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Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΓΠΑΛΔΟΣ Κ Α Ι Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
Ραδιοφωνική ομιλία τοΰ καθηγητοϋ ιταλικής φιλολογίας έν τώ Πανεπιστημίω Αθηνών

κ. ΒΙΝΤΕΝΤΣΟ ΜΠΙΛΖΙ

Ή ιστορία τής ένδοξου έθνικής τών Έλλήνων παλιγγενεσίας ύπήρξε καί έξακο- 
λουθεΐ έτι νά είνε το άντικείμενον έμβριθών μελετών οχι μόνον έν Έλλάδι, άλλά καί 
έν πάσαις ταϊς πεπολιτισμέναις χώραις.

Μεταξύ τών πρώτων δέ τούτων χωρών έρχεται ή ’Ιταλία · θά ήρκει δέ πρός άπό- 
δειξιν ή άπλή μνεία λ. χ. τοΰ διτόμου έργου τοϋ Luigi Ciampolini, τό όποιον έργον 
παρέχει μεγαλειώδη καί ζωηροτάτην εικόνα ολοκλήρου τής σειράς τών γεγονότων, άτινα 
έλαβον χώραν καθ’ δλην τήν άπο τοΰ 1821—31 περίοδον τής Ελληνικής Επανα- 
στάσεως.

Οΰτε όμως οί Έλληνες ιστορικοί οΰτε οί ’Ιταλοί κατώρθωσαν μέχρι σήμερον νά 
καταδείξουν καί έξάρουν άρκούντως τήν πνευματικήν ή υλικήν συμβολήν τής ’Ιταλίας 
κατά τήν έν λόγω περίοδον.

Βεβαίως ή ιδέα τής ελευθερίας καί ανεξαρτησίας ή προελθοΰσα έκ τής Γαλλικής 
Έπαναστάσεως έδωκε τήν πρώτην ώθησιν είς τήν έλληνικήν.

Τήν ιδέαν όμως ταύτην τής έλευθερίας καί άνεξαρτησίας, αν οχι άμέσως, έξ- 
άπαντος έμμέσως ένεφύσησε καθαρωτέραν ή ψυχή καί ό πολιτισμός τής ’Ιταλίας διά 
μέσου τών Ίονίων νήσων, πού φυσικά εύρίσκοντο είς στενήν καί άμεσον έπαφήν μέ τήν 
Ελλάδα καί έγεφύρωνον ταύτην μέ τήν γείτονα ’Ιταλίαν.

Ή  Επτάνησος, λοιπόν, ή αΐγλοβόλος πλειάς τοΰ Ίόνίου, ή άναδείξασα ενδόξους 
άνδρας, μέ τό άνώτερον πνεΰμα πού διεΐπε τόν βίον της καί μέ τόν έξειλιγμένον καί 
άκμαΐον πολιτισμόν της, συνετέλεσε μεγάλως είς τήν έξασφάλισιν τοΰ θριάμβου κατά 
τόν μακρόν καί αιματηρόν άγώνα.

Ά ν  ύποθέσωμεν ότι έλειπαν αί φωτειναί έκεΐναι προσωπικότητες τοΰ Καποδι- 
στρίου, τοΰ Ρώμα, τοΰ Φωσκόλου, τοΰ Μουστοξύδου καί πλείστων άλλων Έπτανη- 
σίων, ο'ίτινες έμορφώθησαν καί εζησαν έν ’Ιταλία, δέν θά εΐχαμεν ’ίσως σήμερα άσφαλή 
γνώμην περί τών μεγάλων γεγονότων, τής ηρωικής ισχύος και τής νικητηριου τρμής 
ένός μικροΰ λαοΰ, στερουμένου όλων τών μέσων τοΰ αγώνος τον οποίον εν τούτοις 
άνέλαβε έναντίον^ ένός άλλου πλουσίως έξωπλισμένου καί πολεμικοΰ λαοΰ.



Και άν ή ιστορία ήδη γνωρίζει πολύ καλά εκείνου- πού τυναίοΓ Αν(·
,  ΡΖουν ,α ί  πολ,οί άλλοι πού ένεργώς συμμετέσχον i

μ4ν„

Ένας Μ  „ύτούς , Ιν,  . Α,μ(λιο! Τ ιβ ,λ&5 4 Κ(ρχι)ρα.ος_ to_

χαΓ&βΕ δ ΡΜτ,°τελθυς Βαλαωρίτ°υ’ πεΡ1 °5 δέν κάμνουν λόγον οδτε αί πλέον ίρτιαι 
φέρε t t  —  ? “Τί“ ™ “ ' Α4τί> 84 ^ ΜΤ “*Ί Εγκυκλοπαίδεια δέν ά,α-
^  ™  Ά ί °· 4”  ^  Ρ^ΓΡ*9»4ς πληροφορίας ολίγου ένδ,αφέ-

, ,Κ“  5 Αίμί' “ :: Τυπάλδος , ϊ «  μία σπουδαία προσωπικό™ καί ώ- λόγιο-

Γ^ΓΓ^ r » ” 0" '  ά” " Μ  «*· * » * » *
.« .  ?  “ °; ?θης Την ωραιαν ταύτγ1ν μ°Ρ9ήν, ή όποία τιμα τήν Ελλάδα

ε £  ΐ Γ Γ π ί Χ  ^  * ■  * - *  * -

- rr: ixrSM —s “
Ο Αιμίλιος Τυπαλδος εγεννήθη έν Κεοκύοα τΛ 17Q8 > > ,

του καί έλαβε δίπλωμα είς τήν Πάδοβαν τώ 1820 ‘ ' ™ς σπουδά?

Ά  IΤ* * ̂  “  ~ ^ Γ Γ

•Γ π ο Τ -1" , “ ’ ·τ“ ν- ”" ,αζ6νΤων “  ^  ^  ’  Τ ™ »» -  Τ ο π ί λ Ζ φ Γ‘ ^ ” λ«„ο „πο_τ»υ σ ύ ρ μ α τ ο ς  τής φιλοπατρίας είς το,οΰτον ^  Ζ τΤ 2  
™ w™Pla’ fcav τόσον φλογερά, διότι προήρχοντο άπό τά μύνια τη-

Χ,νικ,ς VWK του όπου f a .  τό 5σΡ,„ τ „  πϋρ τής φιλοπατρίας, ποό ίφ ,σ ,ν  L &

. 4 μό»„ l“ τ ; ! , : :  : s i :  2 χ ί  r 8“ t,; Έ ω ί8 °5
•Ελλ-,,ας συγχρόνους του, καί Ικ τής μ ε^ 'τοό  « Γ υ ^ , ε Ϊ  Γ ί ΐ  
κυρίως εκ τών συγγραφών πού άφήκε. ’ “λλα

Γ Γ ^
« »  ί  Καποδίστριας εόρίσκ.το ί ,  Γ ,ΐύ „ . ’  " °

.Πόσον μοΰ ε ίν , άγαπ,τό «  όνομά φ ά , ,

W  —  ^  «  Έ » ^  αίωροΰνται άκόμ, ^ ! Να ^

— 394 —

πάντων πού ημείς οί 'Έλληνες, κουρασμένοι άπό τόν τουρκικό ζυγό, εδράζαμε τά όπλα 
καί εΐνε έτοιμοι οί άδελφοί μας νά πεθάνουν γιά τήν πατρίδα. Ένω ή Ευρώπη μάς 
έβλεπε μέ άδιαφορία, ό Θεός μας λυπήθηκε, ό Θεός πού άκούει τά παράπονα καί τούς 
θρήνους τών υποδούλων λαών, καί να που τωρα κάνει να ξυπνηση η Ελλαόα απο· 
τόν βαθύ ΰπνο.

Πήγαινε, τοΰ λέγει, εις τό άναξιοπαθοΰν άττικόν πνεϋμα, κάλεσε στα όπλα τα 
παιδιά σου, άναψε μέσα στά στήθη τους τή φλόγα τοΰ πολέμου και καμε τους άξιους 
κληρονόμους τοΰ άρχαίου μεγαλείου.

'Άγια πράξη θέ νά κάμη δποιος πρώτος ξεσπαθώσει υπερασπιζόμενος τας ιερας 
επάλξεις τής πατρίδος, μά δχι όλιγωτερο αγια κι οχι ολιγωτερο αξια θα εΐνε η πρα- 
ξις πού θά κάμης έσύ ώ Καποδίστρια άπό ’δώ κ εμπρός, συ που με την διπλωμα
τική σου ευγλωττία καί τή σοφία σου κεντάς τωρα και κατευθυνεις την επιχειρησιν. 
Οί φθονεροί καί οί χαιρέκακοι πού άντιτίθενται στό μεγάλο καί άναγκαιότατο έργον 
εΐνε άξιοι καταδίκης. Σύ, καλέ μου κύριε, σκέπασέ τους μέ περιφρόνησιν. Σύ είσαι 
χρηστός κι’ αύτοί εΐνε άθλιοι. Καί τώρα, πριν άποθέσω τήν λύραν, άκουσέ με · κάποιος 
θεός μέ έμπνέει: Μιά μέρα δχι μακρυνή θα ίδοΰμε τη δυστυχή πατρίδα μας ανα
γεννημένη άπό τή μισητή σκλαβιά, να στεκη με το μέτωπο ψηλα αναμεσα στα πιο 
πολιτισμένα έθνη · θά κτυπηθή ή άλαζονεία τοΰ έχθροΰ · θά ταπεινωθούν οι εχθροί 
σου καί θά βαδίζουν μέ σκυμμένο κεφάλι, ένώ σύ, σύ ό όποιος έζησες και θα ζησης 
χρηστός καί άκέραιος, θά έχης δόξα άθάνατη ».

Ό τε ό Αιμίλιος Τυπάλδος κατά τό 1875 άνεδημοσίευε τήν έπιστολήν ταύτην πού 
εΐ/ε γράψει τό 1826 δικαίως έκαυχάτο δτι ύπήρξε προφήτης καί δτι άπό νεανικής 
ήλικίας επραξε διά τήν πατρίδα του, παν δ, τι ήδύνατο, δοξάζων αυτήν δια τών συγ
γραφών του, καί υπηρετών αύτήν διά τών έργων του.

Ή  έν Βενετία οικία του ύπήρξε έπί μίαν πεντηκονεταετίαν τό φωτεινοτερον κεν- 
τρον τοΰ εύρωπαϊκοΰ φιλελληνισμού.

Εΐνε ό Αιμίλιος Τυπάλδος έκεϊνος πού έγραψε διά τόν Μουστοξύδην, τον οποίον 
εΐ/ε ό Καποδίστριας καλέση είς Ναύπλιον, τόν πρώτον οργανισμον τών ελληνικών 
σχολείων, καί ό όποιος προσέφερε δύο φοράς πλούσιας έκ βιβλίων δωρεάς δια την εθνι
κήν βιβλιοθήκην τών Αθηνών. Εΐνε έκεϊνος πού συνέγραφε διά νά δοξάση τήν Ελ
λάδα καί διά νά περιγράψη τάς φυσικάς καλλονάς τής χαριέσσης πατρίδος του Κερ- 
κύρας.

Εΐνε εκείνος πού ένεθάρρυνε καί έβοή&ει παντοιοτρόπως πλειστους συμπατριωτας 
του σπουδάζοντας είς ιταλικά πανεπιστήμια. Εΐνε αύτός που δια μέσου τοΰ γαμβρού 
του ποιητοΰ Άριστοτέλους Βαλαωρίτου άφήκε πλουσιαν συλλογήν βιβλίων εις την 
βιβλιοθήκην τής Βουλήί. Εΐνε τέλος αύτός δστις συνελεξε τους θησαυρους τών χειρο
γράφου πού σήμερον εύρίσκονται είς τό Άρχεΐον Μουστοξυδου εις Κέρκυραν, άλλων 
χειρογράφων εύρισκομένων έν Ά&ήναις καί άλλων εις την εν Λευκαδι οικίαν τών Βα- 
λαωριτών.
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Διά τάς ύπηρεσίας του αύτάς καί διά τήν έν γένει φωτεινήν του δρασιν έτυχε 
πολλών τιμητικών έκδηλώσεων έκ μέρους τοϋ έλληνικοϋ Κράτους.

'Υπάρχει μία έπιστολή τοΰ Κυβερνήτου Ίωάννου Καποδίστρια πρός τόν Αιμίλιον 
Τυπάλδον δημοσιευθεΐσα έν Courrier de Gr&ce -  Αίγινα 15) 27 Απριλίου 1831, 
είς τήν οποίαν τόν ευχαριστεί πού τόσον συνετέλεσε είς τόν πλουτισμόν, μέ τάς δωρεάς 
του, της έθνικής βιβλιοθήκης, εύεργετών ουτω τήν έλληνικήν νεολαίαν καίτοι ζών αύτός 
μακράν της πατρίδος.

Μεταξύ δέ τών άλλων χειρογράφων του πρέπει νά ύπάρχη καί έπιστολή τής 
31 Δεκεμβρίου 1843/12 Ίανουαρίου 1844 διά της οποίας έπιστολής ό πρωθυπουργός 
καί υπουργός τών Εξωτερικών Άνδρέας Μεταξας, άνήγγελλεν εις τόν Τυπάλδον δτι 
διά τάς πολυτίμους του υπηρεσίας πρός τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν καί διά τόν άκραιφνή 
του πατριωτισμόν, ό Βασιλεύς τής Ελλάδος εύηρεστήθη νά τοΰ άπονείμη τόν χρυσοΰν 
Σταυρόν τών ιπποτών τοΰ Τάγματος τοΰ Σωτήρος.
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ΔΕ Μ Ο I A  Ζ Ο Γ ΝΕ Τ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α
τοΰ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Γλώσσης έν τώ Β. Πανεπιστημίω Νεαπόλεως 

κ. Francesco De-Simone Brouwer

Αδύνατο· δέ λησμονώ τά πρώτά μου τά χρόνια, 
"Οταν γλυκοχαρούμενος στούς κάμπους τραγουδοΰσα! 
Παράπονο δέ γνώριζα καί σέ γαλήνη αιώνια 
Μέ νηές πανώριες, λυγερές συχνά κρυφομιλοΰσα.

** *

Τώρα ό καιρός έπέρασε καί πικροσυλλογιοΰμαι 
Πώς είν’ κακός ό άνθρωπος καί φοβερή ή ζωή μου, 
Πώς άλλαξαν τά πράματα, κι ώστόσο τυραννιοϋμαι, 
Κι αιώνια απελπίζεται ή δύστυχη ή ψυχή μου.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

'Ομιλία τοΰ πρώην Ύπουργοΰ Εξωτερικών, καί Προέδρου Διαρκοΰς Έκθεσέως Αθηνών 
καί τοΰ ΈλληνοϊταλικοΰΣυνδέσμου « Άθήναι-Ρώμη » κ.ΛΟΥΚΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΡΟΥΦΟΥ

Η Διεθνής ’Έκθεσις Θεσσαλονίκης διεξήχθη καί έφέτος μετά μεγάλης έπιτυχίας 
τα δέ εγκαίνια τής έτησίαςξ λειτουργίας αύτής έσημείωσαν τήν συνήθη επιτυχίαν καί 
λαμπρότητα.

’Έχω πλειστάκις άναπτύξει τήν έξαιρετικήν σημασίαν αύτής τόσον διά τήν δλην 
έθνικήν μας οικονομίαν καί τό γόητρον τής Ελλάδος, δσον καί διά τήν ένδοξον Μακε
δονικήν Πρωτεύουσαν, μέ τής οποίας τήν οικονομικήν ζωήν έχει άρρήκτως συνδεθή 
ή κατ’ έτος προκαλουμένη έκεΐ έντασις εμπορικών πράξεων είς μεγάλην κλίμακα.

Αλλα και πέραν τής έξυπηρετήσεως καθαρώς έλληνικών καί τοπικών συμφε
ρόντων ή εύτυχώς έξησφαλισμένη πλέον προοδευτική έξέλιξις τής Διεθνοΰς Έκθέσεως 
Θεσσαλονίκης συντελεί σπουδαίως είς τό νά έξαίρεται έτι μάλλον τό φυσικόν έπίκεν- 
τρον τής άναπτύξεως όλονέν στενωτέρας παμβαλκανικής οικονομικής συνεργασίας.

Η Θεσσαλονίκη, ώς εκ τής προνομιούχου θέσεώς της, άποτελεϊ τό σημεΐον είς δ 
καταλήγουν αι οδοι προς το Αίγαΐον δλων τών ομόρων Κρατών. 'Η Διεθνής ’Έκθεσις 
Θεσσαλονίκης δίδει εις αύτήν έτι^ζωηρότερον χρωματισμόν ώς τής φυσικής οικονομικής 
πρωτευούσης τής Βαλκανικής Οίκογενείας, έν τή όποία οίκογενεία κρατύνεται όλονέν πε
ρισσότερόν η δημιουργία παμβαλκανικής συνειδήσεως περί κοινότητος μεγάλων συμφε
ρόντων, δυναμενων να αποδώσουν σοβαρούς καρπούς διά στενωτάτης οικονομικής καί 
πολιτικής συνεργασίας. Η ετήσια λειτουργία τής Έκθέσεως, διά τής έμφανίσεως έν 
αύτή τών διαφόρων βαλκανικών περιπτέρων καί τής δημιουργουμένης κινήσεως, δια
πιστώνει τήν πρόοδον τής δημιουργίας τής παμβαλκανικής αύτής συνειδήσεως, ή όποία 
άλλοτε έκρίνετο ώς ούτοπία ολίγων όνειροπόλων.

Δι ολους τούς?ανωτέρω λόγους χαιρετίζω μέ δλως ιδιαίτερον ένθουσιασμόν τό 
γεγονος οτι τα συνκλονίζοντα τήν Εύρώπην τραγικά γεγονότα δέν έματαίωσαν τό έφε- 
τεινό άνοιγμα τής Έκθέσεως.

Το δτι ή άγωνία τής άνθρωπότητος ένώπιον τοΰ άρξαμέ jou νέου εύρωπαϊκοΰ 
πολέμου δέν κατώρθωσε νά ματαιώση τό άνοιγμα τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσα
λονίκης, ή όποια εμφανίζεται ώς παρήγορος φάρος καταβαλλομέ\ης άοκνου ειρηνικής 
έργασίας, εΐναι γεγονός σημαντικόν καί ένισχυτικόν τής Παμβ; λκανικής Ίδέας, ή 
όποία στηρίζει τάς βάσεις αύτής έπί ειρηνικής έξελίξεως τών σ/έσεων τών βαλκα
νικών λαών μεταξύ των καί έναντι τών άλλων Λαών.

Ή σύγχρονος λειτουργία τής Διεθνοΰς Έκθέσεως τοΰ η'.λου Ίταλικοΰ ’Έθνους 
είς τό Μπάρι έκπροσωπεΐ τόν ένδόμυχον πόθον τών δύο Γ.ιτόνων Λαών ύπέρ ταχείας
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έμπεδώσεως μακρας περιόδου γενικής ειρήνης, καθ’ ήν ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός, κλη
ρονόμος τών δύο άθανάτων μεγάλων πολιτισμών τοϋ Έλληνικοΰ καί τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ, 
άνακύπτων άπό τάς τρομεράς ζημίας δύο μεγάλων πολέμων, θά λάμψη καί πάλιν είς 
τό παγκόσμιον στερέωμα μέ τό άσβεστον φώς του τό όδηγοΰν τούς λαούς είς τήν 
όδόν τής προόδου.

Η Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης, παλαίσασα έπί μακρά ετη κατά μεγίστων 
δυσχερειών, αί όποϊαι ήπείλουν τήν πρόοδόν της, κατώρθωσε χάρις είς τήν άδάμαστον 
θεληματικότητα καί δραστηριότητα τών διοικούντων αύτήν, νά στερεωθή έπί άκλο- 
νήτων βάσεων καί νά περιβληθή διά τής στοργής ολοκλήρου τοΰ Έθνους, τό όποιον 
άναμένει νά χαιρετίση ένθουσιωδώς τήν έν λίαν προσεχεΐ μέλλοντι έγκαινίασιν αύτής 
είς τάς παρασκευαζομένας μονίμους αύτής έγκαταστάσεις.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΓ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΩΜΑΖΑΙΟ
τοΰ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας έν τώ Β. Πανεπιστημίω Ρώμης

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΖΩΡΑ

Μέσα στά διάφορα χαρτιά τοΰ Θωμαζαίου, πού βρίσκονται στό Pacco 142 τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Φλωρεντίας, καί γιά τά όποια μοΰ δόθηκε άλλοτε ή εύκαιρία 
νά μιλήσω ί1*, σώζονται καί μερικά άνέκδοτα γράμματα τοΰ ’Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, 
πού άπειρος θαυμασμός καί σέβας τόν ένωναν πρός τό μεγάλο Δαλματό φιλόσοφο 
καί πραγματικό φίλο τής Ελλάδος καί τών Έλληνικών Γραμμάτων. Αύτός ό θαυ
μασμός συνοδευότανε κι άπό μιά βαθειά άγάπη καί άφοσίωσι, πού τίς αΰξαιναν οί 
κοινοί δεσμοί μέ τούς Τυπάλδους<2) καί ιδιαίτερα μέ τήν άγαπημένη γυναίκα τοΰ 
ποιητή μας, τήν Έλοϊζία Τυπάλδου, πού, καθώς ό Βαλαωρίτης γράφει στόν Θωμα- 
ζαΐο στό συλλυπητήριο γράμμα γιά τό θάνατο τής γυναίκας του, « φ ι λ ο σ τ ό ρ γ ω ς  
ή γ ά π η σ ε ς  κ α ί  ή τ ι ς  ν η π ι ό θ ε ν  έ μ α θ ε  νά σ υ γ χ έ η  τό όνομά  σου με τά  
τοΰ  ο ν ό μ α τ ο ς  τ ώ ν  γ ο ν έ ω ν  τη ς » .  Σέ κάθε γράμμα βρίσκουμε ανάλογες έκφρά- 
σεις γιά τήν Έλοϊζία (3Κ άλλά καί γιά τόν ϊδιο τόν Βαλαωρίτη, πού μαρτυροΰν τήν 
απεριόριστη έκτίμησι πρός τόν έπιστήμονα καί τήν ειλικρινή φιλία πρός τόν άνθρωπο. 
Πότε τόν άποκαλεϊ « σ ε β α σ τ έ  μοι  φ ί λ ε » ,  πότε « φ ί λ τ α τ έ  μοι  κ .  Θωμ α -  
ζ α ΐ ο » ,  πότε « φ ί λ ε  κ α ί  π ά τ ε ρ » ,  πότε « ά γ α π η τ έ  Νί κο» ,  καί τοΰ δείχει 
πάντα πόση χαρά καί ένθουσιασμό τοΰ φέρνουν τά γράμματά του καί οί ειδήσεις του. 
Γενικώς τοΰ μιλάει στόν πληθυντικό (41, άλλά κάποτε τοΰ μιλάει καί στόν ενικό, όταν 
μάλιστα πρόκειται γιά θλιβερές περιστάσεις, στίς όποιες θέλει πιό μεγάλη νά τοΰ δείξη 
τήν άφοσίωσί του, καί νά τόν νιώση πιό κοντά (5).

Τά γράμματα πού σήμερα δημοσιεύουμε παρουσιάζουν δχι λίγο ένδιαφέρον, γ ιατί 
έκτός άπό μερικές καθαρώς οικογενειακές πληροφορίες γιά μιά μικρή περιουσία τών

(1) Βλ. το άρθρο μου «Θωμαζαΐος καί Φωριέλ, άνέκδοτη άλληλογραφία γιά τά δημοτικά μας 
τραγούδια» («Νέα Ε στία», τεΰχος 281 τής 1 Σεπτεμβρίου 1938).

(2) Βλ. τό άρθρο μου «'Ένα άνέκδοτο, καί ενα άγνωστο γράμμα τοϋ Βαλαωρίτη» («Νέα 
'Εστία», τεΰχος 290 τής 15 Ίανουαρίου 1939). Ιδιαίτερα βλ. τή σημείωσι 1.

(3) Έ τσι καί στό γράμμα πού ό Βαλαωρίτης έγραψε στον Θωμαζαϊο άπ’ τή Βενετία στίς 3 
Αύγούστου 1857 — καί πού άναφέρουμε παρακάτω —· μιλώντας του γιά τήν εύγνωμοσύνη τής γυ
ναίκας του, λέει μέσα σέ άλλα: « Σείς, δστις ύπήρξατε διά τήν ’Ελοϊζίαν δεύτερος πατήρ, εύλο- 
γήσατέ την».

(4) Ό  Βαλαωρίτης μεταχειρίζεται πότε τό « ν ο ΐ»  καί πότε τό « le i» , πού είναι καί οί δύο 
συνηθισμένοι τύποι εύγενείας στήν ’Ιταλία, άναλόγως μέ τίς σχέσεις πού συνδέουν τά πρόσωπα.

(5) Στόν ενικό ό Βαλαωρίτης μιλάει σ’ ενα ιταλικό γράμμα, πού εγραψε άπ’ τή Γένοβα στίς 
16 Μαίου 1858 καί στό ελληνικό συλλυπητήριο γιά τό θάνατο τής γυναίκας τοϋ Θωμαζαίου της 
8-20 ’Οκτωβρίου 1873.
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ορφανών της γυναίκας τοΰ Θωμαζαίου, Διαμάντως Παβέλλο, άπ’ τόν πρώτο της γάμο 
μέ τόν Άρτάλε (άπ’ τά ,ρποΐα έχουμε άκόμη μιά άπόδειξι για τό ένδιαφέρον καί γιά 
τις φροντίδες πού ό Θωμαζαΐος έδειχνε γιά τά φτωχά άπροστάτευτα αύτά παιδιά) ί1), 
ό Βαλαωρίτης μιλάει καί γιά τά πολιτικά πράγματα της πατρίδας του, καί γιά τήν 
οίκογένειά του, καί γιά τά ταξίδια του, καί κυρίως γιά τήν ποιητική δράσι του καί 
γιά μερικά έργα του, χωρίς νά παραλείψη νά κάνη καί μερικές παρατηρήσεις γιά τό 
γλωσσικό ζήτημα. Άλλά καί άπό άλλης άπόψεως τά γράμματα τοΰ Βαλαωρίτη πα
ρουσιάζουν ένδιαφέρον, γ ιατί περιέχουν πολλές κρίσεις καί γνώμες του γιά διαφόρους 
συγχρόνους του λογοτέχνες καί γιά διάφορα φιλολογικά ζητήματα (2).

