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(έπί τη έπετείω τοϋ θανάτου της: 19 ’Ιουνίου 1926)
Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ εφόρου τοϋ Μουσείου Γεωργίου Α' κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΛΕΝΗ

Τήν νύκτα τής 18ης πρός την 19ην ’Ιουνίου 1926 έξέπνευσεν ήρέμα, μακράν τής 
πατρίδος Της, έν Ρώμη, είς τάς άγκάλας τοΰ προσφιλούς Της υίοΰ, τοΰ Πρίγκηπος 
Χριστοφόρου. Καί ό έν τή ξένη θάνατος τής Μεγάλης τών Ελλήνων Βασιλίσση: ύπή'ρ- 
ξεν τό έπιστέγασμα τών άμετρήτων πικριών καί θλίψεων, α'ίτινες άλεπάλληλοι έπλη- 
ξαν τήν Αγίαν Έκείνην Βασίλισσαν, είς μνήμην τής οποίας θεωροΰμ'εν ύποχρέωσιν 
δπως άφιερώσωμεν τάς όλίγας ταύτας γραμμάς.

Κατά τό ιστορικόν διά τήν Ελλάδα έτος 1867 ή Μεγάλη Δούκισσα τής Ρωσ- 
σίας ’Όλγα έγένετο Βασίλισσα τών Ελλήνων. Ό ελληνικός λαός μέ άπερίγραπτον εν
θουσιασμόν έπληροφορήθη τό ιστορικόν γεγονός. Είς τόν έλληνικόν Θρόνον άνήρχετο 
’Ορθόδοξος Βασίλ'.σσα, έν τώ προσώπω δέ Αύτής εδρεν ό ελληνικός λαός τήν Μεγα- 
λην του Βασίλισσαν, ήτις ύπήρξεν έν ταύτώ μεγάλη Φιλάνθρωπος, μεγάλη Χριστιανή.

'Ως Βασίλισσα τών Ελλήνων, ή άείμνηστος ’Όλγα, είργάσθη, έκοπίασεν καί έμό- 
χθησεν ύπέρ τοΰ λαοΰ Της, ύπέρ τής προόδου, τής άναπτύξεως καί τής μορφώσεως 
αύτοΰ. Είς πάσαν προοδευτικήν κίνησιν τήν εύρίσκομεν πάντοτε πρωτοπόρον νά συμ- 
βάλλη ηθικώς καί ύλικώς διά τήν έπιτυχίαν αύτής. Ακούραστος καί άκαταπόνητος 
εύρισκε πάντοτε τόν καιρόν, μεταξύ τών ύψηλών Αύτής καθηκόντων καί τών τής ανα
τροφής τών τέκνων Της, νά άσχολεϊται μέ τήν πρόοδον καί τήν πνευματικήν ανά- 
πτυξιν τών ύπηκόων Της.

'Ως Φιλάνθρωπος ή Βασίλισσα ’Όλγα διεδραμάτισε τόν σπουδαιότατον ρόλον είς 
τήν ίδρυσιν εύαγών ιδρυμάτων ύπέρ τών άπορων, τών ορφανών, τών άσθενών.

'Ως Χριστιανή ύπήρξε παράδειγμα μοναδικόν διά τόν λαόν Της. Ή εύσέβεια και 
ό σεβασμός Αύτής πρός τήν ’Ορθόδοξον Θρησκείαν ήτο παροιμιώδης, οί παλαιότεροι 
δέ τών ή μερών ένθυμοΰνται τήν Βασίλισσάν Των γονυκλινή παρακολουθούσαν τάς 
ιεροτελεστίας έν τώ Μητροπολιτικώ τών ’Αθηνών Ναώ, πριν ή έτι ανεγερθή εν τοϊς 
Άνακτόροις ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία Της.



Ως Μητέρα υπήρςεν αφθαστος, υπόδειγμα πραγματικής Μητρός, άσχολουμένη 
μετ απολύτου έπιμελείας καί προσοχής είς τήν ανατροφήν τών Βασιλοπαίδων, παιδεύ- 
ουσα καί μορφώνουσα έθνοπρεπώς τούς Βασιλικούς Βλαστούς, διδάσκουσα εις Αύτούς 
πάντοτε τήν άλήθειαν, τήν πρός τήν Πατρίδα καί τόν έλληνικόν λαόν άγάπην καί τόν 
πρός τήν ’Ορθόδοξον Θρησκείαν σεβασμόν.

'Υπήρξε πράγματι ή άείμνηστος Βασίλισσα Ό λγα 3'Ελληνίς Βασίλισσα άπό της 
πρώτης στιγμής τής άφίξεώς Της είς τήν 'Ελλάδα. Εις τό Μουσεΐον Γεωργίου Α’., τών 
Παλαιών ’Ανακτόρων, φυλάσσεται έπιμελώς ή ενδυμασία μέ τήν οποίαν άπεβιβάσθη 
τό πρώτον είς Πειραιά κατά τήν ιστορικήν ημέραν τής 11ης Νοεμβρίου 1867. Έφερε 
τά έθνικά χρώματα τής νέας Της πατρίδος, τής 'Ελλάδος, τήν οποίαν ήγάπησε πρα- 
γματικώς άν δχι περισσότερον, άλλ’ ούδ’ όλιγώτερον τής γενετείρας Της.

Καί άπό τής 'ιστορικής αύτής χρονολογίας άρχίζει ή πρός πασαν κατεύθυνσιν ωφέ
λιμος δράσις τής Βασιλισσης Ολγας. Εκπαιδευτήρια, μορφωτικά ιδρύματα, ύποτροφίαι, 
μορφωτικοί σύλλογοι, ’Εργαστήρια άπορων, Πρότυπα Σχολεία, Φιλανθρωπικαί Έται- 
ρεΐαι, Φιλόπτωχος ’Αδελφότης, Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια, Σχολή Νοσοκόμων, ’Οφ
θαλμιατρείο ν, Έκκλησίαι, Στρατιωτικόν Νεκροταφεΐον, Στρατιωτικά λουτρά, Φυλακαί, 
κ. ά. κ. ά. Ί ι πρώτον, τι ύστατον να ενθυμηθή κανείς; Θά έχρειάζοντο τόμοι ολόκλη
ροι διά τήν άπλήν έστω άναγραφήν τής μεγάλης καί παντοειδούς δράσεως^τής Βασι- 
λίσσης ’Όλγας. Καί δέν εΐναι μόνον άξία μνείας ή πρός τό γενικόν καλόν έπωφελής 
δρασις της αείμνηστου Βασιλισσης. Αξιολογος και σπουδαιοτάτη ύπηρ ξεν επίσης καί 
η μεμονομενως προς ατομα εκδηλωσις των φιλάνθρωπων καί γενικώς άνωτέρων αισθη
μάτων τής Αγιας Της ψυχής. Απλοϋν βλέμμα άν ρίψη τις είς τάς αύτογράφους έντολάς 
τής αείμνηστου Βασιλισσης, αιτινες εις βιβλία έπιμελώς φυλάσσονται είς τό Μουσεΐον 
Γεωργίου Α'., θά θαυμάση όντως τήν παντοιότροπον καί πολυποίκιλλον μέριμνάν Της 
διά παν άτομον, είς πάσαν περίστασιν. Είτε εμμέσως, είτε άμέσως έλάμβανε γνώσιν, 
έσπευδε πάντοτε νά παραμυθήση, νά άνακουφίση, νά ένθαρρύνη, νά βοηθήση ήθικώς 
καί ύλικώς τούς πάσχοντας, τούς δυστυχείς, τούς άπορους, τούς ασθενείς, τούς άπο- 
κλήρους τής μοίρας, τούς έχοντας άνάγκην προστασίας καί βοήθειας. Είς τεράστια ποσά 
συνολικώς άνέρχονται αί χρηματικαί πρός άτομα ενισχύσεις τής Φιλανθρώπου Βασι- 
λίσσης, αί άναγεγραμμέναι ίδιοχείρως είς τά άναφερόμενα βιβλία. Καί διά τοΰτο ήγα- 
πηθη, ελατρευθη πραγματικα, απο τον ελληνικόν λαόν, άλλά καί ύπέφερε καί έδοκι- 
μάσθη σκληρώς...

Μέσα είς τούς άλλαλαγμούς τής χαράς τοΰ Έθνους κατά τούς ενδόξους καί θριαμ
βευτικούς Βαλκανικούς πολέμους, δτε ή δόξα έστεφάνωνε τά έλληνικά δπλα καί έκπλη- 
ροΰντο τά ιδανικά τής έλληνικής φυλής, ή Βασίλισσα ’Όλγα έδέχετο τό βαρύτατον 
πλήγμα τής τραγικής δολοφονίας τοΰ Βασιλέως καί Συζύγου Της Γεωργίου Α'. Καί 
ήτο η απαρχή τών μεγάλων δεινών, άτινα έπηκολούθησαν έκτοτε. Μακράν τής Ελλά
δος εύρισκομένη, είς τήν Ρωσσίαν τήν ψυχράν πατρίδα Της, άλλά φλογιζομένην άπό 
την έξαπολυθεΐσαν άναρχίαν καί έπανάστασιν τών Μπολσεβίκων, έν μέσω τών έρειπίων
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τής κρημνιζομένης Ρ ωσσί ας, [έ  ξό ρ ιστό ς είς τήν Σιβηρίαν μετά τής Αύτοκρατορικής Οί
κογενείας, πληροφορείται τόν μεγάλον σάλον τής Ελλάδος, τήν έκ τοΰ Θρόνου άπο- 
μάκρυνσιν τοΰ Βασιλέως Υίοΰ Της Κωνσταντίνου, τοΰ ’Ενδόξου Στρατηλάτου καί την 
μετέπειτα έπακολούθησασαν έξορίαν τών μελών τής Βασιλικής Οίκογενείας.

Θλίψεις, βάσανα, πικρίαι καί δοκιμασίαι νέαι άνέμενον τήν δικαίως άποκληθεΐσαν 
Βασίλισσαν τοΰ πόνου. 'Ολόκληρον τό οικοδόμημα της Τσαρικής Ρωσσίας, τής γενε
τείρας Της πατρίδος, τό εΐδε νά καταρέη ύπό τά πλήγματα τών Μπολσεβίκων καί 
τούς Υψηλούς Αύτής συγγενείς νά τυφεκίζωνται ό εις μετά τόν άλλον. Καί βαρυαλγής 
έγκαταλείψασα τήν Ρωσσίαν μετέβη, μακράν τής άγαπημένης Της Ελλάδος, είς τήν 
έξορίαν, πλησίον τοΰ Υίοΰ Της Κωνσταντίνου καί τών λοιπών μελών τής Βασιλικής 
Οίκογενείας. Καί διήρχετο έν τή έξcpία ημέρας πικριών καί άπαγοητεύσεων, δτε νέον 
οδυνηρόν άγγελμα ήλθε νά ταράξη τήν τόσον δακιμασθεΐσαν Βασίλισσαν ’Όλγαν. Ό 
Βασιλεύς τής Ελλάδος ’Αλέξανδρος, ό 'Υψηλός Ιγγονός Της, έκινδύνευε σοβαρώς. Καί 
λαβοΰσα ειδικήν άδειαν έσπευσε [τότε ή άείμνηστος Βασίλισσα πλησίον Του, άλλ’ Ιτ 
φθασεν άργά. Καί τότε ύπερεξεχείλισε τό ποτήριον τών θλίψεων καί τών δοκιμασιών, 
καί ήκούσθη λέγουσα ή Χριστιανή Βασίλισσα γονυκλινής: « Έ ω ς  έ δ ώ ,  Θεέ μου» .

Δυστυχώς δέν ήτο πεπρωμένον'ζνά σταματήσουν αί θλίψεις της Βασιλισσης ’Όλ
γας έδώ. Μετά μικράν άνάπαυλαν, της έπανόδου είς τόν έλληνικόν Θρόνον τοΰ Ένδοξου 
Στρατηλάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου, έπηκολούθησεν ή Μικρασιατική καταστροφή καί 
ή δευτέρα Εξορία.’. .

Καί τήν νύκτα τής 18ης ’Ιουνίου 1926, ό θάνατος ήλθε νά θέση τέρμα είς τά 
τόσα δεινά τής άειμνήστου Βασιλισσης ’Όλγας. ’Απέθανε μακράν τής άγαπημένης Της 
Ελλάδος, είς τήν πρωτεύουσαν τής φιλοξένου ’Ιταλίας, τήν Ρώμην.

Καί έπί τή σημερινή έπετείω τοΰ Θανάτου τής Μεγάλης μας Βασιλισσης Όλγας, 
στρέφομεν, μετ’ εύλαβείας καί βαθυτάτου σεβασμοΰ, τόν νοΰν καί τήν καρδίαν πρός τό 
άγαπημένον]|Της Τατόϊ, δπου άναπαύεται ύπό τό έλαφρόν τής ’Αττικής χώμα καί τόν 
γαλανόν έλληνικόν ούρανόν, πλησίον τών άλλων προσφιλών Της νεκρών, ένθυμούμενοι 
πόσον εύηργέτησε τήν Ελλάδα καί τούς "Ελληνας, διά τών έ'ργων Της, διά τής Φιλαν
θρωπίας Τής, διά τής έν γένει δράσεως Της, ή Μεγάλη καί 'Αγία Βασίλισσά μας.
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
Ραδιοφωνική ομιλία τοϋ συγγραφέως καί κριτικού κ. ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ

1. -  Ή λογοτεχνική κριτική, καθόσον πραγματοποιείται, είτε άπό τό κοινό, ή 
άπό τού; ειδικού;, είναι πάντοτε μία μέθοδος ή άπλούστερα ένας τρόπος προσδιορι
σμού λογοτεχνικής άξίας.

Τό δεδομένο τής άξίας σάν δεδομένο ποιότητας προσδιορίζεται κατά τρόπο στοι
χειώδη άπό τό κοινό χωρίς, ή σχεδόν χωρίς προϋποτιθέμενε; ειδικές γνώσεις, ένώ οί 
ειδικοί καί οί καλλιτέχνε; στηρίζουν απαραίτητα τήν εκτίμησή τους σέ πολλές άλλες, 
έκτος τής κυρίας, πού άφορά τήν ποιότητα, προϋποθέσεις.

2· -  "Οταν μιλούμε γιά τό διανοούμενο κοινό, πού κρίνει τή λογοτεχνική παρα- 
γωγή, πού πέφτει στά χέρια του, έννοοϋμε στενώτερα τόν άριθμό εκείνο τών διανοουμέ
νων, πού καταπιάνουνται δχι μόνο γιά άτομική τους εύχαρίστηση μέ τό καινούργιο 
βιβλίο, άλλά καί ζητούν νά γνωρίσουν στούς άλλους τήν έντύπωσή τους καί τήν άπλή 
καί πολύ ολίγο πηγάζουσα άπό έπίμονη καί πολυσχιδή άνάλυση κρίση τους. Κριτική 
τής σειράς αύτής εΐναι κυρίως ή δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ,  μέ τήν έννοια, δτι μάς δίνει 
στόν καθημερινό ή περιοδικό τύπο τίς γρήγορες καί σύντομες εντυπώσεις της. Εΐναι ή 
κριτική, πού έκδηλώνεται στά λεγόμενα βιβλιοκριτικά σημειώματα. Εΐναι φανερό, δτι 
στήν περίπτωση αύτή δέ μάς δίδεται μία έντελώς άντικειμενική πνευματική θέα, διότι 
αύτό δέν μπορεί νά γίνη, διότι αύτό δέν πρέπει καί νά γίνη : ένα σημείωμα σέ έφη- 
μερίδα ή περιοδικό έχει τήν έννοια μιας καθημερινής πράξεως καί συνδέεται πολύ 
μέ τήν εμπλοκή τών προσώπων καί τών πραγμάτων μέσα σέ χρόνο ώρισμένο καί 
τόπο περιωρισμένο. Γι’ αύτό ή δημοσιογραφική αύτή στό βάθος της άσχολία εΐναι θε
μιτό νά μήν εΐναι μία καθαρή πνευματική πράξη, άλλά νά παίρνη μαζί της, δλες τίς 
τάρες τοϋ παρόντος, τής στιγμής. Περνοϋν άπό μέσα της συμπάθειες, άντιπάθειες, 
φήμη άπατηλή, έπιπολαιότητα. Εΐναι αύτή μιά ζωντανή κριτική μέ δλη τήν οξύτητα, 
πού έχει ή γλώσσα τή; καθημερινότητας.

Άλλά ή σημειωματογραφία δταν τόσο συνδέεται μέ τή ζωή, δταν δέν έχει άπο- 
σπασθή άπό τό γήϊνο καί τό προσωπικό, δέ σημαίνει, δτι εΐναι γ ι’ αύτό ολίγο ή 
καθόλου χρήσιμη. Αύτή εΐναι κυρίως, πού δημιουργεί αύτό πού λέμε «πνευματική 
κίνηση». Αύτή βοηθεΐ στήν αίσθηση τοΰ παρόντος καί στή διαμόρφωση τής λογοτε
χνικής του φυσιογνωμίας. ’Ενισχύει τίς έτοιμες νά έκδηλωθοΰν ψυχές τών νέων. Τέλος 
εΐναι μια κριτική, πού αυτοπολλαπλασιάζεται, βρίσκει άπήχηση, άπάντηση, άνοίγει συ
ζητήσεις, πλαταίνει τό άπαξ τεθειμένο.

Ή σημειωματογραφία εΐναι ή φωνή τοΰ κοινοΰ έκφρασμένη μέ μέσο λίγα πρόσωπα, 
πού έχουν τή δύναμη καί τή χάρη νά έκφράσουν αύτό, πού οί άλλοι απλώς διαισθά
νονται. Εΐναι ένα είδος άντιδράσεως τοΰ κοινοΰ πρός τά στοιχεία τοΰ νέου πού παρου
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σιάζει κάθε βιβλίο, εΐναι ή συνομιλία μέ τό νέο έπισκέπτη, πού ζητεί νά είσβάλλη στό 
χώρο, δπου ήσυχάζει ένα πνευματικό πλήθος.

