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Τ Ο Υ  ΙΔ ΙΟ Υ  : 1924 «Οί Μέναιχμοι» τοΰ ΙΙλαύτου, 
μεταφρ. -  « '0  Πλούτος» τοΰ ’Αριστοφάνη, θίασος 
των Ν έων.— 1925 Τ ό  « Παλληκάρι τής φακής» (m i
les  g lo r io su s ) χοΰ Πλαύτου, δ θίασος των Νέων 
διευθυντής Κωστής Βελμύρας. - 1927. *Τρανονδών- 
τας> στίχοι έκδοσις «Α κ αδη μ α ϊκ ού ».— 1930 *Κνρΰ  
Φροαννη» , ό θ ίασος ’Αλίκης — 1931 '.'Στη μέση τον 
δρόμον», τό Λαϊκό Θ έατρο, διευθυντής Β. Ρώτας, 
υπόκρουση μουσική ’ Ιω σή φ  Π απαδόπουλου.— 
Ε Τ Ο ΙΜ Α ΖΕ Τ Α Ι : Τό ίοτορικό δράμα και ό Λ . Βιρναρ- 
δάκης.
Ε ΤΟ ΙΜ Α  : « 'Ο  θρίαμβος τής παρθενίας» δραματική
σάτυρα πρ, S καί δεύτερη καινούργια επεξεργασία
τής <Κνρα. Φροούνης».



Κ Ω Μ Ε ΙΔ Υ Λ Λ ΙΟ  είναι ηθογραφική κωμωδία, πού εχει και δραμα- 
τικα στοιχεία μερικές φορές, καί πού τή συντροφεύουν, χωρ'ις εξαίρεση, 
καί τραγούδια.

Παρόμοιο είδος θά μπορούσαμε να βρούμε κι άλλοϋ, στο γαλλικό 
θέατρο π. χ., τό vaudeville, δμως τό νέο ελληνικό τό Κωμειδύλλιο, αν 
καί βε'βαια εχει γεννηθεί καί από ξένες φυσικά επιδράσεις, ως τόσο είναι 
κάτι, όσο θά μπορούσε νά τό πει κανείς, ντόπιο, καί, άμεσα τουλάχι
στο, δε ν θά  τοΰ βρίσκαμε προγόνους.

A . G ustre  E tude  cr it iq u e  et h isto r iq u e  su r  Jean  le H o u x  et le vau  d e  v ir e  
e la fin  du  X V I sia cle . P aris  1874. To Γαλλ. Κωμειδ. Έ ,βδομ ας 1891 <p. 30. Ν. Α ά· 
πκαρη : Θεατρικόν Λεξικόν ( Αθήναι Βασιλείου, 1923) στή λ. va u d ev ille .

Πατρίδα του είναι ή ’ Αθήνα, ή πρωτεύουσα, γιατί στην ’ Α θή να 
γίνονται οι πρρμιερες, υπάρχει πολύ κοινό, πού μορφώνει καί πού κατευ
θύνει την αλλη Ε λλάδα  καί θεατρικά.

Ομως μιά κάπια σχετική μορφή παρουσιάζεται καί πιο πρίν, πιο 
περιορισμένη.

Θά έ'πρεπε λοιπόν νά τήν εξετάσουμε κι αυτή κι ας μην εχει γενε
τική σημασία για τό πραγματικό, τό άθηναίικο τό Κωμειδύλλιο.

i t
ΣΤΗ Ν  Π Ο Λ Η , από τά 1863, οί αδελφοί Δημητράκοι (ό Κοσμάς καί 

ο Οδυσσέας) διατηρούσαν με φανατισμό ελληνικό θέατρο, (θέατρο Ν α- 
ουμ)- εκεί παίχί}ηκε στήν 1 τού Γενάρη τοΰ 1864 τό Χαβιαρόχανο τοΰ 
Οδυσσεα ( Α θήνα 1867) μέ τούς ηθοποιούς ΙΙιπ, Βονασέρα, Δ. Ά λ ε -  

ξιάδη, Π. Σούτσα καί άλλους, πού κάνανε περιοδεία. Αυτό τό εργο, καθώς 
μάς βεβαιώνει μιά προφορική πληροφορία, τοΰ κ· Δαμασκηνού πού ήτανε 
από τήν Πόλη, καθηγητής ή δημοδιδάσκαλος, σεβαστός άνθρωπος και 
μετρημένος, είχε καί τραγούδια. Στο βιβλίο δεν τά εχει, μά μπορεί νά 
τά πήρε κάπως αργότερα, καί μπορούμε νά τό σημειώσουμε τώρα. Τότε, 
κατά τήν ϊδια πηγή πού ενωθήκανε τά Έ φ τά  νησιά, παίχθηκε κι ένα 
=εργο σχετικό μέ τήν 'Έ νωση, πού είχε καί πολλά τραγούδια. Οί σύγ- 
,χρονες εφημερίδες τής ΙΙόλης, δσες υπάρχουν στις βιβλιοθήκες τής 

Αθήνας, ό ’ Ανατολικός Άαζήβ, ό Τηλέγραφος τοΰ Βυζαντίου, ή Β νζα νιις



καί ή 'Ομόνοια  δέν κάνουν κανένα λόγο, άλλα δεν θά  πρεπε ν ’ απιστή
σουμε στις πληροφορίες μας, γιατί, γενικά, καί αργότερα καί στην ’ Α θήνα, 
που παιζόντουσαν έργα πολύ γνωστών συγγραφέων, οί εφημερίδες άρια 
καί ποϋ λένε κάτι και συχνά δε σημειώνουν ούτε τις παραστάσεις τής 
ημέρας.

Α Λ Λ Α  κίνηση θεατρική περισσότερη καί άξιολογότερη έχουμε στη 
Ζάκυνθο, λίγο άργότερα.

Σε ολα τα Εφτα νησιά ο πολιτισμός, οπως ξέρουμε, δεν κόπηκε 
από τους Τοΰρκους. Βέβαια ή θεατρική ζωή δεν ήταν οπως τήν εννοού
με σήμερα, δηλαδή πιένα σ ’ ένα θέατρο γεμάτο άπό πλουσίους καί άπό- 
φτωχοΰς' ϊσα -ϊσα  δημόσιες παραστάσεις γινόντουσαν σπάνια καί δ,τι θέα
τρο φαινότανε το δημιουργούσαν οι ξένοι κοί οι ντόπιοι άριστοκράτες 
μεσα στα σπίτια τους και αυτο γίνεται παντού πριν οργανωθεί καλά τό 
επαγγελματικό το θέατρο και παίζανε ιταλικά λατί»νους καί Ιταλούς 
καί, κάπου - κάπου, και καμία ελληνική τραγωδία’ κι αυτές τις ερασι
τεχνικές παραστάσεις δέν πάψανε νά τις ρεκλαμάρουν καί να τις θεω 
ρούν αξιοσημείωτες και οταν είχε αρχίσει στήν Ζάκυνθο μιά κίνηση ερα
σιτεχνική, μα που με τις συχνές παραστασεις της είχε πάρει σχεδόν επαγ
γελματικό χαρακτήρα. (Ζακύνθιος ’ Α νθών 1877, 16 τοΰ Γεν.).

Στήν επαρχία τό ερασιτεχνικό θέατρο βρίσκεται σέ ψηλό σημείο, 
στήν υπόληψη πού τοΰ χουνε δηλαδή, καί κολακεύει κι ενθουσιάζει πε
ρισσότερό απο κάθε άλλο καλλιτεχνικό είδος, ακόμα καί στις μέρες μας, 
και χαρίζει στούς ανθρώπους τήν αυταπάτη καί τη χαρά τού ονείρου 
καί τούς κάνει νά φαντάζονται τούς εαυτούς των κάτι πιο ιδανικό καί 
πιο σημαντικό, αν καί στήν επαρχία συνήθως οί «μορφωμένοι» δέν 
έχουν ποτέ καμιάν άμφιβολία γιά τήν αξία τους, καί τούς κάνει νά βλέ
πουν τούς έπαγγελματίες ηθοποιούς, δταν περνάνε, σάν εξαιρετικό φαι
νόμενο : (ΓΛιερχόμε&α τάς ημέρας τοΰ Δεκεμβρίου υπό τ ’ άλεξιβρόχια, άπ.ο· 
φεύγοντες κατά τό ίνόν τήν βροχήν τ '  ουρανού, εγραφε πρό δκτώ καί ίπέ- 
κεινα δεκαετηρίδων ο Λανδολος προς τον εν Βενετίη διαμένονια νίόν τον, 
καί διασκεδαζομεν το εσπερας είς ϋ·έατρον, τό πρωί εις τάς γενικάς δοκι— 
μάς καί το απόγευμα με τους ή&οποιονς» (Α. Μανούσος, ’ Ολύμπια 1896).

Κι αυτη η συνεχεία τοΰ πολιτισμοΰ είναι ή αιτία πού, αν άφήσουμε 
αυτή τή στιγμή τό Σωλομό, καί τά πρώτα νέα ελληνικά ι^εατρικά έργα. 
βγήκανε σ αυτή τήν ευρωπαϊκή γωνιά τοΰ ελληνισμού σέ μιά κάπιαν 
ακμήν της και δεν θ α  μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. ’Έ τσι έχουμε δυο»



περίφημα έργα, τό Χάση τοΰ Δ. Γουζέλη (1790) και τό Βασιλικό τον Α. 
Μάτεση (1810), ζακυνθινά καί τά δυο, καί ή σημασία τους δεν είναι 
μόνο γραμματολογική, άλλα καί ποιητική αληθινά' καί δεν πρέπει νά 
ξεχνάμε καί τις τραγωδίες τοΰ I. Ζαμπέλιου, πού οσο κι άν είναι παλιο- 
ελλαδίτικες πιο πολύ καί άντίι^ετες μή τή Σωλομική αίσθηση, πάντα 
φανερώνουν μιά ζωή καί μιά κίνηση.

Α. Γουζέλη: ό Χ άσης, έκδ· έφ. « ’ Ελπίς» Ά θ ή ν α ι  1927.—Ά ν .  Μ άτεοι: Ά π α ν τ α , έν
Ζακΰνθφ 1 8 8 ).-  Γρ. Ξ ινοπονλου: Ζακυνθινά ηθογραφ ή ματα  «Π αρνασσός» 1 4 (1 8 8 1 )— 
A. I. Μανούοον : Τ ό  έν Κέρκυρα θέατρον τοΰ Ά γ . ’ Ιακώβου , «’ Ολύμπια» 1896.— Λ . 
λ .  Ζώη : τό θέατρον έν Ζακΰνθφ, «’Αττική Ί ρ ι ς »  1886, φ. 6—  Ν. I. Λάοκαρη : 
Τρεις πρώτοι έλληνες κωμωδιογράφοι, «Καλλιτέχνης Η. σ. 64., Τ ό θέατρον έν Ζακύν- 
θ φ  «'Ελληνικόν θέατρον» 1927, άριθμ. 50 καί 1932 (Ν )βρ.) : Τ ά  εν Βουκουρεστίφ 
(γιά τό I. Ζαμπέλιο).— Μ. Βάλοα : Τό Ίόν ιο  θέατρο, « Τόνιος ‘Ανθολογία* άριθ. 37. 
Γιάννη Σιδέρη : (γιά τό Ζαμπέλιο) Ή μ ερολόγιον Θ εσ)νί«ης 1931 σ. 209.

Πρέπει νά έρθουμε στα 1875, καί στή Ζάκυνθο, καθώς, είπαμε, 
γιά νά βρούμε τά έργα πού μάς ενδιαφέρουνε τώρα. Τότε γενήκανε πάρα 
πολλές θεατρικές παραστάσεις ελληνικά, δημόσιες από τον ελληνικό μισο- 
ερασιτεχνικό θίασο ’ Αριστοφάνη» καί παιχθήκανε καί δύο - τρία, πού 
τά ονομάζανε κωμειδύλλια καί πού θυμίζουνε τά σωστά τά κωμειδΰλλια, 
γιατί εχουνε τραγούδια καί υποθέσεις οχι κλασικές.

Ό  θίασος έπαιξε Δύο Λοχίες, Αουιζα Μύλλερ, Γ ίρω  Μαρτεν κ. ά. 
Τό περιοδικό « Χωρικό: » λέει: « ...Μ ’ ευχαρίστηση ακούσαμε την είδηση 
δτι κάμποσοι νέοι επήραν ενα μέρος τοΰ θεάτρου, τό όποιο θά διορθώ
σουν καθώς πρέπει διά νά παρασταίνουν τον χειμώνα κωμωδίες καί δρά
ματα ελληνικά. Είναι άλήθεια δτι ή κοινωνία μας επιϋυμοϋαε νά ίδεϊ εις
τό θέατρο μελόδραμα Ιταλικό. ’ Επειδή δμως δεν είναι δυνατό... καλό νά
γυρέψουμε εις τά δράαατα μιά μικρή διασκέδαση τΙς μεγάλες βραδιές τοΰ 
χειμώνας, δίνοντας ενταυτώ καί μιά ηθική ικανοποίηση εις τους νέους, που 
άνάλαβαν με προθυμία τέτιο καλό και ωφέλιμο έργο- Τήν εταιρεία —  τό 
θίασο δηλ.— σχηματίζουν τ 'ακόλουθα πρόσω πα : Κριμαία Άλταβέλη, Α δ α 
μαντίνη Σοτοβίνη, Ουρανία Μιράκη, Σπυρίδων Γρνπάρης, Κ. Α ραγών ας, 
’Αναστάσιος καί Γεώργιος αδελφοί Χαλκιόπουλοι καί ’ Ιω άν. Τσακααιάνος. 
Αυτοί οί νέοι εφρόντισαν καί εύρηκαν όργανα πολύ καλά καί τον αξιο μου
σικοδιδάσκαλο Ά ντώ νη  Καπνίση διά νά διευθύνει τή μουσική. . .»  (φ. 13) 
Ιό ϊδιο περιοδικό μάς λέει ακόμη *Τό θέατρο προχω ρεί έπαραστάθηααν 
ώς τώρα πολλά δράματα καί πολλές κωμωδίες εις τας όποιας επέτυχαν αξι
όλογα δλα τά μέλη τής εταιρείας...» (φ. 16)· καί: «... Συσταίνομεν είς τονς 
κ. ηθοποιούς καί διά τό συμφέρον τον θεάτρου νά μαθαίνουν α π ό  δώ καί



εμπρός καλύτερα τά μέρη τους, διότι an ο άμέλειά τους εϊς πολλές παρα
στάσεις έκαμαν φιγούρα κακή...·» (φ. 20).

Τό πρώτο κωμειδύλλιο, πού παίχτηκε, ήταν ό Μαστρομανώλης, μο- 
νοπραχτο, τοΰ Σωκράτη Μαρτζωκη:: Βρισκόμαστε σέ μιά μικρή πόλη τοΰ 
νησιοϋ καί στο τσαγκαράδικο τοΰ Μ αστρομανώλη'εκεί δουλεύει καί ή κό
ρη του η Αγγελική καί ό Α. Κοΰκος, πού τήν αγαπάει' σύγχρονα δμως 
την αγαπαει και ο δάσκαλος Τζαβαριάδης καί ό νέος Φλούδας, πού τήν 
παίρνει στο τέλος.

Τσαγγάρης ήτανε καί ό Χάσης.
Δεύτερο παίχτηκε τό Τύμπανον καί Σάλπιγξ, μονόπραχτο πάλι, τοΰ 

Πίου Μαρτζωκη. Κι αύτό γίνεται σ ’ ένα χωριό' ή πρωταγωνίστρια λε'γε- 
ται, κατα τύχη, ή πιο πολύ, από μιά κάπια ί'σως ίδιαίτερην ατομική τους 
αίτία, ’ Αγγελική κι αυτή’ είναι λίγο πονηρότερη από τήν κόρη τοΰ Μ α
στρομανώλη καί κάθεται στο ισόγειο τοΰ σπιτιοΰ' στο από κάτω κάθεται, 
δ Γιώργης ό πλούσιος, εραστής καί στο απάνω ό ΓΤαΰλος, ό φτωχός, πού 
τον αγαπάει πιο πολύ. Καί οί δυο κάθουνται σ ’ αύτό τό σπίτι γιά χάρη 
της, χωρίς νά ξέρει ό ένας πώς υπάρχει ό άλλος καί περιμένει ό κα
θένας πότε θά τήν πάρει. Ό  πατέρας της, ό γέρο Ά ντζουλής είναι 
γεωργός καί βρίσκεται στο χωράφι κι εκείνη περνάει τήν ώρα της μέ 
τούτον τον πρωτότυπο τρόπο: Χτυπάει ένα τούμπανο καί αμέσως κα
τεβαίνει μ’ ένα σκοινί ό Παΰλος καί άφοΰ τά πούνε, φεύγει καί ή ’ Α γ
γελική τοΰ λέει ψέματα νά προσέχει καί νά μή παρουσιασθεΐ ποτέ, όταν 
ακούσει σάλπιγγα, γιατί θά είναι ό πατέρας της, πού άκούγονται πιά 

τά βήματά του καί παρουσιάζεται καί ό ίδιος ό Ά ντζουλής μαζί μέ τον 
κύρ Θωμά' αυτός ό κύρ-Θωμάς είναι ένας γέρος πλούσιος, ά'σκημος καί 
σγουμπός, πού αν καί τον κάνει δισταχτικό τό δτι είναι γέρος, ώς τόσο 
δέχεται τήν πρόταση τοΰ Ά ντζουλή, νά παντρευτή τήν ’ Αγγελική. ’Έ ρ 
χεται λοιπόν δ γέρο-γαμπρός γιά νά γνωρίσει τή μνηστή του, τήν ακούει 
μπαίνοντας νά βρίζει καί κοντοστέκεται νά δει τί θά  γίνει' αυτή γιά πα
ρηγοριά της, χτυπάει τή σάλπιγγα καί ξεπροβάλλει από μιά καταπαχτή 
τό κεφάλι τοΰ Γιώργη, τοΰ λέει τον καϋμό της καί τοΰ παίρνει τήν 
υπόσχεση πώς θά τήν ζητήσει κι* αυτός' σέ λίγο παρουσιάζεται καί ό 
κύρ-Θωμάς καί χτυπάει τή σάλπιγγα καί τό τούμπανο μαζί καί φανερό- 
νονται καί οί δυο εραστές' νά κι ό Ά ντζουλής καί μαθαίνει τά κατωρ- 
θίόματα τής κόρης του καί τήν παίρνει στο τέλος ό Παΰλος μέσα σ ’ 
ενθουσιαστικά τραγούδια.

Τρίτο παίχθηκε: Ία γελοία αποτελέσματα τής ζηλοτυπίας τοΰ Ί ω ά ν
Τσακασιάνου. ’ Εδώ μας παρουσιάζεται ένας γέρος τσιγκούνης, ό Ά θανασά-



κης, που είναι νιόπαντρος καί πάρα πολύ ζηλιάρης' γι’  αυτό, αμέσως-αμέ
σως, τή φέρνει τή νεαρή τή γυναίκα του, χωρίς νά τό καταλάβει κανείς, σ’  
ενα χωριό" σέ λίγο έρχεται καί ό άνειψιός του ό Μίμης, πάει νά τους επι- 
σκεφθεΐ, μά δεν τοΰ ανοίγουν μένοντας έξω στο δρόμο, γνωρίζεται με τον 
Παΰλο τον γείτονα καί μέ τήν αδελφή του τή Χρυσοΰλα κι άπο αυχη μα
θαίνει πόσο ζηλιάρης είναι ό θείος του καί γιά νά τον διωρθώσουν, απο
φασίζουνε νά τοΰ παίξουν ενα «παιχνιδάκι»' ό Μίμης δηλ. θα κάνει μια 
καντάδα καί ή Χρυσοΰλα, πού τής εχει πολλήν εμπιστοσύνη ό γέρο ζηλιάρης, 
πηγαίνει καί τον ειδοποιεί δήθεν δτι ό εραστής τής γυναίκας του ήρθε νά 
τήν κλέψει και πώς πρόκειται νά τής τραγουδήσει τό βράδι. Περίτρομος ο 
σύζυγος ντύνεται γυναίκα γιά νά υποδεχθεί τον εραστή, πού σέ λίγο κάνει 
τή σερενάτα του. ΈκεΤ φανερόνονται καί ό ’ Αθανασάκης καί γιατρεύεται απο 
τό πάθος τής ζηλοτυπίας.

Τό έργάκι αυτό εχει καί μιά ξεχωριστή σημασία’ τή Χρυσοΰλα τήν 
έπαιξε, πολύ μικρή τότε, ή Ουρανία Μιράκη, πού καί στο παλαιότερο θέ
ατρο είχε επιτυχίες καί τελευταία στήν Όπερέττα Παπαϊωάννου στις καρατε
ρίστες ως Ουρανία Καζοΰρη.

Κι’ ακόμα παίχθηκε μέ τραγούδια καί ή Ξενοδόχα τοΰ Γολδόνη.
Τή μουσική τήν έβαλε ό Α. Καπνίσης προσαρμόζοντας τά λόγια σέ 

γνωστούς ήχους από ιταλικά μεΧοδράματα, πού είχανε τή μεγαλύτερη δημο
τικότητα.

Ό  Ίω άν . Τσακασιάνος έγραψε κι εν’ άλλο κίομειδύλλιο, την ’Ερωμένη 
τοΰ συρμοΰ, μονόπραχτο κι’ αυτό, πού δέν παίχθηκε καί πού έχει τήν υπό
θεσή του γύρω από τούς πολλούς εραστές τής Ευανθίας, τής κόρης τής Μα- 
ριγώς τής μοδίστρας' τό έργο αυτό δέν υπάρχει στις βιβλιοθήκες και το εί
δαμε σ’ ένα χειρόγραφο, πού μάς έκανε τήν τιμή νά μάς τό έμπιστευθεΐ δ 
γιος τοΰ συγγραφέα, ό συνάδελφος κ. Γ. Τσακασιάνος.

Αυτά τά έργάκια δέν προσθέσανε τίποτα καινούργιο καί μιμούνται 
άγονα καί άμεσα ιταλικά έργα καί δέν άλλάξαν ούτε στή Ζάκυνθο τή θεα
τρική κατάσταση καί σβύσανε πολύ γρήγορα χωρίς ν ’ άφήσουν καμιά επί
δραση, γιατί στήν αντίληψη καί των θεατών τους καί των ηθοποιών τους 
δέν ξεχωρίζανε καθόλου από τις μεταφράσεις.

Τά Έ φ τά  νησιά, πού προσφέρανε τόσα στο νέο ελληνικό λυρισμό καί 
στήν κριτική, τώρα δέν μπορούνε νά προσφέρουνε τίποτα πιά. ’Έχουνε πα
ρακμάσει κι’  ενώ πριν ήταν ένα κέντρο, πού δεχότανε φιλελεύθερα τής ιδεες 
τής Γαλλικής ’ Επανάστασης— ό Βασιλικός τό δείχνει καθαρά— , τωρα ειναΐ 
μονάχα ένα τμήμα τής παλαιάς Ελλάδας, ένα κομμάτι δηλαδή όπισθοδρο- 
μημένο καί νεκρό, πού δέν διατηρεί πιά τήν αξία του καί πού στο τέ



λος μας παρουσιάζει καί καθαρευουσιάνους' ό Γουζέλης γράφει αργότερα 
την καθαρεύουσα, ό Δε-Βιάζης, ό Λ. Ζώης είναι πιο πολύ ’ Αθηναίοι λόγιοι- 
 ̂ Ιελειωνοντας τον πρόλογό του στ’ 'Άπαντα  τοϋ Α. Μάτεσι ό Δε-Βιά

ζης λεει: .....Νά εΐναι τις δονλος ενός ’έθνους δεν είναι ή χειρίοτη χων δυσ
τυχιώ ν υπάρχει δονλεία χειροτέρα, λέγει ό Ciobelti, ήτις μας κάμνει νά μι- 
αουμεν και αντην ή ν  πατρίδα. ' / /  δονλεία αντη άναμψιβόλως είναι ή τυ
φλή αφοσιωσις και ή μίμησις ξένης γραμματολογίας, ξένων ηθών, ξένων 
αισθημάτων....·».

w , Μέσ“  , σ ’ ™ λ 6 γ 'α  δέ βρίσκεται οΰτε μιά σταγόνα σολωμισμός
ισα-ισα δλεπουμε μιαν αντίθεση καί ταυτίζονται μέ τίς ίδέες τών ’ Αθηναίων 
για ποιητική αύτάρκεια, γιά ελληνικότητα κλπ. Κ ’ ένώ άλλοι ποιητές μέ μ ι
κρό ταλέντο παρουσιάζουν έργο καί ζωή ανώτερη, στήν περίστασή μ« ς ό 

ωαν. Τσακασιανος, που είναι αντιπροσωπευτικός γιά τον τόπο του καί γιά 
την εποχή του, δέν είναι παρά ένας στιχουργός μόνο, ένας κοινός νοϋς πού 
μονό η «καλλιτεχνική» του ιδιότητα τον φέρνει πιο μπρός, σάν τύπο’ πιο 
πολυ και οταν κανείς τον διαβάσει γιά πρώτη φορά, άπορεΐ, θυμούμενος τό 

°λωμο κ α ι  τ ο  κύκλο του, τί διαδόχους είχανε, τί ξεπεσμένους παλιοελλα- 
ιτες κλασικοπληχτους καί θλίβεται καταλαβαίνοντας πώς καί τό Κωμειδύλ-

τ ο υ ς  ^ κρ ι6ώς μας δείχνει αυτό τον ξεπεσμό. 'Ο  νέος ελληνικός μεσαίω-
νας (μετα το 21 έως τον Ψυχάρη) έχει πνίξει πιά τό κάθε τι κι’ έχει μετα- 

ωσει την αρρώστεια του στήν πατρίδα τοΰ Σολωμοΰ καί τοΰ Φώσκολου.
Και είναι, νά στενοχωριέται κανείς περισσότερο, γιατί διαβάζοντας τή 

ιογραφια του ’ Ιωάν. Τσακασιάνου δέν βρίσκει δσες πληροφορίες θά πο- 
Ηουσε,' σκετικά μέ τις παρατάσεις τους· περίεργο, αλήθεια! Ν ’ ασχοληθεί κά
νεις με το θέατρο και νά μή μιλάει στήν αυτοβιογραφία του μόνο γι’ αύτό!

cu η νεαρή του ηλικία δέν τον σώζει τον κ. Ξενόπουλο, σάν εύρισκε αξία 
στον Ιωάν. Τσακασιάνο καί μάλιστα πού τον έβαλε (1891 Ζακυνθ. ήθογρ) 
και τρίτο σατυριστή τής Ζακύνθου, πρώτο δηλαδή τό Μάτεσι καί δεύτερο 
το ουζελη! Και δεν θά πήγαινε νά κάνουμε τώρα τήν επίθεση αύτή, αν
δεν εογαινε τελευταία έ'να βιβλίο, πού τον θεοποιεί σχεδόν καί ζητάει νά
μας περάσει γιά σπουδαίο έναν εύθυμο άνθρωπο τοΰ όμορφου νησιού, πού 
στο κατω-κατω πλάϊ στήν πολυτάραχη δσο καί άβαθη ζωή του έγραφε κι’ 
αυτός κατά παράδοση, κάμποσους στίχους έξω από τήν Τέχνη καί άπό τήν 
προοδο, πού «ν δέ τήν φέρει κανείς ή τουλάχιστο «ν δέν πασκίζει γι’ αύ- 
την δεν μπορεί νά είναι πηγή θαυμασμού γιά τή ζωή τή δική μας.

1 7  Ζ.ώ η ’ Τ ά  π« δ ι α  Κωμειδύλλια έν. Έ λλάδι, « ’Ελπίς» (Ζακώ 'θου) 1909 φ·
■ - , I. Iαακααιανου ·. Τ ά  γελοία αποτελέσματα τής ζηλοτυπίας. Έ ν  Ζακύνβψ 1876,



Γιάννη Τσαχαοιάνον ■ Ά π α ν τα , τόμ· τομ. Α ’ Λθ· 1926, Β ιογοαφία  «Μ πουκέτο» Σ]βρ· 
1924 Α. Ζώντου : Γιάννης Τσακασιάνος Ά θ  1932, « Χ ωρικός» (Ζακύνθου) 1875-76· 
ι'Ελα'κ» 1875..., Ροδών 1906 φ. 2 3 Νέος Αιών 1892 άριθ . 18-20.

ΤΟ Κ Ω Μ ΕΙΔΥΛΛΙΟ  τό πραγματικό, τής ’ Αθήνας, δμως, μας παρουσιά
ζεται πιο πλούσιο και πιο καλοστημένο μέ τις τρεις του πράξεις, πού τοΰ επι
τρέπανε νά κυριαρχήσει και μέ τον ό'γκο του ακόμη, κλείνοντας μόνο του τις 
βραδιές. Και πρόσεξε - ήταν ή ψυχή του - τό ηθογραφικό στοιχείο, γιατί τό 
ζητούσε ή εποχή του, πού είχε χορτάσει τούς ήρωες· καί στήν Ευρώπη τον 
ϊδιο καιρόν ό νατουραλισμός κυριαρχούσε κι έτσι, γεννημένο μέ τή βοήθεια 
του, έ'παιρνε και τήν ενίσχυση από τήν δύναμή του έκει. 01 Άννφαντάδες 
τοΰ Χάουπτμαν παιχθήκανε στή Γερμανία στο 1888 ακριβώς καθώς καί οί 
Δεσποινίδα Τζονλια τοΰ Στρίντμπεργκ m utatis m utandis φυσικά.

Καί ή ήθογραφία— ή μορφή τοΰ νατοτ>ραλισμοΰ στήν 'Ελλάδα— μέ 
αυτή της τήν έκφραση, τήν πιο απλοϊκή, πού μπορούσε να πάρει στο άνε- 
ξέλιχτο μέρος μας, θέλει νά περιγράψει τή ζωή «δπως τή βλέπει»— και τό 
κάνει πολύ-πολύ εξωτερικά. Κι ένας τρόπος, γιά νά γίνει τούτο πιό χτυπη- 
τό, έρχεται πιό πρόχειρος, νά τρέξει σέ απλούς ανθρώπους τοΰ χωριού και 
τοΰ νησιού, πού εχοτινε περισσότερο ηθογραφικό ενδιαφέρον από τον άν
θρωπο τής πολιτείας γιατί ή ζωή τους είναι πιό άγνωστη έκεΐ πού θά πλη
ρώσουνε τό εισιτήριό τους καί νά προσέξει στο πιό εντυπωσιακό γνώρι
σμά τους στή γλώσσα τους, στή προφορά τους καλύτερα, πού αυτό έδινε 
στ ό έργο μιά ευχάριστη νότα, γιατί κάθε μίμηση κάνει ωραία εντύπωση, 
καί μάλιστα σ’ εποχή, πού είχανε αρχίσει πιά στον τόπο μας νά μελετούν 
τή ζωή τοΰ λαού μας καί τά τραγούδια μας τά δημοτικά ή νά τ ’ αγαπούν 
σά μιάν αντίδραση, άθελη στήν αρχή, εναντίον τής καθαρεύουσας. (Ν. Πολίτη: 
Νεοελληνική μυθολογία 1871).

Καί τό νά δημιουργειται κωμική εντύπωση από τήν προφορά δέν εί
ναι κάτι τι καινούργιο. ΙΙρώτη φορά έ'γινε στο Κωμειδύλλιο οργανωμένα 
μέσο, βοήθημα στήν επιτυχία του, γιατί, αν παραβλέψουμε τον ’ Αριστοφάνη 
(Λναιατράτη, ’Όρνι&ες) πού έχει τέτιες στιγμές καί τις παρηχήσεις στις 
ελληνικές τραγωδίες καί στούς Λατίνους, τούς τελευταίους χρόνους έχουμε 
τά Κορακίστικα τοΰ Νερουλού (1813), τό Χάση, τή Βαβυλωνία (1832) καί 
τή Γνναικοκρατία (1834) τοΰ Βυζαντίου καί σπουδαιότατος εργάτης τοΰ 
Κωμειδύλλιου, ό Λ. Κορομηλάς είχε γράψει τέτια έργα : Ή  σύζυγος τον 
μισΙ-Τζανή (1875), κομεντί μονό'πραχτη, πού δέν παίχθηκε.

Ούτε καί τ’ άλλα, τά «ηθογραφικά» στοιχεία είναι άγνωστα σέ άλλους 
.λαούς καί σέ άλλες εποχές' π. χ. *0 Σώφρων καί ό Ή ρώνδας είχανε στούς



μίμους τους, αίσθηση «ηθογραφική», ό Θεόκριτος τό ίδιο, στο λατινικό 
θέατρο ή Τογάτα, ή εθνική λατινική κωμωδία, και τ’ Άτελλανά δέν είναι 
διαφορετική κι δσο για τό άλλο γνώρισμα τοΰ Κωμειδύλλιου, τό τραγούδι, 
αυτο δέν ελειψε άπό^ τό θέατρο σέ μερικές δύσκολες περιστάσεις του 
από τον καιρό πού πρόσεχε ό Ευριπίδης τις μονωδίες του έως τό Τουρκικό 
θέατρο τό τωρινό (Β. Ήλιάδης, «Π ρόοδος» 1917, 26 Ά π ρ.) και τό Αι
γυπτιακό (Γ. Τσοκόπουλος, «Π ρόοδος» 1917, 19 Ά π ρ.)

Και τό τραγοΰδι δέν ήρθε καί δέν επισημοποιήθηκε στο Κωμειδύλλιο 
μόνο του καί αδικαιολόγητα.

Νωρίτερα, πάρα πολύ συχνά, τυπωνόντουσαν θεατρικά έργα, πού δέν 
ήτανε καθόλου γιά νά παιχθοΰν ηθικοί αυτουργοί τους ήτανε οί διάφοροι 
δραματικοί διαγωνισμοί, πού τά βραβεύανε· αυτά τά έργα τις περισσότερες 
φορές άπο ανάμνηση προς τούς αρχαίους μας προγόνους είχανε καί χορικά: 
Ο Ια μ ος  του Κουτρούλη (1845) τοΰ Ραγκαβή ή, δταν είναι λιγότερο 

απαιτητικά, έχουνε τραγούδια: Πλοντήοας σκυτοτόμος (1870) καί Κατάρα 
της μάνας (1876) τοΰ Α. Άντωνιάδη, Τορπίλλα (1879) τοΰ Βλ. Γαβριη- 
λίδη καί πολλά άλλα, ώς καί ξένα : Εύγ. Σκρίβ, Οί μ ά ρ ζυ ρ ε ς .^ α γωδία, 
μεταγλωτισθεΐσαι ύπό Στ. Ζ. Καράλη, Τηνίας. Έ ν  Έρμουπόλει 1874.

Κι ακόμα πολλά έργα τοΰ ζωντανού θεάτρου παίρνανε κι αυτά τρα
γούδια : Ή  κόρη τον Παντοπώλου (1870) τοΰ Α. Βλάχου, 'Η  περί δνον 
οκιας δίκη (1877) τοΰ Κ. Ξένου («πάρτε, κοπέλες μου, πάρτε λουλούδια»), 
Η & ν ε ψ ι ά τ ο ν  &είου της (1871) τοΰ Π. Ζάνου, πιό πριν ό Ά ρχοντοχω -  

ριατης (1870) τοΰ Μολιέρου καί τό Καναρίνι (1887) τοΰ Α. Νικολάρα.
Εννοείται βέβαια πως δέν πρόκειται γιά κωμειδύλλια, δέν υπάρχει δη

λαδή κανένα ηθογραφικό στοιχείο' θά μπορούσε δμως νά τά θεωρήσουμε 
κάπως προδρόμους, γιατί δημιουργήσανε τήν παράδοση τοΰ τραγουδιοΰ, πού 
τή̂  μεταχειρίσθηκε τό Κωμειδύλλιο σαν συνεχτικό δεσμό του, πού τό έκανε 
πιο δυνατό, πιο ιδιορυθμο καί πιό αγαπητό στο κοινό.

Καί πριν φανερωθεί τό είδος πού μάς απασχολεί, ή ανάγκη αυτή τοΰ 
τραγουδιου είχε κορ.ιφωθεΐ, γιατί τό τραγούδι σάν πιό απλό καί σάν πιό 
εύκολο τραβάει^ τό θεατή περισσότερο έτσι καθώς είναι πλασμένος νά ζητάει, 
το λιγότερο κόπο γιά τήν απόλαυσή του. Καί τοΰτο μάς τό δείχνουνε τά 
πάρα κ άτω :

θ. Λ ΑΟ Υ: Ζωηρότατα παντομίμα, τοΰ κ. Παντελιάδον, αοματα κάλλιατα τής κ. Άνζίλ, 
τοΰ κ. Νιφεζά και άλλων, καλά καί ενπρόοδεκτα παρά τφ λαω.

ΚΗ Π ΟΣ Π Α ΡΑΔΕ ΙΣΟ Υ: ’ Από 6 μ, μ. θίασος γερμανίδων μονοικός καλότατος. 
θ. ΑΝΤΡΟΥ ΝΥΜΦΩΝ·. Αοματα της καλής κ. Κλαίρης. τον κ. Ντνράν, τον κ. Φοο- 

τννε.

-  ί ο  —



ΠΛΑΤΕΙΑ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ Σ : Καφε σαντάν τον κ. Ά θαν. Πιπιλή. At κνρίαι μαντάμ · 
Πιλό, μαντάμ, Μαρί, η γνωστή μικρά Πιπίτσα, Φιλομήλα και Λελα.

(Νέα 3 Εφημερϊς 1 887Λ φ . 756^ 
«Π οϋ άλλον ητο χθες ό κόομος ; — Εις το θεατριδιον Ε Υ Τ Ε Ρ Π Η . Κωμικός της νφη- 
λίον γνωστός, ό κ. Φρανσονά 3Αριγγόλ. Κωμικός άλλος, εθνικός, ο Μαρκεζινης. Δερει 
και δέρεται σάν θεός, νψίφωνος δε πλέον η κ. Λονιζα και μπις και φορα».

(Ν. ’ Εφημερϊς 1888 φ. 138)
θ . Ο ΡΦ Ε ΥΣ  : *...πλην τής κ. 3 Ελίζας Μάλποργ, γνωστής τοιαύτης άοιδοϋ.καί τής κ. *Αμέ- 

ρικα ντι Ρολπέϊρα, οπο/α? το κροταλίζον δνομα ανακαλεί νέου κόσμον ψ νσιν , ?? κ 
Ά νζέλ , ειδημονεστάτη εις τά ασματα και τρόπους αυτών χαρίεντας, ή κ. Πιλό, εντρι 
6ης και αντη και πολυ ειδημονεστάτη, κ. Ιταλίδα μ αίσθημα, ry κ. Ασπα
σία Ν τνράν, sAAi/viff τ* δνομα, αλλά πολν συμπαθής και ή κ. νΙρμα Γκαρά του είδους 
και αϋτη (γαλλιστί de genre) στιλ ουκ ολίγον φαιδρά. Ταϋτα πάντα εχουσιν είσοδον .· 
μόνον λεπτά 40 καί με φόρον 

Κ Η Π Ο Σ  Γ Ε Ρ Α Ν ΙΟ Υ  : νΑδει ανατολικά ασματα ή περίφημος Καλλιόπη.
(Ν. 3 Εφ?)μερίς 1888 , 5, 12  * Ιου λ).

Μάλιστα τό καλοκαίρι τοΰ 1886 στήν ’ Αθήνα παίζανε οχτώ τέτια μουσικά 
κεντράκι ένα θέατρο (ό θίασος «Μένανδρος» στο Θέατρο τών ’ Ολυμπίων).

Καί πρέπει νά σημειώσει κανείς πώς ή Γαλλική Όπερέττα μέ τίς διά
φορες περιοδείες της είχε ξετρελάνει τήν ’ Αθήνα καί είχε προετοιμάσει κι 
εκείνη τή διάθεση ν’ απαιτούνε γι’ απαραίτητο στοιχείο τής θεατρικής χα
ράς τό τραγούδι.

Τό ελληνικό μελόδραμα εκείνα τά χρόνια πρωτόγινε, μέσα σ ’ αυτές τίς 
περιστάσεις (Θ. Συνοδινού : 'Ιστορία Νεοελλην. μουσικής σ. 368, Μουσ. 
Χρον. 1932, ’ Ιούνιος).

Κι εξόν από τά πάρα πάνω ό λαός διασκέδαζε μέ κάτι περιέργους κω
μικούς, πού παίζανε αυτοσχέδιες (νοΰτικες) κωμωδίες καί παντομίμες. Τούς 
λέγανε τον έ'να Γρίβα καί τον άλλο Κωστάκη Καλλίτση :«. . . και τάς βω
μολοχίας τον Κωστάκη . . . ώοτε αυτός ό Κωστάκης. . ■ εν τή όενδρώδει 
λάκκα ενθα συγκεντρώνει τους εργάτας και διδάσκει τά ζεϊμπέκια, ενταφιάζει 
συγχρόνως την εργασίαν καϊ την υγείαν αυτών, γίνεται απαίσιος νεκροθά
φτης, δί δν η Α στυνομία  θά ώφειλε νά λάβη κατάλληλα μέτρα. . . Δεν θέ
λομε ν νά έξετάσωμεν αν επιτρέπεται εις άνθρωπον νά διαφθείρει τόσον προπε- 
τώς την καλαισθησίαν και νά βωμολοχεΐ προπετέστερον από σκηνής. . μήτε 
τά πολυσύνθετα ουρητήρια είναι τόσον καταστρεπτικά. . . δσον αΐ παραστα- 
σεις τοΰ Καλλίτση και αί παντομίμαι τής Γενοβέφας τοΰ αειμνήστου Πετρο- 
πουλάκη. . . αναπνέουν (οί θεατές) με τάς εμετικάς αστειότητας τοΰ Κωστάκη 
και τά σπέρματα τοΰ πυρετοϋ. . .» (’ Ακρόπολις 1887, 5 Σ]βρ., Σκρίπ 1887, 
3 Ίουλ. έ'χει τρία σκίτσα τοΰ Κ. Καλλίτση).

*0 Γρίβας ήτανε μανάβης (’Έθνος 1924, 8 Μαρτ. Δ.Π  Τ. (αγκόπολος)·



ν Κ,,ρΐαρΖ° 1,σε άκ6^  κα1 ό Π · Θεοδοσίου, πού μας χρησιμεύει πιό πολύ 
για να καταλαβουμε τί παραστάσεις ήταν εκείνες. Είχε θίασο κι επαιζε στήν 

Αθήνα και μαλιστα σέ μια περιοδεία στή Σΰρα (1887) πήρε στο θίασο κα'ι 
το γνωστό, τότε, Π. Λαλαοΰνη, τόν I. Βαρβέρη— αυτός επαιζε Άλφιέρι χΐ 

υριπιδη·— καί τήν Ά μέλια Μαντζίνη. Στα τελευταία χρόνια δέν είχε βέβαια 
θίασο και πολλοί συνομίληκοί μας θα τόν θυμούνται- γύριζε τις άπόκριες 
στις μεγάλες γειτονιές άπάνω σ ’ ένα μακρύ κ<?ρο, πού τό είχε κάνει σά 
σκηνή χι επαιζε διάφορες κωμωδίες. Πολλοί θά είχαν αργήσει νά πάνε στο 
μάθημα, χαζεύοντας στις παράξενες «δημιουργίες» του καί θά θυμούνται τόν 
αραπη του και τόν ψηλό καί τόν ξερακιανό τόν γκράν . κασιέρη του' αυ
τός πεθανε πιά καί οί συνεργάτες του ζούν αυτόν τόν πολύπλαγκτο βίο 
τους κι έναν τόν κρατάμε, από τότε, στή μνήμη μας πού φωνάζει πολλές 
φορές στο δρόμο «... «ό Μικρός ρωμιός»· πάρτε νά διαβάσετε τί έπαθε.. » 

Και γιά  ̂ οποίον άφησε τόν εαυτό του νά παρακολουθήσει ορισμένα 
στολίδια τής οδού Ά θηνάς θά είχαμε νά πούμε δτι, πριν από λίγα χρόνια, 
σε πολλά υπόγειά της ή σέ κανένα φρεσκοξενοικιασμένο ισόγειο είχανε στή
σει τό παλκάκι τους διάφοροι πρόχειροι θίασοι άπό ηθοποιούς πού δέν ήτανε 
γνωστοί στο θέατρο καί πού παίζανε ακριβώς κάτι τέτιες αυτοσχέδιες κωμω
δίες μονόπραχτες («μάτι κι αυτί - αυτί καί μάτι», «ό Γιάννης ό υπηρέτης») 
Υστερα κάτι γυναίκες νεαρές, πού τό βράδι δουλεύανε αλλού— οί παραστά

σεις γινόντουσαν τήν ημέρα-λέγανε διάφορα τραγούδια παρμένα άπό πα
λιές επιθεωρήσεις ή φλογερούς αμανέδες καί τό κοινό τούς πετοΰσε στον 
ενθουσιασμό του πεντάρες καί δεκάρες βροχή κι οί πιό αίσθηματίες, δρασκε- 
λωντας τούς πάγκους κολλάγανε δίφραγκα καί τάληρα στά κούτελα τών κορι, 
τσιών, πού εξακολουθούσανε τό τραγούδι πιό συγκινημένα καί πιό τσαχπίνικα.

Δέν θα ήτανε διαφορετικές οί περιστάσεις τών παλιών μουσικών κέντρων 
πού σημειώσαμε καί πού μάλιστα οί θεατές θαυμάζανε πάρα πολύ θερμά τις 
τραγουδίστρες καί ήταν επικίνδυνο νά παρακολουθήσει κανείς τις παραστά
σεις τους, γιατί συχνά βγαίνανε καί μαχαίρια καί πιστόλια οί αντίζηλοι άγα. 
πητικοί- εννοείται, τά περισσότερα κέντρα ήταν γύρω από τό Μεταξουρ
γείο, πού είναι γειτονιά μέ θεατρική παράδοση, γιατί καί στις μέρες μας 
είναι χαρά γιά δλους τούς εραστές τής Α θήνας νά περνάνε πολλές καλο
καιρινές τους βραδιές προ τά εκεί, τριγύρω από τό «Περοκέ» Ιδίως, πού 
φλέγεται ολος ό τόπος άπό τά φώτα καί πού οί άνθρωποι κάτω από τή 
λάμψη τους ξεχνώντας τις ένοιες τους καί τις δουλειές τής ημέρας, φαίνον
ται παράξενα καί απίστευτα δλοι τους καλόβολοι, συμπαθητικοί καί— αλλοί
μονο ! —κι ευτυχισμένοι· καί γιά καλλιτεχνικούς τουλάχιστο θαυμασμούς, μα
χαίρια καί πιστόλια στις ήσυχες αυτές νύχτες δέν παρουσιάζονται πιά.



Φυσικά υπάρχουν ακόμη στις μικρές επαρχίες κάτι. τέτια, προκωμειδυλ- 
λιακά κέντρα καί στούς μακρυσμένοΐ'ς προσφυγικούς συνοικισμούς δέν λεί
πουν καί τό περσινό τό καλοκαίρι ένας πρόχειρος θίασος, πού τον ειχε ό 
φίλος μας, ό Ή ρ . Κωνσταντινίδης, σεβαστός γέρος, ποί) μας ήταν κιόλας 
καί υποβολέας στο θίασο τών «Νέων» (1924) έπαιζε τούς Μυλωνάδες 
μέ μιά τέτια αίσθηση, στή στροφή, στις Τζιτζιφιές, ενώ απέναντι ακριβώς 
τραγουδούσαν ανατολικά μερικές περίφημες Καλλιόπες...

Καί οί θίασοι, δύο ή τρεις, πού έργαζόντουσαν τότε στήν ’ Αθήνα—  
80 ηθοποιούς είχε ολόκληρη ή Ε λλάδα—  ήτανε βουτηγμένοι στα μεγαλο
φάνταστα δράματα τ’ αρχαία ή τ ’ αρχαϊκά, παίζανε Σαίξπηρ καί σύγχρονα 
κι άλλα κατώτερα, τυλιγμένα δμως δλα μέσα στο βαρύ τό μαντύα τής κα
θαρεύουσας, πού τά έ'κανε δλα ίδια καί πού τούς έδινε τό γν<»στό εκείνο 
ύφος τό ψευτοσπουδαΐο πού χαραχτηρίζει τό νέο ελληνικό κλασικισμό' ας θυ
μηθούμε τώρα καί τό παίξιμο τό στομφώδικο κι αν σκεφθούμε πόσο κόρο 
θά είχανε φέρει στον κόσμο, θά αισθανθούμε πώς θά ήταν άναπόφευχτο, 
σ ’ αυτές τίς ώριμες περιστάσεις, νά φέρουνε μιά αλλαγή μόλις παρουσιαζόν
τουσαν οί άπαιτούμενοι αντικειμενικοί ό'ροι μέσαθέ τους καί από αυτή τή 
στασιμότητα τήν άγονη πού δέν ειχε κανένα πανελλήνιο αντίχτυπο νά βγεί 
*άτι τι καλό γιά δλο τό κοινό τό ελληνικό, γιατί νά π.χ., νά τί θά έπαιζε τό 
καλοκαίρι τοΰ 1877 ό θίασος «Μένανδρος», ό πιο καλός πολλά χρόνια συ
νέχεια : θεσμοί Λυκούργον, Κλντία, Προδοσία ΙΙολέμωνος, Ένδνμίων, Δίδυ
μοι, Βασιλεύς Αήρ, Φύρδην, μίγδην, Σύλλας, Κατιλίνας, (Ν. Έ φ . φ. 149).

’ Από τήν άλλη μεριά ή «άρισι:οκρατίά» τής ’ Αθήνας διασκέδαζε καί 
δίνοντας καί παραστάσεις στά σαλόνια της. Ό  Δ. Κορομηλας π.χ. έπαιζε 
κωμωδίες του στο παλάτι: ό Μίτος τής ’ Αριάδνης, 28 τοΰ Γενάρη 1883, 
ά'λλες τίς έδινε γαλλικά σέ περαστικούς γαλλικούς θιάσους: Φίλον εντολή 
(Άθήναι 1872) στις 1-13 Φεβρ. 1874 μέ τον τίτλο U ne m ission καί τό 
‘Έρως άντέρως (Άθήναι 1873) παίχθηκε από τον ίδιο θίασο, 18 τοΰ Μάρτη, 
μέ τον τίτλο A ehacun son tour-

Μυλωνάδες. Είναι μιά κωμωδία ιταλική, πού τήν ανέβασε στά 1870 στο 
Θέατρο Μπάκουρα δ ΙΊ. Σούτσας, σημαντικότατος ήθοποιός, πολύ μορφωμέ
νος (Ν. Λάσκαρη: Ή μερολ. Σκόκου 1905 σ. 344), πού συνεργαζότανε μαζί 
του καί ό Δ. Ταβουλάρης: Τήν ημερομηνία τής πρώτης δέν μπορούμε νά 
τήν σημειώσουμε. ’Έχουμε κοιτάξει τίς εφημερίδες Παλλιγινεσία, ’ Αλήθεια,. 
Αιών, Μέλλον, Φως, καί Αυγή καί δέ λένε τίποτα' μόνο ή Παλλιγινεσία 
τοΰ 1871, 5 τοΰ Γενάρη, γράφει: «.σήμερον θέλουν παρασταθεΐ εν τω θεά-



rgco πεμπτην η δη φοράν, οί Μυλωνάδες». Τότε κοντά, κανένα μήνα πριν 
'βέβαια θα είχανε πρωτοπαιχτεΐ.

Η  επιτυχία ητανε αξιόλογη. (Δ. Γαβουλάρη, ’ Απομνημονεύματα σ. 126 
’Αθήναι, 1930).

Δυο είναι τα σημεία που δούλεψε, διασκευάζοντας, κατά τήν συνήθεια, 
ό Π. Σουτσας· έβαλε ένα λογο που τοΰ βγάζει ό Μπάρμπα-Γιώργης, — τόν 
επαιζε ό ίδιος και στο τέλος ό εραστής τοΰ έργου, ό Τσεκΐνος — τόν 
εκανε ό Δ. Ταβουλάρης—  τραγουδούσε μόνος του:

Στο παλάτι μου εμπρός 
θά στηθεί λαμπρός χορός 
κα'ι μέ ά'φθονο κρασί 
θά γιορτάσουμε μαζί.

Τούς Μνλωνάδες τούς τύπωσε στά 1888 ό Σ. Καλΰβας, δημοσιογράφος, 
•διασκευασμένους «εις τά καθ’ ημάς». Μπορούμε λοιπόν τώρα νά μιλήσουμε 
για την κωμωδία αυτή και νά πούμε δτι δέν είναι καθόλου αδικαιολόγητη 
ή επιτυχία της γιατί, και σ ’ αυτή τή διασκευή της, διατηρεί βέβαια τά καλύ
τερα μερη της·̂  είναι ακριβώς τό έ'ργο εκείνο πού τό λαχταρούσε ή διάθεση 
του κοινού, πού ύπόφερε τόσο στις νεοκλασικές τραγωδίες. Μπορεί τά έθιμα 
καί τά ήθη πού βλέπουμε στούς Μυλωνάδες νά μην είναι καθόλου ελληνικά, 
ισα-ισα είναι φεουδαλικά ευρωπαϊκά στήν πιό αγαθή τους τήν όψη, μά 
το λαικο τους το χρώμα, ή πολλή τους ή ευθυμία καί ό φυσικότερος ρομα
ντισμός τους μιλούσε στούς ελληνες, πού είχανε άλλως τε συνηθίσει νά αι
σθάνονται στο θέατρο «ευρωπαϊκά», γιατί δ,τι βλέπανε ήτανε ξένο.

Γιά κάμποσον καιρό τό έργο μένει χωρίς γενικότερην επιτυχία· ό και
ρός δέν είχε ακόμα ωριμάσει καί δεχόταν τά παλιά τά εργα πρόθυμα, ώς 
πού στά 1888, 17 τοΰ Γενάρη ό θίασος ’ Αρνιωτάκη τό παίζει στο ίδιο τό 
θέατρο, με τόν ΓΙ. Λαζαρίδη στο ρόλο τοΰ Μπαρμπα-Γιώργη καί μέ τόν Δ. 
Κοτοπούλη και τόν Ν. Ζάνο στούς άλλους ρόλους. Γιά ενίσχυση εχει καί 
«αοματα νεα, ατινα θά ψαλώσιν υπό ομίλου ερασιτεχνών καλλιφώνων» (Ν. 
Έ φημερίς 9 τοΰ Γεν.)

Και το καλοκαίρι ό Δ. Ταβουλάρης, πού τούς είχε άπό πριν στά βιβλία 
•του και που τους έπαιζε κάποτε - κάποτε, βρίσκει την ευκαιρία νά τούς ξα- 
ναφέρει καί πάλι πιό επίσημα στή ζωή και δίνει τό Μπάρμπα-Γιώργη στον 
Ευάγγελο Παντόπουλο, πού τόν είχε στο θίασό του ό'χι γιά πρώτο κωμικό· 
Παίχθηκαν στις 19 ’ Ιουλ. σιό θ. Ό μονοίας «. . . Ό  κ. Παντόπουλος άλεσε 

-καί εκοψε. . . εξετρέλλανε τόν κόσμον και τά χειροκροτήματα ώ ς χάλαζα εξη-



κολονθουν παρατεταμένα εν έξάλλω ευθυμία τον πολλοϋ πλήθους» (Ν. Έ φ . 
20 Ίου  λ.)

Κι άλλος θίασος δμως, δ «Πανελλήνιος» δέν παράλειψε νά τούς παίξει 
κι αυτός στήν ίδια περίοδο καί είχανε καί καινούργια πρεμιέρα καί μέ υπερ
τιμημένα εισιτήρια μάλιστα, στο θέατρο Ευτέρπη— σ’ αύτό τό θέατρο τότε 
πρωτοβάλανεκαί ήλεχτρικό φως— στις 22 Ίουλ. μέ άλλα τραγούδια τονισμένα 
από τον Ν. Λαμπελέτ σέ στίχους τοΰ Δροσίνη καί τοΰ ΓΙολέμη. (Ζάνος, Κ ο
τοπούλης, Χρυσάφης). Τό εξαιρετικό είναι πώς είχανε καί χορωδία— ή χορω
δία ήτανε ή μουσική έκφραση τής εποχής— πού τήν αποτελούσαν καί άλλοι 
γνωστοί νέοι καί δ I. Αποστολου.

Σέ λίγον και'ρό καταχτούν τούς ’ Αθηναίους καί στις 6 Σ]6ρ. παίρνουν 
μια σερενάτα πού τήν πρόσθεσε δ ΓΙαντόπουλος καί πού τήν έλεγε μέ μπα
σαβιόλα— 11 φορές κάθε βράδι! —

Στις 26 Σ]6ρ. δ ΓΙαντόπουλος βάζει κι οίλλα τραγούδια καί στις 15 
Δ]6ρ. παίρνουν τήν οπωσδήποτε τελειωτική τους μορφή μέ τή μουσική τους 
κανονισμένη από τόν αρχιμουσικό Α. Σάϊλερ κι έτσι τούς παίζανε αργότερα, 
καί τώρα καμιά φορά, καί έτσι κυκλοφορήσανε στά 1890 (έκδοση Π. Ζα- 
νουδάκη).

Τόν όίλλο χρόνο παιχθήκανε 22 φορές τό καλοκαίρι, τόν πάρα πάνω 14 
καί ποτέ δέ χάσανε τήν επίδρασή τους' έργο - συνάλλαγμα.

Στον Πειραιά, στις επαρχίες καί στο εξωτερικό παίζονται μέ πολλήν επι
τυχία, παίρνουν κι άλλη μουσική, τού I. Καίσαρη καί ό Δ. Ρόδιος έγραψε 
γιά τούς Μυλωνάδες ενα τραγούδι, τής Ροζίνας: «Ποιος άγγελος. . .», πού
τυπώθηκε στό 13ο φύλλο τού μουσικού περιοδικού «Ευτέρπη» (1891), τούς 
έχουν σέ τόσην υπόληψη, πού γράφοντας γιά τό ελλην. μελόδραμα, πού 
άρχιζε τότε, αγγέλλουν «. . .γυμνάζονται ήδη είς την έκμά&ηοιν δέκα σχεδόν 
ελληνικών μελοδραματίων, τον «Υποψηφίου» και τών «Μ υλωνάδων» δια
σκευασμένων καταλλήλως κατά τάς μελοποιήσεις Α. Κατακουζηνοΰ.» (Ν. Έ φ . 
1888, φ. 253), έχουν τήν τιμή νά παιχθούν καί από τό Σαγιώρ (θ. Νεα- 
πόλεως, 8 Αύγ. 1904), μένει τ’ δνομα Γριά - Συλβέστρα, πού τό ειχε ή κα- 
κιά καρατερίστα τους, γιά νά φανερώσει τό διαστρεμένο λαδικό, τούς δια
σκεύασε καί Α. Νίκας καί γινήκανε καί όπερέττα (Ν. Χατζήαποστόλου, θ. 
’ Αλάμπρα, 1919, Ροζ. Νίκα, ’ Ολυμπία Καντιώτη Ριτσάρδη - Τσεκΐνος)· παί
ζονται στά μπουλουκια και η τελευταία τους επίσημη να πούμε επιτυχία είναι 
στήν Πόλη (θ. Έκλαίρ, χειμώνας 1930, όπερέττα Ριτσάρδη, Ν. Περδίκης).

Τό τραγούδι πιά συντροφεύει τά έργα πιο συχνά καί πιο κανονικά, τά



κάνει π to εμπορικά, τούς κόβη τήν άγρια σοβαρότητα τής ελληνικούρας καί 
τό χρόνον αυτό, 1888, παίζονται μέ τραγούδια :

Θ. Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ Σ  : 'Η  φρόνιμος σύζυγος- δρ . ίταλ. διασκευή Δ. Ταβουλάρη, 23 Α υ γ .— Οί
καρβουνιάρηδες' ίταλ. κωμωδία, μονόπραγτη , διασκευή Α. Γίαντοπούλου 16 Σ]6ρ. 

θ . Ε Υ Γ Ε Ρ ΙΊΗ  : Ό  φλύαρος φιλόσοφος τον Μολιέρου 17 Σ ]βρ.

Σύγχρονα κι απάνω στήν ώρα, καθώς δέν θα μπορούσε νά μή συμβεΐ, 
παρουσιάζεται και ό συγγραφέας, πού κάνει συνειδητή τήν νέα κατάσταση καί 
γίνεται όδηγητής, ό Δημήτριος Κορομηλας, άνθρωπος μέ μόρφωση καί μέ 
καρδιά, πού ώς τά σήμερα οί πρεσβύτεροι τόν θυμούνται μέ άπειρο σεβασμό.

Ητανε πια 39 χρόνων καί ειχε γράψει σχεδόν 50 θεατρικά εργα ώς 
αυτή τή στιγμή.

Ί ά  πρώτα του, πού μιλήσαμε πάρα πάνω γι’ αυτά, έχουν τήν αξία 
πώς μάς δείχνουν πόσο προόδειμε στά κατοπινά το\>, γιατί αυτά είναι άτεχνα 
και άπλερα.

Ειχε μανία για το θέατρο φλογερή και αδιάκοπη καί άλλα του έργα τά 
διάβαζε ανυπόμονα πριν παιχτούν καί μή ξέροντας αν θά παιχθοΰν, σά διά
λεξη νά πούμε, στον «Παρνασσό» δπ ω ςτό : 'Έρωτος θυσία δρ. πρ. 3 (1875) 
καί άλλα του παιχθήκανε άπό ερασιτέχνες :

'Απάτη αντί απάτης κωμωδία πρ. 3 (1885), Ώ δεΐο 17 Φεβρ. 1887, 
Πτώσις υπουργείου (1887) κωμωδία ’ Ωδείο 28 Ά π ρ . 1887, Ενρνμέδη τρ-
(1889).

Ά λ λ α  είχανε γνωρίσει τήν τιμή τοΰ πραγματικοΰ προσκηνίου :
Παγκάστη τραγ. πρ. (1878)— «Π αρνασσός» 1878 σ. 582— θ. Α π ό λ 

λων 29 Ίουν. 1898 Δ. Ταβουλάρης. Α νακρέω ν  (1880) — «Παρνασσός» 
1880 σ. 679— θ. Ό ρφεύς 16 Αύγ. 1880 Δ. Ταβουλάρης. Ό  πετεινός, (1875). 
'Ο  θάνατος τον Περικλεούς, (1884). Κακή ώρα (1882) xui Τό ’Ύ δω ρ τής 
λήθης (1877 και Ημερολ. Σκόκου 1892) μονόπραχτες κωμωδίες, θ. Ό μ ο - 
νοιας 17 Αύγ. 1889 Δ. Ταβουλάρης. (cO θάνατος τον Περικλεούς παίζεται 
ακόμα). Αθώα Περιστερά (1880), Ά λ ώ π η ξ Κολοβή (1875), έχει τυπωθεί καί 
αλλαγμένη σέ κωμειδύλλιο μέ στίχους τοΰ Γ. Στρατήγη (Ή μερ. Σκόκου 
1895) καί Αεων παράννμφος (1876) μονόπραχτες κωμωδίες— θ. Παράδει
σος 26 Αύγ. 1889 Δ. Άλεξιάδης.

Ολοι τόν αγαπούσανε καί δέν χάνανε τήν ευκαιρία νά τόν παινέσουν, 
π. χ., δταν τυπώθηκε ή κωμωδία του, 'Ο  εραστής τής θηρεσίας (1887), γρά- 
φ ονν : «. . . είναι ανεξάντλητος εις παραγωγήν τοιοντων έργων. . . ενφνής  
και αβιαατος πλοκή, αφελεια δβ και χάρις περί τόν διάλ.ογον και δλον είναι 
μικρόν κομψοτέχνημα, ενμεταχείριατον. . .» (Ν. Έ φ . φ. 158).



Ή  παράσταση τής Ενρνμέδης (15 Ά π ρ . 1888) έγινε μέ πολλή λαμπρό
τητα- λουλούδια, περιστέρια, ζητωκραυγές· τοΰ προσφέρανε κι ενα στεφάνι από 
δάφνη, πού έγραφε στις κορδέλες του: κ'Τώ ακαταπόνητα) τής εθνικής σκηνής 
εργάτη οί θανμασταί τών έργων του»  (Ν. Έ φ . 1888 φ. 129) οί βασιλειά- 
δες ανεβήκανε στή σκηνή άλλοτε νά τόν συγχαροΰν και σέ μιά παράσταση 
τής Α ντιγόνης  (28 Όχτωβρ. 1888) στο Ν. Θέατρο μαζί μέ ά'λλους αρι
στοκράτες ανέβηκε κι αυτός κι έκανε τόν Κρέοντα- καί νά πώς τόν αναγ
γέλλουν: «..Τόν Κρέοντα θά νποδυθή αυτός ό κ. Δ. Κορομηλας, τον οποίον 
απερίγραπτος είναι ό ζήλος ό ενθεος νπερ τοΰ Ε θνικόν θεάτρου· ή δε κτη- 
θεΐσα πείρα εξ έμπνενσεως ενγενοϋς οννδεδιαομένης πρύς άκατάβλητον φι. 
λοπονίαν, έγγυάται περϊ τής επιτυχονς διδασκαλίας τον δλου δράματος....»
(Ν. Έ φ . φ. 286) καί κρίνοντας τή Βακχίδα του λένε: ......Πραγματεύεται δε
τό δλον μετά τέχνης περί την εξέλιξιν, διά φράσεως ζωηρας και διά λόγον 
εικονικού ευχερώς βαίνοντας, και εν τοντω άναδείκννται ή μεγάλη τοΰ κ. Κ ορο- 
μηλά και εν τή φύσει και εν τή τέχνη έναμίλλως προσήκονσα διαλεκτική 
ευχέρεια-. Ο κ. Κορομηλας είναι ό μόνος παρ ήμϊν δστις εκαλλιέργησεν εις 
τον ώραϊον άγρόν τών ελληνικών, παραδόσεων και επεισοδίων τό όραμα τής 
νεωτεριζούαης τέχνης...» (Ν. Έ φ . 1888, φ. 122).

Καί πραγματικά καί δταν μέσα στις ιαμβικές τραγωδίες του προσπα
θεί νά ξεπεράσει τόν έξοχον εκείνο Βερναρδάκη καί, δταν ζεπετιέται ξαφνικά 
καμιά τρομερή ελληνικούρα;

ό θρασυβρέμων τών δρυμώνων ήγεμών 
δέν έκδαμαίνει..

(Κάμμα 1885 σ. 13)

πάλι έχουμε νά χαροϋμε μιά θεατρικότητα, μοναδική στον καιρό του.
Μά τωρα θά σημεκόσουμε τό χρυσό τόν έ'παινο τοΰ συγγραφέα μας' 

τοΰ τον λεει ο Παπαδιαμάντης στο βιβλίο πού κυκλοφόρησε γιά τά 30 χρό
νια τοΰ X. Αννινου (Ά θ . 1900) «... Και που ό μεγάθυμος εκείνος δ Δη- 
μητριος Κορομηλας, ο σκεπών και θάλπων δλονς υπό τάς πτέρυγάς τον ■ »  
(σ. 82).

