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ΕΝΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ:
Ο ΙΤΑΛΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕΤΖΑΝΟΤΤΕ

τοϋ καθηγητοϋ τής ’Ιταλικής φιλολογίας έν τω  Πανεπιστήμια) ’Αθηνών 
κ. ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟ ΜΠΙΑΖΙ

Έ  συμμετοχή τής ’Ιταλίας είς τά ένδοξα γεγονότα, άτινα προηγήθησαν της ελλη
νικής άναγεννήσεως καί συνώδευσαν αύτήν, δέν είνε άσφαλώς κατωτέρα τής συμμε
τοχής οίασδήποτε άλλης χωράς.  ̂ „ (

Μέγας εινε ό αριθμός έκείνων, οΐτινες ήγωνίσθησαν καί έθυσίασαν και την ζωην 
των άκόμη μαχόμενοι κατά τοΰ ξένου τυράννου, οΐτινες προσέφεραν ύλικά μέσα καί 
δπλα η, μή δυνάμενοι νά πράξουν άλλως, έπέδρασαν διά τοϋ  ̂καλάμου των έπί τών 
γενναιοψύχων άνθρώπων τής έποχής των καί άπηθανάτισαν τά ήρωϊκά κατορθώματα, 
τά όποια αετά μακρούς καί αιματηρούς άγώνας έδωσαν είς τό ελληνικόν έθνος την 
πολύτιμον‘ καί ποθητήν έλευθερίαν του. Μεταξύ τών τελευταίων αύτών νομίζω δτι 
εινε άξιος νά άναφερθή ενας ποιητής, σήμερον σχεδόν λησμονημένος, δστις δμως έχαιρε 
κατά την έποχήν του καλής φήμης. Πρόκειται περί τοΰ Antonio Mezzanotte. ^

Κατά τούς /ρόνους τής έπαναστάσεως, πρό εκατόν έτών, ό Mezzanutte ή.ο 
καθηγητής τής έλληνικής φιλολογίας είς τό πανεπιστήμιον τής ΓΙερούτζια, άνηκουσης 2 ΤΖ2 J U  « . ω  -  κρατίδια 4™ τά όποϊα ί ^ ί τ ο  τό™ ή
’Ιταλία. Ό  Mezzanotte είχεν ηδη συγγράψη σχόλιον καί έμμετρον μεταφρασιν των 
έογων τοΰ Πινδάρου καί ήτο εύφήμως γνωστός, θαυμαζόμενος διά τά πρωτότυπα 
έργα του, έμμετρα καί πεζά, δτε ή ψυχή του ήσθάνθη τήν άνάγκην νά έξυμνήση τά 
μεγάλα γεγονότα τής έλληνικής έπαναστάσεως, τά όποια έξετυλίχθησαν έπί δώδεκα 
συνεχή έτη, μέχρις έντελοϋς άποκτήσεως τής έλευθερίας καί προεκάλεσαν τόν θαυμα
σμόν ολοκλήρου τοϋ πολιτισμένου κοσμου.

Ό ποιητής έτιτλοφόρησε τό νέον του έργον « I  fasti della Grecia nel se
colo X I X » ,  — τό όποιον θά ήδύνατο νά άποδοθή ώς « τά χρονικά η τα γεγονοτα 
τής Ελλάδος, κατά τόν 19ον αιώνα » -  καί τό έξέδωκε τό 1836 είς̂  y)v Μπολώνια, 
έν'ώραία έκδόσει. Τό βιβλίον τοΰτο άποτελεϊ τόν τέταρτον τόμον τοΰ όλου έργου του 
ποιητοΰ,' είνε δέ ήδη σπανιώτατον. Πρόκειται περί πραγματικοΰ έπικολυρικου ποι-



ήματος άποτελουμένου άπό 36 φδάς, τό όποιον περιλαμβάνει τήν άφήγησιν καί ταυτο- 
χρόνως τήν έξύμνησιν τών ήρωϊκών γεγονότων τής έλληνικής άναγεννήσεως, τών 
άνδραγαθημάτων καί έν γένει τοΰ βίου τών ήρώων καί ήρωΐδων τής έπαναστάσεως, 
άπό του μαρτυρίου τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου μέχρι τοϋ τραγικοϋ θανάτου τοϋ Καπο- 
δίστρια καί τής άναρρήσεως, έπί τοΰ θρόνου τής Ελλάδος τοϋ Όθωνος.

Αί 34 φδαί δέν εΐνε δλαι τοϋ αύτοΰ μεγέθους καί μέτρου. Ή  ΰλη ήτο πράγματι 
έπική άλλά ό Mezzanotte συνήντησεν άσφαλώς άμέσως τάς δυσχερείας, τάς οποίας 
παρουσίαζεν ή πρόθεσίς του νά περιλάβη είς εν ένιαΐον έπικόν ποίημα τόσα γεγονότα, 
συνήθως, τοπικώς καί χρονικώς χωρισμένα, προκαλοΰντα έντύπωσιν κυρίως ώς μεμο
νωμένα έπεισόδια ή ώς κίνησις γενική καί συνολική, διευθυνομένη ύπό ένός μοναδικού 
άρχηγοΰ. Τά φιλολογικά γοϋστα, άφ’ ετέρου τής έποχής, δέν προσηρμόζοντο πλέον 
πρός τόν τύπον τοΰ άρχαϊκοΰ ποιήματος καί τά γεγονότα ήσαν λίαν πρόσφατα διά 
νά δυνηθή ό ποιητής νά τά δια πλάση καί τά τροποποιήση έλευθέρως, διά τή ; φαν
τασίας του. Ό Mezzanotte δέν απομακρύνεται τής ιστορίας. Φροντίζει μάλιστα νά 
προτάξη κάθε φδής του μίαν πεζήν άφήγησιν, δπου τά γεγονότα έκτίθενται μέ άσυγ- 
κράτητον αίσθημα θαυμασμού άλλά καί μέ τελείαν περιγραφικήν άκρίβειαν.

Έάν ό ποιητής εΐχε τήν μεγαλοφυΐαν τοϋ Φώσκολο, τοϋ Σολωμοΰ ή τοΰ Ά ν- 
δρέα Κάλβου, ο'ίτινες καί οί τρεις ύπήρξαν σύγχρονοί του, 9-ά κατώρθωνε νά ύπερνι- 
κήση κατά τρόπον άσφαλώς διάφορον τήν δυσχέρειαν τοΰ νά προσδώση ποιητικήν 
ψυχήν είς τήν ύλην, λαμπράν αύτήν καθ’ έαυτήν, άλλ’ άδρανή. Καί εΐνε μέν βέβαιον 
δτι τό εργον του παραμένει δι’ ήμάς μάλλον ώς ιστορικόν δοκίμιον ή ώς ποιητικόν 
εργον. Όπωδήποτε δμως δέν εΐνε άξιον, διά τόν λόγον αύτόν, τής λήθης είς τήν όποιαν 
κατεδικάσθη, καί δέν θά Ιπρεπεν ΐσως νά λησμονηθή, ιδίως έν Έλλάδι σήμερον, 
οπότε άνθεΐ έκ νέου, μέ τόσην εντασιν, τό έθνικόν αίσθημα. Ό άνθρωπος αύτός, ό 
όποιος είς τόν θαυμασμόν καί τόν ερωτά του διά τήν άρχαίαν Ελλάδα, συνήνωσε 
τοσοΰτον ένθουσιασμόν διά τήν νεωτέραν καί έχαιρέτισε μέ ζωηράν συγκίνησιν τήν 
άναγέννησίν της, εύχηθεις είς τούς άναγεννηθέντας εύτυχίαν καί μελλοντικόν μεγα- 
λεΐον, προτρέπων αύτούς νά ομονοήσουν καί νά άκολουθήσουν τάς ύψηλάς άρχαίας πα
ραδόσεις, ό άνθρωπος αύτός εΐνε ϊσως άξιος άπό κάτι περισσότερον παρά τήν βρα- 
χεΐαν άναπόλησίν μου.

Πάντως είς τάς ωδάς τοΰ Mezzanotte άπαντώνται συχνάκις περίοδοι ώραίας 
καί υψηλής έμπνεύσεως. Καί θεωρώ σκόπιμον νά άναφέρω μερικά άποσπάσματα.

Είς τήν πρώτην φδήν, έπί παραδείγματι, περιγράφει διά ζωηρών χρωμάτων τό 
μαρτύριον τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου καί καταλήγει ώς έξής:

« ’Αλλά τό αΐμα δέν έχύθη έπί ματαίω καί έζήτησεν έκδίκησιν άπό τόν θρόνον 
τοΰ Παντοκράτορος. ’Ανέτειλε τότε ή μοιραία ήμέρα τής άπελευθερώσεως τής Ελλά
δος. Καί ήκούσθη καί άντήχησεν είς τόν άέρα, συνωδευομένη άπό βροντάς καί άστρα- 
πάς, ή φωνή τοΰ 'Υψίστου, έπί τής Πίνδου, είς τόν Όλυπτον καί άνά τά πέρατα τοΰ 
Αιγαίου ».
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Καί έάν, περαιτέρω, ό Mezzanotte, έξυμνών τάς νίκας τοΰ Όδυσσέως Άν- 
δρούτσου, είς τήν Βοιωτίαν καί τήν Φωκίδα, ή τά άνδραγαθήματα τοΰ Νικηταρά τοΰ 
Τουρκοφάγου, ή τήν νίκην τών Θερμοπυλών, ή τήν κατάληψιν τής Τριπολιτσάς, ή 
τήν τραγωδίαν τών Ψαρρών, δέν εύρίσκει πτερωτούς στίχους ισαξίους τοΰ ύψους τοΰ 
θέματός του, κατορθώνει, έν τούτοις, είς τήν δεκάτην φδήν τοΰ έ'ργου του, νά φθά- 
ση είς σφαίρας έξαιρετικάς διά νά περιγράψη κατά τρόπον άξιοθαύμαστον τήν θρι
αμβευτικήν μεταφοράν τοΰ Σταυροΰ τοΰ Κωνσταντίνου άπό τήν Σαμοθράκην είς τήν 
Ύδραν, διαταχθεΐσαν, ώς γνωστόν, ύπό τοΰ ναυάρχου Μιαούλη, διά νά εΐνε άσφαλέ- 
στερος ό Σταυρός άπό πάσης προσβολής τών άπιστων.

Ό ποιητής περιγράφει μέ πόσην συγκίνησιν ό μητροπολίτης Κύριλλος καί ολό
κληρος ό λαός ύπεδέχθησαν τό ιερόν αύτό κειμήλιον. Ό Μιαούλης εΐχεν είδοποιήση 
τούς 'Υδραίους δτι τό πλοΐον, έπί τοΰ όποιου θά εύρίσκετο ό Σταυρός, θά εφερεν έπί 
τοϋ ίστοΰ εν λαμπρόν φώς, ούτως ώστε νά εΐνε ορατόν καί μακρόθεν έν καιρώ νυκτός. 
Καί ιδού τό πλοΐον φθάνει. Έν μέσω εξάλλου ένθουσιασμοΰ τοΰ πλήθους ό σταυρόν 
μετακομίζεται πανηγυρικώς είς, τόν ναόν καί ό ναύαρχος έναποθέτει τήν σπάθην έπί 
τής ίεράς τραπέζης, ικετεύει τόν Θεόν νά προστατεύση τόν άγωνιζόμενον ύπέρ τής 
έλευθερίας του λαόν καί προφέρει τόν άκόλουθον δρκον:

« 'Ορκίζομαι, ώ "Υψιστε, δτι διά τόν Σταυρόν σου καί, τήν πατρίδα, θά χύσω 
δλο μου τό αΐμα: ύπό τάς πτέρυγας τής πίστεως καί έγώ θά δυνηθώ νά άποκαλέσω 
ώραΐον τόν θάνατον. Καί σείς, ένδοξοι μάρτυρες τής Χίου, άναφέρατε τόν δρκον μου 
είς τόν Παντοκράτορα, δστις προστατεύει τήν Ελλάδα. "Ας καταστραφοΰν ύπό τό 
θειον πλήγμα δλοι οί εχθροί τής πατρίδος μας καί άς άνατείλη έπί τέλους ή ήμέρα 
τοΰ λυτρωμοΰ ».

Ουτε όλιγώτερον λυρική εΐνε, είς τήν ένάτην ώδήν, ή έξύμνησις τών ήρωΐδων, 
μεταξύ τών όποιων κατέχει ίδιάζουσαν θέσιν ή θρυλική Μπουμπουλίνα.

« Τό πνεΰμα μου σάς χαιρετά -  άναφωνεΐ ό ποιητής -  ώ Έλληνίδες γυναίκες, 
πού κατορθώσατε νά δρέψετε δάφνας μιας άθανάτου δόξης . . .  Ώ  ένδοξος καί μεγάλη 
στρατιά, πόσον εύκλεής θά εΐνε ό θρΰλος σας, ισχυρότερος τής λήθης καί τοΰ χρόνου ! »

Ή έπική περιγραφή τής πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου μέ τάς ήρωϊκάς της σελίδας 
σάν νά εύρίσκεται είς τό κέντρον τοΰ δλου ποιήματος καί περιλαμβάνεται είς τρεις 
όλοκλήρους ωδάς. ’Ακολουθοΰν κατόπιν, κατά χρονολογικήν σειράν, τά σπουδαιότερα 
γεγονότα μέχρι τής άποφασιστικής ναυμαχίας τοΰ Ναυαρίνου. Καί άπό ολόκληρον τό 
τελευταΐον αυτο μέρος δέν λείπουν αί ώραΐαι ποιητικαί έξάρσεις. ’Αρκοΰμαι, σ^ετικώς, 
να άναφέρω τό τέλος τής ύστατης ώδής, τής τριακοστής τετάρτης, ή όποια άπευθύ- 
νεται πρός τήν Νέαν Ελλάδα.

« Ελλάς άναγεννηθεΐσα, σεπτή Άνασσα, σέ χαιρετώ. Βλέπω τήν έλευθερίαν νά 
πλησιάζη τό κατώφλι σου καί νά θραύη τά δεσμά σου. Ή  Νίκη έναποθέτε·, είς τούς 
πόδας σου δάφνας καί φοίνικας. Καί ή Εύρώπη, έκθαμβος, χειροκροτεί διά τήν άξίαν 
καί τήν φρόνησίν σου ».
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Ή  ώδή τελειώνει μέ μίαν έπίκλησιν πρός τόν Θεόν, δπως « καθοδηγήση τόν μεγά- 
λον αρχηγόν -  τόν Καποδίστριαν -  εις τήν έπίπονον προσπάθειαν της ειρήνης» καί 
δπως « ή άναγεννηθεΐσα Ελλάς τύχη ένδοξου πεπρωμενου ».

Είς τό έργον τοΰ Mezzanotte περιλαμβάνεται καί ένας ύμνος, « ή κοινή εύχή », 
τήν μουσικήν τοΰ οποίου συνέθεσεν ό μαρκήσιος Giuseppe Antinon, ώς και μια ωδη, 
γραφεΐσα είς άρχαίαν έλληνικήν μέ αντίστοιχον ιταλικήν μεταφρασιν, άπευθυνομένη 
πρός τόν νέον βασιλέα Ό θωνα καί ένας στοργικός χαιρετισμός πρός τήν Χρυσήν, τήν 
χήραν τοΰ Μάρκου Μπότσαρη.

"Εν σημείωμα τοΰ έκδοτου μάς πληροφορεί δτι τό έργον έσχεν εύρυτάτην άπή- 
χησιν οχι μόνον έν Ιταλία, άλλά άκόμη καί έν Έλλάδι, καί δτι είχε μεταφρασθή είς 
τήν γλώσσαν τοΰ Πινδάρου. "Οσον άφορά έμέ δέν κατώρθωσα άκόμη ν’ άνακαλύψω 
έάν πράγματι έγινε τοιαύτη μετάφρασις είς τήν έλληνικήν. Δέν γνωρίζω έάν άξίζη 
τόν κόπον ν’ άρχίση κανείς μίαν μακράν έργασίαν, μεταφράζων έν έργον, μάλλον ίστο- 
ρικοΰ ένδιαφέροντος καί άξίας, νομίζω όμως οτι επεβαλλετο να γινη μνεία αυτοΰ και 
είς τοΰτο άκριβώς άπέβλεψα διά τοΰ παρόντος σημειώματος.
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Ο Κ Α Λ Β Ο Σ  Κ Α Ι  ΟΙ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Γ
τοΰ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας έν τω Β. Πανεπιστημίω Ρώμης

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΖΩΡΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ό Κ ά λ β ο ς  κ ι  οί σ χ έ σ ε ι ς  μέ τ ο ύ ς  φ ί λ ο υ ς ,  τ ούς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ί  
τού ς  σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ ε ς .  — « Εύρέθιστος, ώς αίμορροδιακός -  γράφει ό Χιώτης γιά 
τόν Κάλβο -  έφέρετο τραχύς καί άνοίκειος πρός τούς φίλους (1). Καί πραγματικά φαίνεται 
πώς ό ποιητής τών ’Ωδών, μέ τόν παράξενο χαρακτήρα του, δέν κατώρθωνε νά κρατήση 
εγκάρδιους φίλους γιά πολύ καιρό. Κι,αύτό μποροΰμε νά τό συμπεράνουμε δίπλα: δηλ. 
αρνητικά καί θετικά. ’Αρνητικά, γιατί λείπουν μαρτυρίες δτι ό Κάλβος εΐχε ποτέ στε
νούς φίλους στή ζωή του: οΰτε καμμία πληροφορία μας δείχνει τέτοιο πράγμα. Άλλά 
καί θετικά έχουμε αποδείξεις δτι μέ δσους έκανε φιλία, γρήγορα ήρθε ή στιγμή πού 
οί σχέσεις του έψυχράθηκαν ή διακόπηκαν δλως διόλου. Περιορίζουμαι νά άναφέρω 
έδώ δυό-τρεΐς περιπτώσεις, γιά τίς όποιες έχουμε ώς μαρτυρία μερικά γράμματα.

Ό Κάλβος, ώς γνωστόν, έζησε τά νεανικά του χρόνια στό Λιβόρνο κι επόμενο ήταν 
νά κάνη τίς πρώτες του γνωριμίες καί τίς πρώτες του φιλίες σ’ αύτή τήν πόλι. Κι δμως 
σαν έφυγε άπό κεΐ λησμόνησε δλους, καί τούς πιό στενούς φίλους. Μάς τό δείχνει τό 
γράμμα ένός φίλου του "Ελληνος, τοΰ Δημητρίου Δρόσου, στόν όποιο φεύγοντας άπ’ τό 
Λιβόρνο γιά νά πάη στή Φλωρεντία, κοντά στό Φώσκολο, εΐχε ύποσχεθή νά τοΰ στείλη 
τήν τραγωδία « Αϊας » τοΰ μεγάλου συμπατριώτου ποιητοΰ, πού ήταν δύσκολο νά βρεθή 
στήν έλεύθερη αγορά, γιατί οί αύστριακές άρχές τήν εΐχαν απαγορέψει γιά πολιτικούς 
λόγους. Ά λ λ ’ ό Κάλβος σάν έφυγε ουτε τό βιβλίο έστειλε, άλλ’ οΰτε καν δυό λόγια 
έγραψε στό φίλο του. Γι’ αύτό καί ό Δρόσος άφοΰ περίμενε τέσσερους μήνες, τοΰ έστειλε 
ένα γράμμα γεμάτο παράπονα, στό όποιο προτάσσει ένα άρκετά καυστικό δίστιχο: « έχει 
όρειχάλκινη καρδιά δποιος έμπιστεύεται στήν άπιστη πίστι τοΰ Κάλβου » <2). Αύτό τό 
γράμμα μάς δείχνει τήν άδιαφορία τοΰ Κάλβου πρός ένα στενώτατο φίλο του, άλλά 
άκόμη δτι καί οί γνωστοί ήξεραν καλά τό χαρακτήρα καί τήν άδιαφορία του, ώστε 
νά τοΰ γράφουν ειρωνικά δίστιχα καί ποιηματάκια.

(1) 'Η βιογραφία τοΰ Κάλβου άπό τό Χ ι ώ τ η  δημοσιεύθηκε τό 1900 στή Ζάκυνθο άπό τό. 
Ζ ώ η  στόν Ζ' τόμο τών «Ιστορικών ’Απομνημονευμάτων Επτάνησου».

(2) Τό ιταλικό πρωτότυπο έϊημοσίευσε ό C a m i l l o  A n t o n a - T r a v e r s i  στό άρθρο 
του « Notizie e document! sopra Andrea Calbo», πού άναφέραμε πάρα πάνω. Έλληνική μετά- 
φρασι μέ σχόλια έδημοσίευσα ύπό τόν τίτλον «Επιστολή Δρόσου πρός Κάλβον» στήν «Έλληνική 
Έπιθεώρησι», ’ Ιανουάριος 1938. Τό άναφερόμενον δίστιχον εχει ίταλιστί ώς έξής:

Ha ben di bronzo il cuor cbi dell’ infida 
fede di Calbo m ancator si fida.



Ένα άλλο γράμμα έπίσης άρκετά χαρακτηριστικό εΐναι εκείνο πού άναφέραμε 
πάρα πάνω, μιλώντας γιά τή νέα πού ό ποιητής έγκατέλειψε στή Φλωρεντία. Ό Πεκ
κιόλι, έπίσης στενώτατος φίλος τοϋ Κάλβου, τόσο πολύ εΐχε λυπηθή καί θυμώσει γιά 
τή συμπεριφορά του, ώστε τοΰ γράφει δτι δέν ξέρει τώρα πιά άν πρέπη νά έξακο- 
λουθή νά τόν άγαπα ή άν πρέπη νά τον μισή. « Ποτέ δέν θά περίμενα άπό σένα μιά 
τέτοια πράξι», « πώς μπόρεσες νά λησμονήσης τό φίλο σου », « άπό σένα ποτέ δέν θά 
τό έπερίμενα, άλλ’ άπατήθηκα» κλ.

Γιά τήν αδιαφορία τοΰ Κάλβου έ'χουμε μία μαρτυρία καί τής Ματζιόττη. Σένα 
γράμμα πού ή καλή αύτή φίλη έστειλε στό Φώσκολο άπ’ τή Φλωρεντία στίς 21 Φε
βρουάριου 1817, μεταξύ τών άλλων προσθέτει καί λίγα λόγια γιά τόν Κάλβο: «Καί  
σεις Άνδρέα νά γράψετε στό Φίντζι καί στήν άγαπημένη σας, πού στέλνει πάντα 
νά μάθη νέα σας » (1>.

Ώστε καί οί φίλοι παραπονεμένοι μένουν πάντα μέ τόν Κάλβο γιά τή διαγωγή 
του καί τήν άδιαφορίαν του. "Οταν βρίσκεται μαζύ τους, τούς κάνει τό φίλο, άλλά δταν 
άπομακρύνεται τούς παραμελεί καί αδιαφορεί ολωσδιόλου γ ι’ αύτούς, -  μέ δσους εν
νοείται δέν εΐχε συγχυσθή καί μαλώσει πριν άκόμη άπ’ τό χωρισμό.

Γιά τίς σχέσεις τοϋ Κάλβου μέ τούς συναδέλφους καί τούς μαθητές του δέν 
έχουμε πολλές πληροφορίες. Στήν Κέρκυρα πού διωρίστηκε καθηγητής δέν τά πάει 
καί τόσο καλά μέ τούς άλλους καθηγητάς καί γρήγορα συγκρούστηκε μέ τόν Θεριανό, 
μέ τόν όποιο εΐχε μία φοβερή πολεμική, πού τοΰ στοίχισε εμμέσως τή θέσι του. "Ολοι 
τότε έπιτίθενται κατά τοΰ Κάλβου καί κατακρίνουν τή συμπεριφορά του (2).

Στό Λονδίνο δέν ξέρουμε άν τά πήγαινε καλά μέ τούς συναδέλφους του στά 
διάφορα ιδιωτικά σχολεία πού δίδαξε. Μόνο μέ τή διευθύντρια ένός τέτοιου σχολείου, 
δπου δίδασκε τά τελευταία χρόνια βρισκότανε σέ πολύ καλές σχέσεις, ώστε νά φθά- 
σουν σέ γάμο.

Μέ τούς ιδιωτικούς του μαθητές -  κυρίως μαθήτριες -  οί σχέσεις ήσαν άρκετά 
καλές, καθώς βλέπουμε άπό μερικά ένθουσιώδη γράμματα πού τοΰ έστελναν. Όταν 
δμως βρέθηκε σέ δημόσιο σχολείο οι σχέσεις μέ τούς μαθητές δέν ήσαν λαμπρές. 
Στήν Κέρκυρα οί μαθητές του δέν τόν έβλεπαν μέ καλό μάτι καί μετά τό γνωστό 
επεισόδιο μέ τόν Θεριανό, πήραν δλοι τό μέρος τοϋ τελευταίου (3).

Γιά τίς πολιτικές του ιδέες καί τό δημοσιογραφικό του στάδιο, ό Χιώτης μάς 
πληροφορεί δτι: «Συνταχθείς μέ τούς άντιπολιτευομένους συνειργάζετο μετά τών συν
τακτών τής « Πατρίδος ». Άπεχωρίσθη αύτών έξελέγξας θρησκοπολιτικόν φυλλάδιον
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(1) Πρόκειται γιά τήν Ίουδήθ, τήν δυστυχισμένη νέα, πού έγκατέλειψε ό Κάλβος στή Φλωρεντία.
(2) Σχετικά μ αύτό τό ζήτημα βλ. Λ ε ω ν ί δ α  Ζ ώ η :  « *Έν έπεισόδιον μέ ήρωα τόν ποιητήν 

Κάλβον» εις «Ίόνιον ’Ανθολογίαν», τεΰχος 117-119, Ιούλιος 1937.
(3) Πρέπει νά θυμήσουμε άκόμη τήν άποχώρησι τοΰ Κάλβου άπ’ τήν Ιδρα της Φιλοσοφίας 

καί τήν άγανάκτησί του γιατί οί μαθηταί καταχειροκροτούσαν τόν άντίπαλό του Φραγκίσκο Όριόλι.

τοΰ Δανδόλου καί άντεφέρετο δι’ άλλης έφημερίδος πρός άπαντας τούς συμπολιτευ- 
ομένους κυβερνητικούς » (1).