Ελλάδα τό είδος αύτό τής κριτικής ασκείται έντατικά είτε άπό πρόσωπα 
πού καί σταματοΰν στό Ϊδιο στάδιο ειτε άπό άλλα, πού έχουν προχωρήσει ώς τό πιό 
προχωρημένο σημείο μιας πολύπλευρης καί βαθύτερης έπισκοπήσεως τών λογοτεχνικών 
πραγμάτων. Θ’ άναφέρω τόν κ. Κ. Δημαρά τοΰ « ’ Ελευθέρου Βήματος», τόν κ. I. Πα- 
ναγιωτόπουλο τής «Πρωίας», τόν κ. Π. Χάρη τής «Νέας Εστίας», τόν κ. Γ. Χατζίνη 
τής «Πνευματικής Ζωής», τόν κ. Δ. Μυλωνογιάννη τών «Νεοελληνικών Γραμμάτων», 
τόν κ. Α. Καραντώνη τών «Νέων Γραμμάτων».

Άλλά πώς νά προχωρήσω; ’Ίσως δέν ύπάρχει κανείς, πού φόρεσε τό δαχτυλίδι 
τοΰ κριτικοΰ, ό όποιος νά μήν έχη πατήσει στήν προβαθμίδα τής πλατύτερης κριτικής, 
νά μήν έχη γράψει, συστηματικά ή άτακτα, σημειώματα βιβλιοκριτικά.

Τελειώνοντας τήν παράγραφο αύτή θέλω νά τονίσω καί πάλι, δτι ή σημασία τής 
σημειωματογραφίας εΐναι πολύ μεγαλύτερη άπ’ αύτή πού συνήθως τής άποδίδουμε.

3. — Δέ θά ήθελα νά προχωρήσω στήν έξέταση τών άλλων ειδών τής κριτικής 
προτού παρεμβάλω δυό λόγια καί γιά τήν κριτική πού άσκεΐται άπό τούς φιλολόγους 
καθηγητάς στά σχολεία. Αύτή βέβαια δέν έχει τίποτε τό δημοσιογραφικό, δέ μελετά 
τό καθημερινό, δμως δέν εΐναι πάλι κάτι άλλο, παρά μιά άπλή συγκέντρωση παρα
τηρήσεων άρκετά έπιφανειακών : μιά σειρά άπό στοιχεία προκαλλιτεχνικά καί πρό πάν
των στοιχεία σταθμητά ή μετρητά, δπως οί τροπικές έκφράσεις, τό λογικό περιεχόμενο, 
οί χαρακτήρες τών προσώπων, ή μετρική, ή ήθική, ή τεχνική, κλπ. Εΐναι μία κριτική 
πού διαμελίζει καί άποσυνθέτει, χωρίς νά έχη τή δύναμη νά μάς άποζημιώση γιά τήν 
καταστροφή μ’ ένα κάποιο άνεκτό σύνθεμα. Καί καθόσον δέν προχωρεί στήν αναζή
τηση της άξίας, στοιχείου γιά τό όποιο εΐναι άκόμη άνώριμο τό μυαλό τών μαθητών, 
άποβαίνει δχι μόνο μιά πολύ άπλή, δπως εΐναι ή σημειωματογραφία, άλλά καί πολύ 
στεγνή πνευματική άσκηση.

4. — Ή κριτική τών ε ι δ ι κ ώ ν  εΐναι έκείνη, πού ξεπερνώντας τό στάδιο τοΰ ση- 
μειώματο; προχωρεί σέ πιό πολύπλοκε; συνθέσεις, δπου έρευνα συνολικά τό έργο ένός 
λογοτέχνη. Αύτή δέ λέει άπλώ; τίς εντυπώσεις της, άλλά καί ξεπερνώντας τά δεδο
μένα τής ύλης πού τήν συγκροτεί, προχωρεί στή γενίκευση, στήν εξαγωγή συγκεντρω
τικών συμπερασμάτων άπό τή μελέτη ένός έργου καθ’ έαυτό ή κοιταγμένου σέ συνάρ
τηση μέ τά δμοιά του.

'Η κριτική τών ειδικών άπευθύνεται είτε στήν προπαρασκευή τοΰ έδάφους γιά μιά 
καθαρά λογοτεχνική θεώρηση τοΰ ποιοΰ καί τής άξίας ένός έργου, είτε καταγίνεται 
σ’αύτή πειά τήν άνίχνευση τών στοιχείων τής άξίας.

5. — Μία θετική καί ειδική λογοτεχνική κριτική προϋποθέτει μιά μακριά προερ
γασία. Ή π ρ ο κ ρ ι τ ι κ ή ,  έτσι θά τήν ποΰμε, εΐναι ό χώρος έκεΐνος, δπου προσυγκεν- 
τρώνονται δλα τά στοιχεία γιά μιά τέτοια θετική καί έμπεριστατωμένη κρίση. Μορφές 
τής προκριτικής θά ε ΐνα ι: 1) ή φιλολογική έρευνα, 2) ή έξέταση τοΰ έργου, κυρίως
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ώς μέσου γιά νά πραγματοποίηση μιά ιδέα, 3) ή εξέταση τοϋ έργου σάν προϊόντος του 
τών φυσικών καί οικονομικών δρων, 4) ή έξέταση τοΰ έργου σάν αντικειμένου τής ψυχο
λογίας ή τής ψυχαναλύσεως, 5) ή έξέταση τοΰ έργου σάν χώρου άναπτύξεως αισθη
τικών στοιχείων. Ά ς  δώσουμε μιά σύντομη άνάλυση τών μορφών τής πρτκρ'.τική:.

6. -  Ή φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή  κριτική, σάν έρευνα πάνω στά κείμενα τής νεοελληνικής 
λογονεχνίας, ή σάν προετοιμασία ίστορικοΰ ύλικοΰ, ασκείται σήμερα άπό ώρισμένους 
κριτικούς, δπως οί κ. κ. Ν. Τωμαδάκης, Φ. Μιχαλόπουλος, Γ. Σπαταλας, Κ. Μ. Μιχαη- 
λίδης, Γ. Βαλέτας, κλπ.

Κριτικόν, ο οποίος, οπως ο Φ. Πολίτης, νά έρευνα τό λογοτέχνημα άπό άποψη 
κυρίως, πού πραγματοποιεί μιά ιδέα δέν έχουμε σήμερα.

Αντίθετα ν ατο  υ ρ α λ ι σ τ ι κ  ή καί θ ε τ  ικ ι σ τ  ικ ι σ τή  κριτική ήσκησεν ό Κ. Βάρ- 
ναλης. Τήν άποψι αύτή άσπάζεται καί ό Β. Βαρίκας. Κανείς πάλι άπό τούς κριτικούς 
μας δέν ακολουθεί τή γραμμή τοΰ Μπουρζέ, πού προσπάθησε άπό τήν ψυχολογία 
τοΰ συγγραφέως, άπό τόν κόσμο τής σκέψεως καί τών αισθημάτων του νά έξηγήση 
τό έργο του. Μόνο κατά τά τελευταία χρόνια ό κ. Κ. Δημαρας είσήγαγε τήν ψ υ χ α 
ν α λ υ τ ι κ ή  κ ρ ι τ ι κ ή .  Παράλληλα πρός αύτόν βαίνει καί ό Αλεξανδρινός διανοούμε
νος κ. Τ. Μαλάνος.

Τέλος, ο Γ. Αποστολακης και ο Τ. Άγρας άσκοΰν μιά κριτική καθαρά α ι σ θ η 
τ ι κ ή .  Διότι καί οί δύο πολύ περισσότερο άπό τό νά μελετοΰν τήν ποιότητα τών λογο- 
τεχνικών στοιχείων, ερμηνευουν, δηλ. αναδείχνουν τό είδος τών στοιχείου αύτών κάθε 
φορά άνευρίσκοντάς τα ή στήν τροπικότητα, ή στίς γνωστές γραμματολογικές ταξινο
μήσεις, είτε στα στοιχεία τής εσωτερικής αισθητικης άναπτύξεως, δπως εΐναι ή έμψύ- 
χωση, ή ένταση, ή χαλάρωση κλπ.

7· — Ολες αυτές οι μορφές τής κριτικής έξαντλοΰνται εις τό προαύλειο τής κ υ 
ρ ίω ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ή ς  κ ρ ι τ ι κ ή ς ,  πού σκοπός της δέν εΐναι άλλος παρά ν’ άναδείχνη 
την αςια και τη ποιοτητα τών στοιχείων καί τών άλλων βέβαια, άλλά κυρίως τών κα
θαυτό λογοτεχνικών. Η σύγχρονη κυρίως λογοτεχνική κριτική άσκήθηκε ώς σήμερα 
απο τους παλαιοτερους : Γρ. ϋενοπουλο καί Κ. Παλαμά, καί άσκεΐται άπό τούς νε- 
ωτερους: Κ. Παρασχο καί Α. Θρΰλο καί άπό τόν νεώτατο Α. Καραντώνη.

Απο αυτους, ο Κ. Παλαμάς βαδίζοντας πάνω στόν κύριο σκοπό τής κριτικής με
τήλθε μια μέθοδο έπιστημονίζουσα καί κατωχυρωμένη μέ φιλοσοφικά οπλισμό · ό Γρηγ. 
αενοπουλος, απλουστερα διαισθητικός, γνωρίζει, δταν θέλει, νά βρή πάντοτε τήν άρμό- 
ζουσα χαρακτηριστική λεξη, να ξεσηκωση τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα, νά προσδιορίση τό 
εΐδος τής άξίας.

Ο Α. Θρϋλος προχωρεί περισσότερο άναζητώντας ώς έχέγγυο ποιότητα: τή λε
πτότητα τής συγκινησεως, μιά προχωρημένη έκλέπτυνσ/) τών στοιχείων, τό εύγενές 
ήθος, την κλασσική διαύγεια και γαλήνη. Ίντελλεκτουαλιστής, ικανοποιείται μέ τά 
χειροπιαστα νοήματα και αποκρούει τη λογοτεχνία, πού δέ θέλει νά εΐναι παρά έντονη 
εικόνα ζωής.
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Ό Κλ. Παράσχος άναζητώντας τήν καθαρή Τέχνη, φαίνεται ό μάλλον προικισμένος 
άπό τούς σημερινούς κριτικούς μας γιά νά άνεύρη τή λογοτεχνική άξία μέσα άπό τό 
άστάθμητο καί άκαταμέτρητο, νά τήν φανταστή έκεΐ άκριβώς δπου ένα άνάσκητο ή 
λιγώτερο καλλιεργημένο βλέμμα άδυνατεΐ νά ύποψιασθή τήν παρουσία της.

8. — Τά γενικά συμπεράσματα τής κριτικής τών ειδικών, τόσο τών προκριτικών 
δσο καί τών καθαρών κριτικών τής άξίας, τά έκμεταλλεύεται ό ιστορικός, ό όποιος 
τά βάζει σέ μιά εύρύτερη συσχέτίση άναμεταξύ τους καί μέσα σέ ώρισμένους χρόνους 
καί τόπους. Καί πιό πέρα ό ι σ τ ο ρ ι κ ό ς  τή ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς  προσπαθεί νά κάμη 
τίς μεγάλες εκείνες συγκεντρώσεις, πού θά μάς δώσουν τήν πνευματική καί ιδιαίτερα 
καλλιτεχνική ιστορία τής φυλής, τόν ιδιαίτερο τρόπο τής άντιλήψεως τοΰ καλοΰ, δπως 
αύτό έκδηλώνεται μέσα στά χρονικά, τοπικά του πλαίσια.

'Ωστόσο οί ώς τώρα έκδοθεΐσες ιστορίες τής λογοτεχνίας μας έχουν μάλλον περι
γραφικό χαρακτήρα καί εΐναι φανερό, δτι δέν έκπληρώνουν παρά ένα σκοπό πληροφο
ριακό. Στούς κ. κ. I. Παναγιωτόπουλο, Ήλ. Βουτιερίδη, Άρ. Καμπάνη πρέπει νά χρω- 
στιέται μεγάλη χάρι, διότι κόπιασαν νά έτοιμάσουν τό έδαφος γιά τήν ιστορία έκείνη τής 
λογοτεχνίας μας, ή οποία θά εΐναι ένα έργο πού τό άναμένουμε, άλλά πού δέν πρό
κειται νά έρθη, δσο δέν υψώνεται ή λογοτεχνία μας ή ίδια γιά ν’ άγκαλιάση ορίζοντες 
καί σκοπούς πιό εύρεΐς καί πιό δύσκολα συλλαμβανομένους.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Α  Κ Α Ι  Ξ Ε Ν Ε Σ  Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ
Ραδιοφωνική ομιλία τοϋ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Φιλολογίας έν τω Πανεπιστημίω 

Γενεύης κ. ΣΑΜΟΤΕΛ ΜΠΩ-ΜΠΟΒΥ.

Ζωηρή συζήτηση άνακινήθηκε τελευταία στήν 'Ελλάδα γιά τό ζήτημα τής ελλη
νικότητας στή λογοτεχνία, στήν τέχνη, καί γενικά σ’δλες τις έκδηλώσεις τις πνευματικές. 
Τήν καλύτερη άπάντηση σ’ έκείνους πού προπαγανδίζουν τήν άποκλειστική προσήλωση 
σέ έλληνικά πρωτότυπα καί άποκηρύττουν κάθε έπικοινωνία μέ τούς « Φράγκους », θά τήν 
έδινε μιά έστω καί γρήγορη επισκόπηση της έξέλιξης τής έλληνικής μετακλασσικής λογο
τεχνίας.

Ένω ό άττικισμός, πού στάθηκε τό πρώτο σοβαρό κροΰσμα προγονοπληξίας στήν 
Ελλάδα, δέ μας άφησε κανένα σημαντικό έργο βλέπουμε τή λογοτεχνία ν’ άνθίζη κάθε 
φορά πού τό έλληνικό πνεϋμα άναζωγονεϊται άπό τήν έπαφή μέ ξένους πολιτισμούς.

Πρώτη καί τρανή απόδειξη ή ΐδια ή Κ α ι ν ή  Δ ι α θ ή κ η ,  πού σφραγίζει τή 
συμφιλίωση δχι μόνον τοΰ Θεοΰ μέ τήν άνθρωπότητα παρά καί τοΰ έβραικοΰ μέ τόν 
έλληνικό πολιτισμό. "Αν πάρουμε τά Εύαγγέλια καί άπό στενή φιλολογική άποψη, πα
ραμένουν ενα άπό τά λαμπρότερα μνημεία πού έχει νά έπιδείξη ή έλληνική γλώσσα. 
Καί δμως ή διδασκαλία τοΰ Χριστοΰ ήταν κάτι τό έντελώς ξένο πρός τό κλασσικό 
πνεϋμα, τόσο μάλιστα πού καί σήμερα τήν άρνιοΰνται ή τήν ύποτιμοΰν δσοι κόπτονται 
γιά τήν άποκλειστική έλληνικότητα τοΰ έλληνισμοϋ.

’Αστεία μάς φαίνεται σήμερα ή προσπάθεια ένός Νόννου ή ένός ’Απολλιναρίου νά 
βάλουν τό νέο κρασί τοΰ Χριστιανικοΰ λόγου στούς παλιούς άσκούς τής ομηρικής ή 
τής Εύριπιδικής στιχουργίας. Ή  προσπάθειά τους αύτή μάς δείχνει δμως πόσο ισχυρή 
ήταν κι άπό τότε ή προσήλωση στά περασμένα καί πόσο άπαραίτητο ήταν νά είσ- 
αχθοΰν « καινά δαιμόνια» στήν έλληνική διανόηση.

Τέτοια « καινά δαιμόνια» έφερε κι ό κορυφαίος τών βυζαντινών ποιητών, ό 
Ρ ω μ α ν ό ς  ό Μ ε λ ω δ ό ς .  Αύτός ουτε καν Έλληνας ήταν· γεννήθηκε στήν Έμεσα 
τής Συρίας μερικοί μάλιστα τόν έχουν γιά Εβραίο πού άσπάστηκε τό χριστιανισμό. 
Δεν τόν βάραιναν λοιπόν τά δεσμά μιας κακώς έννοουμένης παράδοσης καί έφάρμωσε 
στήν έλληνική γλώσσα τούς κανόνες πού εϊχε δημιουργήσει ή συριακή θρησκευτική 
ποίηση ένός Βαρδησάνη ή ένός Έφραίμ.

Ά ν  προχωρήσω με στήν έξέτασή μας, θά συναντήσου με τόν ά κ ρ ι τ ι κ ό ν  κ ύ κ λ ο ν ,  
μέ τις διάφορες παραλλαγές τοΰ έπους τοΰ γραφτοΰ καί τά λαμπρά άπομεινάρια τοΰ 
προφορικοΰ έπους πού άπάρτιζαν τά άκριτικά τραγούδια. Καί δλη αύτή ή θαυμάσια 
ποιητική δημιουργία δέν εΐναι παρά ένα συγκέρασμα τοΰ έλληνικοΰ καί τοΰ άραβικοΰ 
πολιτισμοΰ, δπου υπερέχει ασφαλώς τό έλληνικό στοιχείο, μά πού, καθώς ό ’ίδιος ό 
«Διγενής» εΐχε πατέρα τόν άμηρά τής Συρίας, έτσι χρωστάει μ’ εκείνη πολλά στό 
μπροΰσκο αίμα τό άραβικό.