Ηταν ακόμα καί αξιόλογος χρονικογράφος καί σημαντικός αφηγητής, 
οπως στον προλογο τής κωμωδίας του "Εφημερίδες (1889), σάν εξιστορεί τήν 
πολίτικη κατασταση τοΰ 1882-86, πού είναι σχετική μέ τό έργο καί ό πρό
λογος αυτός είναι βοήθημα σπουδαίο γιά έ'ναν Ιστορικό.

Τίς υποθέσεις του τίς πέρνει οπως δλοι, από τήν ιστορία, άno τόν Πλού
ταρχο, απο τον ΓΙλίνιο, βάζει οδηγίες ιστορικές καί γίνεται — τό ιδανικό τής



εποχής— καί διανοούμενος ‘αρχαιολόγος, «γενικός νοΰς», ενα είδος A. Ρ. 
Ραγκαβή, παντογνοίστης. Μερικές φορές τ'ις πέρνει καί άπό σύγχρονα κοινω
νικά γεγονότα, σπάνια δμως (Κυρία Βεράντη, 188G) αλλά χωρίς νά έχουν 
καμιάν ανταπόκριση μέ τήν ελληνική ζωή.

'Ω ς τόσο κάτι μονόπραχτες κωμωδίες σάν τήν Κνρία Βεράντη, η ου παι
ζόντουσαν ταχτικά μετά τά δράματα, ήταν ή πιό σπουδαία υπηρεσία πού θα 
είχε νά προσφέρει κανείς στο θέατρό μας. Ή  πρόοδο πού σημειώνεται τώρα 
μέ τόν Κορομηλά δέ ξεπετάχθηκε, ού'τε μπορούσε νά ξεπεταχθεϊ μονομιάς. 
Ό ί μονόπραχτες κωμωδίες την προετοιμάσανε. Σπάνε τήν παγερότητα τής 
καθαρευουσιάνικης σοβαρής (!) δραματουργίας, γιατί αυτές επιτρεπότανε νά 
είναι γραμμένες στή δημοτική- καθώς ήτανε δλοι τους χτυπημένοι από 
τόν περίεργο, τό ρομαντικό τό νέο ελληνικό κλασικισμό, πιστεύανε δτι αξιό
λογη δουλειά είναι μόνο οΐ «τραγωδίες» καί φυσικά ή καθαρεύουσα ήτανε 
ή πιό κατάλληλη γιά τήν τραγωδία, μά, δταν καταδεχόντουσαν νά γράψουνε 
καί καμιά κωμωδία σά νά μή θέλανε νά μολέψουνε τήν ιερή τους τή 
γλώσσα, δέ βρίσκανε αταίριαστη καί τή δημοτική. 'Ο  Σπ. Λάμπρος έ'τσι εκ
φράζει αυτή τήν αντίληψη: «...Και ή γλώσσα δε τής κωμωδίας δνναται νά 
■είναι δημώδης, τοϋθ ’ οπερ θεωρόνμΐ,ν ώς προς την τραγωδίαν άμφιαβιτή- 
αιμον...)) (Κρίσις Λασσανείου 18J6 σ. 6).

Καί τούτη βέβαια ή παραχώρηση είναι κάτι τι σπουδαίο μέσα στήν 
ξώφρενη κλασικομανία, γιατί λίγα χρόνια πρίν, στά 1887, είχε ιδρυθεί στήν 
’ Αθήνα σύλλογος «τοΰ γράφειν καί όμιλεΐν τήν άρχαίαν γλώσσαν». (Ν. 
Έ φ .  φ. 64).

Κι’ ας σημειώσουμε τώρα καί μιά άλλη θεωρία πού είχανε, πώς, ανά
λογα μέ τήν κοινωνική τάξη τών προσώπων τοΰ έ'ργου, μπορεί νά μετα
χειρίζεται κανείς καί μιά γλώσσα- οί αριστοκράτες καθαρεύουσα, οί παρα
κατιανοί τή μιχτή, οί φτωχότεροι κάπως δηνιοτικά, οί ζητιάνοι λίγο περισ
σότερο δημοτική καί οί ασήμαντοι πιά, οί γελοίοι, ό χύδην δ'χλος, τή δη
μοτική τήν καθαρή !

’Έτσι προετοιμάζουνε οί κοηιωδίες αυτές τό νά κυριαρχήσει εντελώς ή 
δημοτική στο θέατρο, γιατί ό πρωταγωνιστής τους ήτανε σχεδόν πάντα υπη
ρέτης, λοιπόν θά μπορούσε νά μιλάει απλά κι αύτό γίνεται καθεστώς αμέ
σως αργότερα μέ τό Κωμειδύλλιο, πού τά λαϊκά πρόσωπά του δέν μπο- 
ροΰσε παρά νά μιλάνε τή δημοτική, καθώς μάλιστα δυνάμωνε και ή νατου- 
ραλιστική αίσθηση.

Μόνοι τους οί κλασικόπληχτοι βοηθήσανε τή δημοτική, φροντίζοντας 
γιά τήν αξιοπρέπεια τής καθαρεύουσας.



Λοιπόν τή μεγάλη τιμή τής πρώτης νίκης πού είδε ή δημοτική τή 
χρωστάμε στο θέατρο καί μάλιστα στήν εποχή τοΰ Κωμεώύλλιοΰ μας.

’ Ακόμα και οί υποθέσεις μέσα σ’  αυτές τις κωμωδίες βρίσκονται σέ 
αντίθεση μ’ εκείνες που είχανε τά πολύπραχτα και μπάζουνε ώς προς τό 
περιεχόμενο κάτι κοινούργιο στο θέατρό μας, που προετοιμάζει τη φαρσα.

ΓΙρώτα - πρώτα διασκευάζουνε μεταφράσεις οί ηθοποιοί Π. Σουτσας, 
;Γ. Νικηφόρος, Δ. Πίστης και ό Ε. Παντόπουλος καί σέ λίγο γράφουνε καί 
δικές τους πού παίζονται μ’ επιτυχία και γι αυτο, μια που είναι σε ξένα 
αχνάρια, δέ θυμίζουνε τήν ελληνική ζωή παρά τυχαία' σέ λίγο έρχονται καί 
■οί λόγιοι.

’ Αλλά πάλι καί οί θεατρίνοι καί οί θεατές βλέποντας τις ξένες φάρσες- 
συνειθίζανε κι άποχτουσαν ενα ιδιαίτερο τρόπο νά βλέπουν τή ζωή, συμβα
τικό, καί μπορούσανε νά τις παρακολουθούνε, οπως είναι φυσικό στο θέατρο,
• ολο καί μέ περισσότερη ευχαρίστηση.

Οί κωμωδίες αυτές αρέσουνε πολύ, γιατί συχνά βλεπει κανείς νά πα
ρουσιάζονται στά προγράμματα τρεις η τεσσαρες τετιες μονοπραχτες την ίδια 
βραδιά καί τό πρόγραμμα τις χαραχτήριζε : « ’ Ανθοδέσμη Κωμωδιών», τίτ?θ 
πού τόν έδινε, καθώς θυμόμαστε απο την πολυ μικρή μας ηλικία, ένας θία
σος άνδρεικέλλων στή γειτονιά μας καί πού καί τώρα σέ ανάλογη περίσταση

ηόν διατηρεί ό Μόλλας.
Σ ά  γύμναση, θά έλεγε κανείς, ό Δ. Κορομηλάς, σά μιά προετοιμασία γιά 

~νά κοιτάξει τή νέα ελληνική ζωή, αν καί μέ τούς φακούς τούς γαλλικούς, δια
βάζει στις αρχές τοΰ 1889 στον «Παρνασσό» τό Ή  Κνρία δέχεται (1889) 
« . . .  χαριεστάτην διαλογήν, στρεφομένην περί φάσιν τοΰ αθηναϊκού βίου, 
επιδεκτικήν παρωδήσεως. . .» (Ν. Εφ. φ· 92).

Κι ερχόμαστε πιά στήν ήμερα τήν πιό σημαντική γιά τό νέο ελληνικό 
θεάτρο, πού ό κλασικισμός χτυπήθηκε γερά:

« Ό  θίασος (('.Μένανδρος» ασκείται η δη και μετά τινας ημέρας αναβιβά
σει επί σκηνής ώράϊον κωμειδνλλιον τον κ. Δ. Κορομηλά, προξενούν τον γέ
λωτα καί α μιμητόν εν τη ποιήσει τον. ’ Αναφέρεται εις τήν ζωήν τών υπη
ρετών, τών αμαξηλατών, με την γλώσσαν των, τα έθιμα των και τα ασματα
των» (Ν. ’ Εφ. 30 Αύγ. 1889).

16 Σ]βρ· «. . ’ Απόψε αναβιβάζεται το πρωτότυπον ελληνικόν κωμει- 
δύλλιον. . . ‘Ο κ. Κ., δστις επιτυχώς εκαλλιέργησε πάντα τά είδη τής δραμα
τικής τέχνης, εσκέφθη νά ει-σαγάιγη καί τό Κωμειδνλλιον καί Εγραψε τήν «Τύ
χην τής Μαρονλας» (Ν. ’ Εφ.)



Τό εργο εχει τρεϊς πράξεις και 15 τραγούδια « . . . ? /  μουσική τοΰ ασμα- 
τος, δπερ αδει δ Νικόλας εν τ>/ σκηνί/ της α πρ. εποιήθη υπό τοΰ κ. Δ. L· 
Καμπονρογλον, πάνυ εύγενώς προσενεγκόντος ήμϊν ταυ την, ή δε τοΰ αοματος 
της Μαρουλας, οπερ αδει αντη εν τί} ΐ' πκηνη της αυτής πράξεως υπό τον 
κ· Α. Σαϊλερ. Οί στίχοι τον κωμειδνλλίου εποιήθησαν υπό τον κ. Δ. Κόκ
κον, ή δε μουσική αύτοϋ αυνηρμολογήθη νπό τον κ. Α. Σάϊλερ εξ εγχωρίων 
και ξένων ήχων’ (πρόλογος- εν Κων]πόλει. Βιβλιοπωλεΐον Κ. Γεράρδρου 
1891).

Νομίζουμε οτι επιβάλλεται νά σημειώσουμε καί ιούς ηθοποιούς, πού τό 
πρωτοπαίξανε :

Λινάρδος Ε. ΓΙαντόπουλος, Χρηστός Σ. Ταβουλάρης, Κωνοταντής Δ. 
Ταβουλάρης, Νικόλας Ν. Πεζόδρομος, Ά ντώ νη ς  Π. Ροϋσος, Θανάσης Γ. 
Σταυρόπουλος, Γιώργης  Κ. Βεντουρας, Σταμάτης Λ. Πίστης, Παγκράτης Γ. 
Πετριδης, Φαροπονλος Π. Λαζαρίδης, Μαρονλα X. Άθανασοποΰλου, Ζαμ- 
πέχα Α. Λαζαρίδου, 'Ελένη Σ. Δημητρουλοποΰλου, Ξαν&η Ε. Ροΰσου.

Σ  αυτούς αφιερώνει τήν έκδοσή του ό συγγραφέας τήν πρώτη καί πι
στεύει ευγενικά πώς χωρίς αυτούς δέν θά είχε καμίαν επιτυχία.

Η Αθήνα σηκώνεται στο π ό δ ι : Ή  θεατρική περίοδο βρίσκεται στο 
τέλος της καί τό εργο παίζεται γραμμή δέκα φορές! — M inim um  700 δρ. 
καί m axim um  1800 (Έ βδομάς 1891), δηλαδή π.χ. τή Δευτέρα εκανε 14000,. 
πού θά λέγαμε σήμερα καί τήν απογευματινή τής Κυριακής 3G000! —

Καί δίκαια:— Πρώτη φορά βλέπανε στη σκηνή τους οί ’ Αθηναίοι τέ- 
τιο εργο, «φυσικό» καί δμ ορφ ο:—-Ό  Λινάρδος εχει κόρη τή Μαροΰλ^. 
πού είναι πλύστρα στο σπίτι τοΰ πλούσιου τοΰ Παγκρατη, στήν ’ Αθήνα· 
καί μιά μέρα ξαφνικά παρουσιάζεται στο μέγαρο από τό νησί του, από τήν 
Ά ντρο, ό Λινάρδος γιά νά πουλήσει μίαν αρχαία πέτρα, πού τή βρήκε 
σκάβοντας τό αμπέλι του’ αφελής νησιώτης καθώς είναι καί καθώς δέν τήν 
ξέρει τήν Α θή να  καί τίς συνήθειές της, γίνεται αφορμή γιά πολλές αστείες 
παραξηγησεις καί στο τέλος τήν πουλάει τήν πέτρα καί παίρνει πολλά λεφτά,, 
πού γίνονται ή προίκα τής φτωχής τής Μαρούλας, ή «Τύχη» της.

— «Πέτρα τοΰ σκανδάλου» ήτανε μιά μονόπραχτη κωμωδία του' τήν- 
άπλωσε κι εγινε « 'Η  τύχη τής Μαρούλας».—

Ας θυμηθούμε λιγο τους Μυλωνάδες· κι έκεϊ ό πρωταγωνιστής είναι, 
χωριάτης, αφελής καί γέρος— κωμικός καρατερίστας· τέτιοι ήταν αργότερα 
οι πρωταγωνιστές τών κωμειδυλλιων, αφοΰ σ αυτούς τούς ρόλους πετύχενε~ 
ο Παντοπουλος. Από τό Μπάρμπα-Γιωργη ξεκινάει ό συγγραφέας καί από* 
τους άλλους τυπους του, τούς καλλωπίζει καί τούς κάνει πιο «ελληνικούς»,.. 
Η  κωμική θεση οπως και στους Μυλωνάδες βρίσκεται στά φερσίματα τον'



Λινάρδου τά χωριάτικα και στις παρεξηγήσεις πού γεννούνε (φάρσα) καί 
μάλιστα στην προφορά του, τή νησιώτικη.

Ή  προφορά καί τά καλαμπούρια, πού εχει τό εργο, γίνονται ή βάση γιά 
.κάθε κωμειδύλλιο μέ δλες τις διαφορές, στο καλύτερο ή στο χειρότερο, πού 
έφερνε ή ατομική Ικανότητα τοΰ συγγραφέα.

— Και άπό περιέργεια σημειώνουμε πώς υπάρχει κι εν ’ ά'λλο εργο 
Τών γερόντων τό μά&ημα (κωμωδία εις πρ. 3 υπό X. Δ. εκδοσις β ' τρο- 
ποποιηθεΐσα—  Έ ν  Ίβραΐλα 1864), πού θά έ'λεγε κανείς πώς ή Μαρούλα 
τή μιμείται, γιατί έχουμε κι εκεί μιά υπηρέτρια πού τή λένε κιόλας Μα- 
ρούλα καί πού μιλάει νησιώτικα— είναι άπό τήν Τήνο— κι ακόμα και τά 
καλαμπούρια της θυμίζουν τή Μαρούλα.

Μά τό έ'ργο αυτό καθώς καί « ‘Π  σύζυγος τον Μιαί Τζανη» πού είπαμε, 
τότε δέν κάνανε τίποτα- οί δροι δέν ήταν κατάλληλοι καί τά ίδια χαραχτη- 
ριστικά πού τώρα γίνονται πρότυπα εκείνο τόν καιρό σβυσανε άδοξα.

Ό  Κορομηλάς λοιπόν δέν εκμεταλλεύεται μόνο τήν καινούργια μορφή, 
πού μπάζουν οϊ Μυλωνάδες, δέν αφήνει απλώς τις αρχαϊκές υποθέσεις παρά 
κάνει ενα βήμα θετικό’ ψάχνει τούς λαϊκούς τύπους, τούς αγαπάει· τούς αισθά
νεται καλλιτεχνικά.

’Έτσι, άπό τόν άναρχουμενο τό ρομαντικό τόν κλασικισμό μας, μπαί
νουμε στο νατουραλισμό.

Λυτή τήν εποχή μέ τόν Τρικούπη γινότανε μιά προοδευτική κίνηση 
γενική στήν ‘ Ελλάδα, κάτι νέο ξεπρόβαλε παντού και στο θέατρο κα'ι στή λο
γοτεχνία ό νατουραλισμός αρχίζει νά κυριαρχεί, σάν έκφραση αυτής τής επο
χής, πού πάει πιό μπρός.

Ά ν  δέν τό αισθανθούμε έ'τσι, τό κάθε τι μένει μετέωρο καί ανεξήγητο.
— Καί οι δύο κύριοι μοχλοί τοΰ Κωμείδύλλιου, ό Δ. Κορομηλάς καί δ 

Δ. Κόκκος ήταν τρικουπικοί.

Στή Γαλάτεια ό Σ. Βασιλειάδης (1872) ζητάει νά δραματοποιήσει τή 
νέα ελληνική παράδοση, ό περίφημος Ψευδαττικισμόν 5Έλεγχος (1884) τοΰ 
Δ. Βερναρδάκη βγαίνει τότε' τόν ίδιο χρόνο τύπωσε ό Γ. Βιζυηνός τό Ά τ& ί- 
δες αυραι, Τά τραγούδια της πατρίδος μον (1886) καί τόν " Υμνο τής Ά -  
άηνας (1889) ό Παλαμάς, τό ιερό τό Ταξίδι δ Ψυχάρης (1888), σέ λίγο
(1890) γίνεται λόγος γιά τόν ΙΊαπαδιαμάντη καί γιά τό Μωραϊτίδη, τούς 
ηθογράφους, ή Λυγερή τοΰ Καρκαβίτσα (1890), δημοσιεύεται δ Πατούχας 
στήν «Εφημερίδα» (1893), στά 1893 βγαίνουν τά Είδωλα τοΰ Ροΐδη, στά



1891 βραβεύονται τ Αγροτικά  τοΰ Κρυσταλλη, στα 1'890 πάλι τυπώνεταρ 
τό πρώτο βιβλίο τοΰ σπουδαίου εκείνου αγωνιστή τοΰ Δ. Ταγκόπουλου: Νέοι 
στίχοι και το γλωσσικό ζητημα παίρνει φωτιά. Ο κλασικισμός πια υποχωρεί
καί δέν τούς κάνει δλους νά σκΰβουν κάτω από τούς ίαμβους:  π. χ.
Στις 19 Ιουλ' 1890 παίχτηκε : eO γάμος τον Κουτρούλη τοΰ A. Ρ. Ρα-
γκαβή (θέατρο Ομονοιας, θίασος «Μένανδρος») και δέν μπόρεσε νά σταθεί: 
« ... Α.λλ ή χωμωδια εν άλλη αρκονντως αφεστώση ήδη εποχή γραφεΐσα» 
δεν είναι σήμερον τοιαύτη οΐα νά σνναρπάση, άν καί μετά πνεύματος καί 
δηκτικότητος πολλής αρτύει τον διάλογον... » (Ν. Έ φ . φ. 201).

Και μονον ο Δ. Βερναρδακης δίνει την ϊδιαν εποχή τήν τελευταία
μάχη και δυναμώνει τις τελευταίες ελπίδες, πού θά σβΰσουνε πια σέ λίγο
εντελώς.

Αλλα τη Μαρουλα δεν τη βοηθούσε μονάχα τό πνεΰμα τής εποχής, τήν 
εγραψε ο Δ. Κορομηλας εξοχα και την παρουσίασε πάνοπλη, ώστε νά μήν 
αρεσει, γιατί τους φανερωνε απλώς εκείνο που ποθούσαν αόριστα παρά καί 
το ιδιο το εργο είναι μοναδικο στο θέατρο μας καί δέν θά μπορούσε νά 
το πει κάνεις καθολου κατώτερο και απο τα γαλλικά τά πρότυπά του. Διάλογο 
σαν τής Μαρονλας και σκηνικη επιδεξιοτητα σάν τήν πρώτη πράξη της 
δέν τήν είδαμε ακόμη από νεοέλληνα καί δέν ξεχνάμε καθολου πώς έχουμε 
αναμεταξύ μας ενα Γρ. Ξενόπουλο.

Στην Πόλη, στή χειμονιάτικη περιοδεία, πού έκανε αμέσως ό θίασος, 
παίχθηκε 20 φορές ! .

Κι όμως τό θαυμαστό αύτό εργο, πού έφερε παραλήρημα στούς 
κριτικούς, που δεν ξερανε τι να πούνε γιά νά τό επαινέσουν π. χ· « . . .  εί
ναι φαιδρόν με σκηνας αληθούς κωμωδίας, εν τή όποια εναρέατως μίγνντα( 
πρός έλαφράν τινα δόσιν συγκινητικής αίσ&ηματικότητος ιό φαιδρόν . . .  τό 
όποιον δεν είναι ούτε χαρά ούτε λύπη, μετέχει καί τών δύο καί είναι διά 
το ντο αβρόν καί τόσον εντνχες συγχρόνως, επειδή Ικανοποιεί τάς δύο αιω
νίους ροπάς τής ανθρώπινης ψυχής . .. Κατώρ&ωσε καί εδώ ακόμη νά 
ενρη τοπον το ιδανικόν, τό όποιον αντιπροσωπεύει ή άγνή καί τιμία Μα' 
ρονλα καί ό πιστός καί άγα&ός Χ ρή στος. . . »  (Ά στυ  12 Ίουν.) καί « . ..τ ό  
χαριτωμενον αντο εργον το τοσον πλούσιον εις χαρακτήρας, τό σνννφασμέ- 
νον επί απλόν καμβά λαϊκών τνπω ν διά τών όποιων χρνοονν διέρχεται 
νήμα άβρών αίσθημά των, σνμπλεκομένων καϊ γοργώς έξελισσομένων. > Τό 
εντυχές. . .  απο τής πλούσιας καλαισθητικής τραπέζης τό οποίου άλλοι συλ ■ 
λεγοντες ψνχια κατωρ&ωσαν να σνρραψωσι σειράν σκηνών, αί δποιαι άρέσ- 
κουσι μόνον διότι εν ανταϊς άνενρίσκουσι . .. τήν Μαρούλαν . .. τήν πάν-



τοτε δημοτικήν . . .  τήν έπαναλαμβανομένην . . . άνεν κόρον (« ’ Εφημερις 
1891 1 Ίουν.) καί πού στο κάτω— κάτω έως τό 1893 ειχε συμπληρώσει 
τις 300 παραστάσεις της μέσα στήν ’ Αθήνα —  αυτό τό εργο οι έξυπνοι οι 
θεατρίνοι τό προβάρανε μέ δυσπιστία καί μέ κοροϊδία: « . ■ . δταν πρωτοε- 
νεχείρισε τό χειρόγραφον δ κ. Κορομηλάς εις τόν κ. Σ  Ταβονλάρην. . .  τφ  
είπεν: « ’ Ιδού σάς δίδω εν εργον, νά τό παίξετε καί νά ώφεληθήτε^ έγώ δεν 
ζητώ εις αμοιβήν είμη μόνον μίαν ευεργετικήν δ ι’ αυτόν ϋπερ τοϋ « Ευαγ
γελισμού*> μετά τήν πέμτττην παράστασιν. Ό  κ. Ταβουλάρης νπεμειδιασεν 
Πρωτότυπον εργον, είπεν, κ α » ’ έαυτόν, ώσάν τόσα πού εδιδάξαμεν καί πε
ριμένει ό φίλος δτι &ά παιχβεί δϊς καϊ τ ρ ι ς ! . . .  Κεφάλι πού τό ε χ ε ι ! . . .*
(Ν. Έ ρ .  1889, 11 Ό>α.).  ̂ (

Καί ό Παντόπουλος τό είχε κι αυτός κοροϊδέψει. «  . . .  μη Μλων^ να  
λησμονήσει τόν Μπάρμπα Γιώργην τόν μνλωναν, τοϋ όποιου τήν ύπόκρι- 
σιν ε&εώρει ώς τό ακρον άωτον τής τέχνης . . . »  (Ν. Λάσκαρη : Λεξ. λ. vau

devidle).  ̂ „
ETvni φοβερό πράγμα ένας θεατρίνος τό άλλο πρωί, οταν εχει μια

επιτυχία· τά ξεχνάει δλα, τά περιφρονεϊ δλα καί δλες οί εταιρείες τών Συγ
γραφέων τοϋ κόσμου πρέπει νά τοΰ υποβάλουν τά σέβη τους, καθώς κάνει
τή ναυτική του επίδειξη μέ βάρυπνο τό κεφάλι του σκουντώντας ράθυμα τις
καρέκλες τοΰ καφενείου- ^

’ Αλλά εξόν άπό τά θεατρικά εργα πού σημειώσαμε πάρα πάνω,^ ειχε 
γράψει καί άλλα ό Δ. Κορομηλάς πού χρειάζεται νά τά σημειώσουμε^καί γιά 
νά ολοκληρώσουμε τή θεατρική του μορφή, μα και απο καπια σαν ευγνωμο
σύνη, γιατί μέσα σ’ αυτά γυμνάστηκε ώς πού νά φθάσει στή Μαρουλα.  ̂

"Ολα, καθώς καί τά προηγούμενά του τά εχει τυπώσει στήν Αθήνα· 
στο τυπογραφείο τοΰ πατέρα του στις χρονολογίες που βάζουμε δίπλα :

*0  Κύριος Κουκάκης καϊ ό υιός του (1874), Μηδέν αγαν (1875), 'Ο  
νίός τοϋ δψοπώλον (1875), Τά πρώταδακρυα  (1875), Αι αποδείξεις (1877), 
Τό χρυσονν άνδράποδον (1877), Δικηγόρον άτνχίαι (1878), Ραμπαγαδισκος 
(1878), Έ ξώδικος άπόφασις (1878), Περί Να&αν τοϋ σοφοϋ (1879), Νε
κρώσιμος άκολου&ία (1881), ’Ενοχλητική ίπίοκεψις (1883), Κάμμα  (1885), 
Στά κρύα τοϋ λουτρον (1885), CH  κρίσις τοϋ Βοκχωρεως (1885), ΙΊυλενια 
πεν&3ρά (1885), Έ ν  ώρα γάμου (188G), Ό  εραστής τής Θηρεσίας (1887). 
Μεταξύ κνλικος καϊ χειλέων (1887), 'Η  κηδεία τοϋ υπουργού  (1807), Ο 
θάνατος τών θανάτων (1888), 'Ο  ε'ρως καί τά μονρα (1888), αενοκρατης 
(1888).

Καί μετά τήν Μαρουλα παιχθήκανε «ύτα τα δικα του ; ΙΙαρα το χείλος 
τής αβύσσου (1884) 1 Ά π ρ. 1891 Ν. θέατρο, Παντόπουλος, Λαζαρίδης —



r L  Γ ηηηκ° ί '  τη\ Βοσκοηούλα* 30 Δ]6ρ. 1891 στήν Πόλη, θέατρο 
Βερδη θίασος ,Μένανδρος» καί 31 τοϋ Μάη 1892 θέατρο Όμονοίας στήν 
Αθήνα και απο τον ίδιο θίασο : ΆκχΙς §y οκόχ,ι 1 Αύγ. 1893 θέατρο

Παραδεισος Ε -. Παρασκευοπούλου, Πετρίδης.
Καί άλλα του :

v L KnR79\aQM 0l  ϊ  ' (ί 871)’ f ΐβλί° ? βα<Ρικ6ν Δελτίον 'Ελλην. Φάολο- 
(  884) -π  ; (1885)’ Σνλλαβι^ ρ ι ο ν  (1884), Διηγημάχια
1  ̂ ), Εγκύκλιος παιδεία προς χρησιν τώνβασιλοπαίδων (1875) —  υστέρα
μπήκαν στα σχολεία (εγκύκλιος υπουργείου Παιδείας, άριθ. Πρωτ. 3869 1835) 
■Διηγήματα (1888). ’

Αναγγελθήκανε άκόμη χωρίς νά τυπωθούνε καί χωρίς νά παιχθοϋνε :
Ρ^ κα> μεσαιωνικό καί ' I I  κν ρα τής Λυααΰαίας κω-

μωρια ( Αστυ 1892, 5 τοΰ Ίουν.)
Πέθανε στά 1898, 7 Ίουν.

• Ξενο* ούλ° ν  · Δ. Κ ορομηλας «Ε σ τ ία »  1892 -  Ν. Λάακαρη : Ό  Δ . Κοοοιιηλάε 
5 αν ρωπος και ω ς δημοσιογράφος. «Ά κρό/ιολ ις» 1898 9 Ίουν.

 ̂ Αμέσως —  άμέσως δίνει ό θίασος Καρδοβίλλη —  Νικηφόρου στο θ 
ίνυτερπη το δίπραχτο κωμειδύλλιο τοΰ Ν. Κοτσελόπουλου: Μετά τήν km-

ροφην στις 23 Σ]6ρ. μέ μουσική τοΰ I. Μπεκατώρου σέ στίχους τοϋ Α· 
Κυριάκού.

, Elyf  κα'μποση επιτυχία, τυπώθηκε καί τόν ίδιο χρόνο: Έ νας άντρας άπατά 
τη γυναίκα του κι αΰτη μέ τή βοήθεια τής υπηρέτριας της τοϋ σκαρώνει 
διαψορα τεχνάσματα γιά νά τόν διορθώσει, ώς που, στο τέλος, τόν διορθώ
νει και τής μένει πιστός.
c . Είναι Φανερό πόσο φάρσα είναι τό έργο —  καί τόν άντρα τόν βοηθαΜ 
ο  υπηρέτης του— μίμηση δηλ. ατόφια από κάπιο ξένο, γιατί ποιος είχε υπη
ρέτη στήν Ε λλάδα fj υπηρέτρια γιά τέτια πράγματα, μά ή μίμηση αυτή 
παίρνει τωρα κάπιο ηθογραφικό χαρακτήρα, στηρίζεται στά τραγούδια καί 
)οηθαει τήν πρόοδο κι ας μήν εχει καλλιτεχνική αξία· μάς φτάνει πού δου

λεύει κι αυτό γιά νά σταθεροποιηθεί τό καινούργιο τό είδος- καί τοΰτο είναι 
η αξια που έχουν τά κωμειδύλλια καί μάλιστα δσα είναι διασκευές από ξένα 
«ργα — πού είναι καί τά περισσότερα.

Η  καλοκαιρινή περίοδο βρισκότανε, καθώς είπαμε, στο τέλος της· έτσι 
δεν προφταίνανε^ νά γραφτούν καινούργια έργα κι έχουμε λίγα, παλαιότερα 
πιο πολυ, που τώρα πήρανε τραγούδια σύμφωνα μέ τήν καινούργια τή μόδα:

θ .  Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ Σ  : (θίασος Μ ένανδρος) Τό ριπίδιον τοΰ Γ ολδόνη , διασκευή Ε. Παντό- 
πουλου 20 Ίουν.



Δον Καϊοαρ τον Βαζαν 9 Ίουλ.
Ροχαμβόλ 11 Ίουλ.
Αύαις 'Ανατολικού ζητήματος Δ . Κόκκου 25 Σ ]β ρ .

‘θ .  Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΣ Ο Σ  : ’ Αρχοντοχωριάτης Μολιέρου, χορωδία  Ν. Ααμπελέτ καί μέ νέα 
τραγούδια (Ν ικηφόρος, Έ λ . Κοτοπούλη. Ούραν. Κ αζούρη) 29 Ίουλ.
Οι Μνηστήρες τής Πηνελόπης Π . Ζάνου, μουσ. Σάϊλερ  (Οΰρ. Κ αζούρη). 10 Αύγ' 
— Γιά τ’άλλα εργα τοϋ Π. Ζάνου δες : Νικηφόρος Φωκάς, Φέξης, 1904, πρόλο
γος Ν. Α άσκ αρη —

Τό χειμώνα ενα θέατρο ήταν τής προκοπής μόνο μέσα στήν ’ Αθήνα 
τό Δημοτικό, πού λέμε σήμερα· καί σ’  αυτό επαιζε ξένο μελόδραμα και εί
ναι ν’  απορεί κανείς γιά τις πολλές παραστάσεις πού εδινε καί γιά τά τόσα 
£ργα, πού άκούγανε οί ’ Αθηναίοι- σχεδόν μουσικό κέντρο —  Δέν μπορού
σανε οΰτε στιγμές νά κάνουν χωρίς μελόδραμα.

Τό καλοκαίρι τοΰ 1890 δέν έχουμε πλούσια παραγωγή άπό πραγμα
τικά κωμειδύλλια παρά ξαναπαίζονται πολλές φορές οϊ Μυλωνάδες και ή 
Μαρουλα, πήρανε ό'μως τραγούδια διάφορα έ'ργα- κι «ύτό μάς φανερώνει 
πώς επικρατούσε κάθε χρονιά καί περισσότερο ή κωμειδυλλιακότητα, πού 
γινότανε ή αγαπητή θεατρική έκφραση, αν καί περιορισμένη στο λιγότερο 
ουσιαστικό μέρος της, στο τραγούδι, γιατί αυτό είναι πιό πρόχειρο, to προσ
φέρει η παράδοση καί ή συνήθεια πιό πρόθυμα, ενώ γιά νά γίνει καθεστώς 
ή ηθογραφία, χρειαζότανε ακόμη κάμποσος καιρός- ή Γαλάτεια, ή Μερόπη, 
καί ό Γέρο —  Μαρτεν είναι αξίας, πού κρατιοΰνται στά πόδια τους έ'ως αυτή 
τή στιγμή.

'Ως τόσο πρέπει νά τά σημειώσουμε ;
Φ . Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ Σ : (θίασος «Μ ένανδρος») Σεβέρος Τορέλης Φ. Κοπέ, ένα τραγούδι στήν 

γ 'π ρ .,  στίχοι I. Ύσακασιάνου, μουσ. Α . Ν ικολάρα, τυπώθηκε αμέσως : Δ . Βε- 
λούδιος-— 3 Ίουν.
ΟΙ πετεινόμναλοι (έκ τοΰ ιταλικού, διασκευασθεΐσα  όπό Γ . Ν ικηφόρου Ά θ  
1870 —τοϋτο χωρίς τραγούδια βέβα ια—) 17 Ίουν .
Τό βιδάνιον διασκευή Ε· Παντοπούλου, 5 Ίουλ.
Ή  Βαβυλωνία Δ. Βυζαντίου 9 Ίουλ .
Ή  Γιαννοϋλα Κ. Π έρβελη — 'Ο δη σσός 1888. 27 Ίου λ .
Ό  Προικοθήρας Α. Νικολάρα (τυπώθηκε τόν ίδιο χρόνο), μουσ. Δ. Ρ οδίου— 
Ξύνδα 9 Αύγ.
Τό τέλος τής Μαρούλας Δ. Κόκκου 25 Αύγ.
Ό  Γάμος τής Ζαμπέτας Π . Ζάνου, μουσ. Α Σάϊλερ 19 Σ )β ρ .

Θ . Π Α Ρ Α ΔΕ ΙΣΟ Σ  : ’ Ιωσήφ ό Βάλσαμος ή Καλλιόατρος ( ’ Αρνιωτάκης), χορωδία  Π α- 
ριζίνη. 12 Ίουν .
ΑΙ δύο δρφαναι Ντ’ Έ ννερΰ (Οΰρ. Κ αζούρη , τ* ορφανό τοΰ Α. Π αράσχου) 10
Ίουλ.
Τό Λ άγιο αρνί Ν. Π απαλεξανδρή 15 Αύγ



Γννη εις δεύτερον γάμον 18 Ίουλ.
*0 *Επίλογος τής Μαρονλας Ν. Λ άσκαρη (ευεργετική *Ελ. Κοτοπούλη-Ούρ. Κα- 
ζουρη) 27 Σ)βρ.

θ .  ΑΘ Η Ν Ω Ν  : Λ έων Φωκάς Α. Καλαποθάκη - έπαινος Λασσάνειου, μουσ. Λ. Σπι- 
νέλλη - Σ. Καίσαρη (ερασιτέχνες) 20 Δ)βρ.

Κι ακόμα ύστερ’ άπό διάφορα εργα, εκτός προγράμματος, οί θίασοι 
ρεκλαμάρανε πώς θά έχουν δυωδίες ή χορωδίες π. χ. «#. Παράδεισος 14 
Ίονλ. «Ταρτοϋφςον' μετά τήν κωμωδίαν θ ’ άκονουιμεν τήν ώραίαν δνω - 
δ ία ν . . .»  ή στο ΐδιο θέατρο : « Έ ρ νά νη ς . . .  εν τέλει κατ’ άπαίτηοιν πολλών 
έπαναληφ&ήσεται ή ώραία πενταφωνία, ή Αυγουλά τών χωρικών».

’ Επίσης αναγγελθήκανε, χωρίς νά παιχθοΰν : ό Κήπος τών Μουσών 
I. Τσακασιάνου, (Ά κρ . 19 Ίουλ.), Τό Στρατήγημα  (Ά κρ. 17 Αύγ.,) οί 
Σφουγγαράδες καί τό Έκκρεμες διαζύγιον (Ν. έφ. 2 Δ]6ρ) Δ. Κορομηλΰ'— 
Καί γιά περιέργεια θ’ αναφέρουμε πώς ή «Ν. ’ Εφημερίς» (20 Σ[6ρ) αγ
γέλλει: Τό τέλος τοϋ τέλους τής Μαρονλας κάπιου Α. Παπαθανασίου,* 
φοϋ τοϋ πολνκλανοτου κλειδοκυμβαλιοτοϋ», τόν γράφουν κάθε φορά πού τοΰ 
αναγγέλλουν θεατρικό του εργο, πού δέν παιζότονε. Ό  ίδιος έγραψε και εν’ 
ά'λλο κοομειδύλλιο Τό πεπρωμένο τον Μανώλη, αφιερωμένο στον Παντό_ 
πουλο (1894) πού δέν παίχθηκε κι αυτό καί πού τό είδαμε, κατά παραχώ
ρηση τής κ. Κοίτης ’ Αστεριάδη στά χαρτιά τοΰ ΓΙαντόπουλου, πού έχουν 
διασωθεί' είναι καλλιγραφημένο καί παρθένο άπό τις μολυβιές τοΰ υποβολέα 
πού θά τις είχε λαχταρήσει, δέν παίχθηκε αλλά τό αναγγείλανε (Ν. ’ Εφ. 1894 
9 Ίουν.). Ό  τύπος αυτός εγραψε ακόμη καί μιά κωμωδία: Συζύγου Εκ
λογή καί τήν αφιέρωσε κι αυτήν άδικα στον Δ. Κοτοπούλη καί στις 16 
Σ]βρ. 1894 (Ν. ’ Εφ.) τοΰ τό αγγέλλουν κι αυτό καθώς καί τόν Τετραπέ
ρατο Δικηγόρο, διασκευή άπό τό γαλλικό. Στά χαρτιά τοΰ ΙΙαντόπουλου
υπάρχει κι έ'ν’ άλλο κωμειδύλλιο, ό κύρ-Δήμαρχος (1894) τοΰ ήθοποιοΰ κ. 
Μπίνη, άπομάχοι» τώρα πού δέν παίχθηκε κι αυτό.

“Οσα σημειώσαμε είναι χαρακτηριστικά, γιατί δείχνουν τόν οργασμό 
καί τήν κίνηση, πού δημιούργησε τό Κωμειδύλλιο, μόλις παρουσιάστηκε, 
γιατί ποιος ξέρει καί πόσα άλλα δέν είχανε γραφτεί !....

’ Ιδιαίτερα νά μιλήσουμε γιά τά έ'ργα τοΰ 1890 δέν είναι δυνατό, κα
θώς ίσως θά τό ήθελε τό ειδικό μας αυτό δοκίμιο, γιατί μιά φορά πού δέν
είναι δλα τυπωμένα ή πού δέν παίζονται πιά, δέν θά μποροΰσε νά συνε-
νοηθοΰμε μέ τόν άνεχτικό τόν αναγνώστη μας· θά τοΰ μιλούσαμε στο βρόντο 
καί δέν θά ήτανε βολικό νά εξελέγξει κανείς τις γνώμες μας, επειδή τά πα- 
λαιά χειρόγραφα, πού μάς ετυχε νά διαβάσουμε, δανεισμένα άπό σεβαστούς



φίλους, παλιούς θεατρίνους, δέν θά τά έχουνε διαβάσει φυσικά δσοι τυχόν 
καταδεχτούνε νά προσέξουν αυτή τήν εργασία.

Μονάχα γ ια : Τό τέλος τής Μαρονλας η ο Μπαρμτια-Λιναρδος θα λε- 
γαμε δτι συνεχίζει τή Μαρονλα, αν και χωρίς να δημιουργεί τίποτα και
νούργιο και είναι πολύ κατώτερο απο το πρότυπό του- εκανε βέβαια πολλές 
παραστάσεις, δ'χι τόσο άπό τή δική του τήν αξία παρά γιατί θύμιζε τό αρι
στούργημα τοΰ Κορομηλα «....Βεβαίως δεν εχει την χαριν τής Μαρονλας·... 
ννιό snoyiiv όμως ηθικοϋ είναι δίδακτικωτατον». (Ν. Κφ. 1890, φ. 237)

Ο Μπάρμα-Λινάρδος η τό τέλος τής Μαρονλας, έλλην. κωμειδυλλιον εις πρ. 3 μετα 
25 ασμάτων ύπό Δ Κόκκου, γραφέν έκ τών παραστάσεων Λ. Ά λεξιά δου  υπό Μ. Κ αζη, 
άδείςι τοΰ Αύτοκρατορικοϋ ‘ Υπουργείου τής Δ· Έ κπαιδεύσεως. ‘ Εν Κων)πόλη 1891 
καί Φέξης 1903 άριθ. 42.

'Η  τνχη τής Μαρονλας και ό Μπάρμπα Λιναρδος Μ υθιοτοΐ}ημα με εικόνες τών 
ηθοποιών 1894— (10 λεπτά φυλλάδια) Γ . Δ . Φέξης.

Κι αν προστέσουμε τώρα πώς παίχθηκε σέ λίγο στήν Πόλη καί τό 
Ί Ι  Μαρονλα στη Πόλη έχουμε τήν επίδραση, πού είχε τό εργο τοΰ Κορο- 
μηλα, πού τά καλαμπούρια του τά σατύρισε ό κ. Ν. Λάσκαρης (Leviathan) 
στόν 5Επίλογο τής Μαρονλας, πού είναι ενα χαριτωμένο μονοπραχτακι, που 
κυκλοφόρησε σέ φυλλάδιο στις 20 Σ]βρ. Τό μόνο εργο τής εποχής που είναι 
σάτυρα κάπως, γιατί δσοι γράφανε τον ΐδιο τον καιρό και στ αλλα του ο κ. 
Ν. Λάσκαρης περιοριζόντουσαν σ ’ εκείνη τήν κατά συνήθεια αίσθηση τής 
ζωής, πού βλέπουμε στή φάρσα μέ κάμποσα μπλεξίματα καί μέ κάτι αστεία.

Κι’ άξιζε βέβαια νά σατυρίσει κανείς αυτή τή διάθεση τοΰ καλαμπου
ριού πού ήταν ή λεπτότερη κορφή τής πνευματικής φιλοδοξίας τοΰ καθενός, 
μά τό καλύτερο είναι νά βάλουμε τώρα εδώ μερικά :

Κώοτας. Τ ώ ρα  ότι άριβάρησα  άπό τήν Κολοκυθοΰ.
Χρϊοτος. Κολοκύθα νά γίνης !... Ά μ , τί θαρρήτε ; Γ άλλο Ιφαγε ό αφέντης τό 

μεσημέρι, γάλλο θά φάμε κι εμείς ... Γαλλική πολιτική πού λέει ό άλλος !
Θανάσης. Μ ωρέ μάτια μου, ή Μ αρουλα εγινε τό μαρούλι τής έριδος...
Λίνάρδος. Μέγα εΐ τσύριε, τσαί θαυμαστά τά εργατά σου τσαί οΰ τσαίς τι είναι 

γένος μπρος ατόν ΰπνο τώ  θαλασσίω  σου !...
Παγκράτης. ΕΙνε τού Μ νησάρχου σού λέγω ' εχει καί τ ’ όνομά του άπάνω...

Λινάρδος. Π λαστογραφία, αφεντικό μου, πλαστογραφία . .  . 
ή πέτρα είναι διτσή μ ’ . . .

« Η  τνχη τής Μαρονλας»

Πλοίαρχος. Ή  μηχανή ολίγον έχάλσσε ... Τ ά  καζάνια κάτι επαθαν...
Τομαράπικας. Δ όσ ’ τα νά νά γανώσουν ...
Νίαονοας. Τ ό χειρότερον όλων *1ναι νά είσαι χήρος — χείριστον I ...

«‘ .Επί τοϋ Καταστρώματος*



Αλλά πιο χτυπητά φαίνεται τό πώς εννοούσαν τό καλαμπούρι στους 
Παραδαρμένους (Ά ττικαί ήμέραι) τοΰ Άννινου, πού τόν θεωρούσαν καί πα
τέρα τού καλαμπουριού (δες Απολογία κατηγορουμένου Κώστα Πασαγιάννη, 
Πανδώρα, ήμερολό'γιον σ. 194, Ά θ .  1923 καί ’Εξυπνάδες έκ κατανομής L 
Δαμβέργης «Ε σ τία »  1932, 3 Ό κτ.):

« . . .  Τι θ α  πει «Ρ ιγολέιτος» ; c —  Ριγώ ελληνιστί σημαίνει κρυώνω, letto 
οε ίιαλιστί σημαίνει κρεββάτι' αρα  Ριγολέττος είνε εκείνος πού κρυώνει στό κρεββάτι 

Ό  Δούρειος ίππος ήτο ή καμήλα, τήν όποιαν κατεσκεύασβ ό  Α λκιβιάδης ε(ς τήν 
πολιορκίαν τής Ε ρέτρ ια ς  — Κ ατηραμένος ό  Ό μ η ρ ο ς , δστις έφεδρε τόν Τρωικόν 
πόλεμόν . . . — α 1 τρεις χάριτες, ήγουν ή "Α τροπος, — ή Κλεοπάτρα, ή Καλλιόπη. — 
Η κορη τής κυρα Χρηστίνας, —  *Η Καλλιόπη ήτο βασίλισσα χών ’Αργοναυτών καί 

σύζυγος τοΰ Ο ίδίποδος, ή όποια . . . »

 ̂ Έ ω ς  σήμερα δέν εχει προχωρήσει τό θέατρό μας πέρα από τήν αίσθηση 
αυτή τοΰ αστείου :

Ό  κωμικός λέει στόν τενόρο πώς κατάγεται από τό Ν ικηφόρο Φωκά, πού «μ ο
νομάχησε μέ τό Μέγαν 'Α λέξανδρο . . .

(Χβυσή νεράιδα, Όπερέττα 13 Ό κτ. 1932, θέατρον Όλΰμπια)
Ή  δεύτερη σονμπρέττα... Καί πήγε στήν Κηφισσιά.
' Ο Τενόρος. Θ ά  τόν κάνω εγώ νά τό Κ ηφυσάει καί νά μήν κρυώνβι . . .

(Γύριζε Μαρίτσα, Όπερέττα 27 τοϋ Μάη 1932, θέατρον Δελφοί)·
Καί ολόκληρη ή ’ Επιθεώρηση στις μέρες μας ετσι μάς γαργαλάει- 

αδικα, νά γελάσουμε :
Ό  Πάνσοφος, σόλο (Εκτελεστής Α. Κονταρίνης)

— Είμαι ό πάνσοφος τών πανσόφων 
άπαξαπάντων σοφών τε καί άσοφων—

—ερβτε, κύριε, οτι τα μεγαλύτερα ρητά τά  γράψανε οί γαρίδες ;
Ου γαρ οιδασι τι π οιοϋ σι... — Ό λ ο ι  οί μεγάλοι άνδρες κατάγονται άπό τή 

θ αλασσα , από τα  όστρακα ' Αρχιμήδης, ’Αρχιστρείδης, Ά ρχ ικ αβού ρ  καί ό  μεγαλείτβ- 
ρος όλων ό Διομήδης, γιατί κατάγεται άπό δύο μύδια — (κάνει βόλτες καί τόν ρωτάει 
ό κομπέρ, γιατί κάνει βόλτες καί άπαντφ)— είμαι οπαδός τοϋ Βολταίρου.

(Κόκινος μνλος τοΰ 1932 θέατρον Παπαϊωάννου 29 τοΰ Γεν. 1932)

Εδώ πρεπει, φανταζόμαστε, νά πούμε, πώς, κάθε φορά πού παιζότανε 
κανένα κωμειδύλλιο, δέν πέρναγε απαρατήρητο ή μέ μιά κριτική γραμμένη 
άπό κανένα περίεργο, άγνωστο καί αγράμματο παρασιτάκι τής δημοσιογρα
φίας, μπαίγνιο τών συναχτών τής εφημερίδας του — καλή ώ ρα !—  ή άπό 
κανένα «σπουδαίο», πλατωνικό ή επίδοξο άγαπητικό τής «χαριτωμένης» 
σουμπρεττας, που ξεροστάλιαζε ορες ολόκληρες στό πολυσύχναστο καμαρίνι



της καί πού παρηγοριότανε γιά τή σκληράδα της μέ καμιά κορίστα. Σοβα
ροί άνθρωποι τοϋ καιρού τά συζητούσανε καί τά μελετούσανε και τοϋτο 
μάς δείχνει πόσο δεμένα ήταν μέ τούς σύγχρονους τους καί πόσο τούς έν- 
διαφέρανε.

Καί τά ψιλά μόνο νά προσέξουμε στή «Νέα ’ Εφημερίδα», θά δούμε 
πώς είναι γραμμένα μέ κύρος καί μέ μελέτη, δχι στο γραφείο τοΰ θεάτρου· 
προφανώς τά έγραφε ό ίδιος ό I. Καμπούρογλους, ό διευθυντής, άνθρω
πος μέ γνώση, μέ θεατρική μόρφωση καί μ’ ευπρέπεια, πού είχε κάνει πολ
λές καί ωραίες μεταφράσεις γιά χάρη τής Σκηνής.

Ξακουστός ήτανε ό Α. Πετσάλης, ανώτερος υπάλληλος τοΰ Υπουργείου 
τής Δικαιοσύνης.

Αυτός λοιπόν έχει τήν ιδέα πώς οί δύο Μαροΰλες δέν είναι κωμει- 
δύλλια, «ούτε χαρακτήρ πλάττεται κωμικός ή άξιος διακωμωδήβεως ή κοι
νωνικόν ελάττωμα τί&εται εις την κοινήν καταφρόνησιν ή έκτίμησιν, δπως 
ή&ικόν τι γενικού ενδιαφέροντος προέλθη..., "Α ν δε αί χνδαϊαι υπηρετικοί 
πράξεις δίδουν χαρακτήρα κωμωδίας δύναταί τις ν' αμφιβάλλη. Φάραα 
δε κατά τήν συνήθη εκδοχήν τον πράγματος δεν είναι, διότι καϊ εκτε
νέστερα καϊ ποικιλλότερα είσϊ τά εργα ταϋτα, ή δέ δρααις δεν περιορί
ζεται είς εν μόνον επεισόδιον κωμικόν, ώς παρά τή φάρσα ιδίως εϊ·&ισται. 
Ε π ομ ένω ς είναι ατελέστερα τής κωμωδίας, τελειότερα δε τής φάρσας. Δν- 
νάμεϋα λοιπόν νά τά ώνομάσωμεν φαρσοκωμωδίας ή κωμωδοφάρσας...» 
(«Άκρόπολις» 1890, 14 Σ]βρ).

Ό  Δ. Κόκκος τοϋ απάντησε τελειόνοντας έτσι τήν απάντησή του.
«...Δεν εννοοϋμεν ν ’ άρνη&ώμεν ελλείψεις εν τω  κωμειδύλλιο) ημών... 

καϊ αί τοιανται ελλείψεις είναι άναπόφενκτοι φ&άνει νά καλύπτονται ύπ ’ 
εφ νους διαλόγου.» (16 Σ]6ρ.)

Φανερό είναι πώς δέν αισθάνεται ού'τε ό κριτικός ούτε ό συγγραφεύς 
τί αντιπροσωπεύει τό Κωμειδύλλιο.

Μέ τήν καινούργια τροπή, πού πήρε τό θέατρό μας παρουσιασθήκανε 
καθώς είπαμε, οί συγραφεϊς του’ δίκαιο νά μιλήσουμε καί γιά τό καλύτερο 
ηθοποιό του, τόν Ευάγγελο ΓΙαντόπουλο, πού ήτανε καί ό εκπρόσωπος τής 
νέας εποχής μέσα στήν περιοχή του.

Ή  φήμη μας τόν έχει παραδώσει μυθικό σχεδόν. Ό  Παντόπουλος!. 
Φαίνεται πώς ήταν άπό τά μεγαλύτερα ταλέντα πού μπορεί νά γίνουν.

Διαισθανεται τη μεταβολή, τήν αγκάλιασε κι’ έδεσε τήν καλλιτεχνική 
του ζωή μαζί της. Ή ταν ό «δημιουργός τών κωμειδυλλίων». Οί συγγραςιεΐς 
γράφανε γι’ αυτόν καί παίρνανε τήν έμπνευσή τους άπό τήν πολυμέρεια 
κι άπό τήν πρωτοτυπία τής αξίας του, πού ήταν ανώτερη αλήθεια άπό τούς



συγγραφείς πού ε'παιζε. Κι ακόμα είχε τόσο εξελιγμένο ενστιχτο, πού συμ
παθούσε τή δημοτική, γιατί ένοιωθε τό δρόμο τής προόδου πιο πολν άπό 
κάθε συνάδελφό του. Κι δ Ψύχάρης λέει σχετικά: «... ό Παντόπονλος σάν 
τον βάζουνε σε καμιά κωμωδία κάτι καθαρεύουσες τϊς διορθώνει καί τϊς 
κάνει δημοτικές...» (Γιά τό Ρωμαίικο θέατρο σ. ί)3).

Κι δταν σέ λίγο γίνηκε θιασάρχης φανέρωσε περισσότερη άξια. Νοικο
κύρης, αυστηρός, δουλευτής, ταχτικός καί δάσκαλος: «... δ κ. Παντόπονλος 
άποδεικνύεται άξιος τής δημοτικότητας ην επ εσχάτων έκτήσατο διά την 
εντεχνον ευτραπελίαν, ην μετά τοσαύτης φνσικότψος καί αρμονίας επιδει
κνύει...» (Ά κ ρ . 1888, 10 Αύγ.) «... είναι ή προσφελεστέρα τέρψις των, εί
ναι δλες ξετρελλαμένες με τόν κ. Παντόπουλον, τόν έρωτοχτνπημένον 
Μ πάρμπα-Γιώργην, ό όποιος διά νά τάς ευχαριστήσω, εβαλε τήν φωτο
γραφίαν τον, δταν τράγον δη εκείνα τ ’ αμίμητα: αεβγα, άσπρη μου φραν
τζόλα νά με δής με μπασαβιόλα...-» (Ν. Έ φ . 1889, 1 Ίουλ.) «...νποκρίνε- 
νεται φυσικά, άπαγγέλει άν&ρωπινά...» (Γρ. ΰ,ενοπουλος, Αθηναι 1893).

Σ τ ’ άχνάρια του παίζανε άργότερα τούς ρόλους του καί στήν ’ Αθήνα 
καί στις περιοδείες ό Ν. Ζάνος, ό ενας Ααλαούνης καί ό Καζούρης. Ό  Κ. 
Χέλμης μάλιστα ρεκλαμάρει πώς θά παίζει Μυλωνάδες «κατ’ άπομίμησιν 
τοΰ κ. Παντοπούλου» (Ν. Έ φ . 1894, 30 Μαρτ.)

Καί γιά νά δώσουμε πιο καθαρή τήν εντύπωση, πού Οά μας έκανε δ 
Παντόπουλος θά θυμισούμε τον Βεακη. Ετσι κι ο κ. Βεάκης είναι φλογε
ρός καί γράφει κιόλας. ’Έγραφε κι δ Παντόπουλος- πολύ νέο; ήτανε κοντά 
του, τόν θαυμάζει καί παίξει ρόλους δικούς του («Χ ιονάτη») καί πιο πολύ 
θά τοΰ μοιάζει στό παίξιμο σέ κάτι δραματικούς πατέρες καί δταν παίζει 
κωμωδία τόσο καλά. Θείος ήταν ό Βεάκης Μπάρτολος στον Κουρέα τής 
Σεβίλλης μέ τό Μυράτ. Μάς δίνει μία ιδιαίτερη αίσθηση πού βέβαια δέν 
είναι τοΰ καιροΰ μας, έξοχη συνήθως, μά εχει κάτι, νά ποΰμε, σάν τοΰ 
Παντοπούλου. Καί κάτι άλλο : κτήν φωνήν τον,., πάσας κνμάνσεις, πόσονς 
χρωματισμούς δέν κατώθωσε... οπως καί κάμψεις καί στροφάς εις τό σώμα 
τον τό βαρυ καί δυσκίνητον...» (Γρ. Ξενόπουλος).

Δέν θά μποροΰσε νά γραφτοΰν τά ’ίδια καί γιά τόν Βεάκη
Κι δ έξοχος εκείνος δ Παπαϊωάννου τής Όπερέττας πολλά σημεία 

πήρε, κατά δίκαιη φήμη, άπό τόν Παντόπουλο. Κάτι τέτοιο ήταν ο Παντό
πουλος Βεάκης— Παπαϊωάννου μαζί καί μιά ξεχωριστή φινέτσα σάν Αρ- 
γυρόπουλος.

Μά γιά νά μή λείπει τίποτα άπό τά γνωρίσματα πού στολίζουν τούς 
θεατρίνους γενικά καί πιο πολύ τούς πρωταγωνιστές περιφρονοΰσε κι δ 
ΙΠαντόπουλος τούς συγγραφείς, άλλαζε τούς τίτλους τών έ'ργων τους (Ά κρ .



1898, 29 τοϋ Μάη) καί δέλ' τούς πλήρωνε τά ποσοστά, ώστε στά 1896 ό 
«Σύνδεσμος τών Συγγραφέων» αποφάσισε νά τοΰ απαγορέψει νά παίζει 
έλλην. εργα. (Ν. Έ φ . 19 Σ]6ρ.)

Είχε μάλιστα πολύ πικράνει τόν Κορομηλά καί τόν Καπετανάκη.
Πεθανε στά 1913 στις 14 τοΰ Όχτώβρη, μόνος του και άρρωστος σ’ 

ενα διάδρομο τοΰ Πολιτικοΰ Νοσοκομείου τής ’ Αθήνας.

Τό καλοκαίρι πού θά ερθει, τοΰ 1891, θά μας φέρει μιά εΰχάριστην 
άνθιση, γιατί θά παιχθεΐ ή Λύρα τον Γέρο-Νικόλα τοΰ Δ. Κόκκου, εν’ άπό 
τά τρυφερότερα εργα τοΰ νέου ελληνικού θεάτρου, πού τοϋ έδωσε τοΰ συγ
γραφέα του καί τή θέση πού τοΰ άξιζε, γιατί τό Λινάρδο τοΰ τόν είχανε 
άφισβητήσει καί τοϋ γράψανε πώς τόν είχε κάνει μέ τόν Παντόπουλο κι 
αναγκάσθηκε ό ίδιος ό Παντόπουλος νά τό διαψεΰοει (Ν. Έ φ . 1890 
φ. 241).

'Η  Αύρα  λοιπόν παίχτηκε στό θέατρο Ό μονοίας στις 16 Ίουν. μέ 
τόν Παντόπουλο, μέ τήν Έ λ. Χέλμη, μέ τή Μελ. Κωνσταντινοπούλου καί 
μέ τό Ν. Ζάνο.

Μάς παρουσιάζει μιά φτωχή, μά χαρούμενη οικογένεια, πού ζει ευτυχι
σμένη στην Πλάκα, τήν παλιά συνοικία τής ’ Αθήνας, καί πού μέ τά λίγα 
της τά εισοδήματα περνάει μέ τραγούδια φτερωμένα άπό τό άκκομπανια- 
μέντο τής λύρας τοΰ πατέρα- μά ενας πλούσιος γείτονας τής χάρισε πέντε 
χιλιάδες δραχμές καί μαζί μέ τό χρήμα μπήκε καί ή διχόνοια στό φτωχικό 
τους, τά γέλια πάψανε καί ή λύρα έ'πιασε αράχνες λησμονημένη ψηλά 
σ’ ένα καρφί, ώς πού τά δώσανε πίσω τά λεφτά στον πλούσιο καί ξανα- 
βρήκανε τή χαρά καί τά τραγούδια τους.

Οι τύποι είναι λαϊκοί καί σχεδόν πάνενά μάς πείσουνε καί τελειωτικά 
πώς είναι αληθινοί. "Εχει διάλογον ώραιότατο, ποιητικό, πού δέν είναι από
λυτα φωνογραφικός.

Θέλει νά δείξει —  όλα τά έργα τότε θέλανε νά δείξουν κάτι καί νά 
βοηθήσουν μ’ αυτό τήν «ηθική» εξύψωση τοΰ ρωμιού — πώς ό φτωχός μέσα 
στή φτώχια του μπορεί νά ζήσει ευχαριστημένος μέ τά παιδιά του, καθώς 
τό λέει σιό πρώτο τραγούδι του, στον περίφημο Στραβογιώργη, συμβουλεύει 
καί ίδανικοποιεί τήν αύτάρκεια και τήν εγκαρτέρηση- μεροδούλι— μεροφάι.

Σήμερα μέ τούς ταξικούς αγώνες ή Λύρα  θά είχε θεωρηθεί αντιλαϊκή, 
μά τότε τήν κατάσταση τοΰ φτωχοΰ στήν Ε λλάδα δέν θά μποροΰσε νά 
τήν έκφράσει κανείς καλλιτεχνικά παρά μέ τή ματιά πού τήν είδε ό Κόκκος.

Τούς φτωχούς τούς πλακιώτες, τούς γείτονές του— καθότανε στήν οδό 
Πέτα— τούς αγαπάει καθώς καί τούς υπηρέτες του ό Κορομηλάς. Καί, άν



καί τους αισθάνεται σάν εύπορος, πού τούς βλέπει πιο πολύ σάν φιλάν
θρωπος, μπορεί δμως καί τους δίνει μέ τήν αγάπη του αυτή μιά ποίηση, 
μιάν ανθρώπινη οντότητα κι δταν ή μάνα, στό τέλος, προσπαθεί νά τούς 
ησυχάσει καί νά ξαναφέρει στό σπίτι τήν περασμένη χαρά, τό εργο φτάνει 
σέ σημείο ποιητικό αληθινά, δηλαδή στήν ωραία καί στή συγκινημένη έκ
φραση τής πραγματικότητας.

'Ο  Α . Βλάχος ειχε γράψει πιο πριν ένα διήγημα, πού ειχε υπόθεση 
παρόμοια μέ τή Λύρα  καί 6/ήκανε πολλοί έξυπνοι καί είπανε πώς ό Κόκ
κος τοϋ τήν ειχε κλέψει τοΰ Α. Βλάχου καί τό ίδιο υποστηρίζει καί ό Κ. 
Σκόκος ('Έλληνες διηγηματογράφοι, ’ Αθήνα, Ζηκάκης) στον πρόλογο τοϋ 
τόμου πού έχει κι αύτό τό διήγημα.

Ό  Κόκκος απάντησε, μέ μιά επιστολή του πολύ ευγενικά, πώς δέν τό 
ήξερε τό διήγημα τοΰ Βλάχου· ήξερε μόνο τό δίστιχο τοΰ Λαφονταίν : 
«πάρε τά λεφτά σου πίσω— κι ά'σε με νά ευτυχήσω». «... Ά λλ  ’ αν ή συγ
γραφή τριπράχτου δραματικού έργου εχοντος βάσιν εν λόγιον δύναται νά 
χαρακτηρια&εΐ ώς μή πρωτότυπος καί ώς διενκολύνουαα τό εργον τον δρα- 
ματογράφου, τότε εις τους έχοντας τήν τοιαύτην γνώμην προτείνομεν προς 
δραματοποίησιν καί τοϋϋ·* οπερ καϊ ενκολώτερον προς κωμειδυλλιογραφίαν : 
’ Αρχή σοφίας φόβος κυρίου, τίμα τόν πατέρα σου..., Βέραι άμιτοίτοιαι αεμ- 
πιτέρναι αουντ, <5άτ ες δή κονέστιον...'» (Ν. έφ. 19, Ίουν.)

Ό  Κόκκος είναι άνθος εντελώς άθηναίϊκο" τήν περισσότερη ζωή του 
τήν έ'ζησε στήν ’ Αθήνα, εξόν άπό λίγον καιρό, που έκανε στό Προξενείο 
τής Τεργέστης— γι’ αύτό καί υπάρχουν φωτογραφίες του μέ διπλωματική 
στολή.

Γεννήθηκε στά 1857, σπούδασε νομικά καί γίνηκε ανώτερος υπάλλη
λος τής "Εταιρείας τοΰ Λαυρίου καί υπουργικός γραμματέας.

Νέος— νέος δημοσιεύίΐ καί ποιήματα καί νά κι ένα δείγμα !

’ Αφιέρωσις εις τήν μικράν Ρόζαν Ίατροΰ :
Ή  τιμωρία 
Δυκτυάλωτον στρουθίον 
κεκλεισμένον μοναχόν 
εις κιγκλιδωτόν κλιοβίον 
έθρηνώδει ιό  πτωχόν

(«Α ν θ ώ ν »  1877 φ. 13)

ΈξηκολοΰΘησε νά γράφει ακούραστα καί ή «Άκρόπολις» δημοσιεύει 
συχνότατα ποιήματά του, πού τυπωθήκανε αργότερα (Γέλωτες (1880) Κατα
κλυσμός— Δευτέρα παρουσία (1885), Μακεδονικοί παιάνες (1885), Ά να μ νή -



σεις καϊ ελπίδες (1886), Ποιήσεις (1889), Μαργαρϊται (πρόλογος Α. Φιλα- 
δελφέως 1891), λιγοσέλιδα μάλλον.

Βέβαια δέν πρόκειται γιά ποιητή σημαντικό’ μοιάζει σάν Παράσχος, σά 
Σουρής και τίποτε άλλο' μιά ευχέρεια στιχουργική, συνηθισμένα αισθήματα 
και ακαθόριστη γλώσσα.

Είχε μια γλυκιά ομιλία και συμπαθητικό παρουσιαστικό' έκανε κι εσπε
ρίδες καί άπάγγελνε δημόσια τα στιχουργήματά του και συγκινοΰσε πολύ 
τούς ακροατές του' επαιζε κιθάρα και ήξερε τό διπλό σφύρισμα’ ένας Ά τ -  
τίκ, μά πνευματικότερος βέβαια.

