικώτερη γίνουνταν.

"Εξαφν' άρχισε νά μοϋ χτυπάη τή σκέψη ένα γύρισμα σημαντικώ- 
τερο· κρίσιμη στιγμή ξημέρωνε· κάποιο σάλεμα ένοιωθα μέσα μου· δέ θά 
ήτανε μακρυά κ’ ή τρικυμία. Άπό τά νεοελληνικά π.ιήματα ποϋ διά
βαζα, ώρισμένα έργα φύλαγα βαθύτερα, σάν κάτι τι πολυτιμώτερο, σ' 
ένα μέρος ξεχωριστό, πιό σκεπαστό τής καρδιάς μου. Ήτανε μιά ποίηση, 
καί ήτανε στίχοι κάπως αρκετά διαφορετικοί άπό έκείνους ποΰ μέ συγ- 
κινοΰσαν ώς τά τότε, άπό έκείνους ποΰ φιλοδοξούσα νά μαστορεύω. Εί
χανε πέσει στά χέρια μου οί «Στίχοι» τοΰ Βικέλα, τά τραγούδια 
γιά τά παιδιά τοϋ Τανταλίδη, μερικοί στίχοι τοϋ Βιζυηνοΰ, κάποια 
τραγουδάκια τοΰ Αίνε, μεταφρασμένα άπό τόν ’Ιωάννη Καμπούρο- 

γλον, κ’ έκεΐνα τά τρία τέσσερα μίκροκάμωτα τοϋ Βαλαωρίτη, τά ολό
δροσα καί τά κυματιστά, σάν τήν « ’Αγράμπελη», σάν τό «Ρόδο κα! 
τή δροσούλα», σάν τό «Παράπονο». Όλα τούτα, ποιο σέ τελειότερο, 
ποιο σέ ταπεινότερο βαθμό, στό είδος του καθένα, καθαρά ξεχώριζαν άπό 
τής έποχής τήν καθιερωμέ/η στιχοχυσία. Δείχνονταν άπλά καί φυσικά, 
καί σύμμετρα καί λιγόλογα, δημοτικά στή γλώσσα, ζεστά στήν έμ
πνευση" πιό πολύ π ο ι ή μ α τ α' μιά νότα ποΰ δέν ήτανε δυνατή, δμως 
ήταν άγνή κ’ εγκάρδια, άνάμεσα στή φαντασμένη στερεότυπη ρητορεία 
τών άλλων στιχουργών. Καί άρπαξε δυνατά τήν ψυχή μου ή συλλογή 
τοΰ Παπαδιαμαντοπούλου «Τρυγόνες καί "Εχιδναι». Τό βιβλίο, καθώς 
τό δείχνει καί τ’ όνομά του, ήτανε σάν ένα παρδαλό φόρεμα, ραμμένο 
άπό κομμάτια άμοιαστα, δυσκολοταίριαστα.· άπό μιά μετάφραση τοϋ 
Γκαΐτε σιμά σέ μιά μετάφραση ένός Didier, άπό τόν «Καλό θεό» τοΰ 
Μπερανζέ ζευγαρωτά μέ στίχους τοϋ Αίνε, παραγιομάτους μέ «όχθας 
θρυπτούσας» καί μέ «χιονώδεις έανούς»" άπό ποιήματα γραμμένα γαλ
λικά, ποϋ προφήτευαν μολονότι παιδιάτικη άκόμα, τή μελλόμενη δόξα 
τού Mor0as, άπό δεκαπεντασύλλαβους ελεγειακούς τής πιό αύστηρής 
καθαρολογίας, κι ’ άπό τραγούδια ποΰ χαρωπά σπαρτάριζαν άπό σάρκας 
όρμ.ή καί μοσχοβολούσαν σάν άπό πεύκο τών βουνών. Όμως μέσα στό 
άνακάτωμα, κάποια κομμάτια ξέβγαιναν, ποϋ ήτανε μιά σωστή, καθαρή 
άργυρόηχη φωνούλα, κάτι καινούριο μέσα στίς παράτονες καντάδες τών 
άθηνα ίων ποιητών: θέλω νά εΐπώ γιά τά δυό τρία Τραγουδάκια, γιά τό 
«Δεκέμβριο», γιά τή «Νεράιδα». Κι’ άκόμα βαθύτερα χάραξε στήν 
ψυχή μου τό βιβλίο τών «Τρυγόνων καί Έχιδνών» ή κριτική πού τοΰ 
έγραψε στήν « 'Εφημερίδα τών Συζητήσεων» νεόφερτος τότε ό Γαβριηλί- 
δης, αγνώριστος άκόμα, δμως άπό μιάς άρχής δυνατός δημοσιογράφος 
καμωμένος νά κυρίαρχη. Καί σφηνωμένοι μέσα στό άρθρο τοϋ κριτι
κού, έπαιρναν γιά μέ διπλή νεότητα οί στίχοι τοΰ «Δεκεμβρίου» :

Σφυρίζει έξω άνεμος τρελλδς. 
Σα νά φωνάζη άγριο θηρίο- 
Τί κρίμα ναν κανένα; μοναχός , 
Στό τζάκι του κοντά μέ τέτοιο κρύο ! 
Άν σ' είχα έδώ στά φλογερά μου στήΟια, 
Άν σ' έσφιγγα, χρυσή μου αγάπη τώρα, 
Μέ χάϊδια, μέ φιλιά, μέ παραμύθια, 
Πώς θά γλυστροϋσεν εύκολα ή ώρα...

Καί μπορεί κανείς νά εΐπή πώς μέσα στόν ύλιστικώτατο ξεδιάντροπο 
«Δεκέμβριο» κα1. στή μ.υθοπλαστική δραματικώτατη «Νεράιδα» βρίσκε
ται ό σπόρος πού γέννησε κ’ έθρεψε τή νεοελληνική Μούσα- τή Μούσα 
πού περιμαζεύτηκε·? έδώ καϊ εΐκοσιδύο χρόνια μέσα στό «Ραμπαγά» καί 
στό «Μή Χάνεσαι», απλώθηκε στήν «’Εστία», έζησε καμμιά δεκαριά 
χρόνια, καί σταμάτησε στό «Ταξίδι >> τοϋ Ψυχάρη καί στόν «Ύμνο τής 
Άθηνάς»· κάτι δροσερόν, άδέξιο, άφρόντιστο, καί διπρόσωπο· άπό τή 
μιάν όψη ένας νατουραλισμός- ήταν ή πηγή του περσότερο στόν Πωλντε- 
κόκ, παρά στό Ζολά, πού τόνομά του είχε αρχίσει νά γίνετ’ άκουστό 
εδώ πέρα μέ τή «Νάνα» του- ενα γέλοιο χοντρό κ' ενα επίγραμμα μι
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λώντας μέ τήν ίδια ξεγνοιασιά γιά τήν πολιτική τής ημέρας ή για τον 
έρωτα τής ημέρας*  κι άπό τήν άλλην όψη ένα τραγούδι δημοτικό, ποΰ 
δέ θά ήτανε ξένη στάνθισμά του ή «Νεοελληνική Μυθολογία», τό γνω
στότατο βιβλίο τοΰ κ. Ν. Πολίτη.

Όσο γιά τό φίλο μου, τά γούστα εκείνου ήτανε στό διαλεχτό, στό 
κλασικό. Θυμάμαι ποΰ μοΰ ξεφώνιζε κάποτε μέ φανερή ευχαρίστηση στί
χους καί τοΰ ’Αγγέλου Βλάχου*  τδ πράγμα δέν είνε γι’ απορία*  ό φί
λος μου τόσο δέ χώνευε τή γλωσσική φτώχια καί τή στιχουργική νερου- 
λότητα τής έποχής, ώστε δέ μπορούσε παρά νά τόν -ύφραίνη ό κομψός 
καί μετρημένος λογιωτατισμδς τοΰ Βλάχικου στίχου. Όμως ένα βι
βλίο συχνοάνοιγεν, ένα βιβλίο αγαπούσε καί σέβονταν, άπό ένα βιβλίο 
έπαιρνε μαθήματα. Τό βιβλίο ήτανε μιά γαλλική στό πεζό μετάφραση 
τών λυρικών ποιημάτων τοΰ Γκαΐτε. Ένας μεγάλος ποιητής, ένας ποιη
τής σάν τδ Γκαΐτε, είνε θησαυρός άπό τά πιό βαρύτιμα καί δυσκολοα- 
πόχτητα ώς τά πιδ φτηνά, τά πιό εΰκολόπαρτα υλικά*  ευεργετεί πολ
λών ανόμοιων τήν όρεξη*  κ' ένα φτωχικό πουγγί δέ μένει άργδ μπροστά 
του. Ταιριάζει καί γι αύτόν ό,τι γιά τδν Όμηρον εϊπώθη : «μέσος κα1. 
ύστατος καί πρώτος παντ1. παιδί καί άνδρΐ καί γίροντι-τοσοΰτον άφ’ αυ
τού διδούς όσον έκαστος δύναται λαβεΐν.» Όσο κι’ άν θά τήν άλλαζε 
τέτοια ποίησην ή μετάφραση, ή δύναμή της ήταν άρκετή γιά νά περάση 
αχάλαστη, σά θεία ουσία, καί τή φοβερώτερη δοκιμασία*  καί τί δοκιμα
σία φοβερώτερη στόν ποιητή άπό τήν πνοή ένός μεταφραστή !