Ή έπαφή τοΰ έλληνισμοϋ μέ τόν Δυτικό πολιτισμό δέ στάθηκε στήν άρχή τόσο 
εύεργετική, γιατί βέβαια κανείς δέ θεωρεί άριστουργηματικά μυθιστορήματα σάν τό 
« Φλώριο καί Πλατζιαφλώρα » ή τόν « Ίμπέριο καί Μαργαρώνα ». Ά ν  παρατηρήσουμε 
δμως τήν ποιητική άνθιση, τήν έπικολυρική, πού σημειώθηκε στά φραγκοκρατευμένα 
νησιά σάν τή Ρόδο καί τήν Κύπρο έκείνη τήν έποχή, δέν μποροΰμε νά ποΰμε πώς 
έμεινε άκαρπη ή έπικοινωνία τοΰ Ρωμιοΰ καί τοΰ Φράγκου. Πρώτη φορά, ΰστερ’ άπό 
τόσους αιώνες ξεραΐλα, τραγουδιέται πάλι ή άγάπη μέ μίαν ειλικρίνεια, μιά φρεσκάδα, 
πού δέ μάς άφήνουν άσυγκίνητους. Καί άς μή ξεχάσωμε πώς κ’ ή ρίμα άρχισε νά καλ- 
λιεργήται άπό τούς Έλληνες ποιητές κατά τά παραδείγματα τά δυτικά. Καί δσο κι’ 
άν τήν κατακρίνουν ποιητές σάν τόν Κάλβο, δέν έχει κανείς παρά νά πάρη στίχους 
ομοιοκατάληκτους σάν έκείνους τοΰ Βιζυηνοΰ:

Μ’ άπό τότε πού θρηνώ 
τό ξανθό καί γαλανό 
καί ούράνιο φώς μου 
κατεβλήθη έντός μου 
κι ό ρυθμός τοΰ κόσμου,

γιά νά εύλογήση τις περιστάσεις πού χάρισαν τέτοιο θαυμάσιο έκφραστικό δργανο στήν 
έλληνική ποίηση.

'Ολόκληρη τήν Κ ρ η τ ι κ ή  ά ν α γ έ ν ν η σ η  ποιος μπορεί νά τήν φανταστή χωρίς 
τή Βενετσιάνικη έπίδραση; Καί ό Σολωμός, πού, καθώς τό ομολογεί ό ϊδιος δλη του 
τή μόρφωση τή χρωστά στήν ’Ιταλία,

ove barbaro giunsi e tal non sono,
(δπου βάρβαρος έφτασα καί πιά δέν εΐμαι),

μήπως άρκέστηκε νά διαβάση, τά δημοτικά τραγούδια καί τόν ’Ερωτόκριτο ; Δέν τόν 
έπηρέασαν, χώρια άπό τούς ’Ιταλούς, καί τά διδάγματα τοΰ Χέγελ καί τοΰ Σύλλερ τό 
παράδειγμα ;

Καί ό Π α λ α μ ά ς ,  στούς τοίχους τοΰ κελλιοΰ του, μή δέν κάρφωσε, κοντά στό 
Σολωμό καί στό Ψυχάρη, καί τοΰ Γκαΐτε, καί τοΰ Ντάντε, καί τοΰ Ούγκώ καί τοΰ 
Βύρωνος τις εικόνες;

Καμμιά φυλή δέν υπάρχει, μέ δσα χαρίσματα κι άν τήν προίκισε ό Θεός, πού νά μήν 
έχη άνάγκη άπό τις άλλες. Κ&ί δσο πιό ζωντανό ένα έθνος, ένα άτομο, τόσο περισσότερα 
τά στοιχεία πού θά μπόρεση νά άφομοιώση. Πραγματικά, κι ό "Ελληνας μπορεί νά 
καυχάται γι’ αύτό, τοΰ Ρ ω μ α ν ο ΰ  οί ώδές στέκονται άπειρα ψηλότερα άπό τοΰ Έφραίμ 
τά μονότονα στιχουργήματα, δπως καί τοΰ Κορνάρου  τά έργα έχουν μιά άνθρώ- 
πινη καί καλλιτεχνική άξία άσύγκριτα ανώτερη άπό τήν άξία τών φράγκικων έργων 
πού τόν έμπνεύσανε.
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Μίλησα γιά « τά έργα » τοϋ Κορνάρου, γιατί μαζί μέ τόν Ξανθουδίδη, τόν κ. Ζώρα
καί τόν κ. Κριαρά, πού τελευταίος μελέτησε τό ζήτημα, πιστεύω κι έγώ πώς τόσο ή
Θ υσ ία  τοΰ Α β ρ α α μ  οσον και ο Ε ρ ω τ ό κ ρ ι τ ο ς  είναι έργα τοΰ Κορνάρου.

Καί θά ήθελα στά λίγα λεπτά, πού διαθέτω άκόμα, νά παραβάλω ενα-δυό χωρία 
της Θυσ ία ς  της Κρητικής καί τοΰ Ίταλικοΰ έργου πού μιμήθηκε ό Κορνάρος, καί πού, 
καθώς τό άπέδειξε ό κ. Μαυροκορδάτος, είναι Lo Isach τοΰ Luigi Grotto, δημο
σιευμένο στή Βενετία στά 1586.

Ά ς  πάρουμε πρώτα τό θρήνο τής Σάρρας δταν τής ξεμυστηρεύτηκε ό Αβραάμ
τό τί μέλλεται νά πάθη τό παιδί τους:

Ecco la pena aihme del mio peccato, 
del riso mio, Signor ch’ io feci quando 
tu mi dicesti ch’ io dovea produrre 
un figlio, cosi steril cosi vecchia___

Καί στήν έλληνική μετάφρασι:

Άλλ.οί, νά ποΰ τό κρίμα μου πληρώνω, 
ώ Κύριε, γιατί γέλασα τήν ώρα 
πού μοΰ προφήτεψες πώς θά γεννήσω 
έναν ύγιό πού μουνα γριά καί στείρα.
Κι άν γέλασα, δέν είναι πού άψηφοΰσα 
τήν παντοδυναμία σου· τό ξέρω 
δτι είναι τό καλύτερο τό κάνει.
Μόνο πού γέλασα, ώϊμέ, ή γρουσούζα, 
άπ’ τή χαρά μου, πού ένα γιό θά κάμω.
Μά κι άν έγέλασα μιά ώρίτσα τότε, 
τώρα μέ θρήνο αιώνιο τό πληρώνω__

Ό Grotto, ό ποιητής τοΰ Isach, σά νά θέλη νά μάς δείξη έδώ πώς ξέρει καλά 
τήν Α γία Γραφή καί διάβασε τό χωρίον, δπου άναφέρεται τό γέλιο τής Σάρρας γιά 
νά έτυμολογηθή τ’ δνομά της. Ό Κρητικός ποιητής, πού τοΰ εΐναι ξένος κάθε λογι-
ωτατισμός, προτιμάει νά βάλη στό στόμα τής Σάρρας τά λόγια πού θά φώναζε δποια
άλλη μητέρα στή θέση της:

Ώφου μαντάτο, ώφου φωνή, ώφου καρδιάς λαχτάρα,
ώφου φωτιά, πού μ’ έκαψεν, ώφου κορμιού τρομάρα,
ώφου μαχαίρια καί σπαθιά πού μπήκαν στήν καρδιά μου 
κι έκαμαν εκατόν πληγές, μέσα στά σωθικά μου.

Ακούσετε παλι πως ο Κρητικός, με τη βαθια του ανθρωπια καί τήν ξεχωριστή 
άγάπη πού έχει_ γιά τά μικρά παιδιά, πλουταίνει τό διάλογο τοΰ Αβραάμ καί τοΰ 
Ισαάκ, τή στιγμή πού ό πατριάρχης ξυπνάει τό παιδί του.
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Ό Grotto περιορίζεται σέ τρεις -  τέσσερις στίχους:

Αβραάμ. — Isach, Isache; levati rischiati 
le tenebre del sonno e esci fuori 

’Ισαάκ. — Chi mi dimanda ?
Αβραάμ. — Andiamo tosto.
Ισαάκ. j j or i10ra>
Αβραάμ. — Non far lunga nel vestirti.

Καί στήν έλληνική μετάφρασι:

Αβραάμ. ϋυπν Ισαάκ, καί κάμε φώς νά φέξω
μές στοΰ ΰπνου σου τά σκότη, κι έβγα έξω.

’Ισαάκ. — Ποιος μέ καλε ϊ ;
Αβρααμ. Γρήγορα άς πάμε.
’Ισαάκ. — Άμέσως.
Αβρααμ. Στο ντύσιμο νά μήν άργοπορήσης

Καί νά τώρα τό κείμενο τής «Θυσίας»:

Αβρααμ. Ω Ισαακ, ώ Ισαάκ, ξύπνησε, τό παιδί μου,
ξύπνησε, γείρου νά ντυθής, πού νάχης τήν εύχή μου.

Ισαακ. Ί ις εΐν εδώ ; τίς μοΰ μ ιλεϊ; τίς μέ κουνεΐ; άς μ’ άφήση,
νυστάζω καί ζαλίζομαι κι ήρθε νά μέ ξυπνήση.

Αβραάμ. — Ξύπνησε, κανακάρη μου, κι έγώ μ’ όπού σέ κράζω, 
δουλειά σέ θέλω βιαστική, γιά κείνο σέ σπουδάζω.

Ισαακ. Μη με ξυπνησης κι άφες με, ύπνον γλυκύ κοιμοΰμαι,
νύκτα ’ν’ πολλή καί άς πέσωμεν, καλέ, ν’ άναπαυθοΰμε.
Μη με ξυπνάς, νά μέ χαρής, νά ζήσης, άφεντάκη, 
μή μέ πειράζης, άφησ’ με νά κοιμηθώ λιγάκι.

Αβραάμ. — Θωρώ καί πλείά παρά ποτέ ό ύπνος τό ζαλίζει,
ταχα γροικά το τέλος του, γιαύτως παραμανίζει; 
ξύπνησε, τό παιδάκι μου, νά πάμ’ είς περιβόλι, 
θυσίαν θέ νά κάμωμεν σήμερ’ όπού ’ναι σκόλη.

’Ισαάκ. — Ώ φ’ άφεντάκη μου γλυκύ, καί άς ήθελες μ’ άφήσει,
καί με την ωραν τοΰ σκολειοΰ έγώ ’θελα ξυπνήσει.

Καί πόσα δέ θά είχε νά πή κανείς γιά τή βαθμιαία εξέλιξη τής έλληνικότητας 
τοΰ Σολωμοΰ ώσπού νά φτάση στούς κλασσικούς δεκαπεντασύλλαβους τών ’Ε λ ε ύ θ ε 
ρων  Π ολ ιορ κη  μ έ ν ω ν  τοΰ τελευταίου σχεδιάσματος!

Μά κι αύτά πού είπαμε φτάνουν γιά νά δείξουν πόσο τά βυζαντινά καί τά νεοελ
ληνικά γράμματα ωφελήθηκαν άπό τήν έπαφή μέ ξένους πολιτισμούς καί πόσο λίγο 
οί έπιδράσεις αύτές έβλαψαν τήν έσωτερική καί βαθιά έλληνικότητά τους.
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(c ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ » Κ ΑΙ « ΘΓΣΙΑ ΤΟΓ ΑΒΡΑΑΜ »
τοΰ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας έν τώ Β. Πανεπιστημίω

Ρώμης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ

Ή  Κρήτη, ώς γνωστόν, ύπήρξε στον μεσαίωνα ή Τοσκάνα της 'Ελλάδος. Τά 
σπουδαιότερα λογοτεχνικά μνημεία της τότε δυστυχισμένης Χώρας μας σ’ αύτήν εΐδαν 
τδ φώς. Καί αύτά τά έργα είναι τά άξιολογώτερα δχι μόνο σχετικά, γιατί στή λοιπή 
'Ελλάδα ή τουρκική τυραννία εΐχε έξαφανίσει κάθε ’ίχνος πολιτισμού; άλλά καί άπό- 
λυτα, γιατί, έξω άπδ τοπικά καί χρονικά δρια, άποτελοΰν τρανά δείγματα τής πνευ
ματικής ίκανότητος ένδς λαοΰ καί θά ζήσουν καί στο μέλλον γιά νά πιστοποιήσουν 
δτι καί μετά τήν άπώλεια τής μεγάλης Βυζαντινής αύτοκρατορίας καί τήν ύποδούλωσι 
τοΰ "Εθνους, τδ ελληνικό πνεΰμα έξακολούθησε νά λάμπη καί νά παράγη άξια έργα.

Τιμή καί δόξα τής Κρήτης πού συγκέντρωσε σέ δύστυχα χρόνια δ, τι καλλίτερο 
εΐχε νά παρουσιάση τότε ή 'Ελλάδα καί πού χρησίμευσε γιά πολύτιμος όδηγητής καί 
δάσκαλος στίς έπόμενες γενεές. "Εργα έθνικά, έποποιίες γεμάτες έλληνική πνοή, τρα
γούδια λεβέντικα καί τραγικά -  σάν τήν έλληνική ψυχή, — σέ ζωντανή καί αρμονική 
γλώσσα, σέ αναμάρτητο δεκαπεντασύλλαβο, έχουν καταλάβει τώρα πιά διαλεχτή θέσι 
στήν ιστορία τής λογοτεχνίας μας, κι άκόμη καλλίτερη θά πάρουν δταν λείψουν οί 
άρνητές της κι οί Έλληνες άποφασίσουν νά γνωρίσουν, νά μελετήσουν καί ν’ άγαπή- 
σουν τή μεσαιωνική καί τή νεώτερη Ελλάδα (1).

** *

Μέσα σ ’ αύτά τά πολύτιμα μνημεία τής Κρητικής παραγωγής, ξεχωριστή -  ΐσως 
τήν πρώτη -  θέσι κατέχουν δύο: ό « Έρωτόκριτος » στό έπος, ή «Ουσία τοΰ ’Αβραάμ» 
στό θέατρο. Ψηλές ιδέες, έλληνόπρεπο ύφος, φροντισμένα μέτρα, τέλεια καί πλούσια 
γλώσσα. Εΐναι περιττό νά μιλήσω γιά τό περιεχόμενό τους: δλοι τά γνωρίζουν αύτά 
τά έργα. Πολλά γράφτηκαν, άπό δικούς μας κι άπό ξένους, γιά τήν έποχή τους, γιά 
τούς συγγραφείς τους, γιά τίς επιδράσεις, γιά τίς πηγές, γιά τήν αξία τους (2).

(1) Είναι πολύ λυπηρό δτι πολλοί δέν θέλουν άκόμη νά άναγνωρίσουν τήν άξια τής νεοελ
ληνικής λογοτεχνίας καί δέν άφήνουν εύκαιρία γιά νά τήν κατηγορήσουν καί νά τής αποδώσουν 
χαρακτηρισμούς έντελώς άβάσιμους καί φανταστικούς. Τελευταία τη χαρακτήρισαν καί άριστερί- 
ζουσα. ’Ανασκευάζοντας μιά τέτοια άνυπόστατη κατηγορία, δημοσίεψα ένα σύντομο άρθρο στήν 
Ιφημερίδα « Τύπος » τής 15 ’ Ιουνίου 1937, μέ τόν τίτλο : « Νεοελληνική λογοτεχνία καί κομμουνισμός».

(2) Θόίταν περιττό νά άναφέρω έδώ τήν πλούσια βιβλιογραφία γιά τά δύο αύτά έργα. Ι\ά τόν 
« Έρωτόκριτο » μένει πάντα βασική ή μεγάλη έκδοσι τοϋ Ξανθουδίδη, άν καί στό ζήτημα τής ξένης 
έπιδράσεως έφερε νέα πολύτιμα άποκαλυπτικά στοιχεία ό Ρουμάνος καθηγητής Cartojan, τοΰ οποίου 
τό έργο συνεχίζει τώρα ό δικός μας Κριαρας. "Οσο γιά τή «Θυσία τοΰ ’Αβραάμ», άρκετές πλη-
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Έ να σημείο θέλω μόνο νά θίξω έδώ, πού δέν μοΰ φαίνεται νά τράβηξε δσο 
θάπρεπε τήν προσοχή τών μελετητών: τή συγγένειά τους. Τό δτι ή τελειότης τοΰ 
μέτρου καί τής γλώσσας τά πλησιάζει πολύ, τό τόνισε ό Ξανθουδίδης στή μεγάλη του 
έκδοσι τοΰ «Έρωτόκριτου». ’Ανέφερε μάλιστα καί τρία —τέσσερα παράλληλα χωρία <3>.

'Υπάρχουν δμως πολύ περισσότερα. Είχα τήν εύκαιρία νά διδάξω σέ διάφορα 
χρόνια στό Πανεπιστήμιο της Ρώμης καί τά δυο αύτά κείμενα, κι έτσι σημείωσα πρό
χειρα δσα κομμάτια άπ’ τό ένα μοΰ θύμιζαν τό άλλο. Τά άναφέρω έδώ, προσθέτοντας 
δτι δέν πιστεύω, μάλλον δτι εΐμαι βέβαιος, πώς δέν εΐναι τά μόνα. ’Ίσως θελήση κανείς 
(ή καί έγώ ό ’ίδιος άλλοτε, αν βρώ καιρό) νά συμπληρώση τήν παραβολή τών δύο 
κειμένων: άκόμη καλλίτερο θάταν άν κάποιος άποφάσιζε νά κάνη μιά πλατειά συγκρι
τική μελέτη δλων τών κοητικών κειμένων. Θάχαμε, χωρίς άλλο, σπουδαία συμπερά
σματα.