Μαζί μέ τά γράμματα τοΰ Αριστοτέλη^ Βαλαωρίτη πρός τόν Θωμαζαΐο βρίσκονται 
καί δυό άλλα γράμματα : τό ένα εΐναι τοΰ έξαδέλφου τοΰ Βαλαωρίτη Σπυρίδωνος <3> 
πρός τόν Θωμαζαΐο, μάλλον λιγόλογο καί τυπικό, δπου τοΰ παρέχει μερικές πληρο
φορίες γιά τήν έξέλιξι της δίκης τών παιδιών τής γυναίκας του · τό άλλο εΐναι τοΰ 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη καί απευθύνεται πρός τόν φίλο του Μπανκέττι, ό όποιος, 
έπειδή δ ποιητής τοΰ κάνει λόγο καί γιά τόν Θωμαζαΐο, φαίνεται δτι έστειλε τό 
γράμμα στό Δαλματό φιλόλογο, πού τό φύλαξε μαζί μέ τά δικά του.

Ό λα τά γράμματα εΐναι γραμμένα ιταλικά, έκτος άπό ένα, τό συλλυπητήριο γιά 
τό θάνατο της γυναίκας τοΰ Θωμαζαίου, ποΰναι γραμμένο έλληνικά (4). Παρακάτω 
δημοσιεύουμε τίς σχετικές μεταφράσεις κατά χρονολογική σειρά μέ μερικές διασαφη- 
τικές έπεξηγήσεις (5).

** *

Τό πρώτο γράμμα εΐναι τοΰ Σπυρίδωνος Βαλαωρίτη. Γράφτηκε στήν Κέρκυρα 
στίς 12 Νοεμβρίου 1853 καί, καθώς είπαμε, άφορα τήν ύπόθεσι τών ορφανών Άρτάλε. 
Δέν σημειώνεται πουθενά τό ονομα τοΰ παραλήπτη, δέν ύπάρχει δμως άμφιβολία δτι 
αύτός εΐναι ό Θωμαζαΐος. Παραθέτουμε τη  μετάφρασι :

(1) Βλ. σχετικά τό παραπάνω άναφερόμενο άρθρο μου «Έ να  ανέκδοτο, καί ένα άγνωστο γράμ
μα τοϋ Βαλαωρίτη », καί ιδιαίτερα τή σημείωσι 4.

(2) Μεταξύ τών άλλων ό Βαλαωρίτης μιλάει καί γιά το Σολωμό. Σχετικά βλ. τό άρθρο μου 
«Σολωμικά Α '. Μιά άγνωστη κρίσι τοΰ Βαλαωρίτη γιά τό Σολωμό», («Νέα Ε στία», τεΰχος 286 
της 15 Νοεμβρίου 1938).

(3) Ό  Σπΰρος Βαλαωρίτης ήταν έξάδελφος τοΰ ’Αριστοτέλη · σ’ αύτόν ό Θωμαζαΐος είχε 
άναθέσει νά ένδιαφερθή γιά τη δικαστική ύπόθεσι τών όρφανών της γυναίκας του. Φαίνεται δμως 
οτι άργότερα — κατά πασαν πιθανότητα έξ αιτίας τής ύποθέσεως αύτής — ψυχράνθηκαν, άλλά ό 
ποιητής μας κατώρθωσε νά τούς συμφιλιώσω καί πάλι, καθώς φαίνεται άπ’ τό γράμμα πού έστειλε 
στόν Θωμαζαΐο άπ’ τό Μιλάνο στίς 17 ’Οκτωβρίου 1857, πού θ ’ άναφέρουμε σέ λίγο.

(4) Τό συλλυπητήριο αύτό γράμμα, πού τό άναδημοσιεύουμε παρακάτω, έϊημοσίευσα γιά πρώτη 
φορά στό άρθρο μου «Έ να  άνέκδοτο, καί ένα άγνωστο γράμμα τοΰ Βαλαωρίτη» πού άνέφερα ήδη.

(5) Στίς σημειώσεις δημοσιεύουμε καί τά ώς τώρα άγνωστα καί άνέκδοτα ιταλικά πρωτότυπα 
τών ιταλικών γραμμάτων τοΰ Βαλαωρίτη.

I
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« ’Αξιότιμε Κύριε,

« Ή  ύπόθεσις, ή όποία άποτελεϊ τό άντικείμενον τής σημερινής έπιστολής σας, δέν έξητάσθη 
«άκόμη ύπό τής Γερουσίας. Οΰτε είναι δυνατόν νά έπισπεύσωμεν μίαν άπόρασιν πριν ή φθάση είς 
« τήν έξέτασιν έκείνην, τήν όποιαν ή ίερότης τής ύποθέσεως ταύτης άπαιτεΐ παρά τής άνωτάτης άρχής.

« Όπωδήποτε νομίζω ότι δύναμαι νά σας διαβεβαιώσω, δτι είς τήν φιλανθρωπίαν καί τήν χρι- 
«στιανικήν άγάπην, χωρίς ένεκεν τούτων νά καταπατηθώσιν οί νόμοι, ούδέποτε άπεκλείσθη ή όδός 
«είς τά Κράτη ταΰτα.

« Πιστεύσατέ με πάντοτε 
« λίαν ύπόχρεον θεράποντά σας 

Σ π υ ρ ίδ ω ν  Β α λα ω ρ  ίτ η ς  (1)».

** *

Μετά τό γράμμα αύτό τοΰ Σπυρίδωνος Βαλαωρίτη άκολουθοΰν κατά σειράν τά 
γράμματα τοΰ Αριστοτέλη. Εΐναι ένδεκα, καί γράφτηκαν άπ’ τά 1857 ώς τά 1873 
άπό διάφορα μέρη.

Στό πρώτο ό Αριστοτέλης Βαλαωρίτης μιλάει πρώτα-πρώτα γιά τήν ύπόθεσι 
της περιουσίας τών όρφανών Άρτάλε καί γιά ένα προσεχές ταξίδι του στή Βενετία, 
δπου βρίσκονταν ήδη ή οίκογένειά του. ’Έπειτα εύχαριστεΐ τόν Θωμαζαΐο γιά μερικές 
εύνοϊκές κρίσεις του, τοΰ δίνει μερικές έξηγήσεις γιά τό έργο του καί τοΰ έκθειάζει τή 
συμβολή στόν άγώνα κατά τών Τούρκων τής ’Ηπείρου, δπου « έπολέμων καί άπέθνη- 
σκον πολύ πρό τοΰ 1821 ». Τοΰ έξηγεΐ άκόμη τή γλώσσα πού μεταχειρίζεται, καί 
καταδικάζει έκείνους πού άν καί άναγνωρίζουν τήν άξια της τέχνης του καί τής έμ- 
πνεύσεώς του, τόν κατακρίνουν γιά τή δημοτική του γλώσσα. Έ πειτα μιλάει γιά τό 
Σολωμό, γιά τόν όποιο δμως δέν δείχνει μεγάλο ένθουσιασμό, τόσο γιά τή γλώσσα 
πού μεταχειρίζεται, δσο καί γιά τό άποσπασματικό έργο του, πού τό κρίνει περισ
σότερο δυτικοΰ χαρακτήρος j παρά έλληνικοϋ, καί οπωσδήποτε πολύ λειψό [καί χωρίς 
ένότητα (2). Παραθέτουμε τή μετάφρασι:

«Κέρκυρα, 12 Νοεμβρίου 1853.

Corfu, 12 novembre 1853.
(1) E greg io  S ign o re ,

L ’affare che porse argomento a lia  sua lettera  di quest’oggi, non e ancora portato 
alle considerazioni del Senato. Ne puossi precipitare un giudizio prim a d i riuscire a quel- 
l ’esame che dal Supremo potere reclam a la  san tita  dell’argomento stesso.

Nondimeno io credo di poterla assicurare che a ll’urnanita od a lia  carita  cristiana, 
senza che da queste sieno sovvertite le leggi, non fu mai chiuso l ’adito in questi S tati,

Mi creda sempre
Suo obblig.mo Servitore 

S p i r i d i o n e  V a l a o r i t i s .

(2) Βλ. σχετικά τό προαναφερ9·εν άρ9·ρο μου «Σολωμικά Α '. Μιά άγνωστη κρίσι τοΰ Βαλα
ωρίτη γιά τό Σολωμό ».
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«Σεβαστέ μοι φίλε,

« Καίτοι αί άσχολίαι μου είναι τοιαΰται καί τοσαϋται, ώστε νά μή μοΰ έπιτρέπουν νά σας άφιερώ- 
«σω δλον τόν καιρόν μου, δμως δέν δύναμαι νά άντιστώ εις τόν μέγιστον πειρασμόν νά συνομιλήσω 
« ολίγον μαζί σας.

« Άφοΰ ένήργησα μετά πάσης δυνατής μυστικότατος τάς έρεύνας έπ'ι τής ύποθέσεως, τήν οποίαν 
« μοΰ συνεστήσατε, ιδού τά άποτελέσματα.

«Ή  έμφύτευσις 0 ) τών 40 $ έλευθεροΰται πρός 6 °/0 δυνάμει τοΰ συμβολαίου έμφυτεύσεως 
«τής 7 Δεκεμβρίου 1842 τών πράξεων τοΰ συμβολαιογράφου Παπάκη.

« Ό  Ή λίας Κολόμβος δικαιούται νά λάβη τά καθυστερούμενα δύο έτών, άνερχόμενα είς $ 80, 
« πλέον $ 10, υπόλοιπον προηγουμένων λήξεων. Έπελήφθη τής διαδικασίας, άπαιτών βάσει τών 
«έγγράφων του τήν έκχώρησιν τοΰ πράγματος. Τοιαύτη έκχώρησις δέν δύναται νά τοΰ παρασχεθή 
«πρό τής λήξεως τοΰ τρίτου έτους, ήτις συμπληροΰται τόν μήνα Νοέμβριον.

«Ό  Ή λίας Κολόμβος ύποστηρίζει έπίσης δτι ή έμφύτευσις του δέν δύναται πλέον νά έλευθε- 
« ρωθή ενεκεν τής μή καταβολής τοΰ ύπολοίπου τών 10 §. Ή  άπαίτησις αΰτη εΐναι παράλογος καί 
« θά άπορριφθή. Ιδού τ ί έπληροφορήθην θετικόν, καί νομίζω δτι άρκεϊ διά τόν σκοπόν, τόν όποιον τόσον 
« χριστιανικώς άνελάβετε. Αΰριον έπιβιβάζομαι δι’ Ένετίαν, δπου άπό μηνός περίπου μέ αναμένει ή 
«οΐκογένειά μου. Είναι έπομένως άπόλυτος άνάγκη νά μοΰ δώσετε τάς οδηγίας σας έπ'ι τοΰ προκει- 
« μένου, διά νά δυνηθώ νά έχω τούλάχιστον καί έγώ τό δικαίωμα νά εϊπω μίαν ήμέραν: ούδε'ις πε- 
«ρισσότερον έμοΰ γνωρίζει τήν καρδίαν τοΰ Θωμαζαίου.

«Ό  καλός Αιμίλιος μοΰ άντέγραψε τήν παράγραφον μιας έπιστολής σας, άφορώσαν τά ποι- 
«ήματά μου. Δέν ήδυνάμην νά έλπίζω τόσον πολύ άπό σας, δστις είς τήν περίπτωσιν ταύτην άντιπρο- 
«σωπεύετε δι’ έμέ τήν ’Ιταλίαν ολόκληρον. Μοΰ γράφει ό Αιμίλιος, δτι μερικαί λέξεις σας είναι 
«νέαι, διά τοΰτο προσφέρομαι νά σας παράσχω οίανδήποτε διασαφήνισιν έπιθυμεΐτε.

«Ή  τό βιβλίον εκείνον διέπουσα ιδέα εΐναι ή διαρκής άντίθεσις, ό αιώνιος άνταγωνισμός κατά 
«τής τυραννίας, έπειδή ή ’Ήπειρος ύπήρξε τό ασυλον τής Έ λληνικής’Ιδέας, καί έκεΐ έπολέμων καί 
«άπέθνησκον πολύ πρό τοΰ 1821. Ή  γλώσσα εΐναι καθώς άρέσει είς σας, έλπίζω δμως δτι θά τήν 
« εκτιμήσετε δταν σκεφθήτε: τάς ύπερμεγέθεις δυσκολίας, τάς όποιας ήναγκάσθην νά υπερβάλω διά νά 
«τήν παρουσιάσω πλουσίαν, παρθένον, ρωμαλέαν. Ήθέλησα νά άποδείξω δτι εΐναι κατάλληλος δι’ 
«δλας τάς περιγραφάς καί δτι δύναται νά ίπταται τόσον ύψηλά, οσον ούδεμία άλλη. Διά τό είδος τής 
«ποιήσεώς μου ήναγκάσθην νά προσφύγω είς τήν διάλεκτον της Ηπείρου, καί διετήρησα μετά θρη- 
« σκευτικής εύλαβείας δλους τούς διαλεκτικούς τύπους καί χαρακτήρας τών έπαρχιών έκείνων. Κατά 
« τήν γνώμην μου, εΐναι τό μέρος της Ελλάδος, τό όποιον περισσότερον παντός όίλλου διεφύλαξε αγνόν 
«τόν άοχαϊον χαρακτήρα, καί τό όποιον δύναται μόνον, διά τήν ιστορίαν του, νά προσφέρη εύρύ 
«πεδίον είς δποιον θελήση νά τό έξυμνήση.

« Είς ολόκληρον τό Έλληνικόν Βασίλειον τά ποιήματά μου, ώς ποιήματα, έγένοντο δεκτά μετ’ 
« ένθουσιασμοΰ — οίκτείρουν δμως, κατά τό σύνηθες, τήν πτωχήν μου Μοΰσαν διά τά ράκη, όίτινα τήν

(1) Στό ιταλικό πρωτότυπο υπάρχει ό δρος « liv e llo » . Πρόκειται γιά ένα νομικό θεσμό, πού 
φάνηκε στόν μεσαίωνα καί άφορ^ τήν έγγειο ιδιοκτησία. Είναι πολύ άνάλογος μέ τήν έμφύτευσι, 
γ ι’ αύτό καί τόν μεταφράζουμε μ’ αύτόν τόν δρο. Ή  λέξι προέρχεται άπ’ τό λατινικό «libellum », 
δηλ. τό έγγραφο μέ τό όποιο γινότανε ή αΐτησι στόν ιδιοκτήτη άπό μέρος τοΰ καλλιεργητή γιά νά 
τοΰ παραχωρηθή ένα μέρος τής ιδιοκτησίας « ad laborandum et meliorandum », είς άντάλλαγμα 
έτησίας άνταμοιβής, πού στήν άρχή ήτανε σέ είδος, κι άργότερα χρηματική καί άνάλογη μέ τήν 
άξία τοϋ κτήματος. Ή  διαχείρισις έμενε στόν ιδιοκτήτη, καί σ’ αύτό έγκειται ή κυριώτερη διαφορά 
άπ’ τήν έμφύτευσι. Τώρα πλέον ό θεσμός αύτός έχει καταργηθή στήν ιταλική νομοθεσία.
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«ύπεχρέωσα νά ένδυθή. Είς δλα τά πεζογραφήματα τά περιεχόμενα είς τό βιβλίον έκεΐνο, ήθέλησα νά 
«τούς άποδείξω δτι έναπόκειτο είς έμέ νά έκλέξω μεταξύ τής γλώσσης τών καθαρευουσιάνων ή τής 
«δημοτικής γλώσσης. Καί παρ’ δλον δτι τοΰτο δέν διέφυγε είς ούδένα έξ δσων μέχρι τής στιγμής 
«ταύτης ήσχολήθησαν μέ τά ποιήματά μου, δέν κατώρθωσαν άκόμη νά έννοήσουν, δτι δποιος γράφει 
«ή δύναται νά γράφη δύο διαφόρους διαλέκτους καί προτιμά την μίαν άντί τής όίλλης, έχει τούς λό- 
«γους του. "Ολοι δμως, φίλοι καί έχθροί, εΐναι σύμφωνοι είς τό νά λέγουν δτι τό βιβλίον μου φέρει 
«έλληνικόν χαρακτήρα, δτι εΐναι νέον, δτι εΐναι τό πρώτον δείγμα πραγματικής έθνικής ποιήσεως.

« Ό  κόμης Σολωμός, μέγας ποιητής, εΐναι μέγα άτύχημα δτι δέν έγνώριζε καλά τήν δημοτικήν 
«γλώσσαν. Κατά δεύτερον λόγον ή ποίησίς του δέν φέρει τόν χαρακτήρα έκεΐνον, δστις διακρίνει τήν 
« έλληνικήν ποίησιν. Οί στίχοι του δέν εΐναι έλληνικοί, αί δέ έμπνεύσεις του άνήκουν είς τήν Δύσιν. 
« ’Απέθανε χωρίς νά άφήση τίποτε. Μερικά άποσπάσματα, μερικαί στροφαί, ιδού τό δλον.

« ’Αναμένω άπό σας μέ άνυπομονησίαν τήν κρίσιν δι’ έμέ. Ε’ίθε ή ’Ιταλία νά δεχθή μέ συμπά- 
« θειαν τούς στίχους μου καί είθε νά τούς θεωρήση ώς σύνθημα, τό όποιον θά χρησιμεύση μίαν 
« ήμέραν νά ένώση δλους δσοι έχουν δικαίωμα νά άπαιτήσουν άπό τόν Θεόν καί τούς άνθρώπους τήν 
« άπόδοσιν δσων άδίκως τούς άφηρπάγησαν.

«Είς τήν διάθεσίν σας, πιστεύσατέ με πάντοτε
δλως άφωσιωμένον 

« ’Α ρ ισ το τέ λ η ς  Β αλαω ρ  ίτ η ς  (1).
«21 ’Ιουλίου 1857, Κέρκυρα».

(1) M io V enerab ile A m ico,
Quantunque le m ie occupazioni sieno ta li e tante da non perm etterm i di poterle 

consacrare tu tto  il mio tempo, non posso pero resistere a lia  tentazione immensa di trat- 
tenerm i con Lei.

Dono aver fatto  con tu tta  la  possibile segretezza le indagini su ll’affare raccomanda- 
tomi da Lei eccone il risu ltato .

II livello di S 40 e affrancabile col 6 per % in virtu  del contratto di livellazione 7 di- 
cembre 1842 negli a t t i del notaio Papachi.

E lia Colombo deve avere due anni di a rre tra ti che sono $ 80, piu $ 10 residuo delle 
passate scadenze. Egli procede coi suoi a t t i onde domandare la  devoluzione del bene. Tale 
devoluzione non g li sara accordata prim a della scadenza del terzo anno la  quale succede 
nel mese di novembre.

E lia Colombo sostiene anche che il suo livello non sia piu affrancabile atteso il non 
pagamento del residuo di $ 10. Tale pretesa e assurda e sara r ig e tta ta . Ecco quanto ho saputo 
di positivo e parm i che basti per lo scopo che tanto cristianam ente la  si e prefisso. Domani 
m’imbarco per Venezia ove da quasi un mese mi aspetta la  m ia fam iglia. Egli 6 per cio di 
assoluta necessita c li’E lla m i dia le sue istruzioni sul proposito perche possa aver diritto 
almeno anch’io di poter dire un giorno, nessuno piu di me conosce il cuore di Tomaseo (!).

II buon Emilio mi trascrive il paragrafo di una Sua le ttera  che si riferisce alle mie 
poesie. Non potevo sperar tanto da L ei che in questa occasione rappresenta per me r  I ta lia  
intera. Mi scrive l ’Emilio che alcune parole le riescono nuove, egli 6 percio che m i offro 
a darle qualunque schiarimento desidera.

L ’idea dominante in quel libro e la  perpetua opposizione, l ’eterno antagonismo 
contro l ’occupazione. Che l ’Epiro fu come l ’asilo dell’idea ellenica e IS, si com batteva e si 
m oriva assa i prim a del 1821. La lingua 6 quale piace a Lei, spero pero ch’ella si fara ragione 
quando pensera alle difficolta immense che ho dovuto superare per m ostrarla ricca, vergine 
robusta. Ho voluto far vedere che essa e a tta  a tu tte  le  descrizioni e pu6 volare tanto 
alto quanto qualunque a ltra . Per i l  genere di poesia tr a tta ta  da me ho dovuto ricorrere



** *
Τό δεύτερο γράμμα τοΰ Βαλαωρίτη γράφτηκε στή Βενετία στις 3 Αύγούστου 1857, 

δηλαδή σέ μικρό διάστημα άπ’ το προηγούμενο. Και σ’ αύτό ό Βαλαωρίτης μιλάει 
έν πρώτοις γιά τή γνωστή δικαστική ύπόθεσι τών Άρτάλε, έπειτα γιά τόν άναμε- 
νόμενο τοκετό τής Έλοϊζίας του καί γιά τήν άνυπομονησία μέ τήν όποία περιμένει 
τόν « Αθανάσιο Βάγια », πού καθώς εΐναι γνωστό μετέφρασε ό Θωμαζαΐος, καί άνα- 
γνωρίζει τίς δυσκολίες πού παρουσιάζονται γιά νά μεταφρασθή σέ άλλη γλώσσα ενα 
ποίημα μέ καθαρώς έθνικό χαρακτήρα. Τοΰ ζητάει έπειτα τή μεγάλη χάρι νά μεταφράση 
ιταλικά καί τό « Ψυχοσάββατο », πού έγραψε γιά τό θάνατο της μικρής του Μαρίας, 
της κόρης τής άγαπημένης του Έλοϊζίας, πού ό ’ίδιος ό Θωμαζαΐος τήν εΐχε γνωρίσει 
άκόμη πολύ μικρή. Τέλος τόν πληροφορεί δτι μέ τόν Παΰλο Λάμπρο τοΰ. έστειλε τά 
πρακτικά τής Ίονίου Βουλής, δπου γίνεται λόγος γιά τίς ύπέρ τής Ένώσεως έκδηλώσεις, 
καί δπου μεταξύ τών άλλων θά μπορέση νά δή καί τό δικό του ονομα. Παραθέτουμε 
τή μετάφρασι:

« Βενετία, 3 Αύγούστου 1857.
« Φίλτατε κύριε Θωμαζαΐο,

« Απαντώ εις την έπιστολήν σας της 27 ’Ιουλίου, άφοΰ την άνέγνωσα καί έπανέγνωσα έπαν- 
« ειλημμένως. Έγραφα άμέσως είς Κέρκυραν, ίνα ε/ω τό ταχύτερον άκριβεΐς οδηγίας δπως φέρω τήν
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al (lialetto dell’Epiro ed ho religiosamente conservati tu tt i i tip i o caratteri d ia lettic i di 
quelle contrade. A parer mio e la  parte della Grecia che ρ ίύ  di qualunque a ltra  conservd 
puro i l  carattere antico, e che puo dare sola per la  sua storia, largo campo a  chi vorra 
cantarla.

In tu tto  il reame della Grecia le mie poesie, come poesie, furono accolte con entusiasmo 
-  compiangono pero, secondo il  loro solito, la  m ia povera musa per i  cenci che l ’ho obbli- 
g a ta  d i vestire. In tu tte  le prose contenute in quel libro ho voluto far loro vedere che stava 
in  me di scegliere fra la  lingua dei puristi e la  lingua popolare. E quantunque non abbia 
sfugito (!) a  nessuno di quei che fino a questo momento si sono occupati delle mie poesie, 
non hanno potuto ancora intendere che chi scrive o puo scrivere due diversi d ia le tti e si 
decide per l ’uno piuttosto che per l ’altro  deve avere le sue ragioni. T utti pero e am ici e 
nemici vanno d’accordo nel dire che quel mio ibro porta con se il carattere greco che έ 
nuovo, che έ il primo squarcio di vera poesia nazionale.

II Conte Solomo, grande poeta, peccato grande non conosceva bene la  lingua popo
lare. In secondo luogo la  sua poesia non porta con se quel carattere tu tto  proprio della poesia 
greca. I suoi versi non sono greci e le sue ispirazioni appartengono alPoccidente. Egli mori 
e non lascio nulla. Qualche squarcio, qualche strofa, ecco tu tto.

Attendo da Lei con impazienza la  m ia sentenza. Possa l ’ l t a l ia  accogliere con sim- 
patia  i  m iei versi e possa considerarli come la  paro la d’ordine che servira un giorno ad 
unire tu tt i coloro che hanno diritto di esigere da Dio e dagli uomini la  restituzione di quello 
che tanto iniquam ente fu tolto a  loro.

Mi comandi e mi creda sempre
Suo affezionatissimo 

A k i s t o t i l e  V a l a o r i t i s .
Corfu, 21 luglio 1857.
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« ύπόθεσιν είς τό έπιθυμητόν τέρμα, παρακάμπτων οίανδήποτε άμφιβολίαν, ήτις τυχόν θά ήδύνατο νά 
« άνακύψη ίνα ένοχλήση τά άγαπητά δρφανά σας είς τήν ιδιοκτησίαν των. Μόλις πληροφορηθώ κάτι 
«σχετικόν, θά σας κρατήσω άμέσως ένήμερον. Βεβαιωθήτε δμως, σεβαστέ μοι φίλε, δτι ό κ. Ναπο- 
«λέων Ζαμπέλης καί ό κ. Στεφανίτσης δέν είναι οί μόνοι, οί όποιοι είς οίανδήποτε περίπτωσιν θά 
«ήσαν έτοιμοι νά άποδεχοΰν άπό καρδίας τήν ύπεράσπισίν σας. Μεταξύ τών πολλών τούς οποίους 
«γνωρίζω, μεθ’ ύπερηφανείας έπιθυμώ νά συγκαταλεχθώ καί έγώ, ούδέ ύπάρχει τι τό όποιον δέν 
«είμαι πρόθυμος να πράξω δι’ εκείνον δστις, είμαι βεβαιότατος, θά εδιδε τό αίμα καί τήν ζωήν 
«είς περίπτωσιν καθ’ ήν θά έπρόκειτο νά προστατευθη έξόριστός τις Έλλην ή είς μάρτυς της Θεσ- 
«σαλιας. Άλλοίμονον είς δποιον θά ήρνεΐτο νά βοηθήση τάς πονεμένας ψυχάς.

« Ο Αιμίλιος, ή Μαριέττα, ή Έλοϊζία καί έγώ δλοι ηνωμένοι σας άποστέλλομεν ένα άσπασμόν. 
«Ή  Έλοϊζία, φθάσασα εύτυχώς είς τό τέρμα της εγκυμοσύνης της, άναμένει άνά πασαν στιγμήν τάς 
«ωδίνας τοϋ τοκετοΰ. Τρέμω άναλογιζόμενος τόν κίνδυνον. Σείς, δστις ύπήρξατε διά τήν Έλοϊζίαν 
«δεύτερος πατήρ, ευλογήσατε την. Αναμένω μέ άνυπομονησίαν τόν « ’Αθανάσιον Βάγιαν». Ή  ποίησις, 
«δταν φέρει τον αγνόν και διακριτικόν εθνικόν χαρακτήρα, δυσκόλως δύναται νά μεταφρασθή είς 
«άλλην γλώσσαν, εγώ δέ προσεπάθησα δσον ήτο δυνατόν νά άποτυπώσω είς τούς στίχους μου τόν 
«ιδιαίτερον έκεΐνον χαρακτήρα τών βουνών τής ’ Ηπείρου, τόν βαρύν, πρωτότυπον καί αύστηρόν, άλλά 
«δλως έλληνικόν. Ο “ ’Αθανάσιος Βάγιας” , καίτοι πολύ όλιγώτερον άπό τόν “ Σαμουήλ” , τόν 
« “ Εύθύμιον Βλαχάβαν ” , τόν “ Κατσαντώνην ” , άνήκει δμως καί αύτός είς τήν ίδίαν κατηγορίαν, 
«καί δέν ήδύνατο εί μή μόνον ή ίδική σας γραφίς νά κοσμήση ολίγον τά άγροΐκα ήθη τής ’Αλβα- 
«νιας. Αν μοΰ έπετρέπετο νά σας ζητήρω μίαν χάριν, θά σάς παρεκάλουν νά μεταφράσετε έμμέ- 
«τρως τό “ Ψυχοσάββατόν » μου.