Ό φίλος μου ποτίζονταν αγάλια αγάλια άπό τήν ποίησην έκείνη, 
τόσον αντίθετη σέ όλα, στή σκέψη, στήν καρδιά, στή φράση, στήν τέ
χνη, όχι μονάχα μέ τους στίχους ποΰ είχαν τότε στήν ’Αθήνα πέραση, 
άλλά καί μέ τή γαλλική τήν ποίηση πού μάς ήταν κάπως γνώριμη, μέ 
τήν ποίηση τοΰ Λαμαρτίνου κα’ι τοΰ Μυσσέ. Άπό τδν πολυσέλιδο τόμο 
θαρρώ πώς ξεχώριζε καί διάβαζε μέ προσοχή βαθύτερη τά l.ieds καί 
τίς «Ρωμαϊκές Έλεγεΐες», κι άκόμα πιδ αγαπητότερα μελετούσε τά 
«Βενετικά Επιγράμματα». Πολλά άπό τά πρώτα τραγούδια πού έ
γραφε στά νιάτα του ό Γκαΐτε, μόνο μέ δικά μας μερικά δημοτικά τρα
γούδια θά ταιριάζανε κάπως*  δσο γιά τά επιγράμματα, έργα πιδ μεστά, 
σοφώτερα, τεχνουργημένα μέ τή γνώση καί μέ τό θαυμασμό τής άρχαίας 
ελληνικής τέχνης, εκείνα θά ήταν σάν ανάπλαση καί σάν άντιλάλημα 
τής Ελληνικής ’Ανθολογίας. Πρό πάντων χτυπούσε τδ νού τοΰ φίλου 
μου ή ήσυχη καί ή γαληνή, ή συνετή της καί ή νηφάλια χάρη, ό απέ
ριττος πραγματισμός τους, ή έλαφρή τους ειρωνεία κάπου κάπου*  κάτι 
ποΰ δέν πετοΰσε στό γαλανό τού άπειρου, πού περπατούσε στέρεα στή 
γή, μά πού έκρυβε τδ φτερό στο περπάτημα*  ό,τι άκριβώς τούς έλει- 
πεν, ό μεγαλόφωνος πινδαρ'.σμός, τδ λυρικό μεθύσι, κάτι πού τά έκανε 
σάν κομμάτια τής καθημερνής ζωής, σά ντελικάτους στοχασμούς ριγμέ
νους σκόρπια μέ τδ μολύβι σ' ένα σημειωματάριο, αύτό ενθουσίαζε τδ 
φίλο μου μέ τά βενετικά επιγράμματα :

«Άν ήμουνα νοικοκυρά, κι άν είχα ό,τι μοΰ χρειάζεται, πώς θά 
ήμουνα τίμια καί χριστιανή, πώς θάγάπαγα καί θά χαϊδολογούσα τδν

I

άντρα μου I
«Έτσι τραγουδούσε, άνάμεσα σέ άλλα αισχρά τραγούδια, μιά Βενε- 

τσάνα δημόσια*  κα1. ποτέ δέ γροίκησα ειλικρινέστερη δέηση.»
Κ' έν άλλο, πρός τή Μπετίνα, μιά σκοινοβάτισσα.
«Τρελλάθηκες, ακαμάτη ; τί στοχάζεσαι ; ολόκληρο βιβλίο νά γρά- 

ψης γιά μιά τέτοια κοριτσέλα ; Γρήγορα πές μας κάτι πιό άξιο I
— «'Γπομονή. Θά τραγουδήσω σέ λιγάκι τούς βασιλιάδες καί τούς 

τρανούς τής γής*  φτάνει νά καταλάβω τή δουλειά τους κάπως καλλί
τερα. Στό μεταξύ τραγουδώ τή Μπετίνα. Σκοινοβάτης κα1. ποιητής συγ
γενεύουν γκαρδιακά γυρεύονται κα1. τά ταιριάζουν».

Στήν εύγενικιά κα1. στή συνετή ψυχή τού φίλου μου, ξένη πρός κάθε τι 
πού ξενοίγονταν άβάσταγα καί ορμητικά ξεχύνονταν πολέμιο κάθε γυα
λιστερού καί βροντερού, κάθε υπερβολικού κα1. απεριόριστου, φυσικό ήταν 
νά βρή αρμονικήν άντήχησην ό κλασικισμός τοΰ Γκαΐτε, τούλάχιστον 
ώς πρός τή μορφή του τήν εξωτερική. Κι ’ άρχισε ν’άλλάζη κάπως τρό
πο ή ποιητική τοΰ φίλου μου*  οί στίχοι του αφήνονταν λιγότερο στήν

-------- -τ ...................! -------- τδ παίξιμο*  
μιά μινιατούρα*  

τί περίεργο !
> κάπου κάπου, μέ 
ιυ, καί ή δημοτική !

.ς ήταν κα1. ή δική μου 
·,, ποΰ παραπάνου ση- 

αύτή απαραίτητη*  ή

I

κίνηση τοϋ αισθήματος, καί περισσότερο στού πνεύματο 
ή έκφραση, δεμένη, επιγραμματική, κάθε ποιηματάκι, * 
ή εικόνα σχεδόν πάντα δείχνονταν ώς παρομοίωση. Κα1. 
μαζύ μέ τήν καθαρεύουσαν άρχισε νά βρίσκη τόπο 
τδν καιρό συχνότερα, στά λιγομίλητα στιχάκια τ

Στής δημοτικής τήν παραδοχήν αφορμή κάπωι 
συναναστροφή. Μέ τίς καινούριες μου άδυναμίει 
μείωσα, είδα πώς ή εθνική μας γλώσσα ήτανε κι τ,
δασκαλική μονοκρατορία τής καθαρεύουσας υποχώρησε στήν ανάγκη μιας 
ποιητικής διγλωσσίας*  τδ βήμα ήταν φοβισμένο, κοιμισμένο, μισό*  μά 
ήταν πρός τά εμπρός. Ειχ ’ αρχίσει νά στιχουργία κ' έγώ σύντομα τρα
γουδάκια στό είδος καί στή γλώσσα τού «Αγιοκλήματος», χωρίς νά 
παραιτήσω κα1. τήν παλιά μέθοδο. Ίσα μέ τόσον ήταν ώριμος ό νούς 
μου. Άπό τόν καιρό πού δέκα χρονώ παιδάκι μέ είχε θαμπώσει τδ δη
μοτικό τραγούδι τής 'Ηλιογέννητης, δήμο—.κά τραγούδια δέ διάβαζα, ή 
κάπου κάπου, πολύ απρόσεχτα. Δέ μού περνούσε άπό τή σκέψη, πώς 
γιά νά ξαναγυρίσουμε τή φευγάτη μας Ποίησην, έπρεπε πρώτα πρώτα 
αρχή νά κάμουμε άπό τδ ξαναγύρισμα τής μελέτης τού Φωριέλ καί τοΰ 
ΙΙάσσωβ. Άλλη μιά φορά μέ τόν ίδιο τρόπον είχανε ξαναγυρίσει τή φευ
γάτη ό Σολωμδς κα1. οί μαθητάδες του. Σολωμδ τότε, μήτε κα'ι ΰπο- 
ψιάζομουν πού είνε τδ μεγαλείο του. Τόν ήξερα κατ’ όνομα καί τόνε 
τιμούσα ανόητα, χωρίς νά τόν καταλαβαίνω*  καθώς καί τώρα συμβαίνει 
μέ τά εννέα δέκατα - · - —
ληνες συγγραφείς, ή ενθύμηση τού δασκάλου μού ήταν 
ώστε νά μοΰ ξυπνήση πόθος νά τούς γνωρίσω βαθύτερα.

Στό φοιτητικό καμαράκι πού συγκατοικούσαμε, στίχων 
καί στίχων μιλήματα, καί φιλολογικές κουβέντες καί όνειρα δόξας ποιη
τικής, καί μιά ζωηρή άμιλλα στιχογραφίας αναμεταξύ μας. Ό φίλος 
μου έλεγε πώς ζήλευε τά δημοτικά τραγουδάκια μου, πάντα άπλή έξο-

τών διαβασμένων μας. Όσο γιά τούς αρχαίους Έλ- 
;..αλ-------i—ι-,.......................- s— πολύ νωπή,

διαβάσματα,
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νά μπορούσ» νάκανε. 
τό λεπτά του αίσθημα, 
ποτιζόμουνα κ ’ έγώ μι 
σ’ ίνα έλά/ιστο διάστημα πέντε

μολόγηση μιά; αγάπη; παθητική; ή παιγνίδιάρικης, κα1. σάν εκείνα ήθελε 
'■..... Άπό μέρος μου θαύμαζα τή διαλεχτή του σκέψη,

ήν πρωτότυπη μορφή τοΰ στίχου του- άθελα 
όν τρόπο του. Τόσο, ποΰ έφτασε νά πυκνώσω 

ι δέκα στίχων δ,τι άλλοτε θά ξέχυνα 
σέ δεκάδε; στροφών. Πολλέ; φορές ήμουν ευτυχής ποΰ είχα κατορθώσει 
νά κλείσω ολόκληρο ποίημα σέ τέσσερε; στίχου;, σ' ένα δίστιχο. Συνη
θισμένο; στή ρευστοποίηση, τέτοια αποκρυστάλλωση τή; ιδέα; μέ τρα
βούσε, μέ θάμπωνε, σάν εύρημα σπάνιο καί διαλεχτό, καϊ μόνο τότε 
ταιριαστό μέ τή; τέχνης τό νόημα. Στό κοινό τραπεζάκι μα; έστεκεν 
άπό τή μιά μεριάν ό Καλλιγάς, άπό τήν άλλην ό Γκαΐτε. Ό φίλο; μου 
δσο κι’ άν αγαπούσε τά ποιητικά, δέν ξεχνούσε ποτέ του πώ; προορι
σμό; του ήτανε νά ζήση όχι μέ τή δροσούλα πού ζή, τό ζίζ'.κα, άλλά 
μ'ένα δίπλωμα- καϊ μελετούσε δυνατά και υπομονετικότατα τά νομι
κά του. Τά ποιήματα στιγμούλες μοναχά τού εκλεφταν άπό τή μελέτη· 
μόνο γιά μένα τό τραγούδι ήταν ό πρώτο; καϊ ό έσχατο; λόγο; τών 
δντων. Κάποτε τύχαίνε αργά νά γυρίσω. Κοιμισμένο; ό φίλο; μου. Στό 
τραπεζάκι θαμπόφωτο τό κερί. 'Ανάμεσα τού Καλλ'.γά καί τού Γκαΐτε 
ένα πρόσωπο χαρτιού. Στό χαρτάκι άπάνω ξάνοιγα μακρυάθε πεντέξη 
στενότατες άραδιαστέ; γραμμούλες· ένοιωθα· στίχοι καινούριοι· αφημένοι 
έκεΐ γιά νά διαβαστούνε. Καί στό διάστημα τοΰ γοργότατου χρόνου πού 
περνούσεν άπό τό άντίκρυσμα καί τό διάβασμα τοΰ χαρτιού, μέ κρατού- 
σεν απορία καϊ κάτι τι σάν πείσμα σάλευε μέσα μου ποια τάχα ιδέα 
μπορούσε νά χωρέση, καϊ τί ποίημα νά ξεπροβάλη μεσ’ άπό τι; πεντέξη 
στενότατε; εκείνες γραμμούλες. Κι’ άδραχνα τό χαρτί κ' έδ'.άβαζα τό 
μικροσκοπικό, δμως σωστό καϊ μεστό στιχούργημα :

Ώ (Ιμαρμένης επάρατου ! 
Ζή τών δαιμόνων ή αγέλη, 
Κ είς άγγελος άπεμαράνΟη. 
Ή ανθοδέσμη τοϋ θανάτου, 
'Ως πάσα ανθοδέσμη, θέλει 
Όλίγα φύλλα, πολλά άνθη.