Σέ μιά εσπερίδα του στήν αίθουσα τοϋ ’ Ωδείου ήτανε κι 6 διάδοχος : 
«...απαντες συνέχαρησαν τω κ. Κόκκω διά τό υψιστον άλη&ώς τής ποιητι
κής άπολαύσεως, ήν τόσον δεξιώς γνωρίζει ή Μοϋσα τον νά παρέχη τή 
ανεπτυγμένη μας κοινωνία ' τω σνγχαίρομεν καϊ ημείς, διότι ϋεωροϋ μεν ευ- 
τνχεατάτην πασών εν τή ζωή μας τήν χθεσινήν εσπέραν μ α ς .. . ό (Ν. εφ. 
1888 φ. 58).

Στις ’ Αποκριές, στούς χορούς ήτανε πρώτος καί καλύτερος, τό «πνεύμα» 
τών σαλονιών : «... ώς φρακοφόρος εφημεριδοπώλης έπώλει πρωτότυπον  
εφημερίδα έμμετρον επϊ πρασίνου χάρτου...·»— στό χορό τής κ. Ψΰλλα—  
(Άκρόπολις 1888, 25 Φεβρ.) καί μάλιστα «...at κυρίαι τόν εκνκλονν, γλυ
κείς δφ&αλμοϊ τόν προσέβλεπον, παρακλητικά μειδιάματα επήν&ουν εις τά 
ώραιότερα χείλη... Είχε κατακτήσει τάς Ά ΰ ή να ς  με τό γέλιο καϊ τήν χάριν, 
με τήν ειλικρίνειαν καϊ με τήν αγάπην καϊ τάς περιήρχετο θριαμβευτής». 
(Ά στυ  1890, 16 Σ)βρ.).

Ό  ηθοποιός Ν. Λεκατσας τόν λέει : *εξοχον π α ρ ’ ήμϊν ποιητήν καϊ ρή
τορα» (Ν. ’ Εφ. 1889, φ. 60), είχε φίλους φανατικούς και πιό θερμός τοΰ 
ηταν ό γνωστός μας ό κ. Α. Φιλαδελφεύς, λυρικόπαθος στή χειρότερη μορφή 
κι «ευαίσθητος», κό εαρινός λογογράφος καϊ λνκοφωτεινός ζωγράφος» 
(Άκρόπολις 1890, 13 Όκτ.)' τοΰ γράφει λοιπόν τοΰ Κόκκου; «... "Ολη ή 
ανατολή άνίσταται, αφυπνίζεται, πηδά καϊ χορεύει, δρχειται καϊ 'άαμβε'ι 
ημάς με τά χρώματα αυτής τά ζωηρά, με τά φλογερά μάτια, με τάς ρο -  
δίνους παρειάς... Είναι ή ’Ανατολή, ή μουσική του Κόκκον .» (Άκρόπολις
1892, 25 Ά π ρ.).

Κι ακόμα, δταν πήγε ό Κόκκος στήν Πόλη, πού παίχτηκε ό Αινάρδος; 
μπροστά στό Σουλτάνο στό Παλάτι, παρασημοφορήθηκε (Ν. ’ Εφ. 1891 26 
τοΰ Ίουν.).

Ή  ζωή γενικά τοΰ Κόκκου, αυτή ή πλούσια πηγή τής χαράς και ή 
απαίτηση τής εποχής— δ ναυτουραλισμός, ό λαογραφικός εδώ, πού τοΰ ήταν 
πιστός του,— τόν έκανε, καθώς κα'ι τοΰ Κορομηλά σέ λιγότερο βαθμό, νά



γίνονται αγαπημένοι στό λαό μέ δλη τους τήν «αριστοκρατία» καί οΐ επιτυ
χίες τους δέν αφήνανε ασυγκίνητο κανένα’ καί τοΰτο γίνεται, γιατί, στήν 
περίστασή μας, ή εποχή ανεβαίνει μέ δλους μαζί τούς ανθρώπους μέ αρμο
νική ανταπόκριση καί προχωρεί ομαλά, ενώ σήμερα, στήν κατάσταση πού βρι
σκόμαστε, δέ λέμε γιά κάτι τι καινούργιο καί βαθύτερο, παρά καί γιά τα κα
λύτερα τά κάπως σύμφωνα μέ τό πνεύμα καί μέ τό γούστο τοΰ κανονικοΰ 
θεατή, δέν υπάρχει τρόπος νά έ'ρθει ή επιτυχία, καθώς τό έ'παθε ή έκτακτη 
Ά ννιέζα  τοΰ Ξενόπουλου, πού τήν έπαιζε θαυμαστά φέτος ή Αλίκη.

Ο παρακμασμένος ό καιρός ζοΰμε τώρα δέν έχει νά προσφέρει τίποτα 
θετικό στον πολιτισμό.

Πολλές φορές, παρατηρώντας στό θέατρο τόσους καλοντυμένους —  καί 
διαβασμένους φυσικά— νά χάσκουν στή χειρότερη φάρσα μπροστά, πειστή
καμε πως δέν υπάρχει καμία συνενόηση μεταξύ ενός ανθρώπου μέ πό
θους γιά τό καλύτερο καί τοΰ κοινού μας.

Και τό πιο τραγικό εινε πώς δέν υπάρχει συνενόηση ούτε καί μέ τούς 
Θεατρίνους, που αισθανονται σχεδόν δλοι σάν σύγχρονοι τού Ταβουλάρη.

Η Θαυμαστή Σιωπηλή γυναίκα τοΰ Τζόνσον, μεταφρασμένη εξαίσια 
από τόν Κωστή Βελμύρα δέν ειδε τή δεύτερη εβδομάδα.

Στό λυρισμό, στό διηγημα καί στή ζωγραφική εδώ στήν Ελλάδα μπο
ρεί κάνεις να κάνει τη δουλειά του, μά στό θέατρο δέν υπάρχει κανένα 
μεσορ οι ωραίες κυρίες θα στραβομουτσουνιάσουν καί οί κομψοί κύριοι μέ 
τίς μπριγιαντίνες θά χασμουρηθούν.

Ομως ας τα ξεχασουμε αυτα. Ο σκοπός άλλως τε πού αξίζει νά κυτάξουμε τό 
Κωμειδύλλιο είναι ο αντίθετος ακριβώς, νά χαροΰμε μία προοδευτική εποχή.

Αυτός λοιπόν ό χαριτωμένος άνθρωπος, ό Κόκκος, ειχε τήν κακή τή 
μοίρα νά πάψει νά ζεΐ ξαφνικά.

Στις 7 τοΰ Σ)βρη τοΰ 1891, τή νύχτα, τόν σκότωσε κάπιος λοχίας τοΰ 
πυροβολικού, νευρασθενικός, γιατί νόμισε δτι στή Αύρα  κοροΐδευε τόν πα
τέρα του.

Η Αθήνα ολοκληρη παρακολούθησε τήν αγωνία του στις δυό τρεΤς 
μερες που πάλευε μέ το Χάρο. Στήλες κατεβατ-ές τού είχανε οί εφημερίδες 
και δέν λειπανε καί τα ιατρικά δελτία. Τήν κηδεία του τή συνοδέψανε 
κλαιοντας οι Αθηναίοι και τηλεγραφικές παραγγελίες στ’ ανθοπωλεία γε
μίσανε τόν τάφο του με στεφάνια, πού τοΰ τ ’ αφιερώσανε οί θαυμα
στές του απο το εξωτερικό. Ως το νεκροταφείο τοΰ παίζανε τό περίφημο 
του τό Ν άη-νάνι, τό σόλο τής Μαργαρίτας στή Αύρα.



Πολύ πριν άπό τή δολοφονία τοό ειχε αναγγελθεί κι εν αλλο κωμει- 
^δύλλιό του, δ Καπετάν Λάζαρος διαλύει τήν Βουλήν και ειχε πάει ο Κόκ
κος μέ τον Παντόπουλο στήν "Υδρα γιά να μελετήσουνε το υδραιικο το 
ιδίωμα, γιατί τό εργο θά είχε τήν υπόθεσή του στό νησί τού Μιαούλη.

— Σημειώσαμε στήν αρχή πώς οί ίδωματικές προφορές παίζανε σπουδαίο 
(βόλο στό Κωμειδύλλιο καί, οπως πριν, οι συγγραφείς ητανε, το κατα δύνα
μη, καί αρχαιολόγοι, τώρα γίνονται λαογραφοι και είχανε την κάπως εθνική 
φιλοτιμία νά είναι τό εργο τους ντοκουμέντο γιά τή γλώσσα καί γιά τίς 
ντόπιες συνήθειες. "Ετσι κι ενας άλλος, ό Κ. Γιολδάσης, πηγαίνει στήν 
Ευρυτανία γιά μελέτη (Ά στυ  1894, 19 Ίουλ.), επειδή ενα εργο του θά 
είχε τήν υπόθεσή του εκεί.

Αύτό είναι καθαρός νατουραλισμός, που εκανε τον Παντοπουλο στο 
’Επί τον Καταστρώματος ακριβώς γιά νά παρουσιάσει κάτι τι «φυσικό» ό 
νατουραλισμός δέν ήταν μόνο στή φωτογραφική προφορά, ηταν παντού , 
δταν οί σημειώσεις τοΰ έργου λέγανε πως πρεπει νά κάνει εμετό από τη 
θαλασσοταραχή, γέμιζε τό στόμα του με ρύζι και το εφτυνε με δύναμη μα- 
κρυά, σά ρουκέτα, πού σήμερα δεν θα το εκανβ κάνεις οπως δεν το κανανε 
καί οί προηγούμενοι οί κλασικοροψαντικοί.—

Μά, τό ν ’ άναγγελθιΰ πώς τό εργο τοΰ Κόκκου θά γινότανε στήν 
"Υδρα, πείραξε τόν κ. Πρόεδρο τοΰ «πατριωτικού τών Υ δραίω ν συνδέ
σμου», τόν κ. Παπαδόπουλο — τής «Διάπλασης»—  καί δημοσίεψε μιά έτι- 
στολή (Ν. Έ φ . 1891, 20 Αύγ.), πού λέει πώς δέν θά έπιτρέψουνε τά μέλη 
ττοϋ συνδέσμου νά σατυρίσει τήν "Υδρα, πού τόσα πρόσφερε στον Αγώνα, 
ενας «τζουτζές τών σαλονίων». — (!) — Φοβερίζανε κιόλας- ιφ! «ο πατρκοτικός 
τών Υ δραίων σύνδεσμος, πού δέν ήτανε καί «.τζουτζές» — πώς θά κάνανε 
φασαρίες στήν παράσταση.

Ό  Διευθυντής τής ’ Αστυνομίας χιορίς νά τό διαβάσει τό εργο τό απα
γόρεψε κι δταν ύστερ’ άπό πολλές εξηγήσεις, εδωσε την αδεια να το παί
ξουν, 6 αβρός ό Κόκκος δήλωσε (Ν. Έ φ . φ. 232), πώς θ’ αναβάλει τήν 
παράσταση καί πώς θ’ άλλαζε καί τόν τόπο γιά νά μήν υπάρχει καθόλου 
ή υποψία πώς ήθελε νά πειράξει κανένα καί θά τό εβαζε νά γίνεται στή 
Δήλο. —- Καί φυσικά δ μόνος της κάτοικος, ό φύλακας τής ’ Αρχαιολογικής 
Εταιρείας δέν Θά αισθανότανε πώς τοΰ θίγεται τό φιλότιμο.—

"Αν καί — γιά νά πούμε γενικότερα—- τό Κωμειδύλλιο μέ δλα του τά 
κωμικά στοιχεία δέν πείραζε κανένα καί δεν το σκεφθηκε ποτε του' ουτε 
μέ τίς προφορές, καθώς τό έχουμε πει, ζήταγε νά κοροϊδέψει. Καί στό εργο



αυτό ακριβώς ό Κόκκος προσπαθούσε να σατυρίσει απλά καί αθώα τήν πο
λιτική κατάσταση.

Τό Κωμειδύλλιο ήταν επαναστατικό στή μορφή πιο πολύ καθώς καί 
δλη ή κίνηση μέ αρχηγό τόν Ψυχάρη δέ διαφέρει στις απώτερες ιδέες μέ 
τούς καθαρευουσιάνους.

Οΐίτε κι ό Κόκκος ούτε καί κανείς άλλος σύγχρονός του ήταν σατυρικός 
κι ο πιο καλύτερος, ο Σουρής, μονο και μόνο μέ καλαμπουράκια ειχε νά 
κάνει.

Ή ρθε  όμως 'ή δολοφονία του καί τό εργο δέν παίχτηκε παρά στις 29
τοϋ Γενάρη τοΰ 1892, στό θέατρο Κωμωδιών μέ τόν Παντόπουλο, μέ τή
Μ. Κωνσταντινοπούλου καί μέ τόν Κ. Χέλμη καί ειχε πολλήν επιτυχία.

Ο τίτλος του ήτανε τωρα c Ο Καηετάν Iιακονμής καί μέ αυτόν
παίζεται άπό τότε.

Ό  Καηετάν Iιακονμής  είναι πιό τεχνικός άπό τη Λύρα, δημιουργεί 
ώραίους τΰπους καί μπάζει μιά καινούργια νότα στό Κωμειδύλλιο, τήν κό
πια πολιτική σάτυρα, ό'πο>ς τήν είπαμε.

Ό  Κόκκος ειχε γράψει γιά τό θέατρο καί τό : Άφοττλιομός τής Ε λ 
λάδος κωμικό παίγνιο (1877), πού παίχθηκε σ’ ενα σαλόνι, τό παίξανε αρ
γότερα φοιτητές ερασιτέχνες καί τόν ίδιο χρόνο, 1895 16 Ίουλ., τό παί
ξανε τ ανδρείκελλα τοΰ Κανιτοιώτη. Τό Πανελλήνιον φρενοκομειον κωμικό 
παίγνιο ( Ακρ. 1888 29 Σ)βρ.) Ή  νύφη τοϋ χωριοϋ κωμειδύλλιο. Ιά μ ο , 
διά φόλας, μονόπρ. κωμ. (θέατρον Κωμωδιών 1892, 21 τοΰ Γενάρη, Παν
τόπουλος)· ξαναπαίχτηκε μέ τή μονόπρ. κωμ. Τό γιαλένιο μάτι στή Ν. Σκη
νή 9 Σ]6ρ. 1904. Μία γυνήr τρίπρ. δράμα (θέατρον ’ Ολύμπια, 1894, 20 
Αύγ. Παρασκευοπούλου, Βονασέρας). Μέσα στή συλλογή Μαργαρϊται έχουν 
τυπωθεί καί τά τραγούδια τής Μαρονλας τοΰ Λινάρδον καί τής Λύρας, πού 
έκδοθήκανε καί ξεχωριστά: "Ασματα Κωμειδνλλίων, τεΰχος Γ ' ’ Αθήναι 1894).

Ή  Λύρα  τυπώθηκε καί στοΰ Φέξη (άρ. 4) καθώς καί ό Καηετάν 
Iιακονμής (άριθ. 18).

« ’Αττικόν Μ ουσεϊον» 1891, αριΟ. 5 Βιογραφία —  'Ο  κ. Δ. Κόκκος ώς κωμωδο
ποιός (Ν. Εφ. 1899 φ. 264) —  Ο Κόκκος (Ά κ ρ . 1891, 25 Ά π ρ .) Φ(ιλαδελφεύς) —  Δ. 
Κοκκος ( Η μερολογιον Σκόκου 1892, σ. 444) —  Κ ολες οϊ εφημερίδες τις μέρες της. 
δολοφονίας του. Δ. Άλεξιάδη : Λ όγος επιμνημόσυνο: (Ν .'Έ φ . 1891,29 Ό κτ.)

Εξόν άπό τή Λύρα τό 1891 παιχτήκανε και αυτά:
Ν. Θ Ε Α Τ Ρ Ο  : Κατοαντωνης Α. Αντωνιαδη (Έ θ ν . δραμ. θίασος' ερασιτέχνες καί *Αρ-

νιωτάκης) γιά τά τραγούδια Π . Μ ελιτσιώτης —  21 τοΰ Γεν.
Οδυσεύς Άνδροΰτοος Α. ‘ Αντωνιάδη (από ιούς ίδιους) 16 Φεβρ.
Τα χεκνα τον Δοξαπατρή Σ· Κ αρύδη, Μουσ. Δέ-Μέντιου 4 τοΰ Μάη. (ερασιτέχνες)



'θ .  Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ Σ : Νύφη τοΰ Χωρίου Δ. Κόκκου μουσ. τοΰ Ιδιου, γραμμένη άπό τόν 
Σ. Κ αίσαρη, κ αθώ ς τή θυμότανε ή αδελφή τοϋ Κόκκου Μ αρία. (Παντόπουλος) 
21 Ό χτ. — Ξαναπαίχτηκε στό θέατρο Π αράδεισος 16 Αΰγ. 1894 μέ νέα μου
σική, τοΰ Λ- Σπινέλλη

’ Αναγγέλθηκε ακόμη χωρίς νά παιχτεί τό ’Εκκρεμές Λιαζύγιον τοϋ 
Δ. Κορομηλΰ, μουσ. I. ’ Ανάργυρου, διαβάστηκε στον «Π αρνασσό» στις 15 
Ν/6ρ. 1891 τό κείμενο' παίχτηκε στό 1892 τό καλοκαίρι άπό τό θίασο 
«Μένανδρο» στή Σμύρνη — Εφημερίδες τής Σμύρνης, δέν υπάρχουν παρά 
σκόρπιες στις Βιβλιοθήκες τής ’ Αθήνας —  καί στά 1895, 18 Ίουλ. τό αναγ
γέλλουν πάλι μά δέν παίχθηκε.

1892
0 .  ΚΩΜΩΔΙΩΝ : Άλεπον Π. Ζάνου, μουσ. I. Καίσαρη (Παντόπουλος) 12 Μαρτ.

Ή  περί ονον σκιάς δίκη Κ. Γ . Ξένου, μουσ. Γ Καίσαρη (ή σκηνή στ ’  αρχαία τ ’ 
’Ά β δ η ρ α ) 21 Μ αρτ.

θ .  Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑΣ : Οί νπηρέται, διασκευή Π αντόπουλου, άπό τό έργο τών J ra u g e  καί 
D eslaudes, μετάφρ. Κούρτελη μουσική ϊ^ ,^Κ αίσαρη  (ΓΙαντόπουλος, Μ . Κ ων- 
σταντινοπούλου). ^
Ή  οικογένεια Παραδαρμένου X . Ά ννίνου, μουσ. Ν. Λαμπελέτ (Παντόπουλος 
9 Σ Ιβρ ).
Το πράσινο φουστάνι Δ. Καλαποθάκη (Παντόπουλος) 29 Ίουλ.

0 .  Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΣ Ο Σ  : Τό βιολί τον Μυλωνά ή τά χρήματα τοϋ Διαβόλου, διασκευή άπό 
τό ιταλικό τοϋ Δ. Κοτοπούλη, μουσ. Λ. Σπινέλλη (Ε . Παρασκευοπούλου, Δ . 
Κοτοπούλης, Γ . Σφήκας) 4 Ίου λ . 

θ .  Ο ΛΥΜ Π ΙΩ Ν  : ' ο  ρνλος τής'Έριδος Ν. Λ άακαρη , μουσ. Α. Σάίλερ (Ν. Ζάνος, Χ· 
Τ αβουλάρη ( Αθανασοπούλου) "Αθ. ΠερίδηΓ. Ε. Φύρστ) — δές Ή μ ερ ολ . Σκόκου 1895 
καί Ν. Λάακαρη : Θ έατρον, τομ Γ. Βασιλείου ’ Α θ - 1924 — 25 Ίουν.

’ Αρχοντοχωριάτης Μολιέρου μέ νέα τραγούδια. 9 Ίου λ .
"Ομοιος στον δμοιο, μετάφρ. άπό τό ίταλ. Η. Π οταμιάνου, διασκευή Γ. Νικη
φόρου, Έ ρμούπολις 1876— πρ. μία.
Αί ουνέπειαι τον πρώτον γάμου Λ αμπίς— διασκευή πρ· μία καί
Τό Φίλημα πρ. μία — καί τά τρία μιά βραδιά , μουσ. Λ. Σπινέλλη, 16 Σ ]β ρ .

'Η  Μαρούλα στην πόλη 0 .  Κωνσταντινίδη ( 'Αρνιωτάκ ης) 30 Ίουν.
’Αναγγέλλεται, χωρίς νά παιχθεϊ. τό * Οδός Αιπύλον μονόπρακτον Γ. Τσοκόπου- 
λου, μουσ. I. Κολλιάτσου.

Καθώς βλέπει κανείς, τόσα κωμειδΰλλια γιά μιά περίοδο δέν είναι 
καί λίγα.

Τό καινούργιο είδος έχει καταχτήσει τούς «νέους», τούς μορφωμένους
— οϊ περισσότεροι συγγραφείς είχανε σπουδάσει νομικά, Κορομηλας, Κόκκος,
Λάσκαρης, Λ άιος—, τούς ενθουσιάζει καί γράφουν δλοι κατά κόρο, σάν 
άπό επιδημία μιά φορά πού τήν επιτυχία τούς τήν εξασφαλίζει τό γενικό 
ρεύμα' νά τί γράφει σχετικά κι ό Σουρής :



’ Εφέτος, αν μάς εσκιαξε τ<ο φάσμα τής ένδειας, 
άλλ’ εχομε, βρε Περικλή, άφθονους εσοδείας 
άπό ρωμιών ειδύλλια καϊ νέους κριτικούς . . .  
κι ό πολύγραφος Φιντικλής γνωστός εις την ύφήλιον 
τήν γραμματολογίαν του θά κάμη κωμειδύλλιον, 
αλλ ’ ίσως γράφ ’ ειδύλλια και δ Μητροπολίτης . . .

(«Ρωμηός» 1892, 25 Σ]βρ.)

καί 6 X. Ά ν ν ιν ο ς : « . . .  διά νά παραδώαης εις τό χάρτην τόν θησαυρόν- 
τώ ν σκηνών καϊ τών επεισοδίων, εφ ’ ών στηρίζεις τόν θρίαμβον τον κω- 
μειδνλλίον σου, διότι δεν αμφιβάλλω δτι καϊ σύ ώς φιλότιμος μαθητής τής 
Δ ' Γυμνασίου γράφεις τό έπιβεβλημένον εκ τής εθνικής προόδου εις πάντα 
ϊλληνα πολίτην κωμειδύλλιον )) . .  .. (Ή μερ. Σκόκου 1895 σ. 52).

Καί χαρακτηριστικό γιά τήν ακμή, πού βρίσκεται ή εποχή, οί συγγρά
φεις είναι δλοι νέοι καί τούς αγαπούν, τούς παίζουν καί τούς ανακαλύπτουν 
οί θιασάρχες, πού ήταν δλοι παλιοί.

'Ο  μϋλος τής εριδος, νά ποΰμε καλά - καλά, είναι φάρσα πιό πολύ 
παρά κωμειδύλλιο- θυμίζει αρκετά τις μονόπραχτες κωμωδίες τοϋ Κορο- 
μηλά, είναι δμως πιό θεατρικό, πιό κομψό, πιό προχωρημένο καί οί δύο 
γέροι του είναι τύποι κωμειδυλλιακοί καί θυμίζουν κάπως γενικά Μυ
λωνάδες.

Ειχε πολλή επιτυχία καί παίχτηκε πολλές φορές γραμμή καί αργότερα.
Ή  οικογένεια τοϋ Παραδαρμένου είν’ εμπνευσμένο άπό ’ Ιταλικές πη

γές κι εχει γιά πρότυπό του έ'ναν τύπο τοϋ ’ Ιταλικοί Βασάλο, πού τόν 
ονόμαζε de Zappeii καί πού ό ’Άννινος τόν έ'φερε στήν Ε λλάδα πρώτα— 
πρώτα στό «Μή χάνεσαι» (1881), υστέρα σ ’ ά'λλα του γραψίματα (Ά ττικαϊ 
ήμέραι (1894), ή δεύτερη έκδοση I. Ν. Σιδέρη Ά θ . 1920 σ. 136— 181) 
καί στό Κωμειδύλλιο τόν έμπασε «έπιπλέοντα εντός ωκεανόν χυδαιολογίας» 
(Ν. ’ Εφ. 1892, 10 Σ]6ρ).

Οί Παραδαρμένοι είναι τό πρώτο κωμειδύλλιο, πού δέν σημειώνει και 
τόσην επιτυχία- ή κριτική τοίις ρίχνεται μέ δλη της τή δύναμη, τούς θεω
ρεί πώς είναι γεμάτοι άπό σκηνές ασύνδετες καί ψεύτικες- τόν ξένον τύπο 
δέν τόν αφομοίωσε ό Ά ννινος- ήταν ένας βλάκας τής Ρώμης, ένας Φασου- 
λής ή Περικλέτος, πού δέν ειχε νά πει τίποτα στούς Α θη ναίου ς: « . . .  ώς 
μπαγλαρώνονται τακτικά ό Φασουλής κοϊ ό Περικλέτος εν ταΐς στήλαις τοϋ 
*Ρωμηοϋ», οπω.ς μπαγλαρώνονται καϊ έν ταϊς θεατριδίοις τά φερώνυμα 
νευρόσπαστα, άλλ ’ αρκεί τό μπαγλάρωμα αυτό καϊ μόνον νά προκαλέσειτήν 
θυμηδίαν τών θ ε α τώ ν ;.. .) )  (Έ φ ημ . 1892, 21 Σ]βρ., «Θέσπις»),



Δέν εχει καθόλου ηθογραφικό χαρακτήρα, ας τό είχε άναγγείλλει τό 
πρόγραμμα, αν και « . . .  κατά τάς άξιώσεις rον συγγραφεως ολοι εκείνοι 
οί ηθοποιοί, ιούς δποίονς αυτός ένέδνοεν οπως ήθελε καί τους αναγκάζει νά 
λέγαιαιν δ,τι δ ι ’  αύτους Εγραψε, παρίστανιαι έπϊ σκηνής, &ν ούχΐ ώς χαρα
κτήρες, άλλ’  ώς τύποι βεβαίως τής ήμετέρας κοινωνίας καί δρώσιν έν σκη- 
ναΐς είλημμέναις άπό τόν καθ ’ ημέραν π α ρ ’ ήμΐν βίον ...» (στό ιδιο μέρος).

Τήν ά'λλη μέρα εξακολουθεί ό ίδιος τήν κριτική καί προσπαθεί ν’ αποδεί
ξει πώς τό εργο δέν αξίζει, τοϋ άπαντά ό Ά ννινος και ξαναγράφει κι αυτός· 

Ό  Α· Πετσάλης (Ά κ ρ . Σ]βρ.) κάνει πώς νομίζει δτι τό εργο δέν 
είναι τοΰ ’Άννινου, πού ήταν γνωστός γιά τήν εξυπνάδα του, καθώς είχε 
φανεί μέ τό Ζητείται υπηρέτης (θίασος κωμωδιών 1892, 21 τοΰ Γεν. Παν
τόπουλος· τελευταία έκδοση Σιδέρη), γιατί οΐ Παραδαρμένοι ηταν : «εργον 
ψυχρόν καί άνούσιον, ήκιστα κωμικόν . . . »  καί συνεχίζει με την ευχή να 
λεί/ψουν τά κωμειδΰλλια καί ή μουσική χοΐ'ς, γιατί « . . .  αυτή ή πληγή τών  
κωμειδνλλίων κατέστρεψε καί θά καταστρέψη τήν καλαισθησίαν τον κοινοϋ 
καί τών συγγραφέων καί θά κατανιήση σαλτιμπάγκους τονς ολίγους καλονί 
υποκριτής, οΐτινες μας περισώζονται ειι, διότι είμαι βεβαιότατος ό τ ι . . . 
αν διδαχθώοι (τά κωμειδΰλλια) αν tv τής δήθεν αυτής μουσικής και των ξελα- 
ρνγγιααμάτων δεν θ  ’ άνθέξωσιν οντε είς δύο παρασχασεις, ονδεν το χάριεν, 
ούδεν τό είι&νμον καί τό κωμικόν περιέχοντα, παίζόμενα δε μόνον έκ τής 
μανίας, ν φ ’  ης κατέχεται τό φιλόμονσον κοινόν ν ’ άκούη φωνάς οαον ξε
σχισμένοι καί παράφωνοι καί αν ώσιν . ■. 'Ο  κ. Λαμπελέτ επιθυμών να 
μας αποδείξει διι μάτην δέν διέτριψεν εν εσπερία καλλιεργών την μονσι- 
κήν, μας παρονσίασε ορμαθόν διφωνιών, τ ριφωνιών, τετραφωνιών, ονδολως 
λαβών νπ  ’ όψιν τούς εκτελεστός. . .  οντε τό ’Αθηναϊκόν κοινόν, το οποίον 
κατήντησε νά εχη μείζονα υπομονήν πολλών άλλων δντων . . .  ν ακουη απο 
τονς ξεγδαρμένονς λάρνγγας τον κ. Χέλμη καί τον κ. ΙΙαντοπονλσυ . . . »

Μονάχα ό Σουρής, πιο δικός τοΰ συγγραφέα, υποστηρίζει τούς Παρα
δαρμένους μ’ ένα πολύστιχο στιχούργημα στό «Ρωμηό» (1892, 25 Σ]βρ.).

. . .  νά δέχεσαι ψυχρό λουτρό καί κρνο σαρβιτσάλι 
άπό τόν ελληνα Σαρσαϊ τόν Τέλη τόν ΓΙετσάλη . . . 

καί τόν άλλο χρόνο, πού ξαναπαίχτηκαν γράφει:
’ Επιτυχία δννατή ... μπίζ, οί Παραδαρμένοι, 
γέλια, χειροκροτήματα, κατακλνσμός καί φόρα, 
ό κόσμος άννπόμονος σιοϋ Τσόχα τονς προσμένει 
και τών άστείων κριτικών εθεραπεύθη ή ψώρα . ■ .



Έ ν  άλλο αξιόλογο θεατρικό εργο τοΰ X. Άννινου είναι ‘ Η  νίκη τον 
Λεωνίδα, κωμωδία, πρ. 3 (θέατρον Ποικιλλιών 1894, 16 Ν]6ρ. παίχτηκε 
και ’ Ιταλικά ώς αποχαιρετιστήριος τοΰ θιάσου Ντομινίτσι, φθινόπωρο 1896, 
στό Δ. θέατρο καί τυπώθηκε στά 1898).

Ό μ ω ς  εμάς δέν μάς πειράζει καθόλου, πού φανήκανε τόσο νωρίς τά στοι
χεία τής παρακμής στό αγαπημένο τό θεατρικό είδος πού εξετάζουμε τώρα.

Βέβαια δλα είναι μιμήσεις άπό ξένες φάρσεις· καί τοΰτο φυσικά μπο
ρεί νά μην είναι τιμητικό γιά τήν ατομική πρωτοτυπία τοΰ καθενός κωμει- 
δυλλιογράφου, φανερώνει δμως μιά πρόοδο' ξορκίζονται δηλαδή δλο καί 
πιό πολύ οί άρχαιόπρεπες κωμωδίες καί οϊ τραγωδίες καί ή νέα ελληνική αί
σθηση πάει σέ κάτι τι πιό ζωντανό, πιό γερό' δέν έχουμε άλλως τε κανένα 
σκοπό νά θλιβόμαστε καί νά ψάχνουμε νά βρούμε τόν «ποιητή», τόν παρά
κλητο- οίίτε μάς ενδιαφέρει αυτός γιά έρθει γιά δέν έρθει-

Ή  αισθητικολογία δέν μάς φαίνεται ή καλύτερη βάση γιά τήν ιστο
ρική έρευνα- μάς συγκινεΐ πιό πολύ, πού βλέπουμε ν ’ άναβαίνει ενα σύ
νολο, άς είναι καί στηριγμένο στις ξένες μιμήσεις, γιατί αυτές στήν ώρα 
τοΰ Κωμειδύλλιου είναι γόνιμες καί μέσα στήν αποτυχία τους- ή άψογη 
π. χ. ή Φαύατα δέν έχει κανέναν άπόγονο, δέ γίνηκε τροφή γιά κανένα, ενώ 
άπό τις μιμήσεις αυτές τρέφεται ώς τά σήμερα δλη μας ή θεατρική ζωή κι 
αν καί κείνη στις μέρες μας έχει σταματήσει, γιά τοΰτο δέν φταίει κανείς 
άλλος άπό τούς άντικειμενικούς δρους, πού πάλι δταν αλλάξουν, μ’ ενα ξένο 
στήριγμα θά μάς δώσουν προοδευτικούς καί πλούσιους καρπούς.

Ού'τε καί μπορεί κανείς νά κάνει ώραιοπάθειες, δταν μελετάει τή νέα 
Έλληνινή λογοτεχνία- στό κάτω-κάτω «αισθητικά» μονάχα δ Σολωμός καί 
δ Παπαδιαμάντης αξίζουν- ή ζωή δμως έχει τάς άπαιτήσεις της, βάζει σέ κάθε
στιγμή κάτι γιά τήν πρόοδο τοΰ πολιτισμού κι αυτό τό «κάτι» πρέπει νά τό
βρούμε καί νά τό υπογραμμίσουμε.

1893
θ .  Ο Μ Ο Ν ΙΑ Σ  : Οί Προικοθήραι Δ . Κ αλαποθάκη, 14 Ίουλ.

Ή  αγάπη τής Λονλονκας Δ .  Κ ορομηλά. μουσ. Α. Σάϊλερ, 22 Αύγ.
Τό πανηγύρι τον χωριοΰ *Αρ. Κυριάκου, μουσ. Σπ· Καίσαρη 25 Σ ]βρ .

0 .  Τ Σ Ο Χ Α ; Ό  Ιερο - Ξονρης Ν. Κοτσελόπουλου μουσ. Σπ . Κ αίσαρη (Παντόπουλος)
8 Ίου λ . «Ξύσου», Οικογένεια 1892 φ. 24. (ιό  καλύτερο τραγούδι τοϋ έργου’
ή μουσική).
’ Επί τον Καταστρώματος Σ . I. Στεφάνου 20 Ίουλ .
Οί προεστοί τοΰ χωριοΰ Π. Ζάνου, μουσ. Σ ' Κ αίσαρη, 30 Ίουλ.
Ό  Γενικός Γραμματευς Ή λ . Κατιβτανάκη, μουσ. Α . Σάϊλερ 19 Αύγ.

Παίχθηκε άκόμ>; πάλι ό Ό δυοοενς Ά νδροντσος  (θ. Κ ωμωδιών, Δ. Κοτοπούλης 14



τού Γεν.) μέ νέα τραγούδια καί αναγγελθήκανε, χωρίς νά παιχθοΰνε ή Παλινόατηοις 
καί ό Καλόγνωμος Κ. Άρσένη καί ή ώρα Τα Ενθαλία τοϋ Γολδόνη καθώς καί ή Π ρω 
τομαγιά τών Δεληκατερίνη ■ Σ. Καίσαρη.

Γό Κωμειδύλλιο πια παίρνει τήν κάτω βόλτα οί προφορές αρχίζουνε 
τώρα νά ενοχλούν νόμιζε κανείς δτι στή σκηνή δέν μιλούσαν τά Ελληνικά 
(Ά σ τ υ  1893, 2 Αύγ.).

Έ νας κριτικός απαιτεί νά γίνει επιτροπή πού νά κρίνει τά διάφορα 
κωμειδύλλια πριν παιχθοϋν. (Έ φ . 1893, 8 Ίουλ.).

Κι δταν ή Ε. ΓΙαρασκευοποΰλου τσακώθηκε μέ τό θίασο «Μένανδρο» 
κι έκανε δικό της δηλώνει πώς κδυσφορεϊ διά τήν κωμειδυλλιακήν έκτροχία- 
αιν τής ελλην. Σκηνής...προ δυο ετών τό Θέατρον ημών άνέκυψεν αίφνης... 
πέριαν δε εξ άπροσδόκητον εξήρετο ακμήν δια τής «.Φαύστας»... παίρνει 
δμως κάτι ποδηλάτες ακροβάτες γιά νά τραβήξουν κόσμο στή Γαλάτεια, πού 
ήταν «μεγάλη τέχνη».

Ή  ί'δια πάλι λέει σέ μιά συνέντευξή της πώς θά προτιμούσε τόν 
Παντόπουλο μέ τό φράκο πια «...Δεν εχω νά εΐπω οτι ή βράκα τον Λι- 
νάρδου είναι ·ή Ιδεώδης οημαία τον έλλην. Θεάτρου...Μάρτνς μον ό Θεός 
δτι τήν κωμειδνλλιακήν περίοδον, ήν διατρέχει τό Θέατρον, θεωρώ ώς επο
χήν παρακμής προ τής ακμής...έλεγχον σαν ελλειψιν ιδεώδους τέχνης και κο- 
λακενουοαν δε τό κοινόν ένστικτον τής ανάγκης γελώτων... χάριν εφήμερου 
κέρδους...» (Ά στυ  1894 31 τοϋ Μάη).

Κι 6 Α· Βλάχος, δταν, διορίστηκε διευθυντής τοΰ Βασιλικού, αυτός πού 
έβαλε πρώτος-πρώτος στις κωμωδίες του τραγούδια, έτσι μίλησε: «... Τό 
θέατρον με αυτά τά κωμειδύλλια ώπισ/}οδρόμησεν' αυτά διόφθειραν τήν 
καλαισθησίαν τοϋ κοινόν.... Εις τήν Γαλλίαν ό Σκρίβ.... εισήγαγε τά ασματα. 
Ήμεϊς.... τά έμιμήθημεν.... άδιαφορονντες προς τήν ηθικήν ωφέλειαν.... τί
ποτε τό εθνικόν δεν αντιπροσωπεύουν ουδέ διδάισκουσιν.... γίνονται πρόξενα 
βλάβης... όθνεϊα κατασκευάσματα δέν πρέπει νά είσ έλθουν εις τήν εθνικήν 
σκηνήν». (Ά στυ  1898, 18 .Ίουλ.)

Ά λλά κι ό Ψυχάρης στον πρόλογο τοΰ βιβλίου του Γιά τό Ρωμαίικο 
θέατρο (1900) τό ξεχνάει τό Κωμειδύλλιο καί θέλοντας νά δείξει τί θησαυ
ρός κρύβει ό ρωμιός λέει τό περίφημο : ό λαός ό ρωμαίικος είναι γεννημέ
νος γιά τή δραματουργία, προικισμένος γιά τό θέατρο (σ. 36), θυμάται μόνο 
τά έργα τής καθαρεύουσας καί θεωρεί πώς τά δικά του τά θεατρικά έργα 
έρχονται ύστερα (!) στό νεωτερισμό άπό τή Θυσία τοϋ Α βρα ά μ  άπό τήν 
Έρωφίλη καί άπό τόν Βρυκόλακα τοϋ Έ φταλιώτη καί σημειώνει μαντικά : 
«...θέατρο μάλιστα θαρρώ πώ ς μπορεί στήν 'Ελλάδα νά γίνει μιά μέρα 
πολν σπουδαίο, νά βγει κιόλας γιά τό έθνος καί γιά τή γλώσσα ώφελοζ



από τό θέατρο σημαντικό....» (σ. 94), γεγονός που ειχε αρχίσει πριν άπό 12 
χρόνια και πού ειχε καρποφορήσει μέ τό Κωμειδύλλιο ακριβώς.

Αλλά καί οί κωμειδυλλιογράφοι δέν αισθανόντουσαν καλύτερα τό τί 
γινότανε μέ τήν εργασία τους καί σέ μιά σειρά άπό συνεντεύξεις πού έκανε 
τό «Ά σ τ υ »  (1894) τούς βλέπουμε νά τό χτυπάνε τό Κωμειδύλλιο κ...είμαι 
κ ατ’ αρχήν κατά τών κωμειδνλλίων... εάν δε παραθέτω αοματα... αναγκά
ζομαι νά παρακολουθήσω τάς διαθέσεις τοϋ κοινόν.... Τό Κωμειδύλλιον το 
θεωρώ ώς πράγμα νόθον, ουδέτερον, έρμαφρόδιτον, επομένως άποτρόπαι- 
ον.,.ν Η. Καπετανάκης (18 Ίουν.) ((...Κατ' αρχήν είμαι εναντίον τών φρι- 
κωδών κωμειδνλλίων'1’ Κ. Γιολδάσης (19 Ίουν.) «...Σάς τό λέγω καθαρά ' 
το Κωμ. δεν εχει καμμίαν πρόοδον διά την έλλην. Σκηνήν.. . επαναλαμ
βάνω δτι τά έλλην. Κωμ. είναι εξαμβλώματα. . . »  Ν. Λάσκαρης (1(5 Ίουν.) 
Κ...Ι ράψω καϊ θά γράφω πάντοτε Κωμ.... ουτε υπάρχει κανείς λόγος να 
παραμεληθοϋν»  Δ. Κορομηλάς (14 Ίουν.)— Ά λ λ ά  μιά παράγραφο στήν 
«Ε φημερίδα» κάνει μιά διαπίστωση σπουδαία : « ...'Η  επιτυχία τον κατά 
πάντα άρτιον εργον νον κ. Δ. Κορ., δνο-τριώ ν... τοϋ μακαρίτου Κόκκον... 
καϊ ή εξαίρετος νπόκριαις... προσείλκνσαν εις τό θέατρον τόν κόσμον τής 
κοινωνίας, ήτις σπανίους ίίετέβαινε εις τό θέατρον» (1893, 31 Αύγ.)—
Κι ένας άλλος ακόμη χωρίς υπογραφή, καταλαβαίνει: « . .  . ό κόσμος συνη
θισμένος εις τά ξένα θέατρα (τουρνέ)... παρίσταται σχεδόν εκπεπληγ μένος 
-η μάλλον ευχαριστημένος εις τήν έξέλιξιν τής βράκας τον Μπάρμπα Αιν 
νάρδον καί τοΰτο είναι βεβαίως μία κατάκτησις τής έλλην. Σκηνής καϊ ή 
κατάκτησις αυτή οφείλεται εις τόν κ. Κορ. καί τόν κ. Κόκκον. Τό πρώτο- 
βήμα, τό δνσκολώτερον εγινε. cO κόσμος είναι επιεικής προσβλέπων είς τό 
μέλλον.» (Ά κ ρ . 1890, 5 Ό κ τ.).— Μά πιό πριν ό θίασος «Μένανδρος» 
νοιώθει τί χρωστάει τό έλλην. θέατρο στό Κωμ. καί τελειώνοντας τήν περί
οδο τοΰ 1889, πριν φύγει γιά τήν Πόλη γράφει σ ’ έναν άπολογισμό του 
πώς οί Μυλωνάδες γινήκανε αρχή καϊ βάση τής Μαρούλας καί «άμφότερα διή- 
νοιξαν νέαν οδόν έν τη έλλην■ Σκηνή... γενόμενος δ ’ άπό τίνος εισηγητής 
τον έλλην. άσματος άπό σκηνής εθετο τάς βάσεις οϋτω μορφώσεως νέου 
είδους διδασκαλίας μετ' ασμάτων...» (Ν. Εφ. 28 °0χτ.)

’ Επίτηδες σημειώσαμε νά πάρα πάνω γιά νά δει κανείς δτι δέν παι
ζόντουσαν τά Κωμ. χωρίς επίδραση· τά κακολογούσανε βέβαια, μά ή φασα
ρία φανερώνει τό ρόλο πού παίζανε κι ας τά θεωρούσανε «παρακμή»· 
τό βρίζανε οί συγγραφείς αχάριστα, μά βαδίζανε προς τή φάρσα μ’ επιτυ
χία καί πλησιάζανε στό κοινωνικό δράμα, γιατί τούς ειχε προετοιμάσει τό 
Κωμειδύλλιο.

Ά λ λ ά  δ πιό δικαιολογημένος τέλος πάντων νά τά βάλει μέ τό Κ ω -



μειδΰλλιο ήτανε to Ά θήνησι Πανεπιστήμιον και δ παλληκαρας του, σ* 
Μιστριώτης. 'Αμέσως-αμέσως κι οι δυό τους τοΰ σταθήκαν εχθροί.

Ή  δήλωση τής Πρυτανείας γιά τό Λασσάνειο τοΰ 1889 δριζε πώς οί 
κωμωδίες πρέπει νά έχουν βάση έθιμα κα'ι ήθη ελληνικά οχι «πιθηκισμόν 
εξ άπομιμήσεως φραγγικών κωμωδιών». Ώ ς  μονήν δέ δέ κωμωδίαν εθνικήν 
μέχρι τοΰδε ύπάρχουσαν θεωρεί τοΰ Κουτρούλη τον γάμον

«Τοΰ Κουτροΰλη τον γάμον» τοΰ A. Ρ. Ραγκαβή!
Καί δμως, άν τοϋ τΰχαινε τοΰ Άθήνησι νά στέκεται οσο ψηλά καί το 

Κωμειδύλλιο, θά τό αγκάλιαζε, γιατί ακριβώς αυτό έκανε και τό κακομοι- 
ρο τό Κωμειδύλλιο., προσπαθούσε νά ζήσει άπό τήν ελληνική ζωή.

Μά τό Πανεπιστήμιο λέγοντας ήθη και έθιμα ελληνικά, έννοοΰσε κάτι* 
πού νά μοιάζει μέ τους αρχαίους.

Καί δέν έμεινε καί ό Μιστριώτης παραπονεμένος' δυό κάπιοι στό τέ
λος βρεθήκανε πολύ αργότερα καί, κατόπιν εορτής, τοϋ κάνανε τό κέφι του, 
δυό αποτυχημένοι στό Λασσάνειο τοΰ 1905 (Έκθεσις... υπό τοΰ εισηγητοϋ 
κ. Σ. Κ. Σακελλαροποΰλου, σ. 26 καί 28).

Ούτε καί ειχε καμιά διάθεση,τό Ά θήνησι καί ή Πρυτανεία του νά νοιώ- 
σουν τή μεταβολή, πού έ'φερνε τό Κωμειδύλλιο. Ό  Σπ. Λάμπρος, εισηγητής 
στό Λασσάνειο τοΰ 1896 μιλάει γιά κάτι περίεργες, καθώς τοΰ φαινόντου
σαν, κωμωδίες, πού είχανε στείλει στό διαγωνισμό καί συμπεραίνει πως 
αυτή ή κατάσταση μάς φέρνει σέ μιά νέα φάση «...ητις δύναται νά όνομα- 
οθή «νεωτάτη» μετά την επϊ ’ Αλεξάνδρου και τών διάδοχων αντοΰ νεαν 
κωμωδίαν»  (έκθεσις, σ. 5). Τό χαβά τους αυτοί- φανταζόντουσαν δτι συνε
χίζουμε κορδόνι καί χωρίς διακοπή τούς αρχαίους!,.-Κι ό Α. Κουρτίδης τόν 
ίδιον καιρό είπε κάτι τέτιο’ παιζότανε ή Νύφη της Κονλουρης τοΰ Παν- 
τόπουλου καί νομίζει πώς τοΰτο είναι «γεγονός μεταφέρον τόν νοΰν εις τάς 
■ψηλαφίαεις τον δραματουργού πνεύματος τής αρχαίας 'Ελλάδος καϊ εις τους 
ένδοξοι άτους χρόνονς τής άκμής τοΰ νεωτέρον δράματος, οπότε ηθοποιοί 
ένεφανίοθησαν καϊ ώς δραματοποιοι» ( Ολυμπία 1895, σ. 3), δηλ. Αισχύ
λος—-Παντόπουλος!

Κι επειδή δ Δ. Κορ., γράφοντας τή Μαρούλα έβαλε στή σκηνή υπη
ρέτες, ήταν φυσικό οί κατοπινοί νά γράφουνε τά έργα τους δλο μέ υπη
ρέτες καί τούς άφεντάδες, θέλοντας νά έξάρουν τούς υπηρέτες τους— ή λαο- 
γραφική απαίτηση τής εποχής, ή συμπάθεια στούς ήρωες, πού τούς προσφέ- 
ρανε πιό πολλά ήθογραφικά στοιχεία, ή φιλολαϊκή της τάση— τούς παρου
σιάζανε μέ χειρότερο χαραχτήρα. «..'Αλλά ταντα δεν είναι μόνον ή έσχάτη 
σννέπεια τών υποχωρήσεων προς την καθολικήν ψηφοφορίαν, άλλ’ είναι οο- 
οιαλιαομός. ' Ημείς δε τήν παρ ήμιν νεάζονααν κωμωδίαν...τήν θέλομεν πολύ·



νψηλοτέραν, κηδεμόνα τών αληθώς πατρίων, φρουρόν τής αληθούς ηθικής 
ανμπράττουσαν εις την ευεστώ τον έθνους καί σνναννψουμένην μετ αυτόν...» 

".(σελ. 6).
Είναι παλιό ιδίωμα τοΰ Αθήνησι κάθε ti to καινούργιο νά τό

θεωρεί σοσιαλιστικό.
Μά τό Κωμειδύλλιο είναι ό καλύτερος καρπός πού μπορούσε νά δώσει 

ο νεος ελληνικός πατριωτισμός, πού ήτανε τότε και στήνκαλύτερητου στιγμή!
"Εως τώρα ή θεατρική νεότητα, πού δημιούργησε, καθώς είπαμε, τό

καινούργιο το είδος, φρόντιζε πιο πολυ νά δουλεύει χωρ'ις νά μπαίνει πιο
βαθιά στην ψυχή τοϋ λαοΰ τήν ίδια' εξωτερικά, φωτογραφικά ήταν τά
έργα' όχι μόνο γιατί δέν ήταν μεγάλοι ποιητές, αλλά κυρίως γιατί ζοΰσαν 
μιά περιορισμένη ζωή, πού δέν τούς άφηνε νά προχωρήσουν ούτε μέ τήν 
ανατροφή που τους εδινε ούτε με τη μορφιοση και είναι πολύ πού, δταν 
γινήκανε άντρες, ξεφύγανε άπό τόν κλασικισμό τό ρομαντικό, εστω καί στήν 
περιοχή μονο τοϋ Θέατρου (και τοΰ λυρισμού). Μπορεί κανείς νά διακρίνει 
τήν ουσία τών πραγμάτων χωρίς νά είναι μεγάλος ποιητής, φτάνει μόνο νά 
είναι τέτια ή εποχή, πού νά δίνει τίς ορισμένες προϋποθέσεις· στούς ανώ
τερους πολιτισμούς μαλιστα, οταν δηλ. βρίσκονται στήν ακμή τους καί, πιο 
πολ,υ, πριν φτάσουν εντελώς, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό άπό κοινούς αν
θρώπους, πού έχουν τήν ικανότητα νά βλέπουν βαθιά.

Καί τό πιο φανερό «πρόβλημα», πού θά είχανε νά προσέξουνε ήτανε 
ή πολιτική, τό κόμμα (τό ΓΙνεΰμα τοΰ Ροΐδου, Φέξης 1914 σ. 251).

Πρώτος στο Κωμειδύλλιο μπόρεσε, καθώς είδαμε νά κάνει τή διάγνωση 
αυτή ο Κόκκος στον Καπετάν Γιακονμή· τόν ακολούθησε τώρα ό Ή λ. Κα- 
πετανάκης κι έγραψε τό Γενικό Iραμματέα, κάνοντας αυτός μιά βαθύτερη 
κριτική στήν πολιτική (τυπώθηκε στήν ’ Αθήνα 1898).

Ό  Γενικός Γραμματενς κρατάει δλους τούς βασικούς κωμικούς τύπους 
τοΰ Κωμ. και μοιάζει πιο πολυ με σάτυρα. Δέν είναι καθόλου ρομαντικός, 
άγροτικός καί προσπαθεί νά μή πέφτει δουλικά στή γαλλική φάρσα. Σή
μερα ό Γενικός Γραμματενς είναι τό καλύτερο νέο ελληνικό θεατρικό έργο, 
γιατί είναι αληθινη ποιητικη υπέροχη, οταν γράφει κανείς σκύβοντας απάνω 
στήν άμεση πραγματικότητα καί παρουσιάζοντάς την αποκαλυπτικά, σάν 
καινούργια, καθώς τό κάνει ό Καπετανάκης.

Παίζεται γραμμή — 21 παραστάσεις του κάνανε 24000 δραχμές— καί 
δέ βρίσκουν λόγια νά τό επαινέσουν.

"Ο,τι έγινε μέ τή Μαρονλα. Καί σωστά! Γιατί δ Γενικός Γραμμα- 
■τεύς είναι έργο άνώτερο σύμφωνα μέ τή βάση πού βάλαμε. Κι αλήθεια έχει



πάρα πολλά σημεία πού μας παρουσιάζουν μέ ά'ρτιο τρόπο (δηλ. ποιητικό)· 
τήν πραγματικότητα:

Στή Β' πρ. (σκ. 15) παρουσιάζεται ένας γραφέας τοϋ'Υπουργείου και φέρ
νει στό Γεν. Γραμματέα τά έγγραφα νά τά υπογράψει στό σπίτι του, γιάτί 
είναι κακοδιάθετος και δέν θά πήγαινε στό γραφείο του- ή αμάθεια, ή άσυλλο- 
γισιά και ή γραφειοκρατία φανερώνονται σ’ αυτό τό διάλογο βαθιά, χωρίς φλυ
αρίες, χωρίς εξωτερικά στολίδια, απλά καί χαριτωμένα. Δέν ήτανε λόγιος ό Κα- 
πετανάκης— ήτανε υπάλληλος στό 'Υπουργείο τών ’ Εσωτερικών, γραμματέας 
α ' στά 1892— καί ξεπετάει μέσ’ άπ’ τήν υπουργική μούχλα ένα έ'ργο μοναδικοί 
δέν ήτανε δηλητηριασμένος δπως οί κλασικόθρεφτοι «τραγωδοί» τής εποχής.

Αυτός 6 διάλογος πού είναι πιό πρόχειρο νά τόν βρει κανείς στήν 
«Ε σ τία »  (1893 σ. 364), είναι τό καλύτερο σκηνικό κατόρθωμα τοϋ καιροΰ 
του, μιά άπό τις πιό δοξασμένες στιγμές τοϋ νέου ελληνικού θεάτρου.

Καί δέν πέφτουν καθόλου οΐ ά'λλες σκηνές· μέ μιά σατυρική διάθεση 
απαλή μά καί ουσιαστική μάς παρουσιάζει τις ιδέες τοΰ έθνικισμοΰ, τής 
ιδιαίτερης εκείνης πεποίθησης προς τις εξαιρετικές, τις μοναδικές αξίες, πού 
έκλεινε μέσα του ό ελληνισμός, πού θαυμάζει κανείς καί νοιώθει πώς ή 
εποχή εκείνη είναι ή μητέρα τοΰ Δραγοΰμη καί τοϋ Δελμούζου καί δλων 
πού παραδέχουνται καί περιμένουν τό νέο ελληνικό θαΰμα.

Στήν γ' πρ. (σκ. κβ') ό πρωταγωνιστής βγάζει έ'να λόγο πού είναι 
σχεδόν αριστούργημα καί ντοκουμέντο μαζί’ καμμιά ιστορική μονογραφία 
δέν θά μποροΰσε νά μάς φανερώσει τήν κατάσταση τόσο καθαρά καί μιά 
φράση πού λέει έ'να δεύτερο πρόσωπο, ό Στρατήγης, κ...είναι άνεχτίμψη 
ή φονστανέλλα, γιατί εϊναι δλο δόξα καί τιμή. Δεν είναι βελάδα σάν τη 
δική σου...», πού μαζί μέ άλλους επαρχιώτες ξαναφέρνει τήν παραστρατημέ- 
νην οικογένεια τοΰ Γεν. Γραμματέα στούς κόλπους τών παραδόσεων, δέν 
λέει τίποτε άλλο τό ίδιο πράμα.

Τοΰ ξεφεύγει τοΰ συγγραφέα ή σημασία τοΰ δημοτικισμοΰ· γράφει 
βέβαια τό έ'ργο στή δημοτική, δμως κοροϊδεύει τήν καινούργια κατεύθυνση 
καί παίρνει τό ζήτημα εξωτερικά- τό προσέχει δμως, τό ξέρει πώς υπάρχει 
μά καί πάρα πάνω δείξαμε πώς δέν αισθάνονται πάντα οί σύγχρονοι τί 
σπουδαίο δημιουργιέται μέσα τους.

Ούτε καί πρέπει νά νομίσει κανείς δτι γενικότερα ό Iενικό : Γραμμα
τέας είναι χωρίς ι^εγάδια.

Ί σ α - ’ίσα! Οι τελευταίες σκηνές γίνονται σχεδόν φάρσα, υπόθεση μόνο, 
μαζεύουν έ'να σωρό γεγονότα, πού τοΰ χαλάνε δλο τόν έξυπνο χαρακτήρα 
καί προσπαθοϋν νά εκβιάσουν μιά λύση, ώς πού νά φτάσουν στό τελευ
ταίο τραγούδι, πού είναι καί ή these τοΰ εργον :



'Ό σοι λεν πώς εΰγενεΐς Κι’ δσοι ακόμα απ’ τούς γονείς
θά μας κάνει ό ξενισμός χέτιο έχουνε μυαλό
κι’ ό τυφλός πιθηκισμός θέλουν δέσιμο καλό,
είναι βλάκες πατεντάτοι. χάραγμα καί χοΰφτ’ αλάτι.

Ά λ λ α  θά ήτανε άναντρεία και προστυχιά νά εμποδιστούμε άπό με
τρικά λάθη γιά νά κάνουμε τό σοφό και νά μή θαυμάσουμε χωρ'ις επιφύ
λαξη ενα τέτιο θεατρικό εργο. Γιατί, αναγνωρίζοντας τή σημασία τής στιγ
μής πού γράφτηκε, μέσα σ’ ενα λαό πού βρισκότανε καί τότε πολύ χαμηλά, 
κι δμως μάς δίνει στό ξύπνημά του ενα τέτιο εργο, ξεχνάμε γιά μιά στιγ
μή τήν απόλυτη τέχνη καί πώς καί μεΐς δά ξημεροβραδιαζόμαστε μέ τό Σ ο 
φοκλή στό χέρι κι αφήνουμε τόν εαυτό μας στή χαρά νά τή θαυμάσουμε τήν 
αξία τοΰ έργου αύτουνοΰ καί τής εποχής τοΰ Κωμειδύλλιου, τής πιο σπου
δαίας εποχής τοΰ νέου ελλην. θεάτρου, πού γιά νά φανεί μιά τόσο προο
δευτική και πάλι θά χρειασθεΐ νά φάμε πολλά καρβέλια καί άπό άλλους 
φούρνους!....

Ά ν  παιζότανε σήμερα ό Γεν. Γραμματενς θά είχε πολλήν έπικαιρότητα 
πού δέν τήν εχει κανένα εργο νέο ελληνικό σύγχρονό του, νεότερο του καί 
κατοπινό του.

Καί δ Ή λ. Καπετανάκης μάς άφησε πολύτιμη κληρονομιά καί εν’ 
άλλο, μονόπραχτο, υποδειγματικό, τή Βεγγέρα (Ήμερολόγιον Σκόκου 1895- 
κυκλοφόρησε καί ξεχωριστά τραβηγμένο άπό τό 'Ημερ. καί πού παίχτηκε 
μέ επιτυχία στό θ. Κωμωδιών, Δ. Κοτοπούλης, Π. Λαζαρίδης. Μ. ΙΙομόνη 
Τ. Ραϊνεκ) καί συνεργάστηκε μέ τόν Ν Λάσκαρη 1894, 23 Μαρτίου γιά
τήν επιθεώρηση 'Υπαί&οιαι Ά ϋή να ι  (θ. Κωμωδιών, Παντόπουλος, Δ. Τ α 
βουλάρης 1894, 8 Ό χτ.) Είχε δηλώσει ακόμα (’Άστυ 18 Ίουν. 1894) πώς 
έγραφε μιά σοβαρή πολιτική κωμωδία, τόν «Άντιθάλαμο» πού δέν παί- 
χθηκε.

Ό μ ορ φ α  χαραχτηρίζει τήν επιτυχία τοΰ Γεν.Γραμματέως σχετικά μέ τίς 
αποτυχίες, πού είχανε τ’ άλλα τά έργα, τό στιχούργημα τοΰτο:

Έ φ ’ οσον εμφανίζονται εις τ ’άτυχή μας σώματα 
Κοτοελοπονλων «Ξονρηδες» «.Λευκών δραμάτωνV )  πτώματα, 
έφ ’  οσον παριατάνονται τον Ζάνου « ’ Αλεπούδες»
«Ννμφαι χωρίου» καί « Προεστοί» καί Λεϊλάς2) αρκούδες,

1. «Λευκόν δράμα» τοϋ  Δεληκαιερίνη σχετικό μέ τήν αίιτοκΐονία τοΰ Μιμήκου καί 
τής Μαίρης, ft. Παράδεισος, (Παρασκευοπούλου, Πετρίδης 1893 29 Ίουν.).

2. «Λεϊλά» τοΰ Δ· Καλαποθάκη, θ· Παράδεισος (Έλ. Κοτοπούλη, Οΰρ. Καζούρη, 
Ε. Βονασέρας, 1889, 10 Ίουλ.)



εφ ’ ίίσον μονσα άμουσος τό θέατρον περιγελά, 
θά βασίλευες στους τνφλους μονόφθαλμε, Κορομηλά.
Πλην την ήμίονόν σου νυν, καινούργιο αλογάκι την είδε,
την επέρασε με τόν Καπετανάκη.....

«(Σκριπ» 1893. φ. 2. Φιλοπαίγμων).

1894
Θ . ΤΣΟΧΑ : Ό  Ά να νία ς είς δεύτερον γάμον, συνέχεια τοΰ Πράσινου φουστανιού, Δ. 

Καλαποθάκη (Παντόπουλος) 19 Ίουλ.
Ή  τράτα τοϋ Καπεταν Κωνσταντή I. Λαΐου, μουσ Λ. Σπινέλη 3. Σ)βρ.

Θ· ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. Σφουγγαράδες Ν. Κοτσελοπουλου, μουσ. I. Καίσαρη (Κοτοπού- 
λης-Νικηφόρος) 3 Ίουλ. 

θ . ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ : Το ΙΙαρ&εναγωγεΐον I. Δεληκατερίνη, μουσ. Α. Σάϊλερ (Κοτο
πούλης) 4 Όχτωβρ.
Τό Ζαχαροκάλαμον Μ. Χαρίση, 25 Όχτ.
Λησταί Σιλλερ, «ο κ. Φιλιππίδης μετα χοροΰ θά ψάλη ώραίαν χορωδίαν καί τό 
Ουγάτριον τής κ. Κοωπούλη (ή Μαρίκα) θ ’ άπαγγείλτ) τό «Μητρός επιστροφή» 
τοϋ Παράσχου» Έφημερίς 25 Όχτ.

Κι’ α κ ό μ η  αναγγελθήκανε, χωρίς νά παιχτοΰν οί Ψαράδες Φαρδουλή- 
Ανάργυρου (Ν. Εφ. 16 Σ/6ρ.) καί Χαΐρε Χ ανουμ  ιοΰ κουρέα Παπάζο

γλου (Ν. Έ φ . 15 Όχτ.)

1895
Θ. ΑΘΗΝΑΙΟΝ : Πεθερά Κ. Γιολδάση μουσ. I. Κολιάτσου (Έλ. Κοτοπούλη) 11 

Ίουλ. μίμησις άπό τό Μπισσόν.
Θ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ': Αόν Κιχώτης I. Στρατηγόπουλου (μουσ. Σπ. Καίσαρη Κοτοπούλης 

-Σταματόπουλος, Αντιόπη Κοτοπούλη), 27 Ίουλ.
Θ. ΤΣΟΧΑ : Πικ νίκ Λάσκαρη Πώπ, μου. I. ’Αναργύρου (Παντόπουλος) 14 Ίουλ. 

Π ά-ντε-κάρτ Δ. Καλαποθάκη (Κοτοπούλης-Λαζαρίδης) 27 Ίουν.
Τό Σννοικέσιον Άρ. Κυριάκου, μουσ. Μ. Ηλαχάκη 3 Σ]βρ.
Ή  νύφη τής Κούλονρης Παντόπουλου, 16 Σ]βρ.

Θ. ΕΔΕΜ : (’Αλεξάνδρεια) : Ό  Γάμος τοϋ Λ εϊμονάκη Θ .  Ποφάντη, μουσ. Κωστ^
Νικολάου_(τοΰ βαθύφωνου, ήταν τότε διευθυντής τοΰ χοροϋ τής έλλην. εκκλη
σίας) Ο Λουλονδάκης^ Ν. Μακρίδης στίχοι Χρ. Χ ατζηχρήστου , μουσ. Α. Στυ- 
λιανίδη καί Δ. Ροδίου (είχε αναγγελθεί πώς θά  παιζότανε στήν 'Αθήνα άπό 
τής 15 τοΰ Μάη 1893 Ν. Έ φ . μά δέν έχει παιχτεί).

’ Ακόμη αναγγελθήκανε χωρίς παιχτούνε Αι Ά πόκρεω  εν Ά θ ή να ις
τοϋ Π. Ζάνου (Ν. Έ φ . 3 τοΰ Γεν.)

1896
θ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ : Πλακιώτικος γάμος I. Λαίου, Μουσ. Σπ- Καίσαρη (Κοτοπούλης, 

Νικηφόρος, ’Αντιόπη Κοτοπούλη) 4 Ίουλ.



Καί άποριφτήκανε στό Λασσάνειο τά κωμειδύλλια: Ά π ό  τών παρα
σκηνίων, Ό  Κ υρ Σωτήρης, καί οι Ύ πονργομανεϊς  (Κρίσις... σ. 11, 13, 30).

Ετσι τό Κωμ., άφοΰ έκανε δτι ειχε νά κάνει, πριν τό καλοχορτάσουμε, 
ξέφτησε κι έσβησε μέσα σέ πανηγυρικές αποτυχίες, καλλιτεχνικές δηλαδή.

Τούς Σφουγγαράδες π. χ. — είχανε πολλές εισπράξεις— τούς είδαμε καί 
μεΐς στό θέατρο Κωστάκη (Λ. Συγγρού' τώρα είναι γκαράζ) στά 1924 (Νί- 
τσα Ρούσου. Σαρηγιάννης).

1 ό πρόγραμμα τούς θεωρούσε : «τ’ ομορφότερο κωμειδύλλιο» μά είναι 
στ αλήθεια το αντίθετο" ένα φοβερό μίγμα άπό φάρσες, άπό ανθρώπους πού 
βρίσκουν θησαυρούς (Μαρούλα) άπό γέρους ερωτευμένους (Μυλωνάδες), άπό 
ανησυχίες πού φέρνουν τά λεφτά (Λύρα), άπό κουτούς νέους (Κ.Γιακονμης) 
χωρίς νά παρουσιάζεται τίποτα ταχτοποιημένο, τά τραγούδια χοντροκομμένα 
καί κακογραμμένα (Ν.Α.Κοτσελόπονλου) τά τραγούδια τοϋ κωμ. (Σφουγγα
ράδες), ενορμονισθεντα επί γνωστών ασμάτων καί τής Gran V ia  υπό τοϋ 
αρχιμουσικού Σ. Καίσαρη. Αθ. χωρίς χρον.).