« Θά έπεθύμουν ή Μαρία μου, ήτις τόσον μέ έκαμε νά κλαύσω, διά τής χειρός σας καί ούχί 
«δι’ άλλης χειρός νά θρηνηθή καί είς ιταλικήν γλώσσαν. Κύριε Θωμαζαΐο. κάμετέ μου αύτήν τήν 
«χάριν. Σας τό ζητώ έν όνόματι έκείνης, ήτις ύπηρξεν κόρη τής Έλοϊζίας καί ήτις άναμφιβόλως 
« θα εύχαριστηθή άκούουσα έξ ούρανοΰ τό δνομά της έπαναλαμβανόμενον διά τήν άγάπη·ν καί έκεί- 
«νου, ό όποιος μικράν-μικράν τήν ήσπάσθη μίαν ήμέραν έπί τοΰ μετώπου. Μέ τόν κ. Παΰλον Λάμ- 
«προν σας άπέστειλα τά χρονικά τής Ίονίου Βουλής. Ή  20 ’Ιουνίου ύπηρξεν διά τάς νήσους μία 
« ώραία ήμέρα, άλλ’ άς θελήση ό Θεός νά μήν άποβή είς βλάβην τής 'Ελλάδος. Θά συναντήσετε τό 
« ονομα μου μεταξύ πολλών άλλων καλλίτερων μου. Σάς παρακαλώ νά μοΰ ε’ίπητε τήν γνώμην σας 
«διά τό άρθρον έκεΐνο “ Ελληνισμός καί Ξενισμός” .

« Σάς χαιρετώ καί πάλιν έξ δλης τής καρδίας
« ’Α ρ ισ το τέλη ς  Β α λα ω ρ ίτη ς  (1) ».

Venezia, 3 agosto 1857.
(1) C arissim o S ig . T om aseo  (!),

Rispondo a lia  sua lettera  del 27 luglio dopo averla le tta  e r ile tta  p iu volte. Ho scritto 
im m ediatamente a Corfu per avere a l piu presto possibile le istruzioni precise per condurre 
l ’affare a l term ine desiderato, schivando ogni possibile scoglio ed evitando tu tt i i dubbi che 
per avventura potessero sorgere onde torm entare i suoi cari orfani nel loro possesso. Ap- 
pena ne sapro qualcosa, subito la  far6 avvertita . Si assicuri per6, mio venerabile amico, 
che il Sig. Napoleone Zambelli ed il Sig. Steffanizzi non sono i  soli che in ogni caso sarebbero 
pronti ad assumere di cuore la  sua ' 1 i ties a (!). Tra i tan ti e tan ti che conosco con orgoglio 
desidero di essere annoverato anch’io; e non v ’ha cosa alcuna ch’io non sia pronto d i fare 
per chi, ne sono certissim o, darebbe il sangue e la  v ita  nel caso si trattasse  di protegere (!) 
un esule Greco o un m artire della Tessalia. Guai a  chi negasse soccorso alle anime addolorate.

L ’Emilio, la  M arietta, l ’Eloisa ed io tu tt i un iti le  mandiamo un bacio. L ’Eloisa giunta 
felicemente al term ine della sua gravidanza attende ogni momento le doglie del parto.
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** *
Τό τρίτο γράμμα γράφτηκε έπίσης στη Βενετία, ύσπερ’ από λίγες μέρες, στίς 17 

Αύγούστου 1857. Ό Βαλαωρίτης άναγγέλλει στό Θωμαζαϊο τή διπλή χαρά καί λύπη 
της οίκογενείας του : τή γέννησι της κόρης του καί τό θάνατο τοΰ Κωνσταντίνου Τυ- 
πάλδου. Ένώ ή μία γεννιέται, ό άλλος πεθαίνει, λέει ό ποιητής. ’Επανέρχεται επειτα 
στην οικογενειακή ύπόθεσι τών Άρτάλε καί δίνει μερικές νέες σχετικές πληροφορίες 
στον Θωμαζαϊο, τον ευχαριστεί για ο, τι ειχε δημοσιεύσει γ ι’ αύτόν στό περιοδικό 
« D iritto » καί τόν παρακαλεΐ νά στείλη μερικά αντίτυπα σέ διαφόρους κοινούς φίλους. 
Παραθέτουμε τή μετάφρασι:

«Βενετία, 17 Αύγούστου 1857.« Φιλε και πατερ,

« Η Ελοΐζια έφερε εις φώς ένα ώραιότατον κοράσιον τήν 9 τρέχοντος κατά τήν 7ην τής πρωίας. 
« Ο τοκετός υπήρξεν άριστος, ή δε μήτηρ καί τό νεογέννητον έχουν καλώς.

« Προχθές τήν πρώτην μεταμεσονύκτιον ό Κωνσταντίνος Τυπάλδος, ό πατήρ τοϋ Αιμίλιου, έξ- 
« εμέτρησε τό ζειν. Ή  ζωή καί ό θάνατος συγχέονται έν τή αύτή οίκογενεία: ταύτοχρόνως σχεδόν 
«είς άνθρωπος έγεννήθη καί είς άνθρωπος άπέθανε.

« Ελαβον άπάντησιν έκ Κέρκυρας · μού παρουσιάζουν ευνοϊκήν τήν ύπόθεσιν, καί τοιαύτην ώστε 
« να μη έπιτρεπη να γεννηθούν εν τώ μέλλοντι διεκδικήσεις, έκτός έάν, λέγει ό φίλος, δστις μοΰ 
«γράφει, ύποκρύπτονται έλαττώματα άφανή. Κατ’ έμέ, πιστεύω δχι. Έγραψα έκ νέου καί ήρώτησα 
«τον πληρεξούσιον δικηγορον μου αν ήτο δυνατόν δυνάμει τοΰ νόμου νά έξαγορασθή ή έμφύτευσις προ- 
« τοΰ έκδοθή τελική άπόφασις έπί τής παρά τοΰ Κολόμβου έγερθείσης δίκης διά τά καθυστερούμενα 
«υπόλοιπα. Φρονώ δμως δτι δέν θά έδέχετο έκουσίως ούδέν συμβόλαιον, διότι θά μας έλεγε, καί νο- 
«μίζω δικαίως: περί τίνος έμφυτεύσεως μοΰ όμιλεϊτε; έγώ κατέχω τήν οικίαν δυνάμει τοΰ νόμου, ό 
«οποίος μοΰ παρεχει την εκχωρησιν τοΰ πραγματος, δταν ό έμφυτευτής έπί τριετίαν καθυστέρησε τήν

Tremo pensando a l suo pericolo. E lla che fu per l ’E loisa secondo padre, la  benedica. Attendo 
con im pazienza Atanazio V aja. L a poesia quando porta con se i l  tipo nazionale chiaro e 
distinto, difflcilrnente si puo tradurre in  a ltra  lingua; ed io ho cercato possibilmente d’im- 
primere ne miei versi quel ta l carattere delle montagne dell’Epiro, grave, originale, aspro, 
ma tu tto  Ellenico. L ’Atanazio B aja , meno assai del Samuele, dell’Eufemio B lachava, del 
Cazzantoni, ma entra pero anch’esso nella medesima categoria e non ci voleva che la  sua 
penna per adornare un po’ il rozzo costume dell’A lban ia.

Se potessi chiederle un favore le domanderei quello di tradurre in versi il mio Psicho- 
savato.

Vorrei che la  m ia M aria, che mi ha fatto  tanto p iangere ! per la  sua mano e non per la  
mano di a ltr i venisse comnianta anche nell’I ta lian a favella. Signor Tomaseo mi accordi 
questa grazia. Gli 6 la  domando in nome di quella che fu flglia dell’E loisa e che si com- 
piacera di certo udendo dal cielo il suo nome ripetuto per amore anche di chi piccina-pic- 
cina la  bacio un giorno sulla fronte. Col Sig. Paolo Lambro le ho spedito i fasti del parla- 
mento Jonio. II 20 giugno fu ner le isole una bella giornata, ma faccia Iddio che non 
ridondi a  danno della Grecia. Incontrera il mio nome fra  i  tan ti m igliori di me. L a prego 
di sapermi dire qualcosa su quell’articolo « 'Ελληνισμός καί Ξενισμός ».

L a saluto nuovamente con tutto  i l  cuore
A k i s t o t i l e  V a l a o r i t i b .
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«πληρωμήν είναι άληθές δτι διά τά ορφανά δέν συνεπληρώθη ή περίοδος αΰτη, είναι άληθές δτι 
«υπολείπονται σχεδόν έξ μήνες, άλλ’ έγώ υποστηρίζω δτι τά είς έμέ όφειλόμενα υπόλοιπα άντιπρο- 
«σωπεύουν τό έν τό ποσόν τής έμφυτεύσεως ένός έτους, τό δέ τά τρία συμπληρωθέντα έτη. Αύτή 
« είναι η δικη, την όποιαν μας ήγειρε ό Κολόμβος καί ήτις έκκρεμεϊ.

« Δέν δύναμαι ποτέ νά πιστεύσω δτι ού5εμία άνθρωπίνη δικαιοσύνη θά τοΰ ε8:8ε δίκαιον, άλλ’ ή 
« δικαιοσύνη δέν εΐναι πλέον οΰτε άνθρωπίνη, οΰτε θεία. Τί ήξεύρω; Μία ιδιοτροπία . . . μία προ- 
« στασία . . . Κατ’ έμέ λοιπόν πρέπει νά άναμείνωμεν τήν άπόφασιν, δμως θά λάβωμεν τήν νομι- 
« κήν γνώμην έκείνων, ο'ίτινες γνωρίζουν καλλίτερον έμοΰ, καί έάν μας εΐπουν δτι δυνάμεθα νά ύπο- 
« γράψωμεν τό συμβόλαιον άγοραπωλησίας, τότε θά δώσω διαταγήν ή άγορά νά γίνη έν όνόματί μου. 
« Έ ν τώ μεταξύ νά μοΰ άποστείλετε πληρεξούσιον δι’ οδ νά μοΰ παρέχεται σαφής ή έξουσιοδότησις 
« νά δύναμαι νά ένεργώ διά λογαριασμόν σας καί ή άδεια νά δύναμαι νά αντικαθίσταμαι παρ’ άλλου 
« πληρεξουσίου, έν περιπτώσει άπουσίας μου.

« Προτοΰ προβώ είς οίανδήποτε ένέργειαν θά σας ειδοποιήσω. Μή έχετε ούδένα φόβον, διότι τό 
« τρίτον έτος δεν λήγει ειμη τόν Δεκέμβριον. Ά ν  ό Κολόμβος θελήση νά άντιταχθή. δύναται νά τό 
«πράξη άκωλύτως καί θά κερδίση δσον χρόνον θέλει, διότι εύρισκόμεθα εις περίοδον διακοπών.

« Εδιαβασα μετ ευχαριστήσεως καί ύπερηφανείας τά δύο σημειώματα, τά όποια μέ άφοροΰν. 
« 1 παρχει κίνδυνος μήπως τα σχόλια ύπερβάλλουν τό σχολιαζόμενον άσμα, καί τοΰτο τό λέγω μετ’ 
« ειλικρίνειας και πεπεισμενος. Δεν ήξεύρω νά κάμνω φιλοφρονήσεις. Αναμένω 'μετά διαρκώς αύξα- 
« νούσης άνυπομονησίας τήν συνέχισιν τής έργασίας σας. Εΐναι καλόν ή ’Ιταλία νά έννοήση τήν Έλ- 
«λαδα, διότι κατ αυτόν τον τρόπον η 'Ελλάς θά προσπαθήση νά έννοήση καλώς τήν ’Ιταλίαν ■ τό 
« αίνιγμα τής μιας θα λυθή παρα τής άλλης. Όμογάστριαι άδελφαί, κατ’ άνάγκην θά έννοηθοΰν 
«άμοιβαίως μίαν ήμέραν.

« Ή  μετάφρασις εΐναι ώραιοτάτη: ό χρωματισμός, ό όποιος λείπει, εΐναι καθαρώς έλληνικός 
«καί εΐναι άδύνατον νά δυνηθή τις νά τόν συλλαβή ή τόν μιμηθή.

«Ό  Αιμίλιος θέλει αί έπιφυλλίδες τοΰ “ D ir itto ” νά άναδημοσιευθοΰν είς “ G azzette” τής 
« Βενετίας. Δέν ήξεύρω αν θά τό έπιτρέψουν. Διά τοΰτο σάς παρακαλώ νά μοΰ άποστείλετε ολίγα 
« περισσότερα αντίτυπα, καί ταύτοχρόνως νά άποστείλετε εν άντίτυπον είς Κέρκυραν είς τήν δι- 
« εύθυνσιν τοΰ Μουστοξύδη, καί είς τό Καζίνο ή τό άναγνωστήριον, έν είς Λευκάδα είς τήν διεύθυνσιν 
«τοΰ Δρος Αγγέλου Τσιτσιλιανη και τρια είς Αθήνας, έν ή περιπτώσει δέν άποστέλλεται τό “ Di- 
« r itto  , έν εις τόν Μάρκον Ρενιέρην, έν είς τόν Γεώργιον Τυπάλδον—Κοζάκην καί τέλος έν τελευ- 
« ταιον εις τόν Φίλιππον ντι Τζιοβάννι. Θά σάς ήμην λίαν ύπόχρεως · φυσικά, θά κρατήσετε λογα- 
« ριασμόν τών έξόδων.

« Ο Αιμίλιος, ο οποίος κλαίει τον νεκρόν, ή Έλοϊζία, ήτις χαίρει μετά τοΰ τέκνου της, ή 
« Μαριεττα, ητις δυσκόλευεται να πιστεύση τήν χειραφέτησίν της, έγώ, δλοι όμοϋ σας άποστέλλομεν 
« έγκάρδιον άσπασμόν.

« Α ρ ισ τ ο τ έ λ η ς  Β αλαωρ ίτη ς  (D ».

Venezia, 17 agosto 1857.
(1) A viico  e  p a d r e ,

L ’Eloisa diede a lia  luce una bellissima bambina il 9 del corrente verso le 7 del mat- 
tino. II parto fu buonissimo e la  madre e la  creatura stanno bene.

le r  l ’altro a  un’ora dopo mezzanotte Costantino Tipaldo, il padre dell’Emilio, cesso 
di vivere. La v ita  e la  morte si confondono nella stessa fam iglia: quasi contemporaneamente 
un uomo nacque, un uomo mori.

Ho avuto risposta da Corfu, l ’affare me lo rappresentano buono, e ta le  da non fare 
sorgere lit ig i in avvenire a  meno che, dice l ’amico che scrive, d iffetti (!) non apparent! s i
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Τό τέταρτο γράμμα είναι άπό τό Μιρανο (1) καί γράφτηκε δυό μήνες άργότερα, 
στίς 17 ’Οκτωβρίου 1857. Είναι, γραμμένο άρκετά βιαστικά καί άφορα άποκλειστικά 
τήν δικαστικήν ύπόθεσι τής Κερκύρας, γιά τήν όποιαν ό Βαλαωρίτης παρέχει νέες ειδή
σεις, καθώς καί κατάλογο τών σχετικών εξόδων. Στά έπόμενα γράμματα δέ γίνεται 
πια λόγος γιά τό ΐδιο θέμα, γιατί έν τώ μεταξύ ή ύπόθεσι ειχε κανονισθή τελει
ωτικά. Παραθέτουμε τή μετάφρασι:

nascondino sotto. Per me credo di no. Scrissi di nuovo e chiesi a l mio procuratore se si 
potesse per legge acquistare il livello prim a che la  lite  mossa d a l Colombo per g li arretrati 
residui s ia  defm itivamente decisa. Pare a me che il livellan te non stipulerebbe volontaria- 
mente nessun contratto , perche ci direbbe, e credo con ragione, di che livello mi parlate,
10 tengo la  casa in v irtu  della legge che mi accorda la  devoluzione del bene quando il livela- 
tario  (!) per tre  anni si trovo in mora di pagamento. £ vero che per g li orfani non e com· 
piuto questo periodo, 6 vero che ci mancano quasi sei mesi, ma io pretenao che i  residui 
dovutim i rappresentino uno la  somma del livello d i un anno, ed uno i tre  anni compiuti. 
Questa & la  lite  che ci muove il Colombo e la  e pendente.

Non posso m ai credere che nessuna um ana g iustiz ia  glie la  darebbe v in ta , m a la giu- 
stiz ia non έ  p iu ne um ana ne divina. Che so io I Un capriccio . . . una qua lche protezione . . . 
Secondo me si deve dunque aspettare la  sentenza, pero si av ra l ’opinione legale di chi s’in- 
tende meglio di me, e se ci dicano che il  contratto d’acquisto si possa stipulare, allora 
daro ordine che l ’acquisto si faccia a nome mio. Intanto mi m andi una procura autoriz- 
zandomi esplicitam ente di poter agire per E lla e dandomi facolta di potermi fare sosti- 
tu ire in caso di assenza da un altro  procuratore.

P rim a di fare qualunque cosa la  faro avvertita . Non abbia nessun timore perch6
11 terzo anno non isp ira (!) che di dicembre. Se il Colombo vorra oppojsi lo potra fare impu- 
nemente e guadagnera tempo quanto vuole, perche siamo in vacanze.

Ho letto  con delizia e con orgoglio le due appendici che mi riguardano. Va rischio 
che i  commenti superino il canto commentato e questo dico in  coscienza, e persuaso. Com- 
p lim enti non so fare. Attendo con im pazienza sempre crescente la  continuazione del suo 
lavoro. S ta  bene che l ’l t a l ia  intenda la  Grecia, perche cosi la  Grecia, si applichera a  bene 
intendere l ’ lt a l ia . L ’enigma dell’una sara sciolto da l ’a ltra . Sorelle uterine per torza si 
capiranno un giorno. L a traduzione e bellissim a; i l  colorito che v i m anca & tu tto  proprio 
della lingua greca, ed έ impossibile che la  si possa cogliere od im itare.

L ’Emilio vuole che le appendici del D iritto siano ristam pate sulle Gazzette di Venezia. 
Non so se glie lo permetteranno. Egli e percio che la  prego di volermi spedire qualche copia 
di p iu e contemporaneamente di spedirne una a Corfu d iretta a l M ustoxidi, e a l Casino 
o Gabinetto di le ttu ra , una a  Santa M aura, d ire tta  a l Dr. Angiolo Ciciliani, e tre a  Atene, 
nel caso che il D iritto non v i vada, uno a Marco Renieri, uno a  Giorgio Tipaldo Cosachi 
e finalmente un ultimo a Filippo di Giovanni.

Gliene sarei obbligatissimo, intanto e lla  terra conto di ogni spesa.
L ’Emilio che piange il morto, l ’Eloisa che si gode col suo bambino, la  M arietta che 

sten ta a  credere a lia  sua emancipazione, io, tu tt i le mandiamo un bacio di cuore
ι A r i s t o t i t je  V a l a o r i t i s .

(1) To Μιρανο είναι πολίχνη τής Βενετίας δίπλα στή σιδηροδρομική γραμμή Βενετίας-Πάδοβας, 
κοντχ στό σταθμό τοΰ Μαρανο. Είναι δμορφο, καί στά περασμένα χρόνια κυρίως ήταν κέντρο πα- 
ραθερισμοΰ.
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« Σεβαστέ μοι φίλε,

« "Αν άφησα μέχρι τής στιγμής ταύτης άνευ άπαντήσεως τήν τελευταίαν σας έπιστολήν, άντι- 
« θέτως δέν παρέλειψα νά φροντίσω κατά πάντα τρόπον ίνα φέρω είς τέλος τήν ύπόθεσιν, τήν οποίαν 
«μοΰ συνεστήσατε ύπέρ τών μικρών όρφανών. ’Ανέμενον μετ’ άδημονίας τήν όίφιξιν έκάστου άτμο- 
« πλοίου, ίνα δυνηθώ νά σας δώσω τήν εύχάριστον ειδησιν, άλλ’ αί δυσκολίαι, τάς οποίας άπρεπε 
«νά ύπερβάλωμεν, ήσαν μεγάλαι και ήναγκάσθημεν νά περιμένωμεν έως τώρα.

« Εΐχον στηριχθή έπί τοΰ έξαδέλφου μου Σπύρου, καί ήθέλησα νά έπωφεληθώ τής παρ’ αύτοΰ 
« έπανειλημμένως έκφρασθείσης έπιθυμίας, δπως έξαλείψω τήν μνήμην ένός τόσον δι’ αύτόν, δσον καί 
«διά σας λυπηροτάτου παρελθόντος. Πράγματι ό έξάδελφός μου Σπΰρος μετά τής μεγίστης σπουδής 
«άνέλαβε τήν έντολήν νά άποπερατώση τήν ύπόθεσιν ταύτην, καί διά τής σήμερον ληφθείσης έπι- 
« στολής του, ικανοποιημένος διά τό έργον του, μοΰ άναγγέλλει δτι συνήψε συμβόλαιον μεθ’ δλων 
« τών δυνατών εγγυήσεων καί δτι θά μοΰ άποστείλη άντίγραφον διά τοΰ προσεχοΰς άτμοπλοίου.

« Μιρανον, 17 ’Οκτωβρίου 1857.

« 'Η αγορά τής έμφυτεύσεως $ 40 πρός 6 ° / ο ...................................  666 δ6/ιοο
« Διά καθυστερούμενα 2 καί Χ/2 έτών καί διά δικαστικά έξοδα . . 100,90
« Διά δέκα μήνας μέχρι τής ήμέρας τής συμφωνίας...........................  33,30
« Δι’ Ιν άντίγραφον τοΰ συμβολαίου έμφυτεύσεως..............................  7,72
«Δ ι’ έγγραφήν τοϋ συμβολαίου............................................................  1,20
« Δι’ έν άντίγραφον τοΰ ίδίου συμβολαίου.............................................  — 60
« Καταβληθέντα δικαιώματα....................................................................... 1,50
« Είς τόν δικηγόρον διά δύο συμβούλια.....................................................  2 ■—-
« Είς τόν μεσίτην............................................................................................  2 —

810,11

« Αύτό είναι τό ποσόν τών γενομένων έξόδων. Μόλις λάβω τό άντίγραφον τοΰ συμβολαίου, θά  
«σας τό άποστείλω τό ταχύτερον.

«Μέ συγχωρεΐτε άν εύρισκόμενος λίαν άπησχολημένος 'ίνα απαντήσω είς πολλάς έπιστολάς 
« έκ τών Νήσων, είμαι υποχρεωμένος νά τελειώσω τήν παρούσαν.

« Ό Αιμίλιος, ή Μαριέττα, ή Έλοϊζία μου καί τά τέκνα μου ύγιαίνουν. Σας στέλλω έγκάρ- 
« διον άσπασμόν καί τρέφω τήν έλπίδα νά δυνηθώ νά σας παράσχω καί περισσότερον φανερά δείγματα 
«τής άγάπης μου, τής εύγνωμοσύνης μου καί τοΰ σεβασμοΰ μου.

« Ό  πάντοτε ύμέτερος 
« ’Α ρ ισ το τέλη ς  Β αλαω ρ  ίτη ς  (1) ».

M irano, 17 ottobre 1857.
(1) M io v en e ra b i ie  am ico ,

Se fino a questo momento lasc ia i senza riscontro la  sua u ltim a le ttera , da ll’a ltro  
canto non m ancai di adoperarm i in tu tt i i modi per portare a term ine l ’affare che m i fu da 
ella raccomandato a  benefizio degli orfanelli. Aspettavo con ansieta l ’arrivo di ogni vapore 
per poterle dare la  lie ta  notizia, ma le difficolta da superarsi erano grandi e si e dovuto 
aspettare fin ora.

Mi era appoggiato a  mio cugino Spiro, e volli approffittare (!) del desiderio piu volt© 
da lu i dimostratomi, di cancellare la  memoria di un passato per e lla  e per lu i dispiacevo- 
lissimo. D iffatti (!) mio cugino Spiro con la  massima a lacrita  si prese l ’incarico di termi- 
nare ta le  faccenda e colla sua lettera  ricevuta oggi, contento del suo operato, m i armunzia, 
di avere stipulato i l  contratto con tu tte  le  garanzie possibili e di volere mandarm i la  copia 
col prossimo vapore.

**



*

** *
Τδ πέμπτο γράμμα είναι γραμμένο στίς 16 Μαΐου 1858 απ’ τή Γένοβα, δπου ό 

Βαλαωρίτης βρισκότανε μέ τή γυναίκα του, ετοιμαζόμενος νά φύγη τό άλλο βράδυ 
γιά τή Φλωρεντία. Ό ποιητής, άπαντώντας σέ σχετικό γράμμα τοϋ Θωμαζαίου γιά 
κάποιο δώρο πού τοϋ εΐχε στείλει (ίσως νά ήταν κανένα χρηματικό βοήθημα), τοϋ 
λέει δτι δέν πρέπει νά τό θεωρήση γιά πράγμα ταπεινωτικό, γιατί ή διάθεσι μέ τήν 
όποία έγινε — κι εΐναι αύτή πού πρέπει κανείς νά έξετάζη — εΐχε κάθε άλλο παρά 
ταπεινωτικό σκοπό. Τοΰ υπόσχεται άκόμη μιά φορά δτι θά φροντίση, άν παραστή 
άνάγκη, νά βοηθήση καί νά προστατεύση τά μικρά ορφανά της γυναίκας του, καί 
προσπαθεί νά τοΰ δώση θάρρος βεβαιώνοντάς τον δτι δταν ή καρδιά εΐναι νέα καί τό 
πνεΰμα ισχυρό, δέν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Φαίνεται δτι ό Βαλαωρίτης ένιωθε 
εκείνο τόν καιρό πολύ κουρασμένο καί άπαισιόδοξο τό Θωμαζαΐο · γ ι’ αύτό σέ τοΰτο 
τό γράμμα τοΰ μιλάει μέ ιδιαίτερη γλυκύτητα καί άφοσίωσι, τόν άποκαλεΐ μέ τό 
μικρό του ονομα « ά γ α π η τ έ  Ν ί κ ο »  καί τοΰ μιλάει στόν ένικό μέ λόγια πολύ παρη
γορητικά καί έγκάρδια. Παραθέτουμε τή μετάφρασι:

« ’Αγαπητέ Νίκο,
« 'Η ταπείνωσις δέν έγκειται είς τό δώρον, άλλ’ είς τήν πρόθεσιν έκείνου, οστις τό προσφέρει. 