Έτσι ό καθείς μας ήσυχα χτίζαμε κι’ ακούραστα τά σπιτάκια μας· 
τά τετράδιά μας γέμιζαν τό ποιητικό χαρτοφυλάκιο φούσκωνε. Μ’ δλη 
μας τή δειλία σά νά είχαμε μιά κάποια πίστη σ' ένα ροιζικό άφανέρω- 
το άκόμα Σά νά περιμέναμε κάτι· μά βία καμμιά δέν είχαμε γιά νά 
τυπώσουμε, γιά ν’ ακουστούμε. Καθένας μας μπορούσε νά ψιθυρίζη πε
ρήφανα τό στίχο τού Συρανό Δέ Μπερζεράκ :

Lorsque j’ai fait un vers, et que je I'aime, 
je me )e paye, en me le chantant a moi mime !

Είμαστε πιότερο άπό άπλοι ντιλεττάντηδες τού στίχου, ώστε ν’ άπο- 
μείνουμε παράμεροι, αγνώριστοι, ατύπωτοι, κι' άδιάφοροι. Περιμέναμε· 
φύλλο πού νά συγκεντρώνη κάποια κίνηση πνευματική δέν ύπήρχεν. Ή 
«’Εστία» τού Παύλου Διομήδη δέν ήταν όργανο φιλολογική; ζωής· ήταν 
αχρωμάτιστη άποθήκη διασκεδαστικών καϊ χρήσιμων άναγνωσμάτων 

πού καϊ ποΰ μπαλώνονταν μέ κανένα άρθρο τού Ροίδη, μέ τοΰ Βαλαω- 
ρίτη κανένα ποίημα. Κάπου κάπου πρόβαλλε κανένα περιοδ'.κοΰλι, ασή
μαντο καϊ λιγόζωο. Σ’ έν άπό αύτά κάποιοι στίχοι καϊ τών δυό μας 
δέ θυμούμαι πώς παρασυρμένο'., δέν κρίθηκαν άξιοι γιά τύπωμα- δέν 
ήτανε σέ καλούπι ΙΙαρασχικό ή Παπαρρηγοπούλειο.

Τφ καιρό έκείνφ άρχισε νά κυκλοφορή ό «Ραμπαγας». Γράφονταν 
από τά γυμνασμένα, τά πρωτόφαντα γιά μάς έδώ κοντύλια δύο νέων, 
πολιτικών φυγάδων, φερμένων άπό τήν Πόλη. Ό ένας άπό τούς δυό, 
ό δυνατός και ό πολύτροπος, τοάβηξεν άπό τότ’ εμπρός, καϊ σφράγισε 
μέ τή βούλα του τής ελληνικής δημοσιογραφίας τό ξετύλιγμα. Ό άλ
λος, ήταν ό άγαθό; καϊ ό κακότυχος τραγουδιστής Κλεάνθη; Τριαντά
φυλλο;· προικισμένο; δέν ήτανε μέ φαντασία, ούτε μέ πολλή ευκολία 
στιχουργική· δμω; τά τραγούδια του, κυρίω; ή σατυρά του ή γεννημέ
νη άπό τά πολιτικά και τά νέα τής ημέρας είχε κάποια πρωτοτυπία· 
γράφονταν σέ μιά γλώσσα ζοιγραφική, πού είχε κάτι άπό τής θάλασ
σας τή οροσιά καϊ τόν άέρα, κάτι σχετικώ; ποιητικότερο, καϊ κάποτε 
φλογερώτερο άπό τά σατυρικά τού Καρύδη καϊ τών μαθητάδων του. Ό 
«Ραμπαγας» κ’ ύστερα τό «Μή Χάνεσαι» άνοιγαν άπό τότε καινούριαν 
εποχή στήν αθηναϊκή έφημεριδογραφία, έλευτερόστομη, άναγελάστρα, 
φαιδρή, σοβαρή χωρίς σκολαστικότητα. ’Ανάμεσα στή λυρική άρθρο- 
γραφία τού Κάλιμπαν καϊ στά τραγούδια τού Κλεάνθη, δέχτηκεν ό 
«Ραμπαγάς» προθυμότατα τού; στίχους τού φίλου μου καϊ τούς δικούς 
μου. Ό φίλος μου έτυχε νά τού; είπή δσους θυμοΰνταν άπό τούς δικούς 
του κι’ άπό τούς δικούς μου- τού; είχε γνωρίσει καϊ τούς δυό· κ’ έβαλε 
κατά μέρος τή ντροπή, κ' ενθουσιάστηκαν μέ τούς στίχους μας. Τ’όνει
ρό μα; πήρε σάρκα. Άρχισαν νά μάς τυπώνουν, νά μάς ρεκλαμαρίζουν, 
νά μά; διαβάζουν, νά μά; επαινούν, κι’ άκόμα πιο σημαντικό, νά μάς 
χτυπούν. Είμαστε οί ποιηταί, τά π α ιδα ρέλια, δπως μάς έλεγαν 
περιφρονητικά, τής Νέας Σχολής. Οί παλαιοί δέ μάς καλόειδαν 
μάς δέχτηκαν μέ γκριμάτσε;· οί νευρικώτεροι μά; έβρισαν στό τέλος, 
άθελα, μάς μιμήθηκαν. (

Ό φίλος μου κυρίως τού; θύμωσεν. Ήταν ό επιγραμματικότερο; κ' ό 
τολμηρότερο;· αύτό; πείραζε πολύ τόν Παρασχισμό καϊ τή μεγάλη κα
τάχρηση τού λογοπατριωτισμοΰ καϊ τού συμβόλου τής Λαύρα; στήν πιό 
πεζή καϊ στήν πιό φωνακλάδικη ποίηση. Τό περίεργο εινε δτι ό φίλος 
μου κ'έγώ, οί στιχοπλέχτες τών άβρών πόθων καϊ τών φλογερών ερώ
των, πρωτοπροβάλαμε στόν κόσμο μέ μάσκες πού θύμιζαν κάπως πρό
σωπα Μαρτιάληδων καϊ Λασκαράτων, εύθυμογράφων καϊ σατυριστών 
καϊ στιχουργών πολιτικών χρονογραφημάτων τό μέν άπό τήν αντιπά
θεια ποΰ μάς γεννούσαν οί άντίθετοι, κι’ άπό τήν αντίδραση έναντίο 
τους- το οέ από τήν ανάγκη νά συμμορφωθούμε πρός τήν απαίτηση τών 
σατυρικών φύλλων, πού γύρευαν κ’ έγκάρδίωναν δυό ειδών στίχους, επι
γραμματικούς καϊ δημοσιογραφικούς. Έτσι άθελα παραμερίσαμε κάπως 
τά φυσικώτερά μας χαρίσματα, ό φίλος μου κ’ έγώ, εκείνος τήν ψυχο
λογικήν άνάλυση, κ’ έγώ τήν ερωτικήν έλεγειογραφία γιά νά δρέψουμε 
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δάφνες, όχι καί τόσο χλωρές· δάφνες εύκολομάραντες.
Ό φίλος μου κ’ έγώ ανοίξαμε τό δρόμο· τρίτο; ήρθε ό Δροσίνης, πιό 

ελαφρός, πιό σερπετός· ή «Μαρία» πότε «κόρη τών αιθέρων», πότε «έλ- 
ξις πρός άβυσσον» στό τραγούδι τού Παράσχου, κοινός κα1. ανούσιος τό
πο; τών παρασίτων τού Παρασχισμού, πήρεν όψη άποκρηάτικη· στή ρά
χη της φορτώνονταν δλε; οί εξυπνάδες, τά καλαμπούρια, οί ζευζεκιες 
καί οί μαργιολιές τής Ν έ α ; Σχολής. Ύστερα ήρθε καί ή σειρά τής 
σαβούρας καί τάνυπόφορα κλισέ.