Άλλά καί μέ τούς συμπατριώτες του ό Κάλβος γρήγορα έψυχράνθη. Κανείς 
άλλος δέν άγάπησε τήν Πατρίδα μέ τέτοια άγάπη καί λατρεία δση ό Κάλβος. "Ολη 
του ή δράσι, δλη του ή ποιητική παραγωγή μόνο θέμα καί άντικείμενο έχουν τήν 
Ελλάδα. Τήν ιδιαίτερη πατρίδα του τή Ζάκυνθο, εκθειάζει καί τής άφιερώνει τήν 
πρώτη του Ώδή. Καί δμως μέ τούς συμπατριώτες του δέν κατώρθωσε νά έχη έγκάρ- 
διες σχέσεις. Ό ταν κατέβηκε στήν Ελλάδα, στήν Κέρκυρα ζοΰσε άπομονωμένος καί 
δεν συνεδεσε στενές φιλίες μέ άλλους λογοτέχνες ή άλλου; γνωστούς κι ουτε με κανένα 
εκράτησε άλληλογραφία μετά τήν άναχώρησί του. « Ούδένα οίκεΐον άπέκτησε κατά 
τήν παραμονήν του εΐ; Ελλάδα», μάς πληροφορεί ό Ζερβός.

Στό Ναύπλιο, πού πήγε γιά νά πολεμήση, έμεινε πολύ λίγο κι έπειτα έφυγε, κατά 
πάσαν πιθανότητα γιατί δέν μποροΰσε νά ύποφέρη ή συμφοονήση μέ τούς άγωνιζο- 
μένους.

Άκόμη ή έγκατάλειψι στά γερατειά του τής Ελλάδος καί τής άγαπημένης του 
Πατρίδας γ.ά τήν όποια άλλοτε εΐχε γράψει:

Ά ς  μή μοΰ δώση ή μοίρα μου 
είς ξένην γήν τόν τάφον · 
εΐναι γλυκύς ό θάνατος 
μόνον δταν κοιμώμεθα

είς τήν Πατρίδα, (Ώδή I, ΚΓ.)

μάς δείχνει δτι ή παραμονή τοΰ εΐχε γίνει άνυπόφορη, κι δτι δέν κατώρθωσε νά άφο- 
μοιωθή με τό περιβάλλον καί τούς συμπατριώτες του.

** *

Κ α λ β ο ς κ α ί Φώσκολος .  — Χωριστός λόγος πρέπει νά γίνη γιά τις σχέσεις τοΰ 
Κάλβου καί του Φώσκολου. Ό τελευταίος τόν έδέχτηκε στή Φλωρεντία φτωχό καί 
άσημο κι άπ’ τήν πρώτη στιγμή τοΰ εδειξε άδελφικό ένδιαφέρον κι έκανε δ, τι μπό
ρεσε γιά νά τόν βοη&ήση. Έγραψε στήν Κέρκυρα -  τό γνωστό γράμμα στόν Τσι- 
τσιλιάνι — για νά ευρη μιά ύποτροφία γιά νά μπορέση νά συμπληρώση τίς σπουδές
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(1) Βλ. σχετικά τίς πληροφορίες πού μάς παρέχει ό Χιώτης καί πού αναφέρουμε πάρα πάνω.
*0 Παλαμάς έξ άλλου μας πληροφορεί -  Π ρ ώ τ α  Κ ρ ι τ ι κ ά  -  ότι έμαθε άπ* τόν Τσαρλαμπά 
οτι ό Κάλβος « συνδέσας έν Κερκύρα σχέσεις μετά της οίκογενείας τοΰ άρμοστοΰ, μετέβαινε συχνά 
πρός έπίσκεψίν του. Ά λλ ’ άγνωστον διά τίνα λόγον δυσαρέστηθ-είς εναντίον τοΰ άρμοστοΰ, επαυσε 
φοιτών είς τό παλάτιόν του, καί τό περιεργότερον, άπεδίωξε τόν υιόν τοΰ άρμοστοΰ μεταβάντα 
μια τών ήμερών είς τήν οικίαν του, διατάξας τόν υπηρέτην του μεγαλοφώνως, ώστε νά άκουσθη 
ύπό τοΰ έπισκέπτου, νά τω ειπη δτι: « δέν εΐναι στό σ π ίτ ι».



του. Τόν πήρε μαζύ του καί τόν συντηρούσε, δσο τοϋ έπέτρεπαν τά μέσα του (1). 
Τόν σύστησε σέ φίλους καί γνωστούς του. Τοϋ έδωσε συμβουλές, καί πατρικά παρα
κολουθούσε τά έργα του, νουθετώντας τον άπό κοντά καί άπό μακρυά, μέ γράμμα
τα (2). ’Αργότερα τόν πήρε μαζύ του στην Ελβετία, δπου μοιράσθηκε μαζύ του — τό
λέει ό ίδιος στά γράμματά του — τό ψωμί καί τά φορέματά του <3). Κι ήταν τόσο
δύσκολο στά δυστυχισμένα έκεΐνα χρόνια στό Φώσκολο νά συντηρή έναν άνθρωπο ! 
’Αργότερα τόν πήρε στό Λονδίνο, δπου χωρίς άλλο χάρις στήν ύποστήριξί του, ό Κάλ
βος έκανε τίς πρώτες γνωριμίες του καί εΰρηκε τούς πρώτους μαθητές του. Μερικές 
φορές ό Φώσκολος παραπονιόταν δτι ό Κάλβος τοϋ στοίχιζε πολύ, κι δτι άν ήταν
μόνος θά τοΰ ήταν εύκολο νά ζή μέ πολύ λιγώτερα έξοδα: κι δμως . ποτέ δέν σκέ-
φτηκε νά διώξη τόν άγαπημένο του φίλο <4). ’Αντιθέτως πάντα τοϋ φερνότανε μέ άγάπη 
καί προσπάθησε νά μή τόν στενοχωρήση ποτέ.

’Αλλά καί αύτή ή φιλία τέλειωσε μέ τό γνωστό άπότομο τρόπο. "Οταν ό Φώ
σκολος ήταν άρρωστος στό Λονδίνο, ό Κάλβος τόν έγκατέλειψε, φαίνεται έπειτα άπό 
μιά σκηνή πού έγινε μεταξύ τους. Έ ξ άλλου τώρα πιά δέν κατοικούσαν μαζύ. Ποιά 
ύπήρξε άκριβώς ή αίτια τοΰ χωρισμού δέν ξέρουμε, τό μόνο βέβαιο είναι δτι οί δύο 
παλιοί φίλοι δέν μιλήθηκαν πιά. ’Ίσως αίτία τοΰ μαλώματος νά στάθηκαν μερικές 
χρηματικές διαφορές. Ό Φώσκολος ειχε δανείσει μερικά χρήματα στόν Κάλβο καί τοΰ 
τά ζήτησε έπανειλημμένως δταν βρέθηκε σέ οικονομικό αδιέξοδο. Μάς τό μαρτυρεί 
ένα γράμμα του πρός τό Κάλβο πού μεταφράζουμε άπ’ τό ιταλικό πρωτότυπο:

Λονδίνο, Παρασκευή 17 Φεβρουάριου 1817.

Ά ν  δέν εΐχα προΐδει δτι σήμερα θά βρισκόμουνα σέ μεγάλη άνάγκη, δέ θά είχα 
φθάσει ποτέ στό σημείο νά σας παρακαλέσω νά μοΰ έπιστρέψετε τούλάχιστο ένα μέ
ρος άπό τά χρήματα πού σας έδάνεισα. Σήμερα, άφοΰ περίμενα δέκα ήμέρες, είμαι 
υποχρεωμένος άπ’ τήν άνάγκη νά έπαναλάβω καί πάλιν τήν παράκλησι. Δι’ δλον δέ
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(1) Βλ. σχετικά τό γράμμα της 20 ’Απριλίου 1816 τοϋ Φώσκολου πρός τή Ματζιόττη Ό  Κάλβος 
έμενε μέ τό Φώσκολο στό Μπελοσγουάρντο, δπου πήγαινε ταχτικά -  καθώς λέει ό ίδιος -  καί μετά 
τήν άναχώρησι τοΰ προστάτου του.

(2) Πολύ σπουδαίο τό γράμμα πού ό Φώσκολος έστειλε στόν Κάλβο άπ’ τή Γοτίγγη στις 
17 Δεκεμβρίου 1815, καί στό όποιο τοΰ δίνει διάφορες συμβουλές γιά τίς μελέτες του καί γιά τή 
φιλολογική του έργασία. Τό γράμμα αύτό έδημοσίευσε είς τό ιταλικό πρωτότυπον ό C a  m i 11 ο 
A ιι t  o n a - T  r a  v e r s i στή μελέτη του: « Una  le tte ra  ined ita di Ugo Foscolo e una can
zone inedita di Andrea Calbo» είς «N uova Antologia», 1884, σελ. 209 έπ. Μεταφράσεις έδημο- 
σίευσαν ό Δ έ Β ι ά ζ η ς είς τό άναφερθέν έργον του: « Τά ιταλικά καί τά έν πεζώ λόγω έργα τοϋ 
Κάλβου » είς « Έλληνικήν Έπιθεώρησιν » Μάϊος 1818 -  ’Απρίλιος 1919, όΚ . Κ α ι ρ ο φ ύ λ λ α ς  στή 
μελέτη του «Φώσκολος καί Κάλβος» στή «Νέα Ε στία», Σεπτέμβριος 1927, σελ. 592 καί έγώ στή 
μελέτη μου: «Ή  Ώδή είς Ίονίους τοΰ ’Ανδρέου Κάλβου» είς « Νέαν Εστίαν », 1 5 ’Απριλίου 1937.

(3) Βλ. γράμμα τοΰ Φώσκολου πρός τή Ματζιόττη τής 20 ’Απριλίου 1816.
(4) Βλ. γράμμα τοΰ Φώσκολου πρός τί) Ματζιόττη τής 19 Σεπτεμβρίου 1816.

τόν Φεβρουάριον οί ελπίδες μου στηρίζονται δλες σε κείνες τίς λίγες λίρες, πού καί 
άν άκόμη μοΰ τίς έπιστρέψετε μία πρός μία θά μ’ έβγαζαν άπό τίς στενοχώριες στίς 
όποιες ζώ. Στείλτε μου δύο ή τρία επισκεπτήρια μέ τή διεύθυνσί σας. Σάς βρήκα, 
ελπίζω, ένα άλλο μάθημα νεοελληνικής γιά μιά κυρία πού μπορεί νά σάς βοηθήση 
καί άπό άλλες άπόψεις. Δέν αποφάσισε άκόμη άν θά άρχίση άμέσως· πάντως θέλει 
νά ξέρη πού μπορεί νά σάς εύρη.

ΟΥΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
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Μήπως ό Κάλβος δέν έδωσε καμμιά άπάντησι; Μήπως άφησε σέ άσχημη οικο
νομική κατάστασι τό Φώσκολο κι ό τελευταίος έξεμάνη καί γ ι’ αύτό τού φέρθηκε 
αύστηρά ή τοϋ είπε βαρειά λόγια; Δέν άποκλείεται, άφοΰ ή σύγκρουσις μεταξύ τών 
δύο φίλων έπηλθε σέ λίγο καί άφοΰ ό Φώσκολος γράφοντας στή Ματζιόττη γ ι’ αύτό 
τό ζήτημα μιλάει γιά χρήματα καί χρηματικούς υπολογισμούς τοΰ Κάλβου. Πρά
γματι μετά ένα περίπου μήνα, στίς 25 Μαρτίου 1817, τής έγραφε τά έξής:

« . . .  Κατά τό χρόνο τής άρρώστειας μου, δταν είχα περσότερο άπό κάθε άλλη 
φορά άνάγκη συνδρομής, καί άλλη δέ μοΰ έμενε έκτος άπό τόν Άνδρέα, κατάλαβα 
ξάστερα δτι ό Άνδρέας οχι μόνο βαριότανε νά εΐναι νοσοκόμος, δχι μόνον εΐχε τρο
μάξει άπό τήν τωρινή καί τή μελλοντική μου φτώχεια, άλλά δυστυχώς! κατάλαβα 
καί κείνο πού εΐχα ύποπτευθή στή Ζυρίχη, δτι δηλ. ό Άνδρέας εΐχε έπωφεληθή τής 
εύκαιρίας γιά νά τοΰ πληρώσω τό ταξίδι έως τό Λονδίνο καί έπειτα νά μέ άφίση 
χωρίς καν νά μοΰ πή εύχαριστώ. Ά ν  έδιάβαζες (καί ποιος ξέρει άν άκόμα δέν τά 
έχης;) δλα τά γράμματα πού σοΰ έγραφα άπ’ τόν Όκτώβρη θά έβλεπες δλες τίς λε
πτομέρειες, πού ένώ θά σέ έκαναν νά στενάζης καί νά φρίξης, θά σέ έπειθαν καί γιά 
τήν έξής άλήθεια: δτι ό νέος αύτός έφυγε άπ’ τή Φλωρεντία μέ τόν προ μελετημένο 
υπολογισμό ή νά έπωφεληθή τής τύχης μου άν ήταν εύνοϊκή ή νά δοκιμάση τή δική 
του άν έγώ ήμουνα φτωχός καί νά μέ έγκαταλείψη στό χείλος τοΰ τάφου μισοζών- 
τανο καί άταφο. Θά προσπαθήσω νά μάθης γρήγορα τίς λεπτομέρειες, καί θά σοΰ 
γράψω ένα γράμμα στό όποιο θά σοΰ μιλήσω μόνον γ ι’ αύτόν. Αύτό τό γράμμα θά 
τό λάβης μετά τρεις μέρες, γιατί χωρίς άλλο θά τό γράψω καί θά τό ταχυδρομήσω 
μέ τό προσεχές ταχυδρομείο. Πάντως νά εΐσαι βεβαιοτάτη καί σοΰ τ ’ ορκίζομαι στήν 
άγάπη πού έχω γιά σένα καί τή Μητέρα μου, δτι μπορώ νά αισθάνομαι τύψεις γιά 
τήν ύπερηφάνεια ή τήν όξυθυμία μου πρός δλους τούς θνητούς πού έγνώρισα έκτος 
άπό τόν Άνδρέα. . .  ».

Κρίμα πού δέν βρέθηκε τό γράμμα πού ύποσχέθηκε νά γράψη ό Φώσκολος γιά 
τίς σχέσεις του μέ τόν Κάλβο καί τη συμπεριφορά τοΰ τελευταίου. Θά μαθαίναμε 
πολλές άγνωστες πληροφορίες. 'Οπωσδήποτε δέν άποκλείεται ή φιλονεικία τών δύο 
ποιητών νά οφείλεται σέ χρηματικούς λόγους.

Ό Φώσκολος ποτέ δέν συγχώρησε τήν άγνωμοσύνη τοΰ Κάλβου καί τά γράμ
ματά του δείχνουν πόσο στάθηκε μεγάλος ό πόνος, ό καημός, άλλά καί ό θυμός του



για τή συμπεριφορά τοϋ νεαρού συμπατριώτου (1). Οί φωσκολισταί κατέκριναν φοβερά 
τόν Κάλβο καί ιδιαιτέρως ό Camillo Antona Traversi πού έχαρακτήρισε μέ τά πιό 
βαρεία επίθετα τον ποιητή τών Ωδών. Όλοι ύπεστήριξαν δτι ό Κάλβος ει/ε πλη
σιάσει τό μεγάλο καί τότε περίφημο ποιητή τών Χαρίτων μόνο καί μόνο γιά συμ
φέρον. Εξ άλλου, καθώς είδαμε, ή αυστηρότερη κατηγορία εΐναι τοϋ ίδιου τοϋ Φ<ό- 
σκολου.

Ή κατηγορία αύτή εΐναι δμως ύπερβολική. Δέν νομίζω δτι ό Κάλβος άπ’ άρχής 
εσχεδιαζε νά έπωφεληθή μόνον -  καί μάλιστα κατά τόν αισχρότερο τρόπο -  άπό 
τη φιλία τοΰ Φώσκολου. Ια γράμματά του μάς δείχνουν άκριβώς τό αντίθετο. ΙΙρά- 
γματι ό Κάλβος πού ήταν πάντοτε τόσο αμελής καί δύσκολος στήν άλληλογραφία του, 
δον παρελειψε να γραφή ταχτικα στο Φώσκολο όταν βρίσκονταν μακρυά του καί νά 
τον βεβαιωνη για την αγαπη και την αφοσίωσί του. « Σοΰ έγραψα, αγαπητέ μου Φώ- 
σκολε -  τοΰ γράφει ό Κάλβος άπ’ τή Φλωρεντία στίς 9 Δεκεμβρίου 1815 -  έπαν- 
ειλημμενως, αλλα δεν είχα ποτέ τήν εύχαρίστησι νά φιλήσω τά γράμματά σου ή νά 
μαθω ακριβείς πληροφορίες σου. Γι αυτο αφ’ ότου έφυγες έχω στήν καρδιά μου ένα 
αγκάθι οχι μικρό. Πόσες φορές σε πεθύμησα στή Φλωρεντία μόνον ό Θεός τό ξέρει!
Δέν πηγαίνω ποτέ στό Μπελλοσγουάρντο (κι αύτό συμβαίνει συχνά) χωρίς νά κλάψω
θυμουμενος την Ριτσιαρντα και τον ύμνον στίς Χάριτες. . .  Καί υπογράφεται «όπιό 
άφωσιωμένος φίλος σου -  Κάλβος ».

1 ο γραμμα αυτο, καθώς και μερικά άλλα, μας δείχουν πόσο μεγάλη καί πόσο 
ειλικρινής ήταν ή άγάπη κι ή φιλία τοΰ Κάλβου πρός τόν ευεργέτη του. Τήν έποχή 
εκείνη ό Κάλβος δέν μποροΰσε νά προβλέψη δτι ό Φώσκολος θά τόν καλοϋσε άργό- 
τερα κοντά του, ουτε ήταν δυνατό να σκεφθή οτι θά τόν έπαιρνε μαζύ του στό Λον
δίνο και θα φρόντιζε για την αποκαταστασι του Ά ν  έγραφε τόσο εγκάρδια λόγια, 
αυτο οφείλεται στο οτι ο Καλβος αγαποΰσε κι έκτιμοΰσε πραγματικά τό Φώσκολο, 
χωρίς υστεροβουλίες και υπολογισμούς, κι ότι τοΰ ήταν βαθειά εύγνο^μων γιά δσα 
είχε κάνει ως τοτε για να τον βοηθηση. Εξ άλλου δταν άφησε τή Φλωρεντία γιά νά
συνάντηση το φιλο και δασκαλο του, που τον ειχε καλέσει στήν 'Ελβετία γιά γραμ
ματέα του — και στα γοαμματα του ο Φώσκολος τοΰ είχε τονίσει καθαρά δτι βρί
σκονταν σε οικονομική στενοχώρια κι ότι δεν μπορούσε νά τοϋ προσφέρη άλλο παρά 
τα απολύτως άναγκαΐα -  ό Κάλβος εΐχε βρή κάποια άποκατάστασι στή Φλωρεντία καί 
ειχε εςασφαλισει όχι μονο τη ζωη του, άλλά καί Ινα μικρό μισθό τό μήνα. Έτσι

—  354  —

(1) Ο/α τα γράμματα ποϋ ο Φο'ισκολος έγραψε μετά τόν αποχωρισμό τοΰ Κάλβου οσες 
φορές τοϋ δόθηκε εύκαιρία νά άναφέρη τόν άγνώμονα συμπατριώτην του -  είναι γεματα πολύ αύστηρά 
λόγια γ ι’ αύτόν. Έ τσι τά γράμματα τής 25 Μαρτίου 1817, της 15 Μαίου 1818, της 16 Μαρίου 1819, 
τής 3 Νοεμβρίου 1821 πρός τή Ματζιόττη καί τοϋ Ιουλίου 1817 πρός τόν Holland κ. λ.

(2) Βλ. καί τίς παρατηρήσεις στό άρθρο μου: «Ή  ’Ωδή είς Ίονίους τοΰ Άνδρέου Κάλβου» 
πού άνέφερα ήδη.

γράφει ή ίδια ή Ματζιόττη στό Φώσκολο (1) : « Ό Άνδρέας θά έρχότανε μέ φτερά γιά 
νά σέ βοηθήση στούς κόπους σου καί στά ταξίδια, άν καί έχει βρει κατοικία, φαή καί 
δέκα σκοΰδα τό μήνα στό σπίτι τοΰ Βέντζι». "Ωστε στή Φλωρεντία ό Κάλβος δέν 
ήταν πολύ άσχημα, ουτε στήν Ελβετία πού πήγαινε περίμενε νά βρεθή οίκονομικώς 
καλλίτερα. « Γιά τώρα -  γράφει ό Φώσκολος - .  δέν μπορώ νά τοΰ προσφέρω παρά 
μονάχα τό ψωμί μου, τή στέγη μου καί τά μισά πουκάμισά μου. Άλλά χρήματα 
γιά μισθό δέν έχω » (2>.

Ά δικα λοιπόν τά λόγια δτι ό Κάλβος έφυγε άπ’ τή Φλωρεντία άπό οικονομικούς 
υπολογισμούς. Ή άπόφασί του οφείλεται άποκλειστικά στήν άφοσίωσι πρός τό Φώσκολο 
καί στήν επιθυμία νά τοΰ φανή χρήσιμος καί νά τοΰ κρατήση συντροφιά στίς δύσκολες 
στιγμές τής ζωής του, άν καί ήξερε δτι ή πράξι του αύτή κι ή μεγάλη του φιλία μέ 
τόν εξόριστο ποιητή μποροΰσε νά τοΰ εΐναι πολύ βλαβερή άπό πολιτικής πλευράς.

Βέβαια, κατά πάσαν πιθανότητα, εΐχε άδικο νά έγκαταλείψη τό Φώσκολο άρ
ρωστο καί σέ ελεεινή οικονομική κατάστασι, άκριβώς δταν ή παρουσία του ήταν περ- 
σότερο άναγκαία, άλλ’ δτι ό χωρισμός οφείλεται σέ παλαιά σκηνοθεσία δέν εΐναι αλη
θινό. Φαίνεται μάλλον δτι έπειδή τήν έποχή εκείνη ό Φώσκολος περνοΰσε άθλια ζωή 
καί βρίσκονταν σέ μεγάλη φτώχεια, ό Κάλβος σκέφθηκε δταν θάταν καλό σιγά-σιγά 
νά φύγη άπό κοντά του καί νά φροντίση μόνος του γιά τό μέλλον. ’Έτσι τόν συμβού- 
λευσαν καί οί φίλοι του, καθώς μάς πληροφορεί πάλι ό ίδιος ό Φώσκολος σένα γράμμα 
του τής 16 Μαρτίου 1819 πρός τή Ματζιόττη : «Ήταν  άκριβώς ό W ard in i πού κο
λακεύοντας, επαινώντας καί έξαπατώντας τόν Άνδρέα τόν έπεισε νά φερθή σαν ούτι- 
δανός». Δέν πρέπει τέλος νά άποκλείσουμε δτι καί ό Φώσκολος ήμπορεΐ νά συμπε
ριφέρθηκε βίαια πρός τό γραμματέα του. Ξέρουμε δτι ό χαρακτήρας τοΰ Φώσκολου 
ήταν φοβερά δύσκολος : θυμώδης καί ευέξαπτος πολλές φορές δέν ήξερε νά συγκρα- 
τήση τήν οργή του καί παρεφέρετο. ’Ίσως νά έπρόσβαλε τόν υπερήφανο χαρακτήρα τοΰ 
Κάλβου καί τό αγέρωχο υφος σέ τέτοιο σημείο, ώστε ό τελευταίος νά μή μποροΰσε 
νά μείνη πιά κοντά του. Μέ τόν παράξενο καί οργίλο χαρακτήρα πού είχαν καί οί 
δυό, δέν εΐναι πολύ εΰκολο νά κρίνη κανείς καί νά καταδικάση τόν ένα ή τόν άλλο. 
Πάντως ή αιτία της φιλονεικίας καί τοΰ χωρισμοΰ ήταν μάλλον οικονομική.

♦* *

Αύτή ή συμπεριφορά τοΰ Κάλβου πρός συγγενείς καί γνωστούς : γενικώς κατέ
ληγε σέ φιλονεικία, σέ έχθρα ή, τό λιγώτερο, σέ άδιαφορία. Αύτό οφείλεται έν μέρει 
στό φυσικό του χαρακτήρα καί έν μέρει στήν ανατροφή καί στίς περιπέτειές του. 
Χωρίς μητρική άγάπη, άναθρεμμένος μέσα σέ βάσανα καί σέ στερήσεις είχε γίνει πολύ 
άπότομος καί εγωιστής. Ά ν  προσθέσουμε καί τήν άρρώστεια του (ήταν αίμορροδια-
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(1) Γράμμα τής Ματζιόττη πρός τό Φώσκολο τής 29 ’Απριλίου 1816.
(2) Γράμμα τοϋ Φώσκολου πρός τή Ματζιόττη τής 20 ’Απριλίου 1816.



κός) εΐναι εύκολο νά καταλάβουμε πώς θύμωνε καί φιλονεικοϋσε μέ δλους. Καί δμως 
δταν ήταν ήσυχος, δείχνονταν πολύ ευγενικός καί καλός καί γ ι’ αύτδ δσοι τον πρω- 
τογνώριζαν έμεναν ενθουσιασμένοι. Βρίσκου με γιά τόν Κάλβο πολλούς έπαίνους άπό 
δσους τόν έπλησίασαν.

Έν πρώτοις μέ ενθουσιασμό μιλα γ ι’ αύτόν ό Φώσκολος. Ά π ’ τό πρώτο γράμμα 
του πρός τόν Τσιτσιλιάνι τό 1811, ώς τή στιγμή τοϋ τελικού αποχωρισμού του μέ τό 
Κάλβο, τόν γεμίζει έπαίνους, τόσο ώς άτομο καί φίλο, δσο καί ώς έπιμελή καί έξυπνο 
μελετητή. Τόν άποκαλεϊ : « άνατέλλουσαν μεγαλοφυΐαν », « εύγενικόν καί σεμνόν », 
« ήθικόν φιλόσοφον », πολλές φορές « ό καλός Άνδρέας», « ό αγαπητός Άνδρέας », 
« ό διακριτικώτατος Άνδρέας », « άριστος νέος ». Άκόμη τόν θεωρεί « αδελφόν », « περ- 
σότερο άπό άδελφό», « άπόστολο ». Τοϋ γράφει : « φίλε μου ώσάν άδελφός, καί άγα- 
πητέ ώσάν παιδί μου, γλυκότατε Άνδρέα », καί άλλοτε : « τέκνο τής καρδίας καί από
στολε τοΰ πνεύματός μου». Τόσο πολύ τόν έκτιμα, ώστε γράφει κάποτε στήν Ματ
ζιόττη : « Εΐμαι έτοιμος γιά δλα έκτός άπό τό δυστύχημα, πού ποτέ δέν θά μοΰ συμβή, 
νά μήν άγαπιέμαι πιά άπό σένα, άπό τή μητέρα μου, άπό τόν άδελφό μου, κι άπ’ 
αύτό τό νέο πού μοΰ έστειλες (τόν Κάβο), ό όποιος μοΰ εΐναι πραγματικά άδελφός, 
καί μάλιστα περσότερο άπό άδελφός. Γιά χάρι του έγινα πιό χαρούμενος. Γιά χάρι 
του έργάζομαι περσότερο άπ’ δσο θά έργαζόμουνα άν εΐχα μείνει ολομόναχος. Γιά χάρι 
του τέλος άπολαμβάνω τίς χαρές τής μοναξιάς, χωρίς νά δοκιμάζω τήν θανατικήν 
λύπην τής άπελπισίας», καί άλλοΰ: «ευχαριστώ τόν Ουρανό καί σένα γιά τή συντροφιά 
τοϋ καλοΰ μου Άνδρέα », « εΐναι πιστός σάν Απόστολος». "Οταν στό Λονδίνο ή συν- 
τήρησι του Κάλβου κόστιζε άρκετά στό Φώσκολο, ό τελευταίος έγραφε στή Ματζιόττη : 
« μιά τέτοια συντροφιά (τοΰ Κάλβου) δέν υπάρχει θησαυρός πού νά τήν πληρώνη. 
Έξ άλλου θά έλθη σέ λίγο καιρός, πού θά μέ βοηθήση νά κερδίσω τά σημερινά 
έξοδα ».