« Ή  δέ ίδική μας ητο άγνοτάτη · έρώτησε την καρδίαν σου καί θά τό γνωρίσης.
«Είχες ’ίσως σύ τήν πρόθεσιν νά μέ ταπείνωσης, οταν άσπαζόμενος μοΰ προσέφερες ώς δώ- 

« ρον τάς τελευταίας έκείνας λέξεις είς τήν έλληνικήν γλώσσαν; ’Εγώ τάς ύπεδέχθην καί τάς έκρυψα 
«είς τήν καρδίαν μου.

«Δέν θά μείνουν άκαρποι αί συστάσεις σου, οΰτε οί πόθοι σου θά διαψευσθοΰν, σοΰ τό όρκίζο-
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con tu tta  sollecitudine glielo faro avere.
Mi scusi se trovandomi affaccendato moltissimo per dover rispondere a molte lettere 

delle isole, mi sento obbligato di ch in dere questa m ia.
L ’Emilio, la  M arietta, la  m ia Eloisa ed i m iei figli stanno bene. Io le mando un bacio 

di cuore e resto con la  speranza di poterle dare prove piu evidenti del mio affetto, della 
mia riconoecenza e della m ia venerazione.

II sempre suo 
A k i s t o t i l e  V a l a o r i t i s .
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«μαι εις τήν τιμήν μου. Ά ν  έγώ έπιζήσω σοΰ, τά τέκνα σου δέν θά άπομείνουν καθ’ ολοκληρίαν 
« ορφανά έπί της γης.

« ’Έλαβα τάς έπιστολάς σου καί σέ εύχαριστώ. Ή  έπιστολή διά τήν Παολούτση θά έφθανε 
«πολύ άργά. Ή  Έλοϊζία τρέχει διαρκώς διά νά έπισκεφθή τά άξιοθέατα τής Γενούης. Έ γώ  τήν 
«συνοδεύω χωρίς νά αίσθάνωμαι εύχαρίστησιν, διότι αύτή εΐναι ή τετάρτη φορά κατά τήν όποιαν 
« διέρχομαι άπ’ έδώ. ’Ίσως πολύ ένθερμος έραστής τών ζώων, σταματώ μόνον διά νά θαυμάσω τήν 
« έξαιρετικήν ώραιότητα τών ονων καί τών ήμιόνων τής Γενούης, τόσον καλώς έξησκημένων είς τήν 
« έλξιν καί τόν ζυγόν.

« Αΰριον τό έσπέρας ΐσως άναχωρήσωμεν διά Φλωρεντίαν. ’Ασπάσου έκ μέρους μου καί έκ μέρους 
«της Έλοϊζίας τόν 'Ιερώνυμον καί τήν Αικατερίνην σου, χαιρέτησε έκ μέρους μας τήν γυναίκα σου, 
« καί άν πραγματικώς σοΰ εΐμεθα άγαπητοί, γράψε μας δύο γραμμάς είς Φλωρεντίαν διά νά μάς 
« δώσης νέα σου. Δέν έχεις άνάγκην θάρρους, άλλ’ έχεις άνάγκην ύπομονής, καί ήμεΐς θά παρακαλέ- 
« σωμεν τόν Θεόν νά σοΰ τήν δώση. Θά ζήσης, πρέπει νά ζήσης: μέ καρδίαν τόσον νεαράν καί μέ 
« νοΰν τόσον εΰρωστον δέν δύναταί τις, δέν πρέπει νά^άποθάνη ».

«Χαΐρε, χαΐρε. Εύλόγει τήν Έλοϊζίαν σου καί άγάπα τόν σόν
«Γένουα, 16 Μαΐου 1858». Ά  ρ ι σ τ  ο τ  έ λ η  ν <1·.

(Έπεται τό τέλος)

(1) Caro N ico,
L ’umiliazione non sta  nel regalo, ma nell’intezione di chi lo d i .  E la  nostra fu puris- 

sim a; chiedilo a l tuo cuore e lo saprai.
Hai tu  forse inteso um iliarm i quando nel darm i un bacio, m i facesti dono d i quelle 

tue ultim e parole proferite in greco ? Io le accolsi e le nascosi nel cuore.
Non saranno tie v io la ti i tuoi ordini, n6 delusi i tuoi desideri, te  lo giuro su ll’onor 

mio. Se io t i sopravvivo i figli tuoi non resteranno interam ente orfani sulla terra.
Ho avu ta  la  tu a  le tte ra  e te  ne ringrazio. L a le ttera  per la  Pauluzzi arriverebbe troppo 

tard i. L ’Eloisa si sfiata a v isitare  le curiosita di Genova. Io l ’accompagno senza prendermi 
gusto perche questa e la  quarta  vo lta ch’io passo di qui. Amante forse troppo passionato 
delle bestie, m i fermo soltanto per am m irare la  sorprendente bellezza degli asini e dei muli 
genovesi, tanto bene ab itu a ti a l tiro e a lia  basta. Domani a  sera forse partiremo per Firenze. 
B acia per me e per l ’E loisa il tuo Girolamo e la  Caterina, salu tac i tu a  Moglie; e se vera- 
mente ti siamo cari scrivici due righe a  Firenze per darci le  tue nuove. Di coragio (!) non 
h a i bisogno, ma hai bisogno di pazienza, e noi pregheremo il Signore che te  la  dia. Tu v ivrai, 
tu  devi vivere: col cuore cosi giovane e colla mente cosi robusta non si puo, non si deve 
morire.

Addio, Addio. Benedici la  tu a  Eloisa ed ama.
Genova, 16 inaggio 1858 II tuo A r i s t o t i l e .
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ETTORE ROMAGNOLI
d i 8 . E . V in c e n z o  U s s a n i  Accadem ico d \ lta lia  

e Professore n e lla  R . T Jniversita d i Rom a

Im m o rta lis  m o rta lis  s i  foret fa s  flere, 
F le ren t d ivae  C am enae N aev iu m  poetam .

E se non le Camene latine, certo le greche Muse si sciolsero in lacrime, 
quando questo loro grande alunno nato I’l l  giugno del 1871, ehiuse i suoi 
occhi mortali il 1° maggio del 1938: di edema polmonare, dissero i medici; 
della sua durissima fatica, dico io.

Alunno veramente delle Muse greche. Che chiamarlo filologo, se anche 
trascorse buona parte della sua vita professando L ette ra tu ra  Greca e per 
breve ora proprio F ilo lo g ia  greco—la t in a , nelle Universita di Catania (1905— 
1908), di Padova (1908-1918), di Pavia, (1918-1935), di Milano (1935-1936) 
di Roma (1936-1938), chiamarlo filologo sarebbe muovere forse a indigna- 
zione l ’ombra magnanima, che Egli con la parola « filologia » intendeva la 
sola filologia formale e insorgeva contro chi alia parola volesse dare una 
significazione piu ampia. Non per inadeguata preparazione che avesse ad 
essa. Era cresciuto con me alia scuola di grandi filologi, quali furono Enea 
Piccolomini ed Ernesto Monaci. Negli anni primi della sua vita post-scola- 
stica, suoi scritti di eonsiderevole mole, uno anche in Latino, furono accolti 
in quegli S tu d i i t a l ia n i  d i F ilo lo g ia  c la ss ic a , che, diretti allora da Girolamo 
Yitelli, erano l ’arca santa nella quale filologi giovani e maturi andavano a 
deporre il tesoro aureo o plumbeo dei loro B eitrage . Ma quel tecnicismo che 
pure il Romagnoli padroneggiava, non Lo soddisfaceva. La pretesa assurda 
di chi credeva la conoscenza della classicita, potesse esser considerata una 
scienza esatta, lo irritava. « Invece » Egli proclamava « la storia, le opere 
letterarie, artistiche, tutto quello che e prodotto dello spirito umano, non 
e soggetto a vere e proprie leggi » (1).

E, poiche i professori, certi professori, Gli sembravano ostinarsi in un 
opposto concetto, Egli si sentiva in certi momenti infastidito dal nome 
stesso di professore. Commemorando Giuseppe Fraccaroli, riferiva i pensieri 
fioritigli gia durante una nottata Veronese in una conversazione con l’elle- 
nista allora allora scomparso: « Anche tu, ebbi a pensare, caro Giuseppe, 
anche tu sei un finto professore. Professore t ’hanno fatto i casi della vita: 
ma Natura t ’ha dato mente e cuore d’artista » (2).

(1) M in erva  e lo  s c im m ion e . 3a ediz. Zanichelli 1933, p. 57.
(2) « II Messaggero della Domenica » 5 ottobre 1918.
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E piu che al Fraccaroli, mente e cuore d’artista la Natura aveva largiti 
a Lui: mente e cuore di artista, ambidestro di poesia e di musica -  sicche 
il commento a un’audizione di Schubert a Roma, alle Stanze del Libro, la 
sera del 6 aprile 1938, puo dirsi il suo canto del cigno. Ne solo ambidestro 
di musica e di poesia, ma fornito di gusto squisito per le arti del disegno e 
non mediocre studioso e curioso d’arte antica, sicche in sua giovinezza fu 
assistente nell’Universita di Roma alia scuola di Archeologia e Storia del- 
l ’Arte. Diverse e in Lui cospiranti attitudini, per le quali awenne che nes- 
suno fosse in Italia piu adatto ad assumersi l ’ufflcio di esegeta e di interprete 
del teatro greco, alia esatta comprensione del quale sono dedicate alcune 
delle sue opere piu meritamente famose, come 3 Iu s ic a  e P o es ia  ne lV an tica  
G recia (1911), II teatro greco (1918; ristampato nel 1924), N el Regno d i D io- 
n is io  (1918; 2a edizione del 1937). In esse facendosi tesoro delle dottrine e 
delle intuizioni del Reich e dello Zielinski per la commedia, del Nietzsche 
per la tragedia, il teatro greco veniva riportato alle sue origini popolaresehe 
e religiose, passando sopra la posteriore visione classicistica che se ne venne 
formando fin dall’antichita, a man a mano che, acquistando le arti della 
parola, della musica, della danza una propria autonomia, si sciolse quel 
loro antico nodo e dalla nuova drammaturgia letteraria si desunsero norme 
che furono dette, credute anzi, le norme del dramma antico. In una sua 
riassuntiva relazione, presentata al IV Congresso \ olta tenutosi nel 1934 
sul tema: 11 Teatro, Egli diceva: « Tutto l ’antico teatro greco, denominato 
classico , fu per secoli e secoli veduto attraverso una lente cosi deformatrice, 
che pote servire come segnacolo in vessillo contro quello denominato rom an- 
tico·, magari contro Shakespeare, che e, nell’era moderna, l ’unico da para- 
gonare ai grandi Greci. L’Eschilo, disse bene Carducci, rinato sull’Avon » (1). 
E gli stessi concetti erano stati espressi l ’anno prima in un discorso tenuto in 
Atene all’Istituto Italiano di Studi Superiori il 28 novembre 1933.

Un ta l ordine di meditazione e di pensieri doveva menare e meno diritto 
il Romagnoli alia rievoeazione del dramma antico sulla scena, tentata da 
Lui con un ardimento ed un ardore che resteranno memorandi, giacche 
Egli tradusse tutto il teatro di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, di Aristofane. 
compose da se stesso le musiche delV A gam ennone, dell’’E d ipo  a  Colono, 
dell’’A lces ti, delle B accan t i, delle Λ7uvole, e istruttore di eori e regista e col- 
laboratore di registi dal 1911 al 1937 trasse, quasi nuovo Tespi, il suo teatro 
greco per le piii diverse terre d’ltalia, da Padova, Milano, Torino, Genova, 
a Bologna, Fiesole, Roma, fino alle poleis della Sicilia, piu greche delle poleis 
della Grecia stessa, ad Agrigento, a Taormina, a Siracusa. Oggi il teatro 
greco, il gusto del teatro greco, e diffuso tra noi, ma nel 1914 chi aveva fin 
allora udito soltanto declamare da Gustavo Salvini le tragedie greche nella

(1) La r iev o ea z io n e  d e l l ’a n tie o  d ram m a  g r e co ,  p . 7.
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traduzione del Bellotti, doveva provare, e io provai, un’emozione, come 
di chi assiste a una resurrezione, ascoltando la poesia del Maratonomaco da 
quella cavea stessa, sia pur trasformata, la quale era stata ideata per i sud- 
diti di Gerone. In fondo il mare, il bel mare siciliano, azzurro come l ’Egeo, 
sul quale guardando la scolta spiava i segnali di fuoco annunzianti la presa 
di Troia. Certo il teatro e fatto di illusioni, ma meglio, molto meglio, se si 
puo alle illusioni sostituire la ripetizione del vero.

Grande fu la fortuna letteraria di questo teatro tradotto: soprattutto 
dell’Aristofane: piu congeniale al Eomagnoli che, arguto Eomano, devio 
anche dal campo greco in campo latino per intrattenersi con Orazio satiro 
e con Plauto, e si godeva di quella commedia come si godeva del dramma 
satiresco: anzi di questo tento originali contraffazioni nei suoi D ram m i sa t i-  
resch i che furono apprezzati e ristampati. E vorrei qui ricordare l ’Issione. 
Ma la sua opera di traduttore non si limito al teatro. Sostenuto dal successo, 
concepi il gigantesco disegno di tradurre tutta la poesia greca, sicche nella 
bella collezione de I  poeti greci trado tti d a  Ettore R om agno li, intrapresa dalla 
ditta Zanichelli nel 1921, accanto ai due volumi di Eschilo, ai cinque di Aristo- 
fane, ai tre di Sofocle, ai sette di Euripide, figurano quattro volumi di Omero 
(I l ia d e  e O dissea) e un quinto dell’Omero minore, uno di Esiodo, cinque 
dei poeti lirici, uno di Teocrito. Ed esaurita questa gesta, ecco l ’arco della 
sua volonta tendersi verso un’altra, la serie de I  poeti a le s sa n d r in i, incomin- 
ciata 1’anno 1938 con V Eroda e m im ic i m in o ri. Ma cadde in  v ia  con la  seconda  
som a. Per fortuna V A ntologia p a la t in a , tu tta tradotta, e rimasta manoscritta 
in bell’ordine tra le sue nobili carte, onde sara suscitata presto alia vita dalla 
pieta dei famigliari e dall’affettuoso zelo di una discepola fedele.

E naturale che tante versioni non potessero raggiungere tutte la mede- 
sima altezza. Io ho inteso (e letto anche recentemente) muover critica alio 
uso continuato dell’esametro carducciano nelle traduzioni dai classici, quasi 
di un metro destinato ad ingenerare col ripetersi in lunghe composizioni un 
senso di stanchezza e di monotonia, se lo si confronti con la varieta degli 
accenti entro i quali si annoda e si snoda il nostro endecasillabo sciolto, 
quale fu adoperato da grandi artieri, come il Caro ed il Monti, nelle tradu
zioni dell’Eneide e dell’Iliade. Da un tale giudizio escono gravemente col- 
pite 1 ’’I l ia d e  e VOdissea del Eomagnoli. Ma, senza voler strappare dalle 
fronti di quei grandi passati artieri la meritata c; rona, un dubbio e pur 
lecito: se cioe l ’esametro carducciano, quando sia sapientemente armoniz- 
zato di kola italiani, non possa assurgere anche esso ad una varieta di accenti 
considerevole. In tal caso non mi sembra potersi escludere che un pubblico 
nutrito di grecita omerica e di studi classici — un pubblico cui affanni un  
desiderio  vano de lla  bellezza an t ic a , pubblico ristretto ma che pur esiste -  
possa trovare sua soddisfazione in un ritmo moderno che gli ricordi i ritmi
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originali, sia pure non quali furono, ma quali esso, sia pure «barbaramente », 
li legge. Ora a questo desiderio  vano  viene incontro col suo esametro il Eo
magnoli che pur nel suo Regno d'Orjeo  indica nell’endecasillabo « il piu bello 
dei nostri versi » (1). E precursore di Lui nelle versioni da Omero in esametri 
era stato Giovanni Pascoli.

Ma si pensi quel che si vuole di queste traduzioni in esametri, nessuno 
vorra negare che in quelle dei lirici il Eomagnoli abbia raggiunto un livello 
che nella letteratura italiana non era stato ancora raggiunto. Sopratutto 
nel Pindaro, come era naturale da parte di chi di quell’arte aveva, oltre 
gli occasionali motivi agonali, fissato l’intima essenza in una prodigiosa atti- 
vita  fantastica, subordinata a una ispirazione musicale, e la eollocava << al 
principio di quella linea che con volute e cadute capriceiose lega le prime 
tragedie eschilee alia P ass io n e  secondo M atteo , all’opera gluckiana, ai piu 
austeri fra gli oratori moderni» (2). Non discutiamo se questa interpreta- 
zione dell’arte pindarica sia la vera, o la sola possibile. TJn gran direttore 
d’orchestra non puo fare a meno di imprimere ai capilavori che interpreta, 
il suggello dell’ingegno suo. Leggiamo piuttosto quello che di se stesso lascio 
scritto l ’autore di L a u s  v itae , che di poesia e di musica si intendeva: « Nelle 
grandi strofe di Laus vitae l ’occhio esperto scopre i disegni metrici dell’Ode 
e del Coro come le filigrane nella carta nobile. potrei dire, per farmi inten- 
dere, che ogni strofa e filigranata di poesia greca, ma nessuno mi intende- 
rebbe se non uno solo -  ellenista, contrappuntista, poeta -  che si chiama 
Ettore Eomagnoli » (3).

Non fa meraviglia che questo grande esegeta della poesia classical con 
una visione personale e sua della classieita accompagnasse una coneezione 
personale e sua delle ragioni estetiche, e i diritti di questa eoncezione sua 
rivendicasse di fronte a filologi e filosofi con una intransigenza pari alia 
sincerita della convinzione. Famose per questa parte le sue battaglie pinda- 
riche contro gli iconoclasti giudizi che il Wilamovitz espresse su la poesia di 
Pindaro, e famose anche le polemiche carduceiane, che cominciarono contro 
il Thovez e si spostarono poi contro il Croce. Nelle battaglie non si contano 
i colpi, e non furono contati neanche allora. Ma per quanto numerosi e aspri 
fossero i colpi, allora scambiati tra il filosofo abruzzese e il classicista romano, 
nessuno dei due contendenti arrive* a negare le virtu  sostanziali dell’altro: 
pur nel fervore della polemica non nego il Croce nel Eomagnoli « la rara 
attitudine » di traduttore e diehiarava rassegnarsi a quello che nel Eoma
gnoli non gli piaceva purche egli non privasse la cultura italiana di quei

(1) P ag . 238.
(2) N el r e g n o  d i O rfeo , p. 109.
(3) A n g e l o  C o c l e s ,  C ento e c en to  e c en to  p a g in e  d e l L ibro s e g r e to  d i G a b r i e l e  D ’A n 

n u n z i o , Mondadori, 1935, p. 57.
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servigi che aveva il diritto di pretendere da lui (1). E dall’altra parte il Ro- 
magnoli: «sentir parlar cosi. . .  a proposito di Giosue Carducci urta i nervi 
anche quando chi par la e Benedetto Croce» (2). E in forma pin generale 
nella prefazione alia raccolta di sonetti che si intitola -  Ottonovecentismo: 
« . . . nel campo dell’arte, contro quanto possono credere i miei awersari, 
io faccio una distinzione sin troppo netta fra gli uomini e le idee che essi 
professano ». I suoi cari ricordano con che lieta sorpresa fu accolto l ’ab- 
braccio di Ermenegildo Pistelli alia commemorazione, che Ettore tenne, 
del Pascoli, e io posso testimoniare quanto gradita Gli riuscisse la presenza 
di Giovanni Gentile, rappresentante del combattuto idealismo filosoflco, 
alia sua prolusione romana.

Riconoscimenti e onori al Romagnoli non mancarono, che non sto qui 
ad enumerare perche Lo accomunano ad altri. Si compiacque della nomina 
ad Accademico d’ltalia, la quale risale alle origini dell’istituzione stessa 
nel 1929. E per l ’Accademia tenne grandi orazioni commemorative di Vir- 
gilio, di Orazio, dell’Ariosto, del Leopardi. E degli onori anche si compia- 
ceva che ebbe a tributargli la Grecia, la quale aveva dato i natali ai grandi 
soliti conversare con Lui: cittadino onorario di Atene, dottore honoris c au sa  
di quella Universita e Gr. Or. dell’Ordine della Fenice. E la sua scomparsa 
fu sentita e pianta come un suo proprio lutto dalla piccola nazione dalle 
grandi memorie. A l Rotary di Atene una eloquente commemorazione ne fu 
tenuta dal prof. Scassis, vicerettore della Universita. A  Roma il giorno 
28 maggio 1938, non ancora trigesimo dalla morte, avresti veduto una comi- 
tiva  sostare al Verano dinanzi alia semplice tomba. Uscito dal gruppo, u n o -  
e il Ministro di Grecia presso il nostro Re Imperatore -  appoggia alia pie- 
tra  una corona di lauro, alia quale si annoda un nastro bianco e celeste. 
Sul labbro di un altro -  e il Direttore generale delle Lettere e delle Belle 
A rti di quel regno -  suona la lingua che, gia arrugginita sotto il dominio 
straniero, si e rifoggiata e si rifoggia ogni giorno una lucentezza nuova su i 
grandi esemplari che il nostro esegeta amo e illustro e tradusse. Dicono tra- 
dotte le parole: « II teatro reale di Grecia, che ti conobbe uomo e poeta, 
depone questa corona sulla tua tomba recente, quale suo debito d’onore 
per quanto tu hai fatto per il teatro e per la rinascita in Italia dei capilavori 
immortali della poesia ellenica. Pochi hanno pianto la tua morte tanto 
quanto l ’Ellade dell’arte e della cultura. Per l ’Ellade tu sei e sarai sem
pre Elleno non meno che Italiano ».

(1) «L a  C ritica» , 20 gennaio 1911.
(2) « Oronache letterarie » 21 agosto 1910; articolo riprodotto in P o lem ica  ca rd u c -  

c ia n ea . Nuova ediz., Zanichelli, 1936, Bologna, p. 46.
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ΜΕΡΙΚΑ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ ΤΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΓ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ καθηγητοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

’Ολίγα μόλις χρόνια εΐναι πού μας ελειψε ό ’Αλέξανδρος Μωραϊτίδης καί δμως 
ή μορφή του μας φαίνεται κιόλα σάν πολύ μακρυνή, νάχη μείνη άπό πολύν καιρό 
πίσω μας. Εΐναι τόσο διαφορετικό τό περιβάλλον δπου έπέρασε ή ζωή του καί τόσο 
διαφορετικό [τό πλαίσιο τοΰ έργου του, συγκρινόμενα μέ τή σύγχρονη ζωή καί τή 
σύγχρονη λογοτεχνία! Ά π ’ τόν καιρό πού γράφονταν καί κινοΰσαν τό θερμότερο ένδια
φέρον τά διηγήματά του ώς τά σήμερα άλλαξε [σέ τέτοιο βαθμό ό ρυθμός καί τό 
πνεΰμα τής ζωής κι εΐχε τέτοια έξέλιξι ή λογοτεχνική παραγωγή (πού καθώς εΐναι 
γνωστό παρακολουθεί καί καθρεφτίζει κι αύτή κάθε φορά τήν έποχή της), ώστε ό 
γέρος σκιαθίτης πεζογράφος μάς φαίνεται σήμερα πώς ζή καί πώς σκέπτεται μέσα 
σ’ έναν κόσμο έντελώς διαφορετικό άπ’ τόν δικό μας.

Τά θέματα πού διάλεγε ή τεχνοτροπία του, ή γλώσσα του, οί τύποι πού ζω
γράφιζε καί γενικά τό έργο του, πού στάθηκε ένας άξιόλογος σταθμός στήν πνευμα
τική μας κίνησι πριν άπό λίγες δεκαετηρίδες, εΐναι πράγματα περασμένα οριστικά. 
Ό  Μωραϊτίδης δέν άφησε σχολή, οΰτε έχομε τήν παραμικρή πιθανότητα πώς ή τέχνη 
τοΰ λόγου θά γυρίση ποτέ πίσω στό δρόμο πού άκολούθησε εκείνος. Άλλά έκεΐνος ό 
περασμένος κόσμος, πού μάς φαίνεται σήμερα πώς πλαισιώνει τήν μορφή καί τό έργο 
τοΰ Μωραϊτίδη, πόση όμοφιά καί πόση καθαρότητα κρύβει γιά έναν πού θά τόν κοι- 
τάξη άπό κοντά! Τά διηγήματα τοΰ Ντίκενς τής Ελλάδος (δπως ώνόμασε τόν Μω- 
ραϊτίδη ή κριτική τής έποχής του) δονοΰσαν τές καρδιές τής περασμένης γενεάς κι 
άφηναν σ’ αύτές άλησμόνητες συγκινητικές έντυπώσεις.

Γιά τό διηγηματογραφικό λοιπόν έργο τοΰ Μωραϊτίδη θά ποΰμε μερικά πράγματα 
σήμερα, καί ιδίως θά ποΰμε πώς τά βλέπομε στήν έποχή μας τά διηγήματα αύτά 
τοΰ σκιαθίτη λογοτέχνη. Προηγουμένως δμως θά ρίξωμε μιά σύντομη ματιά σ’ ολό
κληρη τήν έκτασι τής φιλολογικής παραγωγής τοΰ Μωραϊτίδη καί θά ίδοΰμε πόσο 
ήταν ποικιλόμορφη ή έργασία του αύτή καί πόσο σημαντική θέσι έχουν μέσα σ’ αύ
τήν τά διηγήματα. Γιατί πραγματικά, μόνον δταν άρχισε νά γράφη τά σκιαθίτικα 
διηγήματά του ό Μωραϊτίδης, βρήκε ή ίδιοφυΐα του τό δρόμο πού της ταίριαζε. Καί 
μποροΰμε νά ποΰμε δτι κι άν έλειπε δλο τό άλλο μέρος τής φιλολογικής του έργασίας, 
δέν θά ήταν καθόλου κατώτερη ή θέσι του σήμερα στή νεοελληνική γραμματολογία.

Τό έργο τοΰ Μωραϊτίδη ολόκληρο πρέπει νά τό χωρίσωμε σέ τρεις μεγάλες περι
όδους, πού οχι μονάχα καθαρά χρονικά δρια έχουν, άλλά καί μεγάλη παρουσιάζουν 
μεταξύ τους διαφορά ούσιαστική, σχετική μέ τό περιεχόμενό τους. Στήν πρώτη πε
ρίοδο βάζομε τά δραματικά έργα, τό μυθιστόρημα καί τά λίγα ποιήματα.