Στό ενεργητικό τής νέας ποιητικής θά σημειωθούν-, βέβαια, άρκετά 
καλά. Πρώτον δτι παρουσιαστήκαμε δλως διόλου άμοιαστοι μέ τούς 
προκατόχους μας, επαναστατικοί, αληθινά νέοι, γελαστοί, περιγελα
στικοί, ντελικάτοι, επιγραμματικοί, υλιστικοί, επικούρειοι, σύντομοι 
καί σύντονοι, ’Ανακρεόντειοι καί Μαρτιάλειοι, λιτότεροι καί ζωντανώ- 
τεροι. Πρός τή φύση καί πρός τή ζωή περισσότερο γυρισμένοι. Διαλέ
γαμε τά θέματά μας σά νά ξέραμε πώς είπεν ό Γκαΐτε : «Οί καλολόγοι 
συχνά μιλούνε γιά θέματα αντιποιητικά- τό σωστό είνε πώ; τίποτε δέι 
’ ’ - < < —ι—·. ------ μόνο στόν ποιητή στέκεται νά

[«ρεύαμε τήν ποίηση έξω άπό τά 
ποιητικά θέματα· μόνο πού δέν κατορθώναμε, τόν περισσό- 
νά τή βρούμε. Γιατ’ είχαμε καί στό παθητικό μας πολλές 

μέ δλο τόν περισσόλογο δα- 
Λ · -ό λακωνικότατο γε- 

ιτροκοπιά· ή platitude άνα- 
ά. Ή μεγάλη μας αμαρτία 

αύτοσχεδιάζαμε τά περισσότερό μας σέ γραφεία εφημερίδων 
ά σερβίραμε τραβημένοι άπό γούστα δημοσιογραφικά. Ό «Ραμ- 

’ ιο καί γιά τούς 
, , ·>·■. , . · . ■ ■. ·νέους να ζεφυγουν απο τη ρουτίνα· του; εχειρα- 

ο τή; τέχνη;. Άρ- 
;, αρνητική καί ή 

φιλολογία; μα;. Οί ασθενι- 
ποίηση είνε νά στιχουργού; 
Οί γερώτεροι, άργά ή γλή- 
κεϊ, καί πιάνοντας άλλου; 

τής έποχής έκείνη; ταίριαζε 
κριτικός Nisard γιά τά έργα τών ποιητών τού 

χάρη καί πνεύμα· μά χάρη

υπάρχει ποΰ νά μήν έχη τήν ποίησή του· 
ξέρη νά τή βοίσκη». Έμεΐς, φωτεινά, γυρεύαμε 
διωρισμένα ποιητικά θέματα· μόνο ποϋ δέν κατοι 
τερο καιρό, 
αμαρτίες. Οί προκάτοχοί μα; ανάλατοι, 
κρυοπλημμυρισμένο τους ιδανισμό. Έμεΐς, μέ δλο τι 
λαστό μας πραγματισμό, ξεπέφταμε στή χονο 
γάλλιαζε άπό τή μιά κι άπό τήν άλλη μεριά 
ήτανε πώς ι 
καί πώς τί 
παγα;» καί τό «Μή Χάνεσαι» χάραξαν καινούριο δρόμ 
στίχου;· 
φέτησαν 
νητική 
εποχή έκείνη 
κώτεροι, 
πίνα κ ί δ 
γωρα, δέν πρόκοψαν παρά 
δρόμου;. Καί γ ’ 
νά είπωθή δ,τι εν 
ξεπεσμού στήν αρχαία Ρώμη: «Γιομάτα 
χωρίς αίσθημα, καί πνεύμα χωρίς νού».

Καί δμως έπρεπε νά περάση άπό τό καθαρτήριον αύτό ή νέα ελληνική 
Μούσα γιά νά πάρη τό δρόμο πού μιά μέρα θά τη φέρη πρός ΰψη παρα
δείσια.

βοήθη σαν τού:
άλλά δέν τού; έδειξαν καί κανένα τέλος άξι> 

ή ή επίδρασή τους, αρνητικά τά χαρίσματα. μας 
’ η στήν όποιαδήποτε ιστορία τής 

άπόγιναν έκεϊ μέσα· πίστεψαν πώ; 
καί nouvelles a la main, 

-ώαν παοά ξεφεύγοντα; άπό 
γιά τά καλλίτερα ποιήματα

:ν ό

ΚωείτΛ; ΠηλαιιΔς

ΑΙ ΤΓΧΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΠΟ Φ1ΛΕΑ ΑΕΜΠΕΓΚ

ΚΡΙΤΙΚΑI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ι
’Αποδεχόμενο; νά προσφέρω τήν ταπεινήν μου γνώμην έπί τού ζη

τήματα; τής διγλωσσία; έν Έλλάδι (ζητήματο; ζωτικωτάτου διά τόν 
ελληνικόν λαόν, καθ’ όσον πρόκειται νά γνωρίση έάν μέλλει έπί τέλου; 
νά έχη μίαν ίδικήν του γλώσσαν μεταξύ τών σκεπτομένων καί έκφρα- 
ζομένων λαών) γνωρίζω έκ τών προτέρων τήν άνεπάρκειαν τών ακαδη
μαϊκών συζητήσεων. Άμερολήπτω; εισερχόμενο; είς τήν συζήτησιν δέν 
θέλω ν ’ αμφισβητήσω τάς υπηρεσίας, τά; όποιας προσέφερεν ίσως ή καθα
ρεύουσα εί; μίαν εποχήν καί θαυμάζω τήν υπερηφάνειαν τών ’Ελλήνων 
διά τό παρελθόν των. ’Ενταύθα δμως ακριβώς έγκειται ή έρμ.ηνεία τή; 
πλάνη; περί τήν όποιαν κατατρίβονται, ένφ ώφείλον ύπό τό έπιστημονι- 
κόν φώς τών γεγονότων καί τής πείρα; νά διαφωτίσωσι τήν εθνικήν αύ
τών συνείδησιν.

Τό σύνολον τών γλωσσικών φαινομένων, τών παρατηρηθέντων καί κα- 
ταταχθέντων έπιστημονικώ; μέχρι σήμερον άποδεικνύει περισσώ; δτι ή 
επιστήμη τού ανθρωπίνου λόγου αποτελεί εύρύτατον ψυχολογικόν πρό
βλημα. Τί άλλο είνε αί λέξει; είμή ή ήχηρά έκφρασ’.ς τού ένδ'.αθέτου 
ημών κόσμου ;

Είκόνι; ζωνταναί, μέ άλλου; λόγους μ ο ρ φ ή κ α ί κ ί ν η σ ι ς ταυ- 
τοχρόνως, αι ιδέαι, αίτινες άποτελούσι τήν ουσιαστικήν ποιότητα τών 
πραγμάτων καί τών γεγονότων καί τό κινητήριαν αύτών ίσως, εισέρχον
ται ει; τήν ψυχήν μα; ώ; άκτίς ήλιου, διά νά ύποστώσιν έκεΐ, έν σχέσει 
προ; τήν ιόιοσυγκρασίαν μα; ειδικήν τινα διάθλασιν, έκ τής όποιας προ
κύπτει τό σ η μ ε ΐ ο ν, ή χ ε ι ρ ο ν ο μ ία, ή λ έ ξ ι ;. «Άμεσοι μοο- 
φαί τής σκέψ-ως, λέγει ό Α. Δαρμστέτερ, όργανα άτινα αύτή ή ιδία 
εδημιούργησε διά νά διεομηνεύη έαυτήν, αί γλώσσα·, είνε τά κάτοπτρα 
επί τών όποιων αντανακλώνται αί κινήσει; τού πνεύματος καί ή ψυχο
λογία τών λαών. Οί λαοί τών όποιων ό πολιτισμός παραμένει αμετά
βλητο; καί στάσιμος καί στερείται ιστορίας, δύνανται νά διατηρήσωσι έπ’ 
αόριστον, προσθέτει ό ίδιος σοφός, αμετάβλητον τήν γλώσσαν των μή 
μεταβαλλομένη; τής σκίψεως καί ή έκφρασι; τής σκέψεω; παραμένει κατ ’ 
ανάγκην αμετάβλητος». ,

Ο Ταίν μά; έδίδαξε τήν άντιμετώπισιν τών τριών κυρίων δυνάμεων, 
αίτινες τροποποιούσι τήν ηθικήν ύπόστασιν τού άνθρώπου, είνε δέ αύ- 
ται ή Φ υ λ ή. τό Περιβάλλον καί ή Π ε ρ ί σ τ α σ ι ; (le mo
ment)· έν τούτοις ό μέγας φιλόσοφο; φαίνεται παραμελήσας είς τήν 
ανάλυσίν του, τήν έπίδρασίν τού εκλεκτού ατόμου. Ή Πρόοδος έν αρχή 
οεν απορρέει εκ τού Πλήθους καί έάν πάς άνθρωπος, καί ό μεγαλοφυή; 
ετι οέν εινε άλλο τι είμή ή ήθική αντανάκλασε; τού περιβάλλοντος, τοϋ-
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τήν έξέχουσαν αύ-

τών ιδιότητα· ή απαξ άπ: 
το;, ή δέ φιλολογία κα1. ή
Έξ εναντία; δμως οι ήχοι των ιο·.ωμ.κτων μ<*-,  
έν αρχή τάς εικόνας τών αντικειμένων τών ύποπιπτόντων εις 
σίν μας· κατόπιν ή μορφή λησμονεϊται βαθμηδόν, παραμένει 
κα1. άφηρημένη τι; έννοια απολύεται έκ τοΰ συγκεκριμένου δρου 
τικειμενικόν καθίσταται <

; τών αισθημάτων κα’ι 
αναλογιών, τών τελουμένων 

άπογυμνούμεναι ολίγον 
’ς έν τή άσυνειδησία 

δπως τά δάση καί αί θά- 
τά; ανανεώνει τροποποιώ·; 

στόμα αύτοΰ 
τά νέα άνθη, μέ 
Άντιθέτως οί

"Μ

:πί τέλους ν ’άποθάνουν ή
τό

. .·<■>■;
των.
κα1. κατατριοέντας, 
τά; γραμμάς, 

ό 
ώς δυνάμεις τής Ζωής. 1

είνε δυνατόν άρα ποτέ νά λάβη όρ·

ιί ποιηταί έρ- 
τά όποια 

φιλόσοφοι προ- 
εΐκόνα; άχρόου;

το συμβαίνει «ο diferenciation τής όποιας τό μόνον κίνητρον είνε
ή ζωική αύτοΰ κίνητρον κατορθώνει νά έπιβάλη νέαν μορφήν ει;
τάς γεννωμένα; έν αύτφ ιδέας. ΓΙαοαλαμβάνει ό άνθρωπο: τά κοινά δι ’ 
δλον τόν κόσμον μέσα τή; έκφοάσεω;, προσδίδει είς ταΰτα ιδιαίτερον χα
ρακτήρα, άποτελοΰντα τήν άντανάκλασιν τής ιδίας αύτοΰ προσωπικής 
ευαισθησίας. Καθίσταται έν άλλοι; λόγοι; ή σ ύ ν θ ε σ ·. ; τής έ π ο
χ ή ς τ ο υ, σ υ ν ο ψ ί ζ ω ν α ύ τ ή ν καί ηγούμενος αυτής.