Νά λοιπόν τά κυριώτερα παράλληλα χωρία τοΰ «Έρωτόκριτου» καί τής «Θυσίας 
τοΰ ’Αβραάμ» πού σημείωσα έγώ (4):

Στό στ. 36 τής «Θυσίας», ό ’Αβραάμ, κλαίγοντας γιά τό κακό μήνυμα πού τοΰ- 
φερε ό Άγγελος, δτι ό Θεός ζητάει νά τοΰ προσφέρη τό μονάκριβο παιδί του, άναρω- 
τιέται πώς θά μπορέσουν νά ίδοΰν τέτοιο πράγμα τά μάτια του, 

καί νά συντρέξη τό κορμί, πού τρέμει σάν καλάμι;

Μ’αύτόν μοιάζει κι ό στ. 800 τής «Θυσίας», δπου ό ’Ισαάκ, μαθαίνοντας άπ’ τόν 
πατέρα του τό φρικτό τέλος πού τόν περιμένει, προσπαθεί νά τόν συγκίνηση γιά νά 
λυπηθή

τοΰτο τό δροσερό κορμί, πού τρέμει σάν καλάμι.

Ανάλογες έκφράσεις βρίσκουμε καί σέ διάφορα μέρη τοΰ «Έρωτόκριτου», άπ’ τά 
όποια άναφέρω τά πιό χαρακτηριστικά. Στό βιβλίο Α', στ. 1641, ή Νένα, προσπα
θώντας νά μεταλλάξη τήν ιδέα τής Άρετούσας, πού τής έκμυστηρεύτηκε τήν άγάπη 
της γιά τόν Έρωτόκριτο, τής παρατηρεί δτι δέν εΐναι σωστό νά θέλη νά τήν κάνη 
ταίρι της

ένας πού τρέμει, δντε σέ δή, ώς τρέμει τό καλάμι.

ροφορίες μπορεί νά βρή κανείς στή μελέτη τοΰ V a lsa : «L a  date du Sacrifice d ’A braham »
(άνάτυπο άπ’ τό γαλλικό περιοδικό « Acropole») πού κυκλοφόρησε τελευταία.

(3) Β. Κ ορνά ρο υ :  «Έρωτόκριτος», έκδοσις κριτική γενομένη έπί τή βάσει τών πρώτων πη
γών μετ’ εισαγωγής, σημειώσεων καί γλωσσάριου ύπό Στεφάνου Ξανθουδίδου κ. λ. Έ ν ' Ηρακλείω 
Κρήτης 1915, σελ. c x v il l  έπ. Ό  Ξανθουδίδης άναφέρει τούς έξής παραλλήλους ή, καθώς δ ίδιος 
λέει, κοινούς στίχους: 1) «Θυσία» 201-202 καί «Έρωτόκριτος» Γ ' 981—982, 2) «Θυσία» 401-402 
καί «Έρωτόκριτος» Γ ' 1395-1396, 3) «Θυσία» 803-804 καί «Έρωτόκριτος» Γ ' 1205-1206, 4) 
«Θυσία» 1161, 1172 καί «Έρωτόκριτος» Γ ' 1046, Ε' 1148 καί Ε' 1394.

(4) Στή μελέτη μου καί στούς στίχους πού άναφέρω τών δύο κειμένων, άκολουθώ τή μεγάλη 
έκδοσι τοΰ Ξανθουδίδη γιά τόν « Έρωτόκριτο » καί τοΰ Legrand γιά τή « Θυσία τοΰ ’Αβραάμ» 
(B ib liotheque Grecque V ulgaire, vol. I, Paris, 1880).

**



Επίσης, στο βιβλίο Γ', στ. 104, ή Νένα, θυμίζοντας στήν Άρετούσα τή μεγάλη 
άγάπη πού τής εΐχε άπό μικρή, τής λέει δτι κάθε φορά πού ό πατέρας της χάλαγε 
κανένα χατήρι τής κόρης,

έχλώμιαννα, ποκρύγιαινα, κ’ ήτρεμα σάν καλάμι.

Άκόμη, στό βιβλίο Δ', στ. 300, δταν ό Βασιλιάς φωνάζει τήν Άρετούσα γιά νά 
τής άναγγείλη δτι εΐναι έπιθυμία του νά παντρευτή τό γυιό τοϋ Ρήγα τοΰ Βυζάντιου, 
εκείνη, πού άγαποΰσε τόν Έρωτόκριτο καί τοΰχε όρκιστή αιώνια πίστι, 

τό πρόσωπ’ άποχλώμιαινε, κ’ ήτρεμε σάν καλάμι.

*
*  *

Στό στ. 50 τής «Θυσίας», ό Αβραάμ, ευχαριστώντας τό Θεό γιά τά τόσα καλά 
πού τουχε ώς τότε χαρίσει, τόν ρωτάει ποιά εΐν’ ή άφορμή

κ’ έπέρασε τό σπλάχνος Σου, κ’ ήφερες τό θυμό Σου;

Ανάλογα, στό βιβλίο Δ', στ. 403 τοΰ « Έρωτόκριτου », ή Άρετούσα, κλαίοντας 
καί τρεμάμενη γιά τά μαλώματα τοΰ πατέρα της, γιατί άρνιέται νά παντρευτή τόν 
πρίγκηπα τοΰ Βυζάντιου, προσπαθεί νά τόν μαλακώση καί μέσα στ’ άλλα τοΰ λέει: 

θωρώ τό σπλάχνος ήλ>αξε, κ* εις οχθριτα γυρίζει.

** *
Μεγάλη άναλογία βρίσκεται σέ διάφορους στίχους τών δύο κειμένων, δπου γίνεται 

λόγος γιά άπεγνωσμένα διαβήματα. ’Έτσι, στό στ. 73 τής « Θυσίας », ό Αβραάμ άπο- 
φασίζει νά κρύψη τό κακό μαντάτο τής σφαγής τοΰ ’Ισαάκ, γιατί φοβάται μήπως ή 
Σάρρα δέν μπορέση νά ύποφέρη τό μεγάλο της πόνο

καί πάρη πέτρα καί δαρθή καί κακοθανατίση.

Έπειτα δμως, υποχωρώντας στις θερμές παρακλήσεις τής γυναίκας του γιά νά 
τής φανερώση τό μυστικό πού τόν βασανίζει, τής ζητάει τήν ύπόσχεσι δτι θά ύπο- 
μείνη ήρεμα τό νέο κι δτι δέ θά σκοτωθή (στ. 135):

τάξε μου καί νά μήν σφαγής, νά κακοθανατίσης.

Οταν βλεπει ομως τη Σαρρα να οδύρεται καί νά προσπαθή νά τόν άποτρέψη 
απ τη θυσία τοΰ γυιοΰ της, κι ο ίδιος ο Αβραάμ χάνει τό θάρρος του καί τήν παρα- 
καλεΐ νά μή τόν βασανίζη, γιατί δέν μπορεί πιά νά βαστάξη (στ. 364):

καί πιάσω άρμα καί σφαγώ, καί κακο&ανατίσω.

Κι δταν τέλος ό Άγγελος άνάγγειλε στόν Αβραάμ, πού ήταν έτοιμος νά σφάξη 
τό παιδί του, δτι ό Θεός δέ θέλει τούτη τή θυσία, κι δτι μόνο γιά νά τόν δοκιμάση 
τήν εΐχε ζητήσει, ό ’Ισαάκ βιάζεται νά φέρουν τήν καινούργια εϊδησι στή μάννα του 
δσο μποροΰν γρηγορώτερα, μήπως, άν άργήσουν, τήν άφήσουν νά πεθάνη (στ. 1006): 

καί τίς κατέχει άν Ιπιασε μαχαίρι κι άν έσφάγη;
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Παράλληλες εκφράσεις, άν κι δχι ολωσδιόλου δμοιες, βρίσκονται στόν <ι Έρωτό- 
κριτο ». Στό βιβλίο Α', στ. 762, ή Νένα, δταν έμαθε άπό τήν Άρετούσα τή μυστική 
αγάπη της γιά τόν άγνωστο νυχτερινό τραγουδιστή, τή μαλώνει καί τή συμβουλεύει 
ν’ άφήση τήν άπρεπη αύτή άγάπη, γιατί άν τής ξαναμιλήση άκόμη μιά φορά γι’ αύτή: 

πιάνω μαχαίρι νά σφαώ, νά κακοθανατίσω.

Ανάλογες έκφράσεις συναντά κανείς καί σ’ άλλα μέρη τοΰ « Έρωτόκριτου », δπως 
στό βιβλίο Γ', στ. 308-309 κλπ.

*
*  #

Στό στ. 92 τής « Θυσίας », ό Αβραάμ, άφοΰ άνώφελα ζήτησε άπ’ τό Θεό τή χάρι 
νά τόν λυπηθή καί νά γλυτώση τόν ’Ισαάκ, τέλος τόν παρακαλεΐ νά τοΰ δώση τουλά
χιστο τή δύναμι νά φέρη εις πέρας τή βαρειά του ύποχρέωσι: 

νά κάνω τ ’ άνημπόρετα σήμερο μπορεμένα.

Στό βιβλίο Α', στ. 288 τοΰ « Έρωτόκριτου », ό γυιός τοΰ Πεζόστρατου έξομολο- 
γεΐται στό φίλο του Πολύδωρο τήν άγάπη του γιά τήν Άρετούσα καί τοΰ λέει δτι θά 
βάλη δλα του τά δυνατά γιά ν’ άπαλλαγή άπ’ τόν πόνο του αύτό: 

καί τό κρατώ άνημπόρετο, νά δώ νά τό μπορέσω.

*# *
Καί ολόκληρες παροιμίες άναφέρονται κατά τρόπο άνάλογο στά δύο κείμενα. Στό 

άνέκδοτο χειρόγραφο τής « Θυσίας τοΰ Αβραάμ» πού βρίσκεται στή Μαρκιανή Βιβλιο
θήκη τής Βενετίας (5>, στούς στ. 114-115, μονολογώντας ό Αβραάμ δταν είδε τή 
Σάρρα νά λιγοθυμάη σάν εμαθε δτι ό Θεός ζήτησε γιά θυσία τόν κανακάρικό της, λέει:

έκάτεχα καί θ-ώρου του, πώς οί γυναίκες έχου 
νοϋ άχαμνό, καρδιά μικρή, μυστήρια δέν κατέχου.

Τήν ’ίδια σχεδόν παροιμία, άλλά κάπως πιό έκτεταμένη, τή βρίσκουμε στό βιβλίο 
Γ', στ. 1185-1188 τοΰ «Έρωτόκριτου», δταν ή Νένα, μιλώντας αυστηρά στήν Άρε
τούσα γιά τήν άπρεπη άγάπη της, τής λέει:

καλά τό λέν οί φρόνιμοι, καί τσί γυναίκες ψέγου, 
γιατ’ όλο τά χειρότερα καί τά κακά γυρεύγου 
καί δίχως γνώσι τσί κρατοΰ, καί πελελές τσί κρίνου, 
γιατί διαλέγου τό κακό, καί τό καλόν άφήνου.

(5) Τό χειρόγραφο τής « Θυσίας τοϋ ’Αβραάμ», γραμμένο μέ λατινικούς χαρακτήρες, πού βρί
σκεται στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη τής Βενετίας, ϊχει μείνει άκόμη άνέκδοτο. Τό μελέτησε ή δ. ρ. 
L e ila  Fusco στή διδακτορική διατριβή πού παρουσίασε στή Φιλολογική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Ρώμης (1935), καθώς καί ό Μέγας (πού Ιτοιμάζει κριτική ϊκδοσι τοΰ μυστηρίου) στό άρθρο 
του: « Δύο χειρόγραφα τής « Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ », πού τυπώθηκε τό 1934 στόν τόμο « Είς μνή
μην Σπυρ. Λάμπρου ».
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** *
Στό στ. 178 της «Θυσίας», σάν έμαθε ή Σάρρα τό κακό μαντάτο γιά τή θυσία 

τοϋ ’Ισαάκ, εύχεται νάταν κουφή καί τυφλή:
νά μή θωροϋν τά μάτια μου, νά μή γροικούν τ’ αύτιά μου.

Τά ϊδια λέει περίπου στό βιβλίο Α', στ. 1647 τοΰ « Έρωτόκριτου» κ’ ή Νένα 
σάν έ'μαθε τήν άγάπη τής Άρετούσας, καί κλαίει κι οδύρεται γιά τό μεγάλο κακό: 

νά μή θωροϋν τά μάτια μου, ’δέ νύχτα, ούδέ μέρα.
** *

Μεγάλη άναλογία ύπάρχει καί μεταξύ τών στ. 183-184, 189-190, 681-682 τής 
« Θυσίας», όπου πρώτα ό ’Αβραάμ κι έπειτα ό ’Ισαάκ προσπαθούν νά άποτρέψουν τή 
θυσία τοΰ άθώου παιδιοΰ, καί τών στ. 789-795 τοΰ βιβλίου Γ' τοΰ « Έρωτόκριτου », 
δπου ό πατέρας του προσπαθεί, έπίσης μάταια, νά τοΰ μεταλλάξη ιδέα δσον άφορόί 
τήν άγάπη του πρός τήν ’Αρετούσα. Νά οΐ στίχοι τής « Θυσίας» :

ώ μεγαλώτατε κριτή, καί παψε τό θυμό σου,
στήν σημερνήν άπόφασι άλλαξε τό σκοπό σου. (183-184)
ή δός εμένα θάνατο, πρίν άποθάνει έκεΐνο
μήν τό όρίσ’ ή χάρι σου, δίχως του ν’ άπομείνω. (189-190)
Παψε αύτούς τούς λογισμούς, διώξε το άπό σιμά σου, 
μήν βγάλης τέτοιον δνομα έδα στά γερατειά σου. (681-682)

Νά καί οί παράλληλοι στίχοι τοΰ « Έρωτόκριτου » :
διώξε τσ’ αύτούς τσί λογισμούς, ύγιέ, παρακαλώ σε,
γή πιάσε μέ τό χέρι σου και θάνατο μοΰ δώσε
γιά νά μή ζώ νά σέ θωρώ, πώς έχεις ν’ άποδώσης 
ά δέν άλλάξης λογισμό τά ’πες νά μετανιώσης · 
μή θές νά καταφρονεθώ έδά στά γερατειά μου, 
νά μοΰ φλακιάσουν τό κορμί, νά χάσω τήν έξά μου.

** *
Ό  στ. 191 τής « Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ», δπου ή Σάρρα, μή μπορώντας νά ύπο- 

φέρη τό πικρό μαντάτο δτι θά χάση τόν κανακάρικό της, ψιθυρίζει: 
έχάθηκέ μου ή δύναμι, έκόπηκ’ ή καρδιά μου, 

θυμίζει πολύ τό στ. 27 τοΰ Γ' βιβλίου τοΰ « Έρωτόκριτου », δπου γίνεται λόγους γιά
τήν άνησυχία τοΰ Ρήγα καί τής Ρήγισσας τών ’Αθηνών γιά τό κρυφό ερωτικό πάθος
τής κόρης τους της Άρετούσας, πού διαρκώς άδυνάτιζε,

κ’ έχάθηκεν ό ύπνος της, κ’ έκόπη τό φαητό τζι.
** *

Ό στ. 198 τής « Θυσίας», δπου ό Τάμαρ περιγράφει τήν κατάντια τής φτωχής 
Σάρρας:

κ’ έχλώμανεν ή οψι τση καί τοϋ νεκρού όμοιώθη,

δέν διαφέρει ουσιαστικά άπ’ τήν άνάλογη εκφρασι τοΰ βιβλίου Ε', στ. 454, τοΰ « Έρω- 
τόκριτου », δταν ό νεαρός ήρως ταράζεται βλέποντας σέ ποιά κατάστασι είχε φθάσει 
έξ αιτίας του ή Άρετούσα:

τό πρόσωπό του χλώμιανε, καί μπλιό δέν είχεν αίμα.

** *
Στούς στ. 201-202 τής « Θυσίας », ό Αβραάμ, δταν βλέπη νά λιποθυμά ή Σάρρα, 

μόλις τής εμπιστεύτηκε τήν ε’ίδησι τής θυσίας τοΰ ’Ισαάκ, κλαίγεται γιά τή  μοίρα του 
καί γιά τά κακά πού τόν βρήκαν:

ούαί στόν κακορίζικον, ούαί στόν κακομοίρη, 
τόν πονεμένο γέροντα, ιόν πικραμένο κύρι.

Ανάλογά, στο βιβλίο Γ', στ. 981-982 τοΰ «Έρωτόκριτου», ό ποιητής περιγρά
φει τόν καημό τοΰ νεαροΰ έρωτευμένου καί τήν προσπάθεια γιά νά παρηγορήση τό 
δυστυχισμένο τόν πατέρα του, πού τουφερε τήν εΐδησι γιά τήν άπόφασι τοΰ Βασιλιά 
νά τόν έξορίση:

άντρειεύγετ’ δσον τό μπορεί όγιά τόν κακομοίρη 
τό γέρο τόν ανήμπορο, τόν πικραμένο κύρι.

*# *
Τόσο στόν « Έρωτόκριτο » δσο καί στή «Θυσία» βρίσκουμε διάφορους στίχους πού 

άρχίζουν μέ τό ρήμα « καρτερώ» σχεδόν δμοια.
Νά μερικά παραδείγματα άπ’ τή «Θυσία»:

μή στέκω πλειό νά καρτερώ, τό χριός μου νά πλερώσω. (218) 
δέν είν καιρός νά καρτερώ, ή ώρα μέ σπουδάζει. (277) 
δέν θέλω πλιό νά καρτερώ, δέν θέλω ν’ άνιμένω. (372) 
δεν ήμπορώ νά καρτερώ, νά στέκω ν’ άνιμένω. (1111)

Νά καί μερικοί παράλληλοι στίχοι άπ’ τόν «Έρωτόκριτο»:
έγώ δέ θέ νά καρτερώ, κ’ ή ώρα μέ σπουδάζει. (Α' 605) 
δέ θέλει πλιό νά καρτερη, καί νά ’χ’ ό γιός του κρίσι. (Γ ' 893) 
καί μπ)ιό δέ θέ νά καρτερώ, έδά, πού ’ναι στά ξένα. (Δ' 33) κ. λ.