Βλέπουμε λοιπόν δτι ή άγάπη, άλλά καί ή έκτίμησι τοΰ Φώσκολου ήσαν άπό- 
λυτες ώς τήν ήμέρα πού έπήλθε ή φιλονεικία καί ό χωρισμός.

Πολύ κολακευτικά λόγια γράφει γιά τόν Κάλβο καί ή Ματζιόττη πού τόν γνώ
ριζε χρόνια στή Φλωρεντία. Τόν άποκαλεϊ καί αύτή « ό καλός Άνδρέας », « ό άριστος 
Άνδρέας», « ό καλός άπόστολος», καί προσθέτει στό Φώσκολο δτι σ’ αύτόν θά βρή 
έναν πολύτιμο φίλο, συνεργάτη καί άδελφό.

Έπίσης γεμάτος ένθουσιασμό εΐναι γιά τόν Κάλβο καί ό Σύλβιος Πέλλικο. Σένα 
του γράμμα πρός τό Φώσκολο γράφει(1) : « Ιερή μοΰ εΐναι, άπό τρεις μέρες, ή γνω
ριμία καί ή συντροφιά τοΰ Άνδρέα Κάλβου, τόν όποιο ζηλεύω διότι θά μπρορέση 
νά σέ ξαναϊδή καί νά σέ βλέπη πάντοτε καί νά συμμερίζεται τήν τύχη σου. Έκτός 
τοΰ δτι μοΰ εΐναι άγαπητός γιά σένα, μοΰ είναι άκόμη περισσότερο άγαπητός διά τόν 
’ίδιον τόν εαυτόν του, γιά τήν εξυπνάδα του, γιά τή ψυχή του ».
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(ί) Γράμμα της 27 Μαίου 1816.

Ξέρουμε άκόμη δτι τόν έκτιμοΰν πολύ καί τοΰ γράφουν πολύ κολακευτικά γράμ
ματα διάφορες γνωστές καί μα&ήτριές του στό Λονδίνο, δπου γρήγορα άπόχτησε πολύ 
καλή φήμη. ** *

Ποιο εΐναι τό συμπέρασμα ; Ό Κάλβος ήταν άνθρωπος μέ πολύ εύγενικούς τρό
πους καί άπό τή πρώτη στιγμή προξενούσε καλή έντύπωσι καί ένέπνεε εμπιστοσύνη. 
Σ’ αύτό τόν βοηθοΰσε πολύ κι ή έξυπνάδα του καί οί γνώσεις του καί ή καλωσύνη του.

Δυστυχώς δμως ήταν πολύ εύέξαπτος, υπερήφανος καί λίγο έγωϊστής. Ύπέφερε 
άκόμη έξ αιτίας τής άρρώστειας του καί δέν ήνείχετο συμβουλές ή παρατηρήσεις. Ή 
συμπεριφορά του πρός τό Φώσκολο, άλλά καί ή ζωή του στήν Κέρκυρα μάς τό δείχ
νουν. Έκτος δμως άπ’ αύτα εΐχε καί τό ελάττωμα τής άδιαφορίας καί τής άμέλειας 
καί γ ι’ αύτό πολλές φορές τοδχε κάνει παρατηρήσεις ό Φώσκολος. Στόν παράξενο, 
οξύθυμο καί άγέρωχο χαρακτήρα του, ό Κάλβος έμοιαξε πολύ μέ τό Σολωμό, πού 
δσο πέρναγαν τά χρόνια τόσο καί περισσότερο άποξενώνονταν άπό φίλους καί γνωστούς.

Αποτέλεσμα τοΰ δυστρόπου χαρακτήρος τοΰ Κάλβου εΐναι δτι οί σχέσεις του 
μέ τούς άλλους δέν ήταν ευνοϊκές καί καλές. Μέ τούς συγγενείς, μέ τούς φίλους, μέ 
τούς γνωστούς έφθασαν στιγμές πού -  παραφερόμενος άπ’ τόν οξύθυμο χαρακτήρα 
του — φιλονεικοϋσε και άποχωρίζονταν ή τουλάχιστο  παραμελούσε καί λησμονοΰσε: 
γρήγορα έκοβε τήν άλληλογραφία καί κάθε άλλη έπικοινωνία.

Μίαν άκριβή σκιαγραφία τοΰ Κάλβου μάς δίνει ό Ζερβός : « Ά ν  καί εΐχε ψυχής 
εύγένειαν καί έντιμότητα καί φιλεργίαν, ήτον δμως άπότομος, άκαμπτος καί οργίλος. 
Εύφραδής καί ομιλητικός εις τάς καλάς του στιγμάς, ώστε ή μετ’ αύτοΰ συναναστροφή 
διά τήν πολυμάθειάν του καί τήν εύρύτητα τής σκέψεως νά εΐναι περιζήτητη άπό- 
λαυσις, δέν εΐχεν δμως φίλους καί συνομιλητάς, διότι συχνά ήτο στυγνός καί δχι 
σπάνια ύπεροπτικός έπιτιμητής » W.

Ό Κάλβος δέν ήταν αίσθηματίας. Ή  μόνη πραγματική άγάπη του, ή μόνη άφο- 
σίωσι, ή μόνη λατρεία του ήτον γιά τή Πατρίδα του, γιά τήν Ελλάδα, πού ονειρεύ
τηκε καί ύμνησε μέ τρόπο ξέχωρο, σάν κάτι ιδανικό, ύψηλότερο, θείο. Κι ή άγάπη 
του αύτή γέμιζε δλο του τό εΐναι: δέν υπήρχε θέσι γι’ άλλη άγάπη.
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(1) Ά ν δ ρ έ ο υ  Κ ά λ β ο υ :  « Ή  Λύρα», £κδοσις Φέξη, 1911 βλ. εισαγωγήν I. Ζ ε ρ β ο ϋ :  
«Άνδρέας Κάλβος».
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Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ Κ Α Ι ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ί2Σ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ Κ Α Ι ΤΟΓ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΟ Σ

Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ τέως Πρυτάνεως τοΰ Πανεπιστημίου καί Προέδρου της 
’Ακαδημίας ’Αθηνών κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΟΡΕΑ

Β'

Εϊπομεν οτι ή κληρονομικότης έκδηλος εΐναι είς πάσαν οργανικήν φύσιν, μάλιστα 
δέ είς τούς άνθρώπους. Πρέπει δέ νά προσθέσωμεν ένταϋθα δτι καί νόμοι τής κλη- 
ρονομικύτητος καθωρίσθησαν ύπό πολλών καί τής σωματικής καί της ψυχικής, έκ 
τών οποίων οί έξής εΐναι οί γνωριμώτατοι.

α) Π αν ο ρ γ α ν ι κ ό ν  ον λ α μ β ά ν ε ι  π α ρ ’ ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  τ ώ ν  γ ο ν έ ω ν  
χ α ρ α κ τ ή ρ α ς  σ ω μ α τ ι κ ο ύ ς  κ α ι  ψ υ χ ι κ ο ύ ς .  — Περιθρύλητον εΐναι τό παρά- 
δειγμα του Γκαΐτε, οστις περι εαυτου λεγει οτι παρα μέν του πατρός έκληρογόμησε 
το αυστηρόν ήθος, παρα δε τής μητρός τό εΰθυμον καί τό άφηγηματικόν. Καί ό 
Σοπενάουερ έδίδαξεν δτι ό πατήρ τόν χαρακτήρα μεταδίδει είς τά τέκνο τήν διά
νοιαν δέ ή μήτηρ. Καί άλλοι δ’ έσπούδασαν νά άνεύρωσι ψυχικούς χαρακτήρας έξ 
άμφοτέρων τών γονέων προερχομένους : ουτω τοΰ Άλεξάνρου έκ τοΰ Φιλίππου καί 
τής Όλυμπιάδος, τοΰ Νέρωνος έκ τοΰ Δομιτίου καί τής Άγριππίνης, τής Ελισάβετ 
τής ’Αγγλίας έκ τοΰ Ερρίκου Η' καί τής Άννης Βολέϋν.

β) Ο έ τ ε ρ ο ς  τ ώ ν  γ ο ν έ ω ν  π ο λ ύ  μ ε γ ά λ ε  ι τ έ ρ α ν  ε χ ε ι έπ ί  τά τ έ κ ν α
ρ ο π ή ν ,  ε ι τ ε  ο π α τ ή ρ  ε ί τ ε  η μ ήτ η ρ .  — Ό  Μοζάρτ, ό Μπετόβεν, οί Πίττ, 
ή φιλόσοφος Ύπατία, ή Λουκρητία Βοργία εΐναι παραδείγματα τής άπό τών μητέρων.

γ) Ε ίς  έ κ γ ο ν α  ά π ο με μακ  ρ υσ μέ ν α ά ν α κ ύ π τ ο υ σ ι  σ ω μ α τ ι κ ο ί  
κ α ι  ψ υ χ ι κ ο ί  χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς ,  τ ο ύ ς  ό π ο ι ου ς  δέν ε χ ο υ σ ι ν  οί ά μ ε σ ο ι  ά π ό - 
γ ο ν ο ι .  — ’Ονομάζεται δέ τό εΐδος τοΰτο τής κληρονομικότητος π ρ ο γ ο ν ι σ μ ό ς  
ή π α λ ι  ν δ ρ ό μη σ ι ς  , ήτοι έπάνοδος είς τούς πάππους καί προπάππους, παρετηοήθη 
δέ καί άπό παλαιοτάτου χρόνου άναφέρεται ήδη ύπό τοΰ ’Αριστοτέλους.

δ) Τό κ λ η ρ ο ν ό μ η ν α  έ κ φ α ί ν ε τ α ι  π α ρ ά  τ ώ  κ λη ρ ο ν ο μο ΰ ν τ ι έν ή 
η λ ι κ ί α  σ υ ν ε π ε σ ε  π α ρ α  τ ω  κ λ η ρ ο ό ο τ η σ α ν τ ι .  — ’Επικρατεί τό εΐδος τοΰτο 
κυρίως εν ταϊς ασθενείαις. ’Έν τινι οίκογενεία ό πατήρ καί τέσσερα τέκνα έτυφλώ- 
θησαν κατα το 21ον έτος τής ηλικίας· τέσσερα μέλη άλλης οίκογενείας κατά τό 10ον 
έ'τος άπέβησαν κωφά.

Παρετηρηθη δε προς τούτοις ότι εΰκολώτερον κληρονομούνται καί σωματικά καί
ψυχικά στοιχεία, τα οποία καταβάλλουσι τάς ρίζας αύτών βαθέως έν τώ όργανισμώ
καί γεννώσι καταστάσεις καί διαθέσεις παραμονίμους μάλλον ή ήττον. Ούτως, ώς έν 
παραδειγματι, αι σωματικαι ιόιοτητες εΰκολώτερον κληρονομούνται ή αί ψυχικαί καί 
αί όρμαί καί τά όρμέμφυτα εύκολώτερον ή ή διάνοια.

Εγγύτερον έσπούδασαν νά άκριβώσωσι τά ζητήματα ταΰτα ό Μέντελ καί άλλοι, 
άκολουθήσαντες αύτόν είς τάς έρεύνας ταύτας. Έξήτασαν ούτοι τάς δύο τής κληρο
νομικότητος μορφάς, τήν τής μ ε ί ξ ε ω ς  καί τήν τ ή ς  δ ι α σ π ά σ ε ω ς  ή ά π ο σ χ ί -  
σ ε ω ς ,  καθώρισαν νόμους αύτής, είς τών οποίων τήν έξέτασιν δέν είσερχόμεθα ένταΰθα.

Έδείχθη έκ τών είρημένων δτι αί ψυχικαί εκδηλώσεις έκ κληρονομικότητος 
έχουσι τήν πρώτην άρχήν. Άλλά τής κληρονομικότητος ταύτης δέν εΐναι άπεριόριστον 
τό κράτος. Είς τήν δημ-.ουργίαν καί τήν άνάπτυξιν τής διανοίας καί τοΰ χαρακτήρος 
τών άνθρώπων μεγάλην άσκεΐ καί τό περιβάλλον ροπήν. Ό νόμος, καθ’ δν « έ κ α 
στον  ον τ ε ί ν ε ι  νά ά π ο μ α κ ρ υ ν θ ή  τοΰ  ά ρ χ ι κ ο ΰ  τ ύ π ο υ » ,  ισχύει καί έν τή 
περιοχή ταύτη τής φυσικής λειτουργίας. Ή  παρατήρησις καί τό πείραμα, οί άσφαλεΐς 
ούτοι γνώμονες τής άληθείας, πείθουσιν δτι τεραστίαν ύφίσταται σωματικήν καί ψυ
χικήν άλλοίωσιν ό άνθρωπος διά τής έπιδράσεως τοΰ περιβάλλοντος, ού μόνον τοΰ 
φυσικού, άλλά καί τοΰ κοινωνικού. Αί σωματικαι προδιαθέσεις, έκ τών οποίων έξαρ- 
τώνται αί προδιαθέσεις αί ψυχικαί, τά μόνα τοΰ άνθρώπου ψυχικά κληρονομήματα, 
άναπτύσσονται καί έπιδίδουσιν ή περιορίζονται καί διαφθείρονται πρώτιστα πάντων 
ύπό τοΰ περιβάλλοντος τοΰ φυσικού. Μηχανικαί πιέσεις προκαλοΰσαι άντίδρασιν τοΰ 
οργανισμού, φώς, θερμότης, ηλεκτρισμός, άήρ, τροφαί, παρασιτικοί οργανισμοί, τοιαΰται 
εΐναι αί αίτίαι, είς τών οποίων τήν διηνεκή ένέργειαν πάντα τά φυτά καί τά ζώα 
ύπόκεινται καί δή καί ό άνθρωπος άπό τής έμβρυακής ηλικίας.

Άσθένειαι τής μητρός κατά τήν κύησιν καί σφοδραί ψυχικαί συγκινήσεις μεγάλην 
εχουσιν έπί τό εμβρυον ροπήν, ώσαύτως δ’ έλλιπής διαμόρφωσις τοΰ σώματος, ίδια τής 
κεφαλής, έξ ής προέρχεται άτελής άνάπτυξις τοΰ έγκεφάλου. Καί τραύματα δέ κατά 
τήν έμβρυακήν ηλικίαν γενόμενα ή καί ύστερον δύνανται νά διαφθείρωσιν οργανισμόν 
άρτιον καί έγκέφαλον γενναΐον · ώσαύτως δέ νευρική ύπερκόπωσις καί θρέψις πλημ
μελής καί νοσήματα παντοΐα.

Πρός δέ τούτοις άναντίλεκτον εΐναι δτι καί ή θέσις τής χώρας καί τό δψος άπό 
τής θαλάσσης καί ό σχηματισμός αύτής καί τό ξηρόν ή ύγρόν τοΰ άέρος καί αί 
άτμοσφαιρικαί μεταβολαί τό μέν άμέσως τό δ’ έμμέσως έπενεργοΰντα ούχί ολίγον συν- 
τελοΰσιν είς τήν τοιαύτην ή τοιαύτην άνάπτυξιν τοΰ σώματος καί τής ψυχής. Ή  ύπερ
βολική θερμότης προκαλεΐ ταχεΐαν τοΰ αΐματος καί τών άλλων ύγρών τοΰ όργανισμοΰ 
κίνησιν, διεγείρει δέ τήν φαντασίαν καί καθιστά τόν άνθρωπον εύερέθιστον καί έλατ- 
τώνει τήν πρός έργασίαν όρμήν, τό δέ ψΰχος πάλιν αυξάνει τήν τάσιν πρός ένέργειαν, 
ή δέ υγρασία έπιβραδύνει τών χυμών τήν κίνησιν καί ταράσσει τοΰ άγγειοκινητικοΰ 
συστήματος τήν λειτουγίαν καί προδιαθέτει είς τήν άδράνειαν τήν φλεγματικήν. Πα- 
ρετηρήθησαν ταΰτα έκ παλαιού χρόνου. «Ή  ώρα» ,  λέγει ό Θεόφραστος, « κ α ί  αί  
τ ρ ο φ α ί  κ α ί  ό άήρ π ο ι ο ΰ σ ι  τ ά ς  ά λ λ ο ι ώ σ ε ι ς  όμο ιας  ζ ώ ω ν  κ α ί  φ υ τ ώ ν » .  
Ό  δέ 'Ιπποκράτης παραβάλλων τούς άπολεμωτέρους. Ό 'Ηρόδοτος πάλιν λέγει περί 
τών Ίώνων τής Μικράς Άσίας δτι τήν καλλίστην χώραν εΐχον έκλέξει πρός κατοι
κίαν αύτών, διότι ούτε θερμόν οΰτε πολύ ψυχρόν οΰτε ξηρόν, άλλ’ ευκρατον εΐχε τό
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κλίμα. Είς τό θεσπέσιον δέ τοΰτο κλίμα, ώς είναι, γνωστόν, άπεόθη κατά μέγα μέρος 
καί τής ποιήσεως καί τής φιλοσοφίας καί τής επιστήμης καθόλου ή άνάπτυξις έν τή 
’Ιωνία. Μυριόλεκτον είναι καί τό τοϋ Εύριπίδου, δστις έκθειάζων τό κλίμα τών ’Αθη
νών έν τή Μηδεία, είς τήν άρμονίαν αύτοϋ αποδίδει τών τεχνών καί τών έπιστημών 
την έπίδοσιν. Έδίδαξε δέ καί ό ’Αριστοτέλης δτι τό κλίμα έκάστης χώρας συντελεί 
είς τήν μόρφωσιν τών χαρακτήρων τών άτόμων καί τών έθνών.

Τών νεωτέρων χρόνων ή ερευνά ένίσχυσε τάς παρατηρήσεις έκείνων.. Διά την 
ύγρότητα τοΰ κλίματος καί την κακήν τροφήν ίπποι μετενεχθέντες έξ Εύρώπης είς 
τάς Φαλκλάνδας νήσους, πρός άνατολάς τής Γής τοΰ Πυρός, έγένοντο μετά δύο γε
νεάς μικρότεροι τό άνάστημα· έπειτα ζώα τοϋ αύτοΰ είδους εΐναι άγριώτερα είς τήν 
διακεκαυμένην ζώνην, ήμερώτερα δέ είς τήν εΰκρατον : ό λέων τοΰ ’Άτλαντος εΐναι 
ήμερώτερος τοΰ λέοντος τής ερήμου. Τά αύτά παρατηρούνται έπί τών άνθρώπων. 
Οί Ά γγλοι οί μετοικήσαντες είς τήν Αμερικήν διεμορφώθησαν διά τό κλίμα είς τόν 
Αμερικανικόν τύπον.

Καί δχι μόνον εμμέσως διά τής έπιδράσεως έπί τοΰ σωματικοΰ οργανισμού, άλλά 
καί άμεσώτερον τό φυσικόν περιβάλλον έπιδρών, συντείνει είς τήν γένεσιν παντοίων 
ιδεών καί συναισθημάτων καί πόθων. Προσφυώς λέγει ό Λέ Μπόν έκάστης χώρας, 
οί κάτοικοι διαφέρουσιν άναλόγως τοΰ περιβάλλοντος τής ιδίας πατρίδος. Έν τή όμι- 
χλώδει πρωτευούση τής Αγγλίας, έν τή πόλει τοΰ ποιητικού όρίζοντος, τή Βενετία, 
έν Φλωρεντία ένώπιον τών άριστοτεχνημάτων τής φύσεως καί τής τέχνης, έν Ελβετία 
έπί τών άποτόμων κορυφών τών όρέων, έν Γερμανία κατά τάς παραρρηνείους χώρας, 
δπου ύπάρχουσι κατεσπαρμέναι άρχαϊαι έπαύλεις καί πρυτανεύει ό κόσμος τών θρύλων, 
έν Μόσχα, δπου τό ιστορικόν Κρεμλΐνον, έν Ίνδίαις, έν Περσία, έν Σινική, έν Άθή- 
ναις, θά ήδύνατό τις νά προσθέση, δπου κάλλος άνέφικτον καί απαράμιλλος αρμονία 
είς ποικιλίαν γραμμών καί χρωμάτων καταθέλγουσι τάς ψυχάς καί τό δαιμόνιον τοΰ 
άρχαίου έλληνικοΰ πνεύματος είς τά μνημεία τής τέχνης αθάνατον διαιτάται, αί ίδέαι 
καί τά συναισθήματα, δσα προκαλοϋσι τά οράματα καί τά άκούσματα, παραλλάσ- 
σουσιν άπείρως.

Ή  έ π ί δ ρ α σ ι ς  τοΰ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς .  — Πολύ περισσό
τερον είς τήν διανοητικήν καί ήθικήν τοΰ άνθρώπου άνάπτυξιν έπιδρα τό κοινωνικόν 
περιβάλλον. Ή πολιτεία, ό οΐκος, τό σχολεϊον, ή κοινωνία καθόλου είπεϊν εΐναι ή 
διανοητική καί ήθική άτμόσφαιρα, έντός τής όποιας ζή καί κινείται έκαστος άπό τής 
πρώτης ηλικίας. Έκ τοΰ κοινωνικοΰ τούτου περιβάλλοντος διά παρατηρήσεως, μιμή- 
σεως καί υποβολής άρύεται ό άνθρωπος τό πλεϊστον τών γνώσεων, γλώσσαν καί 
έπιστήμην καί τέχνην καί ήθικάς καί θρησκευτικάς καί πολιτικάς ιδέας, τά  κ ο ι ν ω 
ν ι κ ά  κ λ η ρ ο ν ο μ ή μ α τ α ,  τά όποΐα μεταδίδονται άπό άτόμου είς άτομον καί άπό 
γενεάς είς γενεάν. Ή  μίμησις εΐναι γνώρισμα παντός άνθρώπου. ’Όχι μόνον τά παιδία 
μιμοΰνται καί οί συνηθέστεροι τών άνθρώπων, άλλά καί τής διανοήσεως καί τής βου- 
λήσεως οί άριστεΐς, έπινοοΰσιν ιδέας καί μεγάλα έργα δημιουργοϋσι καί χειραγωγοΰσι
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τήν άνθρωπότητα κατά την διά τών αιώνων πορείαν αύτής. Έμφυτος έρως πρός τήν 
γνώσιν, άγών πρός τήν περιβάλλουσαν φύσιν, φίλαυτος όρμή, στοργή πρός τά φίλτατα, 
φόβος καί έλπίς, άμιλλα πρός τούς όμοιους, τοιαΰτα εΐναι τά σπουδαιότατα έλατήρια, 
ύπό τών οποίων άγόμενοι οί άνθρωποι άσκοϋσι τάς πνευματικάς αύτών δυνάμεις, τήν 
άντίληψιν καί τήν μνήμην καί τήν κρίσιν, καί διαμορφοϋσιν είς δεξιότητα τήν καλ
λιτεχνικήν, τήν ποιητικήν καί οίανδήποτε άλλην ιδιοφυίαν αύτών. Είς πάντας γνω
στόν εΐναι δτι πολλοί τών ζωγράφων καί τών άλλων καλλιτεχνών καί τών σοφών 
ευδοκίμησαν έν τώ βίω διότι άγαθήν έχοντες προδιάθεσιν ευθύς έξ άρχής έμιμήθησαν 
πατέρας, συγγενείς ή άλλους, οίτινες τήν αύτήν έπηγγέλλοντο τέχνην ή έπιστήμην, 
καί διδασκάλους δαιμονίους καί ένθέους, οιτινες κατεΐχον τό μυστήριον νά συναρπά- 
ζωσιν αύτούς καί αίχμαλωτίζωσιν αυτόχρημα ύπέρ τοϋ έργου αύτών.

Καί δχι μόνον γνώσεις αντλεί έκ τοΰ περιβάλλοντος έκαστος καί τάς διανοητικάς 
προάγει λειτουργίας, άλλά καί τό συναίσθημα ρυθμίζει κάί τήν βούλησιν πρός τάς 
άπαιτήσεις τών ηθικών ιδεών καί πλάσσει κατά μικρόν ηθικόν χαρακτήρα δι’ άγαθής 
άγωγής ή καί τούναντίον άπό φαύλων παραδειγμάτων τήν ραθυμίαν ύποθάλπει καί 
τάς άλλας κακίας. Ή  καθ’ έκάστην πείρα διδάσκει δτι τό φιλάλληλον καί φιλόπολι 
καί μεγαλόφρον, τό μεγαλεπήβολον καί μεγαλόπραγμον καί μεγαλουργόν, τό θαρρα- 
λέον καί μετριοπαθές καί πραον, τό συμπαθές καί σύγγνωμον καί έλεητικόν, πάσαι 
αί άρεταί, δσαι λαμπρύνουσι τών άνθρώπων καί άγλαΐζουσι τόν βίον, δέν μεταδί
δονται άποτετελεσμέναι άπό τών γονέων είς τά τέκνα, άλλ’ έκ διδασκαλίας καί διά 
παραδειγμάτων ό έμφυτος πυρήν τών αρετών τούτων αυξάνεται, δπως έκ τοΰ φυσικοΰ 
καί τοϋ κοινωνικοΰ περιβάλλοντος, έντός τοΰ όποιου ζή έκαστος, τρέφει τήν πρός τήν 
κακίαν ορμήν.

Όρθώς διά τών φιλοσόφων αύτής έδίδαξεν ή Ελλάς δτι:

ή ομιλία
πάντων βροτοΐσι γίνεται διδάσκαλος.

καί ό Γκαϊτε εΐπεν « έν τή ησυχία δημιουργεΐται ή ιδιοφυία, ό δέ χαρακτήρ έν τή 
δίνη τή κοινωνική ».

Εθίζεται δέ ό άνθρωπος είς τό διανοεΐσθαι καί πράττειν οΰτως ή άλλως κατά 
την νεαράν μάλιστα ήλικίαν, δτε ευπλαστον μάλλον εΐναι τό σώμα καί τό σύστημα 
τό νευρικόν. Κατά τήν ήλικίαν ταύτην αί άγαθαί κληρονομικαί προδιαθέσεις δύνανται 
δι’ άσκήσεως νά ένισχύωνται καί ύπό κακών έξεων νά άνακόπτωνται καί πάλιν αί 
πονηραί νά έπιδίδωσιν ή ύποχωρώσι.