Έάν ή γλώσσα έξ-φραζεν όλοκληρωτικώ; τά πράγματα,δέν θά ΰπήρχεν 
ανάγκη νά μεταχειριζώμεθα διά νά σημάνωμεν ταΰτα τήν έξέχουσαν αύ- 
—??..·-------- λ -—ϊ -ποκτηθεΐσα εκφρασις ήθελε παραμένει άναλλοίω-

ρητορική θά καθίστατο αδύνατο; κα1. περιττή, 
οί ήχοι τών ιδιωμάτων μας έκπροσωποΰσι δι ’ ήμάς 

.·.---------;—... τήν αίσθη-
ή ουσία 

..... .......   ...... t ( _ τό άν- 
ούσιαστικόν.Τό οριστικόν απορροφά τδ όριζόμενον 

ή τανάπαλιν αναλογώ; τής σκοτεινής λειτουργία; τών ....
τών σκέψεων, τών γενικεύσεων καί τών αναλογιών, 
έντό; μας. Τοιουτοτρόπως φθείρονται αί λέξεις, : 
κατ’ ολίγον τή; σαρκό; των. ’Αδιάφορο: κα1. ισχυρό; έ 
τής άθανάτου δημιουργικότητα; του ό Λαό: 
λασσαι, τάς άφίνει έ·...........
αύτά; κατ’ έννοιαν ή μορφήν, κα1. εν 
χονται νά συλλέξουν είς τήν άνθησίν 
πλέκουν τούς άθανάτου; στεφάνου; 
τιμούν τού; ορού; τού; γηράσαντα; 
τών όποιων δέν διακρίνει τι; παρά

Ό λαό; δμως εύρίσκεται είς διηνεκή κίνησιν όπως · 
αί δυνάμεις αί κινούσα·, αύτόν, ώς δυνάμεις τή; Ζωή; 
στικώς λαλουμένη άπό τόν λαόν δέν ει 
στικήν τινά μ.ορφή)· άνευ τή; έπεμβάσεω; τών εκλεκτών προσωπικοτή
των, τών έπιβαλλουσών τήν σκέψιν αύτών ύπό μορφήν τελείαν. Οί άν- 
δρε'ς αύτοί είνε οί βράχοι οί όρθούμενοι κα1. φοάσσοντες τό ρεύμα τοΰ πο
ταμού· έφ’ δσον τό κύμα δέν υπερπηδά αύτούς τό άνάστημά των παρεμ
ποδίζει τήν όρμήν του· ύπάρχουν δμως μέρη τού ρεύματος, δπου ή διαρ
κή; παρουσία του εί.ε αδύνατο;· εί; τό φαινόμενου επομένως τή; παρο
δική; άποκρυσταλλώσεω; ένός ιδιώματος δέον νά προ ιέξωμεν 
νω; εάν ό λαός έκ τής φορά; τήν όποιαν έχει 
μεταμορφώσεις καί έάν ύπάρχη έδαφος διά τήν άνάπτυξιν τών εξεχου- 
σών άτομικοτήτων. Διά τά άτομα ώ; καί διά έθνη ύπάρχουν περίοδοι 
ισορροπία; καί ύγεία; αληθούς, καθ’ ά; τό άτομον αποκαλύπτεται κύριον 
εαυτού, περίοδοι παροδικά1, τών όποιων ούδεμία ανθρώπινη ποόγνωσι; θά 
ήδύνατο νά όρίση τήν έπάνοδον.

ιΉ ζωή κα1. ή ύγεία τή; γλώσσης. λέγει πάλιν ό Λ. Δαρμστέτερ 
έγκειται είς τήν δσον τό δυνατόν βραδυτέραν παρακολούθησιν τής έπανα- 

> κύμα καί δπω: 
Γλώσσα άποκλει-

ταυτοχρό-
βαδίζει άκόμη πρό; νέας 

ών έξεχου-
• *

στατικής δυνάμεως, τή; παρασυρούση; αύτήν βιαίως κα1. εί; προσήλωσίν 
έπί τού συντηρητικού στοιχείου». Όσον αφορά τήν οριστικήν άποκρυ- 
στάλλωσιν καί τόν έκ παραδόσεως σεβασμόν τών καθιερωμένων μορφών, 
τών θεωρούμενων ώ; μόνων εύγενών, ούτο; αποτελεί δυστυχή ούτοπίαν 
τής όποία; τήν ασυνέπειαν καταδεικνύει αύτή ή ιστορία τής γλώσσης. 
Δέν ύπάρχει γλώσσα είς τόν κόσμον, παρουσιάζουσα μόνιμον τινά μορ
φήν καθ ’ δλα; τάς περιόδου; τή; ζωή; τη;, οΰτε ή σανσκριτική, οΰτε ή 
λατινική, οΰτε αύτή ή κινεζική. Καί διά νά περιορισθώ είς τήν ιδίαν 
ημών ιστορίαν, ή αρχαία γαλλική είνε τόσον ξένη δι ’ ήμάς, ώστε κα
ταντά ανάγκη νά τήν έκμάθωμεν δπω; μανθάνομεν τήν αγγλικήν ή τήν 
ισπανικήν κα'ι έκεΐνο; δστι; θά έπεχείοει νά έπαναφέρη σήμερον εί; χρήσιν 
καί τήν γραμματικήν κα1. τό λεξικόν, τό τόσον πλούσιον έν τούτο'.; τού 
XV αίώνος, θά έματαιοπόνει προφανώς, χωρίς ή έργασία του νά παρου
σίαση έστω καί άμμεσον τινα έπίδρασιν έπί τοΰ λαοΰ, τοΰ όποιου θά 
παρημέλει τήν ζωντανήν γλώσσαν. Τά διάφορα ιδιώματα δέν είναι άλ- 
λω; τε εΐμή ειδικά1, ούτως είπεϊν μουσικά1, κλίμακες, προωρισμίναι νά 
έκφράζωσι τελείως μόνον τρόπους τινά; ιδιαιτέρους τοΰ αίσθάνεσθαι· 
άπό τού ένός λεξικού εί; τό άλλο αί λέξεις δέν είνε δυνατόν νά μετα- 
τυπωθώσίν άναλλοίωτοι κα1. δι ’ αύτό άκριβώς αί άληθεΐς μεταφράσει; 
είναι σχεδόν άδύνατο'.. Πιστεύετε δτι ή λατινική είνε ικανή σήμερον νά 
έκφραση τά νεώτερα ημών αισθήματα, τά; σημερινά; ερευνητικά; ήμών 
φροντίδα: ;» Όταν επομένως ψευδή: σεβασμ.ό; πρό; τ-ήν παράδοσιν έμ- 
ποδίζει τήν γλώσσαν νάκολονθήση τό ρεύμα τών ιδεών καί ύπάρχει άντί- 
φασι; μεταξύ τή; σκέψεως ένός έθνους καί τοΰ τρόπου μέ τόν όποιον 
έκφράζει αύτήν ή γλώσσα εξαντλείται καί αποθνήσκει, λε'γει ό Α. Δαρμ
στέτερ. Δέν δύναται νά ύπάρξη άρα άλλη γλώσσα άπό τήν γλώσσαν 
τής έποχής μας· δλα τά άλλα είν- παιδιαί τών λογιών καί στείρα·, ανα
στάσεις, ώς τά κήρινα ομοιώματα τών μουσείων.

Η Ελλάς κατά τόν αύτόν λόγον δέν δύναται νάναστήση τό παρελ
θόν. Καί άν ήθελε νά τό πράξη ή πραγματοποίησες τοΰ σχεδίου τη; 
θά ήτο αδύνατος. Μετεβλήθη, είνε άλλη. "Ας ζήση τήν ζωήν τήν ίδι- 
κήν της! Έν πάση περιπτώσει τό βυζαντινόν παρελθόν δέν πρέπει νά 
τής χρησιμεύση ώς ιδανικόν, έάν δέ έπιμένη νά. έπιβάλη ιδίωμα γλωσ
σικόν τεχνικόν οπωσδήποτε, δέν βλέπω ξιατί επιμένει νά όμιλη τήν 
νόθον καί σχολαστικήν ελληνικήν, τήν άποκληθεΐσαν κ α θ α ρ ε ύ ο υ- 
σ α ν καί δέν επιστρέφει αμέσως εί; τήν γλώσσαν τοϋ Πλάτωνος.

I ι

Περιπατώ·; πρό τίνος έξωθεν τού Ελληνικού περιπτέρου είς τήν Παγ
κόσμιον Έκθεσιν έθαύμαζα τήν πρωτότυπον καί ολίγον ανέλπιστο·; δψιν 
τήί αρχιτεκτονικής ταύτης άναστυλώσεως, μέ τά μ ο τ ί β α, τά τόσον 
διαφορετικά άπό πάν δ,τι μά; παρουσιάζεται συνήθως ώ; ελληνικόν. 
Κάποιος, γλύπτη; αξιοσημείωτος, μού παρετήρησεν δτι τά πλευρικά 
μαρμάρινα περιστύλια άπετέλουν λυπηράν προσθήκην. Τό οικοδόμημα, 
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μοϋ έλεγε θά έκέρδιζεν άν έλειπαν καθ' ολοκληρίαν όχι τόσον ύπό, την 
καθαράν καλλιτεχνικήν έποψιν, δσον διότι τά περιστύλια ταυτα εις τό 
πρωτότυπον άπετέλουν τουρκικήν συμπλήρωσιν, καθ’ ήν εποχήν αι χρι- 
στιαν'.καί εκκλησία-, μετεβλήθησαν εί; τζαμία. Δέν άρνοϋμαι δτι ο 
μιλητής μου εϊχεν ίσως δίκαιον ώ; πατριώτης, 
τήν πλέον αποκλειστικήν έποψιν ή παρατήρησις 
ήρχίσε νά έξασθενή εί; τό πνεΰμα μου πρό τή; 
νία; τοϋ κτιρίου, δπω; είχε.