Τ ά'λλα έργα, ποΰ σημεια>σαμε τά πήρε ό χρόνος καί τ’ άφάνισε τελειωτικά.
Μενουν κάπως ακόμα τό Ι11κ-Ν1κ και ή Νύφη της Κούλονρης.
Ιο ΓΙικ-Νικ είναι η πρώτη φαρσα, πού έχομε, μέ τά δλα της, πραγ

ματική φαρσα. οσο κι αν στηρίζεται σέ γαλλικά πρότυπα' οι προηγούμενες 
ήταν φτωχές μπροστά στον πλούτο πού έχει ώς φάρσα τό Πϊκ-Νίν.' συζη- 
τηθηκε στις εφημερίδες καταπληχτικά' στήλες καί στήλες κάθε μέρα : Ούτε ό 
Αμλετ νά ήτανε' και τόσο πέτυχε πού μπόρεσε νά ξαναφέρει στήν πρώτη 

τους τιμή τά εισιτήρια, πού ή κρίση τά ειχε κατεβάσει στά 50 λεπτά!
Εμείς τωρα δεν εχουμε κανένα λόγο νά τό θαυμάσουμε τό έργο τοΰτο 

σέ τίποτε ά'λλο παρά μόνο στή θαυμαστή αλήθεια ωριμότητα πού έχει ώς 
φάρσα καί θά μπορούσε νά παραβληθεί μέ τά καλύτερα γαλλικά πρό
τυπά του.

Ο κ. Λάσκαρης (καί ό κ. Π ώπ εδώ) μπόρεσε, δπως καί γενικά στις 
κωμωδίες του, να εφαρμόσει τίς μελέτες πού ειχε κάνει στό γαλλικό θέατρο 
τής εποχής με τον πιο γονιμο καί μέ τόν πιο ωφέλιμο τρόπο γιά τό θέα
τρο μας, γιατί θά τό πούμε τώρα πώς ό κ. Λάσκαρης εμπέδωσε μέ τίς 
κωμωδίες του την πρόοδο πού έ'φερε ό Κορομηλας κι έκανε αλήθεια ώς νέος 
εκείνο που θά ήταν ο πόθος καί τό καθήκον τοϋ καθενός : αγάπησε τήν 
πρόοδο καί την καλλιεργησε, ώς πού καί μέ τήν βοήθειά του, πού είναι με
γάλη, νά γείνει καθεστώς.

Φυσικά δεν θα δοϋμε στό ΐΙίκ-Νίκ  ούτε ατομική πρωτοτυπία, ούτε τρυ- 
φεραδα, ουτε ποίηση και βέβαια δεν έχει καμιάν άμεση σχέση μέ τήν ελλή-



νική ζωή καί καμιάν ανταπόκριση παρά μόνο λογία, πού κρατάει μερικούς 
τΰπους, πού τούς ειχε δουλέψει τό Κωμειδύλλιο. Κι’  δταν λείπει ή άμεση 
ανταπόκριση, λείπει ή ίδια ή καλλιτεχνία και δέν μένει παρά ή δεξιοτε- 
χνία, πού είναι κάτι τι πολύτιμο, σάν υπάρχει, δπως εδώ κα'ι είναι καθήκον 
απαράβατο νά τό αναγνωρίσουμε καθώς δίκαιο είναι νά ποϋμε δτι τρυφε
ράδα, ποίηση και διανόηση— είναι άγνωστα πράγματα στή γενεάν εκείνη.

Τό τελευταίο, ή Νύφη τής Κούλουρης εχει ατόφιο τό χαρακτήρα τοϋ 
Κωμειδΰλλιου στήν καλύτερη άποψή του- μάς δείχνει πολύ καλά δμως εκείνο 
πού νομίζουν πώς τό χουνε δλοι οί θεατρίνοι πού κάνουν τό διανοούμενο, 
πώς «ξέρουν τό θέατρο» και είναι βέβαιο πώς ό Παντόπουλος τό έγραψε 
πιό πολύ σάν πρωταγωνιστής παρά σά συγγραφέας- σέ κάθε βήμα τοϋ ήρωά 
του διακρίνουμε πώς τό κείμενο δέν εχει άλλο σκοπό παρά νά δώσει αφορ
μή στον ηθοποιό νά παίξει- ετσι «ξέρουν τό θέατρο» οί θεατρίνοι, μάλιστα ! 
Ώ ς  τόσο τό έργο εχει εξυπνάδα και ά'ρεσε' εννοείται δτι στηρίζεται «τά 
προηγούμενα’ δ Ά γγλος τοϋ ΠΙκ-ΝΙκ γίνηκε Γερμανός, δ Μήτσος του σάν 
τόν Τάσο τής Τκόλφως γλυτώνει κι αυτός _ τόν ξένο καί κερδίζει λεφτά 
και δώρα· δ λοχίας Ζουλαχμάκης θυμίζει τό λοχία τοΰ Γέρω Ξούρη και ή 
Παγώνα τήν Σιλβέστρα τών Μυλωνάδων.

Ή  σκηνή τής αναφοράς (πράξη Β ')  θά ήτανε κάτι απολαυστικότατο, 
καθώς θά τήν έκανε δ Παντόπουλος, άφοΰ καί σήμερα παίρνοντάς την δ  
ηθοποιός Β. Κοντογιάννης καί παίζοντάς την ώς νούμερο δημιουργεί επι
τυχία— (Θέατρο «Έ ντεν» Θησείο, Καραμπόλα, καλοκαίρι 1931).

Σέ πάρα πολύ μικρήν ηλικία, σ ’  επανάληψη στά 1906, τήν είδαμε 
καί μεΐς τή Νύφη. Ά μ υδρά , πάρα πολύ άμυδρά δυστυχώς, κρατάμε στό 
νοϋ μας τή βραδιάν εκείνη καί ή προδότρα ή μνήμη μας μόλις καί μόλις 
μάταια προσπαθεί νά μάς ξαναπλάσει τή σιλουέτα τοΰ Παντοπούλου καί 
δέν έρχεται δσο θέλουμε νά τήν ξαναφέρουμε μπροστά μας’ αυτή δμως ή 
σκηνή τής αναφοράς μάς μένει καθαρά- θυμόμαστε πώς δλος δ κόσμος 
ήταν ενθουσιασμένος, πώς γελοΰσε μέ θόρυβο καί πώς παρακολουθοΰσε μ’  
ευδαιμονία τόν υπέροχο εκείνο Παντόπουλο- διακρίνουμε τώρα ενα σώμα ψηλό 
σκυμμένο σ ’  έ'να τραπέζι νά πασκίζει νά βάλει τήν υπογραφή του- οί άσπρες 
βλαχόκαλτσες ασπρίζουν στά μάτια μας, βλέπουμε καί τώρα τό μικρό τόν 
εαυτό μας μ’ έκπληχτα τά στυλωμένα μάτια του καί αυτή τή στιγμή νομί
ζουμε πώς άκοΰμε καί τή φωνή του μέ τήν άκαρνανική προφορά.

Καί στον καιρό μας στήν ίδια θέση-δεξιά στό πρώτο πλάνο-βάζουν 
οί ηθοποιοί τό τραπέζι, δταν παίζουν τή Νύφη, έκεΐ πού τό είχε καί ό 
Παντόπουλος- κρατούν, καί κάνουν πολύ καλά, οί παλαιότεροι τήν παρά
δοση σέ τέτιες περιστάσεις.



Στήν « ’ Εφημερίδα» τοϋ 1895 (29 Σ)βρ.) ό θεατρικός της κριτικός, ό 
« ’ Αγαθάγγελος* — ποιο νά ήταν αυτό τό περίεργο μίγμα Φ. Πολίτη, Ά λκη 
θρύλου, Μ. Ρόδα καί Π. Χ άρη ;—  διηγείται τήν ύπό-θ-εση τής Νύφης, πού 
τήν ειχε κάποιο ιταλικό εργο: La pianella perduta. Κι’ άλλες φορές αυτός 
ο  « Αγαθάγγελος» τούς βγάζει δλους κλέφτες καί είναι φυσικότατο νά γινότανε 
κάτι τέτιο, αφού δλοι τρεφόντουσαν καί τρεφόμαστε μέ ξένα πρότυπα, αν καί 
γενικότερα, ή υπόθεση τής Νύφης βρίσκεται καί σέ άλλες λογοτεχνίες δημο
τικές (Σ. Κ νριακίδη : Α ί γυναίκες είς τήν Λαογραφίαν σ. 88) καί ένα 
ποίημα τοϋ Κρυστάλλη, ή ποδιά τής Μαριώς (Φέξης, 1916) είναι γραμμένο 
στό ίδιο θέμα.

Ή  Νύφη τής Κούλονρης παρουσίασε σάν γι’ αποχαιρετισμό δλες τίς 
χάρες τοΰ Κωμειδύλλιου καί πια τό είδος αύτό δέν υπάρχει όχι μόνο στήν 
προοδευτική του τήν άποψη, αλλά δέν γράφονται πιά τέτια έργα σέ συνέχεια 
κανονική· ή νέα ελληνική δυναμικότητα δέν μπόρεσε νά τό κάνει νά ζήσει 
πιο πολύ.

Αλλα μάς άφησε ακόμη το Κωμειδύλλιο, και ορισμένους θεατρικούς τύ
πους,που δεν υπήρχαν πριν και που δεν εσβυσαν άκομη άπό τό θέατρό μας, 
ίηλ. τό γέρο-νησιώτη, πιο πολύ, πού είναι καί ό κύριος ρόλος, εύπιστος, 
■αγαθός, τό κέντρο πού μπλέκεται ή φάρσα, μέ τή διαλεχτική του τήν προ
φορά, πού εχει δλες τίς ποικιλίες (ζακυνθινός, στερεολλαδίτης, μακεδόνας), 
τόν πολιτευόμενο κομματάρχη καί τό δάσκαλο, πού είναι ζωντανός, δχι μόνο 
γιατί μέ τήν καθαρεύουσα έπαιρνε κι αυτός μιά μορφή διαλεχτικής ομιλίας, 
μά καί γιατί τόν έκανε πιο κωμικό καί ή θέση πού είχε στό γλωσσικό ζή
τημα και η διαίσθηση τοΰ λαοΰ, πού δέ χώνευε τίς ελληνικούρες κι ό νέος, 
πού τοΰ αρέσει ή άριστοκρατία, πού ώς τά σήμερα υπάρχει (Άπάχηδες, 
Κοσμική Κίνησις, Χρυσή νεράιδα), τύπος πού τόν πρωτόγραψε ό Κόκκος 
-στή Νύφη τοϋ χωρίου- κι ό μόρτης ακόμη από τότε έχει τήν αρχή του- τό 
βλέπουμε πρώτα στό ’Έφαγες Βλίττα τοΰ Κορομηλά καί παίρνει μεγαλύτερη 
θέση στούς Παραδαρμένους καί σήμερα τόν παρακολουθούμε στήν επιθεώ
ρηση, πού τόν παίζει μέ τόση μαεστρία ό Πέτρος Κυριάκός καί διάφοροι 
«ασοι», οί σαχλοί πού τόν μιμούνται. Καί γιά νά συμπληρωθούν οί τύποι> 
που τρέφουν ως τις μερες μας τό θέατρό μας, δέν έχουμε παρά νά σημειώ
νουμε, τόν τύπο τής κοκότας, πού τόν βλέπουμε στό Πικ-νίκ.

Κι αυτοί ακριβώς οί τύποι μάς κάνουν πιο χεροπιαστή τήν πρόοδο. 
Πριν τά θεατρικά έργα ήταν γεμάτα χλαμύδες καί ίαμβους- τώρα γυρίζουν 
stal ρίχνουν οπωσδήποτε καί ματιές στήν ελληνική τή ζωή, αναγκαστικά, γιατί



μοιάζει πάντα βέβαια μέ τ'ις υποθέσεις τής φάρσας κα'ι αντιδρούν στον κλασ- 
σικισμό ουσιαστικά, αν όχι και συνειδητά εντελώς.

Κα'ι αρχαϊκές τραγωδίες δέν πάψανε βέβαια νά γράφονται, γιατί δέν 
έπαψε τό κακό, ή λατρεία δηλ. τής καθαρεύουσας. "Ομως σατυρίζοντας τό 
δάσκαλο δείχνουν έμμεσα οί κωμειδυλλιογράφοι, τι βλάβες έ'φερνε ή καθα
ρεύουσα' κι 6 δάσκαλος είναι ό πιό ολοκληρωμένος κωμικός τύπος τοΰ 
θεάτρου μας, γιατί καί ή ζωή μας πρόσφερε σιή θεατρική μας τέχνη άπει
ρες γελοίες μορφές του- καί σήμερα μπορεί νά κερδίσει κάνεις εύκολα μιά 
επιτυχία, σάν βάλει ένα πρόσωπο νά μιλάει έλληνικοΰρες. Βέβαια δάσκαλοι 
σχολαστικοί εμφανίζονται καί πριν στό θέατρό μας· στό Φορτουνάτο, στό 
κρητικό δράμα π. χ., μά έκεΐ δέν είναι παρά φιλολογικός τύπος μόνο, γιατί 
είναι ατόφια μίμηση άπό τό ιταλικό καί στή Βαβυλωνία ό Λογιώτατος μας 
κάνει λιγότερην εντύπωση άπό τό δάσκαλο τοΰ Κωμειδύλλιου, γιατί ό Βυζάν
τιος τόν έχει γράψει αμερόληπτα, χωρίς νά θέλει νά τόν χτυπήσει, ενώ τό 
Κωμειδύλλιο παίρνει, αν καί ασυνείδητα, τό ξαναλέμε, παίρνει μιά ορισμένη 
στάση απέναντι στό γλωσσικό ζήτημα καί τό λύνει, γιά τό θέατρο τουλάχι
στο, τελειωτικά.

Στά 1897 (θ. ’ Αθήναιο, 5 Ίουν.) ό Παντόπουλος έ'παιξε μιά διασκευή 
άπό τό γαλλικό, τήν κωμωδία ό Γιάννης τής *Ελένης καί δέν θύμιζε καθό
λου στήν υπόθεσή της Κωμειδύλλιο— (έ'μοιαζε μέ τήν κωμωδία δ Ινιόκ ας  
μας τοΰ Δ. Ίωαννόπουλου, θ. Κυβέλης 1926, θίασος Χαλκούση, Έ λ . Π α- 
παδάκη, Κ. Μουσούρης)— Καί δέν ειχε οΰτε τραγούδια.

'Ο  θαυμαστός εκείνος ηθοποιός μέ τό υπέροχο ταλέντο καί μέ τή διαί
σθησή του, νοιώθει πώς οί κωμειδυλλιακότητες δέν περνάνε πιά καί κανείς 
άλλος δέν τολμάει νά παίξει Κωμειδύλλιο, αν καί ή χρονιά τούτη ήτανε 
νεκρή, γιατί στήν αρχή τής περιόδου ξέσπασε δ πόλεμος καί κλείσανε γιά 
καιρό τά θέατρα.

’ Ακόμα καί τή συνέχεια τής Νύφης, τό Λαθρεμπόριο, πού είχε καί στοι
χεία κωμειδυλλιακά τό έγραψε χωρίς τραγούδια (θ. Νεαπό'λεως 1903, 6 Όχτ.)

«...‘ Ως βλέπετε τό Κ ωμ. <?t’ έφέτος έξωστρακίσθη...» σημειώνει ή «°Α - 
κρόπολις» (1898, 19 τού Μάη) καί αναγγέλλοντας καί τ’ άλλα τά έ'ργα πού 
θά παιζόντουσαν αναφέρει μόνο τό κωμειδύλλιο Πιπίνα τοΰ Γ. Πώπ, 
μουσ. I. ’ Αναργύρου πού δέν παίχτηκε κι αυτό.

Κι άλλη φορά καινούργιο κωμειδύλλιο δέν ανέβηκε στή Σκηνή μας, 
μόνο στά 1900 (θέατρο Νεαπόλεως, Ζάνος-Ούρ. Καζούρη) παίχτηκε τό Τα
ξίδι, γερμανική κωμωδία διασκευασμένη άπό τόν Π. Γιάνναρο, μουσ. Λ.



Σπινέλλη—και to λένε «όπερεττα»· τό πρώτο ελληνικό εργο ποϋ πέρνει τ’  
όνομα τοΰτο· εχει τραγούδια καί βαδίζει πια προς τήν όπερέττα πιο πολύ 
καί  ̂ξεμακραίνει άπό τό κωμειδύλιο- Φαραώ πασας (γαλλικό, διασκευή, μου 
σική Μ. Άραβαντινοΰ, θέατρον Συντάγματος, Παντόπουλος 12 Αύγούστου 
1906). ΝαστραδΙν Χότζας, Βωκου, (μουσική Κόκκινου, θέατρον Νεαπόλεο)ς 
Παντόπουλος-10 Ίουν . 1907), ως πού άπό τά 1908 κυριαρχεί ή όπερέττα 
και φτάνει στις καλύτερες στιγμές της μέ τόν Θ. Σακελλαρίδη.

Τωρα πια τό Κωμειδύλλιο το χαίρονται, άν και πολύ σπάνια, τά μα- 
κρυσμένα συνοικιακά...

Ως τοσο κατι εργα γραφτήκανε κάπως άργότερα, πού θά μας θυμίζανε 
κάπως Κωμειδύλλιο ( Τζιωτικο Ραβαΐαι κλπ), μά τοΰτα είναι ηθογραφίες, 
θαμπές του απηχησεις, αναμνήσεις του, χωρίς προοδευτικό χαραχτήρα.

Στά 1903 ( Λκρόπολις 19 76ρίου) ανάγγειλε τό Βασιλικό πώς μαζί 
με τ αλλα του εργα θα επαιζε και την Τύχη τής Μαρούλας- καί δέν τήν 
έ'παιξε.

Βγαίνουνε πιά καινούργιοι θεατρίνοι· οί παλαιοί κλονίζονται.
Ό  χαλύβδινος νόμος τό ξέφτησε, οπως δλα, καί τό Κωμειδύλλιο δίνει

τό θάνατο στό κάθε τι.
Ανατελλει τώρα ή νέα εποχή. Γίνεται καθεστώς.

Το Κωμειδύλλιο το ιδιο την προετοίμασε καί πεθαίνει γιά τής δώσει 
τροφή.

Δημιούργησε μία κίνηση, έδωσε λεφτά, είδε στήν εποχή του νά βγαί
νουν και τρια θεατρικα περιοδικά: Το «Θέατρον» καί τά «Παρασκήνια» 
(1892) και οι «Θεατρικές νύχτες» (1895), προετοίμασε τό καινούργιο δράμα, 
μέ τίς δυο πρωταγωνίστριες τήν Σ. Παρασκευοπούλου, τήν Αίκ. Βερώνη 
πρόδο τότε κι αυτή, πού εμφανιστήκανε τό ϊδιο καλοκαίρι, 1892, καί πού 
παίζουν ολα τά νεότερα εργα, μεταφρασμένα άπό διαλεχτούς νέους ανθρώ
πους, τό Ν. Λάσκαρη καί τόν I. Καμπουρογλου (Ν. Έ φ . 1895, 18 Φεβρ.) 
«...τους Ληστας και τον Σεβέρον Τορέλλη άντικατέατηοαν ή Φρον-Φρον και
η Κομηααα Σαρα... την ανατροπήν εκαμε η κ. ΙΙαραοκενοπονλον...» (Οι
κογένεια 1893, φ. 14.), άνοίγεται ό δρόμος γιά τό κοινωνικό δράμα, πού 
αρχίζει νά προβάλει δειλά-δειλά, κάνει τό κοινό νά δει Ίψεν Βρνκόλακες 
(θέατρον Κωμωδιών, Παντόπουλος, Βονασέρας 1894, 29 Όχτ.) καί φτάνει 
με τά πρώτα κοινωνικά εργα, τήν Κοινωνία τοΰ Θ. Δεστούνη (θέατρο 
Παράδεισος, Κοτοπούλης, Κ. Χέλμης 1894, 7 Ίουν.) καί μέ τή Μονάχη τής 
Ε. Ζωγράφου (θέατρον Βαριετέ, Σ. Παρασκευοπούλου 1894, 2 Όχτ.) στον 

_ Ψυχοπατέρα τοΰ Ξενόπουλου (θέατρο ’ Αθηναίο, Ν. Λεκατσάς, Ε. Δαμά-



•σκος, 1895, 11 Αύγ.), άφοϋ πάλι είχε δώσει τή ζωή στά παιδιά του, στό 
Δραματικό ειδύλλιο καί στήν Επιθεώρηση.

«...Καϊ ώς νά είναι καϊ οι τρεις (κωμικοί, ό Παντόπουλος, ό Π απαϊω- 
άννου καί ό Λεπενιώτης) δρομείς εις τόν αγώνα δρόμον, εις τόν ΤΙαντό- 
πονλον επέδρασε επιβλαβέστατα τό πάχος καϊ τόν επέρασαν οι δύο άλλοι■ 
Καϊ ή βασιλεία τον Παντόπονλον παρήλ&ε μαζί με την βασιλείαν τής βρά
κ α ς . . (Ά κ ρ . 1904 26 τοϋ Μάη, Τιμ. Σταθ.)

%
ΤΟ Κ ΩΜ ΕΙΔΥΛΛΕΙΟ δμως εζησε σά ζωνταντός οργανισμός καί δη

μιούργησε απογόνους. 'Η  ζωή του δέν πήγε χαμένη. Οΰτε εζησε γιά τόν 
εαυτό του. Πολλαπλασιάζεται καί υπάρχει καί σήμερα.

Καί τίποτε ά'λλο δέν αξίζει πιό πολύ μέσα σ ’ αυτόν τόν κόσμο.

Φάλσταφ. “Αστυ 1889, 9 Άπρ. (ενα μεγάλο άρθρο)
X. Ά ν ν ίν ο ν :  ΊΙ νέα φάσις τοΰ έλλην. θεάτρου «Ήσιία» 1890, φ· 40.
Γ. Τποκοπούλον : Τό Κωμειδύλλιον μας «Έβδομάς» 1892, φ. 33).
Γρ. Ξενόπονλον : Τά Κωμειδύλλια «Παρνασσός» ΙΕ σ. 117 —124 καί Ά στυ 1893 4 Ίουλ. 
Μεφιατοφελή : Σύντομος ιστορία τοΰ έλλην. Κωμειδ. Οικογένεια 1893, φ. 32, 33,
Γ. Ν. Σπανδωνή : "Εν κοινωνικόν ζήτημα ’ νκρ. 1895 2 Ίουλ.
Ν. Λ άοκαρη: Τό έλλην. Κωμειδύλλιον’ Ολύμπια 1896 σ. 82, «Πρόοδος» 1917, 19

Άπρ. και Λεξικόν στή λέξη.
Θ. Ν. Σνναδινον : Ιστορία τής Νεοελληνικής μουσικής (ΆΟήναι 1914) σ. 307·318.

1ΗΜ. Καί οί δικές μας ot σχετικές οί προηγούμενες εργασίες πριν άπό τό δο
κίμιο τοΰτο είναι : Δυό διαλέξεις, ή μία στήν ’ Αθήνα όργάνωση τής Φοιτητικής Συν
τροφιάς 1 Άπρ. 1924, δές ’Ελεύθερος Λόγος 6 Άπρ. Β. Μεσολογγίτης καί Παρα
σκήνια φ· 5 Κ. Ρ(ώτας) καί ή άλλη στή Θεσ)νίκη, θέατρον Άκρόπολις, όργάνωση 
τοΰ θιάσου Αλίκης 14 Ίουλ. 1930, δές καί «Ταχυδρόμος» Γ. Δ(έλιος) καί Φώς 15
Ίουλ. δημοσιεύθηκε στήν Ίϊφ. Νέα Αλήθεια τής Θεσσαλονίκης 17 Ίουν.

Α θήνα, 1982.
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Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η

ΔΡΟΣ HUGO RIEMANN
Ταπτιχοΰ χα& ηγητον το ΰ  Π ανεπ ιστημ ίου τής Λ ειψ ίας 

Δ ι*ν& νγτον τοΰ  C o lleg iu m  M u sicu m  xa l τοΰ  
K g a ttxov  'Ινσ τιτούτου  Μ οναιχω ν Έ ρ ε υ ν ύ ν

ΕΠΙΤΟΜΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ τ η ς  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Κ ΑΤΑ M E T Α Φ Ρ Α ΣΙΝ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Σ Κ Λ Α Β Ο Υ
ΚαΛηγ·ητον το ΰ  Ω δ ε ίο υ  Ά & η ν ώ ν  χαί το ν  ‘Ω δείου Πειραιώς

Ή  μετάφρασις Εχει πλουτιστεί διά πολλών προ
σθηκών, άφορωσών κυρίως ζην Βυζαντινήν μουσικήν 
και όιά συμπληρώματος περϊ τών συγχρόνων τάσεων 
τής μουσικής άπό τοϋ εικοστού αιώνος και εντεύθεν. 
Επιπροσθέτως κοσμείται δι 77 εικόνων τών κυριω- 
τέρων μουσικών όργάνων άπό τής άρχαιότητος μέ- 
χρις σήμερον.

Έξετνπώθη επί άρίστου χάρτου είς τά Τυπογρα
φικά Καταστήματα τών Μουσικών Χρονικών. Σχ. 8 °  
σελίδες 4^0.

Πωλείται είς τά κυριώτερα βιβλιοπωλεία.

ΤΙΜΗ Δ Ρ .  1 2 5



" N

| ΜΟΥΣΙΚΑ 
j ΧΡΟΝΙΚΑ
| Μ ΗΝΙΑΙΑ Κ Α ΛΛΙΤΕΧ Ν ΙΚ Η  ΕΠ ΙΘ ΕΟ Ρ Η ΣΙΣ 

I Α Ο Η Ν Α ΙI ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ia
I Είς τάς σελίδας της δημοσιεύονται άρθρα 
j όια την μουσικήν (ευρωπαϊκήν, βυζαντινήν 
I δημώδη καί σχολικήν), τό θέατρον, τό ραδιό- 
| Φωνον και τήν έν ν ένει καλλιτεχνικήν κίνη- 
J σιν της Ελλάδος καί τού Εξωτερικού, καθώς 

κ «  μουσικά καί θεατρικά παραρτήματα μέ 
j εκλεκτά έργα. 1

Έ τησία συνδρομή  *Εσωτερικόν Δραχ. 100

}) Ε ξω τερικόν Σελίνια 10 
Τιμή έκάατον τεύχους ^ραχ 1Q

                ....

ΜΟΥΣΙΚΟΝ 
Α Ρ Χ ε ί Ο Ν  
I, rKPBKAi

...



“ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α , ,
Τ Ο  ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  ΜΟΥΣΙΚΟΝ 
Π ΕΡ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν  ΕΚ ΔΙΔΟ Μ ΕΝ Ο Ν  Α Π Ο  ΕΞΑΕΤΙΑΣ

Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ  -  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ :  ΙΩ ΣΗ Φ  ΤΤATTΑΔΟΤΤΟΥΔΟΣ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Α Ι: ΟΙ Δ ΙΑ Π Ρ Ε Π Ε ΣΤΕ Ρ Ο Ι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  

Σ Υ Ν Θ Ε ΤΑ Ι ΚΑΙ Μ Ο ΥΣΙΚ Ο ΛΟ ΓΟ Ι. -  ΑΡΘΡΑ ΔΙΑ 
Τ Η Ν  ΕΥΡΩ Π ΑΪΚ ΗΝ, Β Υ Ζ Α Ν ΤΙΝ Η Ν . ΔΗ Μ Ω ΔΗ . 
ΚΑΙ ΣΧ Ο ΛΙΚ Η Ν  Μ Ο ΥΣΙΚ Η Ν , Τ Ο  Θ ΕΑ ΤΡ Ο Ν  ΚΑΙ 
Τ Η Ν  ΕΝ ΓΕ Ν Ε Ι Κ Α Λ Λ ΙΤΕ Χ Ν ΙΚ Η Ν  Κ ΙΝ Η ΣΙΝ  
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  ΚΑΙ  Τ Ο Υ  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Α  ΚΑΙ  Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Ε Τ Η Σ ΙΑ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η  ΕΣΩ ΤΕΡ ΙΚ Ο Υ  ΔΡΧ. ΙΟΟ

» » ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ Λ. 10

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

“ Τ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α , ,
Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν I  ΚΑΙ Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ  — Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ω -  

ΜΙ Α Ι — Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Ι  Β Ι Β Λ Ι Ο Δ Ε Σ Ι Α Ι  Κ. Λ. Π.  

Ο Δ Ο Σ  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ  36 —  Α Θ Η β '  * 1



ΕΕΣ Κ Α Ι  ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕ



Μ ΟΥΣΙΚΟΝ 
Α Ρ Χ Ε Ι  Ο Ν 

t, Γ Κ Ρ Ε Κ Α

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ Ο Ρ Α Μ Α ΤΑ  

Τ Ο Υ  

Μ Π Ε Τ Ο Β Ε Ν



ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Συλλογή 1η (Lieder) γιά φωνή καί πιάνο. (Παρίσι 1925). «Τό  
τραγούδι τ ’ άργαλειοΰ»  — «Τό κϋμα καί τό κρί
νο» — «Στήν άγια  Μ α ρ κ έλ λ α »— «Μιά νύχτα».

(ένορχηστρωμένα άπ ό  τόν συνθέτη).

Συλλογή 2η  (Lieder) γιά φωνή καί πιάνο, (έκδοση Γαϊτάνου 
’ Αθήναι) «Σ ε ρ εν ά τ α »— «Νανούρισμα» —»'Η ” Εχ- 
θ ρ α »— « Ή  κόρη τί}ς ταβέρνας»  — «Τό τραγούδι 
ένός τρελού».

Λαϊκά — δημοζιχοφανή : «"Ονειρα» —«Στήν παλ ηά  μου γειτο
νιά» (βραβεύτηκε σ τό  διαγωνισμό τής Κολούμ- 
πια τό  1933 καί βγήκε σέ  δίσκους) — «Πάλι θά 
μέ γυρέψεις»—«Τ ό  μοιραίο κορίτσι» — « Ή  μ αυ 
ρομ άτα  κοπελιά».

Χορωδίες τρίφοονες και τιτράφωνες : «Ή  ώμορφη ψ αροπούλα» 
— «Δυ ό  φωτεινά χρυσολημέρια» — «Τ ά  χείλη σου 
Εγιναν πηγή» -  «Γιορτάζει ή π α τ ρ ίδ α »— « Ή  άμαρ- 
τωλή τής Πόλης» —«Στερνή βρα δυ ά» .

« NoovaXyiHoi χοροί» : Συμφωνικό ποίημα γιά μεγάλη όρχή- 
στρα .  Πρώτη έκτέλεση : Α ύ γ ο υ σ το ς  1925 Lama- 
lou les bains (Γαλλία).  Δεύτερη καί τρίτη έκτέ- 
ση ; ’ Αθήνα 1927 καί 1944 άπό τήν όρχήστρα τ<ΰν 
«Συμφωνικών Συναυλιών» καί τήν όρχήστρα  του 
Ραδιοφ. Στάθμου ’ Αθηνών. Δ ιεύθυναν : G. Bris- 
sard, Δ .  Μητρόπουλος, Γ. Λυκούδης.

Σονάτα  — Φαντασία, γιά βιολί καί πιάνο.

« Ή  μάνα τοϋ Χ ριοτοΰ» ορατόριο  πάνω σ τό  ποίημα τοΰ Κ.
Βάρναλη, γιά όρχήστρα, μικτή χορω δία ,  φωνητι
κό κουαρτέττο κι’ άφηγητή.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

«Στά νηοι τον ’ Αλκινόου*, λιμπρέττο δπερας  σέ δυό πράξεις .  
«Μ ονάχος κάτω άα τ '  αοτρα», (Βιογραφικοί δρόμοι — Πεζά — 

Π οιή μ ατα—100 Στοχασμοί) .



Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Π Ρ Ο Κ Ο Π Ι Ο Υ

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ
Τ Ο Υ

Μ Π Ε Τ Ο Β Ε Ν

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Ι :  
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ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ 

ΣΤΟΝ Σ Τ Α Υ Ρ Ο  Ν ΙΑ Ρ ΧΟ  
ΟΡΕΙΒΑΤΗ Τ Η Σ ΖΩΗΣ

Ή  προσπάθεια αντη είναι δ ελάχιστος φόρος θαυμα

σμόν ενός ταπεινού ανθρώπου, στο μεγάλο "Ορειβάτη τοϋ 
μουσικοΰ ’Έβερεστ, στον κουφό Τιτάνα Λουδοβίκο Μπε- 
τόβεν.

" Ομως κι εκείνος που φτάνει σ’ δποιοδήποτε τομέα 
ζωής, νά προσπέρνα τούς άλλους σ’  αλλα ϋψη και νά γίνετ5 
ορειβάτης πάνω σε ψηλοκορφές, γεννάει κι’  αυτός στούς 
συνανθρώπους του κάποιο χρέος θαυμασμόν.

Γ ι ’ αυτό τό λόγο αφιερώσαμε την προσπάθεια, σ’ εναν 
αξιο καί φιλότεχνον άνθρωπο, πού δεν είδαμε στον δρό

μο μας ποτέ.
Σ. Π.



Ε Ν Α Σ  Δ Ι Σ Υ Π Ο Σ Τ Α Τ Ο Σ  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Η Σ

ΟΤ Α Ν  δέν μιλεϊ κανένας γιά τά  ϊρ γα  πού θέλει νά μιλήση μέ μιά μερολη- 
ψία γεμάτη άγάπη, δ,τι λέει είναι περιττό νά είπωθή. Χ ωρίς  τόν ενθου

σιασμό καί τήν άγάπη, ή κριτική δέν είναι τίποτε αλλο ,  παρά μιά στείρα λ ο 
γοκρισία*.

ΑΟιή τή βαρυσήμαντη υποθήκη τοΰ Γκαϊτε, ακολουθώ πάντα , δταν  π ρ ο 
σπαθώ νά βυθομετρήσω τό ψυχικό καί φιλολογικό έγ ώ  τοϋ κάθε συγγραφέα , 
μέ τήν άλάνθαστη  διαίσθηση τής αγάπης.  Καί τό νέο α ύ τό  βιβλίο τοΰ Σ ταύρου  
Προκοπίου « Ά π ό  τόν κάμπο τοΰ Μ αρσυ α»  προκαλεϊ έκτός άπ ό  τήν αίσθηση 
καί άμέριστη τήν άγάπη, γιατί σκορπίζει μιά συγκίνηση ανώτερης ποιότητας, 
άνεξάρτητα  άπό τήν αισθητική καλλιέργεια καί τή διανοητική διαβάθμιση τοΰ 
άναγνώστη. Προερχόμενο άπ ό  τήν καρδιά, κατά τή συγκινημένη ρήση τοΰ Μπε- 
τόβεν, άπευθύνεται στήν καρδιά εκείνων πού θά τό διαβάσουν.

Σέ πολλά κομμάτια, ό Προκοπίου, μας δίνει τή δ ια π α σ ώ ν  μιας νέας 
έλληνικής πρόζας,  γεμάτης ϊνστιχτο κι' αυθορμητισμό, δπως σ τό  δ α κ ρ υ σ τ ά λ α -  
χτο προσκύνημά του στή ζωή τοΰ Μπετόβεν, πού ό συγγραφεύς  λατρεύει άπό  
τά  π ρ ώ τ α  νεανικά του χρόνια «μέ τή φλόγα  τοΰ π ρώτου  καϋμοΟ»

Ό  λυρικός του λ ό γ ο ς  έχει πολλά  κοινά γνωρίσματα  μέ τή μουσική του 
σύνθεση, ώ στε  ό άναγνώ στης  ν 'άναγνω ρίζη  άμ έσω ς  τόν ποιητή μ έσα  στόν μου
σικό, δπως καί τόν μουσικό μέσα στόν ποιητή καί τόν φιλόσοφο. Γιατί ό σ υ γ 
γραφεύς τοΰ  βιβλίου είναι έξ 'ίσου φ ιλόσοφος  δ σο  καί μουσικός καί ποιητής. 
Σ τά  δ σ α  γράφει ό δ ισυπόστατος  αύτός  καλλιτέχνης, βλέπεις τή φιλοσοφημένη 
προέκταση τών στοχασμ ώ ν  του καί μιά άναλι,τική μέθοδο, πού ξεχωρίζει κά
θε μορφή κι’ άντίληψη τής ζω ής  : καί μαζί Ενας Εντονος ψυχισμός διέπει τήν 
κάθε του σελίδα.

Ή  προσπάθεια αύτή τοΰ συγγραψέως, είναι όμολογουμένως  δύσκολη καί 
ό σκοπός του άσυνήθης. Έ ρευ να  καί προσπαθεί μέ στοχαστική δύναμη, νά 
συλλάβη τόν μεταφυσικό κόσμο τοΰ Μπετόβεν, πού κατ' αύτόν  ένυπάρχει άό -  
ρατος  μέσα στή μουσική του. °0 ,τι άντελήφθην άπό τήν άνάγνωση τών χε ιρο 
γράφων του, είναι δτι, υστέρα  άπό  πολυετή καί πολύπλευρο μελέτη τοΰ Εργου 
του, ό συγγραφεύς, ώ ς  μουσικός ό ίδιος  καί συνθέτης, συνέλαβε μέσα  στούς 
ήχους τοΰ Μπετόβεν δ ιάσπ αρτου ς  στοχασμ ούς ,  εικόνες καί συναισθήματα, τά



ό π ο ια  κατόπιν μετέφερε σέ  άφηγήματα , γ εμάτα  λυρισμό καί φιλοσοφικό β ά 
θος. Μ ' ά λ λ α  λόγ ια ,  εισχώρησε στή σκέψη καί στήν καρδιά τοΰ Μπετόβεν, 
πού είναι ό μ ο λ ο γ ώ  μιά ιδιότυπη σόλληψις, γ ιά τό  εργο τοΰ μουσικοΰ Τιτάνος.

Σ τ ό  άφήγημά του «Ενας τρελός  μιλάει στόν "Ηλιο» έμπνευσμένο άπό τήν 
Έ ν ά τ η  Συμφωνία ,  ό  ποιητής-μουσικός κατορθώνει μέ άπ λ ετο  συλλογισμό , ν ’ 
άνέβη ώ ς  τό  νιτσεϊκό σύμπ λεγμα  τοΰ λυρισμοΟ μέσα  στή φιλοσοφική σκέψη, 
π ρ ο σπ α θ ώ ν τ α ς  μέ λεκτική γλαφυρότητα ,  ν' ά π ο δ ώ σ η  εναν άνύπαρκτο στή Γή 
πλατωνικό κόσμο, πού όραματίστηκε ό Μ πετόβεν καί μετά τόν άπεθέωσε σ τό  
τελευ τα ίο  IV  μέρος τής Έ νάτης .  Γιά τ ό  Μ πετόβειο Εργο, δέν Εχω ύπ' δψιν 
μου, έγ ώ  τούλάχιστον, άλλη τ ό σ ο  καινοφανή έρμηνεία.

Ά π ό  τό  συμφωνικό Εργο τοΰ  Μπετόβεν, ό Προκοπίου άνέλυσε τή VI 
Σ υ μφ ω νία  (Ποιμενική), άπό τήν όποια  έμπνεύστηκε τό άφήγημά του « Ό  άν
θρω πος  μέσα  στή Φύση». Ά ν έ λ υ σ ε  άκόμη τήν IV  καί V II  μέ τ ά  έρωτικά τους 
κίνητρα, ά π ’ δπου  έμπνεύστηκε τή βαθ υ σ τόχ ασ τη  μελέτη « Ό  ερως στόν  Α ρ 
τ ίστα»  καί τέλος  π ροχώ ρησε  σ τ ό  Μ εγαλούργημα τής Έ ν άτη ς ,  τής οποίας τά  
νοήματα  συνέλαβε  κατά  τρόπο άληθινά μοναδικό.

Στήν Έ ν άτη  Συμφωνία ,  ή δημιουργική φ α ντασ ία  τοΰ συγγραψέως, Εδω
σε τήν δ ιαπασών. Μέ βάση  τήν τεχνική της διάρθρωση κι’ άντίκρυ τόν Μ πε
τόβεν - άνθρωπο, βρήκε, ώ σ ά ν  κρυμμένα μαργαριτάρια , τούς δυο άντίθετους 
κόσμους τοΰ  Γίγαντος, τόν κακό καί βασανισμένο  πού Εζησε (1 μέρος τής 
Συμφωνίας) ,  ό σ ο  καί τόν πανανθρώπινο πού όραματίστηκε, (IV  μέρος) τής 
ίδ ιας  Συμφωνίας.

Τ ά  δύο αύ τά  νοήματα, ά π έδ ω σε  μ’ έλεύθερη σκέψη, σ τό  λυρικό καί σάν 
ποίημα άφήγημά του, μέ τόν περίεργο —ποϋ ε ί π α μ ε - τ ί τ λ ο  «"Ενας τρελός μι
λάει στόν  “Ηλιο».

“Ο μ ω ς  ό συγγραφεύς ,  σάν  ίδεολόγος  κι' αυ τός  καί στοχαστής ,  π ρ οχ ώ 
ρησε εω ς  τό ιδεατό  άντιφέγγισμα τής Συμφωνίας, σ '  ενα είδος Centre - Sujet 
τής Μ εγαλουργίας ,  δ π ω ς  τό  λέει στή μουσική του γ λ ώ σ σ α  κι’ ό ίδιος ό ποιη
τής - μουσικός. Γιά νά δώ ση  τό κακό άντιφέγγισμα τής Έ ν άτη ς ,  ή φαντασία 
τοΰ συγγραψέως, κινήθηκε, καθώς βλέπουν, μ' ενα τέτοιο συλλογισμό .

Ά ν  ό μεγάλος  Μ πετόβεν υψώθηκε σάν  μουσικό Μ ετέωρο, δμως σάν άν
θρωπος άπέτυχε σ τ ό  κοινωνικό του δ ρα μ α ,  δ π ω ς  άλλ οτε  άπέτυχε καί ό θ ε 
άνθρω πος.  Ή  πανανθρώπινη κοινωνία πού λαχ τάρ ισε  ό μεγάλος Δημιουργός 
καί τήν τραγ ού δη σε  σάν  ‘ Ημίθεος στό  IV μέρος τής Έ ν άτη ς ,  Εγινε γιά τόν 
εύφ άνταστο  σ υ γ γ ρ α φ έα  κέντρισμα, ώ στε  ν’ άπεικονίση μιάν άλλη άντίθετη τής 
χαμένης, αύτή πού δημιούργησε σήμερα ό άνθρωπος καί στηλώθηκε, λές, 
σ το ύ ς  δύ ο  Γ ίγαντας-όνειροπόλους, σάν  έφιαλτικός χλευασμός  μιας άδυσώπη- 
της Μοίρας. Αύτόν  τόν χλευασμ ό  τής κοινωνικής χίμαιρας τοΰ Μπετόβεν, τόν 
ά π έ δ ω σ ε  σ τ ό  τελευταίο του άφήγημά, πού τοΰ Εδωσε γιά τίτλο « Ή  κίτρινη 
Πολιτεία».

"Ο π ω ς  βλέπει ό άν αγ νώ στη ς ,  ή περιγραφή της μοιάζει σάν  Ενα επος- 
ζω γρ αφ ιά ,  πού είναι στήν ούσία  μαστίγω μ α  τής πανανθρώπινης κοινωνίας, αύ -



τής πού βλέπουμε δυ σ τυ χ ώ ς  σήμερα ολ ό γ υ ρά  μας. Γι* αύτό  τό λ ό γ ο  γράφτηκε 
σάν ενα τωρινό χρονικό τών  ήμερών μας, ά λ λ ά  διανθισμένο μέ τίς γνω στές  
άρετές τοΰ συγγραφέα , μέ φαντασία ,  μέ γ λαφ υ ρ ότη τα  καί βαθειές σκέψεις, 
Εχει σαρκαστική ειρωνεία κι’ άκ όμ α  ύπέρκαλλες ειδυλλιακές εικόνες, δ π ω ς  
τοΰ προφήτη-Ξωτάρη (νά είναι ά ρ α γ ε  ό Μπετόβεν ή ό θ ε ά ν θ ρ ω π ο ς  ;) πού κά
ποια νύχτα φεγγαρόλουστη , μιλάει στό  πλήθος, π άνω  ά π ό  μιά βουνοπλαγιά .  
« Ό  κάμπος τοΰ Μ α ρσ ύ α »  είναι ά π ό  τ ά  πιό γλαφυρά  καί β α θ υ σ τ ό χ α σ τ α  βι
βλία πού Εχω δ ιαβάσει.

Ό  Προκοπίου, γνω στός  σήμερα συνθέτης, είναι ώ ς  άνθρω πος  Ενας άγνός  
Ιδεολόγος  στήν τέχνη του, δ π ω ς  καί στή ζωή  του. Ευαίσθητος μέχρι νοσηρό- 
τητος, τόν πληγώνει δ σ ο  λίγους, ό βρωμερός  κοινωνικός ψευτόκοσμος, πού 
Εχει δημιουργήσει σήμερα όλ ό γ υ ρά  μας, ή κούφια συμβατική μετριότητα καί 
ό χυδαιότερος  άρριβισμός, μαζί μέ τό  άσυνείδητο θράσος  καί τήν έκμετάλ- 
λευση τών όσίων. Μ ’ αύτή τή γύρω  του κοινωνία, ό αισθηματικός αύτός  κ α λ 
λιτέχνης εΐν’ άδύνατο  νά συνθηκολογήση.

Δέν είναι άπό τούς ψυχικούς όργανισμούς πού συνθηκολογούν εύκολα, 
οΟτε καί δίνονται άβου λ α  σ τ ό  ρεΰμα νά τούς παρασύρη .

θυμούμεθα άκόμη π όσο  σκληρά μ α σ τ ίγω σ ε  ά λ λ ο τ ε  δημοσία, ώ ς  κριτι
κός τής «Π ολιτείας» καί τοΰ « Έ λ λ .  Τ αχ υ δρόμ ου »  αύτόν τό  γλοιόκοσμο. Τ ώ ρ α  
ζή άπό χρόνια τραβηγμένος, μ έσ α  στόν  άτομικό του κόσμο, πού διάλεξε  στή 
ζωή του.

Τ ά  κύρια γνωρίσματα  τοΰ συγγραφέα , είνε ό Ερωτας πρός τήν Τέχνη, 
ό οΤκτος του γιά δ,τι ζή καί υπάρχει καί ή φυσιολατρεία  του. Γι ’ αύτό  σ τά  
τραγούδια  του, πού τά ξεχωρίζει μέσα  στή Νεοελληνική μουσική ό αύθορμη- 
τισμός τής έμπνεύσεως καί ή εύγλωττη  φραστική τους, δ π ω ς  καί σ τό  λυρικώ- 
τατο  συμφωνικό του ποίημα «Νοσταλγικοί Χοροί» ,  πού άκούσαμε δυό φορές 
ά π ό  τή συμφωνική ’ Ο ρχήστρα, σ τ ά  λογοτεχνικά  του δοκίμια, σ τ ά  διηγήματα 
καί τ ά  άρθρα του στόν τύπο, ό πολύπλευρος  αύ τός  συνθέτης, φανερώνει Εναν 
αισθηματισμό γεμάτο  άπό ά δ ο λ ο  κι1 άγνό πάθος. Γράφοντας  γιά τόν Μ πετό
βεν, δονεϊται ολόψυχα άπό τίς δημιουργικές δυνάμεις τοΰ Γίγαντος τής Έ ν ά -  
της συμφωνίας, πού τόν όραματίζεται ισότιμο μέ τόν θ εά νθ ρω π ο .

Ά π ό  τούς 100 πάλι «Στοχ ασμ ού ς»  πού δ ιά β α σ α  καί Εβαλε σ '  άλλο  βι
βλίο, βλέπουμε τή βαθειά του πνευματικότητα, δ σ ο  καί Ενα Εντονο χριστια 
νικό συναίσθημα άλτρουϊσμοΰ, γιά κάθε τι πού υπάρχει στή ζωή, κλείνοντας 
μέσα στή συμπόνοια  του άκόμη καί τά  ζ ώ α ,  τούς κατώ τερου ς  αύτούς  ά δελ -  
φούς μας.

« eO Παρθενώνας, λένε, εϊν5 εργο Ανυπέρβλητο : 
λιγόστεψε τόν πόνο τον διπλανού σον κι' 
ώσαμ ’  ενα δάκρν καί τό εργο σον θάναι 
μεγαλύτερο»



«Κ ι ενα σκύλο αν δής βασανισμένο, στλαχνίσου τον : 
κάτω άπ τό στερέωμα δεν εχεις σύ, άλλά κι3 αυτός 
τά δικαιώματά του»

Σ το ύ ς  όραματισμούς  του μας παρασύρει άκάθεκτα : καί ώς  θά ίδοΟμε 
στήν πρωτότυπη αύτή εργασία , ό ποιητής μάς χειραγωγεί ήμερα κι" άρμονικά 
μ έσ α  σ ’ ένα δακρυσμένο προσκύνημα, πού ϊχει γιά τ ί τ λ ο :  «Τό  μονοπάτι του 
Μ πετόβεν».

Ή  φυσιολατρεία  τέλος  τοΰ ποιητή-μουσουργοΰ, καταλήγει πάντα σέ μιά 
φιλοσοφική έξαρση. ’ Απομονωμένος  σ τ ό  παγκόσμιο αίσθηματικό του όνειρο, 
βλέπει τή Φύση σάν τό θεϊκό κέντρισμα κάθε δημιουργικής έξορμήσεως, σάν  
τή μεγάλη ζ ω ο δ ό τ ρ α  τοΰ Σύμπαντος .

Σ τό  β α θ υ σ τ ό χ α σ τ ο  δοκίμιό του « Ό  άνθρω πος  μέσα στή Φύση», έμπνευ- 
σμένο άπό τήν Ποιμενική Συμφωνία, παραδίνεται σέ  φιλοσοφικούς σ τ ο χ α 
σμούς,  πού μετουσιώνονται σέ  λυρικές έξάρσεις  κι’ άντιφεγγίζουν μαζί μέ τά 
όλανθισμένα τοπία  τής Φ ύσεως καί τά  ψυχικά τοπία, αυτά  πού ξυπνοΟν τήν 
ένδόμυχη διάθεση τοΰ άνθρώπου, ένώ χωρίς καμμιά αισθητική έκζήτηση, άπο- 
βλέπουν μόνο στόν  καθαυτό  έκφραστικό τρόπο τής έσώτερης ζωής τοΰ αισθή
ματος.  Ή  ποιητική καί ή φιλοσοφική αύτή άνταπόκριση, παρουσιάζεται εκ
πληκτικά εναρμονισμένη στις πρωτότυπες  αύτές σελίδες. Κι’ αύτό  συμβαίνει 
γιατί τήν κάθε εκδήλωση τοΰ δισυπόστατου  Έ λ λ η ν ο ς  καλλιτέχνη, κυβερνά 
μιά πλήρης ισορροπία σιήν εξωτερίκευση τοΰ εσωτερικού του κόσμου, τόν 
όποιον  κρατεί ζηλότυπα, μακρυά άπό τ ά  μάτια τών βέβηλων καί τών ταπει
νών άνθρώ πω ν.

ΐ  ΣΟΦΙΑ ΣΠ ΑΝ Ο ΥΔΗ
Μ ουσικολόγος



Ο  Σ Υ Ν Θ Ε Τ Η Σ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ

ΤΟΝ Σ Τ Α Υ Ρ Ο  ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ πρωτογνώ ρισα  τό 1920 σ τ ό  Παρίσι, δπου ζο ΰ σ α  
άπ ό  χρόνια. ΤΗρθ’ έκεϊ νέος τότε  σπ ου δαστή ς ,  απόφοιτος  τοΰ ’ Ωδείου ’ Α 

θηνών καί σάν  παληός  παρισινός, τόν κατατόπισα  νά γραφτή στή Schola Can- 
torum, δπου άκολούθησε τά  μαθήματα  τής σύνθεσης τοΰ μεγάλου θεωρητικού 
καί συνθέτη Vincent D’ Indy· μετά συγκατοικήσαμε καί συνδεθήκαμε στενά , 
ώ στε  μπορώ νά π ΰ  δτι γνώρισα τόν συνθέτη, άπ ό  τ ά  πρώτα  του βήματα.

Σάν  σπουδαστής ,  θυμάμαι ήταν δουλευτής, μά σάν  άνθρωπος, είχε μιά 
ιδιοσυγκρασία άνώμαλη, ήτανε νευρικός κι' άνήαυχος, πού δέν^ μπόρεσε  ποτέ 
νά ύποταχτή σέ μιά μόνιμη προσπάθεια ,  ώ σ τ ε  τόν βλέπαμε ν άφήνη συχνά 
τό πεντάγραμμο καί νά δίνεται πότε στήν ποίηση καί πότε  στόν Π λάτωνα  ή 
σέ κάποιον άλλο  φιλόσοφο. 'Έ ν α  καιρό μάλιστα παράτησε  οριστικά τή μουσι
κή καί γράφτηκε στή φιλοσοφική σχολή τοΰ Basil (Σορβώνη), γιά νά φύγη κι 
άπό  κεΐ καί νά ξαναγυρίση πάλι στή Schola.

Γι* αύτό άναρω τιόμ αστε  πιά οί φίλοι του, πώ ς  θά κατόρθωνε ποτέ νά 
συνθέση, μέ τέτοια νευρική άστάθεια ,  πού είχαν τότε οί προσπάθειές  του.

«’Έ χ ω  κι’ έγ ώ —μάς ε λ ε γ ε - μ ι ά  α μ αρ τία  άπ ' τ ά  σ π ά ρ γ α ν α :  άρχίζω  δ,τι- 
δήποτε μ’ ένθουσιασμό κι’ άμ έσ ω ς  μέ γονατίζει ό κόρος» .

Είναι άλήθεια πώς ή ζωή τοΰ στοχαστικού  αύτοΰ  καλλιτέχνη, εμοιασε 
σάν  κάποιο παραμύθι. Τό έλ ά ττω μ ά  του φάνηκε ά π ’ τ ά  παιδικά του άκόμη 
χρόνια, σάν , δπ ω ς  είπε, αμ αρτία  άπ ’ τά  σ π άρ γαν α ,  γιατί σέ  ήλικία 14 χρό 
νων, π αρ άτη σ ε  τά  γράμ ματα , γιά νά γίνη ενα  περιπλανώμενο μαθητοπαΐδι— 
βιοτέχνης, που μέσα σ ’ ένάμησυ χρόνο, δγινε σιδηρουργός,  μαρμαροτεχνίτης, 
μαραγκός  καί τέλος εργάτης ποδηλάτω ν. Κι' άφοΰ  κουράστηκε ά π ’ δ λ α ,  ξα-
ναγύρισε πάλι στά  γράμματα .

Τίς σπουδές  του στή Schola (φούγκα, μορφολογία  κι' ένορχήστρωση).  
τέλειωσε τό 1924, δπου υ στέρα  πήρε μαθήματα  τυμπάνου άπό τόν ϊδιο τόν 
Vincent d' Indy, πού, καθώς ξέρουν, ήτανε στή νειότη του Timbalier τών 
Concerts Colonne, ένός όργάνου  πού κατέχει ά ξ ιό λ ο γ ο  θέση, μ έσα  σιή σ ύ γ 
χρονη όρχήστρα. Ή  μάθησή του ώφέλησε  σημαντικά τόν συ γγρα φ έα ,  γιατί 
άπό  τή μιά μεριά τοΰ έξασφ ά λ ισε  τή ζωή, ώ σ τ ε  νά μείνη δέκα  χρόνια σ  ενα 
μουσικό περιβάλλον δπως είναι τής Γ αλλίας  κι άπ ό  τήν άλλη, σ ά ν  έκτε- 
λεστής όρχήστρας , άπόχτησε τήν τεχνική πείρα, πού είναι άπαραίτητη  γιά 
κάθε μέλλοντα συνθέτη, πού πρέπει νά κατέχη τήν τεχνική καί πρό παντός



τά  πολύμ ορφ α  αίστητικά καί δυναμικά χ ρ ώ μ α τα  της σύγχρονης όρχήστρας-
Ά π ό  τότε  άρχισε γ ι ’ αύτόν  μιά περιπλανώμενη ζωή τροβαδούρου  σέ 

διάφορες πόλεις της Γαλλίας ,  γ ιά νά καταλήξη τέλος  στήν όρχήστρα  της 
"Ο περας  της γαλλικής λουτρόπολης Lamalou les Bains, δπου έργάστηκε τέσ
σερα  ολόκληρα χρόνια. Έ κ εΐ  εγραψε τήν πρώτη ά π ό  τις δύο σειρές τών τρα- 
γουδιών  του, γιά φωνή καί πιάνο, πού είναι μεστά άπό  πρωτοτυπία κι' Εκ
φραση, καθώς τ '  άκ ού σαμ ε  δώ  σέ  διάφορες συναυλίες. ’Έγραψε άκόμη 3)φωνες 
καί 4)φωνες χορωδίες, μιά σ ο ν ά τ α — φ α ντασ ία  γιά βιολί καί πιάνο, τό λιμπρέτ- 
το μιας "Ο π ερας  πού Εχει γιά τίτλο «Σ τό  νησί του Α λ κ ινό ο υ » ,  καθώς καί τό 
συμφωνικό ποίημα γιά μεγάλη όρχήστρα  «Νοσταλγικοί Χοροί», πού πρω το .  
παίχτηκε ά π ’ τήν όρχήστρα  του ΛαμαλοΟ κι άργότερα  στήν Α θ ή ν α  μέ τό Μη- 
τρόπουλο. « Ή  μελωδική έπίνοια—εγραψε τότε ή κριτική—ή τεχνοτροπία καί 
τό πλούσιο  χρώ μα  τής όρχ ήστρας ,  φανερώνουν τό  τάλαντο ,  τή φαντασία  καί 
τήν εΰαιστησία ,  αύτοΰ τοΰ συνθέτη».

"Α μα  ξαν αγό ρ ισ ε  στήν Ε λ λ ά δ α ,  ό ν ο στα λγός  αύ τός  τοΰ γαλάζιου μας 
ούρανοΰ, άρχισε νά γράφη κριτικές στήν «Πολιτεία» καί στόν « Έ λ λ .  Ταχυ
δρόμο» καί θυμόμαστε  άκόμη μέ π όσο  θάρρος Εκανε τούς άγώνες του άπό  τις 
στήλες αύτές, ένάντια σ τού ς  παρείσαχ του ς  άρριβιοτές, πού μπήκαν στόν κόσμο 
τής τέχνης μας, μέ τ ά  γ ν ω σ τ ά  γλοιώδη τους μέσα. Δέν  ξεχνάμε άκόμη καί τις 
έπιστημονικές του μελέτες, πού μάς Εδειξαν μαζή, τις  γνώσεις  του καί τή λο. 
γοτεχνική του άξια.

Σ τού ς  άγώ νες  του έκείνους στάθηκε πραγματικά άλύγιστος μαχητής καί 
καθώς λέει στόν  π ρόλογό  της ή ά ξέχ ασ τη  μεγάλη μας μουσικολόγος Σ ο φ ία  
Σπανοΰδη, ό ίδεολόγος  αύ τό ς  καλλιτέχνην ήταν ά δΰ ν στο  νά συνθηκολογήση 
μέ τόν γύρω  του άρριβιστή ψευτόκοσμο. Έ δ ίδ α ξ ε  άκόμη σάν καθηγητής του 
Έθν. 'Ωδείου, υ σ τέρα  Εγινε καθηγητής γυμνασίου καί σήμερα.., δικηγόρε! ! 
Π ραγματικά ή ζωή αύτοΰ  τ ’ άνθρώπου, έκδηλώθηκε μέ περιπέτειες ’ Ο δύσσε ιας  
καί νομίζω δτι μ έσα  σ τό  βαθυστόχαστο  διήγημά του «Ρογήρος Κόμποβιτς» 
βαλμένο σ' άλλ ο  βιβλίο, ύπονοεΐ τόν έαυ τό  του. Ά π ό  χρόνια έργάζεται στή 
σύνθεση ένός ορατόριου. « Ή  μάνα  τοϋ Χ ρίστου»  πού γράφει γιά συμφωνική 
όρχήστρα ,  μιχτή χορωδία ,  φωνητικό κουαρτέττο κι’ άφηγητή, μέ τά  μέρη τού 
του γραμμένα ά π ’ τόν ίδιο, ένώ ή ποίηση εΐνε τοΰ ποιητή Κ ώ στα  Βάρναλη. Τό 
είχε άφιερώσει σ τ ό  στενό  του φίλο, τόν δημιουργό -  δήμαρχο Κ. Κοτζιά. Τ ώ ρα  
— λέει ό ίδιος — ή κακή μοίρα  τάφερε νά τελειώση σ ά  μνημόσυνο».

Σ έ  τούτη τήν προσπάθεια ,  ό σκοπός του είναι ν’ ά π οδώ σ η  τόν άφανή 
κόσμο τοΰ Μπετόβεν, τούς στο χ α σ το ύ ς  καί τις εικόνες πού κλείνει ή μουσική 
του. Τό έπιχειρεΐ — δ π ω ς  λέει στήν περίληψή τ ο υ —μέ μελέτες βασισμένες πάνω 
σέ άντίστοιχα Εργα τοΰ Γίγαντα κι’ άκόμη μέ άτομικούς συλλογισμούς καί 
συμπ εράσμ ατα ,  πού καταλήγει μέ τή βοήθεια ψυχαναλυτικής ερευνάς τοΰ με
γάλου  Δημιουργοΰ.

Ή  ιδέα πού συνέλαβε ό συνθέτης, νά μετο:φέρη μέ γ ραφ τό  λόγο  τις 
έσώκλειστες  εικόνες τής μουσικής τοΰ Μπετόβεν, είναι όμο /.ογώ  όλότελα  π ρ ω 
τόφαντη, δ σ ο  καί δύσκολη καί προχωρεί σ τό  σκ οπό  του μ’ Ενα σύμπλεγμα 
άπ ό  άρετές : μέ ποιητική Εξαρση μέ βαθεΐς  συλλογισμούς, μέ τεχνικές γνώ



σεις, μέ ιδεαλισμό καί α ϊστημα καί 8λ* αύ τά  σφιχτοδεμένα  μέ τό γλαφυρό 
κείνο ϋφος, γιά τό όποιο  ό άλησμόνητος μουσουργός  μας  καί λόγιος Γ. Λ αμ
πελέτ, ελεγε «στόν Προκοπίου δέν γνωρίζω τί πρέπει νά έκτιμήσουμε περισ 
σότερο  : τό μουσικό ή τό λογοτεχνικό του τάλαντο» .

Είναι άκόμη προικισμένος μέ μιάν έντονη ποιητική φα ντασ ία ,  ώ στε  μέσα  
σ τ ό ν  «Κάμπο τοΰ Μ αρσύα» ,  βλέπουν εκτός άπό τούς άσυνήθιστους τίτλους πού 
δίνει στις άφηγήσεις του, νά μεταφέρη τούς  στοχασμ ούς  του μέ π αραστατικ ές  
εικόνες, έν& ή δημοτική πού γράφει, κλείνει κι’ αύτή γ λ ω σσ ο λ ο γ ικ ά  εύρήματα.

"Εχοντας λοιπόν μ π ρ ο σ τ ά  μας μιά τέτοια πολυμορφία —συνθέτης, λ ο γ ο 
τέχνης, ποιητής κι' έπιστήμονας —ό Στ. Προκοπίου άποτελεΐ τόν κλασικό τύ
πο, τοΰ διανοούμενου καλλιτέχνη.

Μ ΑΡΙΟ Σ Β Α Ρ Β Ο Γ Λ Η Σ  
Μ ουσουργός



Γ Ι Α  Τ Α  Ι Δ Α Ν Ι Κ Α  Κ Α Ι  Τ Α  Ο Ν Ε Ι Ρ Α  Σ Ο Υ

’ Α γαπητέ Σ τα ύ ρο ,
Ξεφυλλίζοντας  τ ά  χειρόγραφα άπό τις τό σ ο  ένδιαψέρουσες μουσικές 

σου  μελέτες πού είχες τήν καλωσόνη νά μοϋ στείλεις, σέ ξαναβρίσκω  τόν- 
ίδιο πάντα, δπως σέ π ρ ω τ ο γ ν ώ ρ ισ α  έδώ  καί 35 χρόνια.

Νέος τότε, σχεδόν παιδί, χτύπησες κάποτε τήν πόρτα τοΰ ταπεινού μου 
σπιτικού, ζητώντας  γιά νά σέ «μυήσω> σ τ ά  μυστικά τής τέχνης τΩν ήχων καί 
τών ρυθμών. .

Λίγο πιό υ στέρα  τράβηξες  τόν δικό σου  δρόμο, π ρ ώ τα  στό Παρίσι καί 
άρ γό τερ α  στήν 'Ε λ λ ά δ α .

"Ο μως ενα είναι βέβαιο : π ώ ς  άν σήμερα καί τά  δικά σου  τά  μαλλιά  
έχουν σχεδόν  άσπρίσει, ή ψυχή σου  μένει πάντα  ή ψυχή ένός παιδιού άγνοΰ  καί 
άγαθοΰ  σ τό  βάθος, π α ρ ’ δλες τις χίμαιρες πού κυνηγάει ή τις άταξίε ς  ένός 
♦ τρομερού παιδιού».

Καί δπως κάθε παιδί άνασταίνει στό  ψυχόρμητό του £ναν Δόν Κιχώτη, 
£τσι κ ’ έσύ Δόν  Κιχώτης τών  ώρα ίω ν  ιδανικών, ξεκινάς σ τό  φτερωτό σου ά λ ο 
γο  τής τέχνης καί του  όνείρου, νά πολεμήσεις έπί δικαίους καί άδικους.

Παθαίνεσαι γιά τ ά  ώ ρ α ΐα  μας έθνικά, καλλιτεχνικά Ιδανικά καί τήν 'Ελ
ληνική μουσικήν ιδέα, σέ  μιάν έποχή πού άγνοεΐ καί περιφρονεϊ κάθε ιδανικό 
καί κάθε δημιουργική καλλιτεχνική εκδήλωση.

’ Εδώ συμπίπτουν πιά οί δρόμοι μας, οί ιδέες μας, ό άγώ νας  μας, πού 
δέν μπορούσε νά τόν άνακόψει κανενός είδους έψήμερη προστριβή καί άντι- 
γνωμία.

Γιά τά  ιδανικά αυ τά ,  γιά τά  δνειρα καί τό  πάθος σου, γιά την αιώνια 
κι’ άκατάλυτη τέχνη μας, μιλάνε μ ’ 6νθεη μανία τά  χειρόγραφά σου, πού £χω 
μ π ρ ο σ τ ά  μου.