Διά τοιαύτης τοΰ κοινωνικοΰ περιβάλλοντος έπιδράσεως καί τά άγρια ζώα βα
θμηδόν έτιθασσεύθησαν καί οί άνθρωποι άπηλλάγησαν τής πρώτης άγριότητος καί 
τής σκαιότητος, καθ’ ήν ή φιλαντία έπρυτάνευε καί ή ώμότης καί ή βία καί ή έρις, 
καί ήχθησαν είς τόν φιλάλληλον βίον καί τόν ειρηνικόν. Καί εύλόγως άείποτε ή άρι- 
στοκρατία. τής διανοίας ύμνηςε τήν ορθήν παιδείαν καί άγωγήν, ώς άπαλλάξασαν τήν



διάνοιαν αύτής καί ήμερώσασαν τό ήθος. « Φ ι λ ο σ ο φ ί α ν »  ε ΐ π ε ν  ό ’Ι σ ο κ ρ ά τ η ς ,  
«ή πρός  τ ε  τά ς  π ρ ά ξ ε ι ς  ή μ α ς έ π α ί δ ε υ σ ε  κ α ί  πρός  ά λ λ ή λ ο υ ς  έ π ρ ά ϋ ν ε  
κ α ί  τ ώ ν  σ υ μ φ ο ρ ώ ν  τ ά ς  τ ε  δ ι ’ ά μ α θ ί α ν  κ α ί  τ ά ς  έ ξ  α ν ά γ κ η ς  γ ι ν ο μ έ -  
να ς  δ ι ε ΐ λ ε ,  κ α ί  τ ά ς  μέ ν  φ υ λ ά ξ α σ θ α ι , .  τ ά ς  δέ κ α λ ώ ς  έ ν ε γ κ ε ΐ ν  έ δ ί — 
ξ ε ν ,  ή π ό λ ι ς  ή μ ώ ν  κ α τ έ  δ ε ί ξ ε » .  Γνωριμώτατα δέ εΐναι καί τά τοϋ Πλάτω
νος: « α ν θ ρ ω π ο ς - π  α ι δ ε ί α ς  μέν  ορ θ ή ς  τ υ χ ό ν  κ α ί  φ ύ σ ε ω ς  ε ύ τ υ χ ο ϋ ς  
θ ε ι ό τ α τ ο ν  ή μ ε ρ ώ τ α τ ό ν  τ ε  ζ ώ ο ν  γ ί γ ν ε σ θ α ι  φ ι λ ε ΐ ,  μή ί κ α ν ώ ς  δέ ή 
μή π α λ ώ ς  τ ρ α φ έ ν  ά γ ρ ι ώ τ α τ ο ν  ο π ο ί α  φ ύ ε ι  γή» .  Παραπλήσια πρός ταΰτα 
έκήρυξαν οί έπιφανεϊς σοφοί πάντων τών αιώνων.
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ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΓ Κ Α Ι ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΓ
τοΰ καθηγητοϋ Φιλοσοφίας τοϋ Δικαίου έν τώ Β. Πανεπιστημίω Μπάρι 

κ. ΓΚΟΤΪΝΤΟ ΓΚΟΝΕΛΛΑ

Τό συντεχνιακόν δίκαιον δπως νοεί τοΰτο ή γενική επιστήμη τοΰ δικαίου έν ’Ιτα
λία, φαίνεται είς τάς κυριωτέρας του γραμμάς ώς παρακρατικόν δίκαιον: ό ορισμός 
δμως αύτός είναι σχετικός, άφοΰ ενίοτε τό ’ίδιον αύτό δίκαιον έκδηλώνεται ώς κρα
τικόν καί δμως εΐναι δυνατόν νά έχη άντικρατικήν προέλευσιν. Ή σημερινή έπιστήμη 
τοΰ δικαίου ένδιαφέρεται πολύ νά καθορίση τήν θέσιν τοϋ συντεχνιακοΰ άπέναντι τοΰ 
κρατικοΰ δικαίου. Κατά τήν συνηθεστέραν γνώμην οί άνταγωνισμοί καί αί οργανώ
σεις διαφόρων κατηγοριών ύπερέβησαν τά δρια τής Κρατικής κοινωνίας καί έδημιούρ- 
γησαν έσχάτως ολίγον κατ’ ολίγον ενα δίκαιον, τό όποιον διέπει τά συνδικάτα.

Πρόκειται λοιπόν διά νομικόν εποικοδόμημα άρχικώς έξωκρατικόν, τό όποιον 
εισχωρούν είς τό κρατικόν δίκαιον εύρε ίδικήν του οργανικήν συστηματοποίησιν είς τόν 
κύκλον τοΰ δημοσίου δικαίου.

Εΐναι έξαιρετικώς ένδιαφέρον διά τήν άποψίν μας νά έξετάσωμεν ένα έκ τών 
κυριωτέρων συντεχνιακών θεσμών καί νά μελετήσιο μεν τά χαρακτηριστικά του σημεία 
έν σχέσει πρός τήν άρχήν τής κρατικότητος τοΰ δικαίου.

Προτιθέμεθα ν’ άναφέρωμεν συντόμως άξιοσημείωτον διαφωνίαν έπί τής θεωρίας 
τή ς  σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς  σ υ μ β ά σ ε ω ς  έ ρ γ α σ ί α ς  ή όποία κρατεί είσέτι είς διάστασιν 
τούς θεωρητικούς τοΰ συντεχνιακού δικαίου.

Ή έξέτασις τής νομικής φύσεως τής συλλογικής συμβάσεως έργασίας ήγαγε τούς 
νομομαθείς νά τό έρμηνεύουν κατά τρεις διαφόρους τρόπους:

1) Πραξις συμβάσεως, 2) Πραξις σύνθετος μέ χαρακτήρα συμβάσεως καί νόμου, 
3) Πραξις γενεσιουργός νομικών κανόνων άνευ συμβατικών χαρακτήρων.

Κατά τήν ύπό τινων ύποστηριζομένην άποψιν έχομεν δύο συνυπάρχοντας νομι
κούς οργανισμούς: τόν κρατικόν καί τόν συμβατικόν έφ’ δσον αί συνεταιρικαί ρήτραι

δύο ή περισσοτέρων υποκειμένων έχουν ίσχύν νόμου δι’ έκείνους οί όποιοι καθιέρω
σαν αύτούς τούς κανόνας, ο'ίτινες δυνατόν νά εΐναι ή πρωτότυποι νομικαί ρήτραι, ήτοι 
νά ύφίστανται μόνον είς τόν νομικόν κρατικόν οργανισμόν, ή νομικαί ρήτραι πηγά- 
ζουσαι έξ άλλων μή κρατικών οργανισμών. Δοθείσης τής διακρίσεως αύτής μεταξύ 
νομικών κανόνων πρωτοθέτων (δηλ. έξ άρχής κρατικών) καί παραγώγων (δηλ. έξ 
άρχής έξωκρατικών) δσον άφορα τήν συλλογικήν σύμβασιν έργασίας, τό Κράτος θά 
προετίμα έκείνην έκ τών συμβάσεων ή όποία θά έφαίνετο (δ:ά διαφόρους λόγους) 
πλέον συμφέρουσα. Έχομεν λοιπόν μετάβασιν νομικοΰ οργανισμού μέ συμβατικάς υπο
χρεώσεις είς οργανισμόν μέ έπιτακτικούς τύπους νόμου.

Μέ τήν θεωρίαν αύτήν ή όποία βασίζεται έπί τής άρχής τής πολλαπλότητος 
τών νομικών οργανισμών έξηγεΐται ή μετάβασις άπό τήν έξωκρατικήν συμβατικότητα 
είς τό κρατικόν δίκαιον. Δέν δυνάμεθα δμως δι’ αύτό ν’ άρνηθώμεν νομικόν χαρακτήρα 
είς συμβατικόν τύπον προγενέστερον τής νομικής έπιταγής τού Κράτους.

Πράγματι αύτός ούτος ό τέως ύπουργός τών Συντεχνιών καί περίφημος θεωρη
τικός τοΰ Συντεχνιακού Κράτους B o tta i ύποστηρίζει δτι ή συλλογική σύμβασις έργα
σίας δέν εΐναι μία μόνη πραξις, άλλά δύο: εΐναι ή έπί τό αύτό σύμπτωσις τής βου- 
λήσεως δύο συνδικάτων καί έντολή τών συνδικάτων είς τούς έξ αύτών έξαρτωμένους: 
εΐναι σύμβασις καί νόμος. Τουτέστιν εΐναι συμβατικός έξωκρατικός νόμος, ό όποιος 
αποβαίνει κρατικός (είς μίαν άλλην περίπτωσιν).

Πολλοί άλλοι θεωρητικοί τοΰ Συντεχνιακοΰ Κράτους υποστηρίζουν όμοίως δτι 
ένώ είς τόν διασυνδικαλιστικόν νομικόν οργανισμόν (μεταξύ συμβαλλομένων συνδικά
των) ή συλλογική σύμβασις εΐναι συμβατική ύπόθεσις, είς τόν ένδοσυνδικαλιστικόν 
(μεταξύ συνδικάτου καί μελών) νομικόν οργανισμόν ή συλλογική σύμβασις εΐναι νόμος 
τοΰ Κράτους.

Δέν θά ήτο έσφαλμένον νά παραδεχθώμεν δτι δλ’ αύτά πηγάζουν άπό τό δόγμα 
τό όποιον άναγνωρίζει είς έκάστην οργανικήν κοινότητα τήν ικανότητα δημιουργίας 
δικαίου καί έπομένως τήν δυνατότητα καί πραγματικότητα ύπάρξεως παρά τό Κρά
τος θεσμών γεννώντων δίκαιον.

Τό άνωτέρω δόγμα απαιτεί δπως γίνη δεκτόν, έπί τού συντεχνιακοΰ πεδίου, τό 
δόγμα συνυπάρξεως παρά τό Κράτος άλλων πρωτοθέτων οργανισμών, δηλ. δημιουρ- 
γούντων δίκαιον. Οί οργανισμοί αύτοί εΐναι πρωτόθετοι μόνον άπό μιας έσωτερικής 
άπόψεως, δεδομένου δτι άπό έξωτερικής άπόψεως έκαστος οργανισμός περιορίζεται άπό 
τόν νομικόν οργανισμόν τοΰ Κράτους. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι τό συνδικάτον εΐναι 
νομικός οργανισμός, ικανός νά έπιβάλη ίδιον δίκαιον, εΐναι διευκρίνισις ή όποία έπι- 
τρέπει νά τεθή ή έξουσία (imperium) τοΰ συνδικάτου μεταξύ τών πηγών τοΰ συν
τεχνιακού δικαίου, αί όποΐαι έκπορεύονται άπό διαφόρους οργανισμούς τοΰ Κράτους.

Πρόκειται, άν δχι περί αύτονομίας, τούλάχιστόν περί μιας σαφώς διακρινομένης 
αύταρχίας.

Τό βασικόν πρόβλημα δλων τών διαφωνιών έπί τοΰ ζητήματος αύτοΰ εΐναι ή
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παραδοχή ή μή της θεωρίας τής πολλαπλότητας τών νομικών οργανισμών μέ τούς 
άναλόγους περιορισμούς.

Έν τή παραδοχή τής πολλαπλότητος τών νομικών οργανισμών ύπάρχει ή βάσις 
τής αυτονομίας, ή όποία, έφ’ δσον αναγνωρίζεται δέν σημαίνει άποκλεισμόν τής ένό- 
τητος καί κυριαρχίας τοϋ Κράτους.

Αυτονομία δέν σημαίνει βεβαίως ανεξαρτησίαν απόλυτον. Είναι δεκτόν νά δημιουρ- 
γή οίοσδήποτε συνεταιρισμός η θεσμός (ίδρυμα) δίκαιον, άλλά διά νά θεωρήται τό 
δίκαιον ένός θεσμοϋ δίκαιον τοΰ Κράτους, είναι άνάγκη ό θεσμός ν’ άποτελή μέλος 
τοϋ Κράτους.

Γενικώς πρόκειται, καί έπί τοΰ συντεχνιακοΰ επιπέδου, νά συμβι,βάσωμεν τήν 
θεωρίαν τής αύτονομίας μέ τήν θεωρίαν τής κυριαρχίας. Έν προκειμένω ό καθηγη
τής Santi Romano ύπεστήριξεν δτι: Καί δταν τό Κράτος δέν συνιστα τόν θεσμόν 
άλλ’ έπιτρέπει τήν σύμπηξίν του άπό άλλους, πάντοτε τό Κράτος καθορίζει τά δρια 
ισχύος τών ιδρυτικών αύτών πράξεων καί πρός τούτοις, μετά τήν ίδρυσίν των, κανο
νίζει τήν δύναμιν τής αύτονομίας. Επομένως τό Κράτος δέν δημιουργεί καί δέν έν- 
σωματώνει άπολύτως τό έξωκρατικόν δίκαιον, άλλά κανονίζει τάς έξουσίας τής αύτο
νομίας.

Εναντίον αύτοΰ ό καθηγητής Guidi έγραψε: Αύτονομία είναι μία παραγνώ- 
ρισις τοΰ άποκλειστικοΰ προνομίου τοΰ Κράτους νά δημιουργήση δίκαιον.

Ά ν  άπό τό θεωρητικόν μέρος τοΰ συντεχνιακοΰ όργανισμοΰ, τεθέντος δπως τό 
έθέσαμεν μέχρι στιγμής άφηρημένως, έλθωμεν εις τήν ιστορικήν πλευράν τοΰ ζητή
ματος καί θελήσωμεν νά προσδιορίσωμεν όποιοι πραγματικώς ήσαν καί εΐναι ό συν
δικαλισμός καί αί συντεχνίαι, όφείλομεν νά παραδεχθώμεν τό έξής: ό προσυντεχνια- 
κός συνδικαλισμός ήτο ασφαλώς πηγή έξωκρατικοϋ δικαίου, ένώ σήμερον αί συντεχ- 
νίαι δέν εΐναι. Τώ οντι ή αύτονομία τοϋ συνδικάτου έστηρίζετο έπί τοΰ πρωταρχικοϋ 
δικαίου τοΰ συνεταιρίζεσθαι: οχι είς τήν δημιουργίαν νομικών κανόνων οί όποιοι έπε- 
βάλλοντο (έστω καί άτάκτως) άνευ τής άναγνωρίσεως τοϋ Κράτους. Ένω, εις τάς 
σημερινάς συντεχνίας, πάσα διακανονιστική ισχύς δέν εΐναι παρά άπονομή εις ώρισμένα 
σώματα, ώρισμένων έξουσιών τοϋ Κράτους: ή σ υ ν τ ε χ ν ί α  δηλ. άσκεΐ μίαν εξουσίαν 
παραχωρηθεΐσαν εις αύτήν άπό τό Κράτος.

Έν τέλει σημειώ δτι τό ιταλικόν συντεχνιακόν φαινόμενον παρουσιάζει έξαιρε- 
τικόν ένδιαφέρον διά τήν μελέτην τ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  μ ε τ α ξ ύ  δ ι κ α ί ο υ  κ α ί  Κρά
τους ,  ένδιαφέρον, τό όποιον διασκελίζει τά δρια τής ιστορικής πείρας.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ Α Ι  Λ Α Ϊ Κ Ο  ΤΡ Α Γ ΟΓ ΔΙ
Ραδιοφωνική ομιλία τοΰ διευθυντοΰ Έθνικοΰ Ωδείου Αθηνών 

κ. ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Μόνο σάν άποχτήσουμε άληθινό λαϊκό τραγοΰδι καί βροΰμε τά μέσα νά τό δια- 
δόσουμε κατάλληλα -  πράγμα πού δέν εινε καί τόσο εύκολο -  θά σταματήσουμε τό 
θλιβερό μουσικό κατήφορο πού παίρνει ό λαός μας.

Μόνο τότε θά μπορέσουμε νά διατηρήσουμε τό τονικό του αίσθημα, νά βελτι
ώσουμε τή μουσική καί ποιητική του καλαισθησία, καί νά τοΰ ξυπνήσουμε ίσως 
άκόμα καί τό δημιουργικό του ένστιχτο, πού σήμερα κοιμάται . . .  Σ’ αύτό δμως, καί 
ιδίως στο τελευταίο, θά έπρεπε νά βοηθήση καί τό Κράτος μέ τά μέσα πού έχει στή 
διάθεσή του γιά τήν διάδοση καί τήν έπιβολή καλής λαϊκής τεχνικής μουσικής.

Καί τό Κράτος, μέ τό μεγάλο του Αρχηγό, τόν Κυβερνήτη Ποιητή, είμαι βέβαιος 
πώς θά ένδιαφερθή καί γιά τό ζήτημα αύτό, καί νά βοηθήση τή λύση του, δπως 
έκανε καί γιά τόσα άλλα πού έθωροΰντο άλυτα ώς σήμερα καλλιτεχνικά μας ζη
τήματα.

Θά μποροϋσε νά βοηθήση άκόμα καί μέ τήν ίδρυση ορχήστρας άπό έθνικά μας 
λαϊκά μουσικά όργανα, πού έχω ήδη σέ παληά χρόνια μάταια προτείνει τήν ΐδρυσή 
της, καί έχω έπίσης άναπτύξει τόν τρόπο πού θά μπορούσε νά έξελιχθή.

Θά μποροϋσε άκόμα νά προκηρύξη διαγωνισμό μεταξύ χωρικών λαϊκών όργα- 
νοπαικτών καί τραγουδιστών γιά καινούργιους σκοπούς, τραγουδιστούς καί χορευτικούς, 
πού νά βραβεύωνται σέ μιά δημόσια γιορτή. Έ τσι θά ξυπνοϋσε ίσως πάλι τό ένστιχτο 
τής δημιουργίας καί άναδημιουργίας στον χωριάτη ή στο νησιώτη λυράρη καί τρα
γουδιστή.

Ά ν  δσα εΐπα παραπάνω πραγματοποιηθούνε, θά μποροϋσε, νομίζω, νά γίνη κάτι 
σοβαρό καί θετικό γιά τή μουσική διαπαιδαγώγηση τοΰ λαοΰ, καί γιά τήν επικοι
νωνία του μέ μιάν άληθινή εξυγιαντική λαϊκή μουσική.

Παράλληλα δμως ύπάρχει καί κάτι άλλο,' κάτι πού άντίστροφα θά βοηθήση καί 
θά συντελέση στό ίδιο σκοπό άπό άλλη μεριά.

Τό Δ η μ ο τ ι κ ό  τ ρ α γ ο ΰ δ ι :  Τό τραγουΰδι πού ό λαός ό ίδιος έδημιούργησε, 
ύφίσταται, δπως άλλωστε καί ή Εκκλησιαστική μας μουσική παράδοση, μιάν άπίστευτη 
κακομεταχείριση στόν τόπο μας άπό μουσικούς, μουσικολόγους καί μουσικούς ερευνητές. 
Γιά πολλούς είνε τό άπαντον, τό σύνολο γύρω άπό τό όποιο περιστρέφεται ή έννοια 
τής Νέας Έλληνικής μουσικής δημιουργίας. Γιά άλλους πάλι θεωρείται σάν ένα στοι
χείο έντελώς άμελητέο, δευτερώτερο, πού δείχνει τήν άδυναμία τοΰ συνθέτη πού τό



μεταχειρίζεται. Γιά άλλους πάλι θεωρείται σάν κάτι ιερό, σάν ενα εΐδος ταμπού της 
Έλληνικής μουσικής, ποΰ δέν πρέπει νά τό πλησιάζη κανείς ιερόσυλος μήπως καί τό 
μιάνη καί ίδιους δέν πρέπει νά τό πλησιάζη όποιος έχει τά χέρια του μολυσμένα άπό 
τήν Ευρωπαϊκή άρμονία.

Εν παση περιπτώσει, κάθε νεοέλλην σοβαροφανής μουσικές ή μουσουργός εχει 
καί άπό μιά συνταγή γιά τόν τρόπο ή καί τόν μή τρόπο τής έναρμόνησής του, τής 
μεταγραφής του ή τής έπεξεργασίας του.

Θα μπορούσα νά δώσω καί ’γώ καμμιά συνταγή. Προτιμώ όμως νά μήν τό κάνω, 
οχι μόνο γιά νά μή σάς κουράσω, άλλά γιατί πιστεύω πώς μέ συνταγές δέν λύνεται 
κανένα καλλιτεχνικό ζήτημα. Θά πώ μόνο γενικά τή γνώμη μου ή μάλλον τό καλλι
τεχνικό μου πιστεύω έπάνω στό ζήτημα αύτό.

Τό Δημοτικό τραγοΰδι δέν εΐνε τό μόνο στοιχείο πού έπάνω του θά βασανιστή 
ένας τεχνίτης γιά νά θεμελιώση τό έθνικό μουσικά δημιούργημα.

"Ο, τι εΐπα παραπάνω ισχύει άκόμη περισσότερο δταν μιλάμε γιά καθαρά τεχ
νική μουσική δημιουργία. Ή Εθνική μουσική εΐνε πολύ περισσότερο έσωτερικό ζήτημα 
τής ψυχοσύνθεσης τοΰ δημιουργού της, καί δέ βρίσκεται μόνο στό χρώμα ή στό χαρα
κτήρα πού μπορεί νά προσδώση ό μουσικός στήν έμπνεψή του, χρησιμοποιώντας ή άπο- 
μιμούμενος μιά δημοτική μελωδία τοΰ τόπου του.

Ακόμα λιγωτερο δε λύνεται τό ζήτημα τής Εθνικής μουσικής δημιουργίας μέ 
τόν έ'να ή τόν άλλο τρόπο τής έπεξεργασίας τοΰ δημοτικοΰ τραγουδιού.

Έ ξω  δμως άπό τό ζήτημα τής άμεσης έπίδρασης τοΰ δημοτικού τραγουδιού στή 
μουσική σύνθεση, τό Δημοτικό τραγοΰδι εΐνε μιά πολύτιμη καί άνεχτίμητης ομορφιάς 
παρακαταθήκη, πού μάς χαρίζει ό Ελληνικός λαός, καί πού μέ κάθε τρόπο έμεΐς οί 
μουσικοί εκπροσωποι του εχουμε χρέος, δχι μόνο νά διαφυλάξουμε, νά μελετήσουμε, 
άλλά καί νά τήν μεταδώσουμε στό μουσικά πιό καλλιεργημένο κοινό, γιά νά άντικα- 
ταστήση μέ τίς θαυμαστές δημοτικές μελωδίες τά ξενικά μουσικά προϊόντα « δείγματα 
άνευ άξίας », πού μάς κατακλύζουνε . . .

Καί έδώ πρέπει νά έξετάσουμε τό ζήτημα πού γεννάει -  καί τώρα τελευταία 
άκόμη -  τόσες συζητήσεις, δηλαδή τό πώς πρέπει νά έμφανίζεται τό δημοτικό τραγούδι 
άπό μή λαϊκούς έκτελεστές, καί πώς πρέπει νά κανονίζεται ή συνοδεία του. Επιδέ
χεται ή δχι τό δημοτικό τραγοΰδι άρμονία, ή μάλλον συνήχηση, θά έλεγα έγώ, καί ποιά;

'Υπάρχουνε πολλοί πού ισχυρίζονται, καί δχι έντελώς παράλογα, πώς ή μετάγ
γισή του άπό τό λαϊκό στόμα στό τεχνικό έπίπεδο βγαίνει πάντα σέ ζημία τοΰ δημο- 
τικοΰ τραγουδιοΰ. Ή τεχνική του έκτέλεση δέν γεννά τίς ΐδιες έντυπώσεις, τήν ΐδια 
συγκίνησι πού μάς χαρίζει ή άπόδοσή του, στή πηγή καί στό φυσικό του περιβάλλον. 
Αύτό ΐσως εΐνε ώς ενα σημείο άληθινό.

Οταν βρισκόμαστε ενα σούρουπο στήν βουνοπλαγιά ένός πανώρηου Έλληνικοΰ 
βουνοΰ, κι’ άκοΰμε άπό μακρυά τή φλογέρα ένός βοσκοΰ νά σιγολαλάη μέ καϋμό, καί 
τα τροκανια τών άρνιών νά άχολογάνε άρμονικά, ένώ τό άεράκι μυρωμένο μάς ψιθυ-
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ρίζει τά αιθέρια του μυστικά, κι’ ό κάμπος φαντάζει όλοπράσινος άπό κάτω, φυσικά 
θά νοιώσουμε μιά τέτοια άσύγκριτη καλλιτεχνική έξαρση, μιά τέτοια άνώτερη ανά
ταση, πού δέ θά τή βροΰμε ουτε στήν πιό άριστουργηματική ποιμενική συμφωνία.

Δέν εΐνε δμως μόνο ή μουσική τοΰ τσοπάνου, δέν εΐνε μόνο τά τροκάνια τοΰ
κοπαδιοΰ, εΐνε δλη ή φύση πού μάς στέλνει τό προαιώνιο καί αθάνατο τραγοΰδι της, 
καί πού μιλάει μέσα στήν ψυχή καί στήν καρδιά μας!

Τόν ϊδιο τσοπάνο, μέ τήν ΐδια φλογέρα καί τά ΐδια τροκάνια, άν τόν άκούσωμε 
μέσα στήν αίθουσα μιας συναυλίας ή άκόμη καλύτερα άπό τό κουτί ένός ραδιοφώνου, 
θά μάς άπογοητεύση άρκετά, ΐσως μάλιστα καί μάς κάνει νά πλήξωμε, έτσι ξερή καί 
γυμνή πού θ ’ άκούσωμε τή μελωδία του, χωρίς τήν ύπέροχη, τή θεϊκή συνοδεία πού
μάς χαρίζει ή ΐδια ή Φύση, ή ΐδια ή γή τής Ελλάδας μας . . .

Γό ϊδιο σάν κάτω άπ’ τά δασά πλατάνια, στήν ακροποταμιά, βεργολυγερές σέρ
νουν τό χορό, καί τίς συνοδεύουνε τά λαϊκά όργανα, ή ένας λεβέντης τραγουδάει τήν 
ομορφιά ή τόν καϋμό τής άγάπης, τό Λύγκο τό λεβέντη τόν άρχιληστή, άν αύτά τά 
μεταφέρωμε στήν αίθουσα μιας συναυλίας ή στό ραδιόφωνο, ξερά δπως λέγουνται, 
χωρίς τήν άκροποταμιά, χωρίς τά πλατάνια, χωρίς τίς λυγερές πού χορεύουνε, καί 
άντίς τό λεβέντη τραγουδιστή άκοΰμε έναν φρακοφορεμένο κύριο, τό άποτέλεσμα θά 
εΐνε άρκετά μέτριο.