Και διατί νά μήν άρέσκη άνεπιφυλάκτω; 
ΙΙοίαν σημασίαν έχου; αί ιστορικά1, παρατηρή 
οφείλει νάποδεχθή τού;

ο συνο-
Έν τούτοι; καί άπό 
τοϋ συνομιλητοϋ μου 

άναμφισβητήτ.υ άρ·Λ0-

άφοϋ φαίνεται ώραΐον ; 
ίσε-.ς ;

.ς αιώνας, οί όποιοι έπέρασαν 
είμποροϋμεν νά διορθώσω μεν τ- 
ζ ώ ν τ ες τ ό μ έ λ λ ο ν μ έ δλα ς μ α ς τ ά 
τοτρόπως ό βυζαντιανός αύτός ναός μέ τά τουρκικά μ 
καθώς μοϋ λέγουν εινε αντιγραφή τοϋ ναοϋ τοϋ Δαφνιού, έχει τόσον ελ-

Ή σημερινή 'Ελλά 
έπάνω της. Δ έ ν 

ό παρελθόν παρά 
ο υ ν ά μ ε ς· Τοιου- 

ο τ ί β α, ό όποιος

ι

χαθώς μοϋ λέγουν είνε αντιγραφή τοϋ ναοϋ τοϋ Δαφνιού, εχει τοσον ελ
ληνικόν τό ύφος καί τήν δψ'.ν εΐ: τό σύνολόν του, ώστε τίποτε δέν προ
δίδει άπ’ αύτοΰ τήν χείρα τοϋ κατακτητοΰ. Ένα; λαό; τωόντι δεν απο
δεικνύει τήν ζωτικότητά του μόνον οσάκις μένη άπηλλαγμένος από πασαν 
ξενικήν επίδρασιν, άλλ’ άκόμη καί πρό πάντων όσάκι; εχει ^την δύναμιν 
νάφομοιώση καί νά προσοικειωθή καθ ’ ολοκληρίαν δλα τά ξενικά στοι
χεία" τά παρεισδύοντα εΐ; τόν οργανισμόν του. Σήμερον ή άναστηθεΐσα 

. μ ».... —u—. ί.λ ,.Α =ϊ- έαυτζν, νά άπο-
ζή μόνον 

Μεσαίωνος. Τά

τόν οργανισμόν του. Σήμερον ή 
διά νά έπανέλθη εί: έαυτήν, 

:ήν παράδοσίν της, ή όποία οεν 
οιά μέσου τής άρχαιότητος, άλλά καί διά μέσου του 

λεϊ άκόμη ό λαό;, είμπορεΐ νά είπη κανείς δτι εινε όλιγώτερον Ελλη
νικά άπό τήν Ίλιάδα, ήτις εινε εντελώς ακατάληπτος 
νης έκπαιδεύσεω; ; Όχ-. βεβαίως·

If

αφομοίωση καί νά προσοικειωθή καθ ’ ολοκληρίαν δλα τά
. —L —~·.ι z/Za.kv»· τ'ς <τΑμ AAVVVI Π·! rt'J TftH- ΧτίΛΐΟΟν Ζ

Ελλάς δέν εχει πλέον άνάγκην, 
μομιωθή άλλά νάκολουθήσή τΛ- 
διά μέσου της άρχαιότητος, ά , , r «
δημοτικά τραγούδια, διότι εινε γραμμένα εί; γλώσσαν, τήν οποίαν ομι- 

νά είπη κανείς δτι Τ ' ' cv'·'-
άνευ προηγουμέ- 

καί δέν εινε πλέον δυνατόν νά φθάση 
κανείς πάλιν μέχρι τής Ίλιάδο; χωρίς νά διέλθη οιά μέσου τών ύη,μοτι- 
κών τραγουδιών, τά όποια έν σπέρματι κρύπτουν τό μέλλον, το οποίον

άσεις ολέθρια-, δύνανται νάπο- 
ή υπερβολή 

νά παρουσιάση τό παρελθόν ως ιοεώοες επι- 
' ” ' ’ ιπομονησία τών

ή; δύσεως, χωρίς νά 
:ά ξενικά έθιμα δέν 

ιδιαιτέρων τάσεων τή; Φυλής, 
νάρνηθώμεν τήν Έλληνο-λατι-

-.τι κρύπτουν τό μέλλον, το 
πρέπει νά έπιδιώξη ό ελληνικός λαό:.

"Ας έλθωμεν είς τό συμπέρασμα. Δύο 
πλανήσουν τήν 'Ελλάδα εί: άτυχεΐς δρόμους. Έν πρώτοι; 
ένός πατριωτισμού τείνοντο; · , ...
στροφής εί; τήν έξέλιξίν τής γλώσση: καί δεύτερον ή άνυ· 
εκλεκτών τάξεων προ; άπομίμησιν τού πολιτισμού 
λαμβάνεται ύπ’ όψιν δτι ή προσαρμογή αυτή προ; 
είνε δυνατή άνευ τοϋ υπολογισμού τών 
Καί ημείς βεβαίως ούδέποτε έσκέφθημεν > . . „ ;
νικήν καταγωγήν τοϋ πολιτισμού μας, οΰοέποτε όμως εφαντασθημεν οια 
τόν λόγον αύτόν ν’άνανεώσωμεν τά; εξαφανισθ-ίσα; μορφάς. Εις ποιον ση
μείου Οά εύρισκώμεθα σήμερον έάν δέν εΐχαμεν άποσείσε-· τόν ζυγόν τή; 
λατινικής καί έάν δλαι μας αί προσπάθεια-, έτειναν νά επαναφέρωμεν 
τόν αιώνα τοϋ Αύγούστου ;

Έξ άλλου λαό; δπως ό ελληνικός δέν δύναται νά έχη τήν άςίωσιν
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νάκολουθήσή τελείως οίανδήποτε τών μορφών, τών μάλλον ανεπτυγμέ
νων, τοϋ πολιτισμού τή; δύσεως. Οϋτε ό γαλλικός, ούτε ό γερμανικός 
πολιτισμό; άρμόζουν εί; αύτόν ύπό πάσαν έποψιν. Καί ποιο; παραλο- 
γισμό; 1 Ένώ ή 'Ελλά; έπιθυμεί νά φέρη τήν γλώσσαν τη; άφ ’ ένός 
αιώνα; τινας πρό; τά όπίσω, νά έχη έξ άλλου τήν άπαίτησίν νά προσ- 
λάβη οιά μιας, δλου; τού; τρόπους τοΰ ίδικοϋ μας πολιτισμού...

Η Ελλά; δέν έχει άνάγκην δλων αύτών έχει άνάγκην μόνον τών 
μεθόδων μας, δηλαδή τού κριτικού πνεύματος, τό όποιον 
είνε ή βάσις δλη; τής νεωτέρας πνευματικής άναπτύξεως. Καί τό κρι
τικόν αύτό πνεύμα δέν εινε μόνον ή τέχνη τής άναλύσεως καί τοϋ ά- 
ποχωρισμοΰ τών ιδεών, άλλ’ ή τέχνη τή; σταθμίσεως καί ταξιθετήσεως 
αύτών.

Τότε μόνον θάναλάμψη ή άλήθεια δι ’ δλου; τού; οφθαλμού; καί ή 
ασύγκριτο; ζωή τή; γλώσση; αύτή;, τήν όποίαν κηρύσσουν τίνές ώ; 
στρεβλωθεΐσαν καί μσίχευθείσαν, μέχρι τού νά καταντήση αγνώριστος, 
έκ τών ξενικών στοιχείων. Έξ έναντία; δμως τήν γλώσσαν αύτήν δια
κοσμεί μία νέα χάρις, τήν όποίαν δέν έγνώρισεν ή άρχαιότη; καί ήτις 
φαίνεται άνακαλούσα κάποτε είς ενα μειδίαμα άφελούς μελαγχολίας, 
τά αίμοβαφή πένθη τή; χθές. 'Ομοιάζει μέ άνθος τό οποίον άνασταίνε- 
ται πανεύοσμον μετά τήν καταιγίδα. Τά ρ ω μ έ ϊ κ α, ή γλώσσα αύτή ή 
νέα, ομοιάζει μέ κάμπον σπαρμένον άπό επιβλητικά ερείπια. Έδώ κ’ 
εκεί κίονες σπασμένοι, μάρμαρα συντετριμμένα μέ ενα χωριδάκι είς τήν 
ακραν τού μονοπατιού, ένα χωριδάκι μέ τήν έκκλησίαν του, τήν έ κ- 
κ λ η σ ί α ν τ ο ϋ Δ α φ ν ί ο υ. 'Αλλά τά ερείπια αύτά εί; τό πέρα
σμα τών χρόνων, άπέκτησαν τήν συγκινητικήν μεγαλοπρέπειαν τής άνα
μνήσεως.. Δέν πρέπει νά τά έγγίση κανείς διότι είνε φόβο; νά κατα- 
στρέψη τήν θελκτικήν ωραιότητα, τήν άπέραντον καί ονειρευτήν μα
γείαν των. “Ω ! ή μανία τών άναστυλώσεων. Μία γλυκυτάτη μελαγ- 
χόλ'-α, μεστή άπό έλπίδας έπιπνέε'. έπ’ αύτών, αύρα εύώδης καί μελω- 
οική, ύγρά άπό σταγόνα; δρόσου, τά; σταγόνας τών παλαιών καί πι
κρότατων δακούων.

Τούρκοι περάσανε. . . .' 
αλλ ’ οί Τούρκοι έφυγαν καί δέν εύρισκόμεθα πλέον μέσα είς τό πένθος 
καί τά δάκρυα. "Υστερον άπό αιώνας αιώνων ή Ελλά: φαίνεται έτοιμος 
ναρχίση πάλιν τόν θειον κύκλον καί δέν είνε μακράν ή ώρα κατά τήν 
όποίαν άπηλλαγμένη άπό τά; συσσωρευμένα: προλήψεις, θάποδώση δι
καιοσύνην ένός Ψυχάρη, ερχομένου μετά τού: Σολωμού; καί τού; Βα- 
λαωρίτας νά τή; ύποδείξη δλον τόν πλούτον πού κρύπτει ή ζωντανή της 
γλώσσα.