Καί μέ πραγματική συγκίνηση σου  σφίγγω  φιλικώτατα τό χέρι.

Μ ΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜ ΟΙΡΗΣ 
τής ’ Ακαδημίας ’ ΑθηνΩν 

Π ρόεδρος  τής ‘ Ε ν ώ σεω ς  'Ελλήνων Μ ουσουργών



Α Π Ο  Τ Ο Ν  Κ Α Μ Π Ο  Τ Ο Υ  Μ Α Ρ Σ Υ Α

« . . .  Γιά σύμβολα τής ζωής μον 
πήρα τον Σωκράτη και τόν Χριστό»

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ



Α Σ  Α Ν Η Φ Ο Ρ Η Σ Ο Υ Μ Ε  Τ Ο  Β Ο Υ Ν Ο  Τ Ο Υ  Γ Ι Γ Α Ν Τ Α

ΠΟΥ, κάτω άπ’ τον “Ηλιο δέν είναι γνώριμη ή σπάνια Μορφή, άπ ’ 
τούς εφήμερους ανθρώπους ;

Σ ’ αυτή ξανασαρκώθηκε τό Θείο, γιά νά φανερωθή, δχι σάν άλλοτε, 
στό Ν αζωραίο, Προφήτη τής αγάπης καί συγγνώμης, μά σάν τραγουδι
στή;:, μέ τά πιο πλατιά, τά πιο παρθένα καί πολύμορφα συναιστηματα. 
Γιατί ό συνθέτης τής Έ νατης, πίστεψε κι5 αγάπησε σά Βραχμάνος κάθε 
τι πού υπάρχει στή ζωή- άπ ’ τήν πεταλουδίτσα τής εξοχής, πούτρεχε νά 
γλυτώση άπ” τό κυνήγημα τών παιδιών, μέχρι τόν τραγικό Προμηθέα, 
πού τραγούδησε μέ λυγμούς, τό φριχτό του μαρτύριο.

Ό  Μπετόβεν στάθηκε μέχρι σήμερα (γιατί τό μέλλον είν’ άγνωστο), 
σάν τό τελειότερο Alter - E go τής Μούσας τών ήχων' καί είναι δίχως 
άλλο, ή διαλεχτότερη Μορφή, άπ’ δσες λιγοστές μπόρεσαν ν ’ άνηφορίσουν, 
μέχρι πάνω στήν κορφή, τοΰ μουσικοΰ ’ Ολύμπου.

Γράψανε πολλά γι’ Αυτόν : σοφοί κι” ανίδεοι ερασιτέχνες μίλησαν 
συχνά γιά τό έργο του κι’  άλλοι γιά τή μίζερη ζωή του. ’ Αλλά μέσα στόν 
ψυχόκοσμο τοϋ κουφοΰ Τιτάνα, μέσα στόν κάμπο τής καρδ.άς του μέ τήν 
οργιαστική βλάστηση αιστημάτων καί ιδεών, δέν είδαμε, σ ’  δσες ξένες 
διατριβές κι’ αν διαβάσαμε μέχρι τώρα, νά ερευνούν ποτέ γιά τ ’ άκριβώ- 
τερο στοιχείο τής μουσικής του : αύτό πού κάτω άπ ’ τήν ακουστική της 
σαγήνη, τρέχει σΓχ μεγαλόπρεπο ποτάμι κι’ απλώνεται μέσα σέ μεταφυσι
κούς κάμπους, καί)·ώς συμβαίνει στά οργανικά του κονσέρτα, σέ μερικές 
σονάτες καί προ παντός, στις Συμφο)νίες του, μέ κορύφωμα τήν Έ νάτη .

Στις διατριβές τους, άλλοι γράψανε γιά τήν τεχνοτροπία του, άλ
λοι γιά τίς αίστητικές του περιόδους καί τήν έξέλιξή τους, άλλοι βιολό- 
γησαν τό επίγειο πέρασμά του, μέ τά βάσανα καί τόν αβόλευτο χαρακτήρα 
του κι’ άλλοι μίλησαν γιά τίς αγάπες του, μέ γυναίκες πού δέν Τόν 
νοιώσανε. Ό μ ω : δέν εΐν’  αύτός μονάχα ό Μπετόβεν.

Τά οράματα τής φαντασίας του, πού λαμπύρισαν πρώτα σ ’ αυτή 
καί μετά άνάβλυσαν άπ ’ τό βαθύτερο Είναι του, γιά νά πάρουν ύστερα



άπό μόχθους, τήν υπόσταση τής μουσικής ζωής, μας έμειναν δυστυχώς 
κρυμμένα κι5 άγνωστα, παρά τις τεχνολογίες τών ειδικών καί τις μωρολο
γίες τώ ν  ανίδεων.

Τά νερά πού ποντοπόρησε ό μεγάλος Καλλιτέχνης, τά βρήκαμε πολύ 
βαθύτερα, δταν σκύψαμε πάνω στό εργο του, κάπου 25 χρόνια, σάν 
προσκυνητής κι° εργάτης.

Αν δ Μπετόβεν ήτανε ποιητής ή καί ζωγράφος, τά φτερουγίσματα 
τοϋ νοΰ καί τής καρδιάς του, θάτανε πιό νοητά στόν άνθρωπο, γιατί ή 
γλωσσά τών ήχων που μίλησε είνε σιβυλική κι’  ακατάληπτη στούς πολ
λούς. Το ιδιο θα  γίνονταν και μ οποίον άλλον 'Ολύμπιο τεχνίτη, άς πούμε 
τον ^αίκσπηρ, αν τυχαινε καί τοϋτος να μιλήση μέ τήν ίδια γλώσσα : ένώ 
τώρα, of. κοσμοι τής ψυχής τοΰ ποιητή, μάς είναι πιό νοητοί, αν καί 
πρόκειται για ομοιο θεογέννητο αστέρι.

Ή  άχτινοβολία τοϋ έργου τοΰ Μπετόβεν καί τό στύλωμά του σάν 
έν άπο τα λιγοστά, μέσα στους αιώνες, οφείλεται άκόμη καί στό ψηλό 
σκοπό του, πού άμα λείπη, ή τέχνη είναι μικρή, καθώς λέει κι’ δ Π λάτων. 
Τό έργο του έχει ήθοπλαστική επίδραση, πάνω στόν άνθρωπο.

Λίγοι καί σπάνιοι είναι 6'σοι κάνανε έργο τους τό σκοπό αυτό τής 
Τέχνης κι άκόμη λιγωτεροι, δσοι πλάϊ του συνταίριαζαν καί τήν ϊδια 
τους τή ζωή. Ό  πουριτανισμός τοϋ κουφοΰ Τιτάνα ήταν απόλυτος κι’ 
ού'τε σκιές περάσαν άπ ’ τό νοΰ του, τά σοφίσματα καί τά I /a r t  pour 
l ’ art τών σημερνών, πού τιποτένιοι κι° έκφυλοι, θέλουν μ5 ανίερες προ
φάσεις, νά παραστήσουν τούς βαθυστόχαστους, δήθεν, ιεροφάντες τής 
τέχνης.

Οί βιογράφοι του πού ξεδίπλωσαν καί τις πιό άπόκρυφες πτυχές 
τής ζωής του, δέ βρήκαν ψεγάδι μήτε σ ’ αυτούς τούς πειρασμούς μέ τούς 
γυναικείους έρωτές του.

Ονειροπολος, αλτρουιστής, φυσιολάτρης, ή ποιητική του καρδιά 
τόν έφερε καί μέχρι τό βωμό τοΰ αγνού πλατωνικού έρωτα : γιά νά βασα
νιστή δμως κι απ αυτόν κι5 έτσι νά μετουσιώση σ" αθάνατα έργα κΓαύ- 
τή τήν ερωτική παρθενιά του.

***

Σέ τέτοιο πολυπλουσιο λιβάδι, αφήσαμε τή σκέψη μας γιά πολλά 
χρόνια νά πλανηθή. Μ άς βόηθησαν δμως ν" άγναντέψουμε κοντύτερα τή 
βλάστηση του, τά δέκα χρόνια πού ζήσαμε στή Γαλλία, σάν έπαγγελμα- 
τίας μουσικός. Μάς βόηθησαν άκόμη, οί μεγάλοι μαέστροι κι’  οί φημι



σμένοι βιρτουόζοι π ’ ακούσαμε, μέ τις κλασικές ερμηνείες τους κάτω 
άπ" τήν παράδοση, πού μόνο αυτές άρκοΐνε, γιά νά χειραγωγήσουν έναν 
ειδικό μέχρι τά άδυτα.

Στήν πολύχρονη λοιπόν έρευνα, είδαμε πώς ή Μπετόβειος μουσική, 
είναι δυσυπόστατη' άπό τή μιά μεριά άγκαλιάζει τά έμφυτα συναιστή- 
ματα τής άνθρώπινης καρδιάς (τόν πόνο, τή χαρά, τήν ελπίδα, τόν εν
θουσιασμό, τήν άπογοήτευση κ. ά.) καί ταυτόχρονα, σάν προέχταση, 
ανεβαίνει σέ έξώκοσμους στοχασμούς φιλοσόφου. Τό πρώτο μέρος — 
τ ’ ανθρώπινο —  είναι αύτό πού αΐστάνονται καί συγκινεΐ βαθειά τά 
πλήθη' τό άλλο, μένει γιά τούς πολλούς νεφέλωμα κι” ούτε ξέρουμε — 
δπως είπαμε —  ν" απασχόλησε μέχρι σήμερα ή φιλοσοφική του πλευρά 
κι" αυτούς τούς μουσικολόγους.

Ή  τόσο θεόπνευστη μά κι° ανθρώπινη μουσική του, μένει έτσι λει
ψή σά νόημα στόν ακροατή, ενώ δέ συμβαίνει τό ϊδιο ού'τε μέ τή δυσκο- 
λονόητη μουσική τοϋ Βάγκνερ, δπου τό νόημά της μάς γίνεται πιο π ρο
σιτό (άν κι ό βαγκνέρειος ήχος περνάει μέσα απ ’  τούς μαιάντρους τής π ο
λυφωνίας) εξ αιτίας τοϋ μύθου, τής ποιητικής αυτής λεωφόρου πού τό 
φωτίζει, μέσα στό βαγκνέρειο μουσικόδραμα.

Αύτόν λοιπόν τόν πνευματικό κόσμο τοϋ Μπετόβεν, πού ή σπάνια 
μεγαλοφυΐα του έστησε αόρατο παλάτι μαγικό πάνω στά κύματα τών 
ήχων, ζητήσαμε μέ πολύχρονη προσπάθεια ν ’ άχνοφωτίσουμε, γιατί άλ- 
λοιώς ύ κόπος θάταν περιττός, μιά πού δλες οί πτυχές τής ζωής καί τοϋ 
έργου του, έχουνε πολυψαχτή άπό άξιους ιστορικούς καί σοφούς τε
χνοκρίτες.

Πήραμε, δπως θά  δοϋνε, ένα δύσκολο καί παρθενικό μονοπάτι, 
γιατί στόν πολυπατημένο δρόμο, θά παθαίναμε καί μεϊς δ,τι άλλοι πα
θαίνουν σήμερα στή σύνθεση, άναμασώντας φόρμες καί ιδέες λ. χ.  τοΰ 
Μπάχ, μ’ αξίωση νά φέρνουν τήν τιάρα τοΰ συνθέτη.

Ό τ ι  άκόμη ό κόσμος τών ιδεών τοΰ Μπετόβειου έργου είναι σημαν- 
τικώτερος καί ξεπερνάει τόν συναιστηματικό, φαίνεται κι’ άπ°τή χρονική 
έκταση πού παίρνουν τά μεγάλα του έργα (ή III  Συμφωνία κρατάει 50' 
λ. ή IX  69'), πού σημαίνει δτι αυτά ποντοποροϋνε κυρίως πάνω  σέ ιδέες 
πλατιές καί λιγώτερο σέ συναιστήματα, πού έχουν έκταση περιορισμένη.

Έ ν α  Lied ή μιά Μπαλλάντα μπορούν νά στηριχτούν ολόκληρα πά
νω σ ’ ένα ή περσότερα συναιστήματα' μά έργο μέ χρονική διάρκεια εΐν° 
αδύνατο, δσο κι’ άν ό συνθέτης άρμέξη τό συναίστημα μέ πολύπειρη μ α 
στοριά. Θά ήταν λοιπόν βασική παρανόηση, άν ξηγοΰσαν τό προβάδισμα 
τού Μπετόβεν μεσα στο μουσικο Π άνθεο, απ ' τήν αΐστητική συγκίνηση



πού γεννάει ή μουσική του, είτε άκόμη άπ ’ τή τεχνική του : γιατί τό εργο 
άλλων, δπως τοΰ Μ όζαρτ, είναι πιό κλασικό κα'ι πιό λογικά γραμμένο, 
ένώ τοΰ Μπάχ είναι σοφό κι° άσύγκριτα περίτεχνο.

Τό μεγαλείο του 6 Τιτάνας, τ ’  οφείλει στις πλατιές κι’  απέραντες 
ιδέες του, πού μένουνε—είπαμε — γιά τούς πολλούς, σάν ένα παρθένο δά 
σος, μέ λογιών λογιών πυκνά και δυσκολοπέραστα φυλλώματα. Ά λλά  μέ 
ποιο τρόπο ήταν δυνατό νά φτάσουμε στόν απόκρυφο Μπετόβεν ;

Ό  φημισμένος αρχιμουσικός, πού δημιούργησε κι’ εδο)σε τ ’ δνομά 
του στήν παρισινή όρχήστρα Έ δουάρδος Κολόν, έγραψε, προλογίζοντας τό 
βιβλίο τοΰ ΙΙροντόμ : « Ό α ο  περσότερο ερευνούμε τή ζωή του, τόσο πιό 
φωτεινό καί θαυμαστό μάς γίνεται τό έργο του» —  σοιστό τό εύρημα. 
Ή  επίγεια ζωή αυτού τοΰ Η μιθέου , τά περιστατικά τής ζωής του, ό χα
ρακτήρας του μέ τις όξύτατες αντιθέσεις, ή φτώχεια κι’ οί άρρώστειες 
του, ή περηφάνεια του μπροστά στούς ισχυρούς, ό ξεχασμός του μέσα 
σ ’  άτέλειωτες σκέψεις, οί ήφαίστειοι ενθουσιασμοί του, πού πάνω στά 
φτερά τους ξεφώνιζε τόν εαυτό του Θεό, γιά νά κυλίση άμέσως στήν πιό 
μεγάλη απελπισία, ή ζωή λέμε τέτοιου ανθρώπου, δπου χλοομός κι’ αμί
λητος στό δρόμο, μ’ ένα κεφάλι σκυμένο μεδοΰσης (ή παρομοίωση είναι 
τοϋ Βάγκνερ), έδινε στό διαβάτη τήν εικόνα κάποιου πονεμένου τρελού, 
αύτή μάς έ'γινε οδηγός, στό μονοπάτι πού πήραμε, γιά τόν απόκρυφο κό
σμο τοΰ Μπετόβεν.

Ή  ζωή τοΰ μεγάλου συνθέτη κΰλισε, καθώς ξέρουν, βασανισμέ
νη. Ά π ό  παιδάκι ακόμα, έπεσε στήν κακομεταχε'ριση ένός πατέρα άλκολι- 
κοΰ μουζικάντη, γιά ν ’  άνέβη, δσο μεγάλωνε, στό Γολγοθά τοΰ πάθους. 
Βασανίστηκε ψυχικά, μά ύπόφερε καί στή σάρκα μέ τις διάφορες άρρώ- 
στειες' κι’ ή Μοίρα πού τόν φθόνησε άγρια στή ζωή του, τοϋ πήρε γιά 
κορύφωμα καί τ ’  άνεχτίμητο πού είχε, τήν άκουή του. Ό π οιος άλλος 
καί χαλκέντερος αν ήταν, θά πέθαινε μέ τέτοιες μέσα κΓ έξω πληγές. 
Αύτός εζησε, γιατί — δποος είπε δ Γκαΐτε — ήταν φορέας μιας θεϊκής 
αποστολής.

Τή ζωή του σφιχτόδεσε μέ τις ηθικές αρχές σά βιβλικός Προφήτης. 
Συνταίριασε τό καλλιτεχνικό ιδεώδες μέ τήν ηθική υπόσταση τ ’  ανθρώ 
που καί τό ζευγάρωμα αυτό, φανερό στήν πράξη άπ ’ τούς συγχρόνους του, 
διαδόθηκε στις κατοπινές γενηές, άπ’  τά λόγια πού ξεστόμιζε σάν επι
γράμματα : «Γ ιά  σύμβολα τής ζωής μου, πήρα τό Σωκράτη καί τό Χρι



στό» — «Τήν αλήθεια νά τή λέμε, έστω κιΓ αν χαθή δ κόσμος». Ά λλοϋ  
βλέποΐ'με πάλι τήν απέραντη ευαισθησία του, για κάθε πλάσμα δώ  κ ατω . 
«Συμπονέστε τη, παιδιά μου, ας είναι και πεταλουδιτσα».

Οί βιογράφοι του, μας είπαν άκόμη, δτι δσο πλήθαιναν τά χρόνια 
του, γίνονταν απόκοσμος καί μισάνθρωπος" αιτία για τοΰτο, ηταν οί 
ατέλειες κι’ ή διαφορά τοΰ γΰρω του κόσμου μέ τόν δικο του, που γι 
αυτό απομονώθηκε σ ’ ελάχιστρς μόνο σχέσεις κι’ αποκαρδιωμένος, γιατί 
δώ κάτω έπεσε κατά λάθος, γράφει σ ένα γράμμα στο φιλο του Γλιχεν- 
στάϊν «Φτωχέ Μπετόβεν, καμιά ελπίδα γιά σένα σέ τοΰτο τόν κόσμο' μό
νο στους τόπους τοΰ ίδανικοΰ, θα βρής την ειρηνη καί την ευτυχία».

Γνωρίζουμε άκόμη δτι κάθε ιδέα ή συναίστημα που βλασταινε μέσα 
του άπό κάποια εξωτερική αιτία, δλος δ άφθονος κόσμος τών ιδεών, πού 
ήτανε μερονυχτίς άποροφημένος, μετουσιώνονταν μέσα του σέ μουσική, 
δπως κι" οί πλατωνικοί έρωτές του, πού γίνανε γι’ αυτόν, μουσικά αρι
στουργήματα.

Ό  έρωτας του γιά τίς δυο γυναίκες (τήν Τερέζα τής Βρουνσβίκης 
καί τήν Ίουλιέτα Γουϊτσιάρντι), τούδωσε τήν IV  συμφωνία (σε Sib), τής 
οποίας τό Adagio, άναδίνει μιά ουράνια ψυχική ευδαιμονία. Ό  πονεμέ- 
νος πάλι χωρισμός του άπο μιαν αλλη, την Μπετίνα τουδωοε την V II, 
τής οποίας τό Allegretto (Σέ L,a έλασ.) κρώζει σά σπαραγμός.

Ά λ λ α  μέσα σ τ ’  αδιέξοδο πού ήρθαμε συχνά, ζητώντας τόν μεταφυ
σικό κόσμο τοΰ Μπετόβεν, προσέξαμε πως τη δημιουργία του, την κέν
τριζαν συνήθως διάφορες εξωτερικές αιτίες, πού ήταν δμως άσχετες με
ταξύ τους : ενας έρωτας, τό πά\ί)·ος κάποιου ήρωα, ένα ιδανικό, ή άγάπη 
του στή Φύση κ. ά. Αύτό μάς βόηθησε νά προσέξουμε καί νά προτιμή
σουμε τή μέθοδο τής διαμοίρασης τής ερευνάς, γιατί ετσι, τα ψηλα κι 
άφαιρεμένα νοήματα τοΰ μεγάλου Στοχαστή, θά  γίνονταν λιγώτερο απρό
σιτα καί σέ μας καί στόν αναγνώστη. Γι" αύτό τό βιβλίο μας έγινε σύμ
πλεγμα άπό μελέτες, μέ δικό της ξεχωριστό τίτλο ή κάθε μία : αλλά καί 
κάθε μελέτη, πήρε μορφή σάν άφήγημα, μέ πρόθεση νά κάνουμε συγγε
νέστερη τήν εξήγηση τών ποιητικών του ιδεών.

Βρήκαμε δμως μεγάλη δυσκολία— πού κάποτε φαινότανε άπέραστη — 
σκεφτόμενοι μέ ποιο τρόπο θά  φέρουμε μπροστά μας, έναν αφανή κι άϋλο 
κόσμο, γιατί καθώς βλέπει ό αναγνώστης, δέν πρόκειται γιά μετάφραση 
άφαιρεμένων ιδεών άπό μιά γλώσσα σέ άλλη, αλλά γιά υλοποίηση κρυμένων 
φευγαλέων σκιών, μέσα στόν αόρατο—καθώς είπαμε— κοσμο τών ήχων, 
πού άλλες σβήνουν κι’ άλλες σάν αχτίδες τρεμολάμπουν. Έ ντεκ α  χρόνων 
προσπάθεια, δέν ξέραμε άκόμη πώς ν ’ αποδώσουμε τα οράματα τέτοιου



Σ τοχαστή— ζωγράφου, πούναι αθέατα στούς πολλούς, μά στούς λίγους 
γνωστές τής αιθέριας τέχνης, φαντάζουν ολοκάθαρα σαν μέσα σέ ζωγρα
φισμένο πίνακα. Ποιος μουσικός δέ βλέπει σάν ολοζώντανη εικόνα, μέσα 
στο Scherzo της Έ νάτης (γιά τή Συμφωνία μιλάμε ειδικά στό βιβλίο), 
χωριατες νά τραγουδοχορεύουν στό λιβάδι, ή δέν ακούει τ ’ ανέμισμα τών 
φύλλων και to  τραγούδι τών πουλιών j

Μέ δοσμένα λοιπόν τις φυσικές και ηθικές του ιδιότητες (τό χαρα
κτήρα του, τη φαντασία του, τήν ευπάθεια τής ψυχής του, τις ηθικές 
του αρχές, τό ιδανικό του νά πλησιάση στόν τέλειον άνθρωπο, τήν εξώ - 
κοσμη σκέψη του καί τή νοσταλγία του γιά ενα κόσμο διάφορο τοΰ επί
γειου), μέ μιά βάση αυτά τά στοιχεία, μέ άλλη τό γνωστό μας έ'ργο του 
και τέλος τις γενήτρες αφορμές πού λέμε πιό κάτω, προσπαθήσαμε νά 
δώσουμε μορφή στις διάσπαρτες μέσα στή μουσική του ιδέες καί συναι
σθήματα μ απλοποιημένες μελέτες, γραμμένες, είπαμε, σάν αφήγημα, γιά 
νά γίνουν έτσι πιό καταληπτές απ' τούς αμύητους.

Η μεταφορά τοΰ απόκρυφου κόσμου τοΰ Μπετόβεν, δέν πρέπει 
τώρα νά νομίσουν ότι εγινε, δίνοντας μεταφορικές έννοιες στά νεκρά 
φθογγόσημα : ότι δηλ. με τό Do, ο Συνθέτης σκέφθηκε τάχα δέντρο— 
μ!  b ψ1’χ^  ^ μέ τ °μ °τίβο  D o M i-Fa-La νοούσε «Νεράιδα στήν πη
γή» ή δ,τι άλλο. Τ ’ άχνοφώτισμα εγινε άλλως, γιατί ό σκοπός ήτανε δύ
σκολος καί βαδίσαμε άπό τραχύ μονοπάτι, γιά νά βροΰμε τις κρυμένες ει
κόνες καί τή βαθύτερη στόχαση τοΰ μεγάλου Δημιουργού.

Φ**

Αφού μελετήσαμε το Συνθέτη σα ψυχοσύνθεση, πήγαμε στις επι
δράσεις πού εχουνε οί έξω  παραγωγικές αιτίες πάνω στόν άνθρωπο, δηλ. 
στά συναιστήματα καί στις σκέψεις πού γεννοΰν στό ίιποσυνείδητό μας καί 
πούναι πάντα όμοιες, μέ μόνη τή διαφορά δτι αύτός ό έσώκοσμος, ζή στούς 
κοινούς ανθρώπους κι' αργοκυλάει σά μικρό ποτάμι, ενώ στούς λίγους, 
στούς μεγάλους, αναταράζει σάν άγρια θάλασσα : Παράδειγμα, δ άνθρω 
πος μπροστά στή Φύση. Τ ’ απαλό κι’ απολυτρωτικό γοήτεμα πού φέρνει 
τ άντίκρυσμά της στόν κοινό άνθρωπο, έγινε στήν ψυχή τοΰ Μπετόβεν, 
φλογερό πάθος, ώστε νά λέη τό γνωστό &άγαπώ ενα δέντρο περσότερο 
από εναν άνθρω πο». Κι° αύτή ή φυσιολατρεία, γλυκειά μά στείρα στούς 
πολλούς, γέννησε σ ’  αυτόν τήν V I Συμφωνία (ΓΙοιμενική), τ ’  ακουστικό 
αυτό χάρμα, μέ τις ύπέρκαλλες ποιητικές του ώμορφιές.

Π ροχωρώντας έτσι αναλυτικά, μέ γνώσεις γύρω άπ ’ τή ζωή του, τήν



-ψυχοσύνθεση και τό εργο του, ακόμα κι5 άπ5 τις επιδράσεις πού δέχεται 
καθολικά ή ανθρώπινη φύση, ζητήσαμε μετά νά βροΰμε, μέ κάθε μέσο καί 
ιστορικό ακόμα στοιχείο, ποια ήτανε, σέ κάθε εργο τοϋ Συνθέτη, ή μο
ναδική αιτία, πού τόν κέντρισε νά δημιουργήση.

Στις Συμφωνίες του (IV  καί V II), αφορμή — δπως είπαμε — έ'γινε 
ό έ'ρως- στήν ΙΙοιμενική, ή λατρεία του στή Φύση’ καί στό Μεγαλοΰργημα 
τής Έ νάτης, σπορέας έγινε ό πόνος του γιά μιά χαμένη πανανθρώπινη 
κοινωνία, μιά κοινωνία πού πόθησε καί νοσταλγός της, τήν οραματίστη
κε πάνω στά Ή λΰσια, τραγουδώντας την μέ τόν πανώρηο ϋμνο τής χαράς.

Μ.5 αυτή τήν αναλυτική έρευνα τ ’ ανθρώπου καί τοϋ έργου του σάν 
προεργασία, τ ' άφαιρεμένα διανοήματα τοΰ Μπετόβεν, άρχισαν πιά ν ’ ά- 
χνοφωτίζουν στή σκέψη μας, γιατί εντοπίστηκαν μέσα στά πλαίσια τής 
αντικειμενικής κριτικής, δπου ένας ειδικός τής τέχνης τών ήχων, μπορεί 
νά ΐδή καί νά έξηγήση, ανάλογα μέ τίς φυσιολογικές επιδράσεις πού γεν
νούν στόν άνθρωπο οί απέξω αιτίες.

”Αν ή γλώσσα τοΰ μουσικού Τειρεσία, ήταν τοΰ λόγου ή τής παλέ- 
τας, θά  μάς έδινε φανερά τούς ’ίδιους στοχασμούς καί τίς ’ίδιες εικόνες, 
πού αντλήσαμε καί μεΐς άπ ’ τό έργο του, ΰστερ’ από πολύχρονη καί κο
πιαστική προσπάθεια. Φυσικά σάν ποιητής εϊτε ζωγράφος, ή μεγαλοφυία 
του θά ζωγράφιζε άλλοιώς τόν Π όντο, δπου πάνω του κυματόδερνε κι" ό 
’ίδιος. Ό  γράφων σά μέτριος τεχνίτης, ζωγράφισε τήν ταραγμένη θ άλ ασ
σα , άπ" τήν ακρογιαλιά.

Ή  μεταφορά τοΰ πνευματικού Μπετόβεν, έγινε μέχρι τέλος μέ τόν 
ϊδιο αναλυτικό τρόπο : έτσι κάθε μελέτη, στηρίχτηκε πάνω σέ αντίστοιχο 
μουσικό του έ'ργο κι’  ανάλογα μέ τή γεννήτρια αιτία, πήρε ή μελέτη τόν 
τίτλο της, αλλά τίτλο γενικό, άνιχνεΰοντας σ ’ αυτή τή Μπετόβειο ψυχή, 
μέ κάθε στοιχείο τεχνικό κι’  ιστορικό καί μαζή μ’  επίμονη συλλογιστική 
προσπάθεια. Μ” αυτόν τόν τρόπο ήρθαμε στό φυσικό συμπέρασμα, πού 
βγάζει κανείς άβίαστα, δταν ξέρει σπόρο καί σπορέα, αλλά καί τό χώμα 
δπου έσπειρε.

Έ τ σ ι  ή V I Συμφωνία (Ποιμενική), γεννημένη άπ ’  τή φυσιολατρεία 
του, ξηγήθηκε σά στοχασμός καί σά συναίστημα, σέ περιεχτική μελέτη, 
μέ τίτλο « Ό  άντ^ρωπος μέσα στή Φύση».

Οί Συμφωνίες IV  καί V II , βλαστάρια τής αγάπης του γιά δυο γυ
ναίκες, ξηγήθηκαν κι’  αυτές σ ’  ανάλογη μελέτη, μέ τίτλο « Ό  έρως στόν 
’ Α ρτίστα» κ.ο.κ.

'Η  ιδιορρυθμία τώρα τής προσπάθειας σέ χωριστές μελετες, μάς 
έδωσε τήν ευχέρεια νά φωτίσουμε περσότερο τή Μορφή καί τή τέχνη τοΰ



Γίγαντα καί μ ’ άλλες ρεαλιστικές μελέτες ίστορικοκριτικοϋ περιεχομένου, 
καθώς είναι «Οί τρεις εποχές», « Ό  Βάγκνερ καί οί Ρώσοι», «Οί Ρώσοι 
καί οί Μ οντέρνοι», δπου σ ’ αυτές δίνουμε τα σημαντικά στάδια πού πέρασε 
Ή τέχνη τών τ]χον, απο μια προμ,πετοβειο μαχρινή εποχή, μέχρι τούς συγ
χρόνους μας.

Ό σ ο  για τά δυο ιστορικά αφηγήματα : «Τό προσκύνημα τοϋ Βάγ
κνερ» καί «Τό μονοπάτι τοϋ Μπετόβεν», τό πρώτο μαρτυρεί τό θαυμασμό 
και τήν αναγνώριση πού είχε άπ ’ τούς συγχρόνους του, ζώντας άκόμη, 
ενω σ τ” άλλο μιλάμε γιά τόν άψυχο φίλο του, τόν εξοχικό κείνο δρομά
κο, που πήγαινε έπι τριάντα χρόνια νά σκεφτή καί μέχρι σήμερα μένει 
γιά τόν πνευματικό άνι^ρωπο, σάν ενα ιστορικό κειμήλιο.

τιΊ σύντομη αυτή σκιαγραφία τοΰ μεγάλου Δημιουργού, ι̂ ά 
ελειπε τό έντονώτερο χρώμα, άν κλείναμε μέ τίς μουσικές του μόνο πυ
ραμίδες, χωρίς νά ποΰμε λίγες λέξεις καί γιά τό Μπετόβεν - άνθρωπο, μέ 
τό μεγάλο ιδανικό πού πόθησε στή φθαρτή ζωή του.

Θ ’ άφίναμε έτσι τήν πιό σημαντική αρετή τής σπάνιας αυτής Μ ορ
φής, γιατί άν πολλοί έκλεισαν τή φαντασία καί τούς πόθους τους, μέσα 
σε ιδανικό περίγυρο, ελάχιστοι είναι δσοι κλείσανε σ ’ αυτόν καί τήν ϊδια 
τή ζωή τους.

Ο απόκληρος Α ρτίστας, εζησε σάν άνθρωπος πιό αγνός κι’ άπ° τό 
θρησκόληπτο άκόμη Μπάχ' γιατί Α ύ[ός δέ γνώρισε ούτε οικογένεια, ούτε 
κι απ ^τις άλλες παράνομες χαρές, πού χαρίζει ή ζωή. Είναι άκόμη γνω
στό άπ ^τούς βιογράφους του, πού μάς γνώρισαν λεπτόλογα τή ζωή του, 
πως οί άρρώστειες καί τ ’ άπόκουφο πού τόν ταλάνιζαν, τράχυνα\ τό χα
ρακτήρα του καί τόν έκαναν, δσο γερνούσε, βαρύ καί λιγόλογο, ώστε στά 
στερνά του χρόνια, απόκοσμος πιά, απομονώθηκε όλότελα μέσα στό βα
θύτερο Είναι του. Σ ’ αυτά τά χρόνια τής ζωής του, έγραψε τήν Έ νάτη.

Η φήμη τώρα ποΰχε σάν άνθρωπος, ζώντας ετσι κατσούφης, μέσα 
στή ραφιναρισμένη τότε πόλη τών «καθώ ς πρέπει», ήταν ενός μεγαλοφυή 
τρελοΰ, γιατί ή μεγαλοφυΐα του είχε άναγνωριστή κι’ άπό τ ’ ανώνυμο 
άκόμα πλήθος, περσότερο βέβαια άπό σνομπισμό, παρά άπό κατανόηση 
τοΰ έργου του.

Μιά ψυχή τωρα σάν τοΰ Μπετόβεν, ήταν φυσικό νάθελε γύρω της 
κι' αναλογο κοινωνικό κλίμα. Νά δεχτούμε πώς ή συμβατική καί ήθικά 
ανάπηρη γύρω του κοινωνία, τόν ικανοποιούσε, είναι πλάνη. Γιατί ή κοι



νωνία π ’ άποζητοΰσε, φαίνονταν καθαρά κι’ άπ5 τα γνωστά λόγια του 
γύρω απ ' τόν Σωκράτη και τόν Χριστό κ ι'απ ό  άλλο πειστικώτερο. Ό  
Προντόμ, στό βιβλίο του «Οί Συμφωνίες τοΰ Μπετόβεν» λέει πώς τό βι
βλίο πού διάβαζε μέ πάθος ό μεγάλος Συνθέτης, ήταν ή «Π ολιτεία» τοϋ 
Πλάτωνα" δηλαδί) τό εργο, δπου δ τρανός φιλόσοφος τής αρχαιότητας, 
οραματίζεται κι’ αύτός κι= άποζητάει μιά επίγεια ζωή, θεμελιωμένη πάνω 
στή δικαιοσύνη καί στήν ευτυχία τών ό'ντων.

Μέ δοσμένα αυτά, ήρθαμε τέλος στό δυσκολώτερο μέρος τής προσ
πάθειας. άποζητώντας νά βροΰμε καί τήν Μπετόβειο κοινωνία, κάπου 
κι’ αύιτή κρυμένη μέσα στή μουσική του. Ή  εικόνα της βρέθηκε έπειτα 
άπό πολύχρονη κοπιαστική έρευνα, μέσα στό Μεγαλούργημα τής Έ νάτη ς 
(I και IV  μέρος), πού συνέλαβε ό καλλιτέχνης σέ μιά τραγική απομόνωση 
ζωής, δταν ψυχικά είχε φύγει άπ5 τά εγκόσμια καί ζοΰσε μέσ’  τό κλίμα 
τοΰ πλατωνικού κόσμου.

Στήν αίστητική μελέτη πού δίνουμε τής Έ νάτης (γιατί ή Μπετό- 
βειος τεχνική δέν είναι σκοπός τοϋ βιβλίου), βλέπουμε στό I μέρος τήν 
απεικόνιση τής ατέλειας πού χαρακτηρίζει τήν ανθρώπινη κοινωνία, 
μ’ ανάλογα τεχνικά μέσα λειψά (τά βλέπουν στήν ανάλυση τής Σ υμ φ ω 
νίας), πού είναι τεχνικώς σκόπιμα, γιατί άλλοιώς θάταν ανεξήγητα γιά 
ένα πουριτανό κλασικό, δπως ήταν ό Μπετόβεν. Στήν προτελευταία 
λοιπόν μελέτη - αφήγημα, μοχθήσαμε νά δώσουμε, δσο ήταν δυνατό, τόν 
ψυχικό σάλο καί τις απορίες πού τυραγνούσαν τότε τή σκέψη του, γιά 
τήν παρέκκλιση τ ’ άντ^ρώπου άπό τό δρόμο τοΰ Θείου Δημιουργοϋ.

Μ ’ ελεύθερη σκέψη, στοχαστήκαμε εδώ τόν μεγάλο Σιωπηλό (που- 
ταν τρελός γιά τόν δχλο), νά ζητάει φ ώς γιά τό γύρω του γήϊνο σκοτάδι, 
όχι άπ ’ τόν τυφλόν άνθρωπο, μά άπό κάποιο Θεό ψηλά, πολύ σοφώτερο. 
Γ ι’ αύι:ό ό στοχασμός τής Έ νάτης Συμφίονίας, πήρε τόν τίτλο «"Ε νας 
τρελός μιλάει στόν "Η λιο».

"Ετσι ή Μπετόβειος κοινωνία, πούναι τό ψηλότερο δραμα τής με- 
γαλοφυΐας τοϋ Γίγαντα, ζωγραφίστηκε κι’  αύτή μέ τις μικρές μας δυνά
μεις, άπό τήν ϊδια σκοπιά, δηλ. άπ ’ τήν ακρογιαλιά.

Φ**

“Υστερα άπό τις τέσσαρες χαρακτηριστικές Συμφωνίες (IV -V I-V II  καί 
IX ), ή ερευνά μας δέν προχώρησε σ ’ άλλο έργο τοϋ μεγάλου Συνθέτη^ 
"Ομως τερματίσαμε μέ τήν «Κίτρινη Πολιτεία» πού είναι ή θλιβερή προ-



έχταση στούς αντίποδες τής άλλης κοινωνίας, αυτής πού πόθησε κι’ 
άπόδοσε μέ τή μουσική του, ό μεγάλος Ό ραματιστής.

Η «Κίτρινη Πολιτεία» είναι τό περιγραφικό Contre - Sujet (άντί- 
θεμα) τής Ενάτης Συμφωνίας. Είναι ή ψηλαφητή σήμερα κατάντια τοϋ 
ψηλότερου ιδανικού τοΰ Μπετόβεν, οστις άπότυχε στό κοινωνικό του όρα
μα σαν τόν ’Ά λλο, τόν Ν αζωραίο, πού σταυρώθηκε καί κείνος, γιά τήν 
ίδια χίμαιρα, άπό τ ’ άνθρώπινο Χτήνος. Γ  ό'νειρό του αυτό, όχι μόνον 
δέν πήρε σάρκα καί οστά, άλλ’ ό υλιστής καί μικρότατος γίγας, ό άν
θρωπος, δημιούργησε σήμερα μιά διεθνή ζωή, πολΰσπαρτη άπ” δλα τά 
ανθια τοΰ κακού, μ’ απόγειο νά φτάση στή διαβολικώτερη σοφία, ενός 
μαζικού ολέθρου.

Αν ο Μπετόβεν ζοϋσε στήν εποχή μας, θά έδινε καί πάλι τήν αί- 
στητικη του διανόηση, ζωγραφίζοντας μέ τή μουσική του μιαν ανίερη 
διεθνή κοινωνία, δπως μικρότεροι του, ζωγράφισαν «Τό καρναβάλι τών 
ζώω ν» ή «Τά στριγγλίσματα τοΰ διαβόλου».

Η Πολιτεία λοιπόν πού περιγράφουμε, σάν παρωδία τής άλλης, 
μαζή με τήν κοινωνία της, δέν είναι κόρη τής φαντασίας, μά ή ίδια μα
κάβρια πραγματικότητα, πού ζή σήμερα ό διεθνής άνθρωπος καί σύ πού 
διαβάζεις, δσο καί μεϊς πού γράφουμε.

Τό ξεχείλισμα τής αδικίας καί τοϋ αίματος, ή αχρειότητα τής ’ Α ρ 
χής, ή πείνα τών πολλών κι’ ό άνομος πλουτισμός τών λίγων, μάς δόσανε 
τελικά έ'να κόσμο πρωτόφαντο, πού έρχεται σάν περίγελως εκείνου πού 
πόθησαν μερικοί μεγάλοι εϊτε άσημοι δνειροπόλοι, χάριν δλων τών ό'ν- 
των. Κι εμείς σάν όλότελα τελευταίοι πίσω άπ ’ τό καραβάνι τών μωρών 
οΰτοπιστών, έπρεπε (σάν δέ γίνονταν άλλοιώς), ν’ ακούσουμε τή φύση 
μας, πού άπό παιδί μάς κρυφόλεγε νά πιστεύουμε καί νά ζητάμε μιά πα
νανθρώπινη στοργική κοινωνία. ’Έ τσι ή εικόνα της μάς έγινε, άπό έν
στικτο πιά, τό Leit-M otiv κάθε πνευματικής προσπάθειας, απ’ τούς κα
κούς νεανικούς στίχους, μέχρι τήν ώριμη μουσική μ ας.(’)

Δικαιολογημένη λοιπόν σάν αντιστροφή τής άλλης τοΰ Γίγαντα, ή 
«Πολιτεία» πού γράφουμε, υπάρχει μέσα στή σύγχρονη ζωή. Υ πάρχουν

1) Μ έ πλάνα  μάτια  κοίταξα τήν κοινωνία
κι’ έτσι γελάστηκα σ ’ δ,τι ζητούσα  
Μ ιά χτίση δίνοντας τήν ευτυχία 
σέ κ άθε χτήσμα —  νά  τί π οθούσα .



μάλιστα πολλές, απ’ δπου πήραμε μιά γι’ αφήγηση : ποιά είναι, αύ τόε ίν ’ 
άσχετο καί δίχως σημασία.

’Ελπίζουμε ν ’ άντιληφ-θούν τή δυσκολία ποΰχε ή νειόφαντη προσ
πάθεια νά σχεδιάσουμε λεχτικά τίς εικόνες καί τούς στοχασμούς πού βρή
καμε διάσπαρτους, μέσα στή μουσική τοϋ Μπετόβεν.

”Αν δμως τό μονοπάτι πού πήραμε καί τ ’ άνηφορίσαμε μ’ υπομονή 
έντεκα χρόνια, δέ μάς έφτασε ώς στήν κορφή τοϋ μουσικού ’Έ βερεστ, 
εύ'χομαι άλλοι ίκανώτεροι ορειβάτες, νά τή φτάσουν.



Τ Ο  Μ Ο Ν Ο Π Α Τ Ι  T O Y  Μ Π Ε Τ Ο Β Ε Ν

Π ΟΛΥΤΙΜ Ο  κειμήλιο γιά τήν άλλοτε χώρα τών ’Αψβούργων. Γιά 
τόν διανοούμενον άνθρωπο, μοιάζει σάν κείνη τή γερασμένη έληά, 

πού κάτω της φιλοσοφούσε ό Π λάτων, ή μέ τό φτωχό σπιτάκι, πού συ
νάντησα τυχαία σ ’ ενα ελβετικό βουνό, μ” αυτές τις λέξεις στήν αυλό
πορτά του : «Έ δ ώ  ό Βάγκνερ έγραψε τή Βαλκυρία και τόν Τριστάνο και 
Ίζόλδη ».

Γιά κάθε μελλοντική γενηά, δσο κι’ αν πέση απ ’ τόν υλισμό, αύτό 
θά μένει σάν έ'να άπ" τά γήινα κείνα σημάδια, πού λες καί πήραν κλήρο 
τους, νά θυμίζουν στούς θνητούς, δτι, «έδώ ήταν» ή «άπό δώ πέρασε» 
κάποιος μεγάλος νοΰς.

Μιά ώρα μόλις έξω  άπ" τή Βιέννη, είναι ένας ερημικός δρομάκος, 
πού δίνοντας τήν εντύπωση μικρού ποταμιού, πάει καί χάνεται στή μο
ναξιά τής εξοχής. Οί άνθρωποι τοϋ τόπου, τόν δείχνουν μέ τ ’ ονομα «Τό 
μονοπάτι τού Μ πετόβεν».

Γήινο χώμα, απέθαντο π ιά : μονοπάτι πού τό περνούν μέ κατάνυξη. 
Είναι απ ’  τά φυσικά κείνα μέσα, πού οί έκλεχτοί τής σκέψης, ξεφεύγουν 
τόν αιώνιο νόμο τής φθοράς καί τής λησμοσύνης.

Σάν τίς επιτάφιες πέτρες, ξαναθυμίζει τή χαμένη μεγάλη φυσιο
γνωμία, δπως άλλοϋ κάνει τό ίδιο, ποιος ξέρει ποιος απότομος βράχος, ή 
ποιο άλλο φτωχό μοναστήρι.

Σ ’  αύτό τό εξοχικό καλντερίμι, πήγαινε νά σκεφτή επί τριάντα 
χρόνια ό Μπετόβεν. Ή  Μοίρα πού μιά φορά μέσ’  τούς αιώνες, στέλνει 
τόν έκλεχτό της γιά ν ’ άνΒβάση μιά εποχή, χαρίζοντας της πραγματωμένα 
ιδανικά, σ ’  αύτό τό μονοπάτι έστελνε νά ξεχαστή τόν κοντόχοντρο κι’ 
άσχημο άνθρωπάκο, καθώς παληά προ 400 χρόνια, έκανε τό ίδιο πάνω 
στόν ’ Απένινο βράχο (πού λένε σήμερα σκαμνί τοϋ Δάντη), μ’ ένα άλλο 
Θεό —αλήτη, τόν γαμψομύτη Γιβελΐνο.

"Ολο σχεδόν τό έργο τοΰ Μπετόβεν, σαρκώθηκε κεΐ μέσα : αντίθετα 
άπό άλλους πού γύριζαν τόν κόσμο, ό μεγάλος Δημιουργός έμπνεύστηκε 
τό έργο του, μέσα στήν ϊδια ώμορφη έξοχή. ’ Αντίς από εντυπώσεις άπό



φυσικούς ορίζοντες, αυτός πήρε τό υλικό του απ’ το δικό του ψυχόκο- 
σμο, τόν απέραντο, γιατί σ ’  αυτόν συζοϋσε μ’ δλη τήν ανθρωπότητα.

Νά γιατί τό εργο του είναι βαθειά ανθρωπιστικό : ένώ στό Μόζαρτ 
χαίρονται τήν πρόσκαιρη ζο)ή καί μέ τόν Μπάχ ψηλανεβαίνουν σέ θρη
σκευτική έκσταση, στό Μπετόβεν πέφτουνε πάνω στή βιβλική κατάρα 
τ ’ ανθρώπινου γένους, σμίγουνε μέ τόν αγέραστο Πόνο, ξαποσταμένο πού 
καί που, μέσα σέ λίγες σταγόνες χαράς. Οί III , V  καί V II  Συμφωνίες) 
αυτό δείχνουν : άλλά κι5 αύτή ή Παστοράλε μέ τις τόσες ζωγραφιές, ε ί 
ναι τό παραπονεμένο τραγούδι τής δυστυχίας, πού βλέπει μπροστά της 
ζηλόφθονα, τήν ώμορφη φύση.

Φτωχέ Μ πετόβεν φεύγοντας τούς ανθρώπους πού τόν παρα-
νοοϋσαν (γιατί οί κοινωνίες ακόμα κι οί πολιτισμένες, κρύβουνε μέσα τους 
κατασταλαγμένο τόν δχλο), σιγοπήγαινε σκυμένος κατά κεΐ. Ό  εξοχικός 
δρομάκος αν τυχόν μιλούσε, θά  τόν ένοιωί)·ε ό κόσμος πιό βαθειά, γιατί 
στάθηκε ό ζονντανός μάρτυρας σ" δλες τις σκληρές του περιπέτειες, γιατί 
τόν είδε νάρχεται πότε μέ τρύπια πατούμενα καί πότε μ’ αδειανό στομάχι 
ή μέ σχισμένη τήν καρδιά.

Γνώρισε τις πιό άγριες ορμές τής ψυχής του : πότε νά φωνάζη μ’ 
ενθουσιασμό «εγώ  είμαι ό Βάκχος πού χαρίζω στή ζωή τό {>εΐο μεθύσι 
τοΰ πνεύματος» καί πότε συντριμένος, νά καταριέται τό Είναι του, μέ 
λόγια «είμαι τό άθλιέστερο ζωΰφι τοϋ Θεού».

Φτωχέ, μά μεγάλε Μ πετόβεν. . . πόσα μπορούν νά στοχαστοΰν γιά 
σένα ! Τό εργο σου χειροπιασμένο μέ τόν αληθινώτερο πόνο, τ°αγκάθια  
τής ζωής σου, τά θεία πρότυπα πού στηρίχτηκες πάνω τους, σάν άνθρω - 
πος καί σάν αρτίστας (γιά σύμβολα— ελεγες—τής ζωής μου, πήρα τό Σ ω 
κράτη καί τό Χριστό), σέ πόσες σκέψεις μπορούν νά φέρουν μιά πονετι
κιά κι’ ανώτερη ψυχή καί μέ πόσες μεγάλες φυσιογνωμίες, νά σέ παρο- 
μοιάση. « Ό  ποιητής — είπε ό ΙΙλάτων — είναι τό ίερό πουλί πού μιλάει 
μ ° αυτό ό Θεός, στόν άνθρωπο».

Σά μεγάλος ποιητής καί σύ, μήπως πήγαινες κατά κεΐ, γιά νά σοΰ 
κρυφομιλήση τό Θεϊον τά δικά του μυστικά ; Τό μονοπάτι αυτό, μήπως 
άραγε νά ήταν τό εντευχτήρι κάποιου Θεοΰ, μ’ έ'να θνητό εντολοδόχο ;

Μ5 άφοΰ λιπόψυχος καί ματωμένος απ ’ τή ζωή καί τότες πάλι 
σ ’ αυτό ζητούσες ανακούφιση, τό μονοπάτι τοΰτο ήτανε γιά σένα, δ , τι 
πριν δεκαοχτώ αιώνες, ήτανε καί τ ’  ανηφόρι γιά τόν Ν αζωραίο, πού μα
τωμένος κι’ Αύτός άπ ’ τή ζωή, ζητοΰσε άνακούφιση, σιγανεβαίνοντας 
μονάχος, στό ’Ό ρος τών έληών.



Ο  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Μ Ε Σ Α  Σ Τ Η  Φ Υ Σ Η

( Ά π  την V I — Ποιμενικη Συμφωνία)

Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  πολύφερνη μέσα στήν ώμορφιά σου !
Σάν ήσκιος φεύγει πλάϊ σου, ή γενηά μου.

Είμαι το εφήμερο μπρος στο Αιώνιο. Και δμως νά ! άπ5 τά μάγια σου 
φτερώθηκε άξαφνα ή καρδιά μου, πού πέταξα εγώ ό κουφό:, σ ’ ήλιόφωτα 
λιβάδια καί πάνω σέ χρυσές κορφές : γιατί μέ φτέρωμα καρδιάς κι” δχι 
μέ σκέψη -ε ίπ °  ό ποιητής— πετάμε μέχρι τίς άδολες 'Αλήθειες.

’ Α π ’ τό χρόνο άπείραχτ' ή μορφή σου, πάντοτε νέα κι' αγέραστη, 
ό φτωχός νοϋς κουράστηκε για τήν καταγωγή σου.

’Ά λλοι— παληοί σοφοί —σ ' αδέρφωσαν μέ τό Θεό. Οί πάνσοφοι Βρα- 
χμάνες, μέ τή θερμή καρδιά, σέ δέχτηκαν στό σκεφτικό τονς, σά πανθε- 
ΐα. Μά ό πιό μεγάλος, Αύτός ό Σταυρωμένος άπό τή βρωμομάζα, σέ χ ώ 
ρισε άπ ' τάλλα, σάν πρώτο δημιούργημα τοΰ Θεοπλάστη.

Έ τ σ ι  κι' εγώ ό μυσερός κουφός, ξηγάω τώρα τή γοητειά σου.
Είσαι ή άπλαστη, ή θεία ώμορφιά. Κ άτω  άπ ' τό χάδι σου, ξεχνάω 

τή Μοίρα μου. Ό  πληγωμένος βάρδος γίνεται πεταλούδα, πού γυροτρέ- 
χει πρόσχαρη μέσ’ τούς άγρούς σου.

Είσαι τό έ'λεος τών πολλών, τ ' άλάφρωμα τής σάρκας.
Τών λιγοστών είσαι ή Μοΰσα.
“Οσο γιά λόγου μου είσαι ή ερωμένη : λατρεύω ενα δέντρο σου, πιό- 

τερο κι9 άπ9 τόν πλαϊνό μου.

Ποιο χέρι άραγε, έτσι νά Σέ στολίζη ; Σά βλέπω μέσ' τόν κάμπο τά 
λουλουδάκια σου, μέ τόσα μυριοχρώματα ντυμένα, λέω κι' εγώ σάν τό σο 
φ ό : Π όσο χλωμές, λουλούδια μου, μοιάζουν κοντά σας, οί Σολωμόντειες 
πορφύρες.

Σαν άγροικώ τ ’ αγέρι νά παίζη μέ τά δέντρα καί πάνω στά κλαριά 
τους φωνές να τιτιβίζουν, πόσο ρωτεύεται ή καρδιά μου κι' άποξεχνάει 
τόν πόνο.

Είσαι ή 'Αγαπημένη τής ζωής. Ή  αγκαλιά σου ανοίγει σ ’ δλους



μικρούς, μεγάλους, αμαρτωλούς και δίκαιους, σάν τήν άγκαλιά π ’ άνοιγο- 
κλείνει ή μάνα μπροστά στό βρέφος.

Τά άφθαρτα στολίδια σου, δίνουνε νειότη στό κορμί καί τό μυαλά 
τό φτερουγάνε, πέρ’ άπ ’ τό φράχτη τής μάταιης ζωής.

Δέν ήρθα γιά σοφός. Τραγουδιστή μέ γέννησε ή Μοίρα, πού στέγα
σα μέσ’ τά τραγούδια μου, πόνους καί ώμορφιές. Μή μέ κοιτάς Κυρά μου ! 
Κουφός κι' άν είμαι τραγούδησα, τ° άγέρι σου, τά δέντρα, τις πηγές, ξε- 
χάστηκα στις ερημιές κι’ ήπια νερό άπ’ τή γάργαρη κρυφομιλιά τών ρυα- 
κιών σου.

Δέν ήρθα γιά σοφός — τζιτζίκι ήρθα. Κ ι’ δμως μέ μάτια τής ψυχής 
που δε λαθεύουν, είδα τά μονοπάτια τών στολιδιών σου, ν ’  άνηφοράνε 
ψηλά, πολύ ψηλά !

’Αλλοίμονο, στό άνηφόρι σου μόνο θά βρώ τόν κόσμο μου. Δέν εί
ναι τούτος πού γύρω μου άχοβολάει.

Μέ τούτο τό τραγούδι του, ενας κουφός σού λέει δ,τι αίστάνεται 
γιά σένα. Ό χ ι βαθειές σοφίες, μά τή χαρά του λέει απλά καί τήν άγάπη 
του γιά σένα.Τραγούδησε μέ τοΰτο, φτωχούς χωριάτες πού γλεντούν μέσ' τά 
λιβάδια, ξαποσταμένους στήν άγκαλιά σου. Ζωγράφισε τό γάργαρο νεράκι 
τών ποταμιών σου, τ ’ άνάλαφρο άγέρι, τά πουλιά καί τό θυμό τής ασ 
τραπής πού βγαίνει άπ ’ τά νέφη.

Ό  άνθρωπος σ ’  ευγνωμονεί, Κυρά μου.
Πόσο ζηλεύω τήν ώμορφιά σου —  άς ήμουνα κι’ ενα δεντρί σου.

Βασταζοι είμαστε τής Μοίρας — άλλοΰ ή πιό πέρα δέν πάει κανένας. 
Ό μοια  κι’  εγώ, είμαι δικό της χαμαλοπαίδι, μά πήρα κλήρο δύσκολο. 
Π ώς θάθελα κοινός θνητός, νά ξαποσταίνω σάν τούς άλλους στά γόνατά 
της, στις λαγκαδιές τής ώμορφης Κυράς.

Κακόμοιρε κουφέ !— ό κλήρος σου είναι νάβρής μέ μόχθο μιάν άδολη 
’Αλήθεια, άφίνοντάς την στις γενηές, σά δώρο άχτίμητο.

Μά Συ, Κυρά, σάν τό Βιργίλιο θά μ’ όδηγήσης : γιατί μιά τέτοι’ 
’Αλήθεια, δέν εΐν’ αύτοΰ τού κόσμου.

Οί άδολες ’ Αλήθειες πλανιώνται άλλοΰ, μακρυά μας . . . Έ τ σ °  εί
ναι. Ζοΰμε σ ’  ενα πλανήτη τόσο λειψό, πού θέ  νά γύριζε καί στό σκοτά
δι, αν δε τοΰ έδινε ο Ηλιος φ ώ ς. Μέ τοΰτο τόν πλανήτη, ή πρόσκαιρη 
ζωή μας είναι μοιραία συνυφασμένη.



Ταίρι λοιπόν πού είναι μ’ εναν ζαβό, κυλάει ό βίος τριγυρισμένος 
άπό °να κόσμο, δπου νομίζουν ύπαρχτό, μά ποΰναι — λέει ό σοφός —( « )  
κόσμος σκιών καί φαινομένων. Έ τ σ ι  βίος καί άνθρωπος κυλάνε κάτω 
άπ5 τό νόμο τής σφαλερής ματιάς, πού βλέπει μόνο φανταχτερές σκιές, 
χωρίς νά φτάνη μέχρι τό κάτω τους κρυμένο αληθινό φώς.

Μέσα σ ’ αύτό τόν κόσμο τό δολερό, ό άνθρωπος, δεμένος καθώς είναι 
στήν ϊδια ρόδα τής γήϊνης ατέλειας, βλέπει κι" αύτός μοιραία, τά γύρο» 
του μυωπικά.

Μά ή ’Αλήθεια είν5 απ ’ τή φύση της, ξένη τοϋ ήσκιου καί τής χί
μαιρας. Γιά τοΰτο λέω, οί άδολες ’ Αλήθειες δέν είν’ αύτοϋ τοΰ κόσμου.

Κάι^ε μεγάλο 'Ιδανικό είναι κρυμένο στις λαγκαδιές σου. Μοιάζει 
σά Νύφη —ονείρου, πού ζή κεΐ μέσ’ άνεΰρετη. Μονάχα σύ γνωρίζεις τής 
Νύφης τό κρυφτούλι καί φέρνεις μέχρι κεΐ, ερωτιάρα τήν καρδιά μας.’Έ τσι 
κι δ Δίκαιος Ψαράς, ζητώντας μιαν άδολη ’ Αλήθεια, άφινε τό ψαριανό 
συνάφι κι’ ανέβαινε μονάχος, στό ’Ό ρος τών έληών.

Γι’ αύτό, Κυράμου, σέ λάτρεψε ό κουφός. Μέ τοϋτο τό τραγούδι του 
-  στό ’π ε - δ έ  λέει πολλά' ζωγράφισε μονάχα τίς ωμορφιές σου. Μά ό κλή
ρος του ό βαρύς, είναι νά τραγουδήση μιάν άλλη ολόφωτη ’Αλήθεια, σκα* 
λίζοντας. γύρω απ ’ τόν κόσμο τοΰ Ναζωραίου, καινούργιο Π αρθενώνα. 
Τοΰ πρέπει καί τ ’ αληθινού τοϋ κόσμου, μιά εκκλησία.

Γ ι ’ αύτό, Κυρά μου, τρέχω στις λαγκαδιές σου. Ψάχνω νά βρώ ό 
άμοιρος, νά ζευγαριόσο) μέ μιά μεγάλη ’ Αλήθεια καί μιά δικηά μου δεύ
τερη : καί τούτη, ξέρω, είναι κρυμένη στά ρημοτόπια.

Γ ι’ αύτό λέο) Σ ’ αγάπησα. Γιατί μέ Σένα καλπάζουμε σ ’ δ,τι ψηλό 
κι° ώραΐο καί μέσ’ τήν αγκαλιά σου, κυνηγούν τούς πιό αιθέριους στοχα
σμούς.

'Η  Φύση είναι ή αγαπημένη μας. Είναι ή “Αμάλθεια π ’ αρμέγουν 
απ ’ τή ρώγα της τό βάλσαμο τής κουρασμένης σάρκας κι’ οί λιγοστοί τρέ
φουν τή Μοΰσα τους.

Ό  άνθρωπος μέσα στή Φύση, είναι σά ναναι πλάϊ στόν καλό Θεό.

α. Πλάτων.



Π Ρ Ο Μ Π Ε Τ Ο Β Ε Ι  A Χ Ρ Ο Ν Ι  A — Ο  I Τ Ρ Ε Ι Σ  Ε Π Ο Χ Ε Σ

Η Π Α Γ Κ Ο ΣΜ ΙΑ  εξέλιξη τής μουσικής Τέχνης, πού άρχισε απ’ τόν 10°ν 
αιώνα, γιά νά φτάση στό άστρο τοϋ Μπετόβεν κι’ άπό κεΐ στά πρό

θυρα τής εποχής μας, τρεις βασικές μορφές μεγάλες κι' αναλλοίωτες, 
πήρε στόν αίστητικότης δρόμο. Πρ<»τύτερα, μέσα στους εννέα δηλαδή α ι
ώνες, οπου πλάθετο ακόμα ό Χριστιανισμός, ή μουσική ήτανε γνωστή 
μόνο σέ μονωδιακό ύφος, ή δέ μονωδία ήταν τό μοναδικό μέσο, πού ξεδή- 
λωνε ό άνθρωπος τις σκέψεις και τις συγκινήσεις του, πρωτάνθιστες 
άκόμη μέσα στόν κόσμο τής νέας θρησκείας.

'Α π ’ τό μονωδιακό υφος, πού τελειοποίησε μέ τόν καιρό ή γρηγο- 
ριανή ψαλμωδία (Cantus G regorianus), βγήκε ή θρησκευτική μουσική 
τών καθολικών, καθώς απ ’ τό Κοράλ, πού τελειοποίησε ό Λούθηρος, 
βγήκε ή {θρησκευτική μουσική τών διαμαρτυρομένατν : μά κ ι'ο ΐ  δυό αυτές 
μαζή, εμελαν κατόπιν νά γίνουνε ή μάνα τής λαϊκής (κοσμικής) μουσικής, 
τής γνώριμης «M usique Profane» γιά νά ξεχωρίζει έτσι άπ ' τό θρησκευ- 
τισμό τών άλλων πού τή γέννησαν.

’ Απ'’ τόν 10°ν αιώνα, ό άνθρωπος πού αίστάνεται πιά καί ζητάει 
μέσ’ τό αϊστημά του τό φ ώς τής ζωής, βρίσκει τώρα φτωχό τό εκδηλω
τικό τοΰτο μέσο τής μονωδίας. Ή  νέα θρησκεία πού ολοένα απλώνει, τοϋ 
βαθαίνει τις σκέψεις καί τις συγκινήσεις του, ζητώντας τώρα, γιά νά τις 
έκφραση, άλλα μέσα περσότερο εκφραστικά.

Τό φτ«>χό μεσαιωνικό μοναστήρι ξαναφαίνεται καί πάλι. Ά φ ο ΰ  
έγινε τοΰ Μεσαίωνα άλλοτε τό σχολειό του κι' άλλοτε ή στέγη τής άρρώ- 
στειας ή τό κατάλυμα τοΰ νυχτωμένου οδοιπόρου, άφοΰ στήν αθόρυβη 
δουλειά τών καλογέρων του, π ’ αντέγραψαν τά έργα τής αρχαιότητας, 
χρωστοΰνε σήμερα τή σο)τηρία τών αριστουργημάτων της, απ ' τό κελί 
έμελε πάλι ν ' άχνοφωτίση καί τό νέο τεχνικό υφος, ή μουσική πολυφω
νία, πού θάπαιρνε μέ τόν καιρό, τόσο απίθανες διαστάσεις.



Στήν αρχή τοϋ 10ου αιώνα, βρίσκεται για πρώτη φορά ή δίφωνη πο
λυφωνία, απ ’ τόν μοναχό τοΰ τάγματος τών Βενεδίκτων, Χουκβάλδο. Τό 
νέο είδος σάν φάνηκε, τό πήρε τότε ή νέα άκόμη 'Ολλανδική Σχολή καί 
μέ τόν Ίοσκ ΐνο Δεπρέ, Κλαΰδιο Γουδίμελο καί Ό ρλάνδο Λάσο, έ'φτασε 
στόν μεγάλο Π αλεστρΐνα, δπου ή πολυφωνία ξεδηλώθηκε σ’ δλη της τή 
μεγαλοπρέπεια. Οί θρήνοι, τά μεγαληνάρια, τό όχτάφωνο Crux Fidelis 
καί τό διχορικό Im properia, πού ό μεγάλος συνθέτης τοΰ 15ου αιώνα, 
μοιρολόγησε μ5 αύτό τό παράπονο τής υπερκόσμιας ’Αγάπης, τή στιγμή 
πού μαρτυρούσε πάνω στό Σταυρό, δείχνουν ανάγλυφα τή μεγάλη πολυ- 
φοίνική ανάπτυξη, πού πήρε μέ τόν καιρό, ή θεία εύρεση τοΰ Χουκβάλδου,

Ό  15ος αιώνας σημειώνει λοιπόν τήν πρώτη μεγάλη μορφή πού 
πήρε ή Τέχνη αιστητικά κι’ δπου άσχετα μέ τά τεχνικά μέσα μιας πλειά
δας μεγαλοφυών, παρέμειν’ άναλλοίοκη μέχρι τά πρόι^υρα τοΰ 19ου αιώ
να, ήτοι μέχρι τοΰ Μπετόβεν.

Οί μεγάλοι δημιουργοί καί συνεχισταί αυτής τής περιόδου ήταν οί 
Παλεστρΐνας, Μπάχ, Ραμώ, Χέντελ, Μόζαρτ, Βέμπερ καί Μπετόβεν.

Ή  δεύτερη αίστητική μορφή, βγήκε απ ’  τόν πασίγνωστο βαγκνε- 
ρισμό, αρχίζοντας άπ ’  τά μέσα τοΰ 19ου, γιά νά τελεαόση λίνες δεκάδες 
χρόνια αργότερα. Είναι ή μορφή πού συνεκλόνισε τά γύρω της δσο καμιά 
άλλη : κι’  αν στηρίχτηκε— δπως λέμε σέ ειδική μελέτη — πάνω στά ίδια 
τεχνικά μέσα μέ τούς αύστηρο-κλασικούς, μας έδωσε δμως νέους άγνω
στους μέχρι τότε, αΐστητικούς κόσμους. Ή  μονοκρατορία τοΰ ΒάγκνερΓ 
έδυσε μέ τόν ερχομό τών πέντε Ρώσων (Κούϊ, Μπαλακίρεφ, Μποροντίν, 
Μουσόρσκυ καί Κ όρσακωφ), πού έγιναν οί δημιουργοί, τής μεγαλόπρεπης 
σήμερα κάί παγκόσμιας «Σχολής τών ΓΙέντε».