Αυτό τό είδαμε άλλως τε τώρα μέ τά διάφορα λαϊκά συγκροτήματα, αύτό τό 
βλέπουμε καί σέ κάθε άπόπειρα άγνής δήθεν άποδόσεως τοΰ Δημοτικοΰ τραγουδιοΰ, 
αυτο το βλέπουμε καί σ’ δλες τίς προσπάθειες πρακτικής εφαρμογής τών θεωριών γιά 
τήν συνηχητική γραμμή καί άλλων παρόμοιων δασκαλισμών. . .

Γιατί, μουσική εΐνε πριν καί πέρα άπό τήν Ποίηση, ό μουσικός συνθέτης πρέπει 
πριν νά γίνη μουσικός νά εΐνε ποιητής, πρέπει νά νοιώθη τά ΐδια συναισθήματα, τήν 
ΐδια συγκίνηση πού νοιώθει ό ποιητής, καί άντίς μέ τά λόγια νά μάς τά μεταδίνη μέ 
τούς ήχους. . .

Γιά νά τό κατορθώση αύτό προϋποτίθεται βέβαια πώς θά εΐνε τέλεια κάτοχος 
και τής επιστήμης τών ήχων, τόσο μάλιστα ώστε μέ αύτούς νά έχη δημιουργήση μιά 
δική του γλώσσα, μιά μουσική σκέψη πού καμμιά τεχνική δυσκολία νά μήν τήν έμπο- 
δίζη νά έκδηλωθή.

Ομως περα και πριν άπ’ δλα πρέπει νά νοίωθη τήν ποιητική συγκίνηση, τήν 
ποιητικην έξαρση, την άνάταση πού θά τόν κάνη νά μάς άποδώση μέ ήχους τή συνι- 
-σταμένη τών αισθημάτων πού συγκλονίζουνε τήν ψυχή του.

Οταν τά συναιθήματα αύτά λείπουνε, δταν ό μουσικός δέν μπορεί νά τά νοιώση, 
δεν μπορεί να τά ζήση, δέν θά μπορέση καί νά τά έκφράση ποτέ του, ουτε θά μάς 
πή τίποτε πού νά άξίζη τόν κόπο νά τό άκούση κανείς.

Ετσι και στο δημοτικό τραγοΰδι δταν θέμε νά τό μεταφέρουμε άπό τά βουνά, 
τα λαγκαδια και τά χωριά στήν πολιτεία καί στήν αίθουσα τών συναυλιών, έργο τοΰ 
μουσικού, τοΰ δημιουργοΰ εΐνε μέ τή μουσική του συνοδεία νά άντικαταστήση νά ύπο-
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βάλλη τήν φυσική συνοδεία, τήν άκαθόριστη καί ασύλληπτη εκείνη άτμόσφαιρα μέσα 
στήν όποία τό δημοτικό τραγούδι έζησε καί ζή τή φυσική του ζωή.

Καί γιά τό ζήτημα αύτό δέν υπάρχει καμμιά συνταγή, κανένα γιατροσόφι.
"Ολα τά τεχνικά μέσα εΐνε άνοιχτά στόν καλλιτέχνη, άρκεΐ νά άνταποκρίνουνται 

στό σκοπό καί τήν αισθητική πού επιδιώκει, καί μάλιστα ή άρμονία. Καί δέν έννοώ 
βέβαια τήν τρέχουσαν άρμονική τής σειράς μέ τήν όποία μερικοί θεωρητικοί έπιμέ- 
νουν νά τήν συγχέουν, ουτε τήν άρμονία τής καντάδας πού μεταχειρίζουνται σήμερα 
στήν έκκλησιαστική μας μουσική, άλλά άπλώς τήν συνήχηση τών ήχων. Λοιπόν καί 
ή άρμονία, καί ή πολυφωνία, καί ή έτεροφωνία καί ή μονοφωνία άκόμα εΐνε μέσα, 
πού ό μουσουργός πού εχει κάτι νά πή θά τά μεταχειριστή γιά νά έκδηλωθή, γιά νά 
δημιουργήση τήν τεχνική υποβολή πού χρειάζεται τό δημοτικό τραγούδι γιά νά ζήση 
μέσα στό θερμοκήπιο τών συναυλιών τοϋ πολιτισμένου σπιτιού.

Δέν υπάρχουνε μέσα καλά καί κακά, δέν υπάρχουνε άρμονίες πού έπιτρέπουνται 
καί πού άπαγορεύονται, υπάρχουνε μόνο μουσικοί καλοί καί κακοί, μουσικοί πού 
νοιώθουνε τήν Ελληνική μουσική συγκίνηση καί άλλοι πού μένουνε ξένοι καί άδιά- 
φοροι.

'Όταν λ. χ. ενας μουσικός πάρη ενα χαριτωμένο τραγουδάκι πού μιλάει γιά τό « κα- 
ραβι πού πήγε κι’ άραξε στήν άμμο καί λογάριασε τό πόσο πάει τό φιλί», καί τό μετα
βάλλει σ’ ενα είδος στοιχειωμένου θαμπού καραβ'.οΰ πού τό δέονουνε οί μπόρες καί 
οί άνεμοι, δέ φταίει ή τεχνοτροπία πού μεταχειρίστηκε γιά τήν έναρμόνισή του ό συν
θέτης : μπορεί ή τεχνοτροπία αύτή κατά τήν άλφα ή τή βήτα θεωρία νά εΐνε καί 
σωστή · φταίει όμως ή αισθητική καί ΐσως ή ήλιθιότης τοΰ συνθέτη, πού δέν μπόρεσε 
νά νοιώση τίποτε άπό τήν άπλή χάρη τοΰ μικροΰ αύτοΰ τραγουδιοΰ.

Κι’ δταν ό Ρώσσος Γκλαζούνωφ παίρνοντας Έλληνικά δημοτικά τραγούδια έγραψε 
δυό εισαγωγές πού εΐνε υποδείγματα Ρωσσικής, δχι δμως καί τής Έλληνικής μουσικής 
αρχιτεκτονικής, δέν πρέπει νά ζητήσουμε τήν αιτία κυρίως στόν τρόπο πού τά έναρ- 
μόνισε. Ό Γκλαζούνωφ, σάν Ρώσσος, ένοιωθε Ρωσσικά καί έδημιούργησε μιά καθαρά 
Ρωσσική άτμόσφαιρα στό συμφωνικό σύμπλεγμα τής ορχήστρας του γύρω άπό τό ξετύ- 
λιγμα τών τραγουδιών αύτών.

'Όμως άρκετά εΐνε τά λόγια: τά λόγια στήν Τέχνη καί ιδιαίτερα στή μουσική 
δέν έχουνε μεγάλη άξία δταν δέν συνοδεύονται κι’ άπό έργα. ’Ιδού ή Ρόδος ιδού καί 
τό πήδημα! Άρκετά σάς μίλησα γιά τή Ρόδο, καιρός εΐνε νάρθοΰμε καί στό πήδημα. 
Καί τό πήδημα εΐνε ενας κύκλος άπό έργα μου πού περιστρέφουνται γύρω άπό τούς 
δυό αύτούς σκοπούς, τή δημιουργία Λαϊκοΰ τραγουδιοΰ κατάλληλου νά τραγουδιστή 
άπό τό λαό, ή νά άκουστή μόνο, καί νά γίνη άντιληπτό άπό τό λαό, πράγμα πού δέν 
εΐνε πάντα τό ίδιο.

Καθώς καί τήν άναδημιουργία γνωστών δημοτικών μελωδιών. Με τήν τεχνική 
τους συνοδεία, προσπαθώ νά δημιουργήσω κάποιαν άτμόσφαιρα καί νά μεταδώσω κά
ποια συγκίνηση, κάποιον παλμό πού ένοιωσα στό πρωτογνώρισμά τους.
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Δέν ξεχνάω πώς ή κυρία δημιουργική μουσική έργασία μου δέν έχει άφιερωθή 
στή λαϊκή μουσική. Σ’ άλλον κύκλο τής συνθετικής μουσικής άφιέρωσα τό μεγαλύτερο 
μέρος τής μουσικής μου προσπάθειας, τών μουσικών μου ονείρων.

'Όμως δέν πρέπει νά νομισθή πώς θεωρώ άμελητέα τήν λαϊκή μουσική έμπνευση 
ή τή μουσική γιά τό λαό. Κατά τή γνώμη μου, δέν υπάρχει διάκριση, δέν ύπάρχει 
ορόσημο μεταξύ σοβαρής καί ελαφριάς μουσικής. Κάθε μουσική πρέπει νά τήν παίρ
νουμε συβαρά, άν θίμε νά έκτελή τόν προορισμό της · κι’ δπως δέν υπάρχουνε καλές 
καί κακές τεχνοτροπίες, άλλά καλοί καί κακοί μουσικοί, έτσι δέν υπάρχει σοβαρή καί 
έλαφριά μουσική. 'Υπάρχει καλή καί κακή μουσική, καί ή μουσική πρέπει νά εΐνε 
καλή, πρέπει νά εΐνε ειλικρινής, πρέπει νά εΐνε πηγαία δταν θέμε νά έκπληρώνη το 
σκοπό της, τόν δποιο σκοπό της. Δέν ξέρω άν ή μουσική πού έχω γράψει τόν εκπλη
ρώνει · ενα μόνο τολμώ νά σάς βεβαιώσω, πώς δλη έχει γραφή μέ πίστη καί μέ ειλι
κρίνεια, με πίστη στά ιδανικά τής άληθινής μουσικής, μέ ειλικρίνεια στήν κάποια συγ
κίνηση, στήν κάποια ψυχική συγκίνηση πού ένοιωσα γράφοντας καί τήν άπλούστερη 
μουσική σύνθεση, καί πού προσπάθησα νά τή μεταδώσω μέ τήν τέχνη τών ήχων 
δσο καλύτερα μοΰ έπιτρέπουν οί μικρές καλλιτεχνικές μου δυνατότητες.

Ά ν  επέτυχα ή δχι δίν τό ξέρω.
Ό  χρόνος τών πάντων κριτής θά τό δείξη.
Είμαι κι’ έγώ ένας κάποιος τεχνίτης πού προσπάθησε κάτι νά συλλάβη, κάτι νά 

τραγουδήση άπό τήν ψυχή του, πού εΐνε ή ΐδια μέ τήν ψυχή τοΰ λαοΰ, τής φυλής του.
Δέν ξέρω άν μέ νοιώθουν ή άν θά μέ νοιώσουν. Τό παληό βιολί πού ήτανε θαμ

μένο άπό τό Γέρο Προφήτη δέν ξέρω άν κατώρθωσα νά τό βαρέσω δπως τοΰ ται
ριάζει, καί νά βάλω τούς ήχους τούς παληούς ξαναφτερουγημένους ν’ άνέβουν στά αιθέρια.

Όμως, κι’ δπως λέει ό Ποιητής :

Ήρθαν οί γύφτοι οί μουσικοί, 
φωλιάσαν δλοι στήν ψυχή μου, 
καί καθώς κόβεις άπό δώ 
καί καθώς κόβεις άπό κεΐ 
τή χλόη, τό φύλλο, τόν άνθό, 
καί ταιριαστά κι’ άπ’ δλα πλέκεις 
μέγα σφιχτόδετο στεφάνι, 
δόξα τής τέχνης τοΰ άνθοπλέχτη, 
έτσι άπ’ τούς γύρω μου τούς ήχου: 
κι’ άπ’ τά τραγούδια τής φυλής 
έπλεξ’ άπάνου στό βιολί μου 
τή μουσική μου . . .  ».
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ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ TOT ΝΙΚΟΛΑΟΓ ΚΑΑΒΟΓ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ 
ΤΟΓ ΑΝΔΡΕΑ

τοΰ καθηγητοϋ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ή ζωή καί τό εργον τοΰ μεγάλου μας ποιητοΰ, τοΰ πινδαρικοϋ Κάλβου, παρου
σιάζουν πολλά σημεία άγνωστα καί σκοτεινά. Μεταξύ αύτών εΐναι καί τά οΐκογενενειακά 
του: δχι μόνον δσον άφορα τήν άρχικήν καταγωγήν τής οίκογενείας του, άλλά καί τούς 
πλέον στενούς συγγενείς του.

Πολύ ολίγα γνωρίζομεν διά τούς γονείς του. Αί σχέσεις μέ τήν μητέρα του είναι 
έλάχισται. Μόλις οκταετής, ό νεαρός Άνδρέας άποχωρίζεται αύτής καί δέν τήν έπανα- 
βλέπει πλέον. Κατά τά μακρά ετη τής διαμονής του είς τά ξένα, δέν αλληλογραφεί 
μαζύ της, οΰτε φαίνεται νά φροντίζη πολύ δι’ αύτήν. Μόνον μετά τόν θάνατόν της 
αισθάνεται τήν άνάγκην νά έξιλεωθή μέ έκείνην πού τοΰ εΐχε δώσει τήν ζωήν καί εις 
μίαν οπτασίαν τής ποιητικής φαντασίας του, γράφει τήν λαμπράν έκείνην ώδήν « Είς 
θάνατον ».

Διά τόν πατέρα του αί ειδήσεις δέν εΐναι έπίσης πολλαί. Γνωρίζομεν δτι μετά 
τό διαζύγιόν του άνεχώρησε μέ τά δύο μικρά τέκνα του, τόν Νικόλαον καί τόν Ά ν- 
δρέαν, καί μετέβη είς Λιβόρνον, δπου ήνθιζεν Έλληνική παροικία, καί έπεδόθη είς 
τό έμπόριον. Ά λλ ’ αί έργασίαι του δέν φαίνεται νά έσημείωσαν μεγάλας επιτυχίας, 
ώστε οί δύο άδελφοί Κάλβοι ύπέφεραν άρκετά καί προσεπάθησαν μόνοι τους νά έπω- 
φεληθοΰν τής πρώτης εύκαιρίας πού τούς παρουσιάσθη διά νά έξασφαλίσουν εστω καί 
μόνον τά άπολύτως άναγκαΐα. « Τόσον περισσότερον δυνάμεθα νά εΐμεθα εύχαριστη- 
μένοι έκ της τύχης, δσον αδτη είναι καρπός τών ιδίων μας ιδρώτων καί τών σπουδών 
τάς όποιας συνετελέσαμεν μόνοι μας », γράφει ό Νικόλαος μέ ίκανοποίησιν είς τόν άδελ- 
φόν του.

Μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του, ό Άνδρέας μετέβη είς Φλωρεντίαν δπου συν- 
εδέθη διά στενής φιλίας μέ τόν μεγάλον συμπατριώτην του, τόν Φώσκολον, τόν 
όποιον καί ήκολούθησε βραδύτερον, ώς γραμματεύς του, είς Ελβετίαν καί Λονδΐνον. 
Έκεΐ μέ τήν διδασκαλίαν τής ιταλικής κατώρθωσε άν δχι νά πλουτίση, πάντως νά 
αποκτήση κάποιαν οικονομικήν άνεξαρτησίαν καί κυρίως άξιόλογον φήμην ώς λόγιος:
« σύ εύρίσκεσαι είς μίαν χώραν δπου ή έπιστήμη έκτιμαται, καί άποδίδεται δικαιοσύνη 
είς τήν άξίαν σου», τοΰ λέγει ό άδελφός του.

Ό Νικόλαος τέλος, πρακτικώτερος, μετέβη είς Τεργέστην καί έπεδόθη είς τό έμ
πόριον, καί μετά διαφόρους περιπετείας καί προσπαθείας κατώρθωσε -  καθώς γράφει ό 
ΐδιος — νά καταλάβη ικανοποιητικήν θέσιν είς τόν έμπορικόν κόσμον τής πόλεως έκείνης.

Άλλά καί οί δύο άδελφοί δέν εύρίσκονται είς στενάς σχέσεις μεταξύ των καί 
τοΰτο οφείλεται είς τόν Άνδρέαν, ό όποιος παραμελεί τόν άδελφόν καί δέν άπαντα
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είς τάς έπιστολάς του. Ά ντιθέτως ό Νικόλαος δεικνύει μέγα ένδιαφέρον διά τόν Ά ν
δρέαν καί διά τάς προόδους του. Χαίρεται διά τήν φήμην του καί τόν παρακαλεΐ 
συνεχώς νά τοΰ γράφη. Αύτό εξάγεται καί άπό τήν κατωτέρω έπιστολήν τήν οποίαν 
άπέστειλε πρός τόν Άνδρέαν τό έτος 1818, δταν δηλαδή ό Κάλβος είχε πλέον άπο- 
χωρισθή άπό τόν Φώσκολον: ’Ιδού τό κείμενον έν μεταφράσει:

« Τ ε ρ γ έ σ τ η ,  10 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1818

’Α γ α π η τ έ  ά δ ε λ φ έ ,

Μ ό λ ι ς  έ π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η ν  τ ή ν  δ ι α μ ο ν ή ν  σου ε ί ς  Λ ο ν δ ΐ ν ο ν ,  σοΰ  έ γ ρ α ψ α  έ π ι - 
θ υ μ ώ ν  π ά ν τ ο τ ε  νά έ χ ω  ε ι δ ή σ ε ι ς  σ ο υ - ά λ λ ’ ή π α τ ή θ η ν  ε ί ς  τ ά ς  π ρ ο σ δ ο κ ί α ς  μου 
νά  λ ά β ω  ά π ά ν τ η σ ί ν  σο υ .  Σοΰ  ά π ο σ τ έ λ λ ω  έκ ν έου  τ ή ν  π α ρ ο ΰ σ α ν ,  ή ό π ο ί α  ε π ι 
θ υ μ ώ  νά  π ι σ τ ε ύ ω  δέν  θ ά  έ χη  τ ή ν  τ ύ χ η ν  τ ή ς  π ρ ώ τ η ς .

Κ α ί τ ο ι  γ ν ω ρ ί ζ ε ι ς  μ έ χ ρ ι  π ο ί ο υ  σ η μ ε ί ο υ  δ ύ ν α τ α ι  νά φθάστ )  ή ά δ ε λ φ ι κ ή  
ά γ ά π η ,  μ ό λ ι ς  θ ά  κ α τ ο ρ θ ώ σ η ς  νά φ α ν τ α σ θ ή ς  τ ή ν  ε ύ χ α ρ ί σ τ η σ ι ν  τ ή ν  ο π ο ί α ν  
ή σ θ ά ν θ η ν  δ τ α ν  έ μ α θ ο ν  τό λ α μ π ρ ό ν  σου  σ τ ά δ ι ο ν ,  τό ό π ο ι ο ν  ά ν έ λ α β ε ς  ε ι ς  τ ά  
γ ρ ά μ μ α τ α ,  ώ ς  κ α ι  τ ή ν  φ ή μ η ν  τ ή ν  ό π ο ι α ν  ά π έ κ τ η σ ε ς  ε ί ς  τ ή ν  α ύ τ ο ΰ  π ρ ω τ ε ύ 
ου σ α ν  δ ι ά  τ ώ ν  ά ρ ε τ ώ ν  σο υ .  ’Α γ α π η τ έ  μου  ά δ ε λ φ έ ,  ή τ ο  ά σ φ α λ έ ς  δ τ ι  ή τ ύ χ η  θ ά  
ά π έ κ α μ ε τ ο ΰ ν ά μ α ς κ α τ α τ ρ έ χ η , κ α ί δ τ ι  θ ά  μα ς  ή ν ο ι γ ε  μ ί α ν  φοράν  τ ή ν  όδόν 
δ ι ά  νά γ ί ν ω μ ε ν  κ ά τ ι  ό ε ί ς  δ ι ά  μ ι α ς  κ α ί  ό ά λ λ ο ς  δ ι ’ έ τ έ ρ α ς  όδοΰ .  Σύ  ε ύ ρ ί -  
σ κ ε σ α ι  ε ί ς  μ ί α ν  χ ώ ρ α ν  δπου  ή έ π ι σ τ ή μ η  έ κ τ ι μ α τ α ι ,  κ α ί  ά π ο δ ί δ ε τ α ι  δ ι κ α ι ο 
σ ύ ν η  ε ί ς  τ ή ν  ά ξ ί α ν  σ ο υ '  έ γ ώ ,  μ ε τ ά  π ο λ λ ά ς  τ α λ α ι π ω ρ ί α ς ,  δ π ω ς  έ ξ έ λ θ ω  άπό 
τ ή ν  ή λ ι θ ί α ν  ά μ ά θ ε ι α ν ,  ε ί ς  τ ή ν  ο π ο ί α ν  δ υ σ τ υ χ ώ ς  ε ΐ χ ο ν  ά ν α τ ρ α φ ή ,  κ α τ ώ ρ -  
θ ω σ α  νά κ α λ λ ι τ ε ρ ε ύ σ ω  τ ά ς  έ μ π ο ρ ι κ ά ς  μου  γ ν ώ σ ε ι ς ,  ώ σ τ ε  νά γ ί ν ω  γ ρ α φ ε ύ ;  τ οϋ  
μ ε γ α λ υ τ έ ρ ο υ  ο ί κ ο υ  τ ο ΰ  έ μ π ο ρ ι κ ο ΰ  τ ο ύ τ ο υ  κ έ ν τ ρ ο υ .  Τόσ ο ν  δέ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν  
δ υ ν ά μ ε θ α  νά  ε ΐ μ ε θ α  ε ύ χ α ρ ι σ τ η μ έ ν ο ι  άπό  τ ή ν  τ ύ χ η ν ,  δσον  α ΰ τ η  ε ΐ ν α ι  κ α ρ π ό ς  
τ ώ ν  ί δ ι ω ν  μ α ς  ι δ ρ ώ τ ω ν  κ α ί  τ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν ,  τ ά ς  ό π ο ι α ς  μόνο ι  μ α ς  σ υ ν ε τ ε λ έ σ α μ ε ν .

Δ ύ ν α μ α ι  νά έ λ π ί ζ ω  δ τ ι  θ ά  λ ά β ω  ά π ά ν τ η σ ί ν  σου δ ι ά ν ά  μέ  π ε ί σ η  δτ ι  ε ί μ α ι  
ά κ ό μ η  ό ά γ α π η τ ό ς  ά δ ε λ φ ό ς !

Έ δ ώ  ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι  δύο λ ο γ ο τ έ χ ν α ι :  ό ι π π ό τ η ς  Μ ο υ σ τ ο ξ ύ δ η ς  κ α ί  κ ά π ο ι ο ς  
Σ κ ο ρ δ ί λ λ η ς ·  ά μ φ ό τ ε ρ ο ι  σέ  γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν  έκ  φ ή μ η ς  άπό  τ ή ν  έ π ο χ ή ν  κ α τ ά  τ ή ν  
ο π ο ί α ν  έ μ ε ν ε ς  ά κ ό μ η  μέ  τ ό ν  Φ ώ σ κ ο λ ο ν .  Μοΰ ζ η τ ο ϋ ν  δ ι α ρ κ ώ ς  ε ι δ ή σ ε ι ς  σου ,  
κ α ί  έ δ ε ι ξ α ν  μ ε γ ά λ η ν  χ α ρ ά ν  δ τ α ν  τ ο ύ ς  έ δ ω σ α  νά δ ι α β ά σ ο υ ν  τ ό α ρ θ ρ ο ν  τ ώ ν  
« Τ ά ϊ μ ς »  σ χ ε τ ι κ ώ ς  μέ  τ ή ν  α κ α δ η μ α ϊ κ ή ν  δ ι ά λ ε ξ ί ν  σου  ε ί ς  τό A Γ g y  1 e R o o m s .

"Αν  δ ύ ν α μ α ι  νά  σοΰ  φ α ν ώ  χ ρ ή σ ι μ ο ς  δ ι ’ ό τ ι δ ή π ο τ ε ,  μή έ χ η ς δ ι σ τ α γ μ ο ύ ς .  
Σέ  π α ρ α κ α λ ώ  κ α ί  π ά λ ι ν  νά μοΰ  γ ρ ά ψ η ς ,  κ α ί  ν ά  π ι σ τ ε ύ σ η ς  δ τ ι  ε ί μ α ι  π ά ν τ ο τ ε .

Ό  ά φ ο σ ι ω μ έ ν ο ς  ά δ ε λ φ ό ς  σου 

Ν ι κ ό λ α ο ς

Τά γ ρ ά μ μ α τ ά  σου θ ά  δ ι ε υ θ ύ ν η ς  ώ ς  έ ξ η ς :

Nic. Cairo 
Care of Mess’rs Grant Hepburn & C.

(Via France) Trieste



—  372 —

Γα γ ρ ά μ μ α τ α  π ού  φ θ ά ν ο υ ν  μ έ σ ω  Γ ε ρ μ α ν ί α ς ,  έ κ τ ο ς  τ οΰ  δ τ ι  φ θ ά ν ο υ ν  μέ 
μ ε γ ά λ η ν  ά ρ γ ο π ο ρ ί α ν  ε ΐ ν α ι  ε ϋ κ ο λ ο ν  νά χ α θ ο ΰ ν » .

Ή  διεύθυνσις sic τήν όποιαν ό Νικόλαος Κάλβος ϊστειλε τήν έπιστολήν του είναι ή έξής:

A. Calvo 
Soho Square no 10 

(Via France) London

Ή επιστολή είναι γραμμένη είς ιταλικήν γλώσσαν α) της οποίας ό Νικόλαος Κάλβος 
δεικνύει τελείαν γνώσιν και εύχερή χρήσιν, καίτοι δέν λείπουν δύο -  τρία ορθογραφικά 
σφάλματα. ΓΙαράξενον πραγμα δτι οί δύο Έλληνες άδελφοί άλληλογραφοΰν ίταλιστί: 
Ϊσως 6 Νικόλαος έπιδοθείς είς τό έμπόριον εΐχε παραμελήσει τήν μητρικήν του γλώσσαν, 
και Ϊσως δέν έγνώριζε νά τήν γράφη. Άπό τήν έπιστολήν του αύτήν βλέπομεν τήν

(1) Τό ιταλικόν πρωτότυπον τής επιστολής έδημοσίευσεν ό γνωστός μελετητής τοϋ Φωσκόλου 
Camillo Antona Traversi εις τό περιοδικόν « Rassegna critica della le tte ratu ra  ita lian a » , 1916. 
’Ιδού τό κείμενον:

Trieste 1° dicembre 1818
Caro F ra te llo ,

La tua dimora in Londra appena seppi, t i  scrissi desioso sempre di avere tue nuove; 
ma rim aei deluso nella m ia aspettativa di riceverne il  riscontro. Ti replico questa, la  quale 
voglio credere non avra la  sorte della prim a. Tu, sebbene conosci a quanto giunga 1’amore 
fraterno, a  stento potrai supporti i l  piacere che ebbi quando intesi l ’onorevole carriera 
delle lettere che hai intrapreso, e la  fama che in codesta cap ita  le t i  sei acqu istata co’ tuoi 
ta len ti. Mio caro fratello , era ben necessario che la  fortuna si stancasse di perseguitarci e 
che ci aprisse una volta i l  campo di d iven tar qual cosa: eccoci, mio caro, g iun ti, tu  per una 
strada ed io per un’a ltra ; tu  t i r itro v i in un paese dove la  scienza έ apprezzata, e viene fa tta  
g iustizia a ’ tuoi ta len ti: io, dopo tan ti stenti, per toglierm i da quell’idiotismo, in cui purtroppo 
ero cresciuto, giunsi a m igliorare le mie condizioni nel commercio, a l di divenire i l  scrittu- 
ra le  della prim a Casa di questa piazza: tanto maggiormente possiamo essere contenti di no
stra sorte, quanto che e lla  e frutto  dei nostri proprj sudori e d i studj fa tti da per noi stessi.