’Έχομε κατόπι τή δεύτερη περίοδο της λογοτεχνικής του έργασίας πού εϊναι οχι 
άπλώς ή σημαντικώτερη, άλλά ή μόνη αξιόλογη. Ή περίοδος αύτή τής ακμής, άρχίζει 
άπό τό 1888 (πού γράφονται τά διηγήματα «Ή  θεία Μυγδαλίτσα» καί « Τών θαλασ
σών ό "Αγιος », τό τρυφερώτατο καί συγκινητικώτατο αύτό ηθογράφημα) καί τελειαινει 
τό 1907 μέ τά διηγήματα « Κουκί τσα » καί «Ψυχοσάββατο». Στά είκοσι αύτά χρόνια 
παρουσιάζει ό Μωραϊτίδης τά εΐκοσιεννέα του διηγήματα καί γράφει τίς ταξειδιωτικές 
έντυπώσεις. Σχετικά μέ τό περιεχόμενό της λοιπόν, ή περίοδος αύτή υποδιαιρείται 
στά διηγήματα καί στίς ταξειδιωτικές εντυπώσεις. Αύτά τά δύο εί'δη ξεχωρίζουν κα
θαρά καί γ ι’ αύτό καί στήν έκδοσι τών έργων του, σέ χωριστούς τόμους τυπώθηκαν 
τά διηγήματα καί σέ χωριστούς οί ταξειδιωτικές έντυπώσεις.

Καί τέλος έρχεται ή τρίτη περίοδος τής φιλολογικής παραγωγής τοΰ Μωραϊτίδη, 
πού εΐναι σύγχρονη μέ τήν έ'ντασι τοΰ θρησκευτικού αισθήματος στή ψυχή του. ’Από 
τό 1911 εως τό 1926, τρία χρόνια πριν πεθάνει, ό Μωραϊτίδης δέν άσχολεΐται πιά 
μέ τή λογοτεχνία, άλλά γράφει μονάχα εκκλησιαστικά έργα.

Ό  Μωραϊτίδης ήταν, δπως κι ό Παπαδιαμάντης, ενας νοσταλγός τής μικρής του 
πατρίδας. Είχε κι αύτός τήν ιδιοφυία νά άπεικονίζη μέ θαυμαστό τρόπο κομμάτια 
άπ’ τή ζωή της. Γι’ αύτό καί τά ώραιότερα άπ’ τά διηγήματά του έχουν θέματα 
σκιαθίτικα. Οί άνθρώπινοι τύποι πού παρουσιάζουν, οί τοποθεσίες πού ζωγραφίζουν 
καί τά επεισόδια πού έξιστοροΰν εΐνε παρμένα άπ’ τή ζωή τοΰ νησιοΰ. Οί αγνές έκεΐ- 
νες εικόνες τών καλών καί ταπεινών άνθρώπων πού μάς παρουσιάζει στό εργο του 
ό Μωραϊτίδης, ό άπλός τρόπος πού σκέπτονται, τά μεγάλα τους αισθήματα καί ή 
βαθειά θρησκευτική τους πίστις, τά φτωχά τους όνειρα, ό τρόπος της ζωής τους, 
πού κυλάει καρτερικά άνάμεσα σέ μόχθους καί σέ στερήσεις, είναι ενας πραγματικός 
ήθογραφικός θησαυρός. Καί δίπλα σ’ αύτά πόσο εΐναι όλοζώντατος ό τρόπος πού ζω
γραφίζει ό Μωραϊτίδης τή φύσι! ’Απ’ τή μιά μεριά μάς είκονίζει τήν άγροτική φύσι, 
τήν τόσο γνώριμή του άπ’ τά παιδιάτικα χρόνια του. ’Απ’ τήν άλλη μεριά πάλι μας 
είκονίζει τή θάλασσα.

'Ωραίος είναι στό έ'ργο τοΰ Μωραϊτίδη ό τύπος τοΰ παπά, δπως μάς παρουσι
άζεται ιδίως στά διηγήματα « Σκαλικάντζαρος », « Κουκίτσα » καί σέ άλλα πολλά. Μέ 
μόρφωσι οχι μεγάλη (ϊσα ϊσα δ, τι τοΰ χρειάζεται γιά νά εΐναι ό άγαθός πνευματικός 
όδηγητής τών άγαθών έκείνων άνθρώπων). Συχνά, δταν τοΰ μιλοΰν, τόν λένε « γέ
ροντα ». Μάς παρουσιάζεται καμμιά φορά τίς χειμωνιάτικες βραδυές, νά πηγαίνη σέ 
έξοχικές λειτουργίες. Σέ έξωκκλήσια πού γιορτάζουν ή σέ μισογκρεμισμένες εκκλησίες 
τοΰ « κάστρου » (τής παληάς πολιτείας) πηγαίνει νά κάνη αγρυπνία ή εσπερινό. Μάς 
είκονίζεται καβάλλα στό γαϊδουράκι του, χωμένος μέσα στό ζεστό σάλι δπου τόν 
τύλιξε ή πρεσβυτέρα του, τριγυρισμένος άπό μερικούς νησιώτες πού πηγαίνουν πεζή, 
άπ’ τίς εύλαβικές γρηοΰλες πού άκολουθοΰν άκουμπώντας στά ραβδιά τους.

Τά έζησε αύτά τά πράγματα ό Μωραϊτίδης άπ’ τόν καιρό πού ήταν παιδί. Καί 
γ ι’ αύτό μπόρεσε νά γίνη ό άπαράμιλλος ζωγράφος τους. ’Ακριβώς δηλαδή δπως κι

— 418 —

ό Παπαδιαμάντης. Σέ μιά σχετική μελέτη του ό κ. Βουτιερίδης άναφέρει μερικά χαρα
κτηριστικά λόγια τοΰ Μωραϊτίδη πρός τόν κ. Δάφνη, πού πήγε μιά μέρα νά τοΰ 
πάρη φιλολογική συνέντευξι. Ό  Μωραϊτίδης μίλησε στόν κ. Δάφνη γιά μερικά περι
στατικά τής ζωής του καί τής ζωής τοΰ Παπαδίαμάντη. ’Ανάμεσα σέ άλλα, εΐπε:  
« Ό ταν ήμασταν παιδιά (δηλαδή αύτός καί ό Παπαδιαμάντης) συνωδεύαμε τή νύχτα 
τόν πατέρα τοΰ Παπαδίαμάντη, τόν ιερέα, πού έπήγαινε στά έξωκκλήσια νά λειτουρ- 
γήση. ’Ώ, ήτανε ώραΐα έκεΐνα τά χρόνια! Έπηγαίναμε στούς μακρυνούς δρόμους. 
Μάς έφώτιζε τό φεγγάρι. Κι έψέλναμε καί μεΐς».

Μάς παρουσιάζει άκόμα ό Μωραϊτίδης τούς βοσκούς, στά ψηλώματα τοϋ νησιοΰ, 
ξαπλωμένους ολόγυρα σέ φωτιές, κάτω άπ’ τήν άρμονία τοΰ έναστρου ούρανοΰ. Μάς 
δείχνει φτωχούς θεληματάριδες, πού ψευδίζουν, ποΰ κουβαλοΰν νερό ή φορτώματα ξύλα, 
« έλαφροΐσκιωτους», παρόντες πάντα δπου άκουστοΰν φαντάσματα ή νεράιδες, γιά νά 
έξιστορίσουν ύστερα δσα ίδοΰν στίς γυναίκες τοΰ νησιοΰ. Μάς είκονίζει καλογέρους 
άχτένιστους, μέ ροΰχα παληά (άληθινούς ζωγραφικούς πίνακες), πού γυρίζουν μέ τό 
δισάκκι τους στά μανδριά καί στά χωριουδάκια, πού μπαίνουν σέ έξωκκλήσια, καί 
καθαρίζουν καί άνάβουν τά καντήλια, καί στολίζουν μέ φρέσκα λουλούδια τίς εικό
νες καί κάνουν μπροστά τους βαθειές μετάνοιες.

Ή  δυνατή δμως εμπνευσις τοΰ Μωραϊτίδη φανερώνεται περισσότερο ίσως καί 
άπ’ τούς ανθρώπινους τύπους πού μάς είκονίζει, στά άπαράμιλλα άγροτικά καί θα
λασσινά τοπεΐα πού παρουσιάζει στά εργα του. Έκεΐ ό Σκιαθίτης λογοτέχνης δείχ
νεται ένας άληθινός ποιητής πού νοιώθει βαθιά μέσα του δσα μάς ζωγραφίζει κι 
εχει έναν τέτοιο τρόπο νά μάς τά περιγράφη, ώστε μάς φαίνεται πώς ζοΰμε έκεΐνες 
τίς ώρες άνάμεσα σ’ αύτά. Ξέρει νά μάς φέρνη σ’ έκεΐνες τίς ρεματιές μέ τά πλα
τάνια, άπ’ δπου περνοΰν μονοπάτια άνάμεσα σέ σκοίνους καί τραβοΰν γιά τά μονα
στήρια τοΰ νησιοΰ. Μάς πηγαίνει στίς παληές χαλασμένες έκκλησιές, μέσα στό κάστρο, 
στή μεσαιωνική πολιτεία τήν έρειπωμένη, στή βορεινή παραλία τοΰ νησιοΰ, μέ τούς 
άπότομους βράχους, πού έρχονται καί ξεσπάζουν πάνω τους τά άγρια κύματα. 'Ύστερα 
μάς ζωγραφίζει τό δάσος μέ τίς πανάρχαιες βαλανιδιές, πού οί τεράστιοι κορμοί τους 
μαυρίζουν τή νύχτα.

Μάς δείχνει έτσι τοΰ νησιοΰ τίς τοποθεσίες μέ τά γνωστά πιά ονόματα, γνωστά 
χάρι στόν Μωραϊτίδη καί στόν Παπαδίαμάντη. Κι άς μήν έχουμε πάει ποτέ στή 
Σκιάθο: θαρροΰμε πώς είδαμε καί μεΐς έκεΐνα τά μέρη : τοΰ άγά τό ρέμα, τήν 
Παναγίτσα τοΰ Πρυΐ, τήν Κεχριά, τήν Παναγιά Ντομάν, τόν Τσουγκριά, τή βρύσι 
τοΰ Χαιρειμονά.

Οί εικόνες αύτές καί τά τοπεΐα πού συναντούμε στό έργο τοΰ Μωραϊτίδη δέν 
προσέχθησαν ίσως ποτέ δσο τούς άξιζε. Φαντάζουν μέσα στά σκιαθίτικα διηγήματά 
του σάν έργα ζωγράφων τής άγροτικής φύσης ή θαλασσογράφων. Στολίζουν τό κεί
μενο τών βιβλίων του πού εΐναι, μπορεί νά πει κανείς έτσι, μόνο του εικονογραφη
μένο. Δείχνουν τήν άληθινά δυνατή έμπνευσι τοΰ πεζογράφου μας καί εΐναι άνάγκη
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νά τονίουμε δτι άποτελοϋν ενα σημαντικώτατο στοιχείο τής άξίας τοϋ έργου του.
Ή  γλωσσά, ή σύνθεσις καί γενικώτερα ό τύπος τών πεζογραφημάτων αύτών 

είναι ένδεχόμενο σήμερα νά ξενίζουν κάπως τον μελετητή τους, καί τά διηγήματα 
τοΰ Μωραϊτίδη νά μή διαβάζωνται πιά μέ τδ ένδριαφέρον εκείνου τοΰ καιροΰ. Άλλα 
ας μήν ξεχνοΰμε πόση συγκίνησι προκαλοΰσαν τά δημιουργήματα αύτά μιας άλλης 
έποχής τότε πού έκαναν τήν έμφάνισί τους καί πόση ήχώ ευρισκαν μέσα στίς καρ
διές τών συγχρόνων τους. Δυό χρόνια πριν πεθάνη ό Μωραϊτίδης, γράφοντας στά 
προλεγόμενα τοΰ έκτου τόμου τών διηγημάτων του, γιά τήν έξέλιξι πού είχε τό 
πανηγυρικό του πεζογράφημα, δηλαδή τό Χριστουγεννιάτικο καί τό πρωτοχρονιάτικο 
διήγημά του, ξαναθυμάται τήν συγκινητική έντύπωσι πού έκαναν οί επίκαιρες επι
φυλλίδες του στά φύλλα τών Αθηναϊκών εφημερίδων τών Χριστουγέννων καί τής 
Πρωτοχρονιάς. Εΐχε, άλήθεια, τόν τρόπο νά μεταδίνη, σέ δσους αναγνώστες του μπο
ρούσαν νά τόν νοιώσουν, τούς παλμούς τής δικής του καρδιάς, ξαναφέροντας μπροστά 
τους ζωντανές άναμνήσεις άπ’ τά παιδιάτικα χρόνια τους.

Γι’ αύτό απαράμιλλες ιδίως εΐναι οί εικόνες τοΰ Μωραϊτίδη οί παρμένες άπ’ τή 
καθαυτό ζωή τοΰ νησιοΰ. Μάς παρουσιάζει άφθονες τέτοιες στά διηγήματά του καί 
ιδίως στά πανηγυρικά. Τά παιδιά πού ψάλλουν τά κάλαντα τήν παραμονή τών Χρι
στουγέννων, κρατώντας τό βράδυ φανάρια καί πηγαίνοντας άπό σπίτι σέ σπίτι, οί 
καμπάνες πού σημαίνουν μέσα στή βαθειά νύχτα, οί πάμφωτες εκκλησίες, ή χαρά 
τών παιδιών μπροστά στά γλυκίσματα καί στίς άλλες προετοιμασίες τής μεγάλης 
γιορτής, δλα αύτά εΐναι ωραιότατα χρωματισμένα, χάρι στήν άγάπη πού εΐχε ό λογο
τέχνης μας γιά τίς σελίδες αύτές της ζωής τής πατρίδας του.

Ή  λατρεία του γιά τίς παραδόσεις κάνει τέλος τόν Μωραϊτίδη καί λαογράφο 
άξιόλογο. Κοντά στήν ηθογραφική του ικανότητα εΐναι καί άξιος άφηγητής θρύλων 
τοΰ νησιοΰ, τραγουδιών, ιδιωτισμών, στίχων, τοπικών παροιμιών καί εθίμων. 'Η πλευρά 
αύτή τοΰ έργου τοΰ Μωραϊτίδη δέν είναι βέβαια σημαντική σέ έκταση, γιατί τά 
λαογραφικά στοιχεία βρίσκονται, καθώς καταλαβαίνει κανείς, μόνο συμπτωματικά 
μέσα στά πεζογραφήματά του. Παρ’ δλη δμως τήν άναγκαία έλλειψι συστήματος, είναι 
πολύτιμη καί ή άποψις αύτή τοΰ έργου τοΰ Μωραϊτίδη, γιά τήν άναμφίβολη πιστότητά της.

Παροιμιώδης έχει γίνει στά νεοελληνικά γράμματα ό παραλληλισμός τοΰ Μω- 
ραϊτίδη μέ τόν Παπαδιαμάντη. Καί οί περισσότεροι άπ’ δσους άναφέρυν τά κοινά 
σημεία πού παρουσιάζουν οί δυό Άλέξανδροι, οί συμπολίτες, οί σύγχρονοι, οί συγγε
νείς, μέ τήν κοινή νοοτροπία, τά κοινά θέματα καί γενικώτερα τόν κοινό χαρακτήρα 
τοΰ έργου, τόσο ομόφωνα τονίζουν τήν ψηλή θέσι τοΰ Παπαδιαμάντη στή Νεοελληνική 
λοχοτεχνία, πού θάλεγε κανείς δτι άπαριθμοΰν αύτές τίς άναλογίες τους μόνο καί 
μόνο γιά νά έχουν υστέρα τήν εύκαιρία νά σημειώσουν τήν υπεροχή πού έμφανίζει τό 
έργο τοΰ Παπαδιαμάντη συγκρινόμενο μέ τό έργο τοΰ Μωραϊτίδη. Κανείς δέν 9-άθελε 
ν’ άμφισβητήση τήν ύπεροχή αύτή τοΰ έργου τοΰ Παπαδιαμάντη, πού τ ’ δνομά του 
τιμα τή λογοτεχνική μας παραγωγή. 'Ο Παπαδιαμάντης είναι ό άριστοτέχνης τοΰ

λόγου. Ά ν  δμως στό ζήτημα τής τεχνοτροπίας ό Μωραϊτίδης δέν στέκει στήν ίδια 
σειρά μ’ έκείνον, άπεναντίας τοΰ είναι χωρίς άμφιβολία έφάμιλλος στή δυνατή έμ- 
πνευσι, στή γραφικότητα τών εικόνων του καί στό βαθύ αίσθημα πού αποπνέει τό 
έργο του.

Οί δυό αύτοί λογοτέχνες μας, οί έλληνικώτατοι, οί χριστιανικώτατοι, μέ τήν 
άφθαστη πρωτοτυπία, πού δέ μιμήθηκαν κανένα στό έλάχιστο καί πού παρ’ δλες τίς 
άναλογίες τών έργων τους, ό καθένας τους δέν μιμήθηκε στό έλάχιστο τόν άλλο, 
κατώρθωσαν νά διαμορφώσουν ενα δικό τους είδος ήθογραφικοΰ διηγήματος, πού ποτέ 
πριν άπ’ αύτούς δέν είχαν γράψει άλλοι οΰτε καί στό μέλλον θά γράψουν ποτέ. Δέν 
εΐναι πιθανό άλλοι λογοτέχνες νά δοκιμάσουν νά γυρίσουν πίσω στό δρόμο πού έχά- 
ραξαν εκείνοι. Ουτε, κι άν δοκιμάσουν, θά μπορέσουν ποτέ άλλοι νά κάνουν τόν άνα- 
γνώστη τους νά ζήση τόσο αληθινά μέσα στήν άτμόσφαιρα έκείνη τοΰ παλαιοΰ καλοΰ 
καιροΰ, τών άπλών ήθών, τών άγαπημένων άναμνήσεων, τών άνθρώπων έκείνων μέ 
τήν εύλαβική καί καρτερική ψυχοσύνθεση.
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Η Μ Α Ν Α  Σ Τ Ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Γ Δ Ι  

Διάλεξι τοΰ ποιητοΰ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑ

«Ά πό  τή γης βγαίνει νερό 
κι’ άπ’ τήν έληά τό λάδι, 
κι’ άπό τή μάνα τήν καλή 
βγαίνει τό παλληκάρι».

Σέ κανενός άλλου έθνους τή δημοτική ποίησι δέν έχει ή Μάνα τήν εξαιρετική 
θέσι πού τής δίδει τό έλληνικό δημοτικό τραγοΰδι. Κι’ άν εΐναι άλήθεια πώς τό δη
μοτικό τραγοΰδι καθρεφτίζει, δσο καμμιά άλλη εκφρασι, πιστά κ ι’ άληθινά, τόν έθνικό 
βίο καί τόν έθνικό χαρακτήρα, τό λαϊκό αίσθημα καί τή λαϊκή σκέψι, άν εΐναι άλή- 
θεια πώς τό δημοτικό τραγοΰδι άνεβάζει στόν άγέρα τής φωναχτής ζωής τίς βαθύ
τερες λαχτάρες τής ψυχής τοΰ συνόλου, τότε ήμποροΰμε νά συμπεράνωμε άδίστακτα 
δτι ή Μάνα — ή στοργή της, ό ίσκιος της, ή γνώμη της, τό θάλπος της — κατέχει 
τό κέντρο τοΰ ψυχικοΰ μας κόσμου. Δέν εΐναι μόνο τής σωματικής ζωής ή πηγή, παρα 
καί τοΰ ήθικοΰ βίου μας ή εστία. Δέν μάς χαρίζει μόνο τό κόκκινο αίμα πού κυ
κλοφορεί στίς φλέβες τοΰ σώματος, μάς χαρίζει καί τό άϋλο έκεϊνο θεϊκό ρευστό που 
κυκλοφορεί ώσάν ρίγος στήν ψυχή μας καί τήν παρακινεί στά τίμια, στά ύψηλα και 
στά μεγάλα.

Ή έλληνική φυλή μέ τίς αθάνατες παραδόσεις της έχει άνεβάσει τή Μανα στό 
υψηλότερο ήθικό βάθρο πού ήμποοεί νά στηθή μέσα στήν οικογένεια καί μέσα στήν
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κοινωνία, κάτω άπ’ τόν ούρανό τής πατρίδος καί τής θρησκείας. Καί τό έλληνικό δημο
τικό τραγούδι βλέπει άπό παντοΰ ολόγυρα τό ήθικό αύτό βάθρο τής Μάνας καί τό στο
λίζει δμορφα μέ τ ’ άβίαστα, μέ τ ’ άπέριττα, μέ τά μοναδικά στολίδια τοΰ στίχου του.

Στό έλληνικό δημοτικό τραγοΰδι, ό πόλος τόν όποιο στρέφεται σταθερά ή αισθη
ματική μαγνητική βελόνη, είναι ή Μάνα, δπως στά ίπποτικά τραγούδια τής Δύσεως 
μποροΰμε νά ποΰμε δτι ό πόλος αύτός εΐναι ή έρωμένη. Στόν πόλεμο, στόν ξενητεμό, 
στόν έρωτα, στό γάμο, στό θάνατο, σέ κάθε μεγάλη καί σοβαρή περίστασι τής ζωής, 
άξιας νά τραγουδηθή, ό άνώνυμος τραγουδιστής ποτέ δέ χάνει τή Μάνα άπό τά μάτια 
τής ψυχής του. Εΐτε τοΰ σκληροτράχηλου κλέφτη τήν ήρωϊκή ΐκανοποίησι θέλει νά έκ- 
φράση, εΐτε τοΰ τρυφεροΰ κοριτσιού τόν ερωτικό 'ίμερο, είτε τοΰ ξενητεμένου βιοπα- 
λαιστοΰ τό νοσταλγικό ερμα, εΐτε τής κακοπαντρεμένης τό βαθύ μαράζι, εΐτε τοΰ 
ταξιδευτή ναύτου τόν πικρό θάνατο, πάντα τή Μάνα άναζητεΐ ό δημοτικός τραγου
διστής, αύτή τοΰ δίδει τόν τόνο όπού ταιριάζει, αύτή τοΰ δίδει τό χρώμα πού εχει 
ανάγκη, αύτή τοΰ δίδει τόν παλμό πού χρειάζεται γιά νά συγκινήση άμεσα, βαθειά, 
συγκλονιστικά τόν άκροατή του.

'Όταν θέλη νά έκφράση τόν άνώτερο βαθμό θαυμασμοΰ, τή Μάνα θυμάται ό δημο
τικός τραγουδιστής.

Ό έρωτευμένος μέ τή Λάμια γυιός τής χήρας στέκει καί τή ρωτάει:

« . . .  Βρίσκει μιά κόρη ροδινή 
ξανθή και μαυρομμάτα, 

μέ τά μαλλιά της ξέπλεγα 
στό δάκρυ φορτωμένη.

Στέκει καί τη θιαμαίνεται 
στέκει καί τή ρωτάει:

Κόρη μου, ποιος σε γέννησε, 
ποιά μάνα σ’ έχει κάνει;

— Κ’ έμένα μάνα μ’ έκαμε, 
μάνα σάν τή δική σου! »

Καί δταν πάλι ό κλέφτης τοΰ βουνοΰ θέλει νά ήμερέψη τό ύφος του, θέλει νά 
γλυκάνη τή φωνή του, τή Μάνα θυμάται στό τραχύ λημέρι του, σάν τη μανούλα γλυ- 
κορωτα τά δέντρα τοΰ δάσους:

« Μέ γέλασε μιά χαραυγή, τ ’ άστρο καί τό φεγγάρι 
καί βγήκα νύχτα στά βουνά, νύχτα στά κορφοβούνια.
’Ακούω τά δέντρα καί βογγοΰν καί τίς όξυες καί τρίζουν.

. . . ’Έκατσα καί τά ρώτησα γλυκά σάν τή μανούλα: 
τ’ έχετε όξυές καί χλίβεστε, λημέρια πού βογγατε; . . . »

'Όταν τά γιορτοήμερα τραγουδοΰν τά κάλανδα καί θέλουν νά κολακέψουν τή νοι
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κοκυρά τοΰ σπιτιού, τή χορδή τής μητρικής στοργής χαϊδεύουν, τό μητρικό καμάρι 
προσπαθούν νά διαθρύψουν:

« Μάνα, τή θυγατέρα σου τή μικροκανακάρα 
τήν έλουζες, τή χτένιζες στά σύγνεφα τήν κρύβεις.
Καί σάλεψαν τά σύννεφα καί φάνηκεν ή κόρη, 
φανήκαν τά σγουρά μαλλιά, τ ’ άρχοντικά πλεξίδια ».

Μά καί τόν υπέρτατο βαθμό τοΰ πόνου, τό κορύφωμα κάθε πόνου, δταν θέλη 
νά παραστήση ή λαϊκή Μοΰσα, τή Μάνα παίρνει πάντοτε σύμβολο. Ό σπαρακτικώ- 
τερος ζωντανός χωρισμός εΐναι δταν :

« Χωριζ’ ή μάνα τό παιδί 
καί τό παιδί τή μάνα».

Ό σπαρακτικώτερος θρήνος εΐναι δταν :

« Κλαΐνε οί μάνες γιά παιδιά 
καί τά παιδιά γιά μάνες».

Ό θάνατος γίνεται στυγνότατος δταν :

« ’Αρνιέται ή μάνα τό παιδί 
καί τό παιδί τή μάνα».

Ά λ λ ’ άπό ποΰ ν’ άρχίση καί ποϋ νά τελειώση κανείς!
Θάπρεπε νά σάς κρατήσω ώρες κι’ ώρες άν προσπαθοΰσα νά μιλήσω γιά δλα τά 

δμορφα δημοτικά τραγούδια πού έχουν θέμα τους τή Μάνα καί μέ χίλιους τρόπους 
εκφράζουν τήν αίώνιαν άλήθεια, δτι ή μητρική στοργή, ό μητρικός πόνος εΐναι τό βα
θύτερο καί τό σταθερώτερο, τό πιό καθολικό καί τό πιό άμετάβλητο αίσθημα τοϋ 
άνθρώπου.