** *
Άναλογία υπάρχει έπίσης καί στούς στ. 238-239 καί 255 τής «Θυσίας», δπου 

ό θεοφοβούμενος Αβραάμ προστάζει τούς δούλους του νά βιαστούν νά έτοιμ άσουν δσα 
χρειάζονται γιά τή θυσία:

δουλειά σας θέλω καί τούς δυό, κ’ έλατε μήν άργήτε 
σπουδάξετε μέ προθυμιά, γιατ’ ό Θεός μέ βιάζει. (238-239) 
σπουδάξετε προθυμερά' νά τή σακκοϋλα, πιάστην, (255)

μέ τούς στ. 850 καί 1273 τοΰ βιβλίου Α' τοΰ « Έρωτόκριτου », δπου ό Πο λύδωρος 
παροτρύνει τό φίλο του ν’ άφήση τόν κατήφορο πού πήρε καί νά γυρίση στή, στράτα
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τήν πρώτη πού άκολουθοΰσε πριν έρωτευθή τήν Άρετούσα καί, γιά νάβρη ενα για
τρικό γιά τήν άγάπη του, τόν συμβουλεύει νά ταξιδέψη τό ταχύτερο σέ ξένους τόπους:

σπούδαξε κ’ εδρε γρήγορα τήν πρώτην δπου χάσες. (850) 
προθύμεψε καί σπούδαξε, βιάσου καί μήν άργήσης. (1273)

** #
Τό πρώτο μέρος τοϋ στ. 295 τής « Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ» καί τό πρώτο μέρος 

τοΰ στ. 2108 τοΰ βιβλίου Β' τοΰ « Έρωτόκριτου », εΐναι δμοια. Στή « Θυσία », ό Τάμαρ 
μιλάει στόν ’Αβραάμ γιά τό συναφερμό τής Σάρρας καί γιά τήν πολλή της λύπη: 

στρέφετ’ έδώ, στρέφετ’ έκεΐ, ώσάν περιωρισμένη.

Στόν « Έρωτόκριτο », ό ποιητής, περιγράφοντας τόν Τριπτόλεμο, άφέντη τής Σκλα- 
βουνιας, λέει:

στρέφετ’ έπά, στρέφετ’ έκεΐ, νά τόνε δοϋ γυρεύγει.

Άκόμη δμως μεγαλύτερη εΐναι ή όμοιότης τοΰ «Έρωτόκριτου» μέ τό στ. 308 
τοΰ χειρογράφου τής « Θυσίας» τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, πού έχει ώς έξής: 

στρέφετ’ έπά, στρέφετ’ έκεΐ, ώσά περιωρισμένη.

*
*  *

Στούς στ. 307-309 τής « Θυσίας », δταν ό Τάμαρ προσπαθεί νά παρηγορήση τήν 
άμοιρη τή Σάρρα, τής λέει:

κερά μου, καλοκάρδισε, κερά μου, ξεζαλίσου, 
διώξε τούς άνεστεναγμοΰς κι άλλαξε τή βουλή σου, 
συνήφερε τά λογικά, μή δειλίας, μή κλαίης ·

άνάλογος εΐναι κι ό στ. 395, δπου ό Αβραάμ προσπαθεί πάντοτε νά πείση τή Σάρρα 
δτι ή θυσία εΐναι θέλημα Θεοΰ κι δτι δέν πρέπει νά παραπονιούνται: 

διώξε τούς άναστεναγμούς, καί άφησε τήν πρίκα.

Κι άλλοι στίχοι ανάλογοι υπάρχουν στή « Θυσία». Μ’ αυτούς μοιάζουν πολύ διά
φορα χωρία τοΰ « Έρωτόκριτου» πού αρχίζουν μέ τήν ίδια έκφρασι, δπως:

διώξε τσ’ αύτούς τσί λογισμούς, μή δέ κακαποδώσης (Α ' 233) 
διώξε τσ’ αύτούς τσί λογισμούς, μή σέ κακομοιριάσου (Α' 361) 
διώξε τσ’ αύτούς τσί λογισμούς, ξύπνησε, ξεζαλίσου (Α' 765) 
μετάστρεψε τό λογισμό, ξύπνησε, ξεζαλίσου (Α' 1225) κ. λ.

* *
Στό στ. 327 τής « Θυσίας», δταν ή Σάρρα συνήλθε άπ’ τή λιποθυμιά, εξακολου

θεί νά οδύρεται καί ψιθυρίζει:
δέν έχω πόδια νά σταθώ, ζαλίζομαι νά πέσω.

Τό πρώτο μέρος τοΰ στίχου αύτοΰ εΐναι δμοιο μέ τό πρώτο μέρος τοΰ στ. 1687 
τοΰ βιβλίου Γ' τοΰ « Έρωτόκριτου », δπου οΐ γονείς του, μετά τή διαταγή τοΰ Βασι-
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λιά νά έγκαταλείψη τό αγαπημένο τους παιδί τή Χώρα, δέρνουνται καί κλαΐνε καί 
δέν έχουν πόδια νά στα.θοϋ, γλώσσα νά τοϋ μιλήσου.
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** #
Τό δίστιχο 349-350 τής « Θυσίας τοΰ Αβραάμ», δπου ή Σάρρα κλαίει γιά τό 

μοναχογυιό της, πού σέ λίγο θά τήν άφήση γιά παντοτεινό ξενήτεμα:
καί πότες νά σέ καρτερή ό κύρις κι ή μητέρα,
ποιάν έβδομάδα, ποιόν καιρόν, ποιο μήνα, ποιάν ήμέραν;

δέν διαφέρει ούσιαστικώς άπό τό δίστιχο 1707-1708 τοΰ βιβλίου Γ' τοΰ « Έρωτόκρι- 
του», δπου ό Πεζόστρατος κι ή γυναίκα του κλαίγουν γιά τό ξ'.νήτεμα τοΰ μοναχο- 
γυιοΰ τους:

πότες νά σ’ άνιμένωμε, ποιο μήνα, ποιάν ήμέρα, 
πώς νά τελειώσου δίχως σου τά πικραμένα γέρα;

** *
Στούς στ. 379—380 τής « Θυσίας », ή Σάρρα, θωρώντας τή δυστυχία πού τή. βρήκε, 

θυμάται τά μικρά χρόνια τοΰ ’Ισαάκ:
έθώρουν κ’ έμεγάλωνες ώσάν δεντροΰ κλωνάρι 
κ’ έπλήθαινες στήν άρετή, στήν γνώμην κι είς τήν χάρι.

Ό χι διαφορετικά στούς στ. 57-58 τοΰ βιβλίου Α' τοΰ « Έρωτόκριτου», ό ποι
ητής, περιγράφοντας τά κάλλη τής Άρετούσας, λέει μεταξύ τών άλλων:

ήρχισε κ’ έμεγά/ωνε τό δροσερό κλωνάρι, 
κ’ έπλήθαινε στήν ομορφιά, στή γνώσι καί στή χάρι.

** *
Στούς στ. 357-358 τής « Θυσίας », ή Σάρρα σκέπτεται δτι, μετά τόν αποχωρισμό 

της άπ’ τόν ’Ισαάκ, ή ζωή της θάναι άδεια καί δτι δέ θά μπορή οδτε κάν νά ύποφέρη 
τή φωνή τών άλλων παιδιών:

τάσσω σου, γυιέ μου, τόν καιρόν, πού θέλ’ άκόμη ζήσει, 
νά μήν άφήσω κοπελιού γλώσσα νά μοΰ μιλήση.

Ανάλογα λέει κι ό Έρωτόκριτος στούς στ. 1397-1398 τοΰ βιβλίου Γ', άποχαι- 
ρετώντας τήν Άρετούσα καί υποσχόμενος αιώνια άγάπη:

μ’ δπου κι άν πάω, κι α βρεθώ, κι δ, τι καιρόν κι ά ζήσω, 
τάσσω σου άλλη νά μή δώ, μηδέ ν’ άνεντρανίσω.

* *
Στό στ. 365 τής « Θυσίας », ό Αβραάμ, προσπαθώντας νά παρηγορήση τή Σάρρα, 

τής παρατηρεί δτι κακό καί παράλογο εΐναι νά άντιστέκεται στή θεία βουλή κι δτι
πρέπει νά προσέχη νά μή σφάλλη:__

τό λογισμό συνήφερε, τά σφάλματά σου σάσε.



Τήν ιδια Ικφρασι βρίσκουμε στο στ. 286 τοΰ βιβλίου Γ' τοΰ «Έρωτόκριτου», 
δταν ή Νένα προσπαθεί νά πείση τήν Άρετούσα δτι πρέπει νά ξεχάση τόν άγαπητικό 
της, γιατί αύτή ή άγάπη άπρεπη εΐναι καί δέν ταιριάζει σέ μιά Ρηγοπούλα: 

συνήφερε καί στράφου *δέ, σάσε τά σφάλματα σου.

** *
Στό στ. 377 τής «Θυσίας», ή Σάρρα, συνεχίζοντας τις παιδικές άναμνήσεις τοΰ 

’Ισαάκ, λέει:
τρεις χρόνους, γυιέ μου, σοΰδιδα τό γάλα τώ βυζιώ μου.

Ανάλογα, στό στ. 94 τοΰ βιβλίου Γ' τοΰ « Έρωτόκριτου», ή Νένα θυμίζει στήν 
Άρετούσα. δτι, σάν ήταν: μικρή, αύτή τήν άνάθρεψε καί γ ι’ αύτό μεγάλη άγάπη τής 
βαστα:

όγιά τό γάλα, πού φαες τρεις χρόνους στά βυζά μου.

Η εκφρασις είναι βέβαια λιγο διαφορετική, αλλ η ομοιότης τών δύο στίχων εΐναι 
φανερή.

** *
Επίσης, ο στ. ο78 τής « Θυσίας », οπου η Σαρρα εξακολουθεί τις άναμνήσεις της: 

καί σύ ’σουνε τά μάτια μου, καί σύ ’σουνε τό φως μου, 

είναι ίδιος με το στ. 105 του βιβλίου Γ' του « Έρωτόκριτου », δπου ή Νένα εξακο
λουθεί νά μιλάη στήν Άρετούσα γιά τήν άγάπη πού τής έτρεφε άπό μικρή:

έσύ ’σουνε τά μάτια μου, έσύ ’σουνε τό φως μου.

*» *
Στους στ. 401—402 τής « Θυσίας », η Σαρρα, γιά νά ήσυχάση τόν άντρα της καί 

γιά νά βρή κι ή ίδια μιά ψεύτικη παρηγοριά, λέει δτι θά προσπαθήση νά ξέχαση τό 
γυιό της σά νά μή τόν εΐχε ποτέ γεννημένο:

καί άς τάξω δέν τό γέννησα μηδ’ είδα το ποτέ μου, 
μά ’να κερί άφτούμενον έκράτουν κ’ ήσβυσέ μου.

Τά ίδια άκριβώς λόγια βρίσκουμε καί στούς στ. 1395-1396 τοΰ βιβλίου Γ' τοΰ
« Έρωτόκριτου», δταν, στή νυχτερινή συνάντησί του μέ τήν Άρετούσα, δστερ’ άπ’ τή 
ρητή διαταγή τοΰ Ρήγα νά φύγη άπ’ τή Χώρα, ό Έρωτόκριτος, άποχαιρετώντας τήν 
άγαπημένη του, τής λέει μέσα στά άλλα καί τά έξής:

κι ας τάξω ό κακορίζικος, πώς δέ σ’ είδα ποτέ μου 
μά ’ναν κερίν άφτούμενο έκράτουν κ’ ήσβυσέ μου.

(Έπεται τό τέλος).
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Ο ΚΑΑΒΟΣ Κ Α Ι Α Ι ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΓ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ  
(ΔΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΤ ΦΩΣΚΘΛΟΤ) 
τοΰ καθηγητοϋ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ

Εΐναι γνωστόν δτι ό Άνδρέας Κάλβος άφ’ δτου προσελήφθη ώς γραμματεύς τοΰ 
φίλου καί συμπατριώτου του Φωσκόλου είς Ελβετίαν, ήκολούθησε έπί τινα χρόνον 
τάς περιπετείας καί τήν τύχην τοΰ τελευταίου. "Οταν λοιπόν ό Φώσκολος άπεφάσισεν, 
έ'νεκα πολιτικών καί άλλων λόγων, νά έγκαταλείψη τήν Ελβετίαν δπου ή ζωή του εΐχε 
γίνει άνυπόφορος καί νά μεταβή εις Λονδΐνον μέ τήν έλπίδα δτι θά κατώρθωνε νά 
ευρη όλίγην ησυχίαν, καλήν υποδοχήν καί ύποστήριξιν έκ μέρους τών γνωστών καί 
τών θαυμαστών του, ό Κάλβος τόν συνώδευσεν είς τό ταξίδιον.

"Οπως εις Ελβετίαν, τοιουτοτρόπως καί είς Αγγλίαν, τόν Κάλβον διετήρει κατ’ 
άρχάς ό Φώσκολος, έπειδή δέ πάντοτε ή πτωχεία καί ή δυστυχία παρηκολούθουν τό 
εκλεκτόν καί φιλελεύθερον τοΰτο τέκνον τής Ζακύνθου, ή ζωή καί τών δύο ποιητών 
δέν ήτο εύχάριστος, ουτε πολύ άναπαυτική. Ό Φώσκολος τό ομολογεί είς διάφορα 
γράμματά του πρός τήν αγαπητήν του φίλην Ματζιόττη, πρός τήν οποίαν διεκτραγωδεί 
τήν οίκτράν οικονομικήν του κατάστασιν, καί τονίζει πόσον εΐναι βάρος ό Κάλβος διά 
τό πενιχρόν βαλάντιόν του. Αναγνωρίζει δμως έξ άλλου δτι ή συντροφιά καί ή βο
ήθεια τοΰ νεαροΰ συμπατριώτου του εΐναι πολύτιμος καί τοΰτο άποτελεϊ τήν μόνην 
παρηγορίαν είς τήν δυστυχίαν καί τά βάσανά του α Κ

’Ολίγον κατ’ όλίγον δμως ό Κάλβος ήρχισεν νά δίδη μαθήματα ’Ιταλικής κυρίως 
γλώσσης -  τήν όποιαν έγνώριζε τελείως -  άλλά καί έλληνικής. Ή επιτυχής μέθοδος 
διδασκαλίας — τήν οποίαν πιστοποιούν καί άναγνωρίζουν οί μαθηταί σέ διάφορα γράμ
ματα (2> — καί ή πολυμάθεια καί έγκυκλοπαίδειά του τόν κατέστησαν γνωστόν είς 
εύρύν κύκλον είς τήν Αγγλικήν πρωτεύουσαν καί οί μαθηταί ηυξανον διαρκώς. Τοΰτο 
έπέτρεψε νά χειραφετηθή οίκονομικώ: άπό τόν Φώσκολον μέ τόν όποιον αί σχέσεις 
δεν ήσαν πλέον έγκάρδιοι ώς είς τό παρελθόν, καί δταν κάποτε ό τελευταίος τοΰ ώμί- 
λησε μέ αύστηρότητα — δέν γνωρίζομεν άκριβώς διά ποιαν αιτίαν (3> — τόν έγκατέ- 
λειψεν είς κακήν οικονομικήν κατάστασιν, άσθενή καί σχεδόν ήμιθανή, δπως λέγει μέ

(1) Βλ. τήν άλληλογραφίαν Φωσκόλου -  Ματζιόττη, καί ιδίως τήν άπό 19 Σεπτεμβρίου 1816 
έπιστολήν τοϋ πρώτου πρός τήν δευτέραν.

(2) Βλ. τα γράμματα διαφόρων μαθητριών πρός τόν Κάλβον καί ιδιαιτέρως τήν έπιστολήν τής 
T h ibau t της 19 Σεπτεμβρίου 1818.

(3) Πολλά έχουν γραφή σχετικώς χωρίς οί άσχοληθέντες νά καταλήξουν εις μίαν ικανοποι
ητικήν λύσιν. Βλ. τό άρθρον μου « Ό  Κάλβος καί οί σχέσεις του » είς Νέον Κράτος, τεΰχος 10, 
Ιούνιος 1938.



πικρίαν ό ϊδιος 6 Φώσκλος (1>. Έκτοτε εζη μόνος καί ανεξάρτητος, διότι αί παραδό
σεις τοΰ εξησφάλιζον τά έξοδα συντηρήσεως είς Αονδΐνον.

Αλλα και τα πρώτα βήματα εις τήν νέαν άπασχόλησιν, ώς καί τούς πρώτους 
του μαθητάς ό Κάλβος οφείλει είς τον Φώσκολον. Ό ποιητής τών ’Ωδών ήτο άγνωστος 
δταν έφθασεν είς τήν πρωτεύουσαν της ’Αγγλίας, ενώ ή φήμη τοΰ ποιητοΰ τών Χαρί- 
των είχεν έξαπλωθή άπό καιροΰ είς δλην τήν Εύρώπην. Ό πρώτος ήτο έρημος καί 
μόνος, χωρίς γνωριμίας, ενώ ό δεύτερος είχεν πολλούς θαυμαστάς καί φίλους. Επο
μένως εις τον Φωσκολον δεν ήτο δύσκολον νά συστήση τόν φίλον του καί νά τόν βο- 
ηθήση νά εΰρη τούς πρώτους μαθητάς. Τό ένδιαφέρον δέ τοΰτο ό Φώσκολος εδειξεν δχι 
μόνον κατ’ άρχάς, άλλά καί βραδύτερον, πάντοτε, μέχρι τής ή μέρας τής φιλονεικίας καί 
τοΰ τελικοΰ άποχωρισμοΰ τοΰ Κάλβου.