Ή  Ρωσική Σχολή άνόμοια αιστητικά άπ ’ τή Σχολή τοΰ Βάγκνερ, 
τήν πέρασε σέ ψυχική άλήθεια, γιατί γεννήθηκε άπ ’  τή μονάκριβη πηγή 
τής αληθινής Τέχνης, άπ ’ τή πηγή πού κελαρύζει μέσ’  τό παρθένο δάσος 
τής καρδιάς.

Ό  15ος λοιπόν αιώνας μαζί μέ τόν 19ον καί λίγα χρόνια άπ ’ τόν 
20ο, κλείνουνε μέσα σέ τρεις εποχές, τούς τρεις μεγάλους αΐστητικούς 
σταθμούς, πού πέρασε ή μουσική Τέχνη, άπ ’ τά προμπετόβεια χρόνια, 
μέχρι τήν εποχή μας.

"Οπως βλέπουν ό 19ος αιώνας, είναι ό σημαντικώτερος τοΰ μουσι- 
κοΰ πνεύματος, γιατί βρήκε καί πραγμάτωσε μέσα σέ λίγες δεκάδες χρό
νια, δυο νέους αΐστητικούς κόσμους, δπου ανάλογο δέν κατόρθωσε δλ° ή 
πολύχρονη εποχή Π αλεστρΐνα -  Μπετόβεν, μέ δλα τά μεγάλα της δημιουρ
γικά πνεύματα.



Τ Ο  Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Μ Α  T O Y  Β Α Γ Κ Ν Ε Ρ

Η ΕΝΑΤΗ  Συμφωνία είχε γραφτή. Τό μοιραίο εργο τοϋ κουφοΰ Τι
τάνα, είχε στεφανωθή απ’  τις ώμορφώτερες Μοΰσες, ενώ 6 άί>ά- 

νατος Μπετόβεν, ζύγωνε κι" Αυτός στό μοιραίο, σά θνητός πού ήταν.
Κοντά στό τέρμα τής ζωής του, συνέβη κάτι (τό διηγήθηκε αργό

τερα ό Βάγκνερ— τό 1840— στήν παρισινή «Μουσική ’ Επιθεώρηση») που, 
εκτός άπ5 τό γενικό θαυμασμό, πού δείχνει γιά τή μεγαλοφυΐα του, θά 
ζή σά σπάνια εικόνα, στήν ιστορική ζωή τής τέχνης. Τό 1826 αντάμω
ναν γιά πρώτη καί στερνή φορά, δυό κολοσοί: 6 ένας στή δύση του 
κι" ό άλλος στήν αυγή του.

Τόν πατέρα τής IX  Συμφωνίας καί τής Missa Solem nis, ερχότανε 
κείνη τή χρονιά νά ίδή, σά σέ προσκύνημα, ενα δεκατριόχρονο παιδάκι, 
πούμελε νά γίνη ό δημιουργός τοΰ Τριστάνου καί τοΰ Π άρσιφαλ.

Ό  Βάγκνερ άπ’  τά παιδικά του άκόμη χρόνια, είχε συχνακούσει 
στόν τόπο του, τις πρώτες Συμφωνίες τοΰ Μπετόβεν. Ά ν  καί παιδάκι 
άκόμη άσπούδαχτο, ή έμφυτη μεγαλοφυΐα, θαμποφώτιζε μέσα του τούς 
αιώνιους νόμους πού θεμελιώνουν τήν αληθινή τέχνη, ώστε δεκάχρονος 
μόλις, αΐστάνετο τή μουσική ιδέα, τό θεματικό της κέντημα, τή μορφή καί 
τό ρυθμό, πού ταιριασμένα δίνουν τή ζωή σ ’ ένα αληθινό έργο τέχνης. 
Έ τ σ ι  τό Μπετόβειο έ'ργο διέπλασε άπό νωρίς τήν ψυχή τοΰ Βάγκνερ, 
πού τ ’ αγάπησε μέ τήν παιδική του καρδιά κι° άπ ’ τήν αγάπη πέρασε σ ’ένα 
ένστιχτώδη θαυμασμό, γιά τό Συνθέτη τών εννέα Συμφωνιών.

Σέ τέτοια ψυχική έξαρση, βρήκε τόν ύστερα μεγάλο δημιουργό τής 
Μπάϋροϋτ, ή πρώτη εκτέλεση στή Βιέννη (7 Μαΐου 1824) τής IX  Σ υμ φ ω 
νίας, δπου ό Μπετόβεν, γιορτάστηκε τότε απ ’  τό γεγονός, σάν ευρωπαϊ
κή δόξα. Μέσα στή διάχυτη φήμη, ό Κουφός έγινε πιά γιά τόν μικρό Ρι
χάρδο ’ Ιδεώδες, πού έπρεπε, άπό μοιραίο γιά κάθε Καλλιτέχνη προορι
σμό, νά ζυγώση, ν ’  άνέβη καί νά τό ίδή, αν μποροΰσε κατάματα : άλλά μέ 
πόσο ενθουσιασμό ξεπλήρωσε μετά δυό χρόνια, τόν πόθο του.

Ά φ ο ΰ  ετοιμάστηκε δπως-δπως, έφευγε έ'να πρωί κρυφά απ ’ τό πα
τρικό του κι’  έπαιρνε πεζός τό δρόμο, νά πάη στή Βιέννη, σά προσκυνη



τής τοΰ Μπετόβεν. «Οΰτε δ κίνδυνος—εγραψε μετά ό ϊδιος— οΰτε ή π ε
ριπέτεια μέ φόβισαν' κιάφίνοντας τόν τόπο μου, προχώρησα προς νότον».

Οί περιπέτειες τοΰ παιδιοΰ (αν και τ'ις σωπαίνει στή περιγραφή του) 
θάτανε πολλές. Μά περνώντας τις ώμορφες έξοχες τής Βοημίας, τόσο 
πολυσύχναστες άπό πλάνους τροβαδούρους, πού τις περνάνε καραβάνια 
μέ τραγούδια καί χορούς, συνάντησε εν’  άπόγιομα στόν κάμπο πού πή
γαινε, μιά τέτοια συμμορία, καθισμένη μέ τά όργανά της καί τρώγοντας 
κάτω άπό "να πλάτανο. Ό  μικρός Ριχάρδος βλέποντας τούς μουσικού; αυ
τούς τσιγγάνους, πήγε κοντά τους καί μέ τήν παιδική άφέλεια, τούς λέει 
«ξέρετε ; κι5 εγώ αργότερα θά  κάνο) τήν ϊδια δουλειά μέ σάς : μά πέστε 
μου, εσείς μόνο χορούς παίζετε μέ τά όργανά σας ;» . . . Χά . . . Χ ά . . . 
γέλασε κάποιος άπ ’ τούς γΰφτους καί λέει στό παιδάκι. «Παίζουμε πολλά 
μικρέ μου, μά σά βρεθοΰμε σέ κόσμο : αν ό Γιόζεφ πού παίζει βιολί, δέν 
ήταν ά'ρρωστος, θά παίζαμε γιά χάρη σου κάτι . . . νά αύτό, κάποιου 
Μπετόβεν αν εχεις ακουστά» κι° έ'δειξε στό μικρό έ'να βρώμικο χειρογραμ- 
μένο σέχτουορ, τοϋ Δασκάλου.

Ό  Βάγκνερ σάν ά'κουσε τό μαγικό δνομα, ρίχτηκε σ ’  ενα βιολί πού'- 
ταν κάτω άπ ’ τόν πλάτανο, τό κούρντισε νευρικά καί γυρίζοντας στούς 
γύφτους πού χαχάνιζαν, τούς λέει «έλατε, ελάτε, μαζή : θά  παίξω εγώ 
βιολί καί θά  τό παίξω καλλίτερα άπ9 τόν Γιόζεφ». Καί μέσα στή διάχυτη 
τότε φαιδρότητα, άρχισε δλ’ ή συμμορία νά παίζη κάτω άπ’ τό δέντρο, τό 
σέχτουορ τοϋ Μπετόβεν, μέ βιολονίστα άνάμεσά της, τόν μικρό Βάγκερ.

Σάν έ'φτασε στή Βιέννη, μπόρεσε ΰστερ” άπό κόπους, νά πλησιάση τό 
αβόλευτο κείνο Genie, πού κλεισμένο μέσα του, κουφό καί σέ μισοάγρια 
κατάσταση άπ ’  τίς άρρώστειες, δέν ήθελε πιά νά ίδή τίποτε γύρω του.

Στή συνάντηση αυτή, ό "Ολύμπιος "Αρτίστας μόλις καταδέχτηκε νά 
ίδή τό μείρακα, ενώ αυτό γεμάτο σεβασμό κι’ αμίλητο, θωροΰσε εκστατικά 
τό ’ Ιδεώδες του.

"Ομως, άπ ’  τό τρομαχτικό γοήτεμα πού δοκίμασε 6 μικρός Βάγκνερ 
μπρος στή Μορφή του, γεννήθηκε αργότερα ή μεγάλη επίδραση, πού'χε τό 
εργο τοΰ ’Ολύμπιου, πάνω στό έ'ργο τό Βαγνερικό.



Ο  Ε Ρ Ω Σ  Σ Τ Ο Ν  Α Ρ Τ Ι Σ Τ Α

(’Α πό τήν IV  κα'ι V II  Συμφωνία)

*Ω Τέχνη που γονάτισα στόν ιερό βωμό σου 
και γνώρισα τόν πόνο 

και τή ζωή τήν έριξα γιά ναμπω στό Ναό σου 
σε κολασμένο δρόμο

Κ ΟΙΤΑΞΕ τ ’  ορμητικό ποτάμι πού κυλάει αδιάκοπα στόν κάμπο, άνά- 
μεσ’ άπό σχοινά και μέσ’ άπό έρημόβια και φτωχικά λουλοΰδια. Αύτ° 

είναι ή εικόνα τής ζωής μας : ενα τρεχούμενο ρέμα, κρΰο καί δίχως οΐχτο, 
μέ γΰρω του ζωές, άλλες τραχείες κι’ ά’λλες θλιμένες κι’ εΰθιχτες.

Μά ποιος -θά βρή τή λογική αιτία ; Ό  χείμαρος δροσίζει τ ’ αγκάθια 
καί τά σχοινά, καλοτυχίζει δλες τις άσχημιές, ενώ σαρώνει άπονα τά 
έρημα καί ώμορφα λουλοΰδια. Γιά ποιά ηθική ή ποιά ανάγκη, κανείς δέ 
ξέρει . . . .  ’Έ τσι τό θέλει μιά σιβυλική Δικαιοκρισία άπό Π άνω.

Μέσα λοιπόν στήν άσχημη ρεματιά τής ζωής, μέ τό χαμόγελο εδώ 
τής Τΰχης κι” αντίκρυ τό θυμό της, ζή κάποιος αδικημένος, ό πιό αδικη
μένος ϊσως άνάμεσα στούς θνητούς. Π ίσω άπ" τή ζωή του, σέρνει εναν 
αλλόκοτο προορισμό, μοιάζει σά μιά σκιά εξωτική κοντά μας κι’ έτσι σά 
βρέθηκε δώ κάτω, ζητάει επίμονα νά δώση τά λουλούδια τής ξωτικής του 
πατρίδας, σ ’  ένα κόσμο πρόστυχο καί χέρσο.

Φτωχέ Ούτοπιστή ! αληθινά αξίζεις τή συμπόνια : γιατί δώ  κάτω, 
είναι άπόχαρα δλα γιά Σένα. Σάν τή γλυκειά Ό ρφηλία, φέρνεις στούς άλ
λους άνθια, μά δίνοντάς τα, σοΰ μένουνε μόνο τ ’  αγκάθια. Έ ν ώ  είσαι ή 
αγάπη καί τ 5 άσίγαστο τής καρδιάς τραγούδι, έχεις γι’  αντίλαλο τή φ τώ 
χεια καί συντροφιά αχώριστη τή μοναξιά σου.

Νά ή Μοίρα σου ’ Αρτίστα : καί τήν υποφέρεις μεταφυσικέ Ξωτάρη 
στωϊκά. 'Η  εύγενικιά ψυχή σου, φαντάζει άχόμη μπρος στά μάτια μας 
σάν τή θλιμένη Ε κάτη , πού πισωκρύβει τήν ώμορφιά τής ξωτικής γε- 
νηάς σου. “Οσο γιά τόν κατατρεγμό σου, έγινε πιά παράπονο κι’  ακόμα 
διασυρμός τοϋ δίκαιου Θεοΰ, αν δχι καί σημάδι τής άνυπαρξίας του.



'Η  ζωή λοιπόν τοϋ Καλλιτέχνη, είναι δώ κ ά τω  άχαρις κι5 ή τύχη του 
ορφανή. Ξέρει πώς είν’ άλλόκοσμος διαβάτης τής ζωής κι’  δτι σ ’ αυτή 
τήν ξενητιά, ζή νοσταλγός, πού πρέπει νά γυρίση στήν ξωτικιά πατρί
δα του.

Μά υπομένει ό Ξωτάρης, μέ τήν άκακη καρδιά καί τή φωτερή σκέ
ψη. Μ αθές κι’  δ πόνος έ'χει τήν ώμορφιά του. “Ομως ό πόνος τοϋ "Αρ
τίστα γεννάει τραγούδι, πού σιγοτραγου?>άή καρδιά του μ’ αυτά τά λόγια:

« Γ ι ’ άλλον ταξιδεμένη, μ ’ εριξε τής Μοίρας τό ακάτι πάνω 
οε ξέρα.
Ά ν τ Ι ς  νά νανουρίζω τούς Θεούς, μ ’  εστειλε να τραγουδίσω 
μπρος οε κανίβαλους»

"Οπως ή τέχνη τοΰ ζωγράφου, ετσι κι’  ή ζωή τοΰ ’ Αρτίστα έχει τά 
φωτοσκιάματά της : καί ποιος χειμώνας δέν έ'χει κάποια ξαστεριά ;

Έ τ σ ι  κι’ αύτός πού'χει πιά πεθάνει ψυχικά, βλέπει σέ μιά καμπή τοΰ 
δρόμου, ν’ άλλάζη κάποτε τό ριζικό του. Μετά άπ” τό λιοπύρι τής ερη
μιάς, βρίσκει καμιά φορά κι’ ή πονεμένη καρδιά τοϋ Καλλιτέχνη (ή ερω
τιάρα), μιά ό'αση κι’ έ'να ί)·υσιαστήρι μαζή, πού στή μιά θά  ξαποστάση κι 
άπό τ ’  άλλο θ ’  άνέβη : γιατί ό έρωτας σ ’ αυτόν, είναι μαζή άπόσκιο άλ
σος καί Θρησκεία. Σ τό  ένα ξαποσταίνει άπ ’ τό βάρος τής ζωής κι’ ή άλλη 
τόν κρυφοδηγάει σά Θεός, μέσα στά μυστήρια τοΰ Ίδανικοϋ του, πού τό 
νοιώθει τώρα καί τό τραγουδάει παθητικώτερα.

Π άνω στά ερωτικά φτερά, ό άνθρωπος κι’ ό ποιητής σπάνε τά δε- 
σμά τους άπ ’ τήν πεζή ζωή, γιατί ό ιδανικός έρως (γι’ αυτόν μιλάμε) (*) 
σά γεννηθή άπό κάποια ώμορφιά καί περάση μέσα στό λεπτό κόσμο τοΰ 
’Α ρτίστα, θά πάρη έκεϊ δύναμη μάγου, τόσο γιά τόν άνθρωπο δσο καί 
γιά τόν τεχνίτη.

’ Ανθρωπιστής — έστω  κι’  εφήμερος — γιά τόν πρώτο, ό έρωτας θά 
γίνη Πήγασος γιά τόν δεύτερο : γιατί κι’ άν άτυχήση ό άνθρωπος, ό ’Α ρ 
τίστας οπωσδήποτε θ ’ άνέβη. Σ ’ αύτό τόν παλμό τής καρδιάς, θά ξαπ ο
στάση πιά ό άπόκληοος τής ζωής κι’  ό άλλόκοσμος νοσταλγός, θ ’ άγαπή- 
ση τώρα τούτη τήν εφήμερη ζωή.

’ Αλλά τί είναι ό ’ Ιδανικός Έ ρ ω ς  ; Τό έντονο σημάδι του, είναι ό

1) ’ Ιδανικά αγάπησε ό Μπετόβεν τήν Τερέζα καί τήν Γουϊστιάρντι καί μ* 
αύιό τό αΐστημα εγραψε τίς δύο Συμφωνίες.



μονομερισμός : δτι δηλαδή δέν αποβλέπει σ ’  αίστηματική ανταπόκριση.
Εκείνος π ’ αγάπησε Ιδανικά, τόν άρκεϊ μόνο τό δικό του αΐστημα, αδια

φορώντας γιά τό αΐστημα τής αγαπημένης, πού τυχαίνει νάναι κι” άγνω
στος σ ’ αύτή, δπως εγινε στό Δάντη μέ τή Βεατρίκη.

Ό τ ι  ό ιδανικός έρως είν ’  αΐστημα μιάς μοναχής καρδιάς πού δέ ζη
τάει ανταπόκριση, ξηγιέται, δτι τό ευγενικό αΐστημα τοϋ Καλλιτέχνη, 
5έν ελπίζει σ ” αντίστοιχο ταίρι του, τόσο αγνό καί μεγάλο, άπό τήν άλα- 
φρή φύση τής γυναίκας : Παράδειγμα ό Βάγκνερ.

Ό  μεγάλος Καλλιτέχνη; σάν αγάπησε παράφορα τή Ματθίλδη Βέ- 
ζεντοκ, ζήτησε τήν άνταπόκριση τής ιδανικής του αγάπης, δχι στή σ α ρ 
κική ερωμένη, άλλά σέ μιά φανταστική γυναίκα ι^ρΰλου, στή γόησα 'I -  
ζολδη, πού τόν άγάπησε κι5 αύτή ισάξια ώς Τριστάνο, μέσα σ τ ’  ομώνυμο 
άριστοΰργημά του «Τριστάνος καί Ίζόλδη».

Ό  ’ Ιδανικός λοιπόν "Ερως είναι άπ ' τή φύση του μοναχοπαίδι μιας 
καρδιάς, γιατ’ είν’ άδύνατο, είπαμε, νά συμβρετ^οΰνε δυό ψυχόκοσμοι, 
δμοιοι σέ παλμό καί σέ αγνότητα.’Έ τσι μόλις γεννηθή, ή φλόγα του ξεμο
ναχιάζει τότε τόν Καλλιτέχνη μέσα στό δικό του κόσμο, δπου άρχίζει νά 
τοΰ πλέχη σά μαγική αράχνη εναν όνειρόκοσμο άπό γλυκειά καί γόησα 
ευτυχία. Ή  ψυχική του ερημιά φωτίζεται μονομιάς, σάν άπό αστραπή.

Νά τί γράφει ό βιογράφος τοΰ Μπετόβεν, Ρομαίν Ρολάν. « Ή  εύτυ- 
χία τούρθε κατακέφαλα, άπ’  τήν αγάπη του γιά τήν Τερέζα τής Βρουν-
σ β ίκ η ς»  «άλλά ή δημιουργική φλόγα— γράφει πάλι ό ίδιος —έλαμ-
ψε τοσο στή καρδιά του, ώστε νά σταματήση τή σύνθεση τής Σι>μφωνίας, 
πού μετά ήρθε σάν V, γιά νά γράψη μονομιάς (Sans Haleine) καί δίχως 
τά συνηθισμένα σκίτσα του, τήν IV , τή Συμφωνία αύτή τής άγάπης».

Ακούοντας τό A dagio τής IV, αΐστάνονται άνάγλυφα τό συναίστημα 
τοΰτο τής γλυκείας ευτυχίας, νανουρισμένο άπ ’ τά φτερά τοΰ έρωτα. 
’ Από τά πνευστά όργανα, π ’ άκοϋνε σιγανά νά κυλοΰνε πάνω στόν ίδιο 
φθόγγο σάν σέ ακύμαντη λίμνη, υποβάλλεται αμέσως ό ακροατής στή 
ψυχική μακαριότητα, πού ζοΰσε τότε δ ερωτευμένος Μπετόβεν, ένώ κάτω 
απ τα πνευστά, οι ψίθυροι τών βιολιών καί τά δώ καί κεΐ πιτσικάτα 
τους, αποδίνουν τά γλυκά τών εραστών κρυφόλογα τής άγάπης.

’Άλλη γλαφυρή εικόνα τής επίδρασης τοϋ έρωτα πάνω στόν Καλλι
τέχνη, είναι ή δεύτερη άγάπη τοΰ Μπετόβεν γιά τήν ’ Ελισάβετ Μπρεν- 
τάνο, τή χαϊδεμένη Μπετΐνα τοϋ Γκαϊτε. Τό ειδύλλιο έ'φτασε μέχρι τήν έπο· 
χή μας, άπ’  τά τρία γράμματα πού τής έ'στειλε δ Μπετόβεν καί τά δύο (τό 
3 ° χάθηκε) βρίσκονται, λένε, σήμερα, σάν κειμήλιο στούς άπογόνους της.



Μέ χρονολογία 11 Αύγουστου 1810, τής γράφει στό πρώτο- «Κ αμιά 
άνοιξη, στό λέω καί τό αιστάνομαι, δέν ήταν τόσο ώμορφη, δσο ή φετει- 
νή πού σέ γνώρισα. Θά τό είδες καί μόνη σου, δτι μέσα στήν κοινωνία, 
μοιάζω σάν ψάρι εξω  στήν άμμο, πού στριφογυρίζει χωρίς νά μπορή νά 
φΰγη, δσποϋ μιά στοργική Γαλάτεια, τό ξαναρίξει στή ζωντανή θάλασσα. 
Ναί, ήμουνα στό ξερό χώμα πολυαγαπημένη μου Μπετΐνα καί μ ’  άρπαξες 
σέ μιά στιγμή πού ή απογοήτευση μέ είχε, άγάπη μου, γκρεμίσει>.

Μόλις τή γνώρισε ή καρδιά τοΰ Μπετόβεν φτερούγισε μέ τέτοιο διο
νυσιασμό, πού γεννήθηκε άπ ’ αυτόν ή ύπέρκαλλη V II, ή αποθέωση αυτή 
τοΰ χοροΰ, δπως τή χαρακτήρισε δ Βάγκνερ. 'Ο  φτωχός ’Αρτίστας γρά- 
φοντάς της, ζοΰσε σάν νά βρίσκετο σέ πανηγύρι, γιομάτο γλέντια καί 
χορούς. Κι’ δμως ή V II  είναι ή Συμφωνία κείνη πού καθρεφτίζει, δσο 
καμιά απ ’ τίς άλλες, τίς αποχρώσεις πού παίρνει τό συναίστημα στήν 
ανθρώπινη καρδιά, προτοΰ έκδηλωθή.

Γό διάβα απ ’  τή χαρά στόν πό\ ο, είναι νομίζουμε, κάπως εύκολο γιά 
το δημιουργό : μά ό πόνος ραντισμένος μέ τήν ανάμνηση μιας χαμένης 
ευτυχίας, ή απόδοση μέ ήχους δύο ανόμοιων παλμών αγκαλιασμένων, 
μόνο άπό μιά σπάνια μεγαλοφυΐα μπορούσε νά τολμηθή.

Ό  χρόνος τής Συμφωνία; (Vivace) κι’  δ πικάντικος ρυθμός της, δεί
χνουν χαρακτηριστικά δτι δ Καλλιτέχνης γράφοντάς την, φτερούγιζε ολό
χαρος μέ τά φτερά τοΰ έρωτα, δταν άξαφνα τόν έ'φτασε ή θλιβερή φήμη. 
Ή  ματαιόδοξη γυναίκα, ή Μπετΐνα του, πού λίγο πριν έ'γραφε στό Γκαΐτε 
«σάν τόν γνώρισα, ξέχασα δλο τόν κόσμο καί σένα τόν ίδιο» ή αγαπημέ
νη του αυτή, παντρεύτηκε τόν κόμητα Ά ρ ν ιμ , χωρίς νά κάμη ούτε νύξη 
στόν άτυχο ’Α ρτίστα.

Καί τότε τής γράφει τό δεύτερο γράμμα, μέ χρονολογία 10 Φλεβάρη 
1811. «Παντρεύεσαι αγαπημένη μου Μπετΐνα, ή μάλλον παντρεύτηκες 
ήδη : καί δέ πρόλαβα νά σέ ξαναϊδώ  ούτε μιά φορά άκόμη». Κι’  ενώ τόν 
κοματιάζει ό πόνος, ή αμνησίκακη καρδιά τοΰ ’ Αρτίστα, βρίσκει τή δύ
ναμη νά στείλη στήν άλαφρή γυναίκα, άκόμη κι’  εύχόλογα: «Είθε — τής 
γράφ ει—νά κυλίση πάνω σου, δσο καί στόν άντρα σου, κάθε ευτυχία πού 
ο 'Υμέναιος βλογάει τούς συζύγους».

Μάς είναι τώρα αδύνατο νά δώσουμε μέ λόγια, τ ’ άκουστικό συνταί- 
ριασμα πού πέτυχε δ Μπετόβεν, στό II μέρος τής V II Συμφωνίας. Σάν 
γυιός αληθινός τοΰ ’Απόλλωνα, τραγούδησε τόν Πόνο, πλαισιωμένο μέσα 
σ ’  ενα μακρυνό ηλιοβασίλεμα χαράς, μιας χαράς πού εσβυσε, πάνω στό 
μεσουράνημά της.

Τά λόγια, λέμε, είν ’ ανήμπορα καί μόνο τό μουσικό άκουσμα τοΰ μέ



ρους τούτου, μας φέρνει κοντά στό διπλό κι’  ανόμοιο, σάν ήλιόβροχο· 
συναίστημα, πού τρικυμάει μέσ° τήν καρδιά, τοΰ μεγάλου Καλλιτέχνη.

Σέ χρόνο (A llegretto), ποΰνε γειτονικός τοϋ βασικού χρόνου τής 
Συμφωνίας, μάς δίνει τό θλιβερό μήνυμα τής γκρεμισμένης άγάπης, μ’  
ενα ξαφνικό Forte τών πνευστών, πού βαστά καί σιγοσβύνει σέ δυο μέ
τρα γιά ν° άρχίση στό τρίτο μέτρο απαλά, σά μακρυνό τραγούδι τής ερή
μου, τό μοτΐβο τοϋ Πόνου, πού κλαίει γιά μιά χαμένη οπτασία, μέ τόν 
παθητικό ήχο τής βιόλας.

’ Απέραντη έκφραση, μέ τά πιό ασήμαντα μέσα.

Τό ερωτικό συναίστημα, είνε, είπαμε, διπλά ευεργετικό' πέφτει σά 
βάλσαμο στήν καρδιά τ '  ανθρώπου καί σά νερό τής Κασταλίας, τοΰ ξεπε- 
τάει τή σκέψη. Κ άτω άπ ’ αυτό ό Καλλιτέχνης περνάει τήν άχαρη ζωή, 
δχι πιά σάν πρώτα, μά σά μικρό χαρούμενο παιδί. Τό ά'πονο νυστέρι τής 
σκέψης, χάνει πιά τήν κόψη του. Ό  πεσιμιστής φιλόσοφος θά  πάψη τέ
λος τούς συλλογισμούς του, ό πόνος θά μεριάση κι’  ό Καλλιτέχνης θά 
γνωρίση μιάν άγνωστη μέχρι τώρα N uova Vita.

Ευεργετικός γιά τόν άνθρωπο, ας δοϋμε τήν επίδραση πού έ'χει ό 
Έ ρ ω ς  μέσα στόν ψυχικό καί πνευματικό κόσμο τοΰ δημιουργού.

Τό Ιδανικό, δ,τι κι” άν άντιπροσωπεύη, είναι κάποια άλλόκοσμη 
αχτίδα, πού έρχεται μέχρι δώ  κάτω στή φθαρτή  ζωή μας, άπό μιάν άλλη 
μεταφυσική καί άγνωστη. Αύτή ή αχτίδα πού κοινωνοΰνε μεταξύ τους 
δυο κόσμοι, οπωσδήποτε, λέμε, κι’ αν πέση τό φ ώ ς της πάνω στόν άν
θρωπο, εϊτε σάν ιδανικό Τέχνης, εϊτε σάν ιδανικό Θρησκείας, ή σάν ερω
τικό συναίστημα, τοΰ φανερώνει άλλα, άλλου κόσμου οράματα, ένώ ή, 
ψυχή του λυτρώνεται άπ ’ τά εγκόσμια καί φτερουγίζει πάνω σέ ψηλότερα 
αίστήματα καί σέ φωτεινώτερες σκέψεις.

Μπρος σέ μιά τέτοια ενόραση, ό μικρός άνθρωπος δοκιμάζει μοιραία 
τήν επίδραση ένός ξωτικοϋ μεγαλείου, πού ανεβάζει συνάμα τό δημιουργό 
σέ μιά ανώτερη σκοπιά, σέ κείνη τοΰ άλλόκοσμου “Ιδανικού του. Έ τ σ ι  τό 
έργο του θά έμπνέεται τώρα άπό άλλους ορίζοντες, θά  βλέπη άλλα πρό
τυπα καί θάχη άλλη πνοή, θά  είναι τούτέστι έ'ργο τής μεγάλης Τέχνης, 
πού μόνη ξέρει νά συγκινή καί νά μορφώνη, νά πλάθη άτομα καί κοινω
νίες, μέ ιδανικά πέρ’ απ’ τόν κόσμο τοΰτο.

Ό  "Ερωτας λοιπόν σά γέννησή, θ ’  άλλάξη τό ριζικό τοΰ ’Αρτίστα. 
Ό  άνθρωπος θά εύτυχίση (έστω κι“ εφήμερα), ένώ ό δημιουργός —ό Cre
a tor—θ ” άνέβη σέ κορφές ψηλές κι’ απάτητες.



ΜΕΤΑΜΠΕΤΟΒΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο  Β Α Γ Κ Ν Ε Ρ  Κ Α Ι  Ο Ι  Ρ Ω Σ Ο Ι

Ο Μ Ο Υ ΣΙΚ Ο Σ Μεσαίας, πού ζητήσαμε τούς στοχασμούς του μέσα 
στήν ακουστική κ ’ άπιαστη σκιά τών ήχων, είναι ιστορικά γνωστό 

πώς εθρεψε μέ τό έ'ργο του κι’ άλλες κατοπινές φυσιογνωμίες. Ό  Β άγ
κνερ τόν θαύμασε άπό παιδάκι ακόμα κι’  δπως γράψαμε σ ’  άλλη μελέτη, 
μειράκιο, πεζοπόρησε σάν άλητάκος γιά νά πάη νά Ιδή τόν Γίγαντα. Οί 
μεγάλοι Ρώσοι, ομολόγησαν κι’  αυτοί δτι ξυλεύτηκαν σά δασοκόποι άπ" 
αυτόν : μά κι’  οί δύο (Βάγκνερ καί Ρώσοι) γίνανε Σχολάρχαι, πού θεμέ- 
λιωσαν κατόπιν δυο αθάνατες Σχολές.

Κρίναμε λοιπόν σά στοιχείο καί βοήθημα μαζή, μπρος στή μεγάλη 
δυσκολία πού ήταν, νά ξεδιαλύνουμε τόν πνευματικό Μπετόβεν μόνο μέ 
τίς σκιές τών ήχων, νά δώσουμε— δπως ει'παμε στό πρόλογο —κι’ ιστορικά 
άκόμη θέματα σά φωτοσκίαση, δπως ή μελέτη τών δύο Σχολών, πού έχτι
σαν άλλοι μεγάλοι, σέ δικά του θεμέλια. Γιατί απ’  τούς μαθητάς καί τό 
εργο τους, γνωρίζεται κι’ ό δάσκαλος, δπως ό Πλάτων μας γνώρισε τόν 
Σωκράτη.

Η γνώμη που εδωσε ό Ούγκώ, σάν είπε πώς ή μεγαλοφυΐα είναι 
η κορυφογραμμή τών ’Ίσω ν , είναι σωστή. Είτε σάν Αισχύλος φανερώνε
ται, είτε σά Δάντης ή Μπετόβεν, ή διάνοιά τους είναι τόσο ατομική κι’ 
ανόμοια, παρ’ δλα τά κοινογνωρίσματά τους, πού κάθε σύγκριση μεταξύ 
τους, γίνεται μάταιη. Γ ι ’  αύτό δέ θά συγκρίνουμε αυτές τίς τόσο διάφο
ρες αιστητικά φυσιογνωμίες (τόν Βάγκνερ μέ τούς πέντε Ρώσους), αλλά 
θ ά  ζητησουμε — δσες υπάρχουν— τίς σχέσεις άνάμεσά τους, τά μέσα πού 
δούλεψαν καί περσότερο τίς συνέπειες πού γέννησαν, οί τελευταίες αυτές 
αναλαμπές τοΰ μεγάλου μουσικού κύματος πού κράτησε δύο αιώνες, απ’ 
τά τέλη τοΰ 17ου (εποχή τοΰ Μπάχ καί τοϋ Χέντελ), μέχρι τό Ρωσοβαγ- 
.κνερικό 19ον αιώνα καί λίγ’ άκόμη χρόνια απ ’ τόν 20ον.

Ά μ α  μέ τόν καιρό, οί δυο αυτές διάνοιες δέν θόίναι τόσο κοντά μας, 
θ ά  ίδοΰνε τότε πώς ό προγενέστερος αιώνας, θά μείνη στήν ιστορία τής 
Τέχνης τών ήχων, σάν ό μεγαλύτερος πού έδωσε μέχρι σήμερα ό πνευ-



ίματικός άνθρωπος. Οί υστερνές γενεές θά  σταματούν ευλαβικά, σέ τρεις 
■μεγάλες εποχές, γιά νά θαυμάζουνε στήν αρχαία Ε λλάδα μιά καλλιτεχνι
κή συνείδηση καί τή δημιουργική εκείνη σκέψη π ’  απλώθηκε πάνω σέ δλες 
τις τεχνοφιλοσοφικές Σχολές, στήν Α ναγέννηση δτι άνάστησε τήν αρχαία 
ώμορφιά πού τήν έκανε πιό συγκινητική στόν ά'νθρωπο, χάρις στό μυστι- 
κισμό, πού οί Δημιουργοί της αντλήσανε τότε απ’  τόν Χριστιανισμό καί 
τοΰτο, γιατί τέτοιο πλεονέχτημα δέν τώχαν οί αρχαίοι, γιατί δέν είχε ακόμη 
γεννηθή τό θειο Σύμβολο μιας χ^ετικής θρησκείας (τοΰ Χριστιανισμού), ένώ 
ή πολυθεΐα τοΰ καιροΰ των, ήταν ύποπτη στή συνείδησή τους κι5 έτσι 
ανήμπορη, νά φέρη σέ ψυχικές εξάρσεις.

Ή  τρίτη εποχή είναι ή ρωσοβαγκνερική : λίγες δεκάδες χρόνια μο
ναδικά γιά τήν αίστητική πορεία τής Τέχνης. Είναι ή μεγάλη— δπως εί
παμε — εποχή, πού έδωσε δ,τι καμιά άπ” τις πρώτερές της. Γιατί αν οί 
περασμένες δώσανε φωτισμένες διάνοιες, άν ό 15ος καί 16ος αιώνας έδω 
σαν τόν ΙΙαλεστρίνα, Μοντεβέρντι καί Σκαρλάτι κι5 άπ5 τά μέσα τοΰ 16ου 
μέχρι τόν 18ο φάνηκαν οί Μπούξτενχιλντ, Χέντελ, Ραμώ καί Μπάχ, γιά 
ν ’ άκολουθήση κατόπιν ή σημαντικώτερη κλασική εποχή Μ όζαρτ-Μ πετό- 
βεν, σ ’ δλη αύτή τή γενεά, ό αϊστητικός κόσμος, πού ζυγίζει πολύ στήν 
αξία τής δημιουργίας, έμεινε σχεδόν ό ίδιος σ ’  δλους καί μόνο στις Ιδέες 
καί στά τεχνικά μέσα, ξεχώρισε καθένας τή Μορφή του.

’Έ τσι ό Μπάχ μάς έδωσε τήν πλαστική φόρμα καί τήν πολυφωνία, 
ό Μόζαρτ τή μελωδική διάχυση, απλή καί παιδιάστικη, συνδυασμένη μέ 
τά πιό έξυπνα άντιστιχτικά στολίδια, ένώ στό Μπετόβεν έ'χουμε τό υπέ
ροχο ευγενικό στύλ καί τό μοναδικό έκεΐνο {θεματικό ανάπτυγμα (Deve- 
loppem ent Them atique), πού άνέδειξε τόν μεγαλοφυή Τιτάνα, σάν τόν 
έξοχώτερο άπ” τούς μεγάλους Μουσουργούς.

Κι’ δμως οί μετα-Μπετόβειες δύο Σχολές ανέβηκαν ψηλότερα ! Βρή
καν δυο αΐστητικούς κόσμους όλότελα καινούργιους κι’  ανόμοιους μεταξύ 
τους, χωρίς ή εποχή νά περιμένη καν τόν ερχομό τους, άφοΰ αίστητικά 
δέν είχαν καμιά προδρομική ρίζα, γιά νά'ρθουν σά φυσική εξέλιξη. ΤΗρ- 
θαν μοιραία καί μέ τήν περίεργη άκόμη περίπτωση, δτι ή σημασία τους 
ξέφευγε κι’ άπ ’ τούς ίδιους τούς Δημιουργούς. Παράδειγμα ό «Τριστάνος 
καί Ί ζ ό λ δ η » .’Α π ’ τό μουσικόδραμα αυτό, είναι γνωστό δτι αρχίζει ή ατο
μική αίστητική τού Βάγκνερ, πού χρωματίστηκε άκόμη στούς «Μ αέστρους- 
άοιδούς» γιά νά ξεχωρίση σά νέος κόσμος, μέσα στόν «Π άρσιφαλ».

Ό  Τριστάνος λοιπόν είναι ιστορικά γνωστό, δτι γράφτηκε εμπορικά, 
σέ μέρες ανέχειας, παρακινούμενος ό συνθέτης άπ’  τήν πρώτη του γυ
ναίκα, τή Μίνα ΙΙλάνερ. Τό προώριζε γιά μιά σκηνή τοϋ Ρίου-Ίανέριο



κι* άπό συμβουλή τοΰ πρόξενου τής Βραζιλίας και φίλου του Φερέϊρον 
τ ’ άφιέρωνε στό πρόεδρο τής Βραζιλίας. Έ τ σ ι  ό συνθέτης τό νόμιζε σάν 
εργο τοΰ . . . συρμοΰ κι’ αυτή ή άντίληψη τοΰ έμεινε γιά χρόνια, μιλών
τας πάντα ειρωνικά, γιά τό μουσικό αυτό Μνημείο. «Τί περίεργη, έλεγε, 
ή τΰχη τοΰ Τριστάνου : γράφτηκε γιά τή Ματθίλδη (ειδύλλιο ποΰχε στή 
Ζυρίχη μέ τήν οικογένεια Βέζεντοκ), άκοΰστηκε γιά πρώτη φορά άπ5 τή 
Κοζΐμα, πληρώθηκε εκατό ναπολεόνια άπ ’ τόν Χέρτελ κι5 άφιερώθηκε στό 
πρόεδρο τής Βραζιλίας !»

"Ομοια ή άξία τοϋ έργου τους, διέφευγε κι’ άπ° τούς πέντε Ρώσους, 
γιατί δλοι τους γράφανε δίχως φιλοδοξία καί μερικοί απ’ τούς Σχολάρχες 
δοΰλευαν σάν . . . ερασιτέχνες !

‘ Η  βαγκνέρεια τεχνο-αίστητική, είναι τώρα τό κεφάλαιο πού έ'ριξε 
σέ σφάλματα, πολλούς άπ ’  τούς βιογράφους τοϋ Βάγκνερ. Ά π ό  παιδί 
άκόμη, άκοΰγαμε νά λένε δτι ό Βάγκνερ έπανεστάτησε στή μουσική κι' ό 
χαρακτηρισμός τοΰ επαναστάτη μάς έ'μενε σάν ιδέα, μέχρις δτου αργότερα 
μελετήσαμε επαγγελματικά τό έ'ργο του καί προ παντός τ ’ ακούσαμε σέ 
μεγάλες μουσικές Σκηνές. Ή  βαγνερική επανάσταση είναι ασφαλώς πλά
νη, ενώ άντίθετα στό μουσικό στίβο, ό Βάγκνερ έμεινε συντηρητικός κι’ 
όλότελα πιστός στό μεγάλο Δάσκαλό του.

Ό  Βάγκνερ νεωτέρισε μόνο σά δραματουργός, γιατί άλλαξε τή σκη
νική φόρμα καί σφιχτόδεσε κατόπιν τή μουσική μέ τήν ποίηση, μέσα στό 
μουσικό δράμα του. Κι° οΰτε πρέπει ό Σχολάρχης τής Μπάϋροϋτ νά θαυ
μάζεται περσότερο σά μουσικός, γιατί ή μουσική του φλέβα ήταν ή πιό 
αδύνατη, άπ ’ τίς δΰο άλλες πού'χει : ό Βάγκνερ ήτανε προ πάντων ποιη
τής. Μουσικός έ'γινε άπ ’ άνάγκη νά χρωματίση τά ποιητικά του έ'ργα καί 
νά συμπληρώση τίς αδυναμίες τής ποιητικής του γλώσσας, πού γιά νά 
εκφράση σκέψεις καί συναιστήματα, έ'χει μικρή ά χ τίνα : άπό κεΐ καί πέρα 
ό δημιουργός ζητάει άλλη γλώσσα πιό πλατεία καί δυνατή στήν έκφραση 
κι’ αυτή είναι ή γλώσσα τών ήχων. Ά π ’ άνάγκη πάλι έγινε φιλόσοφος 
γιά νά ξηγήση τά δράματά του καί νά δώση κατόπιν θεωρίες, δπως είναι 
ή απολύτρωση τοΰ κόσμου μέ τήν άγάπη (Μπρουνχίλδη), ή μέ τήν εγκαρ
τέρηση (ΙΙάρσιφαλ). Κι’  δταν στή τελευταία μέρα τής Τετραλογίας (Λυ
κόφως τών Θεών) θανάτωνε τόν Σίκφρηδ, ενώ κάθε άλλος, παληός ή σύγ
χρονος, θ ’ άπέδινε τό θάνατο μέ τολμηρές αρμονίες ή θά  ζητοΰσε κάποιο 
νέο συνδυασμό στήν ορχήστρα, ό δαιμόνιος άνθρωπος, άπ ’ τήν ϊδια άνά
γκη πού τόν έκαμε μουσικό καί φιλόσοφο, έγινε γιά τήν περίσταση κι’ 
εφευρέτης οργάνου, βρήκε τήν τούμπα-κοντραμπάσα, πού δυναμόνωντας 
μ ’ αυτή μιά τετραφωνία άπό τέσσαρες άλλες άπλές τούμπες, πετυχαίνει τό



εξωτικό κείνο μεγαλείο πού μάς συγκλονίζει, βλέποντας στό δάσος, τό 
στέρνο κατευόδιό τοΰ μυθικοί} Ή ρω α . Ό τ ι  ό Βάγκνερ ήτανε προ πάντων 
ποιητής, φαίνεται κι’ άπ° τήν αμφιβολία πούχε σά μουσικός, χαρακτηρί
ζοντας εκείνα που5 γράφε D reck  (βρώμες— αλληλογραφία Βάγκνερ —Λίστ), 
είχε ακόμα τά κουραστικά μάκρη, πού τόν κατέκριναν γι° αυτά δικαίως, 
ενώ σάν ποιητής είχε πίστη και μιά φυσική εξέλιξη, άπ ’ τά πρωτόλεια 
■μέχρι τά στερνά του αριστουργήματα.

Ή  βαγκνέρεια τεχνική, είναι τέλος κείνη πού παρεπλάνησε τήν κρι
τική και τό επίθετο τοΰ επαναστάτη τοϋ δόθηκε άτυχώς γι’ αύτή. Τό εργο 
του π ’ αμφισβητήθηκε δσο τό εργο λίγων άλλων, παρέσυρε τήν κρι
τική μέχρι τήν ιστορική ανακρίβεια «Βρήκε, είπαν, τό χρωματικό είδος, 
πού πλάτυνε τόν ορίζοντα τής μουσικής», άλλά τό χρωματικό είδος 
δέν είναι βαγκνερικό εύρημα, γιατ” ήταν γνωστό άπ" τόν Μπάχ, καθώς 
φαίνεται άπό μιά σύνθεσή του (Fantasia Chromatiqua com e Fugua). 
Τοϋ υιοθέτησαν άκόμη τά θέματα-τύπους (L e it - M otif), ένώ σ” αυτά στη
ρίζεται ολόκληρη ή φυσιογνωμία τών γρηγοριανών τραγουδιών (Cantus- 
Firm us), ώστε κι° αν τά εφάρμοσε τόσο ανάγλυφα στά μουσικοδράματά 
του, ή πατρότητα δέν τοϋ ανήκει. Ό σ ο  γιά τή θαραλέα χρήση τής απρο
ετοίμαστης ένάτης, πού μεταχειρίζεται συχνά στά έργα του κι° αύτή ή τε
χνική καινοτομία ανήκει στό Μοντεβέρντι, πού δυόμιση αιώνες παλαιότε- 
ρα φαντάστηκε καί πρωτεφάρμοσε τήν απροετοίμαστη εβδόμη.

Ή  τεχνική τοϋ Βάγκνερ έ'μεινε, είπαμε, συντηρητική- δ,τι πρόστεσε 
δικό του, δέν είναι άξιώτερο άπό κείνο πού πρόστεσαν ό Μπάχ καί ό 
Μπετόβεν στήν εποχή τους. Συνέχισε καί τούς δύο στό πολυφωνικό κι’ άν- 
τιστιχτικό ϋφος κι’ αν δέν έγραφε γιά θέατρο, θά  γίνετο ένας μεγάλος 
^οντραπουντίστας σά τόν πρώτο, ή μεγάλος συμφωνίστας σά τόν δεύτε
ρο. Σχετικά μέ τήν ορχήστρα, συνέχισε κι" έκεΐ τήν μπετόβειο παράδοση, 
μά πλούτισε μόνο τόν αριθμό τών οργάνων, δχι γιά νά δυναμώση τόν ήχο 
-καί να κάμη άσκοπο θόρυβο, άλλά γιά νά πετύχη μιά λεύτερη τετραφ ω 
νία άπό κάθε οργανικό στοιχείο κι5 έτσι νά ίσορροπήση τήν άκουστική 
«λης τής οργανικής κλίμακας, άπ° τά πνευστά μέχρι κάτω τά έ'γχορδα. 
Γι’ αυτό στή βαγκνερική όρχήστρα, υπάρχουν τρία φλάουτα κι’  ένα μικρό, 
τρεις κλαρινέτες καί μιά μπάσα, τρία φαγκότα κι* έ'να κοντραφαγκότο.

Μετα τον τευτονα Κολοσό, ό ρωσικός Καύκασος : δυό βουνά ϊσόψη- 
λα, μέ διαφορετική ομως ατμόσφαιρα. Στις δυό αυτές αιστητικές, καμία 
σχέση ή καν συνάφεια, γιατί ή κάθε μιά έχει τόν κόσμο της.



Ή  ρωσική Σχολή π° ακολούθησε τόσο κοντά τή βαγκνερική, είναι, 
ή Σχολή που’ κλείσε μέσα της τήν ψυχή ενός μεγάλου Λαοΰ, γιά νά τή 
μετάγγιση κατόπιν στους άλλους, ανήσυχη καί πονεμένη καθώς είναι, μέ 
τό ειλικρινέστερο τραγούδι. Γ ι’  αύτό τό λόγο συγκρίνοντες τίς δυο αυτές 
Σχολές, μέ τήν ποίησή τους καί τή σκέψη τους, ή ρωσική είναι ειλικρι
νέστερη γιατ’ είναι κοντήτερα στήν ανθρώπινη φΰση.

Ή  βαγκνέρεια μουσική, βαθειά βέβαια καί περίτεχνη, είναι κόρη δι- 
γέννητη ψυχικής δρμής καί σοφιστικής σκέψης. 'Ο  ποιητής τής Τετραλο
γίας, έχει συχνές στιγμές ψυχικής αδυναμίας, που γιά νά τήν κρΰψη, δ 
Μουσικός πονηρεύεται μέ διάφορα τεχνικά μέσα, μέ μαστορεμένους ρυ- 
θμοΰς, μέ κρεσέντα-ντεκρεσέντα κι5 άλλα παρόμοια. Στους Ρώσους δμως, 
απ' τόν μειλίχιο Μποροντίν, μέχρι τόν τραχύ Μπαλακίρεφ καί τόν βάρ
βαρο Μουσόρσκυ, είναι δλοι τους ένα πολύχρωμο κι’ ακούραστο αϊστημα, 
πότε ρεμβασμός καί νοσταλγία καί πότε ξώφρενηχαρά ήάβάσταγος πόνος.

Ή  ρωσική μουσική είν’ ένα γνήσιο γέννημα τής καρδιάς, δίχως υπο
νοούμενα ή άλλες αλληγορίες. Τό τραγούδι της βγαίνει μόνο άπ ’ αύτή καί 
στή καρδιά πάλι τελειώνει. “Οπως οί προγενέστεροι Μεγάλοι, έ'τσι τώρα 
κι" οι Ρώσοι πλούτισαν τή μουσική Τέχνη μέ καινούργιους ρυθμούς καί 
αρμονίες, μέ ζωηρό καί πλούσιο χρώμα στήν ορχήστρα. Ή  αίστητική τους 
πάλι, ιδιόχρωμη κι’  ανόμοια άπό κάθε άλλη, μάς έδωσε ένα κόσμο πού· 
συγκλονίζει μέ τήν άδολη φλόγα του.

“Ομως κι’  αυτών ή τεχνική, βγήκε άπ ’ τούς κλασικούς, καθώς γρά
φει στις σημειώσεις του ό τελειότερος άπ ’ τούς Πέντε τεχνίτης, Ρίμακυ- 
Κ όρσακωφ «αν έμαθα νά γράφω τό χρωστώ στή συνεχή μελέτη τών κλα
σικών». ’ Εξαίρεση έ'καμε μόνο δ Μουσόρσκυ, πού άπό μιά ξώφρενη ψυ
χοσύνθεση, αγνόησε τούς κλασικούς, γιά νά δώση στή μουσική παλέτα 
του, τίς τόσο βάρβαρες κι° άγνωστες μέχρι τότε αρμονίες, δπου πάνω· 
σ ’ αυτές θεμέλιωσε τό έργο του ό γάλλος συνθέτης Debussy, ένα έργο 
πού έμελε νά γίνη ορόσημο τής μοντέρνας παρακμής, αυτής πού γρά 
φουμε ειδικά σ ’  άλλη μελέτη.

Τό συμπέρασμα τής διατριβής μας γιά τούς δύο Κολοσούς τοϋ 19ου· 
αιώνα, είναι δτι ot Ρώσοι προσπέρασαν τόν Βάγκνερ, σάν πιό κοντά στήν 
ανθρώπινη φύση, ενώ τεχνικά ξυλεύτηκαν κι’  οί δύο, άπό τό ί'διο δέντρο 
τοϋ κλασικοΰ Γίγαντα.

Ά λ λ ’  είναι δυστυχώς βαρύς ό ί'σκιος τους γιά τόν σύγχρονο συνθέ
τη, πού ανάμεσα σ ’ αυτές τίς θεόρατες βουνοπλαγιές, χρειάζεται μεγά
λα φτερά, γιά ν ’  άνέβη σέ δικό του κόσμο : άλλοιώς θά  σέρνεται στά ριζεί; 
τους, πότε σά μιμοβαγκνεριστής καί πότε σά φτωχοανατολίτης.



Ο Ι  Ρ Ω Σ Ο Ι  Κ Α Ι  Ο Ι  Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Ο Ι

ΟΛ Α , άλλοι μας, χάνονται μέσα στή χλωμή δύση : τό φ ως ακολουθεί 
σκοτάδι καί τή ζωή δ θάνατος. Ό μ ω ς  αυτός ό νόμος τής παρακμής, 

δέ πιστεΰουμε νά παρέσυρε ποτέ τόν πνευματικό άνθρωπο τόσο ορμητικά, 
δσο στά χρόνια αυτά τοϋ 20ου αιώνα.

Η Φυση, λένε, παίζει με τις αντιθέσεις: άλλά πόση κατηφοριά ! *0 
καλλιτέχνης - άνθρωπος φτεροΰγισε τόσα ψηλά στόν προηγούμενο αιώνα, 
πού άπ τήν προσπάθεια αυτή πάνω σ τ ” ανηφόρι, έσπασε, φαίνεται, συθέ
μελα ό πνευματικός του οργανισμός, ώστε άπ° τόν χτεσινό Τιτάνα, νά 
βγή ενα σάπιο έμβρυο, αυτό που λένε σήμερα Μοντερνισμός· Ή  σύγχρονη 
Τέχνη π ’ ακολούθησε άμεσα τή μεγαλόπρεπη ρωσική Σχολή, πιστεΰουμε 
ακόμη πώς φανερώνει καί μιά ειρωνεία τής Μοίρας, θέλοντας ν° άσχημο- 
παίξη μέ μιά εικόνα Θερσίτη, πλά'ί στόν ’Αχιλλέα. Γιατί ό Μοντερνισμός 
πού διαδέχτηκε τις δυο μεγάλες Σχολές, αυτές π ού—δπως είπαμε— δημι
ούργησαν μέσα σέ λίγα χρόνια δυό καινούργιους κόσμους, φανερώνει ακό
μη καί μιά κακεντρέχεια τής Μοίρας, νά μάς γυρίση πίσω άπ° τήν κορφή, 
στό βάθος μιας πρωτόγονης τέχνης, δπως ήταν πριν άκόμη βρεθούνε οί 
φόρμες, οί αρμονίες κι5 οί τονικότητες, ποΰνε τά βασικά θεμέλια καί τής 
άφελέστερης Τέχνης.

Χτεσινοί εΐναι άκόμη οί Κόρσακωφ καί οί Μουσόρσκυ, οί φυσιο
γνωμίες που σταθήκαν μπρος στον κολοσο τοΰ Μπαϋρόϋτ καί νά σήμερα 
— λίγες δεκάδες χρόνια άφότου πέθανε κι5 ό νεώτερος τών Π έντε— ή σε
βαστή κληρονομιά ποδοπατιεται απ ανάξιους κληρονόμους, άπό σκουλίκια 
καί τερμίτες, πού ξεμαυλισαν τήν άπολλώνεια Τέχνη σέ καλειδοσκόπιο, 
μέ δλες μέσα του τις άσχήμιες τής έκφυλης εποχής μας.

Κάποτε που ρώτησαν τον Saint - Saens γιά τούς Μοντέρνους, ό 
άθυροστομος έβραΐος, τούς χαρακτήρισε μέ μιά άσχημη λέξη. Ό  Ριχάρδος 
^τράους, είπε πάλι γι αυτους «δέν τούς ξέρω». “Ομως, παρά τις δίκαιες 
κρίσεις δυό μεγάλων μουσικών, ό θλιβερός ερχομός τους παίρνει νόημα, 
απ’  αύτή τήν αλάθητη ιστορία.

Η ζωη τών λαών μέσα στό αιώνιο κύλισμά της, παρουσιάζει σέ κά
θε εποχή καί μια συγκομιδή άπο ηθικές καί πνευματικές ιδιότητες, πού



σύμφωνα μ* αυτές, καλές ή δχι, ή εποχή σφραγίζεται καί παίρνει θέση 
στήν ιστορία. Έ τ σ ι  έχουμε τ'ις μεγάλες καί φωτεινές εποχές, δπως ή 
Αρχαιοελληνική, μέ τίς πολύμορφες αρετές της κι5 άλλες σαν τό σκοτει
νό Μ εσαίωνα, μέ τίς επιδρομές καί τά ολοκαυτώματα τών βαρβάρων.

Είναι τώρα παρατηρημένο πώς σέ κάθε εποχή, ξεχωρίζουν πάντοτε 
λίγες μορφές, ανάλογες μέ τό εποχικό βάι'ϊρο κ’ οί όποιες, σαν άπό εντολή 
τοϋ άγνωστου Θεοϋ, μορφοποιοΰνε τόν εσώκοσμο τής εποχή: τους. Αυτοί 
οί «έντολοδόχοι Βάρδοι», έρχονται έτσι σά μοιραία φερέφωνα τής σύγχρο
νης κοινωνίας τους. Ι Υ  αύτό τό λόγο ή πνευματική Ά ρχαιότης γέννησε 
μεγάλους ποιητάς καί φιλόσοφους, ή ώραιοπαθής ’ Αναγέννησις έδωσε φη
μισμένους καλλιτέχνες, γλύπτες καί ζωγράφους, ενώ ό βάρβαρος Μεσαίων, 
ξέρασε ’Αττίλες καί Τουρκοεμάδες.

Ά π ό  τήν ίδια αιτία άνθισε καί τό πληθωρικό κείνο συνάφι, άπό 
ποιητές μουσικούς καί φιλόσοφους, μέσα στήν πνευματικώτερη εποχή πού 
γνώρισε ή Γαλλία (Λουδοβίκου 14ου), δπως καί στή Γερμανία, πού φ ά
νηκαν άπανοκά ό Μόζαρτ κι’  ό Βέμπερ, μέ πλάϊ τους τόν Μπετόβεν, ρεμ- 
βάζοντα κι’ αυτόν μαζή μέ τόν Γκαΐτε καί τόν Σίλλερ, ενώ στά ίχνη τους 
βάδιζε ένα δεκάχρονο παιδάκι (ό Βάγκνερ), πού ή Μοίρα γέννησε μέσα στά 
ϊδια χρόνια, γιά νά συνέχιση τό έργο τής φωτεινής πλειάδας.

Αυτοί οί άθρόοι ερχομοί, δέν έγιναν, λέμε, τυχαία, αλλά απο βιοτι
κή άνάγκη, σά ξέσπασμα καί προβολή τών αρετών ποϋχαν μέσα τους αυ
τές οί εποχές. Κάτι παρόμοιο συνέβη καί στήν εποχή μας. Μετα τό με
σουράνημα τοϋ 10ου αιώνα, άρχιζε νά πέφτη τό μούχρωμα τής δΰσης,ενώ  
ή νεοβγαίνουσα μετά τούς ΙΙέντε καινούργια Σχολή (E cole d Im piessio- 
nisme) προάγγελνε καθαρά τόν ερχομό τής στείρας καί σχιζοφρενής Σχο
λής τών Μοντέρνων, πού θά ΐδοΰμε σέ λίγο.

0  1 Ρ Ω 2  Ο I

Ή  ρωσική «Σχολή τών Π έντε» στηλώθηκε άπ ’ τούς ρώσους συνθέ- 
τας Κοΰϊ, Μπαλακίρεφ, Μποροντίν, Μουσόρσκυ καί Ρίμσκυ Κόρσακωφ. 
“Ομως τό έργο τους γίνεται πιό θαυμαστό, ά'μα σκεφτοΰμε πώς οί μεγάλοι 
αυτοί συνθέται, δέν ήσαν (πλήν τοΰ Μπαλακίρεφ) μουσικοί καριέρας, αλλ 
άνθρωποι τοΰ Ά ρ ε ω ς , μ° εξαίρεση τόν Μποροντίν, πού ήταν χημικός επι
στήμονας. Ή  Σχολή αυτή τών Ρώσων πού γεννήθηκε τόσο κοντά μας, ξε
χώρισε καί τήν αγάπησαν κυρίως γιά τό χρώμα της τό φυλετικό, όπως 
συμβαίνει μέ κάθε μεγάλο έργο, πού καθρεφτίζει μοιραία τή φυλη του.



Γιά τοΰτο οί πέντε Ρώσοι εθνικοί, σκιάσανε άλλες μεγάλες φυσιο
γνωμίες—  σάν τό Ρουμπενστάϊν, τόν Τσαϊκόφσκυ, τόν Σέροβα καί τόν 
Γκλίνκα, πατέρα τής ρωσικής ’Ό περας, δπου τό εργο τους, επηρεασμένο 
καθώς είναι κι’  άπό ξένες Σχολές, δέν έ'δωσε γι’ αυτό τό λόγο, τούς 
ζωντανούς παλμούς τής ροοσικής ψυχής. Ε π ίση ς σκιάσανε καί τήν άλλη 
πλειάδα τοΰ 18ου αιώνα (Φομίν, Τιτώβ, Κασίν κ .α .). καίτοι αυτοί προχά- 
ραξαν τό δρόμο τών Πέντε κι’ έγιναν γιά τοΰτο, οί πρόδρομοι τής μεγά
λης Σχολής.

Μελετώντας τώρα τό εργο τους, βλέπουμε πώς οί Σλαΰοι δημιουργοί, 
ριζοβόλησαν τό μουσικό τους δέντρο, πάνω στό δημοτικό ρωσικό τραγούδι 
καί μ° αύτοΰ τό άρωμα, ξεχώρισε αίστητικά ή μεγαλόπνοη μουσική τους. 
Γιατί τό ρωσικό λαϊκό τραγούδι βόηθησε τούς Πέντε, δσο λίγα άλλα αλ
λόφυλα, βόηθησαν τούς εθνικούς τους συνθέτας : κι’ ό λόγος είναι ή φυ
σιογνωμία του.

Μάταια θά  ζητούσαν στό δημοτικό τραγούδι όποιουδήποτε λαοϋ, 
τήν \|>υχική πολυμορφία καί τόν πλούτο μέ τά τόσα συναιστήματα, πού 
άλλα γαλουχοΰνε κι’ άλλα ματώνουν τήν ανθρώπινη καρδιά. Μέσα σ ’ αυ
τό οί Ρώσοι συνθέται βρήκαν καί μάζεψαν σά βοτανολόγοι, τά πιό διά
φορα άνθη — συναιστήματα, δπως τή χαρά καί τόν πόνο, βρήκαν τήν με
λαγχολία, τόν ενθουσιασμό, τήν απογοήτευσή, δσο καί τήν ψηλοφτέρωτη 
γλυκειά ελπίδα, πλάϊ στή ξώφρενη απελπισία. Σέ τέτοιο βάθρο στηλώ- 
θηκε τό εργο τ ο υ ς : τό ρούσικο δημοτικό τραγούδι, εγινε γιά τούς Πέντε 
Ρώσους, τό μουσικό τους χρυσωρυχείο.

Τ Ο  Ρ Ω Σ Ι Κ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι

Γιά νά εΐποΰν τήν ιστορία του, θά χρειάζονταν πορεία πολλούς αι
ώνες πίσω, ώστε νά φτάσουνε στό σπόρο, άπ ’  δπου οί άγνωστοι Βάρδοι 
εμπνεύστηκαν καί τραγούδησαν μέσ’  τό ανώνυμο τραγούδι τους, τά όνει
ρα καί τούς καϋμούς ενός μεγάλου Λαοΰ.

Είναι δυστυχώς γνωστή ή παληά Μοίρα τών Σλαύων’ καί μόνο τ ’ 
δνομά τους, δίνει τήν εικόνα ενός Λαοϋ σκυμένου κάτω απ ’  τό κνοϋτο. 
Έ ζησε πικρά. Ή  φύση κ’  ή ιστορία, φάνηκαν σκληρές γιά τό ρωσικό 
Λαό. Φτώχεια, παγερό κλίμα, δουλεία, τό άχαρη τοπεϊο, βυζαντινός ζυγός, 
δεσποτικό πολίτευμα, οί τρομεροί τσάροι κ’  οί σκληροί κι’  αγέλαστοι βο- 
γυάροι φεουδάρχες, τοΰ έκαμαν δλοι μαζή μιά ζωή μαρτυρική καί μιά 
πατρίδα δίχως κανένα θέλγητρο.



’ Απέναντι σέ τόσους εχθρούς, ό Ρώσος άντιστάθηκε επί αιώνες, 
μέσα άπό ’ να καταφΰγιο : Τή μέθη. Κι" αυτή τή Βακχΐδα, οί πρώτοι πα- 
ληοί Βάρδοι, πρωτοτραγοΰδησαν φλογερά, υμνώντας την σά παρηγορή
τρα. Μά δταν μέ καιρούς, άλλοι έργάται τής σκέψης καί μεγαλοφάντα
στοι ποιηταί, ζήτησαν τό λευτέρωμα τοΰ Λαοϋ μ’ άλλα μέσα, οι καλόκαρ
δοι δυνάσται, τους κατευώδοσαν στην εξορία κι” άλλους στό θάνατο.

'Η  ρωσική ζωή ήταν λοιπόν φυσικό, νά ποτίση μέ τό δάκρυ της, τή 
σκέψη της δσο καί τό τραγούδι της. Επίσης γιά τόν ίδιο λόγο, τό ρωσι
κό τραγούδι έ'κλεισε παντοτινά μέσα του, μιά πνοή μελαγχολίας, σ ’ όποιο- 
δήποτε πλαίσιο κι’ άν βρίσκεται, εύθυμο, χορευτικό εϊτε γαμήλειο. Ό  π ό
νος τής ρωσικής ζωής, σταλάχτηκε βαθειά σ ’  αύ τό : γιά τοΰτο κι” ό μεγά
λος Πούσκιν, λέει«"Ολοι μας τραγουδάμε θλιμμένα— ενα μελαγχολικό π α 
ράπονο, είναι τό ρωσικό τραγούδι».

Δυο άγνωστοι λοιπόν τό γέννησαν : τό ριζικό τών Σλαύων κι’ ό λα
ϊκός πόνος. Αύτό (τό τραγούδι) μαζή μέ τή Βακχΐδα (τή μέθη), συντρό- 
φεψαν τό ρωσικό Λαό μέσ’ τούς αιώνες. Τόν ένοιωσε δσο κανένα άλλο : 
αλλά καί τόν ψυχογράφισε σάν ασύγκριτος ζωγράφος. Έ χουμε μπροστά 
μας μιά συλλογή τοΰ Σβέρκωφ άπό 50 λαϊκά τραγούδια, πούναι μικρό 
δείγμα τής πανώρηας λαϊκής Μούσας τών Σλαύων. Καί σ ’ αύτά τά λίγα, 
βλέπουν τά πολύμορφα σέ βάθος καί σ ’ αποχρώσεις άνθη— συναιστήματα 
πού είπαμε —ώστε τ ’  ασύγκριτο ρωσικό τραγούδι, νά φαντάζη πλέον σά 
δώρο Θεοΰ, πού περίμενε τούς Πέντε εθνικούς συνθέτας. Ή  ρωσική ζωή 
έγινε λοιπόν ό σπόρος τοΰ λαϊκού τραγουδιού : κι’ εκείνοι πού μέ χρόνια 
τόν έκαναν σκιερό πολύδεντρο λιβάδι, ήταν οΐ ανώνυμοι Βάρδοι.