Στά κλέφτικα τραγούδια ή Μάνα παίρνει κάποιο ιδιαίτερο μεγαλείο. Χαίρεται 
καί κλαίει μαζί γιά τούς πολεμικούς κινδύνους τών παιδιών της:

« Τ’ Άνδρούτσου ή μάνα χαίρεται 
τ ’ Άνδρούτσου ή μάνα κλαίει 
έχει τούς γυιούς άρματωλούς 
καί καπεταναραίουςΓ . . . »

Ό κλέφτης τήν ώρα τοΰ μεγάλου πολεμικοΰ του θριάμβου θυμάται περήφανα τή 
μάνα του, κι’ αύτό τοΰ γεμίζει τά στήθη ΐκανοποίησι:

« . . .  Ν&σουνα πετροπέρδικα 
στά πλάγια τοϋ Πετρίλου 
ν’ άγνάντευες πώς πολεμούν 
οί κλέφτες μέ τούς Τούρκους
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ν* άγνάντευες τό γυιόκα σου 
μπροστά στά παλληκάρια . . .
Όμπρός ξεστρώνει τήν Τουρκιά 
μέ τό σπαθί στό χέρι 
κι’ άπ’ τή φωνή του τήν ψηλή 
άχολογάει ό τόπος »

Ό Λιάκος τήν ώρα πού ξεψυχάει λαβωμένος « άηδονολαλεΐ» καί λέει στα παλ
ληκάρια του νά τοϋ πάρουν τό κεφάλι του, νά μή τό κόψουν οί Τοΰρκοι καί τό πανε

στόν πασά:
«Τό ΐδοϋν έχθροί καί χαίρονται 
οί φίλοι καί λυποϋνται 
τό ιδή καί ή μανούλα του 
κι’ άπ’ τόν καϋμό πεθάνη! »

Οί σκληροί πολεμιστές τοΰ καρυοφυλλιού στή θύμησι της Μάνας  ̂τρυφεραινουν, 
μαλακώνουν, πονοΰν, κυριεύονται άπό τήν πιό άνθρώπινη αισθηματική αδυναμία. Και 
άν στό τραγοΰδι τοϋ Βασίλη (άπό τό όποιο ό Παΰλος Λάμπρος έχει έμπνευσθη τό 
«Μάνα σοΰ λέω δέν μπορώ . . .  ») ή μάνα τόν συμβουλεύη «νά κάτση φρόνιμα νά γίνη 
νοικοκύρης», στό τραγοΰδι τοΰ Κίτσου ή μάνα, μαλώνοντας μέ τό ποτάμι, διαφέρνεται 
πιό πολύ γιά τά τιμητικά άρματα τοϋ γυιοΰ της, παρά γιά τή ζωή του.

« Βασίλη, κάτσε φρόνιμα, νά γίνης νοικοκύρης, 
γιά νόίποχτήσης πρόβατα, ζευγαρια κι αγελαδες, 
χωριά κι* άμπελοχώραφα, κοπελιά να δουλεύουν.
— Μάνα μου, έγώ δέν κάθομαι νά γίνω νοικοκύρης,
νά κάνω άμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλευουν,
καί νά ’μαι σκλάβος τών Τουρκών, κοπέλι στους γερόντους.
Φέρε μου τ’ άλαφρό σπαθί, καί τό βάριό τουφέκι, 
νά πεταχτώ σάν τό πουλί ψηλα στα κορφοβούνια, 
νά πάρω δίπλα τά βουνά, να περπατήσω λόγγους, 
νά βρώ λημέρια τών κλεφτών, γιατάκια καπετάνιων, 
καί νά σουρίζω κλέφτικα, νά σφίξω τούς συντρόφους, 
πού πολεμούν μέ τήν Τουρκιά καί με τους Αρβανίτες».

Πουρνό φιλεϊ τή μάνα του, πουρνο ξεπροβοδειεται.
« Γειά σας βουνά μέ τούς γκρεμνούς, λαγκάδια μέ τίς πάχνες!
— Καλώς το τάξιο τό παιδί καί τάξιο παλληκάρι».

Τοϋ Κίτσου ή μάνα κάθουνταν στην άκρη στό ποτάμι, 
μέ τό ποτάμι μάλωνε καί τό πετροβολούσε.
« Ποτάμι, γιά λιγόστεψε, ποτάμι, γύρνα πίσω, 
γιά νά περάσω άντίπερα, στά κλέφτικα λημέρια, 
ποχουν οί κλέφτες σύνοδο κι όλοι οι καπεταναιοι».
Τόν Κίτσο τόν έπιάσανε καί παν νά τόν κρεμάσουν,
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χίλιοι τόν παν άπό μπροστά καί δυό χιλιάδες πίσω, 
κι’ όλοξοπίσω πάγαινε ή δόλια του ή μανούλα.
« Κίτσο μου, ποϋ εΐναι τάρματα, ποΰ τ&χεις τά τσαπράζια 
τίς πέντε αράδες τά κουμπιά τά φλωροκαπνισμένα;
— Μάνα λωλή, μάνα τρελλή, μάνα ξεμυαλισμένη,
μάνα, δέν κλαϊς τά νιάτα μου, δέν κλαϊς τή λεβεντιά μου, 
μόν’ κλαϊς τάρημα τάρματα, τάρημα τά τσαπράζια;»

« Τρία κομμάτια σύννεφα στόν ’Έλυμπο, στή ράχη, 
τόνα βαστάει τή δροσιά, τάλλο βαρύ χαλάζι, 
τό τρίτο τό μαυρότερο τή θάλασσ’ άγναντεύει.
Πάψε, γιαλέ μου, τό θυμό, πάψε τά κύματά σου, 
νά βγουν τά κλεφτοκάραβα, ποχουν τούς κλέφτες μέσα, 
νά βγή κι’ ό Νίκος μιά βολά ψηλά στ’ ’Αργυροποϋλι».
Ό σαις μανούλαις τάκουσαν, δλαις κινούν καί πανε.
« Νϊκο μ’ τό ποϋ είν’ οί άντρες μας, τό ποϋ ’ναι τά παιδιά σας
— Οί άντρες σας δεν ε7ν’ έδώ, μούδέ καί τά παιδιά μας; 
πάησαν πέρα στό Χάνσακα στό έρημο τό Πράβι,
παν νά τροχίσουν τά σπαθιά, νά πλύνουν τά τουφέκια ».

Κοιμάται άστρί, κοιμάται αύγή, κοιμάται νιό φεγγάρι, 
κοιμάται ή καπετάνισσα, νύφη τοΰ Κοντογιάννη 
μέσ’ στά χρυσά παπλώματα μέσ’ στά χρυσά σεντόνια.
Νά τήν ξυπνήσω ντρέπομαι, νά τής τό πώ φοβοΰμαι, 
νά μάσω μοσκοκάρυδα νά τήν πετροβολήσω, 
ϊσως τήν πάρη ή μυρωδιά, ισως τήν έξυπνήση.
Σηκώθη ή καπετάνισσα καί μέ γλυκορωτάει:
« Τό τί μαντάτα μοΰφερες άπό τούς καπετάνιους;
— Πικρά μαντάτα μοΰφερα άπό τούς καπετάνιους.
Τό Ν'κολάκη πιάσανε, τόν Κωσταντή βαρέσαν.
— Ποΰ ’σαι μανούλα, πρόφτασε, πιάσε μου τό κεφάλι, 
καί δέστο μου σφιχτά-σφιχτά γιά νά μοιρολογήσω.
Καί ποιο νά κλάψω άπό τούς δυό; Ποιανοΰ νά πω ταϊς χάραις 
Νά κλάψω γιά τόν Κωσταντή, ή γιά τόν Νικολάκη;
Ή ταν μπαϊράκια στά βουνά, καί φλάμπουρα στούς κάμπους ».

« Παιδιά, Μωραϊτόπουλα καί σείς Ρουμελ.ωτάκ α, 
μά τό ψωμί πού φάγαμε, μά τήν άδερφωσύνη, 
περάστε άπό τόν τόπο μου κι’ άπό τούς έδικούς μου.
Καί νά μήν μπήτε στό χωριό μ ; νήλιο μέ φεγγάρι,
ντουφέκια νά μή ρίξετε, τραγούδια νά μή πήτε,
καί σάς άκούση ή μάνα μου, κ’ ή δόλια γή άδερφή μου.
Κι’ ά ’ρθοΰν καί σας ρωτήσουνε, πρώτη φορά μήν πήτε 
κι’ ά σάς §ιπλορωτήσουνε καί δεύτερη καί τρίτη, 
μήν πήτε πώς σκοτώδηκα νά μήν κακοκαρδίσουν, 
μόν’ πήτε πώς παντρεύτηκα νεδώ σ’ αύτά τά μέρη,

***
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πήρα τήν πλάκα πεθερά, τή μαύρη γης γυναίκα, 
κι’ αύτά τά λιανολίθαρα, αδέρφια καί ξαδέρφια ».

Στά τραγούδια τοϋ ξενητεμοΰ ή Μάνα εΐναι ή ένσάρκωσι τοΰ καϋμοΰ καί τοϋ 
πόνου. Ό γυιός πού μισεύει άποχαίρετά τή μάνα, τόν πατέρα, τ αδέρφια, τα ξαδερφια, 
δλους. Μά ξαναγυρίζει στή μάνα καί τήν ξαναχαιρετα και την παρηγορεΐ ξεχωριστά 
καί τής ορκίζεται πώς θά γυρίση πίσω καί τής υπόσχεται δώρα «που δεν τα βάζει 
ό νοΰς της». Σ’ άλλο τραγοΰδι, στό τραγοΰδι τής «Κακής Μάνας», ο καταραμένος γυιος, 
φεύγοντας γιά τά ξένα, παραπονιέται ήρεμα καί συγκινητικά για την καταρα τής μανας 
κ ι’ εκφράζει τήν άπόλυτη πεποίθησι πώς ή κακή μάνα θά μετανοήση, θά πονέση, θά 
τόν άναζητήση βασανιστικά καί θ ’ άσπρίσουν τά μάτια της κυττώντας τίς στράτες, θά 
μαλλιάσ’ ή γλώσσα της ρωτώντας τούς διαβάτες! Ακοΰστε ενα μέρος απο το τελευ
ταίο αυτό τραγοΰδι, πού έκφράζει μέ άρνητικό τρόπο τόσο ζωηρά, τόσο τραγικα, τη 
μητρική στοργή. Ή  κακή Μάνα τιμωριέται γιά τήν κακία της άπό τόν ’ίδιο της τόν 
πόνο, άπό τήν ΐδια της τή λαχτάρα:

"Ολαις οί μάναις τά παιδιά, δλαις εύκαΐς τούς δίνουν, 
καί μιά μάνα, κακή μάνα, τό γιό της καταριέται.
Διώξε με, μάνα, διώξε με, με ξϋλα, μ : λιθάρια, 
γιά νά μέ πάρη τό κακό κ’ ή έντροπή τοϋ κόσμου, 
νά σφίξω τά ματάκια μου, νά φύγω άπό μπροστά σου, 
νά πάω κ ’ έγώ μέ τά πουλιά και μέ τά χελιδόνια, 
τά χελιδόνια νά γυρνοΰν κ’ έγώ νά μή γυρίζω.
Θά κάμης χρόνους νά μέ ίδής, καιρούς νά μ’ άπαντήσης.
Θάρθουνε, μάνα μου, οι γιορταΐς, οί μεγαλοβδομάδες,
θά πας μέσα στήν έκκλησιά μέ τήν καρδιά καμένη,
θά ίδής ταϊς νιαΐς, θά ίδής τούς νιούς, θά ίδης τά παλληκάρια,
καί θά στραφής στή μιά μεριά, καί θά στραφής στήν άλλη,
θά βρής τόν τόπο μου αδειανό καί στό στασίδι μου άλλον,
θά σ’ έρθη δίψα στήν καρϊιά καί κάψα μέσ’ στάχεϊλι,
θά θολωθούν τά μάτια σου τηράγοντας τίς στράταις,
καί θά στεγνώση ή γλώσσα σου ρωτώντας τούς διαβάταις:
« Διαβάταις, πού διαβαίνετε, περάταις πού περνάτε, 
μήν εϊδατε τό γιούλη μου, τό μοναχό παιδί μου; »

♦ *  *

Σ’ δλα τά οικογενειακά τραγούδια ή έγνοια τής μάνας γιά τα παιδια της είναι 
άγρυπνη, τό προαίσθημά της εΐνε άλάθητο, ή συμβουλή της εΐναι ορθή καί σωστική. 
Ή  Σκλήραινα άποτρέπει τήν κόρη της, τήν κυρά Ρήνα, νά πάη στό λουτρό μέ τίς 
φίλες της, τήν ’Αρετή. τοΰ Δοΰκα καί τή Χρυσοβουκλιώτισσα, βέβαιη πώς κάτι κακό 
θά τούς συμβή. Ή μάνα τοΰ βοσκοΰ τόν άποτρέπει νά πάη στήν άκρη τοϋ γυαλοΰ,

— 427 —

δπου βγαίνει ή Λάμια. Ή μάνα τοΰ άρραβωνιασμένου γνοιάζεταί νά στολισθή ό γυιός 
της καλά, προτοΰ πάη νά ζητήση τήν κόρη τοΰ παπά. Θά σάς διαβάσω δύο :

« Σάν κίνησε ό νιούτσικος νά πάη ν’ άρρεβωνίση 
οΰτε τό ροϋχο του έβαλε ουτε ζουνάρι έζώστη.
Κ’ ή μάνα του τοϋ φώναξε, κ’ ή μάνα του τοΰ λέγει:
Γύρισε, πάρ’ τό ροΰχο σου, ζώσου καί τό ζουνάρι 
καί σΰρε ν’ άρρεβωνιαστής παπα τή θυγατέρα,
Γύριψε βόϊδια στό ζυγό, γελάδια στήν άγέλη, 
μοΰλες, φοράδες, κι’ άλογα κι’ άσέλλωτο πουλάρι.
— Έ κεϊ πού πάνω, μάνα μου, έγώ ν’ άρραβωνίσω, 
οΰτε γιά ροΰχα μέ ρωτάν, οΰτε καί γιά ζουνάρι, 
έκεϊ τηράν τά νειατα μου, τηραν τήν ομορφιά μου.
Κ’ έγώ στά πλούσια τά προικιά τό νοΰ μου δέν τόν έχω, 
τόν έχω γιά της λυγερής τά μάτια καί τά φρύδια »■

« Έ γώ  περνάω κι’ άντ.περνάω στής Μαυρουδής τ’ άλώνι, 
όποΰ αλωνίζουν δώδεκα, κι’ όποΰ συμπαίζουν δέκα, 
κ ’ ή Μάρω μέ τή μάνα της τριγύρω λαγατίζει.
Κ’ ή μάνα της της έλεγε, κ’ ή μάνα της τής λέγει:
Φεύγα, ή Μαρώ, όχ τόν κουρνιαχτό, φεύγα κι’ άπό τόν ήλιο.
— Μάνα, τόν ήλιο νάγαπώ, τόν κουρνιαχτό τόν θέλω, 
τό γιό τοΰ πρωτολιχνιστή άντρα θέλω νά πάρω.
— 'Ο γιός τοΰ πρωτολιχνιστή πολλά προικιά γυρεύει.
— Σάν τά γυρεύει, δόστε τα, καλός είν’ κι’ άς τά πάρη.
— Γυρεύει βόϊδια τοΰ ζυγοΰ, φοράδες τής καβάλλας, 
γυρεύει κι’ άνεμόπαχνο νά τρώη, ή φοράδα μέσα, 
γυρεύει άμπέλια ατρύγητα, χωράφια μέ τά στάχυα.
Σάν τά γυρεύη, δόστε τα, καλός είν’ κι’ άς τά πάρη ».

Στά δημοτικά τραγούδια πού έχουν θέμα τους τό γάμο, ή Μάνα πρωταγωνιστεί.
Σ’ αύτήν άνήκει ή πρωτοβουλία τής παντρειάς, σ’ αύτήν καί ή εύθύνη. Τό άνύπαντρο
κορίτσι σάν ερχεται ό καιρός του, μέ τήν μάνα του γκρινιάζει καί λογοφέρνει δίχως 
άφορμή. Χαριτωμένα πού έκφράζει τό γκρίνιασμα αύτό τό δημοτικό τραγοΰδι!

« Σά μήλο πού είναι στή μηλιά, τό παραγινομένο 
έτσ’ είναι καί τ ’ άνύπαντρο σάν έρχεται ό καιρός του.
Λόγια λέγει τής μάνας του, λόγια τής αδερφής του:
Μάνα, στή μέση δέ χωρώ, στήν άκρη δέν κοιμοΰμαι.
Στρώσε μου ή έξω στήν αύλή ή έξω στό περβόλι 
νά πέφτουν τ’ άνθη έπάνω μου, τά μήλα στήν ποδιά μου 
νά πέφτη τής αμυγδαλιάς τό πικραμύγδαλό της ».

Άλλοτε τό κορίτσι γίνεται άπαΐτητικώτερο :

« Σοΰειπα, μάνα, πάντρεψέ με 
Σπιτονοικοκύρεψέ με! »
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Ό ταν ό γάμος γίνεται κ ’ ή νύφη φεύγει είς άλλο μέρος, ή μάνα παραπονιέται πιό 
πολύ άπ’ δλους:

« ’Αφήνω γειά στό μαχαλά 
καί γειά στούς έδικούς μου.
’Αφήνω καί στή μάνα μου 
τρία γυαλιά φαρμάκι 
Τώνα νά πίνη τό ταχύ 
τ ’ άλλο τό μεσημέρι 
τό τρίτο τό πικρότερο 
τίς ’πίσημες ήμέρες! »

Κι’ δταν ή κόρη τύχη νά κακοπεράση τή μάνα κατηγορεί :

« Μάνα, μέ κακοπάντρεψες 
καί μ’ έδωσες στούς κάμπους.
Κ’ έγώ στούς κάμπους δέ βαστώ 
ζεστό νερό δέν πίνω.
Θά μαραθούν τά χείλη μου, 
θά κιτρινοφυλλιάσουν ».

Μά και στή μάνα έχει πάλι τήν έλπίδα της κ ι’ δλη τήν άπαντοχή της « ή κυρά 
Ρήνη τοϋ Κρ;τοΰ, τοΰ Δούκα ή θυγατέρα», ποΰ πήρε τόσα καί τόσα προικιά καί δο
σίματα :

« . . .  Τής δίνει ό πατέρας της
καράβι αρματωμένο
τής δίνουν καί τ ’ άδέρφια της
άμάξι φορτωμένο
καί τά κρυφά τής μάνας της
λογαριασμούς δέν έχουν! . . . »

"Οταν δυστύχησε στή μάνα της άμέσως έπ7γε ό νοΰς της :

« Θέλω νά πάω στή μάνα μου 
νά πάω στά γονικά μου ».

Στό γνωστό τραγοΰδι τοΰ «Νεκροΰ Άδερφοΰ», πού συγκλονίζει φρικιαστικά τήν 
ψυχή, εκφράζεται ύποβλητικώτατα τό μεγαλείο τοΰ μητρικοΰ πόνου. Ό Κωσταντής 
γιά νά κρατήση τόν δρκο πού έχει δώσει στή μάνα του, πετάγεται άπ’ τόν τάφο, «κάνει 
τό σύννεφο άλογο καί τ ’ άττρο χαλινάρι» καί πάει καί φέρνει τήν Άρετή άπό τά ξένα . . .

Άκοΰστε τήν άρχή τοΰ άπαράμιλλου αύτοΰ τραγουδιοΰ, πού άπό τήν έλληνική 
εχει περάσει στή δημοτική ποίησι δλων τών βαλκανικών λαών :

« Μάνα, μέ τούς έπτά σου γιούς καί μέ τή μιά σου κόρη, 
τήν κόρη τήν μονάκριβη τήν πολυαγαπημένη, 
τήν είχες δώδεκα χρονώ κ’ ήλιος δέ στήν είδε!
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Στά σκοτεινά τήν έλουζε, στάφεγγα τή χτενίζει, 
στάστρι καί στόν αύγερινό έπλενε τά μαλλιά της.
Προξενητάδΐς ήρθανε άπό τή Βαβυλώνα, 
νά πάρουνε τήν Άρετή πολύ μακρυά στά ξένα.
Οί οχτώ άδερφοί δέ θέλουνε κι’ ό Κωσταντΐνος θέλει.
Μάνα μου, κι’ ας τή δώσουμε τήν Άρετή στά ξένα 
σέ ξένα κεϊ πού περπατώ, σέ ξένα πού πηγαίνω, 
αν πάμ’ έμεϊς στήν ξενιτειά, ξένοι νά μήν περνούμε.
— Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, μ’ άσκημα άπολογήθης.
Κι’ α μόρτη, γιέ μου, θάνατος, κι’ α μόρτη, γιέ μου, άρροιστεια, 
κι’ άν τύχη πίκρα γή χαρά ποιος πάει νά μοΰ τή φέρη;
— Βάλλω τόν ούρανό κρ.τή καί τούς άγιούς μαρτύρους, 
αν τύχη κ’ έρτη θάνατος, αν τύχη κ’ έρτη άρρώστεια, 
άν τύχη πίκρα γή χαρά, έγώ νά σοΰ τήν φέρω . . . »

Τό τραγοΰδι διηγιέτα1. παρακάτω μέ συγκινητικούς στίχους δτι καί τά εννιά παιδιά 
πέθαναν εναν δίσεχτο χρόνο καί « βρέθηκε ή μάνα μοναχή σάν καλαμιά στόν κάμπο». 
Τότε άποζητα τήν Άρετή καί παραπονιέται στόν τάφο τοΰ Κωσταντή, πού ήθελε 
νά παντρέψουν τή μοναχοκόρη στά ξένα, παραπονιέται, τόν άναθεματίζει καί τοϋ ζητα 
νά πραγματοποιήση τό τάξιμό του. Ό Κωσταντής βρυκολακιάζει, παει και φερνει την 
Άρετή. Τί άνατριχιαστικό πού εΐναι τό ταξίδι τοΰ βρυκόλακα μέ τήν άδερφη του ! 
Τά πουλάκια προδίνουν στήν Άρετή δτι ό Κωσταντής είναι πεθαμενος. Αυτός το αρ- 
νεΐται. Ά λλά μόλις φτάνουν στό χωριό τους, ό Κωσταντής ξαναμπαίνει ξαφνικά στό 
μνήμα. Μόνη της πηγαίνει ή Άρετή στό πατρικό τους σπίτι. Τό βρίσκει σφαλιστό, 
μανταλωμένο, μέ τούς κήπους μαραμένους. «Χτυπά τήν πόρτα δυνατά, τά παραθύρια 
τρίζουν». Ή μάνα άπό μέσα φωνάζει:

« Ά ν  είσαι φίλος διάβαινε, κ .’ άν είσαι έχθρός μου φύγε 
κι’ άν είσαι πικροχάροντας, άλλα παιδιά δέν έχω.
Κ’ ή δόλια ή Άρετούλα μου λείπει μακρυά στά ξένα!
— Σήκω, μανούλα μου, άνοιξε, σήκω, γλυκειά μου μάνα!
— Ποιος είν’ αύτός πού μοΰ χτυπάει καί μέ φωνάζει μάνα;
— Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε κ ’ έγώ είμαι ή Άρετή σου.
Κατέβηκε, άγκαλ·άστηκαν κ ι’ άπέθαναν κ’ οί δύο».

("Επεται τό τέλος)



Ο Κ Α Λ Β Ο Σ  Γ Ρ Α  ΜΜ Α Τ Ε Γ Σ Τ Ο Γ  Φ Ω Σ Κ Ο Λ Ο Γ
τοϋ καθηγητοϋ της Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας έν τω 

Β. Πανεπιστημίω Ρώμης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ
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Δέν ξέρουμε πώς γνωρίστηκαν γιά πρώτη φορά ό Κάλβος κι ό Φώσκολος. Ίσως 
κάποιος κοινός φίλος νά μίλησε στόν τελευταίο γιά ένα πτωχό, άλλά έξυπνο καί 
καλοδιαθετο ελληνοπουλο, καί μάλιστα συμπατριώτη άπό τή Ζάκυνθο, πού ζοΰσε 
στό Λιβόρνο. Δέν αποκλείεται δμως καί νά γνωρίστηκαν σ’ αύτή τήν πόλι. Τό 
βέβαιο πάντως εΐναι δτι, δταν τό 1812 ό Κάλβος πήγε στή Φλωρεντία, γνώριζε 
ήδη το Φώσκολο (1), ο οποίος, μόλις εκείνος έφτασε στήν τοσκανική πρωτεύουσα, τόν 
πήρε αμέσως μαζυ του στο Μπελλοσγουάρντο. 'Ο Κάλβος, κοντά σέ τέτοιο δάσκαλο, 
μπόρεσε να συνέχιση τίς μελέτες του, καί νά άναπτύξη τίς φιλολογικές του κλίσεις 
μέ τήν πολύτιμη οδηγία τοΰ μεγάλου συμπατριώτη του. Ταύτοχρόνως δμως δέν 
εμενε άνεργος, αλλα βοηθούσε τον Φώσκολο, αντιγράφοντας μέ τόν ώραϊον καί ευ
ανάγνωστο καλλιγραφικό χαρακτήρά του ή γράφοντας καθ’ ύπαγόρευσιν διάφορα έργα 
ή σημειώσεις του. Σωθήκαν πραγματι ως τα σήμερα δχι λίγα τέτοια χειρόγραφα 
τοΰ Κάλβου <2). Ό Φώσκολος παρουσίασε τό συμπατρώτη του καί σέ διαφόρους γνω
στούς του στη Φλωρεντία, μέσα δέ σ’ αύτούς καί στή περίφημη φίλη του Κουϊρίνα 
Μοτσέννι Ματζιόττη, πού άπ’ τή πρώτη στιγμή φαίνεται δτι τόν έξετίμησε καί τόν 
αγαπησε τοσο, που οφείλεται, καθώς θα δούμε, στις ενεργειές της, τό δτι άργότερα 
ο Φώσκολος προσέλαβε τό Κάλβο ώς γραμματέα του <3).

Αυτό τό καιρό ή ζωή τών δύο ποιητών, άν οχι πλουσιοπάροχη, ήταν οπωσδή
ποτε άρκετά ήρεμη καί εύτυχισμένη, τόσο πού άργότερα κι οί δυό τους μέ συγκίνησι 
θυμόντουσαν τήν έποχή τής Φλωρεντίας :

« Πόσας φοράς σέ έπεθύμησα είς Φλωρεντίαν -  γράφει ό Κάλβος στό Φώσκολο στίς 9 Δεκεμ- 
« βρίου 1815 -  μόνον ό Θεός τό γνωρίζει. Δέν μεταβαίνω ποτέ είς Μπελλοσγουάρντο (καί τοΰτο 
«συμβαίνει συχνακις), χωρίς να κλαυσω, ενθυμούμενος τή Ριτσιάρντα καί τόν 'Ύμνον είς τάς Χάρι- 
« τας » <1>.

(1) Βλ. τό άρθρο μου: « ’Επιστολή Δρόσου πρός Κάλβον» στήν «'Ελληνικήν Έπιθεώρησιν», 
τεΰχος 363, ’Ιανουάριος 1938, καί τίς σχετικές παρατηρήσεις.

(2) Θάταν καλό νά γίνη ενας ακριβής κατάλογος δλων τών χειρογράφων αύτών τοΰ Κάλβου 
πού σώθηκαν ώς τά σήμερα.

(3) Βλ. σχετικά καί τό άρθρο μου: «Ό  Κάλβος καί οί σχέσεις του» στό « Νέον Κράτος», 
τόμος Α '., τεΰχος 10, Ιούνιος 1938.