Μάς τό μαρτυροΰν δύο έπιστολαί του άπευθυνόμεναι πρός τόν ϊδιον τόν Κάλβον: 
ή πρώτη τής 4ης καί ή δευτέρα τής 14ης Φεβρουάριου 1817, δηλ. ολίγον πρό τής 
διαστασεως. Είναι άλήθεια δτι δέν γνωρίζομεν μέ άκρίβειαν πότε έπήλθεν ό χωρι
σμός μεταξύ τών δυο ποιητών, δυνάμεθα δμως νά παραδεχθώ μεν, κατά πάσαν πιθα
νότητα, τό δεύτερον δεκαήμερον τοΰ μηνός Μαρτίου τοΰ ίδίου έτους 1817, διότι ύπάρχει 
μια επιστολή τής εποχής εκείνης τοΰ Φωσκόλου πρός τήν Ματζιόττη — τήν πολύτιμον 
αύτήν φίλην, ήτις καί είχε φροντίσει διά τήν έκλογήν τοΰ Κάλβου ώς γραμματέως 
τοΰ Φωσκόλου καί διά τήν μετάβασίν του είς Ελβετίαν -  είς τήν οποίαν άναγγέλ- 
λει την διαστασιν και την κακήν συμπεριφοράν τοΰ Κάλβου πρός εκείνον, δστις ύπήρ- 
ξεν ό προστάτης, ό φίλος καί ό διδάσκαλός του (2>.

** *
Τας δυο επιστολας τας οποίας ανεφεραμεν ό Φώσκολος άπέστειλε είς τήν κατοι

κίαν τοΰ Κάλβου. Είς τήν πρώτην ό Φώσκολος έρωτά τόν Κάλβον διά τά δίδακτρα 
τα όποια τοΰ οφείλει ένας στρατηγός μαθητής του καί τοΰ άναφέρει τήν σχετικήν γνώ
μην του κοινοΰ φίλου καί συμπατριώτου, τοΰ Φορέστη, έπίσης δέ τοΰ ζητεί νά τοΰ 
έπιστρέψη Ινα βιβλίον πού ό Κάλβος είχεν πάρει -  κατά λάθος; -  μαζύ μέ ΐδικά του, 
και τολος τον παρακαλεΐ να τοΰ απο δώση δλον ή τουλάχιστον μέρος ποσοΰ τινός χρη
μάτων, τα οποία ο Καλβος τοΰ ώφειλε. Είς τήν δευτέραν έπιστολήν τοΰ άνανεώνει
τήν παράκλησιν να τοΰ άποστείλη ολίγα χρήματα άπό τά όφειλόμενα, διότι εύρίσκεται
εις οικονομικον αδιέξοδον, καί τοΰ όμιλεΐ διά νέους μαθητάς, τούς οποίους ευρεν.

’Ιδού τό κείμενον τής πρώτης έπιστολής:
« Ο στρατηγός εις τον οποίον δίδετε μαθήματα είς τήν οικίαν σας, έζήτησε συμ

βουλήν άπο τον κ. Φορέστην καί οΰτος άπό έμέ έπί τής άμοιβής σας δι’ έκαστον μήνα.
Ο κ. Φορεστης νομίζει οτι δυνανται να σάς καταβάλλωνται τέσσαρες λίραι στερλίναι
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(1) ’Επιστολή Φωσκόλου πρός τήν Ματζιόττη της 25 Μαρτίου 1817.
(2) Βλ. την είς την προηγουμενην σημείωσιν άναφερομένην έπιστολήν τοϋ Φωσκόλου πρός τήν 

Ματζιόττη.

μηνιαίως. Έγώ δέν άπήντησα οΰτε ναί, οΰτε δχι. Είς σάς δέν θά ήθελα καί δέν θά 
ήξευρα να δώσω πλέον συμβουλάς. 'Οπωσδήποτε νομίζω καλόν νά σάς ειδοποιήσω δτι 
ό στρατηγός θά έφθανεν ίσως μέχρι πέντε λιρών: οχι δμως περισσότερον. ’Απαντή- 
σατέ μου, διά νά μήν άφήσω άνευ άπαντήσεως τόν κ. Φορέστην. ’Αποστείλατέ μου 
τήν « Clavis Homerica» βιβλίον δπερ μοΰ εΐναι άναγκαΐον καί πολύ άγαπητόν, καί 
το όποιον σεις έξ απροσεξίας έπήρατε μέ τά ίδικά σας βιβλία. Επειδή δέ δέν έχω 
πλέον εύκαίρίαν νά σάς γράψω, σάς υπενθυμίζω τώρα δτι μετ’ ολίγον θά έ'χω έξοδεύσει 
τά χρήματα άτινα έ'λαβον περί τά τέλη Νοεμβρίου. Διά τοΰτο άν σάς εΐναι δυνατόν 
νά μοΰ έπιστρέψετε ή δλον ή μέρος άπό τό μικρόν έκεΐνο ποσόν τό όποιον σάς έδά— 
νεισα, θά μοΰ παράσχετε χάριν καί έξυπηρέτησιν».

4 Φεβρουάριου 1817
Χαίρετε 

Οδγος Φώσκολος».

’Ιδού τό κείμενον καί τής δευτέρας έπιστολής:

« Παρασκευή 14 Φεβρουάριου 1817
"Αν δέν εΐχον προΐδει δτι σήμερον θά εύρισκόμην είς άκραν άνάγκην, δέν θά 

εΐχον φθάσει ποτέ μέχρι τοΰ σημείου νά σάς παρακαλέσω νά μοΰ έπιστρέψετε μέρος 
τοΰ ποσοΰ τό όποιον σάς έδάνεισα. Σήμερον, άφοΰ άνέμεινα άπό δέκα περίπου ημερών, 
είμαι έκ τής άνάγκης υποχρεωμένος νά έπανέλθω είς τήν παράκλησιν, δι’ ολόκληρον 
δέ τόν Φεβρουάριον δλαι αί έλπίδες μου στηρίζονται έπί τών ολίγων έκείνων λιρών, 
τάς όποιας, έστω καί άν μοΰ τάς έπιστρέψητε μίαν πρός μίαν, θά ήδύναντο νά μέ 
σώσουν άπό τήν δυστυχίαν είς τήν οποίαν εύρίσκομαι. ’Αποστείλατέ μου δύο ή τρία 
έπισκεπτήριά σας μέ τήν διεύθυνσίν σας. Σάς εδρον, έλπίζω, ένα μάθημα νεοελ
ληνικής διά μίαν κύριαν, ήτις θά δυνηθή νά σάς φανή χρήσιμος καί δι’ άλλα ζητή
ματα. Δέν άπεφάσισε άν θά άρχίση άμέσως, έπιθυμεΐ δμως νά γνωρίζη ποΰ δύναται 
νά σάς ευρη.

Οδγος Φώσκολος ».

Ή διεύθυνσις καί είς τάς δύο έπιστολάς εΐναι ή ιδία: Mr C-albo - 19, Genard 
Street-Soho (1).
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(1) Άμφότεραι αί έπιστολαί έδημοσιεύθησαν είς τό ιταλικόν πρωτότυπον άπό τόν Camillo 
Antona-Traversi είς τήν μελέτην του « S tud i e documenti su Foscolo », Zanichelli, Bologna, 
1930. Καθ’ οσον γνωρίζω αί έπιστολαί είναι άγνωστοι είς τούς "Ελληνας μελετητάς τοϋ Κάλβου 
Παραθέτομεν τό ιταλικόν κείμενον:

(Londra) 4 febbraio 1817.
II Generale che p ig lia  lezione in casa vostra si e consigliato col Sr. Foresti e questi 

con me sul pagamento che vi si spetta ogni mese. Pare a l Sig. Foresti che v i si potrebbero 
assegnare quattro L ire Sterline al mese: io non ho risposto iu, si, nt‘ no: a voi non saprei, ne 
vorrei p iu dare consigli; credo ad ogni modo d’avvertirv i che i l  Generale arriverebbe forse



At δυο αδται έπιστολαί μας παρέχουν διαφόρους πολυτίμους πληροφορίας: δτι ό 
Κάλβος εζη πλέον χωριστά άπό τόν Φώσκολον και δτι ό τελευταίος ήτο άρρωστος καί 
εύρίσκετο εις κακήν οικονομικήν κατάστασιν. Μας πληροφορούν επίσης δτι ό Φώσκολος 
έ φρόντιζε πάντοτε διά τόν προστατευόμενόν του, δτι έξηκολούθει νά τοϋ εύρίσκη μα- 
θητας και οτι του εδιδε διαφόρους σχετικάς συστάσεις. Μανθάνομεν προσέτι ποιον ήτο 
γενικώς τό ποσόν τών μηνιαίων διδάκτρων τοΰ ποιητοΰ τών ’Ωδών, άκόμη δέ -  πραγμα 
πολυ σπουδαιον -  δτι ό Κάλβος έδίδασκεν εις Λονδΐνον καί τήν νεοελληνικήν. ’Εξά
γεται τέλος δτι αί σχέσεις μεταξύ τών δύο ποιητών δέν ήσαν πλέον πολύ καλαί, άφοΰ 
ό Φώσκολος γράφει πρός τόν Κάλβον εις τήν πρώτην έπιστολήν: «είς σας δέν θά 
ήθελα, καί δεν θά ήξευρα νά δώσω πλέον συμβουλάς». Αύτό σημαίνει δτι ό Κάλβος 
δεν ήθελε πλέον νά άκολουθή τάς συμβουλάς καί τάς νουθεσίας τοΰ φίλου του καί 
δτι ’ίσως αί πρώται άντιθέσεις μεταξύ τών δύο άνδρών ειχον ήδη έκδηλωθή, διά νά 
καταλήξουν μετά τινα χρόνον εις διάστασιν καί £χθραν. Όσον άφορα τήν συμπεριφο
ράν τοΰ Κάλβου καί τήν άδιαφορίαν του διά τήν κατάστασιν τοΰ Φωσκόλου καί τήν 
αμέλειαν νά έπιστρέψη τά παρά τοΰ τελευταίου δανεισθέντα χρήαατα, έγράψαμεν εις 
άλλο άρθρον <ι>.
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sino a lle  5 lire , ma non p iii in la. Rispondetemi tanto ch’io non lasci il Sig. Foresti senza 
risposta. M andatem i la  Clavis Homeriea, volumetto ehe mi έ necessario e carissimo, e che 
voi disavvedutam ente avete unito a i vostri libri. Per non avere piu altre occasion! di scri- 
verv i, v i ramm ento ora per sempre ch’io fra non molto tempo avro consumato il  denaro 
ncevuto  a lia  fine di novembre; e pero se potete restitu irm i o tutto, o in parte quel poco che 
V i ho prestato mi farete piacere e comodo.

Or addio e statev i lieto.

. U . F o sc o l o .Διευθυνσις:
Mr. Calbo
19 Genard Street-Soho.

(Londra) venerdi 14 febbraio 1817.
Se non avessi prevveduto che oggi mi troverei in  estremo bisogno, non sarei mai 

venuto a ll ’estrem ita di pregarvi che m i rendeste parte almeno del denaro che v i ho prestato. 
Oggi dopo avervi aspettato da quasi 10 giorni, sono costretto dalla  necessita a tornarvi 
a  pregare; e per tu tto  febbraio le mie speranze stanno tu tte  quante in quelle poche lire  le 
qua li quand’anche me le restitu iste ad una ad una mi caverebbero dalle angosce in cui 
vivo. M andatemi due o tre vostri polizzini di v is ita , col vostro recapito. Vi ho trovato, 
spero, una nuova lezione di Greco volgare presso una Dama che v i potra giovare ancbe 
per a ltr i riguardi.

Non s’e decisa se vorra incominciare subito: desidera ben di sapere dove trovarvi.

^ιεύ̂ Τ : U· Foscolo.Mr. Calbo.
19 Genard Street.

(1) B>. τό προαναφερθέν άρθρον μου: « Ό  Κάλβος καί οί σχέσεις του».
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IT A L IA  Ε G E E CIA  
Ι Τ Α Λ Ι Α  Κ Α Ι  Ε Λ Λ Α Σ

τοΰ καθηγητοϋ καί άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ 'Ί πουργείου Λαϊκής Μορφωσεως Ιταλίας
κ. OSCAR RANDI

(*Απο τήν μελέτην τοΰ κ. Ράντι « ’Ι τ α λ ία  κ α ί Β α λ κ ά ν ια » , προσεχούς εκδοσεως υπο τής 
’Εθνικής 'Εταιρείας «D ante A ligheri», δημοσιεύομεν, τή εύγενεΐ παραχωρήσει τοΰ συγγραφέως, 
τό κατωτέρω κεφάλαιον έπί τών μεταξύ ’Ιταλίας καί Ελλάδος σχεσεων).

Se questo opuscolo (1) non dovesse tenersi entro lim iti scrupolosi di brevita e di pre- 
cisione, sarei tentato di in iziare questo capitolo con un inno alato a lia  maest& dell’Ellade 
antica, culla e focolare della p iii bella c iv ilta  m editerranea, m aestra anche di Roma, madre 
della cultura greco—romana e base — prim a che degenerasse nel bizantinismo — di quella 
cosi detta c iv ilta  occidentale, che Oggi ancora domina e regola il mondo.

Per fortuna le  vicende delle relazioni storiche, cu lturali, economiche fra l ’Ellade e 
Roma, fra la  Grecia e 1’I ta lia , fino a ll’anno 1000, sono troppo note perche occorra rievocarle. 
Vorrei solamente invitare il lettore a  pensare che cosa resterebbe a lia  lingua ita lian a se, per 
una di quelle aberrazioni, da cui sono sta ti presi a ltr i popoli, si volessero elim inare le  parole 
di origine greca e quindi tu tto  quel patrimonio d i idee superiori che noi, inconsciamente, 
esprimiamo da secoli a l modo dei Greci.

Caduta Roma nel v sec. d. Cr., l ’ l t a l ia  si oscura per alcuna centinaia d’anni, avvolta 
nel travaglio  di una rinnovazione, Durante questo tempo la  luce viene da Bisanzio e noi la  
registriam o per la  sim metria del chiaro-scuro. Ricordiamo per cio fugacemente che dal v 
a l x  secolo l ’Adriatico e la  sua costa occidentale furono dominati d a lla  civ ilta , da ll’architet- 
tu ra , dall’arte m ilitare, dalla diplomazia del nuovo faro balcanico, che splendeva a Costan- 
tinopoli. I monumenti b izantin i di Ravenna e di Venezia bastano a darcene un’idea.

Dopo Roma, quella parte d’l t a l ia  che ha esercitato sulla Grecia i l  maggiore influsso e 
sta ta , indubbiam ente, Venezia.

Malgrado il  non riuscito tentativo  a ll’epoca delle Crociate, Venezia ag li inizi del sec. x v  
viene a poco a poco ricostituendo il  suo dominio coloniale in  D alm azia, nelle Isole Jon ie , 
in Morea. Essa fa largh i, ma poco duraturi acquisti sul continente balcanico, fino a  Salonicco; 
lo tta d’accordo con alcune potenze cattoliche contro l ’avanzarsi minaccioso dei Turchi; e 
quando questi, superate le u ltim e resistenze, si assidono vincitori a  Cost-antinopoli, ten ta 
ancora, ma senza fortuna, di salvare i l  suo dominio coloniale in Morea, a Negroponte, nel- 
l ’Egeo, nell’Jonio, nell’Adriatico, finche, abbandonata, trad ita  da coloro che si offrivano 
suoi a llea ti e nel tempo stesso si facevano eccitatori dei Turchi contro di le i, dovette a poco 
a  poco rassegnarsi a lia  perdita di tu tte  le  colonie, u ltim a Candia nel 1669.

L ’influsso commerciale e culturale diretto di Venezia sulle coste dei Balcani duro 
seicento anni; i l  dominio su Candia quattrocento.

(1) C o lla  co rtese concessione d e lla  B en em erita  Soc. N az. «D an te  A lig h ie r i . che s ta  pubb licando una 
co llan a  d i m onografie su lla  a C iv il ta  i ta l ia n a  n e l  m on d o* , r ip ro d u c iam o  questo  cap ito lo  d e ll’opuscolo «N et B a l
c a n i · ,  se r itto  da  Oscar R an d i.
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Ma 1 influenza morale indiretta del diritto italiano si fece sentire anche dopo, fine ai 
empi recenti specie nelle isole ioniche. La presenza di Venezia nei Balcani ha avuto tutte 

le carattenstiche di un dominio coloniale. Tale era lo spirito di quei tempi e a nulla si 
approderebbe volendo ora abbellirlo col sostitnire alia parola «colonie» un altro eufemismo 
meno ostico. Sappiamo, per esempio, che i Cretesi avrebbero preferito la  liberta, ma tutti 
sanno pure che Venezia mostro per quell’isola una predilezione speciale. £ vero pure che 

enezia non aveva speso grandi cure per il miglioramento delle condizioni cultural! e dell’is- 
truzione nelle isole Jonie; tuttavia -  e questo era gia molto in quei tempi -  essa non solo 
non impedi, ma anzi S ! έ  sempre mostrata benevola per ogni tentative locale che mirasse 
all eleyazione della popolazione. Nelle scuole locali si apprendevano, oltre il greco, il latino 
e 1 italiano, diffusis- simo tra il popolo e specialmnte fra le classi colte. A Zante, Corfi, 
Cefalonia furono istituite anche delle accademie di tipo italiano.

Tutto questo acquista un’importanza maggiore, quando si pensi alle condizioni di 
quelle terre greche che erano cadute sotto i Turchi. Questi chiudevano subito le scuole 
e facevano le tenebre. II che costnnse la  maggior parte dei dctti greci a fuggire ed a cercare 
un nfugio nell’occidente, specialmente in Italia , dove contribuirono non poco alia rinascita 

alio sviluppo dell umanesimo. Basti ricordare i nomi del cardinale Bessarione, di Trape- 
sunzio, di Lascaris.