Potro sperare d ’avere tuoi riscontri che m i persuadino che io sono tu ttora i l  suo caro 
fratello i  Qui v i sono due le tte ra ti: i l  Cavaliere M ustoxidi ed un ta le  Scard illi: entram bi ti 
conoscono per fam a, da tempo ancora che eri con Foscolo: m i domandano incessantemente 
tue nuove, ed ebbero gran piacere quando li feci leggere l ’articolo nel Times che riguarda 
l ’accademia da te data ad Argyle Rooms. Se ti posso essere qu i di qualche u tilita , non ri- 
sparm iarm i: t i prego nuovamente di scrivermi, e di assicurarti che io sono sempre

il tuo affettuoso fratello 
Nicco la

Le tue lettere le diriggerai cosi:

Nic. Calbo 
Care of Mess’rs Grant Hepburn & 0.

(Via France) Trieste

αδελφικήν άφοσίωσιν καί σχεδόν πατρικόν ένδιαφέρον τοϋ Νικολάου πρός τόν Άνδρέαν, 
τόν όποιον έπανειλημμένως παρακαλεϊ νά τοϋ στείλη ειδήσεις του. Βλέπομεν έπίσης 
δτι ό Νικόλαος ήτο υπερήφανος διά τάς προόδους καί διά τήν φήμην, τάς οποίας εΐχεν 
αποκτήσει ό άδελφός του καί δτι εύχαρίστως έπεδείκνυε είς τούς γνωστούς του τάς έφη- 
μερίδας, αί όποΐαι εγραφον δι’ έκεϊνον. Μας παρέχονται έπίσης καί πληροφορίαι τινες 
διά τά νεανικά τους χρόνια. Άπό τής αύτής έπιστολής δμως έξάγεται καί κάτι άλλο: 
ή άδιαφορία τοΰ Άνδρέου διά τόν άδελφόν του ή τούλάχιστον ή άμέλεια νά άπαντα 
είς τά τόσον εύγενικά καί έγκάρδια γράμματά του. Εΐναι γνωστόν δτι πολλά έγρά- 
φησαν διά τόν χαρακτήρα τοΰ Κάλβου καί διά τόν έγωϊσμόν του, φαίνεται δέ δτι δέν 
έπρόκειτο περί άπλών συκοφαντιών, ώς καί διάφοροι άλλαι μαρτυρίαι καταδεικνύουσι
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΩΝ ΤΟΓΡΚΩΝ ΣΟΓΑΤΑΝΩΝ
Άνακοίνωσις τοϋ κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΒΙΚΚΙΟ τ. φ.

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Τοτε ο Σουλτάνος ετοιμασττ) και εμαζωζε τα φουσσατα του καί έδιάβη είς τόν 
Μωρέα και έδιάβη είς την Κόρινθο νά πολεμήση νά πάρη καί τά άρματά της όπού 
εΐχε πολλά καί όμορφα. Άμή δέν τήν έπήρε τότε, καί άποκεΐ άπέρασε καί έδιάβη 
είς τά Βασιλικά. Άμή έγύρισε καί έβαλε άπάνω είς τόν Φλιοΰν, ψηλόν τόπον καί 
αποκλείσανε τήν Κόρινθο τάχα διά νά παραδοθή.

Καί οί Κορινθαΐοι δέν ε’ίχασι τροφές νά φάνε διατί ξάφνου ήρθε ό Τοϋρκος καί 
ήτονε άφέντης μέσα είς τήν Κόρινθο, όπού τήν έκυβέρνα ό Κύρ Λούκας καί ό Άσάνης, 
ό όποιος δέν ηύρέθη έκεΐ μέσα. Άμή ώς τό εμαθε έδιάβη είς τό Άνάπλι, όπού ήτονε 
τών Βενετζάνω, καί έπήρε πλεούμενα καί τά έφόρτωσε φαγητά, παξιμάδι καί άλλα, 
και πολεμιστάδες, και εδιαβη δια θαλασσής είς τίς Κεχρές, όπού τίς έλέγανε παλαιάν 
Οϋτικα, και εβγηκανε και εδιαβησαν όια νυκτός μέσα είς τήν Κόρινθο, κρυφά άπό τίς 
Τούρκους.

Καί ό Σουλτάνος έδιάβη μέσα είς τόν Μωρέα καί έδιάβη είς τόν Ταρσό, καί 
άφησε καί έπολεμούσανε τήν Κόρινθο. Καί ό Τόκος, ενας άπό τούς Μωραΐτες, καί 
εμάζωςε πολλούς Μωραΐτες λέγοντας νά άντισταθή τόν Σουλτάν Μεχεμέτη καί έδιάβη 
και εσταθη απανω εις τοπον λεγόμενό Φλιούν, είσέ δυνατόν τόπον. Καί ό Σουλ
τάνος έδιάβη καί έπήρε τόν Ταρσό καί έπήρε τριακόσα παιδία καί έπήρε τούς Ρω
μαίους όλους καί εβαλε Τούρκους φυλάκτορες.

Και αποκεΐ εδιαβη και επ/)ρε άλλον ένα καστέλλι, τό λέγουνε Ρούμπηδα, και 
άλλον ένα καστελλι, το λεγαν Ακριβά, και είχανε φυλάξει τά παιδία τους καί τίς 
γυναίκες τους, καί αύτοί άντιστάθησαν καί έπολεμούσανε τρεις ήμέρες καί έσκοτώ- 
θησαν πολλοί Τοΰρκοι. Και ωσαν είδανε οΰτως (64) ήθέλανε νά πάνε νά τό άφή- 
σουνε. Και οι Ρωμαίοι απο μεσα εστείλανε μαν[τα]τοφόρους ότι νά παραδοθοΰνε καί 
να καμουσι αγαπη και με τοιουτο οτι να τούς φυλάξη άπό τήν μανίαν τών γιαννιτ- 
ζαρων, οπου ελαβωθησαν πολλοί είς τόν πόλεμον.

Και ουτω εστερςε, αμη να εβγοΰνε ολοι οί Χριστιανοί νά σταθοΰνε είς τήν Κων- 
σταντινουπολι. Και οι Χριστιανοί ως ηκουσανε αύτά έφύγανε οί περισσότεροι. Άμή 
επήρε τα παιδια τους, και όσους έπιασε έκοψε τά χέρια τους καί τά πόδια τους. 
Καί άποκεΐ έδιάβη μέσα είς τήν Μαντείνια, τά μέρη τής Καλαμάτας, καί είς τήν 
χώρα τήν Πατζανίκα καί έκράξανε τόν κύρ Μανοήλ τόν Κατακοζηνό, όπού ήτονε 
καπετανιος τών Μωραϊτών καί τών Άλβανητών καί ήτονε είς βοήθειαν τοϋ Σουλ

τάνου καί ήνάγκαζε νά παραδίδουνται τά κάστρη τοϋ Μωρέως, είς τόν Σουλτάνο. Άμή 
κάποιοι Χριστιανοί Μωραΐτες δημιγέρτες είπανε τοΰ Σουλτάνου « οτι ό κύρ Μανοήλ 
ό Κατακουζηνός έλεγε ότι νά κρατοΰμε δυνατά νά μήν παραδιδόμεσταν είς τήν άφεντία 
σου ».

Καί ώς τό ήκουσε ό Σουλτάνος τοϋ έκακοφάνη πολλά καί τόν έδιωξε άπό τό 
φουσσατο του, καί δέν ήθελε νά τοΰ άκολουθα, άλλά μηδέ τά λόγια του μηδέ τήν 
βουλήν του δέν τήν ήθελε.

Καί άπο-κεΐ έδιάβη ό Σουλτάνος καί έπολέμα τήν Μαντείνια. Άμή ήτονε δυνατό 
κάστρο καί δέν ήπόρειε νά τό πάρη. Καί άποκεΐ έσηκώθη καί έδιάβη είς τό βουνό 
τοΰ Αγίου Ήλία, όπού έναι τό μέρος τής Μεζυθράς, τό όποιο βουνό τό λέγασι παλαιά 
Ταγέτο. Έκεΐ ήτανε πολλοί Ρωμαίοι μαζωμένοι καί ήτονε καί ό δεσπότης Δημή- 
τριος, καί δέν ήπόρειε νά πάγη έκεΐ καί άπέρασε καί έδιάβη είς τήν Λακωνία κάτω 
τά μέρη τής Μεζυθράς καί έθυμήθη νά πάρη τήν Μονοβασίαν, διατί έφυγε ένας άπό 
τούς άρχοντες τοΰ Μωρέως, όπού έκράτειε τήν Μαντείνια καί δέν άφηνε νά παραδοδή 
είς τόν Σουλτάνο.

Άμή ώσάν τοΰ είπανε ότι τό κάστρο, ή Μονοβασία, έναι δυνατό κάστρο καί 
δέν έχει παρμό, έγύρισε όπίσω καί έδιάβη είς τό (64*) παλαιό Μουχλί, όπού ήτονε 
είσέ δαΰτο κυβερνήτης ό άφέντης ό Άσάνης Δημήτριος, καί έδιάβη μέ όλα του τά 
φουσσάτα καί έτεντώσαν τό γύρο καί άπό τόν κάμπο, τό όποιο Μουχλί στέκει άπάνω 
είσέ μία κορφή βουνοΰ καλά άρματωμένο καί δυνατό, διατί εΐχε τό γύρο τρία τει
χία, καί οί Τοΰρκοι έπήρανε τό νερό τους, όπού ήτονε οξω τοΰ κάστρου.

Τότε έστειλε μαντατοφόρον ό Σουλτάν Μεχεμέτης είς τόν Άσάνη, ότι νά παρα- 
δοθή, καί ό Άσάνης έδωσε άπόκρισιν ότι « κάλλιο νά άποθάνωμε παρά νά παρα- 
δοθοϋμε». Τότε ώρισε ό Σουλτάνος καί ήφέρανε τίς λουμπάρδες καί τίς έστήσανε 
κοντά είς τά τειχία καί είς τίς πόρτες καί έβαρούσανε καί έχαλούσανε τά τειχία. Καί 
είδε ό Άσάνης ότι ό πρώτος τείχος δέν θέλει σταθή δυνατός είς τίς λουμπάρδες καί 
τόν έχαλούσανε. Καί ώσάν είδανε οί Ρωμαίοι ούτως άρματώθησαν καί έβγήκανε οξω 
καί έπολεμούσανε. Άμή δέν ήμπορούσανε νά άντισταθοϋνε καί έ μπήκανε μέσα στό 
κάστρο.

Τότε έμπήκανε οί Τοΰρκοι είς τόν πρώτον τεΐχον καί οί Ρωμαίοι έμπήκανε είς 
τόν δεύτερον καί άντιστέκανε. Καί πάλι έρρίξανε τίς λουμπάρδες καί έρρίξανε ένα 
μέρος τοϋ τείχου άπό τόν δεύτερον. Τότε οί Ρωμαίοι έμπήκανε καί είς τόν τρίτον 
τεΐχον καί άντιστέκανε. Τότε έσώθησαν τά φαγητά τους καί δέν είχανε τί κάμει, 
ότι τούς έπολέμα οκτώ ήμέρες, καί ό Άσάνης καί ό κύρ Λούκας, όπού ήτανε πρώτοι 
έβγήκανε καί έδιαβήσανε μέ τό θέλημα τοϋ Σουλτάνου καί έδιάβησαν οξω καί ηυρανε 
τόν Σουλτάνο είς τήν τέντα του καί έμιλήσανε διά νά κάμουσι άγάπην.

Καί ό Σουλτάνος τούς εΐπε ότι :  « νά μοΰ παραδώσετε τό Μουχλί καί τήν Πά
τρα καί τήν Άχαΐα μέ τά σύνορά τους καί όσον τόπον έπάτησε τό φουσσατο μου 
έδώ είς τό Μουχλί νά τόν έξαγοράσετε, τότε νάχωμε άγάπην». Καί ό Άσάνης τοΰ
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είπε. « Αφέντη, εγω δεν ορίζω τοσα, αμη να στείλω λόγο τοΰ άφεντός μας, τοΰ
δεσπότου Δημητρίου, όπου έναι είς τό βουνό τοΰ 'Αγίου Ήλία, όπού τό ξέρει, ή
άφεντία σου καί θέλει γενή τό θέλημά σου ».

Και τοτε εδιαβη (65) και εστειλε λογο εις τόν Δεσπότη Δημήτριον δπως « έτζι
παγει [η] υποθεσις και δεν ηποροΰμε να καμωμε αλλέως, μόνε νά δώσουμε έτοΰτα 
όπού γυρεύει ό Σουλτάν Μεχεμέτης καί νά κάμωμε άγάπη, είτε δέ άλλέως εΐπε ότι 
θέλει τα πάρει με το σπαθί του». Και ο Δεσπότης τοΰ έστειλε θέλημα δτι νά τά 
δώκη νά γένη άγάπη καί κάλλιο νά δώση τά ολίγα νά γλυτώση τά πολλά, περί νά
χάση καί τά επίλοιπα τοΰ Μωρέως.

Ιότε ήρθε ή άπόκρισις καί έπαραδόθησαν εις τόν Σουλτάν Μεχεμέτη καί έπε- 
ρίλαβε τα Καστρη και έβαλε φυλάκτορες εις αύτά καί έξαγοράσαν οί ελεεινοί Μου- 
χλιώτες τα χωραφια τους και τα αμπέλια τους καί έδίδανε καί δίδουνε χαράτζι. 
Τοτε ο Σουλτάνος εχαλασε το κάστρο το Μουχλί καί δέν άφησε πέτρα άπάνω εις 
πέτρα, και τους χριστιανούς τους εβγαλε οξω καί έκαθήσανε είς τά χωρία έω; τήν 
σήμερον. Και απο κεΐ, ωσαν τα επ= ριλαβε δλα αύτά, έπηρε τά φουσσατα του καί 
εδιαβη εις τον θρονο του εις τήν Κωνσταντινούπολι, χαρούμενος καί νικητής.

Και περασοντας ο χρονος επηρε την Αθήνα, διατί άπόθανε ό Νέρης ό Ά τζι- 
αβολος Φιορεντΐνος δουκας, οπου ώριζε τήν ’Αθήνα μέ τά σύνορά της · άπόθανε καί 
άφησε τη γυναίκα του μ ενα παιδί αρσενικό. Η όποία γυναίκα έστάθη κυρά είς τήν 
άφεντία τοΰ άνδρός της, έως νά μεγαλώση τό παιδί διατί έστειλε είς τόν Σουλτάνο 
καί πολλά χαρίσματα διά νά στέκη είς τήν άφεντία · ό όποιος ’Ατζιάβολος εΐχε θειο 
του και εστεκετονε είς τόν Σουλτάνο ώσάν μπάϊλος.

Και περασοντας ολίγο εόιαβη εις τήν ’Αθήνα ένας Τζιντιλόμος βενετζάνος, όπού
ητονε κονσεγιερης με τον παιλο τοΰ Αναπλίου, καί έπηρε πολλώ λογίων πραματιά 
καί έδιάβη εις τήν ’Αθήνα, ώς είπαμε. Καί αύτός δέν έδιάβη τόσο διά τήν πραμα- 
τίαν, μόνο διά νά μιλήση νά πάρη την γυναίκα τοΰ άφεντός τοΰ ’Ατζιάβουλου διά 
γυναίκα, δια να παρη (65α) και τήν άφεντίαν, διότις καί αύτή φράγκα ήτονε καί αύτός 
νεος τζιντιλομος το γένος του Παλμερΐνος. Καί πολλές βολές έμιλούσανε οί δύο Φράγ- 
κικα. Αύτός νέος καί ή δουκέσσα νέα άγαπήθησαν καί έπηρε την διά γυναίκα μέ 
τοιοΰτο δτι νά χωρίση τήν γυναίκα του όπού εΐχε είς τήν Βενετία. Καί εστερξε καί 
έπαράδωσέ του την άφεντίαν της ’Αθήνας, ήγουν τό δουκάτο. Καί άποκεΐ έδιάβη εις 
τήν Βενετία καί έκαμε κατασκευή καί άπόθανε ή γυναίκα του διά τήν άγάπη της 
δουκεσσας και δια τό δουκάδο. Λέγουσι δτι ήτονε έμορφη κατά πολλά.

Καί οί ’Αθηναίοι, ώς είδανε αύτά, τά έδώσανε γνωστό τοΰ Σουλτάν Μεχεμέτη, 
και η δουκεσσα ελεγε των Αθηναίων οτι ό δούκας δταν άπόθανε έκαμε διαθήκη 
και παραγγελία δτι έτοΰτον τόν τζιντιλόμο νά τόν έκάμω έπίτροπον τοΰ παιδίου.

Τοτε το έμαθε καί ό θείος τοΰ άποθαμένου δουκός, όνόματι Φραντζέσκος, καί 
τοΰ εκακοφάνη πολλά, καί έδιάβη είς τόν Σουλτάνο, όπού ήτονε κοντά του μπάϊλος, 
ως είπαμε, και εΐπε του την υποθεσι και έκαμε τρόπον καί έπηρε αύτός τήν άφεντία,
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τό δουκαδο, καί έγίνη δούκας είς τήν ’Αθήνα μέ ορισμό τοΰ Σουλτάνου. Καί έπιασε 
τή δουκέσσα καί τήν έβαλε στη φυλακή είς τά Μέγαρα Καί περάσοντας ολίγες ήμέ
ρες έκοψε τό κεφάλι της.

Καί ό τζιντιλόμος ώσάν εΐδε πώς έχασε τή γυναίκα του καί τήν άφεντία, έδιάβη 
■είς τόν Σουλτάν Μεχεμέτη καί έγκάλεσε τόν Φραντζέσκο ’Ατζιάβολο, όπού έκοψε τή 
γυναίκα του. Τότε δ Σουλτάνος έδωσε μέρος άπό τό φουσσάτο του τοΰ Όμέρ Τζιχαλή 
καί τόν έστειλε είς τήν ’Αθήνα διά νά τήν έπάρη άπό τά χέρια τοΰ Φραντζέσκου. 
Καί αύτός ώσάν τό έμαθε, έμπήκε μέσα στό κάστρο μέ δλους τούς άρχοντες καί 
άντιστάθη όλίγο τοΰ Όμέρ μπέη. Τόσο δτι έμίλησε μαζύ μέ τόν Φραντζέσκο καί 
έσυβάστησαν δτι νά παραδώση τήν ’Αθήνα μέ τό κάστρο, ώς καθώς εύρίσκιεται 
καί νά τοΰ δώση τήν Θήβα. Καί ούτως έστέρξανε, καί έπηρε τήν Θήβα καί έδωσε 
τήν ’Αθήνα.

Καί δταν έβγήκε ό Σουλτάνος (66) άπό τόν Μωρέα έδιάβη είς τήν ’Αθήνα καί 
έστάθη έκεΐ καί έδιάβησαν οί άρχοντες τοΰ Μωρέως καί ό Δεσπότης Δημήτριος καί 
έσυβάστησαν νά δίδουνε χαράτζι, καί έκάμανε άγάπη μέ Τούρκους. Καί έζήτησε καί 
«πήρε διά γυναίκα τήν θυγατέρα τοΰ Δεσπότη Δημητρίου.

’Ήτονε έκεΐ καί ό άδελφός του, ό Δεσπότης Θωμάς, όπού ήτονε ό μικρότερος, δέν 
ήθέλησε την αύτήν σύβασι καί έκύτταζε νά σηκώση φουσσατα τοΰ Μωρέως διά άντι- 
σταθή τοΰ Σουλτάνου. Καί τόν έσυβούλευε ό κύρ Λούκας, όπού ήτονε ένας πρώτος 
τοΰ Μωρέως.

Καί τότε τό έμαθε ό Σουλτάνος πώς ό Θωμάς έβγηκε άπό τόν συβασμό καί 
άρχισε νά παίρνη τίς χώρες τοΰ Μωρέως, όπού τίς εΐχε παρμένες ό Τοΰρκος. 'Ομοίως 
έδιάβη καί έναντίος τοΰ άδελφοΰ του, τοΰ Δεσπότη Δημητρίου. Καί λέγουσι δτι ό 
Όμέρ μπέης τόν ένάγκαζε είς αύτά καί έσήκωσε κεφάλι. Διά τοΰτο έδιωξε τόν Όμέρ 
μπέη καί τόν έκαμε μαζίλη.

Τότε έσηκώθη ό Σουλτάνος καί έδιάβη τά μέρη της Ουγγαρίας μέ τά φουσ- 
σάτα του, διατί εΐχε στειλμένο τόν πασσά, ώς είπαμε, μέ 80 χιλιάδες φουσσάτο καί 
εΐχε άπεράσει τόν Ντούναβι ποταμό καί ήρθανε οί Ουγγαροι καί έπολεμήσανε καί 
ένίκησε ό πασσάς τούς Ούγγάρους καί έπιασε πολλούς σκλάβους καί τίς έστειλε τοΰ 
Σουλτάνου είς τά Σκουπιά.

Καί ώσάν έδώσανε τά μαντάτα τοΰ Σουλτάνου πώς ό Θωμάς ό Δεσπότης έσή
κωσε κεφάλι καί φουσσάτα είς τόν Μωρέα, καί πώς παίρνει τίς χώρές του καί 
σκοτώνει τούς γιαννιτζάρους, όπού έφυλάγαν τά κάστρη του, έπικράθη καί έστειλε 
τό φουσσάτο της ’Ανατολής καί της Θεσσαλίας μέσα στόν Μωρέα μέ τόν Μπεγλέρ- 
μπεη, όνόματι Καμούτζα, καί έδιάβη καί άπέρασε τό μέρος τής Παλαιάς Πάτρας, 
καί άπόκλεισε τό Βαροΰσι. Καί έβγήκανε κάμποσοι άπό τίς Πατριναίους τούς άρχοντες 
καί έδιάβησαν είς τό Λοντάρι καί είπανέ του πώς οί Τοΰρκοι ήρθανε στήν (66α) 
Πάτρα καί πολεμοΰνε.

Καί ώς τό ήκουσε ό αύτός δεσπότης Θωμάς ό Δεσπότης, έμάζωξε τό φουσσάτο
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δπου είχε τούς Μωραίτες καί ήθέλησε νά πολεμήση, 'ίνα δοκιμάση τήν τύχη. Άμή 
έμαθε πώς ήτανε καί άλλο φουσσάτο της Ανατολής καί έρχέτονε άπάνω του, Έβου- 
λήθησαν νά κατεβοϋνε άπο τό κάστρο τοΰ Λονταρίου, νά κατεβοϋνε στόν κάμπο νά 
πάνε κατά τά Μουχλία. Άμή οί Τούρκοι έδράμανε καί έτριγυρίσαν τό κάστρο τοϋ 
Λονταρίου καί έπιάσανε εως διακόσους Ρωμαίους καί Άλβανΐτες καί οί έπίλοι[ποι] 
μέ τόν κύρ Θωμά έμπήκανε στό κάστρο καί έγλυτώσανε.

Τότε οί Τοΰρκοι δέν ήπορούσανε νά στοΰνε διατί τούς έπιανε τό θανατικό καί 
άποθαίνασι καί άπό τήν πείνα, καί είχανε καί πολλή σκλαβία, όπού τίς έπήρανε 
άπό τά μέρη τής Άχαΐας καί διά τοΰτα δέν ήπορούσανε νά σταθούνε καί έγυρίσανε 
όπίσω.

Τότε ηΰρε άδεια ό Δεσπότης Θωμάς καί έπήρε τό φουσσάτο του καί τήν δύναμίν 
του καί έ πήγαινε καί έπαιρνε τίς χώρες καί τά κάστρη τοΰ Μωρέως, όπού τίς εΐχε 
παρμένες προτύτερα ό Σουλτάν Μεχεμέτη, καί έσκότωνε τούς γιαννιτζάρους. Καί τοΰτα 
διατί ό Σουλτάνος έδιάβη μέ τά φουσσάτα του άπάνω είς τήν Ουγγαρία, είς τό κάστρο 
είς τήν Σιδεροβιά είς τήν Ρωσσίαν. Καί τοΰτο, διατί άπόθανε ό Δεσπότης ό Λάζαρος 
καί έμεινε ή γυναίκα του χήρα μέ ένα παιδί θηλυκό, καί έκράτειε τήν άφεντία καί 
τό κάστρο, τήν Σιδεροβιά, τήν οποίαν θυγατέρα τήν έπάνδρεψε καί τήν έδωσε τοΰ 
άφεντός τής Μπόσινας καί έβαλε δτι νά κάμη τό δουκάτο τό έδικό του καί τής γυναι- 
κός του νά τά κατασμίξη, νά τά κάμη ένα.

Καί ό Τοΰρκος είδε τά πράματα πού γίνεται οΰτως έπήγε καταπάνω νά πολε- 
μήση τήν Σιδεροβιά, καί είδανε δτι δέν ήποροΰνε νά άντισταθοΰνε. Τότε έδωσε ή 
γυναίκα τά κλειδιά τοΰ κάστρου τών άρχόντων της καί τά έστειλε τοΰ Σουλτάν 
Μεχεμέτη καί τό έπερίλαβε μετά πάσης χαράς, καί χαρίσματα τούς έχάρισε καί έδωσε 
θέλημα τής κυράς νά πάρη δ, τι θέλει άπό τό κάστρο της καί τό βίο της, νά πάγη 
δπου θέλει. Καί ούτως έκαμε καί έδιάβη μέσα είς τήν Ουγγαρία καί [ό] Σουλτάνος 
έπερίλαβε τό κάστρο τήν Σιδεροβιά (67) μέ τήν άφεντία τών Σερβίω, καί άποκεϊ 
έγύρισε είς τήν Κωνσταντινούπολι είς τόν θρόνο του χαρούμενος.

Καί περάσοντας έπήρε τά φουσσάτα του καί έδιάβη καί έτέντωσε είς τήν Άμά- 
σια, είς τήν Ανατολή, τήν οποίαν Άμασιά τήν ώρίζανε οί Γενουβήσοι. Λέγουσι δτι 
οί Γενουβήσοι έστείλανε λόγο τοΰ Σουλτάν Μεχεμέτη, δτι νά τούς δώση τό Γαλατά,, 
όπού ήτονε δικός τους, « όπού έμεϊς είχαμε καί έχομε άγάπη καί δέν σοΰ τήν έδώ- 
σαμε». Καί [ό] Σουλτάνος τούς εΐπε, δτι « έγώ δέν τήν έπήρα μόνε οί γέροντές 
σας, όπού ήτανε μέσα, μοΰ τήν έπαραδώσανε καί τήν έπερίλαβα».