(4) Βλ. τό παραπάνω όίρθρο μου, καθώς καί τό « Ή  ώδή είς Ίονίους τοϋ Άνδρέου Κάλβου », 
στή «Νέαν Εστίαν», τόμος ΚΑ'., τεΰχος 248, της 15 ’Απριλίου 1937.

Κοντά στό Φώσκολο ό Κάλβος' άρχισε νά γράφη τά πρώτα του έργα, κι άκο- 
λουθώντας τό παράδειγμα τοΰ δασκάλου του μεταχειρίζεται τήν ιταλική γλώσσα, 
καί θέματα πού τοΰ έμπνέει ό ποιητής τών « Χαρίτων ·> (1>.

’Αργότερα ό Φώσκολος γιά τίς πολιτικές του ιδέες δέν μπορεί πιά νά ζήση στήν 
’Ιταλία κι αναγκάζεται νά καταφύγη στήν Ελβετία, έγκαταλείποντας γιά πάντα τήν 
πολυαγαπημένη του Πατρίδα. Στή καινούργια διαμονή του δμως υποφέρει πολύ καί 
στενοχωριέται, γιατί βρίσκεται μονάχος, γιατί ή ύγεία του έχει κλονιστή, γιατί οί 
άρχές δέν τόν βλέπουν μέ καλό μάτι, γιατί οί κάτοικοι είναι ψυχροί, γιατί, δπως 
πάντα, τά οικονομικά του πάνε άσχημα. Αύτή ή κατάστασι τόν έκνευρίζει καί δέν 
μπορεί νά έργασθή.

Τοΰ φέρνουν μεγάλη άνακούφισι τά γράμματα τών φίλων του καί ιδίως τής τόσο 
εύγενικιάς καί καλόκαρδης Κουϊρίνας Ματζιόττη, πού τοϋ στάθηκε πάντοτε πολύτιμη 
σύντροφος καί σχεδόν δεύτερη μητέρα. Κι ό Κάλβος τοΰ γράφει πολλές φορές γιά 
νά τοΰ έκφράση τή λύπη του γιά τόν άποχωρισμό καί γιά νά τόν βεβαιώση γιά τήν 
άφοσίωσι καί τήν άγάπη του. Τοΰ στέλνει άκόμη καί τά έργα του, ζητώντας τή 
κρίσι καί τίς νουθεσίες τοΰ προστάτου καί δασκάλου του, ό όποιος δέν παραλείπει νά 
τόν συμβουλεύη σχετικά ,2).

’Αλλά τά γράμματα δέν άρκοΰν. Ό Φώσκολος νοιώθει τήν άνάγκη μιας συν
τροφιάς : αισθάνεται δτι τοΰ εΐναι άπαραίτητο νά έχη κοντά του ένα νέο, μέ μικρές 
άξιώσεις, γιά νά τοΰ άνακουφίζη τούς σωματικούς καί ψυχικούς πόνους καί γιά νά τόν 
βοηθάη στήν έργασία του καί στήν άντιγραφή τών έργων. Ή  άνάγκη αύτή αύξάνει 
διαρκώς μέ τή πάροδο τοΰ καιροΰ.

Τήν 9ην Φεβρουάριου ό ποιητής γράφει στή Ματζιόττη:
« . . .  Τά πτωχά δάκτυλά μου, τά όποια άνά πασαν στιγμήν μουδιάζουν, δέν άντέχουν είς τήν ύπο- 

« μονήν τής αντιγραφής, λυποΰμαι δέ νά γράφω τούς στίχους μου μέ τόν άσχημον αύτόν χαρακτήρα, 
« βιαστικόν καί στρεβλόν, καί μάλιστα άν σύ δέν δύνασαι νά τόν άναγνώσης. -  ”Α ! αν εϊχον έδώ 
« τόν κύριον Άνδρέαν μέ τήν ώραιοτάτην μεγάλην καί μικράν καλλιγραφίαν του! ».

Μή μπορώντας πιά νά ύπομένη τή μοναξιά του, ό Φώσκολος άποφασίζει τέλος 
νά προσκαλέση κοντά του ένα γραμματέα καί ζητάει νά τόν διευκολύνη στήν άναζή- 
τησι τοΰ καταλλήλου προσώπου ή Ματζιόττη. Παρακάτου άναδημοσιεύουμε τή σχε
τική άλληλογραφία, πού κατέληξε στή πρόσληψι τοΰ έθνικοΰ μας ποιητοΰ. Θά μάς 
δοθή έτσι ή εύκαιρία νά δοΰμε, άπ’ τίς θετικώτερες πηγές, δσες λεπτομέρειες άφοροΰν 
τήν άναχώρησι τοΰ Κάλβου άπ’ τήν Φλωρεντία, τή μετάβασί του στήν Ελβετία καί 
τή συνεργασία του μέ τό Φώσκολο. Θά δοΰμε άκόμη διάφορες άλλες άγνωστες πλη-
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(1) Βλ. σχετικά τήν εισαγωγή στό εργο μου: «Andrea Calbo: Opere Italiane (Teramene, 
Le Danaidi, e scritti m inori)», Roma, Istituto per l ’Europa Orientale, 1938.

(2) Βλ. τό προαναφερθέν άρθρο μου: « Ή  φδή είς Ίονίους τοΰ Άνδρέου Κάλβου».
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ροφορίες γιά τή ζωή τοϋ Κάλβου, γιά μερικές συνήθειές του, γιά τά αισθήματα 
πού έτρεφε γιά τό Φώσκολο, κα&ώς καί γιά τίς κακουχίες πού πέρναγε κοντά του ί1·.

Ό Φώσκολος δταν άποφάσισΐ νά πάρη ενα βοηθόν απευθύνθηκε στήν αρχή στόν 
γνωστό ΐταλό λογοτέχνη Σύλβιον Πέλλικο -  πού γνώριζε άπό καιρό -  καί τό άναγ- 
γέλλει στή Ματζιόττη μ’ ένα γράμμα τής 20 Μαρτίου 1816:

« . . . .  Ή  μακρά ύποχρεωτική καί τρομερά μοναξιά σώματος, νοϋ καί καρδίας, το νά μή δύνα- 
« μαι νά όμιλώ πρός φιλικόν πρόσωπον, τοΰτο, άκριβώς τοΰτο, είναι ό πραγματικός μου δήμιος. 
«Έγραψα είς τόν Σύλβιον Πέλλικο νά έλθη. Γράψατέ του καί σείς και έξορκίσατέ τον. Ά ς  πω- 
«λήση τά βιβλία μου είς Μιλανον, τά όποια, καθώς μοΰ έγραψε, θά άποδώσουν πλέον τών 100 
« τσεκκίνι».

Στίς 28 Μαρτίου ή Ματζιόττη τοϋ άπαντα δτι έγραψε στόν Πέλλικο παρακα- 
λώντας τον νά δεχθή τήν πρόσκλησι:

« . . . .  Έγραψα καί έξώρκισα τόν Σύλβιον νά άφήση τό Μιλανον καί νά τρέξη είς τάς άγκά- 
« λας σου. . . .  Ε λπίζω  δτι δέν θά παραμελήση τοιαύτην εύνοϊκήν ευκαιρίαν, καί δτι θά είναι δι’ έσέ 
« ή μεγαλυτέρα άνακούφισις τών πόνων σου ».

Δυστυχώς δμως ή πρόσκλησι έφθασε άργά. Ό Πέλλικο άπό λίγες ήμέρες εΐχε 
άναλάβει άλλες υποχρεώσεις καί δέν μποροϋσε νά πάη στό Φώσκολο. Τοΰ τό αναγ
γέλλει μ’ ένα γράμμα ποΰγραψε στίς 20 Μαρτίου 1816, δηλ. τήν ίδια ήμέρα πού ό 
Φώσκολος ζητοΰσε τή μεσολάβησι τής Ματζιόττη:

« . . .  Ό λίγαι ήμέραι ένωρίτερον καί ίσως δέν θά ήδυνάμην νά άντιστώ εις τήν ιδέαν νά φύγω 
«άπό τήν δυστυχή ταύτην γην, διά νά άναπνεύσω τόν άέρα ένός λαοΰ έλευθέρου, Biqι είς τήν σκέ- 
« ψιν νά ζήσω μετά σοΰ, νά συμμερισθώ τούς πόνους καί τάς χαράς τοΰ έπιστηθίου φίλου μου . . . 
«Ό  κόμης Λουΐτζι Πόρρο προσεφέρθη νά μέ προσλάβη γραμματέα του μ : τήν ύποχρέωσιν νά άνα- 
«λάβω τήν άγωγήν τών τέκνων του, έναντι τροφής, κατοικίας καί χιλίων ιταλικών λιρών έτησίως, 
« έφ’ δρου ζωής. Ταΰτα πάντα συνεφωνήθ-ησαν δι’ έπισήμου έγγράρου καί πρός τούτοις μέ τήν ύ.το-

(1) Δυστυχώς ώς τώρα είχε παραμεληθή καθολοκληρίαν ή αλληλογραφία τοΰ ίδιου τοΰ Κάλ
βου, καθώς καί διαφόρων γνωστών του καί κυρίως τοΰ Φώσκολου καί της Ματζιόττη, πού μας 
παρέχουν άπειρες καί πολύτιμες πληροφορίες γιά τή ζωή, τίς συνήθειες, καί τή δρασι τοΰ έθνικοΰ 
μας ποιητοΰ. Μιά γενική έκδοσι δλης τής περί τόν Κάλβο αλληλογραφίας έλπίζω δτι θά μπορέση 
γρήγορα νά δή τό φώς. 'Οπωσδήποτε άναφέρω έδώ μερικές μελέτες μου δπου έδημοσιεύθησαν διά
φορα τέτοια γράμματα: «Ή  φδή είς Ίονίους τοΰ Άνδρέου Κάλβου» στή «Νέα Ε στία», τόμος ΚΑ'., 
τεΰχος 248, της 15 ’Απριλίου 1937, «Ό  Κάλβος καί οί σχέσεις του», στό « Νέον Κράτος», τόμος 
Α '. τεΰχος 10, ’Ιούνιος 1938, «Andrea Calbo: Opere ita liane (Teramene, Le D anaidi, e scritti 
m inori)», Roma, Istituto per l ’Europa Orientale, 1938, «Έ να  γράμμα τοΰ Νικολάου Κάλβου 
στόν άδελφό του Άνδρέα», στήν «Έλληνικήν Έπιθεώρησιν», τεΰχος 351, ’Ιανουάριος 1937, « ’Επι
στολή Δρόσου πρός Κάλβον », στήν « Έλληνικήν Έπιθεώρησιν », τεΰχος 363, ’Ιανουάριος 1938, « Ό 
Κάλβος καί αί παραδόσεις του είς Αγγλίαν (δύο γράμματα τοΰ Φωσκόλου) », στήν « Έλληνικήν 
.Επιθεώρησιν», τεΰχος 368, ’ Ιούνιος 1938, «Φώσκολος καί Κάλβος (τά αίτια τοΰ χωρισμού των) »> 
καί τό παρόν άρθρο. Μερικές άπ’ τις παραπάνω μελέτες άναδημοσιεύθησαν μέ προσθήκες στήν « Έπι- 
θεώρησιν» Ρώμης, τόμος Β '. 1939.
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« χρέωσιν έκ μέρους του νά συνέχιση τήν αύτήν σύνταξιν είς τούς γονείς μου, έν ή περιπτώσει μετά 
« δεκαετή παραμονήν μου έν τή οικία του έπιζήσωσιν έμοΰ. . . .  »

Ή  είδησι αύτή έλύπησε πολύ τόν Φώσκολο πού άνήγγειλε άμέσως στίς 27 
Μαρτίου στή Ματζιόττη τήν αρνητική άπάντησι τοΰ Πέλλικο:

« . . .  . Ό  Σύλβιος είς τόν όποιον προσέφερα νά τόν προσλάβω ώς σύντροφον, μοΰ γράφει δτι 
« μόλις πρό όκτώ ήμερών είχεν άναλάβει ύποχρέωσιν πρός ενα πατρίκιον είς Μιλανον ώς παιδαγωγός 
« δύο τέκνων του, έναντι έντιμων συμφωνιών τροφής, κατοικίας καί 200 πεντόφραγκων έτησίως, 
« έφ’ δρου ζωής ».

Ή  Ματζιόττη στίς 3 ’Απριλίου τοΰ άπαντάει έκφράζοντας έν πρώτοις τή λύπη 
της γιατί ό Πέλλικο, τοΰ οποίου ή συντροφιά καί ή βοήθεια θά ήσαν πολύτιμες, δέν
μπορεί νά τρέξη κοντά στό Φώσκολο κι υστέρα προτείνει ώς άντικαταστάτη τοϋ
Πέλλικο τόν Κάλβο καί ζητάει σχετικά τή γνώμη τοϋ φίλου της:

« . . . .  Τώρα οπότε ό Σύλβιος δίν δύναται, έγώ δέ δέν θά σοΰ ήμην χρήσιμος, θέλεις πλησίον 
« σου τόν καλόν κύριον Άνδρέαν; Θά ήρχετο άμέσως, χωρίς νά συμβουλευθή άλλον είμή τήν καρ- 
« δίαν του. Ευτυχής αύτός! Δέν είναι πλούσιος · δέν ύπήρξε ποτέ πλούσιος. Σέ λατρεύει καί θά 
« ήρχετο άνευ ούδεμιάς άξιώσεως, έτοιμος διά τάς εύτυχεΐς ή δυστυχείς περιστάσεις. Ά ν  τόν θέλης 
« μία λέξις σου άρκεϊ ».

Ε’ς τάς 20 ’Απριλίου ό Φώσκολος — χωρίς νά έχη λάβει άκόμη τό παραπάνω 
γράμμα — γράφει στή Ματζιόττη παρακαλώντας την νά έξετάση άν θαταν διατεθει
μένος νά πάη μαζύ του ό Κάλβος:

« . . .  . "Ινα άναχωρήσω έντεΰθεν μέ ήσυχον καρδίαν, δέν υπολείπεται είμή ένας φίλος και σύν-
« τροφος τής ζωής, τών σπουδών καί τής καρδίας. Σοΰ έγραψα ήδη δτι ό Σύλβιος δυστυχώς! άν- 
« έλαβε νά κερδίση τόν άρτον του καί νά διατρέφη τούς γονείς του, ώς παιδαγωγός είς τήν οικίαν 
« πλουσίου πατρικίου έκ Λομβαρδίας, καί μοιραίως, τόσον δι’ έμέ δσον καί δι’ αύτόν, δέν έλαβε τήν 
«πρόσκλησίν μου, είμή δύο ή τρεις ήμέρας μετά τήν ύπογραφήν τοΰ συμφώνου. Τοιουτρόπως μόνος, 
« άνήκω ολόκληρος είς τόν έαυτόν μου, άλλά διά τά γράμματα δέν εΐμαι οΰτε ήμισυς. Έ χω  μεγά- 
«λην άνάγκην ένός νέου δυναμένου νά μέ βοηθή καί νά άντιγράφη. Ή  έπιθυμία μετεβλήθη είς άπό- 
« λυτόν άνάγκην, καί ίσως θά ήδυνάμην νά γράψω ταχύτερον μίαν τραγφδίαν στερούμενος άρτου καί 
« ΰδατος, ή άνευ άντιγραφέως. Ά ν  εΐχον πλησίον μου τόν Πέλλικον ή τόν Άνδρέαν θά εΐχον διέλθει τό 
« έτος μετά περισσοτέρας ήρεμίας, μετά πλείονος άποϊόσεως τής σκέψεως καί τοΰ βαλαντίου καί 
«μετά μείζονος ίκανοποιήσεως. Θά εΐχον εϊπει νά άντιγράψωσι πρός χάριν σου δλας τάς « Χάριτας», 
« τάς οποίας θά εΐχον άποπερατώσει. Τώρα μόλις θά δυνηθώ νά σοΰ άποστείλω άποσπάσματα, είμαι 
« δέ άναγκασμένος νά ύποχρεοΰμαι, ίνα μοΰ άντιγράφουν τριάκοντα ή τεσσαράκοντα στίχους έβδο- 
« μαδιαίως καί νά έξοργίζωμαι καί νά προσέχω τό άντίγραφον ίνα διορθώνω τά σφάλματα. Έσκέ- 
« φθην νά καλέσω πλησίον μου τόν κύριον Άνδρέαν. Είμαι βέβαιος, αν δέν άποθάνω διαρκοΰντος τοΰ 
« ταξειδίου, δτι θά τόν ώφέλουν καί ίσως θά ήδυνάμην νά τόν προοθήσω πρός καλλιτέραν καί στα- 
« θερωτέραν τύχην. Άλλά ποιος ήξεύρει έν πρώτοις, αν θά θελήση νά έλθη, έπειτα άν δύναται, 
«τέλος ποίας άξιώσεις θά έχη; Διότι πρός τό παρόν δέν θά ήδυνάμην νά τοΰ προσφέρω, είμή τόν 
« άρτον μου καί τήν στέγην μου καί τά ήμίση υποκάμισά μου : άλλά χρήματα, ίνα τοΰ ορίσω μισθόν 
«δέν έχω. Προσπάθησε, άγαπητή φίλη μου, νά τοΰ όμιλήσης σύ : αν άρκεϊται νά ζή καλώς ή κακώς 
« μετ’ έμοΰ καί νά διέρχηται έδώ, ώς έζη είς Φλωρεντίαν είς τήν οικίαν μου, μελετών μετ’ έμοΰ 
« καί άναγιγνώσκων καί άντιγράφων, δύναται νά άναχωρήοη άμέσως. Είδοποίησέ τον δμως νά προ-
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«μηθευθή διαβατήριον ώς "Ελλην τών Ίονίων Νήσων καί άκριβώς τής Ζακύνθου. Γνωρίζει δέ οδτος 
«τόν χαρακτήρα τής ψυχής μου καί τήν καρδίαν μου καί τήν συμπεριφοράν μου, ώς έπίσης γνωρίζει 
« καί τόν άσχημον τοϋτον χαραχτήρα τής γραφίδος μου. Θά μέ έχη ώς φίλον καί διδάσκαλον καί 
« άδελφόν, ώς μέ εΐχεν είς Μπελλοσγουάρντο, καί περισσότερον, διότι τώρα δέν θά είμαι πλέον πλου- 
«σιώτερός του. Δέν θά τοϋ λείψη τίποτε, έλπίζω · ή δέν θά τοΰ λείψη είμή δτι θά λείψη ϊσως καί 
«εις έμέ. Θά έλθη δέ καιρός καί εύκαιρία νά τοϋ άνοίξω τόν δρόμον ίνα κερδίση χρήματα, καί θά 
« τόν παρουσιάσω, άν θέλη, είς τάς Νήσους μας, ώς ικανόν νά διδάξη είς εν Λύκειον. Ά λλά προτοΰ 
« άποφασίσης σκέψου μόνη σου, αν τό πράγμα έχει καλώς, δχι δσον άφορα τήν οικονομίαν, δσον 
« μήπως ό Άνδρέας μετεβλήθη έν τώ μεταξύ, είς τρόπον ώστε νά μή είναι πλέον άξιαγάπητος δσον 
« κατά τό παρελθόν. Ά λλ ’ έάν παρέμεινεν ό ίδιος, θά τόν δεχθώ μέ άνοικτάς άγκάλας. "Οσον άφορα 
« τά έξοδα διά τό ταξίδιον ας μοΰ άποστείλη μίαν συναλλαγματικήν, τήν όποιαν θά πληρώσω: ό 
« Σύλβιος θά μοΰ έχη άποστείλει έως τότε τά είσπραχθέντα χρήματα ».

Προτοΰ λάβει αύτό τό γράμμα, στις 29 Απριλίου, ή Ματζιόττη ξαναγράφει 
στό Φώσκολο:

« . . .  Σοΰ ώμίλησα διά τόν Άνδρέαν, δστις θά ήρχετο ιπτάμενος νά σέ βοηθήση είς τούς 
«κόπους καί είς τά ταξίδιά σου, καίτοι έχει έξασφαλίσει κατοικίαν, διατροφήν καί δέκα πεντόφραγ- 
«κα μηνιαίως είς τήν οικίαν Τζέντζι» (1).

Έξ άλλου ό Φώσκολος λαβαίνοντας τό γράμμα τής Ματζιόττη τής 3 Απριλίου 
τής έγραψε στις 27 ’Απριλίου:

« Είς τήν σημερινήν σου έπιστολήν βλέπω δτι καί σύ είχες σκεφθή τόν άγαπητόν μου κύριον 
« Άνδρέαν, καί είμαι εύτυχής, διότι σοΰ έγραψα σχετικώς πρό όκτώ ήμερών: έπομένως δύνασαι νά 
« τοΰ όμιλήσης. Καί καθ’ ήν περίπτωσιν ήρχετο είπέ του νά μοΰ φέρη ένα μικρόν Δάντην, ένα Πε- 
« τράρχην, ένα Άριόστον καί ένα Τάσσον . . . "Ενεκα δέ τής λεπτότητός σου, επαναλαμβάνω καί 
« σήμερον δτι δ.ά τά έξοδα τοΰ κυρίου Άνδρέα θά προνοήσω έγώ. Ά ν  δέν άρκή ή παράκλησις 
«θά  σοΰ εΐπω, κατά τόν Ά λφιέρι: σοΰ τό έπιβάλλω».

Έν τώ μεταξύ κι ή Ματζιόττη λαβαίνοντας τό γράμμα τής 20 ’Απριλίου τοΰ 
Φώσκολου τοϋ άπαντα στίς 3 Μαΐου 1816:

« . . .  ’Ελπίζω νά είδες άναγινώσκων τάς έπιστολάς μου, δτι ένίοτε γνωρίζω νά μαντεύω τάς 
«έπιθυμίας του, προτείνουσα τόν καλόν Άνδρέαν άντί τοϋ Συλβίου (2>. Σέ άγαπα καί σέ σέβεται πολύ 
«καί είναι κατευχαριστημένος νά έλθη πλησίον σου. Θά φθάση μετά δύο έβδομάδας τό άργότερον».

(1) Ά π ’ αύτό τό γράμμα καθώς καί άπό τά άλλα τής Ματζιόττη βλέπουμε καθαρά δτι ό 
Κάλβος αν δέχθηκε τήν έποχή έκείνη νά πάη κοντά στό Φώσκολο δέν τό έκανε οΰτε γιατί δέν είχε 
νά ζήση οΰτε άπό άλλους ύπολογισμούς, άλλά άπό μιά ειλικρινή άφοσίωσι καί άγάπη’ πρός τό Φώ
σκολο κι άπό τήν έπιθυμία νά τοΰ φανή χρήσιμος στίς δύσκολες στιγμές τής ζωής του. Άστοχες 
καί άδικες έπομένως οί σχετικές κατηγορίες τοΰ ίδιου τοϋ Φώσκολου καί τών φωσκολιστών κατά
τοΰ Κάλβου, γιά τις όποιες μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά μιλήσω έπανειλημμένως.

(2) Τό δτι κι ό Φώσκολος κι ή Ματζιόττη έσκέφθησαν ταυτοχρόνως τόν Κάλβο, ώς τόν μόνον 
πού θά μποροΰσε νά εΐναι χρήσιμος στόν έξόριστο ποιητή, καί ώς γραμματεύς καί ώς σύντροφος
δείχνει τήν έκτίμησι, τήν άγάπη καί τήν έμπιστοσύνη πού καί οί δύο έτρεφαν πρός τόν νεαρόν ζα-
κυθινό ποιητή.

Καί στίς 10 Μαΐου προσθέτει:
« . . .  Ό  Άνδρέας θά άναχωρήση έντεΰθεν τήν προσεχή Πέμπτην, 15 τρέχοντος. Θά εΐχεν ήδη 

«άναχωρήσει, άλλ’ ό θάνατος τής μητρός του τόν έκράτη-τε μερικάς ήμέρας, ίνα κανονίση τά μικρά 
« συμφέροντά του (1) . . . Θά άγοράση καί θά σοΰ φέρη τόν Πετράοχην καί τόν Τάσσον. Θά σοΰ άπο- 
« στείλω τόν Δάντην μου είς μικρόν τομίδιον, εις έμέ λίαν άγαπητόν, ώς καί τόν τόμον τοϋ Άρι- 
« όστου μου. Δέξου τα ώς ένθύμιόν μου καί ώς δώρον άληθοΰς φίλης».

'Ο Κάλβος είναι έτοιμος γιά τήν άναχώρησί. Στίς 14 Μαΐου ή Ματζιόττη τοΰ 
στέλνει δύο γράμματα: τό ενα γιά τόν ’ίδιον μέ διάφορες παραγγελίες και συστάσεις 
καί κυρίως μέ τή θερμή παράκλησι νά προσέχη τόν κοινό φίλο, τ ’ άλλο γιά νά τό 
δώση στό Φώσκολο. Στό πρώτο γράμμα γράφει στό Κάλβο:

« Συνιστώ είς τόν κύριον Άνδρέαν τόν φίλον : δέν εκφράζω παρά άπλήν παράκλησιν, διότι 
«γνωρίζω πόσον τόν έχει εις τήν καρδίαν του. ’Εκείνο διά τό όποιον τόν παρακαλώ θερμώς εΐναι 
« νά μέ κρατή έβδομαδιαίως ένήμερον δι’ επιστολών περί τής υγείας, άναγκών, μελετών καί περί 
« οίουδήποτε άλλου τόν άφορα. ’Εστέ υιός καί άδελφός · άνακουφίσατέ τον, βοηθήσατέ τον, ύποστη- 
«ρίξατέ τον είς τάς διαφόρους περιστάσεις τής ζωής, καί μή διστάζετε ποτέ έν στιγμή άνάγκης νά 
« μέ ειδοποιήσετε, αν θά σας έχρησίμευον ολίγα χρήματα. Δέν εΐναι ανάγκη νά γνωρίζη καί ό ίδιος 
« δτι σεις μέ πληροφορείτε, έγώ δέ θά κάμω είς τρόπον ώστε χωρίς νά μάθη τίποτε έκεϊνος νά 
«μή εύρεθή μέ κενόν βαλάντιον (2). Σας εύχομαι εύχάριστον καί ταχύ ταξίδιον. Χαιρετίσατε τόν 
« Οδγον καί έμιλεΐτε ένίοτε δι’ έμέ. Θά είμαι εύτυχής διά τήν ένθύμησίν σας. Τά δέοντα είς τόν 
« Σύλβιον καί γράψατέ μου δύο λέξεις άπό τό Μιλανον. Χαιρετισμούς έκ καρδίας ».