Di una certa liberta poterono godere pure le altre isole egee, oltre a Creta, Rodi e Cipro 
c e, rimaneiido sotto la  dominazione veneta, riuscirono a sottrarsi, piii o meno a lungo al 
giogo turco. L ’arcipelago greco έ l ’unico che tiene accesa, per alcuni secoli, la fiaccola della 
cultura greca. Ma anche qui non a lungo. Rodi soccombe nel 1522. Piii fortunata Cipro 
I poemi ciprioti, assai numerosi, scritti in lingua vernacola, risentono grandemente del'
1 influenza italiana. Una traduzione dei sonetti del Petrarca ci attesta che la poesia lirica 
italiana era ben conosciuta in quest’isola. Cipro cade nel 1570. Rimane Creta, la  cui lette- 
ratura e tu tta sotto il  diretto influsso italiano.

Un altro campo nel quale 1’influsso italiano si e fatto sentire molto vivo e quello della 
lingua. II neogreco e, fra le lingue dell’Europa orientale, quella che ha subito il maggiore 
in usso italiano. Le parole venez.ane costituiscono ancora oggi il nucleo maggiore dei ter
mini di lingue stramere, penetrate nel neo-greco. II numero degli element! italian i nel neo
greco e enorme, specialmente se si estende a i d ialetti delle isole ioniche e alle produzioni 
letterarie della scuola cretese. Invece gli elementi genovesi nel neo-greco sono scarsissimi 
e quasi tu tti malfldi. Dal ne^-greco gli elementi italian i passano nell’albanese, nel turco 
ne >ulgaro, nell’aromuno. Le parole venete, penetrate nelle lingue doll’Europa orientale’ 
si rifenscono a i campi pm svariati della vita umana: un grosso nucleo e dato dalla termino- 
ogia marxttima, che e in prevalenza veneta, sia nel croato che nel neo-greco; seguono i 

termini di guerra, termini di commercio, termini astratu , e di uso domestico quotidiano 
come p o r ta , c a p p e l lo , b a s to n e  e simili. Si puo dire che quasi nessun dominio cultu- 
rale resti escluso da questo forte influsso culturale.

Venezia fu il centro principale della cultura greca flno, si puo dire, a ll’indipendenza 
de a Grecia Durante la permanenza dei Veneti si era diffusa molto in Grecia la  conoscenza 
della letteratura italiana. Lo spirito, xe tendenze, i sentimenti, lo stile italiano esercitano 
una grande influenza sulla produzione locale, come 6 provato dalle parole, dai nomi propri 
dalle rime di forrra, italiana. ’

Α1ΓItalia  accorrevano i giovani di tutto I’Eptaneso (ionie), invasi da un grande desi- 
deno di apprendere la  cultura italiana. Tutti, forse, quelli che nel secolo passato si distin-
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sero in Grecia nel campo delle arti, delle lettere, delle scienze, hanno comp into i loro studi 
in Italia , dove si erano imbevuti di spirito italiano. Citeremo, a conferma e per la varieta, 
alcuni nomi:

Dionisio Solomos, il piii grande poeta della Grecia moderna, nato a Zante (come il 
suo amico Ugo Foscolo) e discendente dalla famiglia veneta dei Bortolani (poi prese un 
nome greco), autore dell’inno nazionale ellenico, il noto « Inno alia  liberta », si era recato 
giovine in Italia, dove si era dedicate a studi letterari. Vi conobbe il Tommaseo, Monti 
(che lo ricolmo di elogi) e forse anche il Manzoni.

A ltri poeti: Zolokostas, epirota, conoscitore della letteratura italiana; Valaoritis da 
Leucade, pure conoscitore profondo e ammiratore della lingua e della letteratura italiana; 
Andrea Calbo, amico intimo e segretario del Foscolo.

Letterati: Nicola Sofianos da Corfu, educato a Roma, cerco di superare gli inconve- 
nienti della lotta tra la  lingua arcaica e la  lingua popolare; Francesco Skufos, cretese, allievo 
del precedente, professore alia  scuola greca di Venezia, che pubblico (1681) uno studio 
sull arte retorica; Elia Miniatis da Cefalonia, studio a Venezia, dove stampo (1727) i suoi 
« Insegnamenti».

Uomini politici: il conte Alessandro Romas, cretese, discendente di una nobile fami
glia di origine italiana, domiciliata a Zante da 600 anni, capo del Corpo di volontari gari- 
baldini nel 1896, poi presidente della Camera Greca.

D’altra parte molti furono anche gli Italian i colti che, esiliati dai Governi autocratici 
per le loro idee liberali e patriottiche, si rifugiarono in Grecia, primi i fratelli Bandiera nel 
1844. Dopo l ’infelice rivoluzione veneziana del ’48, Tommaso, Regaldi, Rossi riparano a 
Corfu. Cosi sorse la  societa segreta italo-greca, chiamata la « Grande Fratellanza ... Tom
maseo, specialmente, vi si ferma a lungo; scrive uno « Studio storico della civilta italiana 
nelle isole ioniche » e prende in moglie una donna corfiota. A Corfu si rifugio Ricciotti Gari
baldi nel 1869, fuggito dall’Ita lia  dopo un’infelice rivolta in Calabria. Tutti questi profughi 
portarono seco e diffusero gusti, idee, programmi nuovi.

Le simpatie italo-greche, interrotte dai rivolgimenti della bufera napoleonica, si 
riannodano ben presto nella realizzazione degli ideali di liberta politica e nazionale. Gli 
italian i hanno dato uno dei piii grandi contributi a lia  causa dell’indipendenza ellenica, 
prima, e del completamento della Grande Grecia, poi. Fin dai primi decenni del secolo 
x v i i i  si formarono in Ita lia  Comitati di soccorso, materiale e morale, in favore di ogni ten- 
tativo, anche dei meno felici, fa tti dai Greci per sottrarsi a lia  dominazione turca. Lungo 
e superfluo sarebbe l ’elenco nominativo degli Italiani che versarono il loro sangue per la 
liberta della Grecia. Uno degli episodi piu salienti e piu noti e quello di Santorre Santarosa, 
nobile piemontese, caduto a Sfacteria nel 1825.

Dopo una pausa di qualche lustro, abbiamo il movimento garibaldino, che affratello 
ancora pm ι popoli delle penisole, italica e balcanica. Nella campagna dei garibaldini in 
Ita lia  nel 1860, combatterono molti Greci, Albanesi e Bulgari. I noroi dei molti garibaldini 
greci sono citati nel libro « La Grecia e 1’Italia nel risorgimento italiano » di Costas Kerofi- 
las. L ’insurrezione di Creta nel 1866-67 fece accorrere qualche migliaio di Italiani, pa- 
recchi dei quali non sono piii ritornati in patria.

Dal 1867 al 1897 la Grecia parve dimenticata; ma nella riscossa cretese e macedone 
di quest’anno, ι garibaldini presero parte con due legioni. Altro episodio rumoroso e stata 
la  morte a Domokos (maggio 1897) del Deputato repubblicano Antonio Fratti.

Nelle guerre balcaniche del 1912-1913 parecchi garibaldini accorsero in Grec’ip, senza 
pero riuscire a formare un corpo di spedizione bene organizzato.
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Per la verita storica possiamo ammettere che fra i garibaldini ita lian i in Grecia e in 
Serbia e fra i garibaldini greci, albanefi e bulgari, ci siano stati degli spostati in cerca di 
nn’occupazione momentanea; ma, & certo, che la  maggioranza era formata da idealisti, en- 
tusiasti della liberta dei popoli.

Per completare il quadro delle rclazioni fra la  Grecia e l ’lta lia , rievocheremo un istante 
i nomi delle piii illustri famiglie italiane, di origine greca: i Morosini (Mauroceno), i Papa- 
dopoli, i Dogi Candiano di Venezia; i Kodocanachi di Livorno; i Xydias di Trieste.

Spiro Xydias, studente, greco di origine, italiano oi cuore, si immolo, nella grande 
guerra, volontario sul Carso per la  redenzione di Trieste.

Riepilogando in un baleno le vicende con le quali la  geografla e la  storia hanno col- 
legato 1’Italia coll a Grecia, mediterranea piuttosto che balcanica, dobbiamo concludere che 
fra queste due penisole esiste una simbiosi, flsica e spirituale, che dura la oltre duemila 
anni. « Due popoli privilegiati da Dio nella gloria e nel dolore » a dire del Tommaseo.

Η ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΤΕΧΝΗ
Ραδιοφωνική ομιλία τοϋ χαράκτου καί ζωγράφου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΗ.

Ή  Ζωή εΐναι ενας κήπος, τής οποίας τά άνθη είναι αί Καλαί Τέχναι. Καί αΐ Καλαί Τέχναι, 
ώς γνωστόν, είναι ή μουσική, ή αρχιτεκτονική, ή ζωγραφική, ή γλυπτική, ώς καί άλλαι εκδηλώσεις 
της καλλιτεχνίας. Ένας δέ κλάδος, ήμπορεΐ νά πή κανείς, τών εικαστικών τεχνών, όπως άλλως τε 
λέμε τήν ζωγραφική καί τή γλυπτική, εΐναι κα'ι ή χαρακτική. Ή  χαρακτική ήταν πάντα μιά τέχνη 
άπό τάς σπουδαιοτέρας, καί παντοΰ εχει τόσον άναπτυχθή, ώστε νά θεωρείται τής μόδας. Εις όλα 
τά πολιτισμένα Κράτη εχει έπ;βλ.η9·ή καί θεωρείται ώς ό συντελεστής κάθε μεγάλης έπιτυχίας τοϋ 
καλοϋ βιβλίου, τοϋ οποίου συμπληρώνει καί τήν έμφάνισιν, πολλές φορές δέ καί τό περιεχόμενον.

Σήμερα είς τήν Ευρώπην όλαι αί μεγάλαι έκδόσεις συγχρόνων καί παλαιών συγγραφέων καί 
ποιητών, τυπωνόμεναι καί άνατυπούμεναι, κοσμοΰνται άπό ξυλογραφίες και είναι μοναδική καί σπανία 
ή -επιτυχία των, διότι άντικαθιστοΰν περίφημα τίς συνηθισμένες μέχρι σήμερον εικονογραφήσεις 
σκίτσων, φωτογραφιών καί άλλων εικόνων.

Παρ ολα αυτα η τέχνη αυτη δεν είναι καθόλου νέα. ’Ίσως τώρα νά άνεκάλυψαν οί σύγχρονοί 
μας τήν άξία της καί τήν χρησιμότητά της πλατυτέρα, γιατί ή χαρακτική γενικώς ανάγεται είς τούς 
αρχαιότατους χρονους. Παράδειγμα δέ εΐναι αί έπί πλακών έπιγραφαί καί σκηναί, πού άνευρίσκομεν 
συχνά στάς διαφόρους άνασκαφάς άρχαιοτήτων.
C D  Ή  χαρακτική, ώς μέσον διαπαραγωγής άντιτύπων, περί τής οποίας θά ασχοληθώ σήμερον, 
άνέρχεται είς μέν τήν Κίναν καί τάς ’Ινδίας, περί τήν 6γ1ν ή 7r‘v εκατονταετηρίδα μετά Χρηστόν, 
είς δέ τήν Ευρώπην περί τά τέλη τοΰ 14ου καί τάς άρχάς τοΰ 15ου αίώνος, συνταυτίζεται δέ πε
ρίπου μαζύ μέ τήν έμφάνισιν τοΰ χαρτιοΰ.

Ή  χαρακτική διαπαραγωγής άντιτύπων, διαιρείται είς δύο μεγάλους κλάδους, έκείνης της 
οποίας αι γραμμαι χαράζονται είς βάθος, καί εκείνη τής όποιας αί γραμμαί χαράζονται άναγλυ- 
φικώς. Καί ή μέν είς βάθος έκτελεϊται είς τήν έπιφάνειαν διαφόρων μετάλλων, κυρίως έπί χαλκοϋ, 
έξ οδ καί χαλκογραφία, καί άργότερον έπί άτσαλιοΰ. Ή  δέ άναγλυφική έπί ξύλου, έξ ού καί 
ξυλογραφία.

Ή  ξυλογραφία διαιρείται πάλιν είς δύο άλλους κλάδους. Ή  έπί ξύλου πλαγίου, ώς ή σανίδα, 
και η επι ξυλου ορθοΰ, έχουσα τας Ινας τοΰ ξύλου καθέτους έπί τής χαραχθησομένης έπιφανείας.
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Ή  πρώτη εΐναι έκείνη ή οποία έζησε τά περισσότερα χρόνια, άπό τάς άρχάς περίπου τοΰ 14ου μέχρι 
τα τελη τοΰ 18ου αιώνος, δηλαδή περί τά 400 έτη. Ή  άλλη αρχίζει άπό τά τέλη τοϋ 18ου αίώνος 
καί συνεχίζει μέχρι τής σήμερον συμβαδίζουσα μέ τήν παλαιάν. Αί έπί πλαγίου ξύλου πρώται άπό- 
πειραι ήσαν καθαρώς γραμμικαί μέ έλαχίστας φωτοσκιάσεις, ολίγον κατ’ ολίγον. Χάρις είς κοινωνικάς 
αναγκας η τέχνη της ξυλογραφίας τόσον έπροώδευσεν, ώστε νά φθάση είς σημεΐον νά αντιμετώπιση 
τήν άντίπαλόν της τήν χαρακτικήν έπί χαλκοΰ. Κατώρθωσαν νά διασυμπλέξουν τάς παραλλήλους 
φωτοσκιάσεις και νά τάς διασταυρώσουν, μίαν δύο καί τρεις φοράς, πράγμα άξιόλογον, αίν φαντασθή 
κανείς τήν δυσκολίαν τήν οποίαν φέρει τοιοΰτον κατόρθωμα.

Φαντασθεϊτε ότι ή έπί πλαγίου ξύλου χαρακτική γίνεται μέσφ ένός μαχαιριδίου άπλοΰ. Ό  τεχ
νίτης άφοΰ μεταφέρει τό σχέδιον διά σινικής μελάνης έπί τής έπιφανείας τοΰ ξύλου με τό μαχαιρί- 
διον, ανοίγει εκατέρωθεν και παραλλήλως τών ορίων της γραμμής, δύο αύλάκια καί άπομονώνει τήν 
γραμμήν τοΰ περιβάλλοντος ξύλου, καί μέ άλλα έργαλεΐα αύξάνει αύτά τά αύλάκια καί έπιτυγχάνεί 
τάς λεύκάς έπιφανείας. Μέ αύτήν τήν τεχνοτροπίαν έγιναν τά άριστουργήματα τών μεγάλων καί 
θαυμαστών χαρακτών τής Αναγεννήσεως, ώς και αί θαυμάσιαι έκδόσεις τών μεγάλων τυπογράφων, 
τών Άλδων τής Βενετίας, τής Λυών καί τών Παρισίων έν Γαλλία, της Νυρεμβέργης, τής Βασιλαίας, 
τοΰ περιφήμου τυπογράφου Πλαντόνου τής ’Αμβέρσης, τοΰ όποιου τό σήμα εΐναι Ινας διαβήτης, 
τοΰ οποίου τό στέκον σκέλος καί τό κινούμενον εφερον τάς λέξεις Σ τ α θ ε ρ ό τ η ς  καί ’ Ε ρ γ α σ ία  
καί ο οποίος επί τεσσερας αιώνας έξέδωκεν πλή ί)ος άριστουργηματικών έκδόσεων, αί ξυλογραφίαι τών 
όποιων άκόμη καί σήμερον κάμνουν κατάπληξιν καί διά τήν καλλονήν των καί διά τήν άξιοθαύμα- 
στον τεχνικήν των. Ή  άκμή αύτής τής χαρακτικής εΐναι περί τά τέλη 15ου, 16ου καί 17ου αίώνος. 
Τόν 180ν ή χαλκογραφία δέν θά έπιτρέψη είς τήν ξυλογραφίαν νά ζήση, καί περί τά τέλη έκπνέει 
άφινουσα τήν θέσιν της είς τήν έπί όρθιου ξύλου.

Η έμφάνισις της χαρακτικής έπί όρθιου ξύλου σταματήί τήν περαιτέρω έξάσκησιν της τεχ
νικής αύτής, διότι ή νέα αύτή τεχνοτροπία έπιτρέπει είς τόν τεχνίτην νά ύπάγη πιό μακρυά είς τήν 
άναπαράστασιν τής φυσικότητας με τά μέσα τά όποια τοΰ παρέσχε τό ορθιον ξύλον. Δύναται παρα
δείγματος χάριν νά μεταφέρη διά τόνων βαθμηδέων τήν άπόδοσιν τοΰ χρώματος τών άντικειμένων, 
πράγμα τό όποιον, δέν ήτο δυνατόν μέσορ τής άλλης. Ή  έπί όρθιου ξύλου χαρακτική γίνεται διά 
μικροΰ εργαλείου λεγομένου «μπουρέν». Τοΰτο συνίσταται άπό πρισματοειδή στύλον άτσάλινον κομ- 
μένον είς όξειαν αιχμήν, μέ τήν όποιαν έργάζεται δ τεχνίτης, δπάΐς καί έπί τής άλλης, άφ’ οΰ πριν 
σχεδ'.άση διά σινικής μελάνης έπί τής έπιφανείας τοΰ ξύλου.

Ό  Ά γγλος ξυλογράφος Μπεβίου περί τά τέλη τοΰ 18ου αίώνος, δπως είπαμε, εΐναι ό πρώτος ό 
οποίος εχάραξεν έπί όρθοΰ ξύλου. Ή  « ‘Ιστορία τών τετραπόδων» καί «Τά πτηνά της Μεγάλης 
Βρεττανίας » εΐναι τά δύο πρώτα βιβλία μέ ξυλογραφίας τοΰ είδους αύτοΰ καί τά όποια έκλόνισαν 
έκ βά&ρων τήν παλαιάν. ’Ολίγον κατ’ ολίγον αύτή ή τεχνοτροπία έκερδισεν τήν Γαλλίαν καί τήν 
Γερμανίαν, ούτως ώστε δλα τά εικονογραφημένα βιβλία καί περιοδικά τής πρώτης πεντηκονταετη- 
ριδος τοΰ 19ου αίώνος καί ύστερον εΐναι κεκοσμημένα μέ ξυλογραφίας έπί όρθοΰ.