Καί οί Γενουβήσοι δέν έστεργήθησαν ταΰτα τά λόγια, μόνε έκάμανε άμάχη μέ 
τόν Σουλτάνο, καί διά τούτην τήν άφορμή έδιάβη είς τόν Άμάστρο καί έπολέμα. 
Καί πολεμώντας δέν ήπόρειε νά σταθή είς τήν δύναμι τοΰ Σουλτάνου καί έπαρα- 
δόθη. Καί έπήρε τά δυό μερτικά τούς άνθρώπους καί τίς έστειλε είς τήν Πόλι καί 
ένα μερτικό τό άφησε είς τήν χώρα. Καί κάμοντας έτοΰτα τότε ήρθε είσέ δαΰτον 
ό άδελφός τοΰ βασιλέως Δαβήλ τής Τραπεζόντας μέ τό χαράτζι καί έβεβαίωσε πάλι
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την αγάπη, οπου είχανε και πρώτα, οποίος ήτονε άπό γένος βασιλικό παλαιό τών 
Κομνενώ τής Πόλης, και δια τοΰτο εκαμνασι συμπεθεριό μέ τούς άφεντάδε;, όπού 
ητανε τα μερη εκείνα. Και είχε κάμει παλαιόν καιρό ό πάππους του συμπαθεριό μέ 
τόν Ταμερλάνο.

Τοτε παλι ήρθε μαντατο του Σουλτάνου απο τόν Μωρέα πώς ό Δεσπότης Θωμάς 
πολεμά τα καστρη τοΰ Μωρεως και επήοε πολλά καί έκοψε πολλούς Τούρκους. Καί 
έδιάβη φουσσάτο τουρκικό νά τόν έπιάση, καί αύτός έφυγε καί έγλύτωσε μέσα στό 
Λονταρι, ως είπαμε, και εΐχε και ώριζε την Μαντεινια καί άλλους τόπους κάμει δτι 
θελει. Τοτε ως ηκουσε τους πολέμους τοΰ κύρ Θωμά, καλά καί εΐχε βουλή νά πάγη 
είς τήν Ανατολή νά πολεμήση τόν Θύζούν πασσά. Άμή άλλαξε τήν βουλή του καί, 
έμάζωξε τά φουσσάτά του καί έδιάβη είς τήν Κόρινθο νά τήν .έπολεμήση, όπού ήτονε 
άπάνω είσέ δαύτην ό Άσάνης αφέντης (67α).

Άμή πηγαίνοντας ό αύτός Άσάνης άπάνω είς τήν Κόρινθο τόν ηυρανε οί Τοΰρκοι 
και τον έπιάσανε μέ δλους του τούς συντρόφους καί τόν έδιάβασαν είς τόν Σουλτάνο 
και τους εφυλακωσε και εστειλε τόν Μεχεμέτη πασσά μέ φουσσάτο καί έδιάβη είς 
τόν Μεζυθρά. Καί ήτονε μέσα ό Δεσπότης Δημήτριος καί ήθελε νά πολεμήση, άμή 
εμαθε πως επιασανε τον γαμπρό του τον Ασανη καί τόν έχει ό Σουλτάνος χάψη! 
Τότε έσηκώθη καί έδιάβη είς τήν ντέντα τοΰ Σουλτάν Μεχεμέτη καί έγονάτισε όμ
ηρος του και εδεκτη τονε με χαρά καί μέ ιλαρό πρόσωπο καί μεγάλη τιμή τοΰ έκαμε 
καί τοΰ ε ΐ πε : « μήν πικραίνεσαι, μόνε στάσου καλόκαρδος καί μή φοβάσαι τίβοτα 
δια τα περασμενα και εγω να σοΰ δωσω άλλους τόπους νά σέ άναπάψω νά περάσης 
την ζωη σου ωσαν σοΰ πρεπει, ώσάν βασιλιόπουλος όπού είσαι. Ά ντίς τό Μεζυθρά 
νά σοΰ δώσω άλλον τόπον ». Καί έπρόσταξε νά τοΰ έχουνε τήν έννοια του εϊ τι τοΰ 
κάμει χρεία, καί τά τόν υπηρετούνε μέ τιμή.

Τοτε εσηκωθη ο Σουλτάνος απο τον Μεζυθρά άπότις τόν έπερίλαβε, καί έπήρε 
καί τόν Δεσπότην Δημήτριον μαζί του καί έδιάβη είς τό Κάστρο τό κάστρο καί 
επήρε το εςωχωρο, και επαραδοθη και τό κάστρο μέ πόλεμον καί έπήρε καί έκοψε 
ιριακοσους καστριώτες και τον αφέντη τοΰ κάστρου τόν έπιριώνησε είς τήν μέση 
μαζί μέ κεινούς, όπού έπολεμούσανε.

Και άποκεϊ έσηκώθη καί έδιάβη τήν μερέα τής Μεγαλόπολης, καί ώς τό μάθανε 
οί έλεεινοί Ρωμαίοι, έφύγανε άποκεϊ καί έδιάβησαν καί έμπήκανε είς τό κάστρο τό 
Γαρδικι, κάστρο όυνατο, και ήτονε άπάνω είσέ δαΰτο όνόματι Μπόκας, καί τό άπό- 
κλ.εισε με πολεμο. Και είόανε οι χριστιανοί δτι δέν ήπορούσανε νά άντισταθοΰνε τοΰ 
Σουλτάνου, άνοίξανε τίς πόρτες τή νύκτα καί έφύγανε τά βουνά είς τούς δρυμώνες, 
όπού εΐναι έκεϊ κοντά. Τότε έπαραδόθη καί έκόψανε δλα τους τά ζώα.' Καί οί Χρι
στιανοί όπου εφύγανε έδιάβησαν οί Τοΰρκοι άπό τούς δρυμώνες καί τούς εύρίσκανε καί 
τούς έκάμανε σκλάβους.

Και ο Σουλτάνος εβαλε όιαλαλημο είς δλο του τό φουσσάτο δτι δλους [τούς] 
χριστιανούς όπου έπιάσανε νά (68) τούς φέρουνε, καί δποιος δέν τόν έφέρει, δποιος
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χριστιανός σκοτώσει τον αφέντη του νά έναι καλά σκοτωμένος καί αύτός νά έναι 
έλεύτερος. Τότε τίς ήφέρανε δλους, χίλιους τριακόσιους, τούς οποίους έβαλε καί έκό
ψανε τά κεφάλια τους όλονώνε τών ελεεινών. Καί έπιασε καί άτούς ελεεινούς Μεγα- 
λοπολίτες έως έξι χιλιάδες καί έβαλε καί τούς έκοψε δλους, καί δέν άφησε μηδέ έναν 
ζωντανό.

Καί τότε έβγήκε ό λόγος είσέ δλον τόν Μωρέα πώς κάμει ό Σουλτάν Μεχε
μέτης τόση σφαγή είς τούς έλενούς τούς Μωραΐτες, τούς χριστιανούς. Τότε έπηγαί- 
νανε θεληματικώς τά άλλα κάστρη καί καστέλλια καί χώρες καί έπαραδιδόντησαν 
είς τόν Σουλτάνο. Τότε ήρθε καί έπαραδόθη καί τό κάστρο τό Σαλβάρι, όπού ήτονε 
κοντά είς τό Ναυαρΐνο καί έμάζωξε άποκεΐ τό γύρο δέκα χιλιάδες χριστιανούς καί 
τούς έστειλε στήν Κωνσταντινούπολι διά νά τήν έγεμίση διατί δέν είχε πολλούς αν
θρώπους.

Καί ώσάν είχε τόν Δεσπότη Δημήτριον τόν έκραξε κοντά του καί έμιλήσανε 
αντάμα πολλή ώρα. Καί έσυβάστησαν δτι νά πάρη ό Σουλτάνος τήν θυγατέρα τοϋ 
Δεσπότη Δημητρίου διά γυναίκα. Τότε έστειλε ό Δεσπότης τόν υιόν του Ίσάκιον μέ 
ορισμό είς τίς Μονοβασιώτες δτι νά δώσουν τήν φαμελία του, ήγουν τήν γυναίκα του 
καί τήν θυγατέρα του, δπου έναι αύτοΰ. 'Ομοίως νά δώσουνε καί τό κάστρο τής 
Μονοβασίας τοΰ Σουλτάν Μκχεμέτη.

Άμή οί Μονοβασιώτες δέν έστέρξανε τόν ορισμόν τοΰ Δεσπότη Δημητρίου, μηδέ 
τόν όρισμό τοΰ Σουλτάνου, μόνε έβγάλαν οξω άπό τό κάστρο τήν γυναίκα του καί 
τήν θυγατέρα του καί τίς έπαραδώσανε τοΰ υίοΰ του τοΰ Ίσακίου καί τίς δουλεύ-
τρες καί έδιάβασέ τις είς τόν Σουλτάνο καί έβγαλέ τον πρώτό του μουνοΰχο μ’ άλ
λους μουνούχους καί συντροφιά πολλή καί τίς έδιάβασε είς τήν Έγριπο.

Λοιπόν ώσάν έπήρε τά κάστρη τών Ρωμαίων είς τόν Μωρέα, άρχισε νά βάλη
χέρι καί είς τά κάστρη, όπού ώρίζαν οί Βενετζάνοι είς τό Μοιρέα. Τότε έδιάβη τό
μέρος τής Κορώνης καί ό Τζογάνος πασσάς έδιάβη μέ φουσσατο είς τήν Καλαμάτα 
καί τήν έπήρε άπό τόν πρίντζιπον (68α) τόν Τουντάκι.

Καί άποκεΐ έδιάβη είς τόν Γρεμπενό τό κάστρο όπού έναι άπάνω είσέ βουνό σκλη- 
ρότοπος καστέλλι καί δέν ήπόρησε νά τό πάρη. Καί ό Σουλτάνος έβγήκε άπό τήν 
Κορώνη καί έδιάβη νά δοκιμάση τό Ναυαρΐνο, όπού ήτονε μέσα φευγάτος ό Δεσπότης 
Θωμάς, διατί άκαρτέρειε τό τέλος τοϋ Μωρέως πώς θέλει άπογενή. Καί ώσάν ειδε 
καί έμαθε τά γενόμενα καί τήν καταδίκην τοΰ έλεεινοΰ Μωρέως, καί έπήρε τήν φα
μελία του καί έμπήκε είσέ καράβι καί έδιάβη είς τήν Ρώμη, είς τόν Πάπα καί έτε- 
λείωσε τήν ζωή του ειρηνικά.

Καί τότε ήρθανε καράβια βενέτικα είς τό Ναυαρΐνο μέ τούς ήμπασσαδόρους 
τών Βενετζάνω, καί έδιάβησαν είς τόν Σουλτάν Μεχεμέτη, καί έστερέωσαν τήν άγά
πην, όπού είχανε καί προτύτερα. Έτρέχανε οί Τοΰρκοι είς τά χωρία τά Βενέτικα 
καί έπιάσανε πολλούς καί τούς έκάμνανε σκλάβους.

Καί άποκεΐ έσηκώθη άπό τό Ναυαρΐνο καί έπήγε χαλώντας τήν Άχαΐα. Καί τότε
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έστειλε τόν Δεσπότη Δημήτριον καί έπήγαινε τά μέρη τής Θήβας μέ συντροφιά- καί 
έπειδή έπήγαινε ό Σουλτάνος τά μέρη τής Άχαίας τών Πατρών καί έσυρνε μαζί του καί 
τόν Άσάνη, τόν γαμπρό του, τότε ήρθανε χριστιανοί άπό τά μέρη τής Αγίας Μαύρας 
καί άπό άλλους άγαπημένους, πώς ό Τζογάνος μπέης έπιασε πολλούς ραγιάδες χρι
στιανούς καί τούς έκαμε σκλάβους· Τότε τούς έδωσε όρισμό δτι νά είναι έλεύτεροι 
καί τόν Τζογάνο τόν έβγαλε άπό τήν τιμήν του, τόν έδιωξε καί τό φλάμπουρό του 
τό έδωσε τοΰ Φλαμπουριάοη τών Σκουπίων, τόν όποιον τόν έστειλε καί έδιάβη καί 
έπήρε τό Γρεμπενό καί ό Σουλτάνος έπήγαινε το μέσος τοΰ Μωρέως άπό τά χωρία 
καί έπιανε τούς έλεεινούς χριστιανούς καί άλλους έσκότωνε καί άλλους έκαμε σκλάβους.

Καί οί επίλοιποι Χριστιανοί δέν είχανε τί κάμει διά νά γλυτώσουνε καί έμαζώνανε 
τό βίον τους καί έ πηγαίνανε καί έπροσκυνούσανε τόν Σουλτάνο καί τοΰ τό δίδανε καί 
έγλυτώνανε. Καί τό φουσσάτο οί Τοΰρκοι έπηγαίνανε άπό τά χωρία καί άπό τίς χώ
ρες καί έδιαλέγανε τούς καλλίτερους (69) καί τούς έκάμνανε σκλάβους καί έδιαγουμί- 
ζανε τά έλεεινά χωρία καί έγινε πρόβατο ό ελεεινός Μωρέας είς τά δόντια τοΰ λύκου.

Καί άποκεΐ έδιάβη είς τήν Πάτρα μέ δλο του τό φουσσάτο καί έπερίλαβε τό κά
στρο καί έστειλε φουσσάτο είς τόν Σαλμενίκο οτι νά παραδοθοΰνε, καί άποκρίθησαν καί 
είπανε : « Δέν ήξέρομε τί νά κάμωμε, διατί είδαμε τήν καταδίκην, όπού έκαμες είς τίς 
άλλε[ς] χώρες καί είς τούς Ρωμαίους καί έπαραδιδόντησαν καί άπέκει τούς έκοφτες ».

Λοιπόν τό Σαλμενίκο στέκει είσέ μίαν κορφή βουνοΰ δυνατό. Έκεΐ είχανε τές 
γυναίκες τους καί τά παιδία τους, όμοίως καί τά άλλα χωρία. Λοιπόν τότε έδώσανε 
πόλεμον είς τό Βαρούσι καί έπολεμούσανε έφτά ήμέρες καί τούς έπήρανε τό νερό δτι 
δέν είχανε μέσα, καί δέν είχανε τί κάμει διψασμένοι, πεινασμένοι καί έπαραδόθησαν. 
Καί τούς έπήρε καί τούς έκαμε δλους σκλάβους καί τούς έμέρασε τοΰ φουσσάτου του 
καί έπήρε έννιακόσα παιδία άρσενικά καί τά έκαμε διά γιαννιτζάρους καί τούς χω- 
ριάτες τούς έβγαλε καί τούς έπούλησε σκλάβους.

Καί ό Παλαιολόγος, όπού ήτονε άφέντης είσέ δαΰτο ήτονε είς τό δυναμότερο 
καστέλλι τοΰ Σαλμενίκο καί έστειλε λόγο, δτι άν όρίση νά μακρύση άπό τό Σαλ
μενίκο έως ένα μίλι μέ δλο του τό φουσσάτο στέργει νά παραδώση τό κάστρο κατά 
πώς έναι. Καί τότε έστερξε ό Σουλτάνος καί έδιάβη, άμή άφησε τόν Καμούτζ πασσά 
νά περιλάβη τό κάστρο. Καί οί Ρωμαίοι δέν ήθέλανε νά ήκούσουνε τοΰ Παλαιολόγου, 
διατί είχανε τά ροΰχα τους κρυμμένα καί είς τά κάστρη τών Βενετζάνω, μόνε άν θί
ξανε τίς πόρτες τή νύκτα καί έφύγανε. Καί ό Καμούτζη πασσάς, όπού έφύλαγε οξω 
τούς έπιασε καί τούς έκαμε σκλάβους. Καί ώσάν είδανε οί έπίλοιποι Ρωμαίοι όπού 
έμείνανε, δέν ήθέλανε νά παραδοθοΰνε, μόνε έστείλανε είς τόν Σουλτάνο πώς « ό Κα
μούτζ πασσάς δέν έστάθη στό λόγο του, μόνο έπιασε (69α) άνθρώπους μας καί τούς 
έκαμε σκλάβους καί διά τοΰτο δέν έπαραδώσαμε τό κάστρο ». Τότε έβγαλε τόν Κα- 
μοΰτζο άπό τήν τιμήν του καί έβαλε τόν Τζογάνο νά κυττάξη τά πράματα τοΰ 
Μωρέως.

[Έπεται συνέχεια]

—  381 —



—  382 —

L A  L E T T E R A T U R A  N E O -G R E C A
dei Proff. S i l v i o  G i u s e p p e  M e r c a t i  e G i o r g i o  Z o r a s  

della E. Universita di Eoma

[Riproduciamo dall Enciclopedia Ita liana Treccani il seguente articolo riguardante l ’evo- 
luzione della L etteratura greca nel periodo post-bizantino].

Come la letteratura bizantina e la continuazione della letteratura dello 
eta ellenistica e imperiale, cosi la letteratura neogreca continua quella bizan
tina. Veramente le origini delle nuove tendenze nella lingua e nello spirito 
e nelle forme vanno ricercate nella poesia popolare e nei va il poemi roman- 
zeschi in volgare che s’incontrano fin dal sec. xn. Siccome pero questa pro
duzione si suole considerare entro il periodo bizantino il presente esame 
s inizia dalla caduta dell’impero bizantino, la quale, se distrusse il centro 
intellettuale della capitale, che resto solo religioso, non soffoco totalmente la 
"v ita spirituale greca. Pur sotto il giogo turco il popolo seppe conservare la 
sua fisionomia etnica, benche l’alta cultura nazionale si perdesse, eccetto 
quei pochi residui che si conservarono nei monasteri e presso le cospicue 
famiglie greche di Costantinopoli. Percio il poj)olo era risospinto a quel 
primitivo grado di cultura, in cui le tradizioni religiose e i canti popolari 
sono il suo esclusivo nutrimento spirituale. Mentre i canti, celebrando i 
gloriosi ricordi del passato e le eroiehe azioni di Digenis Acritis contro gl'in- 
fedeli, tenevano desto nel popolo un ideale nazionale, il capo spirituale, il 
Patriarca di Costantinopoli, godendo delle prerogative riconosciutegli dal 
sultano, di supremo amministratore e giudice dei Eomei ortodossi, conser- 
vava un riflesso dell’antico impero bizantino. Ma tutto cio era ben poco. 
Sotto il giogo della tirannia turca e la continua minaccia della morte era 
impossibile non solo un progresso sistematico, ma persino l’esistenza di una 
letteratura; qualunque movimento spirituale e culturale viene ben presto 
soffocato in tutto il paese.

R od i, C ipro, Greta. -  In una condizione piivilegiata si trovarono le 
isole di Eodi, Cipro, Creta e PBptaneso, che sotto la signoria dei cavalieri e 
veneta riuscirono a sottrarsi, piu o meno a lungo, al dominio turco. L’occu- 
pazione veneta esereito su queste isole una larga e benefica influenza, favo- 
rendo un’importante fioiitura letteraria. Per Eodi si ricordano le cosiddette 
poesie amorose di Eodi (benche non esclusivamente rodiesi): « La peste di 
Eodi » del 1498 e il « Belisario » di Emanuele Georgilas. Piu abbondante la 
produzione di Cipro: una traduzione di sonetti del Petrarca ci attesta la cono- 
scenza nell’isola della poesia italiana, la cui influenza e evidente anche in
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canti d’amore scritti in lingua vernacola. Passate anche queste isole -  Eodi 
nel 1522 e Cipro nel 1570 -  sotto i Turchi, unico centro letterario resta Creta, 
ove il dominio veneto si protrae sino al 1669, procurando all’isola prosperity 
e benessere.

Anche la letteratura cretese, soprattutto epica e drammatica off re 
un’altra prova dell’estesa influenza italiana. L ’opera di gran lunga piu 
importante e l ’« Erotocrito » di Yincenzo Cornaros. II grazioso idilio « Ή 
βοσκοπούλα» (La pastorella), pubblicato da Drimytinos, erroneamente ri- 
tenutone autore, a Yenezia nel 1627, che ci richiama al melodramma 
pastorale italiano dell’epoca, fu apprezzato in Occidente e pur oggi si 
canta in varie isole dell’Egeo. Eicordiamo l ’« Apokopos » di Mpergadis, 
pallida imitazione della « Divina Commedia», che descrive un viaggio 
fantastico nell’Ade; e la « Eima lamentevole sull’amaro e insaziabile Ade » 
di Pikatoros (inizio del sec. xvi). Appartengono pure al sec. x v i la « Eima di 
una fanciulla e di un giovane», poema d’un amore tradito, l ’«Esilio» d’ignoto 
autore che descrive le sofferenze di chi vive lontano dalla patria; l ’« Assedio 
di Malta » di A. Achelis, riduzione in versi del racconto di P. Gentil de 
Vendome sull’assalto dei Turchi contro quell’isola (1565), e le poesie di 
Sachlikis. L’epica lotta tra i Veneziani e i Turchi (1648-1669) viene narrata 
in 12 mila versi nella « Guerra di Creta » di M. Zanes Mpunialis. Ma e impor
tante specialmente la ricca letteratura teatrale cretese. Viene in prima li- 
nea, se non in ordine di tempo (si dubita dell’esistenza dell’edizione principe 
del 1535), certamente per i pregi artistici il « Sacrificio di Abramo » il cui 
ignoto autore, pur seivendosi di modelli italiani (tra cui l ’«Isacco » di Luigi 
Groto), per i motivi attinti dalla poesia popolare e specialmente per la tratta- 
zione psicologica dell’amore materno e la vivacita dell’azione ha saputo 
creare un’opera in certo modo originale. Meglio conosciuta e molto piii po
polare e l ’« Erofile » di Giorgio Chortakis, in cinque atti, pubblicata per la 
prima volta nel 1637. Sono da annoverare anche lo « Zenone, » imitazione 
della tragedia latina omonima del gesuita Giuseppe Simon (Eoma 1648); lo 
« Stathis, commedia analoga al « Fedele » di Pasqualigo; il « Gyparis, » tra- 
gicommedia postorale, ove compaiono tradotti versi del Guarini, del Tasso e 
dell’Ongaro. che descrive la conversione all’amore di due pastorelle, che 
prima l ’avevano demo; il « Fortunato » di Marco Antonio Foscolo.

L ’importanza della letteratura cretese, che ebbe vasta risonanza in 
Grecia, consiste nell’unita e freschezza della lingua, che e un dialetto elevato 
alia dignita di idioma letterario, capace di esprimere musicalmente e plastic 
camente tutte le situazioni liriche e drairmatiche. Si presenta poi come 
argcmento degno di accurato studio Pinfluenza dellr, letteratura italiana, 
la quale si manifesta anche nel lessico e qualche volta persino nella sosti- 
tuzione della scrittura latina ai caratteii greci.

L a  le tte ra tu ra  fu o ri d i Creta. I  fa n a r io t i. -  In Creta sarebbe indubbia-
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mente sorta una vera letteratura neogreca, se si promettenti germogli non 
fossero stati troncati dalla eonquista turea del .1669.

Certo non mancarono anche altrove tentativi poetici rappresentati 
da lamenti sulla perdita delle citta piu importanti, Costantinopoli, Atene, 
Cipro, da poemetti didattici o storici, come quello di Giovanni Koroneos 
che in 500 versi canta le gesta del condottiero Mercurio Bua al servizio di 
Venezia, la « Storia di Taliapiera » e la « Storia del re di Scozia e della regina 
d’Inghilterra, » tratta dal « Decamerone», di Giacomo Trivolis. Questi 
poemi pero e altri numerosi che videro la luce fino al sec. x v in  hanno impor- 
tanza solo documentaria, ma scarso valore artistico. Superior] le favole 
di Giorgio Etolos (sec. xvi), che riduce in versi le favole esopiche. Anche la  
lirica non ha molto da presentare in quest’epoca.

I pochi componimenti degni di nota, tra cui una serie di sonetti, sono 
dovuti a Greci che avevano studiato in Italia o si erano definitivamente 
stabiliti in Occidente. Solo verso l ’inizio del sec. x vm  s’incontrano nelle Isole 
Ionie, specialmente a Zante, alcuni tentativi sotto l ’influenza italiana; si 
rendono piu sensibili verso la fine del secolo, quando il dominio francese e 
quello russo, succedutisi al veneto, diedero luogo a scissioni e lotte tia  i 
nobili e il popolo. Una poesia. a sfondo satirico e polemico annuncia il rina- 
scimento letterario in quelle isole. Le opere di N. Kutuzis (1746-1819) 
di A. Martelaos (1754-1819) e di T. Danelakis presentano alcuni pregi come 
pitture degli odi personali e della satira de 1 tempo.

Un movimento piu serio si avverte a Costantinopoli. ove per iniziativa 
del patriarcato si era fondata la « Grande scuola nazionale » che fu per tutto 
il periodo della schiavitu il centio piu attivo degli studi, e sul cui modello 
si aprirono piu tardi scuole minori in altre parti. Intorno al Patriarca, che 
e ormai capo supremo della nazione, si concentrano le famiglie piii ricche e 
piu colte, che dalla localita (Fanar), dove esso risiede dal 1601, sono deno
minate fanariote. I loro discendenti, che attingono la loro cultura dal mondo 
classico e dall’Occidente, ove spesso vengono educati, riescono presto a occu- 
pare i posti piu elevati nell’amministrazione ottomana: tra essi sono scelti 
i principi delle Provincie Danubiane, le quali diventano cosi un altro centro 
di cultura greca e un focolare per il movimento d’insurrezione. Sennonche 
la loro produzione letteraria, ispirata da calcoli patriottici e dalla costante 
preoccupazione di un ritorno verso il passato, ritenuto unico mezzo di sal- 
vezza per la lingua e per la razza, riesce generalmente fredda e poco icteres- 
sante.