Στό δεύτερο γράμμα ή Ματζιόττη γράφει στο Φώσκολο:
« ’Ιδού ό Άνδρέας, άγαπητέ Ούγο. -  Τόν αποκαλώ εύτυχή, διότι δύναται νά σέ άκολουθή 

« οπουδήποτε πηγαίνεις . . .  Συνιστώ είς τόν Άνδρέαν νά έχη φροντίδας δι’ έσέ καί νά μή μέ άφή- 
« ση ποτέ χωρίς γράμματα . . .  Ή  άπώλεια τοΰ Άνδρέα μέ λυπεί : χάνω μετ’ αύτοΰ τό μόνον πρό- 
«σωπον, μεθ’ ού ώμίλουν δι’ έσέ ».
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(1) Παρατήρησα κι άλλοτε δτι ή πληροφορία αύτή τής Ματζιόττη εΐναι λίγο παράξενη γιατί 
μιλάει γιά τό θάνατο τής μητέρας τοΰ Κάλβου ώς νάταν πρόσφατος, ένω ξέρουμε δτι εΐχε πεθά- 
νει άπό ένα χρόνο σχεδόν, στίς 30 ’Ιουνίου 1815. Μήπως ό Κάλβος- έπληροφορήθηκε μέ τόση κα- 
θυστέρησι τό θάνατο έκείνης πού τόν εΐχε φέρει στό κόσμο; Μήπως ή άμέλεια αύτή γιά τήν μη
τέρα του τόν έκανε άργότερα νά αισθάνεται τίς γνωστές τύψεις συνειδήσεως καί νά τής άφιερώση 
τήν φδήν «Είς θάνατον»;

(2) Γι’ αύτό τό γράμμα καί γιά τή συμπεριφορά τοΰ Κάλβου σ’ αύτό τό ζήτημα βλ. τό άρθρο 
μου « Φώσκολος καί Κάλβος (τά αίτια τοΰ χωρισμοΰ τω ν)».

("Επεται τό τέλος)
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΟΓΡΚΩΝ ΣΟΓΛΤΑΝΩΝ.

Άνακοίνωσις τοΰ κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΒΙΚΚΙΟ τ. φ.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Τότε έδιάβη ό Σουλτάνος τά μέρη τοΰ Βασιλικοΰ καί δέν εΐχε τροφές [καί. ηύρε] 
αφορμή καί έστειλε καί έβαλε διαλαλημό είσέ δλα τά χωρία δτι νά φέρουνε ψωμία, 
άλεύρια, κριθάρια, χορτάρια, κρίατα νά πουλήση δσα θέλει κάθε ενας, καί τινάς νά μήν 
τούς πειράξη. Τότε ώς τό ακούσανε έδράμανε πολλοί Χριστιανοί καί έπιστέψανε καί 
ήρθανε καί ήφέρανε πολλών λογίων φαγητά. Καί ώσάν ήρθανε δέν έστάθη εις τόν 
λόγον του, μόνε άπολύθη τό φουσσάτο καί οί γιαννιτζάροι καί τούς έπιάσανε καί τούς 
έκάμανε σκλάβους. Ώ  τής καταδίκης! Τό δμοιο έκαμε καί εις τήν Έπειρο οξω.

Καί άποκεΐ έσηκώθη καί έδιάβη εις τήν ’Αθήνα καί έκεΐ τόν είπανε οί καστρο
φύλακες οί Τοΰρκοι, οί άγάδες δτι οί άρχοντε[ς] οί ’Αθηναίοι έσυβάστησαν μέ τόν 
Φραντζέσκο Άτζιάβολο, όπού ήτονε πρώτα δούκας εις τήν ’Αθήνα, δτι νά τόν έφέ- 
ρουνε νά παραδώσουνε τήν ’Αθήνα, νά τόν έκάμουνε δοΰκα καί αφέντη τους. 'Ως τά 
ήκουσε αύτά ό Σουλτάνος έπιασε δέκα πρώτους άρχοντες καί τούς έσήκωσε καί τούς 
έστειλε εις τήν φυλακή, καί έστάθησαν καμπόσες ήμέρες καί άποκεΐ τούς έκαμε σερ- 
γούνιδες. Έξώρισε μέ τές φαμελίες τους καί τούς έστειλε εις τήν Μπόλι νά κάθουνται 
έκεΐ. Καί άποκεΐ έσηκώθη ό Σουλτάνος καί έδιάβη εις τήν Κωνσταντινούπολι, είς το 
σαράγι του χαρούμενος καί νικητής.

Καί ό δεσπότης Δημήτριος δπου έπήγαινε άργά αργά καί άκαρτέρειε τόν Σουλ
τάν Μεχεμέτη νά ΐδη νά τοΰ δώση τόπον νά ζήση, ώς καθώς τοΰ έταξε. Τότε τόν έπαρά- 
δωσε νά παίρνη τήν έσοδία τής Ένος, τά δσα μπάζουνε (70) οί άλκες καί έδωσέ του καί 
πολύ βίον διά νά ξοδιάζη, καί ώρισε δτι νά πάγη ό Φραντζέσκος ’Ατζιάβολος νά σμίξη 
τόν Τζογαν πασσά, όπού είναι φλαμπουριάρης τοΰ Μωρέως καί τής Θεσσαλίας. Καί 
οΰτως έκαμε καί έδιάβη καί έσμιξέ τονε τό βράδυ καί ώμιλήσανε πολλά. Τότε ώρισε 
ό φλαμπουρ άρης καί έκοψε τό κεφάλι τοΰ Φραντζέσκου ’Ατζιάβολου, διατί οΰτως 
ώρισε ό Σουλτάνος καί έτελειώθη ή αφεντιά τών Άτζιάβολων άπό τό δουκάδο τής 
’Αθήνας καί τής Θήβας.

Καί πηγαίνοντας ό Σουλτάνος εις τήν Μπόλιν τοΰ ήρθε μαντάτο πώς οί Οΰγ- 
γαροι έκάμανε φουσσατο καί κατεβαίνουσι τά μέρη τοΰ Ντούναβι. Άμή δέν ήτονε 
βέβαια καί έπήγε εις τήν Άνδριανούπολι άντάμα μέ τόν δεσπότη Δημήτριον μέ δλην 
του τήν φαμελίαν.

Καί ό Τζογαν πασσάς, όπού έμεινε είς τόν Μωρέα έκαμε νά ήμερώνη τούς τόπους 
τοΰ Μωρέως, καί έμάζωξε πολύ πλοΰτον άπό τούς ελεεινούς Μωραΐτες καί τό έστειλε

εις τήν Θεσσαλία είς τό σπίτι του κρυφά άπό τόν Σουλτάνο. Όμοίως έστειλε καί πολ
λούς σκλάβους, καί έγινε πολλά πλοΰσος άπό τούς Μωραΐτες.

Καί πάλι έδιάβη είς τό κάστρο είς τό Σαλμένικο καί ό δεσπότης Θωμάς ό Πα- 
λαιολόγος, όπού ήτονε έκεΐ μέσα έβγήκε καί έδιάβη είς τό Ναβαρίνο καί άπό κεΐ έδ:άβη 
είς τήν Φραγγία, ώς είπαμε. Καί άπό κεΐ έστειλε λόγο μαντατοφόρο είς τόν Σουλτάνο 
δτι νά μοΰ δώσης δλα τά κάστρη τοΰ Μωρέως, νά σοΰ δώσω τήν Μονοβασία. Καί ώς 
τό ήκουσε ό Σουλτάνος έβαλε τόν μαντατοφόρο είς τήν φυλακή, καί περάσοντας έσήκωσε 
πόλεμον ό Σουλτάνος καταπάνω τοΰ άφεντός τοΰ Σινόπη είς τήν Κασταμόνια, δπου 
εΐναι Τοΰρκοι καί τόν ηύρε άφορμή δτι έδώσανε βοήθεια τοΰ Ούζούν χασάνου, δταν 
έπολέμα (70«) είς τήν Ανατολή.

Τότε έτοίμασε εκατόν πενήντα κάτεργα καί τά έστειλε είς την Μαύρη θάλασσα 
καί έπηγαίνανε τά δεξιά μέρη κατά τής Ανατολής είς τό Σινόπι. Καί ό Σουλτάνος 
έπήρε τά φουσσάτά του καί έδιάβη στερέας τά μέρη τής Ανατολής είς τό Σινόπι, τό 
κάστρο δπου ήτονε άφέντης, όπού τό ώριζε ό Ίσμαήλης Τοΰρκος, ό όποιος έστειλε λόγο 
τοΰ Σουλτάνου δτι νά τοΰ παραδώση τό Σινόπι καί νά κάμη άλλαξία νά τοΰ δώση 
τήν Φιλιππόπολι. Καί έστερξαν καί έπαράδωσέ του τό Σινόπι μέ δλο του τό σύνορο 
όπού απλώνεται άπό τήν Ήρακλεία εως είς τήν Πασταγονία οί όποιοι τόποι έβγαί- 
νουνε τό χάρκωμα, ή όποία Πασταγονία έναι πολλά πλοΰσα. Καί εΐχε τήν γυναΐκά του 
καί τά παιδιά του μέσα είσέ φύλαξι.

Καί ό Ίσμαήλης ήτονε είς τό Σινόπι καί τό έφύλαγε καί ήτονε έκεΐ πολλά καρά
βια. Μέσα είς αύτά τά καράβια ήτονε ενα πολλά μεγάλο εως έννιακόσω βουτζώ, όπού 
τόν καιρόν έκεΐνον δέν έγινε άλλο μεγαλύτερο καί διά θαΰμα τό έπήρε ό Σουλτάνος 
καί τό έστειλε είς τήν Πόλιν καί έπερίλαβε καί τό Σινόπι. Καί άποκεΐ έσηκώθη μέ 
τά φουσσάτα του καί έδιάβη καταπάνω τοΰ Βασιλέως τοΰ Τρεπεζόντος καί τοΰ Ού
ζούν κασάνου καί έ μπήκε ό Σουλτάνος είς τούς τόπους τους είς τήν Καπαδοκίαν.

Καί τότε έδιάβη ό υιός του ό μεγαλύτερος, όπού ήτονε είς τήν Άμάσια καί έσμιξε 
μέ τόν πατέρα του τον Σουλτάν Μεχεμέτη. Όμοίως ήρθε καί ό πενθερός του ό Ταρ- 
γέτης καί τόν έσυναπάντησε καί έπηγαίνασι συντροφιά του, καί ώσάν άπέρασε τήν 
Σεβαστίαν έδιάβη καί έμπήκε είς τούς τόπους τοΰ Ούζούν χασάνου καί έδιαγούμισε πολ
λούς τόπους καί έπήρε του καί τό κάστρο τό κορικό. Καί πηγαίνοντας παραμπρός 
ήρθε ή μάνα τοΰ Ούζούν κασάνου καί τόν έσυναπάντησε καί τήν (71) έδέκτη μετά 
χαράς καί ώμιλήσανε άντάμα πολλήν ώρα διατί ήτανε όμόπιστοι καί ομόγλωσσοι 
Τοΰρκοι, καί έστερξαν τήν άγάπην.

Καί άποκεΐ έσηκώθη καί έδιάβη καταπάνω τοΰ Τραπεζόντα τοΰ Βασιλέως Δαβίδ, 
καί τοΰτο διατί τόν έγκάλεσε ό άνιψιός του μικροπαλληκαρόπουλο είς τόν Σουλτάνο, 
λέγοντας δτι « ό θείος μου μοΰ έπήρε τήν βασιλείαν μου, δπου ό πατέρας μου ήτονε 
Βασιλέας καί τήν ώριζε . Τότε ηδρε άφορμή ό Σουλτάνος καί έσηκώθη μέ τήν άρμάδα 
του άπό τό Σινόπι καί έδιάβη είς τόν Τραπεζόντα καί έδιαγούμισε τό έξώχωρο, καί 
κατόπι έδιάβη στερέας καί 6 Σουλτάνος καί τό πολέμα ό πασσας του τριανταδύο μέρες.
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Τότε ώσάν ίσωσε καί ό Σουλτάνος τοϋ έστειλε λόγο ό αφέντης τοΰ Τραπεζόντος, 
δτι νά τοΰ παραδώση δλην του τήν άφεντία καί νά τοϋ δώση τόπον νά ζήση ώσάν 
έδωσε καί τοΰ δεσπότου Δημητρίου άπό τον Μωρέα, καί νά τοΰ δώση καί τήν θυγα
τέρα του διά γυναίκα, καί νά τοΰ δώση όση έσοδία μοΰ μπαίνει άπό τόν ντόπον, όνόματι 
Κόλκο. Καί ώσάν ήκουσε αύτά ό Σουλτάνος δέν έστερξε καί έμανιώθη καί άποφάσισε 
νά πολεμήση. Καί πρωτύτερα παρά νά σώση ή άρμάδα νά πολεμήση έδιάβη ή γυναίκα 
τοΰ Βασιλέως Δαβίδ καί έσμιξε τόν γαμπρό της, τόν Μαλκία, όπού ειχε μεγάλη άγάπη 
μέ τόν Σουλτάνο διά νά πάγη νά παρακαλέτη τόν Σουλτάνο νά κάμη άγάπη μέ τόν 
Βασιλέα Δαβίδ. Καί τήν αγάπην τήν έκαμε διατί έ'στερξαν καί έπαραδώσανέ του δλην 
τήν άφεντία καί τούς τόπους όπού ώριζε ό Δαβίδ καί έγινε άγάπη καί επαψε ό πόλε
μος. Καί τόν Βασιλέα Δαβίδ τόν έπήρε μέ δλην του τήν φαμελίαν μέ τιμή καί άγάπην 
καί έστειλέ τονε διά θαλάσσης εις τήν Κωνσταντινούπολι (71*) διά πλέο γληγορύτερα. 
Καί τά φουσσατα τοΰ Σουλτάνου έδιάβησαν στερέας καί ώρισε δτι ό Βασιλέας Δαβίδ 
νά πάγη εις τήν Άνδριανούπολι νά καθήση έκεϊ μέ τήν φαμελία του.

Καί ό Σουλτάνος, δταν έσωσε είς τήν Κωνσταντινούπολι έβαλε καί έκαμε μεγά
λες χαρές διά τή νίκην όπού εκαμε, καί έπήρε τήν βασιλείαν τών Ρωμαίων καί τήν 
βασιλείαν τοΰ Τραπεζόντα καί τόν Μωρέα καί άλλους τόπους πολλούς καί δέν άφισε 
ποσώς ρίζα τών έλεεινών Ρωμαίων. Δόξα τώ Θεώ ! δίκαια ή κρίσι σου, Κύριε!

Καί τούς άνθρώπους όπού ήτανε εις τό κάστρο τούς έπήρε καί τούς διαμέρασε 
καί έκαμε μέρος άπό δαύτους Τούρκους σιληχτοτάριδες καί τό άλλο μεράδι τούς έκαμε 
σπαχογλάνιδες καί τό άλλο μέρος τήν έκαμε γιαννιτζάρους νά στέκουνται είς τήν Πόλι. 
Καί έπήρε 800 παλληκαρόπουλα καί τά έβαλε νά γενοΰσι γιαννιτζάροι. Τοιοΰτον τρό
πον έμοίρασε καί τίς γυναίκες καί τίς έδωσε τών άνθρώπων τοΰ σαραγιού.

Τότε έστάθη δλον τόν χειμώνα είς τό Σαράγι του χαρούμενος καί έκραξε τόν 
Μπλάντο πρίντζηπον τής Μολδάβιας, ό όποιος πρίντζηπος έγίνη μεγάλος διά δνομα 
τοΰ άδελφοΰ του, όπού ήτονε μικροπαλληκαρόπουλο δμορφο κατά πολλά, καί τόν ειχε 
ό Σουλτάνος είς τό θέλημά του καί είς τήν ύπηρεσίαν του καί είχε μεγάλην άγάπην 
είσέ δαΰτον. Καί μίαν ήμέραν εΐχε ήθελε νά τόν έδυναστέψη καί αύτός δέν ήθελε καί 
εΐχε κρυφά άπό κάτω του ένα μαχαίρι καί τοΰ έδωσε στό στήθος μίαν μαχαιρέα. Άμή 
δέν ήτονε θανατήσιμη καί τό κοπέλλι έφυγε. Καί μετά ταΰτα έγιατρέφτη. Άμή τόσο 
τό άγάπα δτι έκαμε καί ήρθε καί τόν έσυμπάθησε. Καί έπειδή εΐχε τόση πολλή παρησίαν 
είς τόν Σουλτάνο, δτι έκαμε καί έγίνη πρίντζηπος ό άδελφός του ό Μπλάδος είς τήν 
Μολδάβια.

Καί έμάζωξε άνθρώπους πολλούς ώς άφέντης όπού έγίνη, άμή ήτονε σκληρός άν
θρωπος, ό όποιος έδιάβη καί έκάθησε είς τήν Μολδάβια (72) καί έκάθησε είς τήν 
άφεντία του. Καί έπειδή εΐχε τά θάρρετα τοΰ άδελφοΰ του, όπού ήτονε μέ τόν Σουλ
τάνο έκατάβαλε τούς άρχοντες τής Μολδάβιας καί έπαιρνε τό βίον τους καί έχάλα 
πολλούς καί έπαιρνε τήν ζωή τους. Καί έκάμανε λογαριασμό είσέ όλίγον καιρό έκα- 
τάλαβε 20 χιλιάδες άνθρώπους διατί ήτονε πολλά σκληρός καί έπαιρνε τό βίον τους,

καί έπλούτηνε τό φουσσάτο του καί τούς έπαιρνε πολλά χαράτζα καί δεκατίες, τόσο 
δτι δέν έδυνόντησαν νά τά βαστοΰνε. Καί ώσάν έμάζωξε βίον πολύ τότε έμάζωξε 
καί πολύ φουσσάτο, καί έσυβάστη μέ τούς Ουγγαρους καί γίνησαν τό ένα νά πάγη 
καταπάνω τοΰ Σουλτάν Μεχεμέτη.

Καί έτοΰτα τά έμαθε ό Σουλτάνος καί έστειλε είσέ δαΰτον έναν Ρωμαϊον, όνό- 
ματι Καταπολιάνο, χριστιανόν καί τόν πασσά Καμούτζα νά κάμουνε κατασκευή νά 
τον επιασουνε να τον εφερουνε ζωντανό. Καί έδιάβη ό Καμοΰτζας πασσας μαζί μέ 
τον Καταπολιανο και εκαμανε μία άμποσκάδα, ήγουν έκρύφτησαν είσέ τόπον στενό 
και απηδησανε να τον επιασουνε. Άμή ό Μπλάδος έναντιστά&η άνδρειωμένα, καί 
ετζάκισε τούς Τούρκους, καί φεύγοντας έπιασε τόν Καμοΰτζο πασσά ζωντανό. Όμοίως 
επιασε και άλλους πολλούς Τούρκους, καί έκατάκοψε τούς περισσότερους καί έκοψε 
τα ποδιά τους καί τά χέρια τους, καί κάμποσους έσούγλισε, καί τόν Καμοΰτζο πασσα 
τόν έφούρκισε, τόν έκρέμασε είσέ ψηλότερον τόπον παρά τούς άλλους. Καί ώσάν έκαμε 
~η νικη αυτήν εμαζωξε και αλλο περισσότερο φουσσάτο καί έκατέβη καί άπέρασε τόν 
Ντουναβι ποταμον και εδιαβη και εις τούς τόπους τοΰ Τούρκου, καί έδιαγούμιζε καί 
αφάνιζε τούς τόπους έκείνους.

Και ως τα εμαθε αυτα ο Σουλτάνος επικραθη πολλά διά τόν πασσά του καί διά 
τους επίλοιπους, οπου τους εχαλασε ο Μπαλαδος καί τούς έδωσε κακόν θάνατον. Τότε 
εμαζωξε τά φουσσατα του ό Σουλτάνος καί τά έστειλε είς τήν Μαύρη θάλασσα είς 
τόν Ντούναβι τά κάτεργά του καί τό φουσσατο στερέας. (72α) Καί ώς τό έμάθανε 
οι Μολδαβιοι πώς έρχεται άπάνω τους πολύς πόλεμος έβάλανε τίς γυναίκες τους 
και τα παιδια τους εισε τοπους δυνατους εισε φυλαξι, εις τα βουνά τοϋ ΓΙρασοβοΰ 
μαζυ με τα ροΰχα τους. Καί ό Μπλάδος έχώρισε τό φουσσατο του είς δύο καί τό 
ένα μέρος τό έστειλε καταπάνω τοΰ Νέγρου, όπού ήτονε έχθρός του άφέντης τής Πον- 
τολιας καί τό άλλο έκράτησε άτός του.

Είς τόσο έσωσε καί ό Σουλτάνος καί έμπήκε είς τήν Μολδάβια, καί έδιάβη είς 
τόν βουνό όπού είχανε τίς γυναίκες τους καί τά παιδιά τους καί τά ροΰχα τους καί 
τά έδιαγούμιζε. Καί ώς τό έμαθε ό Μπλάδος έφυγε καί έδιάβη τά βουνά καί τούς 
δρυμώνες δσο νά ΐδή τί θέλει απογίνει. Διατί εΐδε πώς δέν έχει βοήθειαν άπό τούς 
Ουγγαρους έσηκώθη καί έδιάβη μέσα είσέ δυναμότερους τόπους, καί είσέ τοΰτο ήρ
θανε καί οί Οΰγγαροι καί τόν ηϋρανε νά τοΰ βοηθήσουνε. Καί ό Τοΰρκος ήτονε τεν
τωμένος εισε τοπους πλατεους. Και ο Μπλάδος ώσάν ήρθανε οί Οΰγγαροι έστάθη 
άνδρείως, καί έπήρε έπτά χιλιάδες φουσσατο καί έδιάβη τή νύκτα μέσα στό φουσσάτο 
τοΰ Σουλτάνου καί τούς άπήδησε καί έτρόμαξε τό φουσσάτο του θαρρώντας πώς εΐναι 
πολύ τό φουσσάτο τοΰ Μπλάδου. Καί ετζάκισε τό φουσσάτο τής Ανατολής. Καί έβου- 
λ/]θη να παγη να πατηση και την τέντα του Σουλτάνου καί άρκισε καί έπήγαινε 
νομίζοντας δτι έναι ή τέντα τοϋ Σουλτάν Μεχεμέτη. Άμή έλαθάστη καί έδιάβη είς
τήν τέντα τών άλλών πασσάδων.

Και τοτε άναψε ό πόλεμος καί έκατακοβόντησαν μία μερέα καί άλλη. Άμή έκα-
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τακόφταν τούς Τούρκους κατά πολλά, καί ώσάν εξημέρωσε έγυρίσανε όπίσω οί Μολ- 
δάβιοι καί έκόπησαν ολίγοι. Άμή τούς Τούρκους επειδή τούς έξαφνίσανε τή νύκτα 
έκόψανε πολλούς. Τότε έστειλε ό Σουλτάνος τόν Άλή πασσά μέ πολύ φουσσάτο τήν 
ήμέρα καί έδιάβη καί έσωσε τόν Μπλάδο καί έκάμανε πόλεμον φρικτόν, τόσο δτι 
έσκοτώσανε (73) χίλιους Μολδάβους καί άλλους τόσους ήφέρανε ζωντανούς καί τούς ■ 
ήφέρανε είς τόν προείλαβο τοΰ Σουλτάνου. Έκεΐ ήτονε τό σκαμνί τοΰ Μπλάδου καί 
τούς έκοψε δλους. Τότε εΐδε ό Σουλτάνος εΐδε τό κάστρο τόν προείλαβο ανοικτές τίς 
πόρτες καί άνθρ63πον τινάν δέν έβλέπανε έθαυμάζανε. Καί παραμπρός άπό τό κάστρο 
είδανε έως είκοσι χιλιάδων άνθρώπων τά κορμία άλλα κομμένα, άλλα παλουκωμένα, 
όπού τούς έσκότωσε ό Μπλάδος τοΰ κάστρου έκεινοΰ, γυναικών, άνθρώπων, παιδίων 
καί δέν άφησε μηδέ έναν.

Τότε εΐδε τό μεγάλο κακό όπού έκαμε ό Μπλάδος έθαύμασε ό Σουλτάνος είς τήν 
μανία τοΰ Μπλάδου, καί έπηρε τά φουσσατα του ό Σουλτάνος καί έπήγαΐνε παραμ
πρός. Άμή ό Μπλάδος έστεκέτονε είσέ τόπους, όπού τοΰ έβόλειε, καί έκτύπα είς τούς 
άνθρώπους καί είς τά φορτώματα τοΰ Σουλτάνου καί τούς έκούρσευε καί έσκότωνε 
καί τούς Τούρκους καί τά κοπέλλια τους, όπού έσύρνανε τά βαρήματα.

Καί ώς τό έμαθε ό πρίντζηπος τής Ποδολίας, όνομάτι Νέγρας, έσμιξε μέ τούς 
Τούρκους καί έδιάβησαν καί έπολεμούσανε νά πάρουνε τό κάστρο, τό λέγουνε Κιλήμ, 
όπού ήτονε τοΰ Μπλάδου. Καί ό Μπλάδος έπήρε έξι χιλιάδες καβελλάρους καί έδιάβη 
άπάνω είσέ δαΰτον, καί έκάμανε πόλεμον δυνατόν καί έτζάκισαν τόν Μπλάδο, μέ 
πολύ αίμα μία μερέα καί άλλη καί έσκοτώσανε άπό τούς Μολδάβους έως δύο χιλιά
δες, καί έπήρανε τά κεφάλια τους καί τά έβάλανε είς τά κοντάρια τους καί τά δια
βάσανε καί τά έδείξανε τοΰ Σουλτάν Μεχεμέτη.

Καί τότε έφυγε ό Μπλάδος καί έδιάβη μέσα είς τήν Ουγγαρία καί τόν έπιασε 
ό ρήγας Μαθαΐος καί τόν έβαλε είς τήν φυλακή διατί έσκότωσε άπό τούς Ουγγαρους 
τούς έδικούς του. Καί (73α) τό φουσσάτο τοΰ Τούρκου έδιάβη μέσα είς τήν Μολδά- 
βιαν καί τήν έδιαγουμίσανε καί ήφέρανε είς τόν Ντούναβι έως διακόσες χιλιάδες ζώα, 
πρόβατα, βούδια καί έπήρανε καί πολλήν σκλαβίαν, γυναίκες, άνδρες, παιδία. Καί ό 
Σουλτάνος όπού ήτονε είς τόν Ντούναβι έκαμε άφέντη τόν Δρακοΰλα, καί τόν έστειλε 
είς τήν Μολδάβια νά όρίζη, δπου ήτονε Τοΰρκος ό άδελφός τοΰ Μπλάδου καί ό Σουλ
τάνος έγύρισε είς τήν Άνδριανούπολι. Τότε ό Δρακούλας έλεγε τών άοχόντων τής 
Μολδάβιας πώς « ό Σουλτάνος έχει μεγάλη δύναμιν καί έσεΐς ήκούσετε τοΰ άδελφοΰ 
μου τοΰ Μπλάδου τήν τρελλάδα καί έκάμετε μάχη μέ τόν Σουλτάνο . Καί λέγον
τας έτοΰτα έγύρισε δλους άρχοντες καί τόν έστέρξανε διά άφέντη τους. Καί ό Μπλα- 
δος, ώς είπαμε, καί έτελείωσε τήν ζωήν του είς τήν Ουγγαρία είς τήν φυλακή.

["Επεται τδ τέλος]
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