Σήμερον ή νεοελληνική γραμματική τού Ούβέρτου Περνώ έπρεπε νά 
γίνη ή επίσημος γραμματική, τά έργα τοΰ Σολωμοΰ καί τό «Ταξίδι» 
επρεπε νά τάποστηθίση ό λαός.

Διά τή; ιδιοσυγκρασία; καί τού πνεύματος τού εύφυοϋ; καί λεπτού 
λαού της, οιά τή; γλώσση; τη; τή; τόσον νέα; καί χρωματισμένης καί 
ποιητική; καί συγχρόνως τόσον απομακρυσμένης άπό τήν άφηρημένην ξη
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ρασίαν τών ιδιωμάτων τή; δύσεως, ή Ελλά; βεβαιώνει ήδη τά δικαιώ
ματα τη; έπί τής τελεία; άναστάσεως καί τή; αυτονόμου σκίψεως.

Ευτυχέστεροι ημών οί "Ελληνε;, άντλοΰντες απο τό πλούσιον υλικόν 
τής αρχαία; γλώσση; τάς λέξεις αί όποΐαι λείπουν άπό τήν δημοτικήν 
γλώσσαν ύπό τόν δρον νά σεβασΟοΰν τού; νόμου; τή; φωνητικής καί τήν 
γραμματικήν τοϋ λαού, διά νά δημιουργήσουν εαυτού; σκεπτικού; καί 
φιλοσόφου;. Τόν ίδιον δρόμον ήκολούΟησεν ή γαλλική απέναντι τής λα
τινικής (*).  Οί ποιηταί ήνοιξαν τόν δρόμον (δέν είν’ έτσι Παλαμά, 
Βασιλικέ, Πορφύρα;)· εΐ; τού; πεζογράφου; άπόκειται άκολουΟοΰντε; 
τό παράδειγμα τοΰ Ψυχάρη νάκολουΟήσουν τό εργον καί νά δώσουν τό 
καλόν παράδειγμα εί; τόν τόπον. Μόνον ύπό τόν δρον αύτόν Οά ύπαρξη 

νεωτίρα 'Ελλά;.
«ιλέας Λεμπέγκ

ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ”
ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΙΣΤΗΣ ΑΓΡΙΟΝ

ΥΠΟ ΕΡΡΙΚΟΥ ΔΕ ΡΕΝ1Ε

Ό Βιλλιέ δέ ΛΙλ- Άδάμ ήτον εκπληκτικόν κράμα τών μάλλον αν
τιθέτων ιδιοτήτων. 'Ολίγα πνεύματα ύπήοξαν τόσον παραδόξω; σύνθετα 
δσον τό ίδικόν του. Ό λυρισμό; κα'ι ή ειρωνεία συναναμιγνύοντο έν αύ- 
τώ. Ή δράσι; του ύπήρξε σημαντική, καταστρεπτική καί γόνιμο; εν 
ταύτφ. Ούδεί; είρωνεύΟη πικρότερον τά; ύπερβολά; καί τά; Οετικιστι- 
κάς εύπιστίας τή; εποχή; μα;. Καί τό δικαίωμα αύτό νά περιφρονή τόν 
πραγματικόν κόσμον τό έλάμβανεν άπό τήν κυριαρχικήν δύναμιν τήν 
όποιαν έκίκτητο νά δημιουργή ίδιον φανταστικόν κόσμον. Άκόμη πε
ρισσότερον ό άδιάλλακτο; ιδανισμό; του ήρνεΐτο αύτήν τήν πραγματι
κότητα. Διά τόν Βιλλιέ ό άνθρωπο; εκλέγει μόνο: τό ιδεώδες του κα1.

(') Άλλά Οά εΐπή κανείς, αντί νά έκλαϊκεύσωαεν τάς λέξεις τή; καθαρευούσης 
διατί νά μήν εΐσαγάγωμεν εις τήν γραμματικήν αύτή; τάς λαϊκά; λέξεις ; 'Η 
άπάντησις εινε άπλουστάτη. Ό λαός μόνος εχει τό δικαίωμα νά πλάττη τήν 
γραμματικήν του, κατά τάς έθνικάς του τάσεις, πάσα δέ εναντία προσπάθεια θά 
αποτυγχάνει. Άλλά τότε Οά συμπεράνη πάλιν κανείς, ας κρατήσωμεν τάς δύο 
γλώσσας μας, τήν μίαν διά τήν ποίησιν, τήν άλλην διά τήν πεζογραφίαν Οά «ί- 
μεθα πλουσιότεροι ακόμη. Όχι Οαπαντήσω καί πάλιν, διότι δέν πρέπει ό λαός 
νά μείνη ξένος τής έπιστήμης καί όλων τών σοβαρών ερευνών, αίτινες Οά έχουν 
ώς ένδυμα γλώσσαν μή ρυθμισμένην.Θά ειποΰν άκόμη : Ας αφήσωμεν τόν καιρόν νά κάμη τό έργον του I Ναι, 
άλλά βοηθήσατε τον μέ όλας σας τάς δυνάμεις.

(.") Βλέπε τό «Περιοδικόν μας» τεύχος 12 τής 15 Αΰγούστου.

γραφικώ;
του

Μαλλαρμέ καί ό
νέα;
Βερλαίν

Βερλαίν ύπήρξαν

εγενετο αι- 
~~ του χεΐ- 
0 Μαλλαρ- 
χί'.ρών άπο- 

έπίΟεσίν τών

ό κόσμο; δέν είνε άλλο τι είμή ή έξωτερική καί ορατή μορφή τώ> ι
δεών του. Εί; τό ώραΐον του ποιητικόν δράμα «Άξελ», ό Άξελ είνε 
μέγα; μέχρι τή; στιγμή; καθ' ήν συναΐνεΐ έπί εν λεπτόν δτι άληΟώ; ύ- 
φίσταται πραγματικότη; πέ.αν εκείνων, τά; όποία; δημιουργεί δι ’ εαυ
τόν. Ό Το'.βουλάτος Μπονομέ είνε ήλίΟ'.ο;, διότι δπω; ελεγεν ό Φλωμ- 
πέρ, «πιστεύει ώ; κτήνο; εί; τήν πραγματικότητα τών πραγμάτων».

Ή ύπεροπτική αύτή αρχή άντετίΟετο πρό; τήν ύλικήν δουλείαν πρό; 
τήν οποίαν ή νατουραλιστική τέχνη ύπεχρέου τού; οπαδού; της. Διεξε- 
δίκει τό δικαίωμα άπό τήν φαντασιοπληξίαν. Γνωρίζετε δέ όποία; μά; 
άφήκεν ό Βιλλιέ. Είνε τό αντίθετον μέρο; τών ειρωνικών καί περιφρο
νητικών μύθων εί; τού: οποίου; συνώψιζεν δπω; προκαλέση τόν γέλωτα 
παν δ,τι επιζητεί νά μεταστρέψη τόν άνθρωπον τοϋ ύπερτέρου ίδεώδου; 
εκ τοΰ ονείρου του.

Έάν ό Βιλλιέ δέ Λίλ- Άδάμ ύπήρξεν ώ: 
ό κ. Ρεμύ δέ Γκουρμούν, «ό έξορκιστή. 
τοΰ ιδανικού» ό Στέφαν . Ζ2 - - .....
διά τού; νέου; τοΰ 1885 οί πρωτεργάται

Έκ τών δύο ή επιρροή τοΰ Παύλου 
σήητή. Ό Βερλαίν έφερ-ν ούτω; είπεΐν 
ρα; ανθοδέσμην νέων άνΟέων, ; 
μέ, μυστικώτ-ρο; εκείνου, εφερεν έντό; 
κρύφου; καί γονίμου; σπόρου;. Ό Βερλαίν έδίδασκε τήν 
οακτύλων έπί τοΰ αύλοΰ διά τοό' 
Μαλλαρμέ έδίδασκε τοΰτο όλ 
μυστηριώδους εισπνοή; εί; -

Ό Βερλαίν ύπήρξεν ή ά 
πά; ποιητή: ·’ 
πάση ανεξαρτησία καϊ 
λώ: 
πληξία έν αύτφ. '' 
νά λέγτ, τά καΟ' 
λαίν. Ό άτου.ισυ.ό; του 
σιμιστή; ή έπικούριο; ; 
αύτφ αςιοΟαύμαστον είνε 
αύτό ύπήρξε θελκτικόν, 
χάριν καί αφελή δύναμιν. 
αποχρώσεις καί τόνου;, τ 
τονισμό; του διαχύν,

Έάν ή έπιροοή τ 
ή τοΰ Στεφάνου Μαλλαρμέ ύπήρςε

Πόρρω απέχει 
τών ποιημάτων · 
ώστε νά μή έπιμείνω έπ' : 
προσεκτικήν σπουδήν τών θαυμάσιων εκείνων καί δύσκολων ά 
μάτων. Άλλ‘δ,τι ύπήρξε περισσότερον άκόμη ένδιαφέρον

: τόν έχ'αρακτήρισε 
ΰ πραγματικού καί ό φορεύς 

Παύλο;
τέχνης, 
'.ν πρώτη 

εί; τά; άνοικτά 
μυροβόλων καί θελκτικών.

~ !<ς τών κλειστών του 
Ό Βερλαίν

...που μεγαλοφυούς καί άπροσδοκήτου. Ό 
ιγώτερον, αλλ ύπεοείκνυε νέον τρόπον 

ό ηχηρόν όργανον.
.. η απεικό-.ισι; τή; άναγκαία; ταύτη; αρχής ότι
οφείλει νά δημιούργησα) μόνο; εί; εαυτόν τήν ποίησιν του έν 

ειλικρίνεια. Ή ίδική του π 
προσωπική καί άτομική. Φαντάζεται ολίγον

Επιδιώκει νά είνε άληΟή;· νά είνε 
εαυτόν δλα. Υπάρχουν π 

άπετελέσΟη άπό δ 
μυστικιστή; ή λαϊκό 

τό βερλεν.ακόν τ 
Άποτελεΐται άπ.