Ή  πηγή τώ ρα αυτή τών Πέντε, πελαγοδρόμησε στήν άρχή μέσα σέ 
δύσκολους καιρούς, γιατί οί άρχοντες, κοντά στή σκέψη, βρήκαν καί τό 
λαϊκό αΐστημα σάν επίφοβα σ τ ’ αρχοντικό τους. Έ τ σ ι  μ’ ενα ούκάζιο τό 
κήρυξαν σέ διωγμό καί γιά διασυρμό του, ή Βία, έβαλε τό άκακο λαϊκό 
τραγούδι, άξιοτιμώρητο μαζή μέ τά παράνομα τυχερά παιγνίδια, δπως 
ό Ν αζωραίος μπήκε ανάμεσα στούς ληστάς. Ή  τύχη του άλλαξε μόνο στή 
βασιλεία τοΰ μεγάλου Πέτρου, δπου ό μεγαλοφάνταστος Τσάρος νόησε 
τήν άξία του, σάν προχώρησε στόν εκπολιτισμό τής Ρωσίας. "Ομως μέ τ ’ 
άνέβασμα στό θρόνο (1729) τής μεγάλης Κατερίνης, τό ρωσικό δημοτικό 
τραγούδι, γνώρισε τή μεγάλη στοργή.

Ή  Σεμίραμις αυτή τοϋ Βορρά, πού καλλιέργησε τά γράμματα καί 
τίς Τέχνες δσο λίγοι εστεμμένοι, οργάνωσε αποστολές άπό σοφούς μουσι- 
κολόγους καί τούς έστειλε μ’  έξοδά της στά πέρατα τής αχανής Ρωσίας, 
γιά νά μαζέψουν δώ  καί κεΐ, τό άλλοτε καταδιωγμένο δημοτικό τραγούδι.



Οΐ σοφοί πού τό συγκέντρωσαν, τό χώρισαν μετά σέ κατηγορίες, ανάλο
γα μέ τό είδος καί τό νόημά του. Έ τ σ ι  σύνθεσαν τόν κώδικα τοΰ ρω σι
κού δημοτικού τραγουδιοΰ, μέ τις πλούσιες αποχρώσεις, δπως : Τά χορευ
τικά, πού λέγαν σέ γιορτάσιμες ημέρες, μαζή μέ χορούς καί διάφορα παιγ
νίδια : Τά τραγούδια τοΰ δρόμου (σερενάτες κ. α .) ποΰχαν χαρακτήρα εύ
θυμο καί κάποτε κω μ ικό: Τά ερωτικά ή έπιθαλάμια, τά τραγούδια τής 
θάλασσας, τά ιστορικά, τά χριστουγεννιάτικα, τά στρατιωτικά ή τραγούδια 
τών κοζάκων κ .α ... Τό δημοτικό ρωσικό τραγούδι, φανερώνει τέλος καί 
τ ή βυζαντινή επίδραση πάνω στή ρωσική μουσική, πού στηρίζεται κι5 αύ
τή, δπως ή βυζαντινή, στις αρχαίες Ελληνικές κλίμακες (φρύγιο, δώριο, 
λΰδιο κ. α .).

Το ρωσικό τραγούδι, έγινε λοιπόν ή Α μ άλθεια  τών πέντε Ρ ώ σ ω ν : 
ή καρδιά κ’ ή φαντασία τους, μέ τό γάλα της έθρεψαν τή μεγάλη Σχολή. 
Κι’ ένώ αϊστητικά ξεχώρισαν, ή τεχνική το υ ς—δπως είπαμε σ ’  άλλη με
λέτη— σεβάστηκε απόλυτα τήν κλασική παράδοση. Τό έργο τους πλούσιο 
σ ’ αΐστημα καί σέ ίδεες, συνέχισε τούς κλασικούς μέ δλα τ ’ ακατάλυτα 
στοιχεία τής άλη&ινής τέχνης, μέ τήν καθαρή φόρμα καί τήνρέουσα μελω
δία, μέ τήν κυρίαρχη τονικότητα, μέ τις αρμονίες καί τήν καλαίσθητη δια
δοχή τών τόνων (μετατροπίες) καί δλ’ αυτά συνταιριασμένα σ ’ ένα σύνο
λο υπέροχα κλασικό.

"Ομως ή μεγαλόπνοη Σχολή, δέν άφησε δυστυχώς κληρονόμους. Ή  
ξώφρενη εποχή μας έσβυσε τόν αστερισμό της καί μεσ’  τίς ρούγιες της, 
κοάζουν σήμερα βατράχια τής νύχτας. Θά μπορούσε στό φώς της, νά στη- 
λωθή καινούργιο έργο, δπως σιό  φ ώς τής βαγκνερικής Σχολής, στηλώ- 
θηκε τό έργο άλλων μεγάλων, σάν τόν Φράνκ, τόν Μπράμς καί τόν Ριχάρ
δο Στράους.

Μά ή εποχή μας τή θέλησε δυστυχώς στείρα.

ΟΙ  Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Ο Ι

Λέει κάποιος {>υμόσοφος λαός : «Μ ετράς τό ψήλωμα τοΰ πύργου, 
άπ ’  τόν ίσκιο πού ρίχνει μπροστά σου».

Ό  Μοντερνισμός μέ τήν απίθανη τέχνη του, είναι σήμερα μιά κα
τάσταση. Γιά τούς λόγους πού είπαμε, ε!ν° ακόμη καί συνεπής μέ τήν 
ιστορία, σά βιοτικό φαινόμενο. Ά ν  δμως πέρ° άπ ’ τήν υλική του εκδήλω
ση, ζητήσουμε μέ λογική εϊτε μέ στοχασμό, πού πάει μακρύτερα ή ερευνά 
του, πώς καί γιατί γεννήθηκε, θά ίδοΰμε στό φαινόμενό του, τόν ϊδιο άγρα



φο καί σοφό Νόμο τής επίγειας δικαίωσης : πώς οί Μοντέρνοι ήρθαν απ ’ 
τή Μοίρα σά σπιά πλάϊ στό φ ω ς, γιά νά γίνη φωτεινότερο τ° αληθινό με
γαλείο τής τέχνης τοΰ Γίγαντα. Έ τ σ ι  γράφοντας γι’ αυτούς, είμαστε μέ- 
σα στό κλίμα τής προσπάθειας, νά ζωγραφίσουμε τόν Μπετόβεν μέ κάθε 
θετικό κι° αρνητικό στοιχείο, απ ’ τίς αναλαμπές καί τά δράματά του, μέ
χρι τό μικρανάστημα τών συγχρόνων.

Ή  εποχή μας, μετά τήν προηγούμενη φωτεινή γιά τήν Τέχνη επο
χή, ήρθε σά βαρυχειμωνιά, πού μάδησε τό ώμορφο λουλούδι. Τό λιβάδι 
τής καρδιάς απ’  δπου πήγαζε ή άπολλώνεια Τέχνη καί μάς έστελνε μέχρι 
χτες τ ’ άρωμά της, σήμερα χέρσωσε καί ξέφυγε ή Α ρμονία μακρυά του, 
σά κυνηγημένο ελάφι. Γ ’ αυτό τό λόγο, οί φθόγγοι ποΰσαν άλλοτε σάν άπό 
Νεράιδες αιθέρια τραγούδια, σήμερα έγιναν φωνές βατράχων, πού κοά
ζουν μέσ’  άπό έ'λη. Μετά τούς ψηλοφτέρωτους ιεροφάντες, ό σερνάμενος 
σακάτης, ό Μοντερνισμός : δσο γιά τίς γενήτριες αιτίες τής Σχολής του, 
ξεφύγανε απ ’ τόν πνευματικό στίβο κι° άκόμη περσότερο απ’  τόν αΐστητι- 
κό. Ή  τελευταία μέ τό διπλό τοΰτο περιεχόμενο, ήταν ή Σχολή τοΰ D e
bussy, ή γνωστή ώς «E co le  d ’ Im pressionism e».

Οί Μοντέρνοι, ήρθαν, είπαμε, άπό βιοτική άνάγκη. Ή  ταραγμένη 
εποχή μας υλιστική καί χαμαίζηλη, δέν ήταν δυνατό «άλλως γενέσθαι» 
παρά νά δώση κι’ αυτή τούς «έντολοδόχους Βάρδους της» μέ τά ψεγάδια 
τής ψυχής καί τή σχιζοφρενή νόησή της. Πριν δμως μιλήσουμε γιά τό 
εργο καί τή τεχνοτροπία τοΰ σύγχρονου συνθέτη, άς δοΰμε τόν τΰπο του 
μέσα στή ζωή.

Σ τό  σημερνό βάρδο τών ήχων, μάταια θά  ζητοΰσαν τήν άλλοτε 
πλατυμέτωπη μορφή, μέ τά μακρυά μαλλιά, νά πηγαίνη αμίλητη καί μέ 
ριγμένη, ποιος ξέρει ποΰ, τή ρεμβαστική ματιά της. Χαμένος πάλι θάτα- 
νε ό κόπος, άν γΰρευαν άπ° τό σύγχρονο συνθέτη, νά θηρεΰη τήν έμπνευ
σή του, πέρα στήν έξοχή ή μέσα στόν ψίθυρο τοΰ δάσους. Ό  σύγχρονος 
είν’ ενας τύπος δμοιος μέ τούς συναθρώπους του, χωρίς τήν ξέχωρη αυ
τή φυσιογνωμία, πού ή Φύση, σκοτεινή μέσ’ τά μυστήριά της, σφραγίζει 
πάντοτε τόν καλλιτέχνη, ώστε «ό  ζευγάς— πού λέει ό λαός — νά μή λει- 
τουργάη σάν π απάς».

Ό  τύπος τοΰ σημερνοΰ βάρδου, σ ’ άφίνει ανύποπτο κοντά του, νο
μίζοντας τον σά μεσοαστό έμπορα ή πολυάσχολο businessman. Πεζός τή 
θέα, είν ’  όμογάλαχτη κι° ή έμπνευσή του : τίς Ιδέες του δέν τίς θηρεύει, 
είπαμε μέσα στήν έξοχή, αλλά τίς μαστορεύει σά βιοτέχνης, μέσα σέ κο
σμική πολυκατοικία- γι° αύτό κι” ή Τέχνη, έγινε στά χέρια του, άπό κόρη 
τών Πιερίδων, έμβρυο μυρμήγκων.



Ό  σύγχρονος διαφέρει άκόμη όλότελα και στή σκέψη, δσο καί στο 
αΐστημα και σ ’ αυτά ΐά  αίτια, πού παρορμοϋσαν άλλοτε στή δημιουργία, 
τόν Καλλιτέχνη περασμένων εποχών. "Ο πως έκαμαν κ’  οι άλλες, έ'τσι 
κ’  ή εποχή μας, φόρεσε στό σύγχρονο βάρδο, τό δικό της πεζό χιτώνα, 
μέσα κι’ έξω .

Π ροχωρώντας τώ ρα  στό εργο του, θά τό σκιαγραφίσουμε άτυχώς μέ 
δση δυσκολία ένας οδοιπόρος, ζητάει προσανατολισμό μέσα σέ γυμνή έρημο.

Ό  αιώνας μας μέ τή νοοτροπία του καί τις απρόβλεπτες συνθήκες 
ζωής πού δημιούργησε, παρέσυρε μέσα στό σάλο τοΰ ΰλισμοΰ καί. στις 
συνέπειές του, τόν σημερνόν άνθρωπο, ώστε νά προσγειωθή κι’ αύτός 
πάνω στό θλιβερό ψυχικά, επίπεδο τής εποχής.

Ριγμένος σέ τέτοιο βάθρο ό σημερνός βάρδος, ήταν φυσικό ν ’  άλ- 
λάξουν, μαζή μέ τόν έσώκοσμο κ’ οί βλέψεις του καί οί επιθυμίες, ένώ 
τά κάποτε «ψηλά ιδανικά* τών άλλων, έγιναν σήμερα σ ’  αύτόν «ιδανικά 
τρεχούμενα».

Έ τ σ ι  ό βάρδος μα; ξεχώρισε άπ ’  τούς περασμένους στή σκέψη καί 
στή φαντασία, ξεχώρισε στό αΐστημα καί τέλος στις παραγωγικές αιτίες, 
πού πάνω τους θεμέλιωσε τό έ'ργο του.

Οί πρώτες (σκέψη καί φαντασία), πού'σαν πλατείες κι’  αιθέριες 
στούς παληούς δημιουργούς, έ'γιναν σ ’ αύτόν σχλάβες τής εποχικής πεζό
τητας, ώστε νά μή ψηλανεβαίνουν πιά σέ ποιητικούς ορίζοντας, νά μή 
γνωρίζουν τόν ίλιγγο τοϋ ύψους, άλλά πεζές καί κοντόφτερες, νά σέρνων- 
ται μέσα στή σκόνη τοϋ δρόμου. Γιά τοΰτο ή τέχνη του —  πού δέν είναι 
τέχνη δπως θά  ίδοϋμε—δέν ώφελεΐ ού'τε μορφώνει (έ'ργο τής αληθινής 
Τέχνης), μά ούτε καί ψυχαγωγεί καν. Ό  Μοντέρνος αντί νά δημιουργεί, 
κατασκευάζει.

Ά τύχησε κατόπιν στόν κόσμο τοϋ αίστήματος. Σ ’  αυτό τόν τομέα, 
ό Μοντέρνος βρέθηκε αληθινά μέσα σ ’  απέραντη ερημιά’ δέ συνάντησε 
ούτε κάποια δαση, γιά νά σταθή σ ’  αύτή καί νά δώση κι’  αύτός κάποιο 
δικό του παλμό. Τό θεϊκό αύτό μϋρο τής καρδιάς, τό αΐστημα, είχε πιά 
στερέψει στόν ερχομό του, ροφημένο άπ ’  τούς άλλους σέ δλες του τις δυ
νατές αποχρώσεις. "Ο πως ξέρουμε, μέσα στήν πορεία τών τριών μεγάλων 
εποχών, πού τερμάτισαν (αρχές τοϋ 20οΰ αιώνα) στή ρωσική Σχολή, ή 
μουσική Τέχνη φτερούγισε μ ’ αύτό κυρίως τό σάλεμα τής καρδιάς, μ° ορει
βάτη τοϋ αΐστήματο;, τόν Μπετόβεν. "Ο,τι μπορεί νά δοκιμάση φανερό 
είτε απόκρυφο, μέσα στις πτυχές της ή άνθρώπινη καρδιά, οΐ μεγάλοι 
Δημιουργοί κ’  οΐ. δεύτεροι άκόμη, τώχαν μεταγγίσει στήν καρδιά τών 
συνανθρώπων του ;. Τό αΐστημα καί συναίστημα, τώχαν εξαντλήσει σ ’ δλο



τό χρωματικό του υφάδι. Καί συνέβη ακόμη οί πολύ μεγάλοι, να πηδήσουν 
κι” έξω  άπ” τό γήϊνο φράχτη, σ" αίστήματα ιδανικά καί άγνωστα άπ” τό 
φ θαρτό  μας κόσμο, δπως ή υπερκόσμια χαρά τοϋ Γίγαντα, πού τήν τρα 
γούδησε στήν Έ νάτη  Συμφωνία.

Μπροστά σε τέτοια εικόνα, ο θλιβερός νάνος άλλοιθώρησε, μή έχον
τας για διέξοδο, παρα δυο δρομους : Το δρόμο τ° άφανισμοϋ του καί τόν 
άλλο τής αμαρτίας. Προτίμησε οπως θα ιδοϋμε— ν ’ άμαρτήση, καίοντας 
σά τόν Ή ρόστρατο τή μουσική Τέχνη άπό θεμέλια καί ξεμαυλίζοντας συ
νάμα τό ιδανικό της.

Μέ φαντασία καί σκέψη χαμόφτερες, άτΰχησε, είπαμε καί στό α ΐ- 
στημα. Φανερώθηκε τοσο γυμνός, ωστε μιλώντας γιά τέτοιο κόσμο στό 
εργο του, θά μοιάζαν με ζωγράφο, πού θέλει νά ζωγραφίση τήν έννοια 
τοΰ «μηδέν». Α ς δοϋμε μέ συντομία, τήν εντύπωση π’  άφίνει σ ' αύτό τόν 
τομέα, η εχτέλεση- ενός μοντέρνου έργου, άπό μιά συμφωνική ορχήστρα. 
"Ιδού τό τεχνικό πλάνο :

α περίπτωση : ακούονται οι πρώτοι φθόγγοι τοΰ έργου, άπό ενα 
κάποιο δργανο: μ’ αυτούς δ συνθέτης δίνει, αρχιτεκτονικά, τό κύριο θέμα.

β περίπτωση : άντί ενός, τό κύριο θέμα δίνεται άπό δύο ή περισσό
τερα όργανα. Καί στις δυο αυτές περιπτώσεις, δ άκροατής, μ” άνέγγιχτη 
άκόμη τή καρδιά του άπ τό μοτϊβο, αναρωτιέται : Τί λέει μ ’ αύτό δ συν
θέτης , Ετσι απ τά πρώτα του ψελίσματα, δ σημερνός βάρδος γεννάει 
αμέσως απορίες.

Μετα το θέμα ακολουθεί σιγά - σιγά ή δράση τοΰ έργου, εκεί πού δ 
Μοντέρνος θά σαρώσει σα μανιακός, κάθε αΐστητική ώμορφιά, άκόμη κι" 
αύτη τή λογική, μέ τή σχιζοφρενή τέχνη του.

Σάν προοίμιο τής δράσης, θά  δώση πρώτα στό μοτίβο του μελωδι
κές συντροφιές, μ” έ'να σύστημα δικό του, πού περιγράφουμε άμέσως. Μό
λις εκθέσει το θεμα του, μαστωρευει τοτε δίπλα του τ ’  άντιστιχτικό του 
ταίρι, που δεν είναι πια η αντίστιξη τών κλασικών, ή μαγική αυτή συν
τροφική γραμμή που δίνει στο θεμα άκουστικές αποχρώσεις πολύχρωμες, 
άλλα με τή δικη του αντίστιξη, τοΰ γαντζώνει σ ” αταίριαστο τόνο, μιά 
άλλη φθογγική γραμμή κακόφωνη στό σύμπλεγμά της μέ τό θέμα, σύμ
φ ωνα με το δικο του σύστημα π” ονομασε Bitonal. Στή πρώτη συντροφιά 
ερχεται μετα μια αλλη, σ ” αφύσικο κι’ αυτή τόνο μέ τό θέμα, ακολουθεί 
μια καινούργια κι° ακόμη άλλες - άλλες δσες νομίζει, σύμφωνα μέ τό δεύ
τερο σύστημά του: τό Polytonal ή A to n a l: δπου τέλος τ ’  αταίριαστα αύ- 
τα στρώματα ηχων, φριχτά μεσ τους κρωγμούς τους, ξεσποΰν σ ’  ενα φρε
νιασμένο τιριτίρι τής ορχήστρας, φλύαρο, πληχτικό καί θανάσιμα μονότο



νο, σάν τις φωνές κυνηγημένων κοπαδογερακιών. "Οσο γιά τόν ακροατή, 
εχει ήδη τοξινοθή απ’  τή χαύνωση. Α ύτ’ είνε κοντολογής ή ακουστική 
εικόνα τής μουσικής τών Μοντέρνων, δίχως ατομισμό δικό τους κι” δλοι 
δμοιοι σά σωσίαι, πού τά εργα δλων μοιάζουν, σάν τά στάχυα κάμπου με
ταξύ τους.

’Ά λ λ ο  ψεγάδι τής τέχνης τοΰ Μοντέρνου, πού προκαλεΐ πιά τήν 
ανθρώπινη λογική, εΐναι ή αντίφαση τοΰ ψυχισμού τής κεντρικής ιδέας, 
μέ κείνον πού ακουστικά τήν πλαισιώνει. Σ ’  αύτό τόν τομέα οι παληοι 
Δημιουργοί, φανέρωσαν αληθινά μιά καταπληχτική δύναμη Τέχνης, πλαι
σιώνοντας τό κύριο θέμα μέ μιά ανάλογη και φυσιολογική μ’ αύτό ψυχι
κή διάθεση. Γι’  αύτό ή αίστητική τών περασμένων Σχολών, είναι προσι
τή στόν καθένα, αντίθετα μέ τά νοήματά τους, πού θέλουνε ανάλογη 
κουλτούρα: ας δοΰμε τό εργο τους.

Ό  Μπετόβεν δπως εΐναι γν ω σ τό —εδινε στά εργα του πότε έ'να τυ
πικό τίτλο «Συμφωνία— Σ ονάτα— Λειτουργία— Ούβερτούρα» και πότε τ ’ 
δνομα κάποιου ήρωα «Κ οριολανός— Προμηθέας κ. α .» .

Ό  ακροατής ακούοντας τή μουσική του αΐστάνεται αύτοστιγμή — 
και παρά τόν αόριστον τίτλο— τις σχέσεις κα'ι τήν ομοιογένεια τοΰ θέμ α
τος, μέ τόν ψυχικό κόσμο πού τό πλαισιώνει. Στήν V I Συμφωνία (π ’ ονό
μασαν ΓΙοιμενική), οί πρώτοι άκροαταί ένοιωσαν εύθύς τό αΐστημα και 
τις εικόνες πού γεννάει στόν άνθρωπο τό δραμα τής Φύσης. Στόν Κοριο- 
λανό (κι’ αν δέ γνωρίζουν τήν ιστορία του), αΐστάνονται ανάγλυφα τό 
ηρωικό στοιχείο καί τήν άγρια εκδίκηση, ένός αντάρτη "Η ρωα.

Ό  Βάγκνερ στό «Λ υκόφως τών Θεών» ήχοζωγράφισε σά μεγάλος 
ζωγράφος, τό κατευόδιο τοΰ νεκροΰ Σίκφριδ μέσα στό δάσος, μέ δυό μο
νάχα μέτρα πού παίζει σόλο καί πιανίσιμα, τό άψυχο τύμπανο !

Ά λ λ ά  τήν θεία εικόνα, τ-ήν έδωσε δ μεγάλος Γκλούκ, στήν εισαγω
γή τής Ό π ερα ς « ’ Ιφιγένεια στήν Αύλΐδα» : μέ δύο ασήμαντες νότες στό 
Ό μπουά (ρε - μι ύφεσις) καί τις παραλλαγές του (ντο δίεσις - ρε, -μ ι - φ α ,  
-ρ ε  δίεσις, - μι), δ μεγάλος Δημιουργός ξεχώρισε άπ ’ τ ’  άναφυλλητά τών 
εγχόρδων καί στάλαξε μέ τή μεγαλοφυΐα του μέσα στή ψυχή τ* ακροατή, τις 
πνιγμένες παρακλήσεις μιάς κόρης, πού σέρνει στό θάνατο σκληρός πατέρας.

Ό  σύγχρονος σέ τοΰτο τόν τομέα δέ κρίνεται—παραφρονεί : και φαί
νεται σά νά νομίζη δτι παραλογίζονται καί. οί συνάνθρωποί του —  γι’  αύτό 
ας δούμε τι συμβαίνει. Ό  Μοντέρνος δίνει λ.χ. στό έ'ργο του τόν τίτλο «Θ υ
σία» ή «Μ οιρολόι». Μ ’ έ'να παρόμοιο χαρακτηρισμό, είν” ευνόητο νά προ- 
διαθέτη τόν ακροατή σ ’ ανάλογο ψυχικό κλίμα, πού ζή τό μυστήριο μιας 
Θυσίας, είτε δ πόνος ένός Μοιρολογιοΰ. Ά λ λ ’ ένώ δ ακροατής περιμένει



μιά ήχαπόδοση ανάλογη στόν τίτλο, ακούει αίφνης ενα θέμα ξένο μ” α υ 
τόν, νά ξεφυλίζεται και τοΰτο στήν πλοκή του, σέ μιά ταραντέλα φλύαρη 
σάν τό ροδάνι πηγαδιού, πού καταντάει, λέμε κυνισμός κι” ασέβεια γ ’  αυ 
τή τή νόηση τών συνανθρώπων του.

'Ο  Μοντερνισμός διαφέρει τέλος στις γεννήτριες αιτίες : έδώ τό χά
σμα είναι τεράστιο. Στό έ'να χείλος βρίσκονται τά εύγενικώτερα καί πιό 
παρθένα κίνητρα, ενώ σ τ5 άλλο, εκείνο πού διέφθειρε τή σύγχρονη ζωή. 
Πόσο οί καιροί αλλάξανε τόν κ όσμ ο : απ ’ τή φρεσκάδα τών ψηλών βου
νών, κΰλισε σήμερα ό βάρδος μέσα στή σκόνη τοΰ καλντεριμιοϋ. Σ ’ αύτό 
τό χυδαίο κίνητρο, εχουμε ίσως τήν πιό αυθεντική απόδειξη, δτι ή εποχή 
μας είν’ ό ένοχος τοΰ μεγάλου ξεπεσμού.

’Ά ν  κρίνουμε μαζή τίς αιτίες καί τό έ'ργο τους, οί παληοί μεγάλοι 
Δημιουργοί, μοιάζουν μ° ενα γένος γιγάντειων δέντρων, πού φυτροίνουν 
σ ’  απρόσιτα μέρη τής αφρικανικής ζούγκλας. Οί γίγαντες αύτοί δίνουν 
τόν καρπό τους σέ πελώρειο ύψος, ενώ οί ρίζες τους πηγαίνουν σέ μεγά
λο βάθος. ’Έ τσι κι5 αυτοί μέ κίνητρα τής φθαρτής ζωής (μιά άγάπη 
— ένας ηρωισμός— ό πόθος τής πλατωνικής ζωής πού γέννησε τήν Έ νά- 
τη), έ'δωσαν έ'ργο όραματισμοΰ. Ό ραματισταί ’ Εκείνοι, άφαλοσκόπος τής 
κοιλιάς ό Μοντέρνος.

"Ενα, είπαμε, είναι τό κίνητρο τοΰ σημερνοΰ βάρδου. Γιά κείνο 
γκρέμισε τήν Τέχνη, ό'σο κι” ό ίδιος κύλισε σάν άνθρωπος : γιατί απ ’ τό 
πάθος του σέ τοΰτο, δέ δείλιασε στό δρόμο, μά ούτε καί στα μέσα, πού 
κάποτε είναι κι’ αθέλητα απ’ τή συνείδησή μας.

Τό κίνητρο τοΰ Μοντέρνου, είναι ό άρριβισμός. "Οσο κι' άν φαίνεται 
απίστευτο, αύτός είναι τό τριβέλι του κ’ ή ψυχοπάθειά του- καί στήριξε 
σ ’ αυτόν τά μόνα ιδανικά του, πού είναι : ή επίδειξη, ή πλαστή φήμη καί 
τό βίωμα μέ τίς ανέσεις του. Ό  άρριβισμός τόν ζημίωσε σά τεχνίτη τής 
ώμορφιάς, μά καί σάν άνθρωπο, ώστε ό Μοντέρνος νά είναι σήμερα μι- 
σομα\>ής καί ρηχά καλλιεργημένος, αντίθετα μέ τό βάθος τών άλλων, πού 
αδιάφοροι στις ματαιότητες τής ζωής, μοχθούσαν καί πάνω σέ βιβλία τών 
σοφών. Ό  Μοντέρνος είναι μισομαα^ής, γιατ’  είναι ανυπόμονος' θέλει 
οπωσδήποτε νά φτάση καί γιά τοΰτο στόν άρριβιστή φωλιάζει γενικά ή 
μισομάθεια.

Π ροχώρησε λοιπόν γιά τόν σκοπό του μέ μέσα διάφορα κι’ άκόμη 
απαράδεχτα άπ ’  τήν ήθική καί τήν αξιοπρέπεια, βάζοντας σ ’ ενέργεια 
τούς ελιγμούς πολιτικάντη καί τή δουλικότητα παλατιανοϋ. ’Αντίθετα μέ 
τήν άποκοσμιά τών άλλων, ό Μοντέρνος είναι σήμερα κοσμικός καί μάλι
στα  τΰπος-κυνηγός τών σαλονιών, διάχυτος κεΐ μέσα Causeur, φλύαρος,



δουλοπρεπής, μέ υποκλίσεις καί χειροφιλήματα, πού θυμίζουν τά λόγια 
τοΰ Όσκάρ-Ούάϊλντ, γιά τους στιχοπλόκους «Σ έ  μιά κοσμική βραδυά — 
ειπε—ό μεγάλος ποιητής περνάει απαρατήρητο;, ενώ ό ποετάστρος εΐναι 
6 γόης τής βραδυάς».

Δέ διστάζει άκόμη νά ύποκριθή καί τόν Κ αζανόβα, θυμοΰμενος δ 
γράφων, πόσες φορές στή σπουδαχτική του ζωή προ 30 χρόνια, ά'κουγε 
σά συμβουλή μέσα στήν όνομαστή Ροτόντα τοΰ Μονπαρνάς, τήν άθλια 
τοΰτη φράση, άπό γνωστούς σήμερα Μ οντέρνους:

« On η'arrive que par la fem m e  ».

Η Τ Ε Χ Ν Η  T O Y

Ά ς  μή νομίσουν δτι οί Μοντέρνοι εΐναι ανίδεοι τής Τέχνης τών ήχων. 
Οί σύγχρονοι σπούδασαν σέ Σχολές καί σέ Ώ δεΐα, κόπιασαν πάνω στούς 
κλάδους τής Τέχνης (άντίστιξη-φοΰγγα-μορφολογία), μελέτησαν τήν όρ 
χήστρα της, τήν ιστορία καί τήν αίστητική της, ενώ πολλοί τερμάτισαν 
τις σπουδές τους μέ βραβεία καί μ5 επαίνους. Κ ι” δμως οί Μοντέρνοι άπέ- 
τυχαν γιά δυό λόγους : ό ένας γιατί τούς έ'λειπε ή θεία φλόγα κι’ ό άλ
λος γιατί τά αίτια πού παρορμοΰσαν άλλοτε τήν καρδιά καί τή φ αντα
σία, γίνανε ανεδαφικά στήν πεζή εποχή μας.

Είδε άκόμη ό Μοντέρνος δτι τό μουσικό λιβάδι, ήτανε πιά θερισμένο 
άπ ’ τούς άλλους κι° έτσι τού'μελε —δπως είπαμε — εν άπό τά δυό, ν ’  άφ α - 
νιστή ή ν ’  άμαρτήση. Καί γκρέμισε τήν Τέχνη σά Βάνδαλος.

Μέ καλή σπουδή μά στερημένος πνοής, ό σημερνός βάρδος δημιούρ
γησε τή Σχολή του, σάν άπάνεμο λιμάνι τής αδυναμίας : ετσι κάθε φ τ ω 
χός στή Μοντερνία λιμνάζει. Μάς είναι τώρα εύ'κολο νά ξεχνιάσουμε τή 
σκέψη του, πού γέννησε ή άνάγκη, ώστε ν ’ άντιληφθοΰν γιά ποιο λόγο ό 
Μοντέρνος δημιούργησε μιά Σχολή, δχι μόνο άντιαιστητική, άλλά καί π α 
ράλογη.

Ά π 5 τούς δύο πρώτους παράγοντες— τό φτωχό ταλέντο του καί τό 
κλίμα τής εποχής -  νόησε δτι εΐν’  αδύναμος νά συνέχιση τούς προκατό- 
χους τους, μέ έ'ργο δικό του, προσωπικό : βαδίζοντας στό δρόμο τών άλ
λων, θά γίνετο σκιά. "Ομως παράλληλα τόν φλόγιζε τό πάθος του, μέ 
τά «τρεχούμενα— πού είπαμε— ιδανικά» τ ’  άρριβισμοΰ. Έ π ρεπ ε μέ κάθε 
θυσία νά τόν προσέξουν : κοντά στή φήμη θ ’  ακολουθούσαν τάλλα.

Ά π ό  σκοπού λοιπόν πρωτογκρέμισε τά φυσικά στηλώματα τής μου
σικής τέχνης, δσα ό νοΰς κι’ ό μόχθος θεμελίωσαν επί αιώνες' ήξερε μέ



τοΰτο, δτι τό γκρέμισμα ενός Μνημείου, χαρίζει στό χαλαστή του θόρυβο 
φήμης. "Υστερα στόν ρειπωμένο χώρο, έριξε —σκόπιμα πάλι—τά πιό απί
θανα  φανταχτερά υλικά. Έ τ σ ι  μ ’ αυτά τά δυο, ό Μοντέρνος συνταίριασε 
στό άτομό του διπλή μορφή : τοΰ κυνικοΰ καταστροφέα καί μαζή παληά* 
τσου επαρχιακού θιάσου. Ζήτησε τήν εντύπωση, αψηφώντας θεληματικά 
τή φΰση δσο καί τή λογική (λ.χ. μιά μορφή, ενα συναίστημα, μιά φυσική 
συνήχηση), π ’ αναπλήρωσε πάντοτε μέ κάτι αφύσικο, δπως ό αρλεκίνος 
τοΰ τσίρκου μορφάζει αφύσικα, καταπίνει φωτιές καί τρέχει ανάποδα στό 
σύρμα, ζητώντας μ° αυτά τό ξεγέλασμα τοΰ ό'χλου.

Στήν τέχνη του ό Μ οντέρνος, άφοΰ αγνόησε— σά ξεπερασμένα— τήν 
κλασική αρμονία, τούς νόμους τής αντίστιξης, τίς φόρμες κι* άλλα δεύ
τερα συναρτήματα τής κλασικής Τέχνης, στήριξε τήν καινοτομία του, κυ
ρίως σέ δυο συστήματα, π ’  ονόμασε Bitonal καί Polytonal ή Atonal, κ’ 
είναι μέρη ενός άλλου γενικοΰ, τοΰ δωδεκαφθογγικοΰ. Μ ” αυτά σά δυο 
βολίδες, ακόντισε τήν άπολλώνεια Τέχνη πίσω μακρυά καί τήν έ'ριξε σέ 
μιά σχεδόν λίθινη εποχή. Έ γ ινε  πιό βέβηλος κι’ απ ’ τόν Ή ρόστρατο.

Ή  ανάλυση αυτών τών συστημάτων, είναι φυσικά άσκοπη γιά τούς 
μουσικούς, μά γιά τούς ανίδεους αναγνώστες βρίσκουμε σκόπιμη τήν ανά 
λυσή τους, πού θάταν δμως ακατάληπτη, αν μιλούσαμε μέ κανόνες καί 
μέ τεχνικές ορολογίες. Θά λαϊκέψουμε λοιπόν τήν τεχνική τών συστημά
των τούτων, μέ μιά σύντομη παραβολή, πού νομίζουμε ικανή μέ τό χιοΰ- 
μορ της, νά δώση στόν αναγνώστη μιά συγγενή εικόνα, τής ακουστικής 
τοΰ Bitonal καί τοΰ Polytonal.

Ά π ό  ένα ακουστικό έργο, ό ακροατής ζητάει κατ’ αρχή τήν ακου
στική σαγήνη’ ή τεχνική καί τά νοήματα πού κλείνει, είν’  αδιάφορα στους 
πολλούς (γιατ’  είν’ απρόσιτα), κι’ ενδιαφέρουν μόνο τόν μελετητή καί τόν 
τεχνοκρίτη. Σ ’ ένα έργο λ.χ. τοΰ Μπάχ ή τοΰ Μπετόβεν, τό πλήθος πα
ρέρχεται τήν τεχνική σοφία τοΰ πρώτου ή τά θεματικά αραβουργήματα 
τοΰ άλλου. Δέν τά προσέχει γιατί δέν τά νοεί καί γαλουχιέται μόνο μέ τό 
ακουστικό τους χάρμα.

Ποιά είναι λοιπόν ή ακουστική εντύπωση τοΰ έργου τών Μοντέρ
νων ; μέ τό χιοΰμορ, λέμε, μιας παραβολής, θά  δόσουμε τό χρώμα της.

"Α ς φαντασθοΰν ένα τύπο άπ ’  τούς μοιραίους — δπως λέει κι’ ό ποι
ητής— πού στή ζωή τή μάταιη, αυτοί ζητάνε μόνο λησμονιά. Ά ς  τόν 
φαντασθοΰν μεθυσμένο νύχτα, νά τραγουδάη τρικλίζοντας σ ’ ενα σοκάκι 
τό μεράκι του, μ° ένα δικό του τραγούδι, φυσικά κακόηχο. Τήν ίδια στι
γμή, ας φανταστούν κι” έναν άλλο απόκληρο σάν τόν πρώτο, νά τραγου
δάη κι’  αύτός σ ’ άλλο άντικρυνό σοκάκι τό δικό του μεράκι, μ’ άλλο κα



κόηχο τραγούδι, δπου προχωρώντας, νά συναντιώνται τέλος σ ’ ενα σταυ
ροδρόμι, νά κοιτάζονται γιά λίγο μέ τά γιαλένια μάτια τους άπ’ τό μεθύσι 
κι αξαφνα ν ’ αγκαλιάζονται καί νά ξαναρχίζουν μαζή τά παράταιρα τρα
γούδια τους. Ας στοχαστούν, λέμε, τό άκουσμα μιας τέτοιας ακουστικής 
εικόνας : εΐναι τό σύστημα Bitonal.

Ό μ οια  κι’ ό Μοντέρνος, θηρεΰοντας επίμονα μέσα στόν κόσμο τοΰ 
ξωφρενισμοϋ, συνταιριάζει σ ’ αυτό τό σύστημα συνειδητά, δυο παράταιρες 
σειρές φθόγγων, ξένες κι’  εχθρικές μεταξύ τους, δίχως ψυχή και νόημα. 
Το σύστημα Polytonal εΐν’ όμοιογέννητο τοΰ πρώτου1 αρκεί νά φανταστούν 
άντίς γιά δυό πολλούς μεθύστακας, νά παίζουνε μαζή στό σταυροδρόμι, 
τή μεθυσμένη λύρα τους.
, , Τό δι,πλό αύτό σύστημα πού φιλοτέχνησε δ Μοντερνισμός σά δήθεν
επινόημά του, εΐναι μιά αναδρομή στήν πρωτόγονη ζωή, πού υπάρχει 
φωλιασμένη και θά συνεχίζεται μέσ’ τούς αιώνες, άπό χαμηλές κι’  άπαί- 
οευτες τάζεις, σαν τών “θλιβερών μοιραίοον.

Ή  διάστροφη Τέχνη τών Μοντέρνων, μάς θυμίζει σήμερα κα'ι μιά 
περιπετεια παληά δική μας, δπου μαζή μέ άλλους, γίναμε αθέλητοι συν- 
εργοι μιας εφιαλτικής βραδυάς στό Παρίσι τό 1924. Είμαστε σπουδαστής 
τοτε στο Ωδείο Schola Cantorum , μά συνάμα, γιά τήν εμπειρία τής ορ
χήστρας, δουλεύαμε κι” ώς Tim balier καριέρας. Σέ λίγες μέρες θά δίνετο 
στο θέατρο Champs Elysees, ή πρεμιέρα ένός έργου « Ι /h o m m e  et son 

sir* του γαλλου μουσουργού Δάρειου Μιλώ, πρωτοπόρου τότε καί ΰπέρ- 
μαχου μέχρι σήμερα τοΰ Μοντερνισμού. Ή  διεύθυνση τοΰ θεάτρου μάς 
κάλεσε νά μετάσχουμε στήν ορχήστρα’ ή πρεμιέρα ήταν επίσημη, μέ κα- 
ταμεστο κείνη τή βραδυά τό μεγάλο αριστοκρατικό θέατρο. Ή  πρώτη μας 
εντύπωση φτάνοντας εκεί, ήταν ή αφύσικη οργανική σύνθεση τής όρχή- 
στρας : μετρήσαμε έγχορδα =  εξη πρώτα καί έξη δεύτερα βιολιά — τέσ- 
σαρες βιόλες— τέσσερα βιολλοντσέλα καί τρία κοντραμπάσα. Π νευ στά =  
ένα φλάουτο, ενα όμπουά, μιά κλαρινέτα, δύο τρόμπες καί δύο τρομπό- 
νια. Κρουστά— ενα ξυλόφωνο, ενα σείστρο, δύο καστανιέτες, δύο ταμπού- 
ρα, ενα ταμ-ταμ μ’ ενα ταψή κουζίνας δίπλα του, μερικά ζεύγη κουτάλια 
και . . .  16 τύμπανα μέ 8 Timbaliers ! !

, Η αΐτίΐ δυσαναλ°Υία τών κρουστών, έδειχνε καθαρά τήν
αναδρομή σ ’  ενα μακρυνό παρελθόν, στήν εποχή τοΰ εκφραστικού κρότου 
των πρωτογονων φυλών. Ά λ λ ’ ας δοΰμε τό έργο, στή πρώτη μόνο πράξη.

Ανοίγει ή αυλαία, μετά σύντομη εισαγωγή τής ορχήστρας. Ή  σκηνή 
παριστανει έρημο δ ά σ ο ς -γ ιά  λίγες στιγμές τό σκηνικό τοπίο μένει έρημο, 
χωρίς κανένα ψίθυρο στήν ορχήστρα. Αίφνης προβάλλει 6π” τή δεξιά



κουΐντα ενα θήλυ ολόγυμνο, μ’ ενα φύλλο συκιάς μόνο σ τ ’ απόκρυφα του 
κι" δπως είναι μακιγιαρισμένο μ’  ώχρα, φαντάζει σά νά βγήκε άπό πα- 
νάρχαιο τάφο Φαραώ. Προχωρεί αργά, νωχελικά, σά παπαδιά τοϋ Βοΰδα, 
χωρίς μουσική υπόκρουση, ενώ τά χέρια του αργοσαλεύουν σάν πλοκάμια 
χταποδιοΰ, σχεδιάζοντα ανούσιες άραμπέσκες. Μέ τέτοιους ελιγμούς, τό 
φάντασμα συνεχίζει βουβό τό διάβα του και πάει καί χάνεται σ τ” απέ
ναντι μέρος της σκηνής. Είναι τό πρώτο ταμπλώ, ανούσιο κι” ανόητο. 
Τώρα παίρνει τό λόγο ή ορχήστρα, μ” ενα ιντερμέτζο στυλ ροκοκό. 'Α κ ο
λουθεί νέα σιωπή, δταν άπό τήν αριστερή κουΐντα, προβάλλει τώρα ενας 
σερνικός, γυμνός κι’ αυτός κι* ώχρός σάν τό θήλυ, πού προχωρεί μέ τϊς 
’ίδιες αργές κινήσεις καί πάει καί χάνεται στήν απέναντι κουΐντα : Π αρ
εμβαίνει πάλι ή ’Ορχήστρα μ’  ενα δεύτερο ιντερμέτζο. Ή  εντύπωση πού 
σχηματίζετο στους θεατάς καί σέ μάς τούς μουσικούς, μέσα στά 2 0 'λεπτά 
πούχαν ήδη περάσει, εδινε κιόλας υπόνοιες, μά ή περιέργεια γιά τή συνέ
χεια κορυφώθηκε σέ δλους.

Μετά τό δεύτερο ιντερμέτζο, ξαναβγήκαν απ ’ τίς απέναντι κουΐντες 
ό άντρας κι” ή γυναίκα μαζή, βαδίσανε ό έ'νας προς τόν άλλον νωχελικά 
καί μέ τίς ίδιες άραμπέσκες τών χεριών κι’ άφοΰ ζυγώσαν καί κοιτάχτη
καν γιά λίγο περίεργα (δπως δυο αδέσποτοι σκΰλοι σμίγουν τή μούρη τους 
στό δρόμο), έ'φτασε τότε τό δράμα στό άπώγειό του. Πιασμένοι απ ’ τά 
χέρια, ά'ρχισαν νά τραγουδούν —σέ στύλ Bitonal— μέ δυο μισόφωνες ρινο- 
φωνές, πού μοιάζαν άπαράλαχτα σάν τή γαστρΐμυθη φωνή, πού βγαίνει 
δταν πατάνε έ'να πρισμένο ψοφίμι ! Καί τό φρικαλέο αύτό ντουέτο τους, 
συνώδευε τώρα ή ορχήστρα (ποιος θά τό φανταστή ;) μ” ενα κροτάλισμα 
. . . ταμπούρου ! ! Δέν ξαναπαίχτηκε1 . . .

Τό κυνικό κείνο τερατούργημα, μάς γύρισε αυτόματα στους θεατάς : 
είχαν δλοι τους τοξινοθή άπ” τή χαύνωση, πού δίνει ή αφύσικη ύπερβο-

1. Τ ό  1955 παίχτηκε στήν παρισινή "Οπερα, ενα νέο εργο τοϋ ίδιου γελα
σμένου πιά συνθέτη, μέ τίτλο  «B o liv a r»  πού ήταν σχετικό μέ τή ζωή  τοΰ ιστορικοί 
ή ρω α — ελευθερωτή τής Β ενεζουέλας. Τ ό  έργο πατρονάρισε τό γαλλικό κράτος καί 
ξόδεψε γιά  τ ’ άνέβασμ ά  του 80 εκατ. φρ. (!) Φ υσικά δέν τ ’ ακούσαμε : μά άν  πι
στέψουμε τούς γάλλους κριτικούς, ήρθε σά  φυσικός απ όγονος τοΰ πριότου μουσικού 
Θερσίτη, ποΰ πρό 32 χρόνια, γίναμε μάρτυρας καί συνεργός στό  όργιό του. «Οί θεα - 
τα ί—είπε ή κριτική—ήσαν πελιδνοί άπ ’ ο,τι ακόυαν». Δ έ ξαναπαίχτητε κι’ αύτό : 
καί τήν ασχήμια μιας βραδυάς, τήν άπλοχέρησε έ'να κράτος μέ δημόσια δαπάνη 
80 έκατ., τό ίδιο  κείνο κράτος ποΰ άλλοτε άρνήθηκε έπτά (7) μόνο χιλιόφραγκα σέ 
μ ιά  πικάντικη μεγαλοφυΐα  τής χώρας του, ώστε ό φ τωχός μεγάλος Μ πέρλιοζ, νά 
καταφυγή γιά μιά συναυλία τώ ν  έργων του, σ ’ ερανικό χρέος. Τ ό  δάνειο έξώφλησε 
μ ετά ό θαυμασμός κ ’ ή γεναιόδωρη καρδιά  τοϋ Π αγκανίνη. O T e tn p o r a ! Ο M o re s !



λη. ’ Αλήθευε σ ’ αυτούς τό πόρισμα τής ψυχανάλυσης, πού λέει δτι ή 
καρδιά τ ’  ανθρώπου αντέχει σ ’ ορισμένο βάρος αϊστημάτων κι* ανάλογα 
μ ° αυτά όμοιοπάσχει. Τό δραμα τήν κάνει νά κλαίη κ’  ή κωμωδία νά 
γελα : μά σάν τό πάθος τοϋ πρώτου ξεπεράσει τ ’  άνεχτό, ή καρδιά γίνε
ται απαθής και στερεΰουν ακόμα καί τά δάκρυα της. Τό ίδιο συμβαίνει 
καί με τό αφύσικα γελοίο, δπου τότε παΰει πιά καί νά γελά : καί στις 
δυο περιπτώσεις, ή καρδιά μας πέφτει σέ χαύνωση.

Ό  Μοντερνισμός ήρθε τέλος σάν άκληρος απόγονος. Δέ πήρε οΰτε 
άπ5 τήν αίστητική ώμορφιά τών κλασικών, οΰτε απ ’  τή βαγκνέρεια σκέψη, 
μά οΰτε κι’ απ ’ τό δόνισμα τής σλαυϊκής ψυχής. Δέν έφτασε άκόμη μήτε 
τις δεύτερες Σχολές, σ ’ αυτή πού ζωγραφίζει φαινόμενα ζωής (περιγρα
φική Σχολή) κ’ ή άλλη πού εκφράζει τις εντυπώσεις πού γεννούν τά φ αι
νόμενα (Σχολή τών έμπρεσιονιστών).

Περ’ άπ” αυτούς ή ποντοπόρος Τέχνη, δέ βρήκε μέχρι σήμερα άλλους 
ορίζοντας : μά οΰτε καί υπάρχουν. Μέσα σ ’ αυτούς οί Μεγάλοι τρίγυσαν 
επί αιώνες όλους τούς κάμπους.

Οί Μοντέρνοι ήρθαν λοιπόν αργά : έ'τσι κ ’ ή Τέχνη έ'κανε σ ’ αυτούς 
τους αργοπορημένους, τό ϊδιο ρώτημα, πού ή ζωή έ'κανε στόν Ά μ λέτο .

Σάν έννοια ό Μοντερνισμός θά  μένη στή συνείδηση τών υστερνών 
ανθρώπων, δμοια κακόφημος, δπως είναι σήμερα ό αλκοολισμός κι’ ό σα- 
δισμός. Ασέβησε στήν ώμορφιά τής Μουσικής καί πρόδωσε τό σκοπό της" 
άλλά κι’ η πέτρα τής τιμωρίας, κύλησε γλήγορα στήν προδοσία του. Κ α
θώ ς ό Σίσυφος, πού πρόδωσε τήν αρπαγή τής ώμορφης κόρης τοΰ Ά σ ώ -  
που, τιμωρήιΉικε απ ’ τόν Δία μέ τόν αβάσταγο λίθο, έτσι κι” ό Μ οντέρ
νος χτυπηθηκε κι ολας απ το λιθάρι τής περιφρόνησις τών συγχρόνων 
του καί τής λησμονιάς εκείνων πού θά γεννηθούν. 2

2. Οί όνομαστοί Μ αέστροι αποφεύγουν γενικά νά  διευθύνουν μοντέρνα έργα. 
Κ άποτε πού ρώτησαν τόν μεγάλο όλλανδύ Μ αέστρο Ι ω σ ή φ  Μένγκελμπβρ, γιατί δέν 
παίζει Μ οντέρνους, απάντησε μέ μιά φραστική εικόνα «γιατί ταξιδεύω  σέ θάλασσα  
δίχως ψάρια» — δηλ. μέσα σέ θ όρυ βο  δίχως νόημα. Οί μέτριοι δμ ως μαέστροι τ ά  
κροτιμοΰνε άπό ευνόητη ανάγκη, γιατί μέσα στή σύγχιση κρύβουν τή μετριότητά τους..



Ε Ν Α Τ Η  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α

ΕΝΑ Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ  σπιθοβόλημα πού έλαμψβ σάν αστερισμός, λίγο 
πριν σταματήσει τόν επίγειο δρόμο του, ό άλλόκοσμος Τεχνίτης. 

«Φτάνει μέχρι δ ώ »— τού'πε ό Θ εός— «οί εφήμεροι άνθρωποι χάρηκαν τά 
ίώ ρ α  Μου δσο ποτέ : άλλο ψηλότερο, Έ γ ώ  δέν έχω, μέ τή λΰρα σου νά πώ. 
Φτάνει : ξαναέλα τώρα κοντά Μου, κοντά στό Θεό σου, πού σ 'έστειλε κεΐ 
κάτω, μέ τήν πανώρηα εντολή Του . . . »

Έ τ σ ι  ίσως νά'γινε, λέει ή φτωχή μας σκέψη, μέ τίς άγνα>στες βου
λές τής θείας Πρόνοιας.

Ό  Μπετόβεν, πού — δπως λένε οί βιογράφοι του —  είχε δώσει στις 
πέντε πρώτες Συμφωνίες τή μάχη τής ψυχής κ ’ είχε λυγίσει τή σκληρή 
του Μοίρα, μ” αυτές είχε αποδώσει μόνο τήν ατομική του ιστορία. 'Από 
κεΐ καί πέρα σκέφτηκε ν ’ άποθανατίση γιά τ ' ανθρώπινο γένος τή χαρά 
καί τούς πόνους του, περιγράφοντας τίς πηγές του ς: έτσι στήν V I Συμ
φωνία ζωγράφισε τή Φΰση, στήν V II  αγκάλιασε τή θεότητα τοϋ χοροί, 
στήν V III  έ'καμε εύθυμο χιούμορ καί στήν I X — τήν Όλι'ιμπια τοΰτη δια
θήκη του — μεταμορφώθηκε σέ Βάρδο - Ευαγγελιστή, τής πανανθρώπινης 
άδερφωσύνη-.

Τό στερνό αύτό ’Έ ργο τ ’ απόκοσμου τότε Τιτάνα, στηλώθηκε κι’ 
αύτό πλάϊ στήν δχθη τοϋ γέρικου ποταμιού τής ζωής, σάν ένα Μνημείο 
ϊδιου ύψους μέ τά λίγα άλλα, πού έχτισαν σ ’ άλλους καιρούς, δμοιοι μ 'α υ 
τόν θεογέννητοι τεχνίτες. Τά χρόνια κ’ οί αιώνες θά γονατίζουνε μπρο
στά του, δπως γίνεται μέ κείνα τοΰ "Ομηρου καί τοΰ Δάντη, μέ τό θεό
πνευστο τοΰ ’ Ικτίνου, ή μπρος στά ψηλοφάνταστα τραγούδια τοΰ Τάσου 
καί τοΰ Μίλτωνα.

'Η  Έ νάτη  Συμφωνία, είναι βέβαια έργο ανθρώπινο, γιατί τό έδωσε 
ή σκέψη μέ τήν καρδιά ενός θνητού. Ά ν  δμως προσέξουν τίς συνθήκες, 
μέσα στις οποίες γεννήθηκε τό γιγάντειο Έ ρ γ ο , θά  δοϋνε σ ' αυτές τό σπά
νιο φαινόμενο τής Θείας σκοπιμότητας, πού αραιά μέσ’ τούς αιώνες, Εκείνη



πισωδουλεύει μαζή μέ τόν θνητό Ιργάτη, γιά δ,τι μέγιστο θέλει νά δώση 
στόν κόσμο.

Στήν Έ νάτη. έ'χουμε πρώτα τήν περίπτωση, δτι ώρίμασε στά τελευ
ταία χρόνια τής ζωής του : είναι τό κύκνειο Τραγούδι τοϋ μεγάλου Δ α 
σκάλου. Ή  τεχνική του εμπειρία ποΰχε τότες άποχτήσει, άπό μιά προη
γούμενη εργατική ζωή, τοϋ έδινε τήν τόλμη νά καταπιαστή μέ τόν άθλο. 
Γράφοντας τήν Έ νά τη , ό Μπετόβεν ήτανε τεχνικά, λευτερωμένος άπ ' τις 
συνήθειες καί τούς φραγμούς τής κλασικής παράδοσης, πού στις άλλες 
Συμφωνίες τού χαλίνευαν συχνά τή φαντασία, ενώ ο! ιδέες του κ’ ή θέ
λησή του, έλεύτερες κι’ αυτές άπό κάθ” ετίδραση παληών Δασκάλων, 
έ'περναν σ ’ αυτά τά στερνά του χρόνια, μιά ξέχωρη σφραγίδα. Ή  τεχνική 
εκδήλωση τών λογισμών του, οί άσΰνηθες μουσικές φράσεις, τό στυλ του, 
μέ τις ασύγκριτες εδώ ώμορφιές κα'ι δίπλα τους άταίριαστα άκουστικής 
ψεγάδια, ή τετράγωνη λογική ζευγαρωμένη μαζή μέ κάτι παράλογο, δλα 
σ ’ αύτή τή Συμφωνία, δείχνουν στόν ειδικό μελετητή, μιάν άγνωστη καί 
πρωτόφαντη γιά τότε, τεχνική μαστοριά.

Πριν ανεβούμε τήν πλαγιά, γιά νά δοΰμε άπ ’ τό ψήλωμά της τό ψυ
χικό λειβάδι τής Συμφωνίας, ας προσέξουμε, είπαμε, τις συνθήκες πού 
έ'ζησε γράφοντάς την, ώστε μέ λίγη καλόβολη πίστη, νά διακρίνουμε τις 
άγνωστες βουλές τής θείας Πρόνοιας, τή Θεία σκοπιμότητα.

Στά χρόνια τής Έ νάτης, ό μεγάλος Δημιουργός ζοϋσε σάν άλλος ’ Ιώβ 
τής Βίβλου— ήταν γεμάτος πληγές, μά δλες σκόπιμες σάν τοΰ άλλου. Ε 
κείνου γιά νά δοκιμάση ό Θεός τήν πίστη κι’ Αύτοΰ γιά νά γέννηση μι’ ά- 
θάνατη ?Ωμορφιά.

Σύμφωνα μέ τό προσχέδιο τής Μοίρας, συνέβη σέ κείνα τά χρόνια, 
πού στροβίλιζε μέσα στή σκέψη του ή Μεγαλουργία, νά έ'χ’ ή άνθρωπό- 
τητα καταματωθή άπ° τή γαλλική επανάσταση καί τούς άτέλειωτους πο
λέμους τοΰ Ναπολέοντα, ώστε ό Μπετόβεν νά βρεθή σ ’ έ'να πλΐμα κοινω
νίας όλότελα ξένο, άπό κείνο πού ζητούσε ή άπλοϊκιά καί χριστιανική 
ψυχή του. "Ετσι μέσα στή γύρω του πονεμένη ζωή, τόν κτύπησε ένα αϊ- 
στημα άποστροφής γιά τά εγκόσμια καί ξεχωριστά γιά τόν άνθρωπο.

Τή ζωγραφιά τοΰ κακοΰ καί τής κοινωνικής τότε κατάντιας, τήν έδω 
σε στό πρώτο μέρος τής Συμφωνίας, δπου ό πουριτανός αύτός κλασικός, 
έ'γινε γιά πρώτη φορά παραβάτης τής κλασικής παράδοσης, μέ τή συμμε
τρία της καί τ ’ άκουστικό ώραιόχρωμά της, ύφαίνοντας άπό σκοπού σ ’ 
αύτό τό μέρος, κακόφο)νες συγχορδίες, άθελχτες καί στριγγές μελωδίες 
κι’  άλλα άκαλαίστητα κεντίδια.



Ό  χαρακτήρας του σέ κείνα τά χρόνια, έγινε, είπαμε, κατσούφης 
καί περσότερο απόκοσμος, ώστε νά λέη σε μερικούς γύρω του «Δέν έχω 
φίλους : είμαι μονάχος στόν κοσμο». Στον καιρό τής Ενατης, ο Μπετο- 
βεν ήταν άκόμη φτωχός, πού δούλευε με παραγγελίες, ωστε γραφοντας 
κείνο τόν καιρό τήν περίφημη 106 Σονατα για πιάνο να λέη παλι . «Τί 
φοβερό νά δουλευη κανείς γιά το ψωμί». Είχε ακόμη πονους στο στήθος 
καί μιά όξύπονη άρρώστεια στ ’  άντερά του, που έκαναν τον Βασανισμένο 
νά φωνάζη «Είμαι τό άθλιέστερο πλάσμα τοϋ Θεοϋ».

Κι° δμως δλα κείνα τά δεινά, πού θ ’ άρκοΰσαν γιά κάθε άλλον μισητό 
απόκληρο τής Μοίρας, δέν άρκεσαν γι’ α υ τό ν -Ή  ΙΊαντοαφέντρα τοϋ πηρε 
άκόμη καί τό πιό ακριβό του, χτυπώντας έ'να μουσικό, μέ μιά βαθειά κου
φότητα ! — Μ’ αύτό ή Θεία σκοπιμότητα φανέρωνε καθαρά τό λογισμό της, 
νά τόν χωρίση όλότελα άπ5 τόν φ θαρτό του κόσμο κι’  άνέγγιχτο πιά άπό 
τά κοσμικά ψεγάδια, νά τόν σωκλείση μεσα στο πιο βαθυ κι ανήλιαγο 
κελί τοΰ Είναι του, έκεϊ δπου Θεός καί άνθρωπος σάν Εταίροι, οραματί
στηκαν μαζή κι5 ύφάνανε τήν αθάνατη Συμφωνία.

Ά π ό  άποψη αρχιτεκτονικής, ή Έ νάτη  είναι δμοια μέ τίς άλλες 
Συμφωνίες τοΰ Δασκάλου1 διαφέρει δμως στήν εχτασητών μερών καί στόν 
έσώκοσμό της, ποΰναι πολύχρωμος σε αιστημα καί προ παντός ψηλός σε 
νόημα. Καί τοΰτο γιατί γράφτηκε στήν τέλεια ώριμότητα τοΰ Συνθέτη, 
σέ μιά περίοδο πού ή Έ νάτη  μαζή μέ τίς τελευταίες πέντε Σονάτες για 
πιάνο, τά τελευταία κουαρτέτα, τή μεγάλη Φούγκα καί τή Λειτουργία σέ 
Ρε, δίνουν τήν τρίτη καί τελευταία περίοδο τής μεγαλοφυιας τοΰ Μπετόβεν.

Ά ς  πάμε στό Τέμενος. Τά μέρη τής Συμφωνίας είναι 4 —  Allegro 
ma non troppo— M olto V ivace S ch erzo—A dagio m olto -  Presto Finale.

To πρώτο μέρος φαντάζει σάν ενα κακοπέραστο μονοπάτι, που φει- 
δώνεται μέσα σ ’  αγριεμένο δάσος. Τά ματωμένα χρονιά πού κυλοΰσαν 
τότε γιά τήν ανθρωπότητα, ζωγραφίζονται δώ  μ ασυνήθιστα για την 
εποχή του μέσα, μέ τραχείες αρμονίες, μέ μελωδίες άθελχτες πού κόβον
ται άπό κακόηχες συγχορδίες, ή ακοή μας έδώ ξιπάζεται από σκληρές 
φωνές οργάνων που βγαίνουν σα κρωγμοι ορνέων κι αλλοΰ πιο πέρα αρ- 
γοκυλοΰν ώχρες θλιμμένες μελωδίες, που μοιάζουν σαν παρακαλια βασανι
σμένων, πού ζητάνε ελεος στή θύελλα που ζοΰνε. Σ  αυτο το μέρος, ποσο 
ζωγραφικό μεγαλείο !

"Ενας προσεχτικός μελετητής, θ ά  βρή άκόμη καί κάτι σκόπιμο επί
σης, μέσα στήν περιγραφική τούτη ζωγραφιά τοϋ Μπετόβεν.



'Ο  βασικός τόνος, πού στηλώνεται γ<£ρά στις άλλες του Συμφωνίες, 
στήν Έ νάτη (Ρε έλασον), τρικλίζει άπ* τήν αρχή μέσα σέ ασά φ εια : ό θ ε 
μέλιος τόνος τής Συμφωνίας, μοιάζει δώ μέσα σάν οδηγός πού εχασε τό 
δρόμο του. Σπάνιο τεχνικό επινόημα : είναι μιά τεχνική αλληγορία, γιά 
τή σκοτεινή καί παραπαίουσα απ’  τήν αμαρτία εποχή του.

Μετά τό A llegro, ό Μπετόβεν στοχάστηκε τή δεύτερη εικόνα τής 
Συμφωνίας, πού έδωσε σέ μορφή Scherzo. Έ δ ώ  ό Συνθέτης ξέφυγε άπ ’  
τό εφαρμοσμένο στις άλλες Συμφωνίες σύστημά του, δπου αρχιτεκτονικά 
φέρνει συνήθως τό Andante ή A dagio κι5 ακολουθεί μετά τό Scherzo. 
Ή  σκέψη του είναι καί δώ  φιλοσοφημένη.

Ά φ ο ΰ  άπέδωσε στό πρώτο μέρος τόν σάλο ζωής, πού δημιούργησε 
ή τύφλωση κ’  ή ματαιοδοξία τ ’  άνθρώπινου γένους, σήκωσε αμέσως τήν 
αυλαία γιά νά δείξη στόν τυφλόν άνθρωπο μιά αλλη ζωή, ποΰχε προορί
σει γι° αύτόν ή άγια καλωσΰνη τοΰ θείου Δημιουργοϋ, μιά ζωή μέσα σέ 
κόσμο φυσικής ωμορφιας και ψυχικής άγάπης.

Μετά τό αίμα τής επανάστασης κα'ι τούς πολέμους τοϋ φιλόδοξου 
Κορσικανού, ζωγράφησε παράλληλα τή Φύση, πού πλάστηκε άπ ’  τό Θεό, 
μέ τά λουλούδια καί τις ώμορφιές της γιά βασίλειό μας, μά πού ή αμαρ
τία μάς εχασε τόν παράδεισό τ η ς : Έ τ σ ι  ξηγιέται ή τοποθέτηση τοΰ 
Scherzo μετά τό πρώτο μέρος.

Σ ’ αύτό ό Μπετόβεν έδωσε τήν ώμορφη έξοχή, μέ τά συναιστήμα- 
τα τής χαράς καί τής άλλεγρίας, πού γεννούν τά λουλούδια της. Ό μ ω ς  τό 
Scherzo τής Έ νάτης, δέν είνε σάν τά συμβατικά τής εποχής του (τοϋ 
Χάϋδν καί τοΰ Μόζαρτ), άλλ’ είνε μι’  ασύγκριτη πινακοθήκη άπό άνά- 
γλυφες ήχητικές ζωγραφιές τής Φύσης, πού, ό'πως ξέρουν, ήταν ή πιό 
τρυφερή ερωμένη τοΰ μεγάλου Καλλιτέχνη. Κανείς ποτέ, μά ού'τε κι° ό 
ίδιος στήν Ποιμενική, δέν άπέδωσε τόσο μαγικά τή Φύση μέ τις ι^είες 
μελωδίες τής Έ νάτης, πού μάγεψαν τό Ροσσίνι ώστε νά πή σάν τις πρω- 
τάκουσε «τέτοια μουσική εγώ δέ μπορώ νά γράψω».

Ζωγράφισε τή θεότητά της σέ κ άθ ’ εκδήλωση, ρίχνοντας μαγικές 
πινελιές πάνω σ ’ έ'να μουσικό ταμπλώ, δπου οί άνθρωποι άκουο-βλέπουν 
κάθε ποιητικό στολίδι τής Φύσης, άκοΰνε τ ’  ανέμισμα τών φύλλων καί τό 
κελάρυσμα τής πηγής, άκοΰνε τά γλυκά τραγούδια τών πουλιών κι° ανά
μεσα σ ’ αύτά άκοϋν καί σά νά βλέπουν άπέναντι χωριάτες, πού στροβιλί
ζονται μεσ° στό λιβάδι, μέσα σ ’ έ'να χορό τρελό κι' ατέλειωτο.

To Scherzo τής Έ νάτης, είνε ό διονυσιασμός μέσα σ ’  εν’ αχαλίνω
το βουκολικό γλέντι.



Μετά τή φυσική, ή ψυχική ώμορφιά τής χαμένης Έ δέμ. To A da
gio τής Συμφωνίας, είναι τό τραγούδι τής αγάπ ης.Ό  Μπετόβεν απέδωσε 
τό αΐστημα τοΰτο τής καρδιάς, σ ” δ,τι αγνό καί πλατύ εχει μέσα του. 
Έ δ ώ  ό γερασμένος πιά Καλλιτέχνης έγινε υποκειμενικός, ξαναθυμοΰμε- 
νος τούς έρωτας μέ τίς Μπετΐνες καί τίς Τερέζες τής νειότης του. Μέ 
τίς διάφορες βαριασιόνες τ ’ άρχικοΰ θέματος, ζωγράφισε το ιδανικό αϊ- 
στημα σ° δλες του τίς αποχρώσεις, δπως κάποτε τό έζησε δ ’Ίδιος. Τό 
A dagio  τής Έ νάτης, εινε τό Σαπφικό τραγούδι τής καρδιάς.