Fra la letteratura, prevalentemente teologica e didattics, sono di 
maggior rilievo le opere di Nicola Sofianos di Corfu, il quale, educato a 
Roma, comprese fra i primi gl’inconvenienti della tendenza arcaieizzante, 
e cerco di farsi maestro ai suoi contemporanei. Pubblica nel 1554 a Venezia 
una traduzione in lingua parlata dell’« Educazione dei giovani » di Plutarco,
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esprimendo nel prologo le sue idee sulla questione linguistica; e compila 
anche una grammatica della lingua popolare, rendendosi cosi il promotore 
della tendenza volgareggiante. Anche Francesco Skufos ed Elia Miniatis 
seguono in fatto di lingua idee non molto diverse. II primo, rifugiatosi in 
Italia dopo la eonquista turca di Creta, sua patria, e divenuto professore 
alia scuola greca di Venezia, e principalmente noto per la sua «A rte reto- 
rica ». Del secondo, nato a Cefalonia nel 1689, ma educato a Venezia, ebbero 
larghissima diffusione la « Pietra dello scandalo » (sulla causa dello scisma) 
e il libro di prediche « Insegnamenti», che fu tradotto anche in italiano. 
Vincenzo Damodos (.1679-175-) da Cefalonia adctta nelle sue opere filoso- 
fiche il volgare e nella logica ne spiega le ragioni. Degni di ro ta  anche due 
scrittori ecclesiastici: Niceforo TheOtokis (1736-1800) di Corfu ed Eugenio 
Bulgaris (1716-1806) che, oltre a opere teologiche e polemiche contro i 
Latini, composero o tradussero trattati di filosofia, geografia, matematica e 
scienze naturali e cercarono di diffondere le idee filosofiehe occidentali. 
Benche il Theotokis abbia reso omaggio alia lingua volgare col suo «Κυρι- 
ακοδρόμιον» (Corso di Vangeli domenicali), pure seguiva un indirizzo stret- 
tamenteclassicheggianteepuoconsiderarsiil precursore della « katharevusa». 
Cesario Dapintos, nato a Scopelo nel 1714 e, dopo una vita  avventurosa, 
morto monaco al M. Athos nel 1789, compose molte opere «Specchio delle 
donne, Giardino delle Grazie, Efemeridi Daciche » di stile seiatto, in lingua 
vicina a quella parlata.

P o es ia  popolare. -  Mentre la letteratura dotta in generale decade, 
prende grande sviluppo la poesia popolare, che in Grecia costituisce un ele- 
mento importante della produzione artistica. A i canti popolari della Grecia 
antica seguono quelli del periodo bizantino che culminano nei canti acritici 
(da άκριτης « limitaneo »); a questi si riallaccia.no quelli dell’epoca post- 
bizantina, che costituiscono durante il periodo della schiavitu un elemento 
culturale dei piu caratteristici e importanti. Anche dopo la creazione dello 
stato libero e la rinascita spirituale, la poesia popolare continuo a essere 
largamente coltivata e a esercitare grande influenza sulla letteratura. Alla 
poesia popolare s’ispirarono i giovani poeti della scuola ionica e piu tardi 
quelli del gruppo ateniese, quando, stanchi delle correnti predominanti che 
imitavano servilmente la letteratura romantica dei paesi nordici e latini, 
vollero acquistare una propria originalita e liberta di spirito, aderendo alia 
lingua, ai sentimenti, alia vita  del loro paese. La poesia popolare greca, ca- 
ratteristica per la vivacita, per la semplice e chiara espressione, per i senti
menti profondi e sinceri, per l ’agilita della lingua e della ritmica, si presenta 
non come una poesia primitiva ed elementare, ma progredita e perfezio- 
nata.

Tra le varie classi di questi canti rkordiamo quelli «eleftici»: piccole 
epopee piene di passione e drammatieita descrivono con vivi colori la vita
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avventurosa e randagia dei clefti. Ben si comprende come questi tesori di 
poesia popolare destassero in Europa la piu viva ammirazione.

A lb o ri d i r in a s c ita . -  Nel sec. x v m  incomincia un lavoro piu organico 
e si scorgono i primi bagliori di un’alba novella. I Greci soprattutto col com- 
mercio avevano raggiunto un certo benessere economico, mentre il clero e 
i fanarioti intraprendevano un’intensa azione educatrice con l ’istituzione 
di scuole e societa letterarie, con la diffusione di libri stampati a Venezia, 
Trieste, e Vienna, dove erano fiorenti colonie. S ’intensificano i contatti con 
l ’Occidente e si allarga la conoscenza delle letterature italiana e francese, 
mediante numerose traduzioni. Dai giovani, che hanno compiuto la loro 
educazione in Italia e in Francia, si propagano in patria le nuove idee del- 
l ’enciclopedismo e della rivoluzione francese. Maturano cosi i primi frutti 
di un risveglio intellettuale e nazionale. In questo periodo di fermento si 
acuisce la questione della lingua che prosegue lino ai nostri giorni. Nel nuo- 
"vo regno di Grecia si adotta come lingua ufficiale la « katharevusa ».

Intanto Bigas di Ferre (o Velestino, 1750-1798) lancia il suo appello 
agli oppressi e, nuovo Tirteo, incita i Greci alia riscossa con canti infocati 
d’amor patrio che suggella con la vita: Giovanni Vilaras (1771-1823) scrive 
liriche, favole e satire argute in lingua dialettale, Atanasio Christopulos 
(1772—1847), lirico e drammatieo, rnette in ridicolo le esagerazioni pnriste 
nella commedia « Korakistika » (Lingua dei corvi: con allusione a A. Korais), 
che sara poi imitata da Demetrio Byzantios nella « Babilonia ». Si arriva 
cosi all’epoca dell’insurrezione greca.

S cu o la  io n ica . -  Un sano e fecondo movimento letterario di produce 
nelle Isole lonie, che, sottratte come possedimento veneto alia barbarie 
turca, avevano goduto i vantaggi d’una grande cultura, sotto l ’lnfluenza 
italiana, in paite controbilanciata dalla diversita di culto, dall’immigra- 
zione di profughi greci e dall’intimo contatto con i fratelli oppressi della 
vicina sponda. Mentre le classi alte dipendevano per l ’istruzione ed educa
zione dall’Italia (si frequentavano le universita italiane; 1’italiano fu la lin
gua ufficiale sino al 1851), cresceva fra il popolo l’influsso dei canti dei clefti. 
Cosi tra i giovani, che addestrati alle finezze della poesia italiana eompren- 
devano i pregi di una lingua scritta in contatto con la vita, sorse una scuola 
poetica, che coscientemente s’ispira alia poesia dei canti nazionali e adopera 
la lingua popolare. Di questa schiera, che si eontraddistingue per finezza 
artistica, vigoria d’espressione. profondita di pensiero, patriottismo, giusto 
temperamento di classicismo e romanticismo, diventa presto capo e maestro 
Dionisio Solomos (1798-1857), l ’amico di Foscolo, Monti e Tommaseo, il 
massimo poeta della Grecia moderna.

Nato a Zante, viene giovane in Italia, ove compie gli studii universi- 
tari e scrive le prime poesie in lingua italiana. Indipendente eeonomica- 
mente, dedica la sua vita a ll’arte e alia poesia, ma, di carattere strano e
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irregolare, lascia molti suoi lavori incompiuti. Qui ricordiamo solo l ’« Inno 
alia liberta », che per l ’entusiasmo patriottico e poetico, l ’arditezza della 
fantasia e la vigoria della lingua nobile, ma naturale, merito di assurgere 
a inno nazionale della Grecia. Grandissima l ’influenza del Solomos sulla 
scuola ionica e sulle generazioni posteriori. Vicino a lui il pindarico An
drea Calvo (Kalbo), pure di Zante (1782-1867). Educato anch’egli in Ita
lia, scrisse in italiano due tragedie e in greco due raccolte di poesie «Lira» 
e « Liriche ». Originale nei concetti, con una lingua ne purista ne popolare, 
ma tutta personale, con nuovi schemi metiici d’impronta italiana, sorpassa 
spesso in forza poetica lo stesso Solomos. Tra i migliori discepoli del Solo
mos sono: Giacomo Polylas (1826-1896) di Corfu, profondo osservatore e 
critico, fine traduttore dal tedesco, dall'inglese e dal greco antico: il senti- 
mentale e mistico Giulio Tipaldo (Typaldos) di Cefalonia (1814-1883), vis- 
suto a lungo in Italia, ardente del greco popolare, traduttore della «Gerusa- 
lemme Liberata»; Giorgio Tertsetis (1800-1874), che scrisse in italiano 
la « Morte di Socrate », e, tra le varie opere greche, il mediocre « Sogno del 
re Ottone », che, a imitazione della Divina Commedia, descrive il viaggio 
nell’oltretomba del re e della regina per ricevere ammaestramenti dagli 
antichi; Gerasimo Markoras (1826-1911), corretto verseggiatore il cui « Giu- 
ramento » e stupenda lievocazione di episodi dell’insurrezione cretese del 
1866; S. Marzokis (1855-1913; figlio di un Marzocchi oriundo bolognese), 
che ha schiuso nuovi orizzonti alia poesia neogreca riaccostandola alle forme 
classiche e riproducendo metri italiani (in italiano scrisse « Poesie e Ore di 
tormento »; Lorenzo Mavilis (1860-1912), finissimo eesellatore di sonetti e 
traduttore da lingue europee e dal sanscritto, ucciso a Driskos sotto la di
visa di capitano garibaldino; Giorgio Kalosguros (1849-1902), fine critico 
e traduttore delle poesie italiane del Solomos, dei « Sepolcri» del Foscolo, del 
« Saul » dell’Alfieri, dell’« Inferno » di Dante. Eicordiamo pure Andrea Laska- 
ratos di Cefalonia (1811-1901), poeta satirico, che esercito grande influenza 
con le sue aspre censure e con la severita dei suoi costumi. In italiano scrisse 
« Le mie sofferenze e le mie osservazioni nelle prigioni di Cefalonia» e «l’Au- 
tobiografia ». Alla scuola ionica si riconnettono due grandi poeti, per quanto 
abbiano alcune speciali caratteristiche: l ’epirota Giorgio Zalokostas (1805- 
1858), il soldato che con poemetti epico-liriei canta episodi e scene della 
gloriosa epopea nazionale; duramente provato dalla sorte, effonde nelle 
sue liriche il dolore e l ’amarezza. Molto superiore a lui, Aristotele Valaori- 
tis di Leucade (1824—1879), che nei « Eicordi dei m o rti» e nei grandi poemi 
epico-lirici canta la lotta dell’anima greca contro la malvagita del tiranno 
All pascia (Frosyne), l ’avversione alia signoria straniera (Fotiiios) e le 
eroiche imprese della rivoluzione (Atanasio Diakos). Pretto romantico, 
si abbandona talvolta a ll’enfasi vittorughiana. Con le sue poesie, che possono 
defmirsi poesia popolare sollevata a poesia d’aite -  tanto s’ispira nella forma
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e nel contenuto ai canti cleftici -  contribul efficacemente alia formazione 
della nuova lingua poetica.

Scuo la  aten iese. -  Parallelamente alia scuola ionica, nella Grecia con
tin en ta l sorgeva e rapidamente si propagava la scuola ateniese o roman- 
tica, che predomina dalla costituzione del regno sino al 1880. Ne sono fon- 
datori Greci fanarioti, accorsi alio scoppio della rivoluzione per cooperare 
alia causa nazionale e stabilitisi in Atene, divenuta la capitale e il centro 
culturale dello stato. Ammiratori della letteratura francese, soggiacciono 
alle tendenze romantiche, presto degenerate in romanticismo esagerato e 
pessimismo deleterio: adoratori dell’antichita e fautori, come tutti i fana
rioti, della lingua purista, questa adottano nelle loro opere lette- 
rarie.

Emergono fra essi i fratelli Sutsos che, educati in Occidente, traduttori 
poliglotti, introducono per primi in Grecia il romanticismo. II maggiore, 
Alessandro (1803-1863), nelle satire, ne!F« Errante », ispirato dal « Childe 
Harold », e nella « Grecia lottante contro la Turchia », sfogail suo odio contro 
Capodistria, la reggenza bavarese e i Turchi; I’altro, Panagiotis (1806- 
1868), nelle sue opere (Ό οδοιπόρος -  II Y iandante- suggerito dal « Man- 
fredo » di Byron) rivela un’indole piu sentimentale e pessimista. Con essi 
Alessandro Rizos Rargabis (1810-1902), scrittore straordinariamente fe- 
condo e di notevole finezza stilistica, le cui liriche, complicate nella forma, 
riescono fredde; Elia Tantalidis (1818-1879) da Costantinopoli, Giovanni 
Karasutsas (1824-1876) da Smirne, Teodoro Orfanidis (1817-1886), scrit
tore di vasta coltura e rinomato botanico. Rappresentano l ’imperante roman
ticismo Achille Paraschos da Nauplia (1838-1895), che, dotato di facile 
lirismo, fu a suo tempo popolarissimo; e poeti immaturamente rapiti, De- 
metrio Paparrigopulos (1843-1873), profondo pensatore pessimista e Spi
ridione Vasiliadis (1845-1874), lirico anche nei suoi drammi. Alla stessa 
scuola appartiene Angelo Blachos (1838-1909), di larga cultura, traduttore 
dal greco antico e da lingue moderne; Giorgio Paraschos (1822-1886), fra- 
tello d’Achille; Alessandro Byzantios (1841-1898) e parecchi altri.

Per quanto le due scuole differissero nell’indirizzo e nell’uso della lingua, 
possedevano alcuni elementi comuni; anzitutto il sentimento patriottico, 
che in alcuni trascende in patriolatria (la « Grande Idea », la ricostituzione 
dell'impero con capitale Bizanzio, e il miraggio che seduce i poeti di questo 
periodo) e la predilezione per la forma epica e per il verso politico (decapen- 
tasillabo), che man mano si perfeziona diventando il metro preferito.

La prosa progredisce lentamente. La piccola Grecia, improvvisata social- 
mente, politicamente e moralmente. priva di tradizione filologica, si abban- 
dona ai facili entusiasmi e al lirismo. I temi delle novelle e dei romanzi si 
cercano non nella vita quotidiana, ma nella storia, oppure si attingono 
dalle societa occidentali, conservando sempre lo sfondo romantico. Percio
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da principio la prosa non partecipa, anzi resta estranea all’anima del popolo, 
come ne e indice l ’uso pragmatico della lingua pura arcaicizzante.

Presentano dunque mediocre valore alcune opere dei fratelli Sutsos, 
di Rangabls, di Blachos, di Pop. Poche le eccezioni, tra cui il « Thanos Ble- 
kas », fedele pittura della vita montanara e della societa dell’epoca del re 
Ottone, del dotto Paolo Kalligas (1814-1890), che puo considerarsi il padre 
del romanzo neoellenico, e la «Papessa Giovanna» di Emanuele Roidis (1835- 
1914), romanzo storico, che si attiro la scomunica del S. Sinodo. Ricordiamo 
anche Demetrio Vikelas (1835-1909), la cui opera (Λουκής Λάρας, e altri 
bozzetti) si distingue per lo spirito realistico e per la vivacita e semplicita 
della narrazione; Stefano Xenos, noto specie per « Ή ήρωΐς της έλληνικής 
έπαναστάσεως» (L’eroina della rivoluzione greca); Giovanni Zampelios per 
i «Κρητικοί γάμοι» (Nozze cretesi) e altri ancora.

Straordinariamente abbondante e la produzione drammatica, per quanto 
non riesca a toccare alte mete. Nella maggior parte degli autori manca la 
analisi psicologica e l ’originalita. Gli uni, ammiratori della tragedia classica, 
ricalcano le antiche orme, gli altri, imbevuti di idee occidentali, imitano il 
teatro shakespeariano e i classici italiani e francesi del sec. x v t .  Si credeva 
che la societa greca, povera e semplice, non potesse offrire materia adatta, 
e non si pensava che quella societa, dai costumi primitivi e dalFanimo schetto, 
poteva essere una vera miniera per l ’artista. Anche quei pochi che, avendo 
compreso gl’inconvenienti dell’indirizzo dominante, si propogono di liberarsi 
dall’imitazione straniera, non sempre ci riescono. Grande ostacolo oft're la 
metrica e la lingua arcaica, che toglie vivacita e naturalezza al dialogo e 
impaccia l ’azione.

Le tragedie di Giovanni Zampelios (1786-1866) d’ispirazione patriot- 
tica risentono l ’influenza dell’Alfieri (Timoleonte); i drammi dei Sutsos 
sono impregnati di byronismo e romanticismo pessimista e quelli di Ran- 
kabis hanno un’impronta arcaica. Piu interessanti i drammi di Demetrio 
Vernard4kis (1834-1907) e di Spiridione Yasiliadis (Galatea).f

N u o v a  scu o la  aten iese. -  Nell’ultimo quarto del 1800 si ha, in tutti i 
campi della letteratura, una rinascita favorita dalle migliorate condizioni 
dello stato, dall’incremento della coltura e dalla maggiore conoscenza delle 
letterature straniere, di cui si traducono le opere piu significative e si seguono 
le nuove tendenze. TI parnassianesimo, il simbolismo, l ’espressionismo, 
e tutte le altre correnti dell’Europa nordica e latina, specialmente della Fran- 
cia, si propagano presto e trovano numerosi seguaci, ai quali non manca 
ormai una propria tradizione letteraria e un indirizzo nella severa critica del 
Roidis, che per primo condanna le tendenze fino allora prevalenti. Si cerco 
di liberarsi dalle chimere ed esagerazioni sentimentali del passato, abban- 
donando nello stesso tempo l ’indirizzo arcaicizzante. La poesia divenuta piii 
pensata e riflessa, si avvia verso larghi orizzonti e affronta i grandi pro-
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blemi. Dirige questo movimento Costis Palamas, e ccn lui specialmente 
Giorgio Drosinis e Giovanni Polemis. Una reazione ben piu violenta inizia 
nel 1888 Giovanni Psycharis con «Τό ταξίδι μου» (II mio viaggio), in cui si 
rende pioniere audace della lingua volgare. II suo riformismo, radicale anche in 
fatto di ortografia, e adottato con entusiasmo dai giovani, alcuni dei quali si 
spingono a esagerazioni estremiste creando quell’indirizzo « scapigliato » co- 
nosciuto sotto il nome di malliarismo (μαλλιαρισμός). Einnovato lo spirito in- 
formatore e resa piu agile e naturale la lingua, il progresso e rapido e sicuro.

Nella poesia, prevalentemente lirica, primeggia il Palamas, nato a Pa- 
trasso nel 1859, poeta di fama universale. La sua poesia fortemente impre- 
gnata di tradizioni popolari e stata dapprima descrittiva e sentimentale, poi 
e divenuta poesia di idee. Vi si trova grazia, potenza, profondita, una ten
denza a rendere visioni e sogni fluttuanti con grandi voli lirici, che talvolta 
ei perdono nelle altezze. F vero artista della rima e del ritmo. Con le sue 
opere «Ό τάφος » (La tomba), «Τά μάτια της ψυχής μου» (Gli occhi della mia 
anima), «’Ίαμβοι καί άνάπαιστοι» (Giambi e anapesti), «Ό δωδεκάλογος τοϋ γύφτου» 
(II dodecalogo dello zingaro), «Ή φλογέρα τοϋ βασιλια» (II flauto del re), ecc., 
segna una data nell’evoluzione della letteratura neogreca. Ha scritto anche 
articoli di critic?, letteraria e una novella molto ammirata, «Ό θάνατος τοΰ 
Παλληκαριοΰ» (La morte del Pallicaro). Tra i numerosi seguaci della nuova 
scuola emergono Nirvanas (pseudonimo di Apostolidis), profondo studioso, 
cultore di quasi tutte le forme letterarie; E. Vutieridis, noto oltre che per 
le sue liriche, per le traduzioni e i suoi studi sulla letteratura neoellenica; 
Porfyras (Sypsomos), poeta dalla lira triste e delicata, Malakasis, Chatzo- 
pulos, oltre che poeta anche notevole pensatore; Gryparis, lirico e pensatore 
acuto, traduttore di Eschilo, che con Pietro Blastos coltiva di preferenza il 
sonetto; L. Papantoniu, anclie garbato prosatore; Skipis, pure scrittore 
drammatico; Sikelianos, l ’umanista adoratore delle antichita; Filyras (Iko- 
nomopulos), Pasagiannis, Dafnis, Jofyllis, Uranis e altri. Intanto Costan- 
tino Skokos e Giorgio Suris (fondatore del giornale satirico «Ρωμιός») con- 
tinuano l ’opera di Andrea Laskaratos nella satira e nell’epigramma.

Anche il dramma fa notevoli progressi. I giovani autori ispirati dalla 
nuova tendenza comprendono che per rendersi originali devono abbandonare 
gli ambienti storici o stranieri per rivolgersi alia realta e alia vita greca, 
adottando anche la lingua parlata.

Tra gl’innovatori si distinguono Anninos, anche critico e spiritoso 
umorista, lo storico Kampuroglu, Dimitrakopulos, Laskaris, autore di 
saggi sulla storia teatrale. T. Moraitinis commediografo e valente pro
satore, Demetrio Tankopulos, pure egregio prosatore e poeta. fondatore 
della rivista «Νουμάς», organo dei volgaristi. Xenopulos infine introduce 
il dramma sociale realista, seguito dalla maggior parte dei nuovi autori 
tra cui Kampysis (1872-1902), Spiro Melas, Pantells Chorn, Mpogris.
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Anche la prosa, fino allora fredda e scolastica, diventa interessante e 
viva. Trionfa la novella folkloristica e verista, senza- per altro escludere 
altre tendenze ed aspirazioni.

Sono precursor! del nuovo indiiizzo Alessandro Moraitidis (1851-1929) 
e Alessandro Papadiamantis (1851-1911), novellieri veristi che fanno rivi- 
vere i ricordi della loro isola (Skiathos) e la vita marinaresca; Andrea Kar- 
kavitsas (1866-1922), narratore appassionato della vita provinciale e rurale; 
Christovasilis (1861), novelliere della vita  montanara epirotina, Damber- 
ghis, di quella cretese. Oggi la novella costituisce forse il genere piu progre- 
dito della letteratura contemporanea, ecio si deve soprattutto a Xenopulos, 
che segna un nuovo periodo per la prosa. Si distinguono pure Epach- 
titis (Blachogiannis), i due fratelli Chatzopulos, Eftaliotis, Vutyras, Paro- 
ritis, Papantoniu, e anche Moraitinis, Nirvanas, Melas. Contemporanea- 
mente alia novella progredisce il romanzo, che, ispirato dall’ambiente regio- 
nale, riveste anche un carattere sociale. Primeggia la figura di Gregorio 
Xenopulos, nato a Zante nel 1871, il piu fedele pittore della vita greca di 
carattere psicologico. II romanzo di Xenopulos si aw ieina a quello occi
d en ta l, senza per altro allontanarsi dal suo ambiente. Gareggia con lui 
Kokkinos, conoscitore profondo della societa ateniese, dotato di spirito ana- 
litico e psicologico: grazioso narratore sa tener viva l ’attenzione dei lettori. 
Oltre a questi due maggiori rappresentanti, il romanzo trovo in Grecia degni 
cultori in Lykudis, Kondylakis, Nirvanas, seguace di Schopenhauer e di 
Nietzsche, Chatzopulos, fondatore della rivista «Τέχνη», che fu l ’organo dei 
giovani scrittori, Christomanos, Theotokis che subisce l ’influsso di Tolstoj 
e Dostoevskij. Sono pure da ricordare Travlantonis, Emilia Dafni.

Nel secolo scorso la critica in Grecia era superficiale e guidata general
mente da motivi unilaterali e da passioni personali. Ad eccezione di Boidis 
e Polyl&s, i critici sono pedanti e di ristrette vedute. Ma con il tempo anche 
la critica si perfeziona, diventa piu profonda, piu analitica, piu serena. Idee 
ed apprezzamenti errati vengono rettificati: caratteristica la rivalutazione 
della scuola ironica. Scrivono articoli di notevole valore artistico Pala
mas, Kalosguros, Xenopulos ed anche alcuni giovani con adeguata prepa- 
razione, come Kampanis, Politis, Ngolfis, Tsirimokos, Cleone Paraschos.

B i b l . :  Le storie letterarie di Rizos Nerulos (1828), Rangabis (1877), Nicolai (1876), 
Lamber 1882 (tradotta in italiano da A. Boccardi, Napoli 1883) sono antiquate. K. Diete- 
rich, « Greschichte der byzant. und neugriech. L iteratu r », L ipsia 1902; D. C. Hesseling, 
« Histoire de la  litterature greeque moderne » trad , a cura di H. Pernot, P arig i 1924; A. K am 
panis, «'Ιστορία της νέας έλληνικής λογοτεχνίας», A lessandria d ’ Egitto 1925; E. Vutieridis, 
« 'Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας», I, II, 1, Atene 1925-1927 (in corso di pubblicazione). 
Saggi partico lari; «Διαλέξεις περί έλλήνων ποιητών τοΰ ιθ·'αίώνος », voll, 2, 2a ed., Atene 1925; 
U. Pernot « Etudes de littera ture greeque moderne », s. 2a, Parig i 1916-19] 8 ;F . De Simone- 
Brouwer, « L a  Grecia moderna », s. l a 3a, Napoli 1909-13; id ., « Per gli studi neoellenici in
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Ita lia » , in «Rend. Acc. L incei», scienze morali, XVII (1908), fasc. 10, iv i la  bibl. degli studi 
neogreci del Canna, Teza, Palumbo, Pavolin i, Ciuti, ecc.; £ . Legrand, « Bibliotheque grec
que vulgaire », voll. 9, P arig i 1880-1902; voll. 10 « Έρωτοπαίγνια » a cura di Hesseling-Pernot 
(1913); id ., « Collection de monuments pour servir a l ’etude de la langue neohellenique », 
fasc. 22 in due serie, P arig i 1869-1875; id ., « Bibliographie neohelldnique . . . aux XVc 
et XVIe siecles », voll. 4, P arig i 1885-1906; « Bibliogr. neohell . . au XVIIe sifecle, » voll. 5, 
Parigi 1894-1903; « Bibliogr, neohell. . . . au X V IIIe s iec le», voll. 2, a cura di P etit-Pernot, 
P arig i 1918-28; «B ibliogr. ionienne, » voll. 2, Parig i 1910.

Canti popolari; Collezioni generali di C. Fauriel (voll. 2, Parig i 1824-23), A. Passow 
(Lipsia 1860). E. Legrand (Parig i 1882), N. Politis (Atene 1914). Collez. particolari: P. Ara- 
vantinos (1880) per l ’Epiro, A. Jannarak is (1876), e A. K riaris (1921) per C reta; A. Sakel- 
larios (1890-91) e Lipertis (1923) per Cipro; M ichailidis-Nouaros (1928) per Scarpanto, 
P. Gneftos per Rodi; N. Tommaseo, « Canti popolari g rec i» , Yenezia 1842 (ristam pa con 
aggiunte e introd. di P. E. Pavolini, Palermo 1903); P. Aporti, « Canti popolari della Grecia », 
Milano 1881. -  Principal! edizioni di autori neoellenici nelle collez. E lefterudakis, Fexis, 
Kollaros, ecc.

Antologie: F. De Simone-Brouwer, «Μικρά έκλογή πεζών και ποιήσεων», Napoli 1906; 
Ε. B righenti, « Crestomazia neoellenica, » Milano 1909; Legrand-Pernot, « Chrestomathie 
grecque moderne », Parig i 1899; H esseling-Pernot, « Chrestomathie neohell6nique, Parig i 
1925. Numerose le antologie liriche: O. Polemis, «Αύρα», Atene 1910; C. Skokos, « Νεοελλη
νική ’Ανθολογία», voll. 2, Atene 1923: T. Agras, « Οί νέοι» (1910-1920). Atene 1922.
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