. Ό Βερλαίν έδωκεν εί;
ά; όποία; ούτοι 

ται εί; δλα; τά; ήχου;, 
ΰ Παύλου Βερλαίν ύπήρξε οριστική καί πειστική, 

ήρξε ριζική καί βαθεΐα.
τοΰ νά ύπαρχε, κοινή ομοφωνία έπί τή; άπολύτου άξια; 
■ΰ Μαλλαρμέ. Λί άντιρρήσει; είνε πολύ πρόσφατοι, 
·■· επ' αύτών. Αί πλεΐσται πίπτουν άφ’ εαυτών μετά 

άριστουργη- 
έν τφ Μαλ- 

9

οίησις ύπήρξεν έντε- 
Οΰδ-μία φαντασιο- 
αύτό; ό ίδιο; καί 

λλοί Βερλαίν έν τφ Βέρ
ά άτομα, άλλά πεσ- 
ι πρό παντός είνε έν 
:ν καϊ τό τάλαντου 
.βολογίαν, απλότητα, 
τόν γαλλικόν στίχον 

οιετήρησαν εκτοτε. Ό ΐδιάζων
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λαρμέ καί τοϋ ιδιαιτέρου του έργου εινε ή γενική του αισθητική. Πας 
δστις έμελέτησεν αύτήν δέν δύναται ν ’ άρνηθή, δτι ό Μαλλαρμέ υπήρξε 
πνεύμα υψηλή: κα1. ύπερτέρας μορφώσεως και δτι έφερεν είς φώς ενδια
φέρουσας ποιητικά; αλήθειας.

ΙΊροσθέσωμεν άκόμη, δτι αί άρχαί έπί τών όποιων έβάσισε το προσω- 
κόν του έργον έπέδρασαν και πέραν τοΰ έργου τούτου καί έτυχον τών 
μάλλον διαφόρων εφαρμογών. Έάν ή άπ ’ εύθεία; επιρροή τοϋ Μαλλαρμέ 
υπήρξε περιωρισμένη ή έμμεσος αύτοΰ επιρροή υπήρξε λίαν διαδεδομένη. 
Έξήσκησεν αποτελεσματικήν άπόκρυφον ενέργειαν καί είς αύτόν οφεί
λεται δτι έθηκε πλείστας άρχάς έφ’ ών βασίζεται δλη ή ποίησι; τή; σή
μερον.

Τό 1884 ό Βερλαίν καί ό Μαλλαρμέ ήσαν σχεδόν άγνωστοι. Άμφότε- 
διάσημοι.

μβή ; Τό έργον των κατά τό 1884 ήτον ήδη άν 
κατά τά κυριώτερα

ροι ό είς τό 1895 καί ό έτερος τό 1898 άπέθανον
ΤΙ είχε λοιπόν συ[

μή αποπερατωμένου τούλάχιστόν · έπο'.κοδομημένον 
αύτοΰ μέρη. Τό ΔειλινόνΣατύρου καί τά ’Αποσπάσμα
τα τ ή ς Ή ρ ω δ ι ά δ ο ; είχον γραφή. Τοΰ δέ Βερλαίν είχον ήδη 
άναγνωσθή αί X α ρ ί ε σ σ α ι έ ο ρ τ α I, Τ ά άνευ λ έ ς ε ω ν 
? σ μ α τ α καί ή Σ ω φ ρ ο σ ύ ν η. ,

Πάν άλλο ή πρό; τήν προσωπικήν εκείνην προσπάθειαν, πρός τήν ό
ποιαν ωθεί ή δόξα, οφείλεται τό δτι ό Βερλαίν καί ό Μαλλαρμέ διήλθον 
άποτόμως άπό τής σκοτεινή; άφανείας πρός τήν παγκόσμιον φήμην καί τήν 
Οίσίν τώ» άρχηγών σχολών, τήν οποίαν άμφότεροι κατέλαβον. Όχι. 
Νέα γενεά ειχεν άναφανή είς τά γράμματα, ή όποία άνεγνώριζεν εν τώ 
προσώπφ τών ούο τούτων ποιητών τους προδρόμους τών κυριωτέρων καλ
λιτεχνικών της πόθων. Ήτον αύθόρμητος καί στιγμιαία κίνησις, ήτις 
τούς περιέβαλε διά ζωηρού θαυμασμού. Ή νεότη; τής εποχή; έκείνη; 
συνεσπειρώθη περί αύτού;.

Πάραυτα ή κοιμωμένη ποίησι; άφυπνίσθη. Ήλθε μεταξύ τών νέων 
της θεραπόντων. Άλλά τότε δέν τήν ένέδυσαν ποσώς μέ τά εκθαμβω
τικά παρνασσιακά κοσμήματα. Τήν περιέβαλ.λαν μέ πολύπτυχον δια
φανή πέπλον καί μέσω τής κινητής αύτής διαφανείας έπρεπε νά μαντεύση 
κανείς τά αινιγματικά χαρακτηριστικά, τής μυστηριώδους αύτής καλλονής.

Ή απόπειρα έτυχε κακής υποδοχής. .’Ακούω ακόμη τάς ύβρεις, τούς 
γέλωτας, τά σκώμματα δι’ ών έχαιρετίσθησαν οί άποκληθέντε; ποιηταί 
τής παρακμής.

Άλλα τί άκριβώς είνε οί ποιηταί τής. παρακμής ;
Ύπάρχουν δύο έννοιαι εί; τήν λέξιν decadent καί μόνον 

μού φαίνεται βάσιμος· α; τήν όρίσωμεν. Μία φιλολογ! 
φιλολογία έχουσα ώς άοχήν καί μέσα τήν αντιγραφήν 
σιν. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει έπρεπε νά κληθή ακριβέστερου φιλολογία 
έυ παρακμή, φιλολογία άναπαράγουσα δουλικώς τά ανώτερα πρότυπα, 
τώυ όποιων δέν παρουσιάζει πλέον ή κατάστασιν έκφυλου. Ύπάρχουσι 
πλεΐστα μερικά παραδείγματα τής διαδοχικής πτωχεύσεως είδους, τό 
όποιον καταλήγει εί; τόν φετιχισμόν τών καθιερωμένων κανόνων καί

— ....... ή "Ρώ">
ία τή; παρακμής είνε 

καί τήν άπομίμη-

άναμασσά αμεταβλήτους τύπους. Ύπό τήν έποψιν αύτήν 
cadent ποιητή; θά ήτον ο κατασκευαστής 
τών διδακτικών ποιημάτων τ·

Σατοβριάνδουυ εινε έργον παρηκμακότο; ποιη-
—............................... — ί _ 0 υ

• r

ό άληθής de- 
τών τραγφδιών τού 1810 ή 

'ής αύτής έποχής. Χαιρετίσωμεν τούς πα- 
ρηκμακότας ποιητά; έν τφ προσώπφ τών Μπριφώ καί τών Μπάουρ- 
Λορμιάν. Χαιρετίσωμεν έπίσης ώ; παρηκμακότα τόν Σατοβριάνδον, συγ
γραφέα τής ελεεινή; τραγωδί»; τοΰ Μ ω ύ σ έ ω ς, διά τή; όποιας άνα- 
δεικνύεται ό αξιοθρήνητος άντίπαλο; τών Δελαάρπ καί τών Μαρμοντέλ, 
καί ό μαθητή: τού Βολταίρου καί τοΰ Κρεβιγιώ«. Ό Σατοβριάνδο; λοι
πόν είνε decadent αφού είνε μιμητής καί άντιγραφεύς.

Έάν ό Μ ω ϋ σ ή ς τοΰ 7
τοϋ, τά Πέραν τοϋ τάφου άπομνημονεύματά 
είνε έργον παρακμή: κατά τήν δευτέραν έκδοχήν τής λέξεως. Δέν έχουν 
άρά γε τά θαυμάσια αύτά Πέραν τοΰ τάφου άπομνημνεύ- 
μ α τ α έν σχέσει μέ τόν κλασικόν Σατοβριάνδον τών Μ α ρ τ ύ ρω ν, 
τόν χαρακτήρα τού όποιου ό Θεόφιλο; Γκωτιέ εί; τήν ώραίαν του με
λέτην περί τοΰ Βοδελαίρ ορίζει τό ύφος τής παρακμ.ής ;

«Τό ύφος τής παρακμής, λέγει ό Θεόφιλος Γκωτιέ, δέν είνε άλλο τι 
ειμή ή τέχνη φθάσασα είς τό σημείου έκεΐυο τής ώρ'.μότητος, τό όποιου 
καθορίζουν μέ τούς κλίνοντας ήλιου; των, οί γηράσκοντες πολιτισμοί. 
Ύφος πλούσιον, σύνθετον, σοφόν, πλήρες αποχρώσεων καί έκζητήσεων, 
έπεκτεϊνον τά δρια τής γλώσσης, δανειζόμενου άπό δλα τά λεξιλόγια, 
λαμβάνον χρώματα έξ δλων τών πυξίδων, τόνους έξ δλων τών οργάνων, 
άγωνιζόμενον ν’ άποδώση τήν σκέψιν είς δ,τι έχει μάλλον αύτη άνέκ- 
φραστον καί τήν μορφήν νά περιβάλη μέ πλαίσια δσφ τό δυνατόν άόρι- 
στα καί φευγαλέα. Τό ύφος αύτό τής παρακμ,ή; είνε ή τελευταία λέξις 
τού Λόγου, έκζητούντος νά έκφράση τά πάντα καί ώθουμένου εί; τήν 
άκραν υπερβολήν. Ούδέν δέ δυσχερέστερου, προσθέτει ό Θεόφιλο; Γκω
τιέ, τού ύφους αύτοΰ τού περιφρονουμένου ύπό τών σχολαστικών, διότι 
εκφράζει νέα: ιδέας ύπό νέαν μορφήν καί μετά λέξεων τέως πρωτα- 
κούστων».

; ("Επεται συνέχεια)