To IV καί τελευταίο μέρος τής Συμφωνίας είνε τό πνευματικώτερο, 
γιατί τοΰ έλαχε ή θεμέλια ιδέα τής συμφωνικής Μεγαλουργίας. Σ ’ αύτό 
δ Μπετόβεν, γίνεται άπό Βάρδος, Προφήτης κι’  Ευαγγελιστής. Ό  Καλ- 
λιτέχνης-άνθρωπος, φεύγει έδώ άπ ’ τό φ θαρτό μας κόσμο καί σιμώνει 
τήν άλλη ζωή, τήν ήσυχη καί μακάρια. ΕΙνε τώρα όλότελα δοσμένος στόν 
δραματισμό της, γδύνει έδώ τό Είναι του άπ ’ τή χωματένια σάρκα κι’ άλ
λόκοσμος πιά, άφίνει τήν ψυχή του νά περιπλανηθή, οδηγημένος άπ* τό 
Θεό μέσ’ τά Ή λύσια λειβάδια, έκεϊ πού δέν υπάρχει ούτε σκέψη, ούτε πιά 
πόνος ή στεναγμ ός: είναι ο κοσμος που ματαια ζητησε δώ κατω.

Στό μέρος τοΰτο, ή ψυχή μας αίστάνεται σάν άπ5 άλλοΰ, έναν από
κοσμο μυστικισμό, δπου άκοΰνε π ο τε -π ο τε  σαν ηχω, τον σαλο τής έδώ 
κάτω ζωής, πού έζησε δ Καλλιτέχνης πριν αποπλανηθή στο υπερ-περαν.

Είναι γλυκειά ή γαλήνη πού νανουρίζει σ ’  αυτο τον κοσμο τίς υπάρ
ξεις’ ή ζωή πού βλέπει ’δώ πάνω ό Μπετόβεν μέ τά μάτια τής ψυχής του, 
λουσμένη μέσα στήν άγάπη καί τήν ευτυχία τών δντων, εΐναι τόσο άνα- 
πάντεχη γι’  αυτόν, πού μαγεμένος άπ ’ τή γοητεία της, γίνεται ξώφρενος 
τραγουδιστής της, ευαγγελιζοντας σαν Προφητης με θεϊκούς ήχους, τη 
μόνιμη βασίλισσα αύτοΰ τοΰ κόσμου : τή Χαρά.

Ά λ λ ά  γιά νά ύμνήση τήν άλλόκοσμη τούτη Συλφίδα, ό κλασικός 
Μπετόβεν γίνεται καί πάλι παραβάτης κι° ενώνει σ ’ αύτό τό μέρος τήν 
αύστηρή κλασική Συμφωνία μέ τό χοροοδιακό είδος, βάζοντας πλάϊ στόν 
ήχο καί τό λόγο, πού πήρε άπ ’  τ ’ ομώνυμο λυρικό τραγούδι τοΰ μεγάλου
Σίλλερ «τόν ύμνο τής χαράς».

Μ’  αύτό τό Μεγαλούργημα, τέλειωσε τίς μέρες του πάνω στή γή, 
ενας απόκληρος τής Μοίρας. Σάν άλλος Προμηθέας χάρισε στους ανθρώ
πους τήν υπερκόσμια Χαρά, π ού —ϊσως γι’ αύτό—τόν προβασάνισαν σκλη
ρά, οί φτονεροί Θεοί.1

1. 2 τή  σκ ιά  τοϋ Π αρ θ εν ώ ν α  εμελλε, (τί ε ιρω νεία !),·ν’ άσχημονίσουν στ ’ άπολ- 
λώνειο εργο του. "Ε νας άφτερος κήνσορας, τό λέρωσε π ρόσφατα  μέ βρυσιες !



Ε Ν Α Σ  Τ Ρ Ε Λ Ο Σ  Μ Ι Λ Α Ε Ι  Σ Τ Ο Ν  Η Λ Ι Ο

(Α Π ’ Τ Η Ν  Ε Ν Α Τ Η  ΣΥ Μ Φ Ω Ν ΙΑ )

ΤΟΝ Λ Ε ΓΑ Ν  μά καί φαινότανε άπ ’  τή μορφή του μουσικός. Τά πο- 
νεμένα του τραγούδια, που γράφε άλλοτε βγαλμένα άπ" τήν καρδιά 

του, τά τραγουδούσε ό ίδιος σά βάρδος τοϋ παληοϋ καιροΰ, γυρίζοντας 
μαζή μέ δυο σκυλάκια του, χωριά και πολιτείες.

Μά σάν τό χάραμα, ετσι κ ’ ή λεπτή ψυχή δέ βαστάει π ολΰ : στό 
φύσημα τ ’ ανέμου, φυλλομαδάει κι" αύτή και πέφτει, σάν τό λουλοΰδι 
τ ’  Άπριλιοϋ.

Τώρα πού μόλις πέθαναν τ° άχώριστά του καί σάν παιδιά αγαπη
μένα, πάει κατσούφης στήν οχτη μιας ξεροποταμιάς, πού βλέποντας κ α 
τάματα τόν 'Ή λιο, λέει λόγια παράξενα, χωρίς καν νά προσέχη πώς στήν 
απέναντι μεριά, μιά μαζεμένη κοινωνία τών «κ αθώ ς πρέπει», χειρονομεί, 
γελάει καί τόν φωνάζει τρελό.

Μά 6 βάρδος δλο λέει..........

I

’Έ λα πες μου ώ "Ηλιε μου, Συ ποΰσαι πιό γέρος καί πιό σοφός απ ’ 
ολους μας.

Σήμερα έ'χω Καλέ μου, πάλι ανοιγμένη τήν πληγή μου. Δυό πλα- 
σματάκια λατρεμένα, ποΐ'σαν κομμάτι άπ ’ τήν καρδιά μου, τά {>αψα πλά'ί- 
πλάϊ χτές. Στόν κοινό λάκο πού σκαψα δίπλα σέ μιά εληά καί τά ριξα 
αγκαλιασμένα, σάν τά βλεπα γιά υστερνή φορά, λίγο πριν τά σκεπάσω 
-καί σάν τά χάϊδευα, έτσι χαροπαρμένα ποΰσαν ώσάν πεσμένα φύλλα, τά 
φτόνησα ώ "Ηλιε μου, τούς ζήλεψα καί στόν καϋμό μου ακόμα εκείνο τό 
κρεβάτι, πού πάνω του δποιος θά γΰρει, δέν τοΰ ματώνει πιά ή καρδιά, 
ού'τ’ ή ματιά του άλλοτε ξανακλαίει.

II

Έ λ α  πες μου ώ "Ηλιε μου, Συ ποΰσαι πιό γέρος καί πιό σοφός 
απ ’  δλους μας.

Σήμερα νοιώθω τό είναι μου πιό αλαφρό, πιό λεύτερο άπ ’ τήν ύλη:



εχω ενα φ ώ ς στή σκέψη μου καί στή καρδιά μου πλειότερο πόθο.
Σάν τό μικρό νειογέννητο φεγγάρι τοϋ Γεναριοϋ, πούκαθησμένο λες 

απάνω στό βουνό, θαμποφωτάει κάτω  τή σκοτεινή χαράδρα, ετσι καί τοΰτο 
μου τό χτεσινό κακό, μοΰ φώτισε τό σπήλαιο τής καρδιάς μου, πού τώρα 
βλέπω μέσα μου, ωσάν σκουλίκια πού σαλεύουν, μύρια σκοτάδια, μύρια 
«γιατί», δπου άλλοί μου καίγομαι άπ" τόν καϋμό τής γνώσης.

III

Έ λ α  πές μου ώ  "Ηλιε μου...........
’Ά ν  δέ λαθεύω, Θεό κα'ι κόσμο τά βλέπω μέσα στό καλό. Ή  άγνω

στη κι” αγέννητη κείνη ’ Ιδέα, πούναι αρχή κα'ι μάνα δλων μας, μά καί δι
κή Σου, πρέπει λέω νάναι καλή. Τά μυστικά Της δέ θέλω νά μοΰ πής, 
πώς είνε άραγε ή πού υπάρχει: γιατί, αν καί τρανός, είσαι καί Σύ καϋ- 
μένε ενα δικό Της χαμαλοπαίδι, πού τριγυρνάς σέ μάς τό λύχνο σου, σά 
μεροκάματος εργάτης. Γ ι’  αύτό δέ Σέ ρ ω τά ω : μά σέ ρωτάω  γιά κάτι πού 
κούρασα τό νοΰ μου.

Γιά νά φωτίση τή σκοτεινιά του, τόν εστειλε ό μουσικός άπό καιρό 
π αντοΰ : στήν ερημιά, στήν κοινωνία, πάνω στις τ>άλασσες καί μεσ° τήν 
άπεραντωσύνη π ’ απλώνεται πίσω άπ ’  τ ’ άστρα. Μά ή γνώση τοΰ θνητού, 
δσο είναι δεμένη μέ τήν ύλη, δέν πάει Α φ έν τη  μου μακρυά’ ώσάν τή νυ
χτερίδα χαμωπετάει δώ κάτω κι’  αλλοίμονο στή σκέψη πού θά  τιναχτή 
πέρ’ άπ ’  τό γήϊνο φράχτη, γιά ν ’  άγναντέψη άπό κεΐ τά ξώκοσμα λει- 
βάδια.

"Οποια κι' άν είναι, δποιου σοφού, θ ’ άποχαθή άλλοί της, σά βρέ
φος πού πετάξανε σ ’  απέραντη ερημιά.

IV

’ Ιδέα μας εγέννησε: ’ Ιδέα πού ζή μέσα σέ φ ώ ς λουσμένη καί μέσα 
στήν αγνότητα. "Ετσι ό άνθρωπος καί κάθε χτίσμα, πρέπει — λέει ό νοΰς 
μου — νά φύγαν απ ’  Αύτήν άγνά. Ναι έ'τσι ε ίν α ι: άπό λουλούδι βγαίνει 
λουλούδι κι’  δχι λιθάρι ή άλλο ανόμοιο. "Ολα λοιπόν τά γύρω μας είναι 
μιά π α ν θ ε ΐα : δ,τι παντοΰ υπάρχει καί τό φτωχό ζωΰφι, είνε μικροι^εός, 
πού γέννησε ή άναρχη καί αψεγάδιαστη Μάνα - ’ Ιδέα.

Τέτοιας ουσίας ώ "Ηλιε μου ήσαντε κ’ οί ζωούλες, πού πονεμένος 
χτές τίς έθαψα στή ρίζα μιας εληάς. Τά τιποτένια μπρος στή ματιά μας 
καί καταφρονεμένα άπ ’ τήν καρδιά τ° ανθρώπου, ήσαν κι’ αυτά βλαστάρια 
τής πάναγνης ’ Ιδέας. Δέ λέω φρόνιμα; — αχ μέ λίγη πίστη, δλα γίνονται 
διάφανα γιά τοΰτο τό μυστήριο : άπ* τή δροσοΰλα καί τή φωτιά τοΰ λίβα,



άπ” τό χείμαρο καϊ τό ρυάκι, μέχρι τό μοναχό λουλούδι, δλα σά λαλητά- 
8ες, φωνάζουν γιά τό αίνιγμα, αυτής εδώ τής Πλάσης.

V
Σκέπτομαι; αρα υπάρχω είπ’  ό σοφός. Νάμαι κι” εγώ παρόμοιος σά 

κείνο τό πουλάκι, δπου λυγιέται σκαρφαλωμένο πάνω στή κορφή τής λυ
γερής λεύκας. ’Ίδια  κι’  εγώ ανέβηκα πάνω στά φτερά τοϋ Νοϋ καί μέ 
καρδιά ζεστή άπό πίστη, έψαξα μέχρι νά βρώ τις ά'γνωστες κλωστές τής 
Πλάσης. Π ώς γένηκε ή Μάνα μας ’ Ιδέα, ας μή ζητάμε" γιατί τ ’  άφώ τι- 
στο αύτό σκοτάδι, δέ θά  φωτίσουνε ποτές ή σκέψη, μαζή κι5 ας είνε μέ 
τήν πίστη. Μ’  άκου εσύ ώ "Ηλιε μου, πώς σκέπτετ’  ό κουφός καί λέει: ό 
νοΰς του πού τινάχτηκε μέ τής καρδιάς τό τόξο, περ’  άπ ’  τό πρόσκαιρο 
μαντρί μας, γυρνώντας ετσι τοΰπε.

Μέσα στό μαΰρο χάος, κυλούσανε όλόπρωτοι ό Χρόνος καί τό Δ ιά 
στημα : δυό πρωτοθάλασσες τρανές δίχως άρχή καί τέλος, πού πάνω στά 
μουγγα νερα τους, ταξειδευε ολερημο, ενα Μηδέν. ΤΗταν παντοΰ ερημιά 
καί τοσο το σκοτάδι, που τα χαροβασίλεια δμπρός του, θά μοιάζαν σάν τό 
χρυσάφινο άστέρι τής αύγής : οΰτε γιά μάτι "Ηλιε μου, οΰτε γι’  αύτί ή 
γιά καρδιά, ζοΰσε πνοή στήν άγκαλιά του. ΤΗ ταν τό Nirvana, μέ τή 
τρελή του φρίκη.

Μα στο σκοτάδι κείνο, φώλιαζε κάτι άνέγγιχτο άπ ’ τό ν ο ϋ .’Έμοιαζε 
σα διαμάντι δπου λαμπόσβυνεμεσ’ τή μαυρϊλα κι’ ό νοΰς μου ό ταξειδιώτης, 
ειδε λέω Καλέ μου —  σ ’ αύτό τή Μ ά ν α - ’ Ιδέα. Μά δέ μιλάω γι’ Α ύτή : 
αγέννητη που είναι, άλλοι σ ’ αύτόν πού ψάχνει τή γενη άΤ η ς: Ό·’ άπογενή 
συντρίμι, σαν τοΰ πελάου τό κΰμα, πού πέφτει ασυλλόγιστα σέ γρανιτένιο 
βράχο. Αυτή η αχτίδα ώ Ηλιε μου, πού κάποτες θά γίνονταν ή παντο
μάνα ’ Ιδέα, ζοΰσε έτσι μονάχη μέσα στό χάος. ΤΗταν μέ νοΰ καί θέληση 
κι’ ακόμα τή συντρόφευε απέραντη σ ο φ ία : μά κείνο ποΰχε τρυφερό καί 
γλύκαινε σά χάδι τά γΰρω της σκοτάδια, ήταν άλήθεια ή καλοσύνη Της. 
‘ Αγάπαγε ώ Ή λιε  μου Έ κείν’ ή Έ ρη μ ή τισα : άγάπαγε πολύ καί μεσ’ άπ’ 
τήν άγάπη Της, πετάχτηκε σάν κρϊνο τ ’ δνειρογένημα τής Πλάσης.

VI

’Έ τσι μονάχη κι5 έρημη, επόνεσε ή Μάνα μέσα στήν ερημιά : βλέπεις 
σά τρισμεγάλη πού ήταν, δέ μπόραγε νά είνε κακιά οΰτ’  έγωΐστρα, γιατί 
αυτά ταιριάζουν μονάχα στούς μικρούς.

Γι’  αύτό άπ ’ τά θεϊκά Της στήθεια καί μέ καρδιά γιομάτη άγάπη, 
ράντισε γύρω θεότητα, π ’  όλοΰθε μεσ’ τό χάος εβλάστησε σάν κρίνο μι’ άτέ-



λειωτη ζωή. "Ετσι έγέννησε: δχι γιά ματαιότητα η πρόστυχη ηδονή, μά 
απ ’ άγάπη σκόρπισε τήν άγια Της ουσία, μέσα στήν άψυχη τήν άπεραν- 
τωσΰνη. Σ ά  βλάστημα αγάπης βγήκε ή ζω ή : κάθε ψυχοϋλα βλάστησ’ έκεΐ 
στό άγιο Σ τέρ ν ο : και σά στερνοφιλήθηκαν στήν άγια αγκαλιά Της 
Μάνα - παιδί, χωρίσανε μακρυά.

V II

Έ τ σ ’ ή ζωή απλώθηκε πανώρηα μεσ’ τό χάος. *Ω πάναγνη ’ Ιδέα, 
ή πίστη σά νά μ’  έλουσε σέ χρυσαφένιο φ ώ ς. "Οσα κι’ αν λένε και γελάνε 
γιά μένα τόν τρελομουσικό, δέν είμαι πιά στήν άγνοια «πώς έγινε ή 
Π λάση». Σ ά  μέ πελώριο χέρι κομμάτιασες τό Είναι Σου και σά σπορέας 
τώριξες στήν άπεραντωσυνη.

Ναι ετσι ε ίν α ι: δλα στόν άδικο ντουνιά ή κεΐ στό υπερπέραν, είμα
στε Συ : πριν ν ’  άμαρτήσουν φύγανε άπό τήν αγκαλιά Σου δλα αγνά. Σάν 
υπερκόσμια Μάνα καί δλων μας γενήτρα, στήν κάθε φΰτρα π’ έ'φευγε άπ’  
τά λευκά Σου στήθεια, φιλώντας την, σιγόλεγες « έ κ ε ϊ  π ο ύ  π α ς  
α γ ά π α γ ε  — π ο τ έ  σ ο υ  ν ά  μ ή  β λ ά ψ η ς » .

Καί οί ψυχούλες ώμορφες άφηναν τήν ’ Ιδέα. Σάν τίς νυφοϋλες τοϋ 
χιονιού πού πέφτουνε στόν κάμπο, έτσι κι’ αυτές ολόχαρες, γιομάτες κα- 
λωσύνη, σκορπίζανε ώ "Ηλιε μου στά πλάτια τοΰ άπειρου. Τό χάος πού 
δέ θά  βλεπεςάπ ’ τό πηχτό σκοτάδι ούτε καί Σύ,πήρε μέ μιας ζωή.

Ό χοΰ ! τί ’ταν αύτό πού βλέπανε σέ κείνο τόν καιρό.
Στις πέτρες τις πρωτόπλαστες καί στις σκουριές, έφύτρωσαν ουσίες 

αφάνταστων λογιών. Ό λόπηχτα κομμάτια σκορπίζανε στό χάος καί μιά 
ουσία διάφανη, κυματερή, τ ’ άγκάλιαζε σιγά σιγά, σά μέσα σ” άγκαλιά. Ή  
μαύρη ξέρα δρόσισε τότε, πέρνοντας χρώμα' κι’ απάνω στό στροσίδι της, 
πρώτη φορά ώ Ή λιε  μου φυτρώσανε λουλούδια μύριων λογιών καίτά νερά 
κελάρυζαν δώ κείθε, σά νηές κοπέλλες πού ή χαρά τίς κυνηγάει στόν κά
μπο. Μΰρα, λουλούδια, χρώματα και δροσερά λειβάδια, δάση μέ τά πουλάκια 
τους, κάμποι, ίσκιοι, δροσιές, ή Μ άνα-Ίδέα  ώργιασε σ ’ ώραΐο καί σέ καλό.

Τότες καί Σύ ’Αστέρι μου, γεννήθηκες καλό μου.

V III

Μέ τήν καρδιά όδηγήτρα, γιομίζανε τό Διάστημα οί ψυχές. Σάν τή 
βαρκούλα πού γλυστρά στής θάλασσας τά πλάτια, έτσι προπήγαινε ή 
καρδιά, αγνή άκόμη άπ ’  τή πνοή τής Μάνας. Π ίσω της άκολούθαγε σιγά- 
σιγά ό Νοΰς, ψυχρός πώς εινε κι5 άπονιάρης. Αύτός δέν ήταν τότενες



παρά ύποταχτικός : μόνο ή καρδιά διαφέντευε, σέ δλα της άφέντρα καί 
τοΰτος δοΰλος στέκονταν στους άγιους ορισμούς της.

Σοφέ μου δέν εΐν ε τ σ ι ; εκείνο τον καιρό, η Πλάση ολη άρμεγε απ 
τής καρδιάς τή ρώγα : κάθε μεγαλοφάνταστο που είδε ό ντουνιάς, αυτα 
πού λένε «'Ιδανικά, Τέχνη καί Θρησκείες» μέσ’  το λειβαδι τής καρδιάς πρω- 
τόγιναν δεντράκια. "Ολη ή ΙΙλάση άπο κεΐ ξεκίναγε Καλέ μου καί ολα 
εκεί τελείωναν.

IX

’Ά κου λαμπρό Α στέρι, πώς μέ γιουχάζουν' γιά δές στή σκοτεινή 
τους ρεματιά, πώς μέ γελάνε καί μέ φωνάζουν απο κεΐ τρελό. . . .

Φτώχιά μου κρίση ! μαθές μιλάω τρελά ;
ΤΩ κάλλιο νασουν πεθαμένη.
Μά τό πολύ μαράζι τδχω μεσ° τήν άργοφτασμένη μου καρδιά.
Π ώς σέ ζηλεύω Ή λ ιε  μου, πού πρόκανες κείνη τήν Πλάση. Καβάλλα 

σ τ ' άτι Σου, τότε έφώτιζες ζωές-θεοΰλια' μιά αγκαλιά στοργής ήταν αυ
τός ό κόσμος. Τ ’ ολόχαρο τής εύτυχιάς τραγούδι, δέν τό κοβε δ πόνος. 
“Ολα ήταν άγάπη ώσάν τήν ΙΙρωτομάνα.

Π ώς θάθελα νά ζήσω σέ κείνη τή ψυχοδροσιά : νά βλέπω τό ελάφι 
νά παίζη στό λιοντάρι καί τήν οχιά ρωτιάρα σιμά με το πουλάκι.

Πώς θάθελα νά ζήσω αυτά τά περασμένα...
'Η  κάκια τών άνθρώπων, ήταν άκομη αγέννητη : μονο Θεος κι αγα- 

πη ήσαν παντού.
Ούτε τά πάθη βάραιναν τό βρώμικο κ ο ρ μ ί ,  πού ήταν κι’ αύτό ανάλα

φρο πλειότερο κι’ άπ ’ τόν ϊσκιο.
“Ά χ  ! π ο ύ ν α ι  α ύ τ ό  τ ' ό λ ό γ λ υ κ ο  α γ κ ά λ ι α σ μ α  τ ώ ν  

ο ν τ ω ν. Πού είναι πες το "Ηλιε μου στόν άμοιρο τρελό.
Ό  καρπός τής Θείας κιλωσΰνης σάπισε πιά. . . .
Ό  κόσμος πού λαχτάρησα νά ζήσω, άλλοί μου πεθανε.

Μά Κείνη άπομένει. · . .
ΤΩ Θεία Καλωσΰνη ! Οΐ σκέψεις καί τά λόγια κι’ ό χρόνος ό άφανι- 

στής που ύπουλα χτυπάει μέ τό σπαθί τής λησμονιάς, μ’ άκόμα καί ό θ ά 
νατος ό παντομακελάρης κι' αύιό τό χτήνος-άνθρωπος, τ ’  άγκάθι τοϋ 
κακοΰ, δλοι αυτοί Κοροΰλα μου στό λέει ό τρελός, πλάστηκαν ναναι δούλοι 
ανήμποροι μπροστά σου— σέΣ ένα  δέν μπορούν ού'τε έτσι δά νά κάνουν.

Είσαι καί θάσαι ώραία, άτσάλινη κι’  αιώνια !



«Τ ρεΐς at μεγάλαι άρεταί.
Π ίστις, 'Ε λπίς, Ά γ ά π η . 
Μ εγαλύτερα δέ π ασώ ν ή Ά γ ά π η » .

(άπ οστ. Π αΰ λος)

Η Κ Ι Τ Ρ Ι Ν Η  Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α

Α Ν Τ ΙΣ Τ Ρ Ο Φ Η  Τ Η Σ  I X  Σ Υ Μ Φ Ω Ν ΙΑ Σ  
(Τ ’ ανθρώ π ου  κεΐ κ άθε αρετή είχε πεθάνει)

Περάσανε κοντά σαράντα χρόνια, άπό κείνο τ ’ ανοιξιάτικο βράδυ. 
Ημουνα τότες παιδί ακόμα κι’ ό'μως δέξέχασα τήν ιστορία κείνου τοϋ 

σοφοΰ κι’  αλλόκοτου Ξωτάρη. Ποιος ήταν, πώς πέρασ’  άπό δώ, ποτές δέ 
μάθαν. Βλέπω ζωντανή ακόμα τήν εικόνα του, μέ τή μπροΰτζινη κι” 
ασκητική μορφή, το ζαρωμένο μέτωπο καί τά σκελετωμένα χέρια, ποΰσαν 
χλωμά σά χέρια φτισικοϋ, ενώ τά μάτια του θλιμμένα κι’  έξυπνα, τάριχνε, 
σ α μιλούσε, πέρα στόν ορίζοντα, λες κι’ άπόφευγε τά γΰρω του εγκόσμια. 
Κ άτω  απ ’  τά κουρέλια του, μέ τή μορφή σά βιβλικού Προφήτη, έκρυβε 
μιά φωτεινή σκέψη κι° άπειρες γνώσεις, ενώ ή καρδιά του σά μίλαγε γιά 
τούς δυνατούς, γινότανε σκληρή, αντίθετα μέ τόν οΐχτο πού δείχνε, γιά 
κάθε πλάσμα καταφρονεμένο σέ τούτη τή ζωή. Μ° άλλα λόγια, αύτός ό 
σάν αλήτης, είχε στό εφήμερο διάβα του, τό κακό ριζικό μερικών σπά
νιων ανθρώπων, πού δώ κάτω, εϊτε μισεύουν καί φεύγουν μόνοι τους τή 
κοινωνία, ή αυτή τούς διώχνει άλύπητα άπό κοντά της.

Ή  παληά ’Α θήνα, μικρή τότες καί λιγάνθρωπη, δέν άργησε νά μά- 
θη  τή φήμη του κι’  έ'τσι κείνο τόν καιρό, βλέπανε στό δρόμο π ’  αρχίζει 
απ ’ τόν Κεραμεικό καί πάει ϊσα γιά τήν πατρίδα τοϋ Αισχύλου, ν ’ άργοπη- 
γαίνουν ανθρώπινα καραβάνια λογιών λογιών, γιά ν ’  άκούσουν τίς υπαί
θριες ομιλίες τοϋ άγνωστου κείνου Ξωτάρη : γιατί, καθώς είπα, κανένας 
ποτέ δέν έμαθε τήν πατρίδα του ή τή γενηά του, αλλά φάνηκε έτσι άξα 
φνα σάν ερημίτης μέσα στή λαγκαδιά, π ’ αρχίζει λίγο πιό δώ απ’  τή Λευ- 
σΐνα καί φτάνει μέχρι τή νέα Πέραμο, πού τότες ήταν άκόμη έρημο δάσος.

Κείνο τόν καιρό μιά βαρειά άρρώστεια, μ ’ είχε ζυγώσει κοντά στό 
θάνατο. Καταβλημένος ακόμη, φύγαμε μέ τήν αξέχαστη μητέρα μου καί



πήγαμε πάνω στο πυκνόπευκο βουνό τοϋ προφήτ5 Ή λία , ποΰχει αντίκρυ 
του γιά συντροφιά τά βουνά τής Σαλαμίνας καί τή χιλιοτραγουδισμένη 
θαλασσά της. Ετσι μέσα σε μιά σκηνή ζοϋσαμε γώ καί κείνη, μακρυά 
άπ ’ τή μίζερη κοινωνία, ζητώντας τή ζωή άπ5 τό βουνό, άφοΰ ό ρηχός 
άνθρωπος προτιμάει τήν πολυβάσανη ζωή, άπ° τήν άτέρμονη γαλήνη τοϋ 
θανάτου.

Ευλογημένη άλήθεια ήταν έκείν’ ή εποχή, πού ό καιρός μας κύλαγε 
ήρεμα, δίχως κακές έγνοιες κι’ δπου λίγο λιτό συντήρημα, ό άγέρας τοΰ 
βουνοΰ καί τό τρελό παιγνίδι τής «Π ιστοΰλας» τής σκυλίτσας μας, ήταν 
άρκετά γιά νά κάνουν ευτυχισμένους δυό ανθρώπους, μιά μάνα μαζή μέ 
τό μοναχοπαίδι της.

Ή  σκηνή μας στημένη ανάμεσα στά πεϋκα, δέν άπεχε περσότερο 
άπό ’να μίλλι άπ5 τό μοναστήρι, πού ήταν ένα γραφικό ταπεινοκλήσι, χτι
σμένο πάνω στή κορφή τοϋ βουνοΰ, άπ ’ τά χρόνια, δπως λέγαν, τοΰ Μ ε
σαίωνα. Μέχρις αύτό πηγαίναμε συχνά μέ τή μητέρα μου, γιά ν ’  ανάψου
με κανένα κερί ή νά κάνουμε καμιά λειτουργία. Μά γώ πήγαινα περσό
τερο γιά ν ’  άκοΰω τις θλιμμένες ιστορίες τών καλογέρων, πού μέ τή παι
δική μου φαντασία, νόμιζα σάν κομμάτια άπ5 τήν άτομική ζωή, τών άπό- 
κοσμων κείνων ανθρώπων.

Τή θυμάμαι άκόμα κείνη τή νύχτα- ήτανε μιά βραδυά φεγγαρόλου
στη, γιομάτη άεράκι καί σιγαλιά, έτσι πού ή ζωή κυλοΰσε άνάλαφρη, σάν 
γλυκό δνειρο- Ά π ά ν ω  στό βουνό μέ τις γύρω του κοιλάδες καί μέ τά πεΰ- 
κα του ασημωμένα άπ ’ τό βραδυνό άστέρι, γλυκοκοιμότανε κείνο τό βρά
δυ ή ερημιά, νανουρισμένη άπ5 τό μονότονο τιριτίρι τοΰ τριζονιοΰ καί τό 
λυπητερό άπό μακρυά τραγούδι τοΰ γκιώνη.

Ή  μητέρα μου είχε άποκοιμηθή' εγώ άπό μιά μελαγχολία, πού ήταν 
λες γραφτό, νά γίνη ταίρι μου σ 5 δλη τή ζωή, καθόμουνα έξω  άπ" τή σκη
νή, άϋπνος. Κάποια στιγμή σηκώθηκα καί πήρα σκεφτικός τό μονοπάτι, 
που φαίνονταν κάτω άπ” τό φ ώς τοΰ φεγγαριού, σά φεΐδι σερνάμενο στά 
σχΐνα καί τράβηξα γιά τό μοναστήρι, μή έχοντας τί νά κάνω γιά νά π ε
ράσω τή μελαγχολία μου. Κ αθώ ς είπα τό μοναστήρι άπεχε λίγο άπ ’ τή 
σκηνή μας κι’ έτσι σκεφτικός πού ήμουν, δ δρόμος συντομεύτηκε μέσ5 τήν 
αϊστησή μου.

“Αμα ζύγωσα είδα τότες κάτι άναπάντεχο. Τό μοναστήρι άσπρο άπ ’ 
τό φεγγάρι, ήταν άφημένο έρημο μέσ5 τά μεσάνυχτα, μέ τις πόρτες τών 
κελιών του άνοιγμένες διάπλατα. Τό κλησάκι πού ήταν στήν άκρη τής απλό
χωρης αυλής, εφάνταζε κι’ αύτό έρημο, ένώ μέσα του τρεμόφεγγαν δυό 
κεράκια καί τό φ ώ ς μιας καντήλας πού θαμπόφεγγε, μπρος στήν εικόνα



τής άγιας Π αρθένας. Παιδί καθώς ήμουν, φοβήθηκα μονάχο μέσ’ τήν 
ερημιά' σέ μιά στιγμή έσκυψα άπ ’  τήν ξώπορτα τής αυλής καί μουρμούρι
σα φοβισμένα. Η γούμενε... καλογέροι... κανείς ε δ ώ ;... Ά ξα φ ν α  με συνε- 
πήρε δ φόβος κι’ άρχισα νά τρέχω μέσ’ τά μεσάνυχτα, χωρίς ν ’ άντιλη- 
φ τώ  στή ταραχή μου, δτι ξέφευγα απ ’ τό μοναπάτι πού γύριζε πίσω στή 
σκηνή μας κι" έμπαινα σ ’ εν” άλλο άνηφορικο, που μ’  έβγαλε στο πισω 
μέρος τοΰ μοναστηριού, σ ’ αυτό ποΰχει άγνάντι τό δημόσιο δρόμο, μακρυ- 
νό μέχρι τή θάλασσα τής Σαλαμίνας κι’ άκόμα πιό πέρα, μέχρι κάτω τή 
Σπάρτη.

Σ τ ’ άνηφόρισμά μου, είδα τότες πώς είχα φτάσει κοντά στή βου
νοκορφή, δταν μέσα στήν προχωρημένη νύχτα, άντίκρυσα κάτι σάν ξω τι
κό όνειρο, πού μ’  έβγαλε άπ ’ τό φόβο καί μ’ έ'ριξε σέ μιά γλυκειά γοητεία.

Στή μέση τής άπό κάτω μου βουνοπλαγιάς, πού ήτανε κείνη τή νύχτα, 
ασημωμένη άπ’  τ° ολόγιομο φεγγάρι κ’  ή Φυση τήν είχε στρώσει μέ θ ά 
μνους καί μέ λογιών - λογιών άγριοπάρθενα λουλούδια, είδα λέω ενα λαο 
μέχρι τρεις χιλιάδες ψυχές, άπό άντρες γυναίκες καί παιδιά, ναναι στραιμέ- 
νοι πάνω στά χόρτα καί ν ’  άκοΰνε προσεχτικά μιά Μορφή, πού φαίνονταν 
σά δασκαλοπροφήτης. Α νάμεσα στό πλήθος, ξεχώρισα τότες καί τούς κα
λογέρους, πουσαν πεσμένοι κι° αυτοί δίπλα στούς ι^άμνους, μέ τά μαλλο- 
πλεξίδια τους χυμένα πάνω στή ράχη τους.

Ό  άνθρωπος πού στέκονταν ορθός καί μίλαγε στόν δχλο, ήτανε ξ έ 
νος κι’  άγνωστος καί σιγομιλοΰσε μέ μιά γλυκειά χρωματισμένη φωνή, πού 
έφτανε μέχρις εμένα, σά μουρμουριστό παράπονο.

Κείνο τό βράδυ, δλα γύρω μας — ή φεγγαρόλουστη νύχτα, τ ’ αγριο
λούλουδα τοϋ κάμπου πού σάλευαν άπό τήν αύρα σά ζωντανές κοπέλλες, 
ή μάζα πού ήταν ξαπλωμένη αμίλητη στή βουνοπλαγιά καί μπρός της ό ϋω - 
τάρης, πού έμοιαζε καί μίλαγε σά βιβλικός Προφήτης — δλα λέω κείνο τό 
βράδυ — συνθέτανε μιά εικόνα, σάν τίς άξέχαστες εικόνες τοΰ Θεοκρίτου.

Χωρίς μιλιά, κατέβηκα τήν πλαγιά πού μ° έχώριζε άπ ’ τό βουβό πλή
θος καί σιγά σιγά, πήγα κι εγώ καί ξάπλωσα πλάϊ σ ’ ένα θάμνο" άπο 
κείνο τό λαομάζεμα δέ σάλεψε κανένας, μά ούτε καί μέ πρόσεξαν καν : 
άφοσιώθηκα τότες στόν Ξωτάρη, πού μίλαγε στό Λαό έτσι.

I

Παιδιά τής Γης. . . .
. . . κάτω  άπ ’  τό φ ώ ς τοΰ δίκηου Ούρανοΰ περνάμε δλοι. Έ γ ώ  περπά

τησα καί τριγυρνώ μαζή σας, άπό χιλιάδες χρόνια. Είδα εδώ στα εγκό
σμια, τόν Ή λ ιο  νά βγαίνη άπό πολλές μεριές, άντίκρυσα τό γέλοιο τοϋ



ξωτικοί Πατέρα μου, καθώς και τό θυμό Του κι’ άντίς καλό πού έκανα, 
συνάντησα ανθρώπους πού φτάσανε στόν άδικο χαμό μου. Ή ρ θ α  ’ γώ 
ό Ξωτάρης, κρατώντας άγιο φ ώς, μά έφυγα άπ ’ τόν κόσμο, σά μέσα άπ ’ ά- 
νάστερη νύχτα. Κυνηγημένος άπό άγρια μίση, γύρισα τότες στό πατρικό 
μου, τ ’ άφθαρτο κι’ ευτυχισμένο. . . Μά σά μέ είδε ετσι χλωμό και ματω 
μένο, μέ πήρε ό Πατέρας μου πάνω σέ μιά σκοπιά καί μούπε:

Κοίτα !
ΤΩ καλοί μ ο υ .. .  .
"Ολα τής γής δώ  κάτω, τά είδα νά κυλάνε ώσάν ποτάμι όμπρός μου.
Είδα στεργιές καί θάλασσες, είδα λαούς πού λάμψανε στις μέρες 

τους σάν άστρα κι.0 άκόμη κάθε άσήμαντο πούχει κρυφοπεράσει κάτω  άπ° 
τό φ ώς τοΰ "Ηλιου, τά ξαναειδα ώ καλοί μου, πάνω άπό κείνη τή μα
γική σκοπιά. 7Ω ! Σ ’ ευχαριστώ Πατέρα μ ο υ ! γιατί ή δική Σου χάρη, μ ’  
έ'κανε σοφό στά τότε καί στά τώρα.

I I

Καί είδα άπό κεΐ, μακρυά μέσα στις άλλες, μιά ξακουσμένη Π ο
λιτεία.

Είδα καλοί μου τούς πρώτους γόνους της, νά φτάνουνε άπό χιλιά
δες χρόνια πάνω στά χώματά της, χύνοντας δάκρυα κι” αίμα, άπ ’ δπου 
διαβαίναν. Μέ νοΰ γερό μεγαλοφάνταστο καί μέ καρδιά γιομάτη φλόγα, 
ήρθαν οί Μέτοικοι πληθώρα στίφη καί πάτησαν μι’ άπόμερη κι5 άσήμαν- 
τη— γιά τότες— φτωχούλα γή.
Γιά πρώτη τους φορά οί άνθρωποι άκοΰσανε τούτα τά λόγια «τό δίκηο 
είμαι "γώ ή βία». ’Έ τσι σέ λίγα τέρμηνα, οί ντόπιοι σκόρπισαν καί χά
θηκαν μέσα στό σούρουπο τής λησμονιάς.

Οί νέοι άφέντες τράνεψαν : εί'χανε βλέπεις χαρίσματα τής Φύσης, 
τήν απλωσιά τοϋ N o1'  καί μιά καρδιά γιομάτη τόλμη.

Π άνω λοιπόν στήν αρπαγμένη γή, φώτισε στά χρόνια κείνα, μιά 
νέα ζωή. Ό  άνθρωπος ό τρωγλοδύτης, άγάλι άγάλι άνέβηκε, φτιάνοντας 
άπό λιθάρια, τρισώμορφες καί ξακουσμένες πόλεις.

Ή  δράση ή τεχνήτρα ξεχύθηκε σ’  δ,τι νά πής κ5 ή σκέψη άπ ’  άν- 
τίκρυ φτερούγησε ψηλά

Ά ν τίς  γιά ό'χλο άμάθητο, π ’  άλλοτε ζοΰσε κεΐ, φτιάσαν οί Μέτοι- 
κοι μιά κοινωνία, πάνω σ ’ αρχές καί φωτισμένους νόμους.

Τά άτομα σ ’ αύτή μαζεύτηκαν σά μιά κυψέλη' έγιναν καματερό με- 
λίσι, πού ξέχυσε άρώματα, μ° αλλοίμονο, μαζή τους βγήκανε καί φωτιές.



Στις αρετές τοΰ Νοΰ ποΰ ζήλεψαν κατοπινά οί αιώνες, ξεπεταχτή- 
καν σά σκουλίκια καί κίτρινες κακίες'

III

Ά π ό  τήν ά'γνωστη εκείνη γη, ξεπήδησε ώ καλοί μου, πανώρηο φ ώς, 
αντάμα μέ σκοτάδι.

Ό  Π λάστης μας άλλη φορά δέν έπλασε ανθρώπους, μέ τέτοιες αν
τιθέσεις : άπό τή μιά κορφές, ΰψη μέ χιόνι’  απάτητα καί πλάϊ τρΰπες, 
γιομάτες λάσπη. Γιά όλόπρωτη φορά κάρπωσε τόσο ό Νοΰς κ’ είδανε κό
σμους μέ τέτοια άνθια, πού ή ζωή ή πρόσκαιρη έπήρε πιά σκοπό κι” ευ
γένεια.

Ό  άνθρωπος ξεχώρισε άπ5 τό χτήνος : ό ενας πλάϊ στόν άλλο, ζη
τάει τώρα μέ δίκηο κ” ισότητα νά ζήση κι’ έτσι σάν πρώτη αχτίδα τοΰ 
μέτοικου Λαοΰ, βγήκε ό Νόμος. Οί σχέσεις τών ατόμων κι’ αύτώνε μέ τά 
πράγματα έπήραν πιά τοΰ Νόμου τή στοργή, άπό τήν άλλοτε άρπαχτική 
ανομία.

’Έ τσι σάν πλάσανε μιά τέτοια κοινωνία, οί Μέτοικοι οί σοφοί, τής 
έ'βαλαν μετά γιά στέμα κάτι φανταχτερό, μιά παντοδύναμη σκιά, ποΰ εί
παν «Πολιτεία»

καλοί μ ο υ . . .
Αυτή ή Πολιτεία, έ'μεινε στους αιώνες σάν άφταρτο στολίδι. "Ολα 

ανθίσανε σ ’  αυτή : ό Νοΰς καί ή Ψυχή πετάξανε τόσο ψηλά, πού φ ώτι
σαν σάν αστραπή τό διάβα τοΰ ανθρώπου.

Ή  τέχνη κ” ή σοφία καί τό κορμί τ* αγωνιστή, δλα ξεχώρισαν 
σ ’ αυτή κι5 δλα πρωτέψαν.

Οί άνχ^ρωποί της, πήραν άκόμη φήμη καί σάν παιδιά τοΰ Ά ρ η  : 
γιατί δσοι καταχτητές πεθύμησαν τή γή τους, χάθηκαν δλοι.

Α λλοίμονο. . . .
"Ολες αυτές τίς αρετές, τίς θόλωνε ένα ψεγάδι' οί άνθρωποι αυτής 

τής Πολιτείας, ήσαντε ματαιόδοξοι: είχαν τό πάθος τής αρχής, πού κα- 
-κογέννησε μετά τό φτόνο, αυτόν πού μέ τά χρόνια, έ'μελλε παιδιά μου νά 
τούς χάση.

IV

Ά π ό  τή μαγική αυτή σκοπιά, είδα λοιπόν δλο τό βιό της.
Είδα τή ξακουσμένη Πολιτεία, νά πέφτη άπ’  τ” ανηφόρι κι” δλο νά 

χαμηλώνη μέσα στά χρόνια.
Ά χ  ! πόση είναι ή πίκρα μου : τώρα τά λόγια μου θαναι σκληρά,



δχι άπό θυμό, μά άπό πόνο, γιατί άπό κεΐ πού μ ' εβαλε ή χάρη τοΰ Π α 
τέρα, δέν είδα αλλονε Λαό μέ τόσες χάρες, νά χάνεται άπό μιά βρώμικη 
Μαφία. Κ αθώς τό χιόνι καίει, σά πέφτει κάτω στόν κάμπο τά ώμορφα 
λουλοΰδια, ετσι κ’  ή Μαφία, έκαψε σά βαρυχειμωνιά τις αρετές του.

Τόν άμοιρο Λαό. . .
Είδα λοιπόν άπ" τή σκοπιά μου, πώς μέ τά χρόνια σβύστηκε η 

πρώτη Πολιτεία καί υστέρα στις δάφνες της, πώς σιγοφάνηκε ή άλλη, ή, 
τωρινή. Τί πόνο πού έχω ! : άλλά γιατί Π ατέρα μου, νά χάνοντ’ ετσι, οί 
ώμορφιές κ* οί άξίες καί υστέρα σ τ ’ άχνάρια τους νά κακοζούν οί ασχή
μιες ;

Μέσα λοιπόν άπ ’ τόν Λαό, ξεχώριζαν μέ τόν καιρό λίγοι άνθρώποι. 
Μέ τρόπους πού ντροπιάζουνε καί μαστωρεΰουνε μονάχα οί τιποτένιοι, 
ανέβαιναν σιγα σιγα τις σκάλες οι μαστώροι. Τό λαϊκό ποτάμι πού ήταν 
ολοκαθαρο, άρχισε τωρα νά μολεΰη καί νά μυρίζη άπ ’ τήν άνάσα τους.

Ά π 5 τή σκοπιά μου είδα καλοί μου τή λιγοστή Μαφία, δλο νά δου 
λεΰη, σπρωγμένη απ ’  τή ψυχή της, πού δέ ζηλεύει τώρα δπως τών άλ- 
νε τ ’  ωραίο καί ξακουστό, μ ’ αγκάλιασε σάν ερωμένη, τή κοπριά τής ύλης. 
Γι° αύτή δέ λογαριάζει οΰτε φτορά. οΰτε τή μυρουδιά τοϋ τάφου : ή άμυαλη, 
Μ αφία εγινε αλαφρότερη κι5 άπό τή ματαιότητα.

Σέ μιά στιγμή άπ ’ τή σκοπιά μου, είδα τούς λίγους γΰφτους νά 
πλέχουνε μέ τέχνη αράχνης τό δολερό τους δίχτυ καί χρυσοκέντητο μετά 
νά τό πετάνε, πάνω στόν άμοιρο Λ αό.

Τό κάθε βρόχι τοΰ διχτιοΰ, τώχε πλεγμένο κι5 ένας μαφιώτης. Νά, 
σά νά τούς βλ έπ ω ! δουλεύουνε μερονυχτίς καί χτίζουνε τόν κόσμο τους 
πάνω στό ψέμα : μαστώροι τοΰ κακοΰ, δλο καμώνονται γιά τό σχοπό τουςΓ 
λέγοντας στους πολλούς «Λ αε ! έμεϊς πασχίζουμε γιά τις καλές σου μέρες 
και για την αφταρσια σ ο υ : είμαστε οι βέροι κληρονόμοι τών προγόνων 
σου, πού κουβαλάνε γιά χατήρι σου τά ιδανικά τους : «αυτοθυσία δλων 
σας κι υπερτροφία γιά μάς».

V
Έ τ σ ι  στά ϊδια χώματα τά ξακουσμένα, χτΐσαν κι5 αυτοί τήν Πολι

τεία τους.
ΤΩ χάρμα τών ματιών ! Είναι γιομάτη φ ώ ς ! Ά π 5 δξω  της άστρά- 

φτουν φανταχτερά πετράδια, πού δείχνει τό καα^ένα τις άρετές της «ίσό- 
της— δικαιοσύνη— πατρίς — άλήθεια— άγάπη».

Τό δίχτυ τους σοφά μελετημένο, τό πλέξαν οί Μ αφιώτες μέ μετάξι, 
γιατί ό σκοπός τους έπρεπε νά σκεπαστή.



Έ τ σ ι  τήν Πολιτεία τους τήν έχτισαν απάνω στις πηγές τών Νόμων. 
Ή  κρύφια ανομία τους χρειάζονταν γιά νά δούλεψη, ναναι στά πίσω Ικλη- 
σιάς, αλλά και πίσω άπό κάστρο : τό ένα αγια νά τή δείχνη, μά σάν ξεμα- 
σκαρώνειαι, ναχη τή βία και τό αίμα. Οί λίγοι αυτοί αδέρφια μου, σπεί
ραν ολόγυρά της φανταχτερούς θεσμούς- χτΐσαν σ’  ’ Ανατολή και Δύση 
αμέτρητα ντουβάρια, π° ονόμασαν, δπως κα'ι σεις τά λέτε, Βουλή καί Γ ε
ρουσία. Τή μιά τή στήλωσαν γιά μάνα τοϋ άγιου Νόμου καί πλάϊ βάλαν 
τήν άλλη γιά μαμή, νά τοϋ παστρεύη — ε ίπ α ν -τ ή ς  γένας τά ψεγάδια, αν 
τΰχη καί ό Νόμος ζημιώνει τό Λαό.

Μέ τέτοια μπιχλιμπίδια πρωτομασκάρεψαν τή μούρη τους οί συμμο
ρ ίτ ε ς .  Έ τ σ ι  πίσω απ ’  αυτά ταμπουρωμένοι, απλώσανε μετά τά σύνεργά 
τους κι’ αρχίσανε νά παίζουν μ’  δλα τά ντέφια τής ατιμίας.

Σάν τό γεωργό έσπείρανε αρχές, θρονιάσανε απάνω τους τιτλού
χους μέ μανδύες κι’  άφοϋ γύρω άπ’  τό εϊδωλο, κρεμάσανε σάν είκονοϋλες 
τούς ά'γιους Νόμους, φώναξαν τότες τό Λαό καί τούπαν.

«Λ αέ μου μεγάλε κι’ ακριβέ, νάτην ή Πολιτεία σου : ή καρδιά της 
μοσχομυρίζει δίκηο κ’ ισότητα λέει τό ζύγι της. Τήν ευτυχία σου τήν 
έχ’ εικόνα της : άπ ’  τ ’  αγαθά τής γης θά παίρνεις δ,τι θέλεις καί θασαι 
αφέντης τοΰ ίδρωτα σου.

Π ώς σέ ζηλεύουμε! είσαι γι’  αυτήν ό περιούσιος ! Φ τοΰ ! μή βασκα- 
θής εσύ κ’  ή Τύχη σου !»

V I

Καί είδα άπ’  τήν σκοπιά μου τά δρνια νά ρημάζουν. Μέσ’  τή καρ
διά τους φώλιαζε μιά ερημιά, πού μέσα της δέ ζοΰσε οΰτε κι’ αυτή ή πέ
τρα μέ τό νεράκι τής Χωρήβ.

Στή  Πολιτεία κείνη τήν άδικη, κάθε αρετή είχε πεθάνει.
*Ω τί θ ω ρώ  Π ατέρα μου άπ ’  τή σκοπιά Σ ο υ !
Οί λίγοι πίνουν αίμα άπ’ τούς πολλούς : μ’  δλα τά σύνεργα τής άνο" 

μίας, δουλεύει πιά ή Μ αφία κι’ αρπάζει δώ, κλέβει άπό κεΐ, λασποπατάει 
μέσ’ τά νερά τά βρώμικα τής ατιμίας, κρυμμένη πίσω άπ’  τούς νόμους, π ’ 
ολόγυρά της σά συνεργάτες τήν στεριώνουν. Με τα πλοκάμια τους τα 
γλοιερά, βυζαίνουν οί Μ αφιώτες έ'να περήφανο Λαό, ρουφώντας μέχρι 
τήν ανάσα του.

’Έ τσι ό «περιούσιος» γονάτισε καί μέ τίς σάρκες δίχως αίμα, ψωμο- 
πεινάει πιά στήν ίδια του τή γή.

Τάχασε δ λ α ! άπ ’  τή μαστωροσύνη του άφιονισμενος, δεν εβλεπε που 
έχανε κάθε άκριβό δώ  κάτω κι’ ακόμα τό ψωμί του καί την ’ισόθεη λευ



τεριά. Μέ τόν ιδρώτα τοϋ Λαοϋ, αρχίσανε λοιπόν οΐ λίγοι νά ζοϋνε σάν 
αφέντες κι” δσος περίσσευε τόν κάνανε χρυσάφι» πού στέλνανε γιά σιγου
ριά, σέ ξένες χώρες.

Φϋτρες τοϋ ’Ά δ η ! άπό χιλιάδες χρόνια ταξειδιώτης, δέν είδα δώ 
στά εγκόσμια πιό σάπια γένα. Καί πόνεσα πολύ άπό τήν άπονιά τους, 
μπροστά στή πεινογύμνια τών συνανθρώπων τους.

Α χόρταγοι στήν ΰλη,δέ βρήκανε αδέρφια μου οίχτο σ ’ αυτούς, μήτε 
τά άγια τής ζωής, μηδέ ή τιμή τους, οΰτε κι’ αύτή ή πίστη.

"Ολα τά καπηλέψανε !...
Κι’  ετσι σάν είδα άπ” τή σκοπιά μου τήν καπηλειά τους, μέ καταθύ

μωσε μένα τόν οίκακο, περσότερο κι’  άπ ’ τούς εμπόρους, πού κάποτες μα
στίγωσα σέ πατρικό μου σπίτι. Συχώρα με Π ατέρα : άν μοϋ έπιτρέπης κι’ 
εγώ ακόμα ό έκλεχτός Σου, θά  πώ βαρειά γιά τέτοιους γύφτους. ’Έ τσι ή 
άνομία έφτασε στό σκοπό της. Έ κ εΐ πού πρωτοβλάστησαν τά δίκαια τ ’ 
ανθρώπου, τώρα γλεντάει τό κρίμα τών λιγοστών.

Οί μισητοί Μαφιώτες άνόχλητοι άπ ’  τό δικό τους κράτος, τρώνε 
καί χωνεύουν σάρκες, ενώ οί προδομένοι σέρνουν στό δρόμο τά σκέλεθρά 
τους, δσα δέ πέσανε ακόμα, ετσι πού είναι σαρβαλιασμένα.

'Η  σπείρα εγινε πιά ό αφέντης κι” άπόνετοι οΐ κολασμένοι, τρωγο
πίνουνε μπρος στούς πολλούς, πούναι ριγμένοι άπ ’ τούς ίδιους μέσα στό 
αίμα καί στόν άδερφοχτόνο χαλασμό.

V II

Τό σπίτι τους, καλοί μου, είναι γιά τό φτωχό φωτιά ! :  καίνε μέχρι 
-καί τά σκαλιά του, οποίον θά  σπρώξει μέχρι κεΐ ή άνάγκη.

Αύτοί πού τότες μίλαγαν γλυκά καί τάζανε στούς άλλους παραδεί
σους, τώρα γίνανε άδεχτοι κι’ έχτός άπ” τά βαρειά (κλέφτες πού είναι καί 
φονιάδες), μουτρώνουν σά σατράπηδες.

Τή μάνα πού τήν έκαναν μέ ορφανά καί πάει να ζητέψη γιά τ ’  άδι_ 
κημένα, τή διώχνουν- κιό  γέρος δ λειπόσαρκος, λυώνει κι’ αύτός μέσ’ στό 
λιοπύρι, ή τόν ξυλιάζει ό χιονιάς μπροστά στή πόρτα τους.

Πέτρα καί σίδερο είν" ή καρδιά τους. Κ ι’ άν τύχ” ή κόρη ποΰμεινε 
δισάρφανη άπ” τούς ίδιους, νά πάη κι” αύτή γιά έλεος, μέ τά ματάκια 
της κλαϋμένα, θά πάρουν γιά τό βόηθημα (φτωχό παιδί μου), τή . . . . 
ντροπή της.

Ά π ό  τή μαγική σκοπιά μου, είδα καλοί μου μέσα στις άλλες αμαρ
τίες, νά μή δειλιάζουνε οί γύφτοι, οΰτε γιά τή τιμή τους, πού τή γκρεμί
ζουνε κι” αύτή, αν τούς βολεύη νά γίνουν οί άφέντες.



’Έ τσι οί μάταιοι τά ρίξαν δλα, γιά μιά εφήμερη ζωή. Τώρα οί πολ
λοί βαρυεστημένοι, πάνε χωρίς ελπίδα μ° ενα σταυρό στόν ώμο.

Οΰτε μιλάνε : φαίνονται σά βλακωμένοι άπό τ ’  αφιόνι τής Μαφίας 
καί οΰτε ξέρουνε γιατί πονάνε. Κ ι' αν κάποτες φωνάξη κάποιος, μέσ’  άπ ’ 
τό δίχτυ, γ ια τ ί ! τότενες φτάνει ό Νόμος, πού κάνει αυτό τόν άμυαλο 
«νομοταγή πολίτη».

V III

ΤΩ καλοί μου.............
μέ τό ραβδί τής βίας δέν πάν μακρυά' καί τό γνωρίζανε αυτό οί Μ αφιώ- 
τες, τόσο πού ή ανομία κρύφτηκε απ’  τή τεχνήτρα μαστωριά τους.

Τό βελουδένιο γάντι, είναι πιό καρπερό άπ ’ τή γροθιά' γιά τοΰτο 
κ ’ ή Μ αφία, τήν έκρυψε τήν Πολιτεία τη :, σά ξωτική Νεράιδα, κάτω άπό 
άνθια καί μέσα σέ μπαξέδες.

Γύρω της έ'χτισαν φωληές, χρυσές φωληές— κι’ άφοΰ τίς γιόμισαν 
μετά κεχρί, βάλανε μέσα τσιλιβήχ^ρες, μέ χρέος γιά τό κεχρί, νά τραγου
δάνε οί αλαφρόμυαλες, τις χάρες τής ψευτο-Νεράϊδας.

Χ τΐσαν άκόμη δνομαστές Στοές, πού μέσα μάντρωσαν τούς «διαλε
χτούς» μέ χρέος— είπαν— νά φωτίζουνε οί λίγοι τό Λ α ό μ έτό  μελάνι τους.

Μ” απ ’  τή στοργή τους γιά τό φ ώ ς, χτΐσαν άκόμη καί μιά τρανή εκ
κλησία, γιά τούς «σοφούς - άθάνατους».

’Έ τσι οί τσιλιβήθρες, τσιμπόντας τό κεχρί, άρχισαν νά χορεύουν 
κάτω απ ’ τό ντέφι τής Μ αφίας καί νά σκεπάζουνε μέ τίς λαλιές τους, τίς 
αμαρτίες της.

Σ ’ αυτές τίς σουσουράδες, είδα τό κατακάθι τής ζ ω ή ς : κάνουν τό 
χρέος τους μέ πίστη κι’ αλλοίμονο αν τούς φωνάξη κάποιος: δοϋλοι! τι
ποτένιοι ! Τεντώνουν τότες τό λαιμό τους καί ξεφωνούν αντάμα σά τρο
μαγμένες κάργες... κρά ! κρά ! —  κι” άκοΰνε τότε στούς κρωγμοΰς τους, 
νά λένε οί πουλημένοι, τόν τίμιο - άτιμο, τόν αγαθό - κακό κι’  αν τό 
μυαλό τοΰ τολμηρού είνε τετράγωνο, νά τονε κρώζουνε οί παληοκάργες 
«τρελό γιά δέσιμο».

Είναι ψυχές μ’  άποφορά : είναι τά πλάνα δόκανα τής πρόστυχης 
Μ αφίας— κι’  οΰτε τούς μέλει τούς ευνούχους, πώς σάν περάσουν τό βιοκα- 
τώφλι, θ ’ άποχαθή κ ’ ή μνήμη τους, μέσα σέ φτυσιές. Στήν Πολιτεία τούτη 
είδα κυνηγημένες δλες τίς αρετές. Γιατί δχι τόν τίμιο, μά καί τόν άξιο 
καί ψυχωμένο, τόν βλέπει σάν εχτρό στή κιτρινάδα της.

Έ κεϊ μόνο άμα πεθάνουν, βρίσκουνε χάρη οί έκλεχτοί’ τότες μονάχα 
οί κάργες πάνε μέ τήν ποδιά τής λύπης μπρος τό νεκρό κι* άμανεδίζουν



κάλαντα, τιμάνε τώρα πούφυγε τό νοΰ καί τήν καρδιά του κι” ούτε κοι
τάνε οί κούφιοι, πόσο περήφανα τούς βλέπει 6 δινατός κι’ ας είναι πε
θαμένος και στό ψευτολιβάνι τους πώς αργοσαλεύει μέσ’ τά σαβανά του, 
λες κα'ι ζητάει τοϋ χάρου νά τόν λιγοσηκώση, γιά νά τούς άποφτύση τούς 
τιποτένιους !

Στήν Πολιτεία πού είδα, τώρα κυλάνε δάκρυα: αίμα αδερφικό ρη
μάζει τόν άξιο Λαό, πού μόνο ό Π ατέρας θά  δώση λυτρωμό.

’Ή μουνα είπα παιδί ά'μα τάζησα αυτά κι’ αν δέ ξέχασα τώρα πού 
τά γράφω ύστερα άπό τόσα χρόνια, σ ’ αυτά τά λόγια σταμάτησε ό Ξωτά- 
ρης. Τό λαομάζωμα πού δέ μίλαγε μέχρι κείνη τή στιγμή, τό σάλευε απ ’ 
ώρα ή άγανάχτηση, ακούοντας τόν ξένο, νά μιλάει γιά μιά τέτοια Πολι
τεία. Τήν εβλεπα άπ’  τήν δψη τους κι’  άπ’ τίς ματιές πού εριχνε ό ενας 
στόν άλλο, ενώ οί γυναίκες χτυπούσαν κάποτες καί τά παιδιά τους, γιά 
νά τίς αφήνουν ν’  άκοΰνε προσηλωμένες.

’Ά ξα φ ν α  άπό κείνο τό πλήθος, ακούστηκε μιά φωνή. «ΓΙαπούλη !... 
πού στό διάολο είναι μιά τέτοια Πολιτεία ; ! . .»

Ό  Ξωτάρης σάν ονειροπαρμένος, συνέχισε ή ρεμ α :
Ά λ λ ά  μιά μέρα τό λέω παιδιά μου.— "Ολ’ οί λαοί θ ά  ζήσουν σ ’ ενα 

πανάνθρωπο δεσμό αγκαλιασμένοι καί θά  χαροΰνε μιά ζωή, ολόδροση άπ ’ 
άγάπη, άπό δίκηο κα'Γσυμπόνοια.

Σ ” αυτά τά λόγια, σηκώθηκαν τότε πολλοί άπ’ τήν πλαγιά, φωνα- 
ζοντας οργισμένα «πές μας λοιπόν Ξωτάρη, πού είναι τέτοιοι αντίχρι
στοι ; ! — φτοΰ ! ! » .

Κι’  ’Εκείνος — παιδιά μου . . . ποιός ξέρει, ίσως μακρυά σέ χώρ’ 
άλαργινή, εκεί π ’ ό "Ηλιος γέρνει καί φυλάει τή θάλασσα... Μ ’ άπ” τή 
σκοπιά μου κείνη, είδα άκόμη σ ’ αυτή τή γή καί μιά χρυσήΈληά, πού 
κάτω άπ” τά κλαριά της, μίλαγε ενας πλατένιος Νοΰς.

’Ά ξα φ ν α  δλος ό μαζεμένος δχλος άνασηκώθηκε μανιασμένος, πού 
τό βουνό τραντάχτηκε μέσα στή νύχτα σά τρικυμιασμένο πέλαγος. Χιλιάδες 
στόματα άνοίξανε τότε μέ μιάς, πού άλλα έφτυναν στόν αγέρα κι’ άλλα 
ουρλιάζανε «φωτιά νά τούς κάψη τούς άντίχριστους ! φτοΰ ! — φωτιά !».

Οί γυναίκες άγριεμένες κι” αυτές σά μαινάδες, στριφογύριζαν δώ  καί 
κεΐ μουτζώνοντας μέ βρυσιές, ένώ^τά παιδάκια άπό ενστιχτο γιά δ,τι βλέ
πανε, άλλα πετάγανε πέτρες, σά νά πετροβολούσαν τή Μ αφία κι’ άλλα



στριγγλίζανε άπό φόβο. Μ έσα στό χαλασμό, πήρε τό μάτι μου κα'ι τούς 
καλογέρους, πού άλλοι τύλιγαν τις κοτσίδες τους, άλλοι τραβούσαν νευ
ρικά τά γένεια τους κα'ι μερικοί πετοΰσαν στόν αγέρα καί τά καλυμαΰκια 
τους, μέ κατάρες «στά  Σόδομα καί Γόμορα ή διαολοσπόρα!».

Ή  αντάρα μέσα στή σιγαλιά τής φεγγαρόλουστης νύχτας, ήτανε 
τρομαχτική. Ό λ ο ς  ό ντουνιάς σ ’ ενα παροξυσμό μανίας, έτρεχε κι’ έφτυνε 
π ά ν ω -κ ά τ ω  στή βουνοπλαγιά, ένώ ή Ή χ ώ  έφερνε μέχρι κάτω στήν κοι
λάδα τόν αντίλαλο τοΰ όχλου « Φ τ ο ί ! .  . .  φωτιά νά τούς κάψη τούς άντί- 
χρηστους1 φ ω τ ιά ! φ ω τ ιά !» .

Ά χ ν οφ ώ τιζε  τώρα ή αυγή. Ό  Ξωτάρης μέ σκυμμένο κεφάλι, κατέ
βηκε αργά τήν πλαγιά, πέρασε τόν κάμπο κι άποχάθηκε κάτω στό δημό
σιο δρόμο.

Δέ τόν ξανάειδε πιά κανείς, οΰ'τε μίλησαν ποτές γι' Αύτόν.



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Έ ρ γ α  τοΰ συγγραψέως Σελ. 2
Ά φιέρωσις »  5

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Ι

Σοφία Σπανοΰδη : Έ ν α ς  δισυπόστατος καλλιτέχνης »  7
Μάριος Β άρβογλης: Ό  συνθέτης συγγραφέας »  11
Μανώλης Καλομοίρης : Γιά τά ιδανικά κα'ι τά όνειρά σου » 14

ΑΠ Ο  ΤΟ Ν  ΚΑΜ ΠΟ ΤΟ Υ  Μ Α ΡΣΥ Α

Ά ς  άνηφορίσουμε τό βουνό τοΰ Γίγαντα »  17
Τό μονοπάτι τοΰ Μπετόβεν » 28
Ό  ά'νθρωπος μέσα στή φΰση. (Ά π ό  τήν V I - Ποιμενι-

κή Συμφωνία) »  30
Προμπετόβεια χρόνια— Οί τρεις εποχές. » 33
Τό προσκύνημα τοΰ Βάγκνερ » 35
Ό  ερως στόν αρτίστα. (Ά π ό  τήν IV  καί V II  Συμφωνία) »  37
Μεταμπετόβεια χρόνια —Ό  Βάγκνερ και οί Ρώσοι * 42
Οί Ρώσοι καί οί μοντέρνοι. (Οί Ρώσοι— Τό Ρωσικό τρ α 

γούδι— Οί μοντέρνοι— Ή  τέχνη τους). * 47
Έ νάτη  Συμφωνία »  62
"Ενας τρελός μιλάει στόν ήλιο. (Ά π ό  τήν Έ νάτη  Συμ

φωνία) » 67
Ή  κίτρινη Πολιτεία. (Α ντιστροφ ή  τής IX  Συμφωνίας) » 72

Τό παρόν τεύχος έξεδόθη ώ ς παράρτη μα τοΟ Ε ' Τ όμου  τώ ν  
«Μ ουσικών Χ ρονικών»