Ή  νέα αύτή χαρακτική περί τά μέσα τοΰ 19ου αίώνος εύρήκε νέον άντίπαλόν πολύ σοβαρώτερον 
τήν φ ω τ ο χ α ρ α κ τ ικ ή ν .  Ή  έξεύρεσις τής φωτογραφίας άπό τούς Γάλλους Νικηφόρον Νιέπς 
καί τόν Νταγκέρ, έπέτρεψεν τήν μεταφοράν έπί χαλκοΰ οίασδήποτε έργασίας καί τήν χάραξιν αύτής 
μέσω καταλλήλων όξέων. Ή  μεγάλη ταχύτης, ή σχετικώς μικρά τιμή καί ή άπόλυτος πιστότης 
τών αναπαραγωγών έκαμε νά προτιμηΟή άπό τήν κοινωνικήν άνάγκην καί νά κάμη οΰτως ώστε νά 
έξαλειφθή σχεδόν ή χαρακτική ώς μέσον αναπαραγωγής άντιτύπων. Έκτοτε ή χαρακτική, δπως καί 
ή ζωγραφική, άπωλέσασαι τόν άπολύτως κοινωνικόν σκοπόν, θά μείνουν ώς μία πολυτέλεια, δπως 
τά άνθη είς τούς κήπους μας.

Ά ς  έλθωμεν τώρα είς τόν άλλον κλάδον τής χαρακτικής έκείνης, τής όποιας αί γραμμαί χα- 
ράσσονται είς βάθος καί, δπως άναφέραμε στήν αρχήν, καλείται χαλκογραφία. Ή  χαλκογραφία γνω-



στοτατη καί αυτη απο παλαιοτερα, διαιρείται εις διαφόρους κλάδους. Καί έν πρώτοις είς τήν ta i lie 
douce ή όποία έκτελεϊται έπί έπιφανείας δι’ είδικϊ>ν έργαλείων, είναι δέ ή πλέον παλαιά είς τό 
είδος τοΰτο τεχνοτροπία, έμφανιζομένη άπό τών άρχών τοΰ 15ου αίώνος, μέ πατρίδα τήν Φλωρεν
τίαν, δπου καί έδρασε άναπτυχθεΐσα θαυμασίως.

Πολυ αργότερα ήρθε να έπισκιαση την βασιλείαν της νέα τεχνοτροπία χαρακτικής, βεβαίως 
τοΰ χαλκοΰ και παλιν, η οποία εςετελεΐτο δι οξέων, δηλαδή ή έκβά^υνσις τών γραμμών έγένετο 
με τήν βοήθειαν ένός όξέως καί ώς έξής: έκαλύπτετο ή έπιφάνεια τοΰ χαλκοΰ δι’ εΐδικοΰ βερνικιού, 
τό όποιον άν9ίστατο είς τήν δρασιν τοΰ όξέως έπί τοΰ χαλκοΰ. Έ πί τοΰ βερνικιού αύτοΰ μέ μίαν 
βελόνην σχεδιάζων ό καλλιτέχνης τό άνιικείμενον ή τάς παραστάσεις πού ή&ελεν, έφ9·ανεν εΐ ς τόν 
χαλκόν, τόν όποιον οΰτω παρέδιδε είς τήν δρασιν τοΰ όξέως, τό όποιον καί έπεβά9·υνε τάς γραμμάς 
τοΰ σχεδίου τρώγοντας τά σημεία έκεϊνα τοϋ χαλκοΰ. Οϋτω έδημιουργεΐτο ή χαρακτική, πού έπέ- 
δωκεν ό καλλιτέχνης έπί τοΰ χαλκοΰ καί αΰταί ήσαν οί δύο μεγάλοι κλάδοι τής χαλκογραφίας.

Είς αυτό τό είδος τής χαρακτικής επί τοΰ χαλκοΰ έγεννήθησαν τά άριστουργηματικά έργα 
της α^αγεννησεως, τών μεγα/ων Ιταλών καλλιτεχνών Μαντένια καί Μαρκαντώνιο, ώς καί τοΰ 
Γερμανοΰ Ντύρερ, τοΰ Ρέμπραντ είς τήν Φλάνδραν, τοΰ Καλό είς Γαλλίαν, κ. λ.

Η χαρακτική δεν περιορίζεται είς τους κλάδους πού άνέφερα μόνον. 'Υπάρχουν καί άλλοι άκόμα, 
οί όποιοι είναι δμως όλιγώτερον έν χρήσει σήμερον, καί συνεπώς όλιγώτερον σημαντικοί.

Προδρόμους τής τέχνης τής ξυλογραφίας είδεν άν δέν άπατώμαι καί ή Ελλάς, υπήρξαν δέ οί 
ζωγράφοι Ροϊλός, Οικονόμου καί Καρυστινός. Σήμερα είς τόν τόπον μας άκμάζει έντελώς άξιόλογα 
ή τέχνη αύτή, μέ άντιπροσώπους χαρακτηριστικούς τόν κα&ηγητήν τής Άνωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών κ. Κεφαλληνόν έπί κεφαλής τών συναδέλφων του ’Αγγέλου Θεοδωροπούλου, Χατζηκυριάκου -  
Γκίκα, Παπαδημητρίου, Βελισσαρίδη, Κορογιανάκη, Μόσχου, Δήμου, Τάσου, ’Αξιώτη, Βιτσώρη, Κο- 
γεβίνα, Ζέπου, Πέσκε καί άλλων.

Αύτή μέ λίγα λόγια ή σημερινή θέσις τής χαρακτικής είς τήν διεθνή τέχνην. Τονίζω καί πάλιν 
ότι πρόκειται περι ενος κλάδου τής τέχνης άξιολόγου, ό όποιος εύρίσκει πολύ τόν σκοπόν του είς 
δλα τά μεγάλα καί πολιτισμένα Κράτη τής Γής, ένετοπίσ&η δέ είδικώς διά τήν είκονογράφησιν 
βιβλίων πολυτελείας καί εκ πληροί τους σκοπούς της λίαν έπάξια. Τόσον επάξια μάλιστα, ώστε νά 
μας δωση αριστουργήματα και είς τας σελίδας τών μεγάλων έργων, μά καί είς πίνακας καί αύτο- 
τελεϊς έργασίας.

Καί είμαι εις θεσιν νά γνωρίζω, σάν ένας εκφραστικός της εκπρόσωπος καί σάν τεχνίτης πού 
μοΰ ανετεθη η εικονογραφησις μεγάλων έργων διασήμων συγγραφέων καί ποιητών άπό τούς μεγαλύ
τερους Εύρωπαιους εκδότας, δτι ή άκμή της δλο καί θά προχωρή, γιατί έκπληροϊ έναν σκοπό καί 
δίδει μέ τήν έκφρασίν της δ, τι πραγματικά θέλει γιά στόλισμα, γιά συμπλήρωμα καί γιά δίακό- 
σμησι ή σημερινή άρτία έκδοσις τοΰ βιβλίου.
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Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΓΓΛΆΙΚΑ
Ραδιοφωνική διάλεξις τής διευθυντρίας τοΰ περιοδικού « 'Ελληνική ’Επιθεώρησις» καί λογοτέχνιδος

δίϊος ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

"Οταν θελήση κανείς νά όμιλήση περί τής 
συγχρόνου γυναικείας δράσεως τής Έλληνίδος 
δέν μπορεί νά μή θυμηθή τό ώραΐον, τό ένδοξον 
παρελθόν της. Θά έχρειάζετο δμως χρόνος πολύς 
γιά νά άπαριθμήσω έστω καί χρονογραφικά δλα 
τά στάδια καί τήν έξέλ.ιξιν τής ζωής πού έπέ- 
ρασεν ή γυναίκα άπό τών αρχαιότατων χρόνων 
μέχρι σήμερον.

Πρώτα οί Δωριείς καί οί Λακεδαιμόνιοι έδω- 
καν ιδιαιτέραν σημασίαν στή γυναίκα. Τής πα
ρείχαν απόλυτη ελευθερία στή διοίκησι τοΰ σπι- 
τιοΰ της καί τόσον μεγάλη ήτανε ή επιρροή της, 
ώστε πολλοί συγγραφείς έθεώρησαν γυναικοκρα- 
τουμένους τούς Δωριείς, κι’ αύτοί δέ οί ’Αθη
ναίοι ειρωνευόμενοι τούς Σπαρτιάτας τήν αύτή 
μομφή τούς άπέτειναν. Τά 'Ομηρικά καί Ή σι- 
όδια έπη μας διδάσκουν έπίσης δτι μεγάλης τιμής 
άπελάμβανε ή γυναίκα κατά τούς ήρωϊκούς χρό
νους. Καί τοΰτο ϊσως υπήρξε μία τών κυριωτέ- 
ρων άφορμών νά μας κληροδοτήσουν οι αρχαίοι 
τραγικοί ποιηταί τούς άπαραμίλλους έκείνους γυ
ναικείους τύπους καί χαρακτήρας, οί όποιοι έπλή- 
ρωσαν μέ τό έκθαμβωτικόν μεγαλεϊόν τους τόν 
κόσμον δλον. Μάς έκληροδότησαν γυναικείους 
τύπους καί χαρακτήρας μέ μεγάλα αισθήματα 
καί ώραΐα ιδανικά, τά όποια μόνον ό ούρανός της 
'Ελλάδος καί οί γραμμές τών βουνών της καί 
τά άγνά μΰρα τών λουλουδιών της καίοί αδρές 
τών θαλασσών της ήμποροΰσαν νά έμπνεύσουν.

** *■
’Από τόν στυλοβάτην δμως αύτόν είς τόν 

όποιον τήν εΐχε ύψώσει τό δαιμόνιο πνεύμα τών 
αρχαίων 'Ελλήνων ή γυναίκα κατέπεσε ολίγον 
κατ’ όλίγον σέ θέσι οίκτρά, άφοΰ έφθασε νά θε- 
ωρήται άθυρμα τοΰ άνδρός καί ύπηρέτις τοϋ οϊκου 
της. ’Αλλά έρχονται έπειτα τά χρόνια τής 'Ελ
ληνορωμαϊκής έποχής, τής Έλληνικής Αύτοκρα- 
τορίας, καί ή γυναίκα άναφαίνεται είς τόν ορί
ζοντα τής ζωής καί τής δράσεως. Έζησε τούς

αιώνας αυτούς μέσα στήν κοινωνία, έξω άπό τό 
σπίτι της μέσα στις θρησκευτικές έριδες. Έφά- 
νηκε ή προσωπικότητά της μέ τίς άδυναμίες της, 
μέ τά έλαττώματά της, μέ τις ψυχικές διαθέ
σεις της καί τό θόρυβο τών κινήσεών της, πάν
τοτε μέσα στά δρια πού χαράσσει τό περιβάλλον 
καί οί ιδέες τής έποχής της, τά ήθη, τά έθιμα. 
Έζησε έξω άπό τό σπίτι της. Ζυμώθηκε μέ τή 
πολυτέλεια, μέ τήν έπίδειξι, μέ τήν άνταρσία, μέ 
τή φανερή δράσι. Έζησε στήν κοινωνία μέ τά 
άξιώματα, μέ τή δύναμι της, μέ τήν ίσχύν τής 
έξουσίας της, μέ τίς έριδες της, μέ τίς δολο
πλοκίες της, μέ τούς έρωτες της μέ τίς στυ
γερές πράξεις της. Έζησε στήν κοινωνία. ’Ανέ
βηκε σέ θρόνους. Διοίκησε έθνη. Διηύθυνε στά
σεις. ’Αλλά έθεράπευσε καί τάς Μούσας, άγά- 
πησε τήν Τέχνη. ’Αφοσιώθηκε στή θρησκεία καί 
υπηρέτησε τά γράμματα. Έζησε μέσα σέ πάλη 
έναντίων Πατριαρχών.

Έζησε ή Έλληνίς μέ τούς αιώνες της, μέ 
τήν ’Εκκλησία της, μέ τά Πολιτεύματά της, μέ 
τά μοναστήρια της, μέ τήν άδυναμία της, άλλά καί 
μέ τήν άποφασιστηκότητά της. Έζησε μέ δλας τάς 
άγριας έκδηλώσεις τής ζωής καί συχνά εύρέθηκε 
στή πρώτη γραμμή τής Πάλης καί τής Νίκης. 
Είναι άπίστευτη ή ψυχική της ρώμη, καί ή θε- 
ληματικότης της στίς μεγάλες θρησκευτικές έρι
δες, στίς μνημειώδεις ιστορικές στιγμές τής Ε κ 
κλησίας, δταν ό Χριστιανισμός ωραίος, απαλός, 
πράος έφανερώνετο εις τήν Ίουδαίαν γιά νά κυ- 
ριαρχήση στήν ’Ανατολή καί διά στόματος τοΰ 
Παύλου έσκόρπιζε τό λεπτό άρωμα τής ψυχής 
καί τοΰ Πνεύματος. Γυναίκες έκ τών έπιφανε- 
στάτων έσπευδαν νά δεχθοΰνε τό βάπτισμα. Καί 
δέν έπρόκε’.το περί άπλής ιδεολογίας. ’Ήτανε ή 
πάλη καί τότε καί βραδύτερα τόσον άγρία με
ταξύ είδωλολατρών καί χριστιανών, πού έκεϊνοι 
οί όποιοι δέν ήθελαν νά παραμερίσουν έπλήρω- 
ναν μέ μαρτυρικό θάνατο τήν ιδεολογία τους.

’Αργότερα ή γυναίκα πρωτοστατεί στή ζωή
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της χλιδής καί της τρυφής. Ζή παραπλεύρως τοϋ 
άνδρός. 'Ίση στή φιλανθρωπία, ίση στήν έπίδειξη 
καί στή σπατάλη, ίση στίς θυσίες καί στούς αγώνες 
ύπέρ τής ίδέας καί είς τάς έκδηλώσεις τών εύ- 
γενεστέρων καί γενναιότερων αισθημάτων. Καί 
όμως μόλις έπί Ίουστινιανοΰ έγινε σκέψις ή γυ
ναίκα επισήμως νά θεωρηθή ίση πρός τόν άνδρα, 
ένώ έκείνη πρό πολλοϋ μέ τήν τόλμη της, τήν 
εύφυΐαν της τή μόρφωσί της, τή διαφθορά της 
άκόμη, είχε άποκτήση μεγάλα κεφάλαια έπί τής 
ανδρικής ίσότητος . . .

Η Τουρκοκρατία δμως σβύνει τήν κοινωνική 
πρωτοβουλία τής 'Ελληνίδος. 'Η δύναμις τοΰ κα- 
τακτητοΰ τήν κρατεί στά βάθη τοΰ σπιτιοΰ της 
αιχμάλωτον τών άντιλήψεων τής έποχής της. 
Οτι απομενει σ αύτήν είνε ό άγνός πατριωτισμός 

xat ή θυσία. Οί θυσίες τής γυναικός τοΰ 21 είνε 
τόσο γνωστές, ώστε δέν ύπάρχει λόγος νά τής 
έπαναλάβω σήμερα. Στίς σελίδες τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως εύρίσκομεν γυναικείες πράξεις καί 
ήρωϊσμούς πού ανυψώνουν Έθνη καί δοξάζουν 
αιώνες. . .

*
■*· *

Μέ ένα τέτοιο λοιπόν παρελθόν ή σύγχρονη 
Έλληνίδα κατ’ ούδένα υστερεί στή παγκόσμια 
πρόοδο. Άπό αρκετών δεκαετηρίδων διεκδικεΐ 
βήμα πρός βήμα τήν άδρικήν δρασι καί παρέχει 
τή συμβολή τής έργασίας της σέ όλους τούς κλά
δους της κοινωνικής ζωής. Ό  κακός έννοούμενος 
πολιτισμός δέν κατώρθωσε άκόμη νά παρασύρη 
την ολότητα τής Ελληνίδος στήν παράφοραν δίνη 
του. Έάν ή δρασις καί ή έργασία της τήν κα- 
λοΰν συχνά έκτος τοΰ σπιτιοΰ της, δέν διακινδυ
νεύουν όμως τά θεμέλια αύτοΰ. Ή  δρασις της 
μέσα στό περιβάλλον τής κοινωνικής της ζωής 
έχει πάντοτε σχεδόν βάσιν τήν οικογένεια. Υπάρ

χουν συγκινητικά παραδείγματα Έλληνίδων πού 
έθυσιάσθησαν είτε ώς μητέρες, εΐτε ώς θυγα
τέρά, είτε ως αδελφές. Χωρίς νά δεσμεύεται 
μέσα σέ άναχρονισμούς, φυλάσσει τό θρησκευτικό 
αίσθημά της είς τό ΰψος πού αρμόζει, καί ή πίστις 
της αύτή τήν τονώνει στίς έκδηλώσεις τής ζωής.

Ή  συμβολή της είς τά Γράμματα καί τήν 
Τέχνη είνε άξιοσημείωτη. Ή  έπιστήμη, ή ποί- 
ησις, ή πρόζα, τό θέατρον, τό διήγημα, ή δη
μοσιογραφία, ή ζωγραφική καί ή μουσική έλκύουν 
τή γυναικεία διανόησι, καί ύπήρξα πολλάκις εύ- 
τυχης να έμφανισω και να περιβάλλω μέ στοργή 
από τίς σελίδες τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως», 
τοΰ περιοδικοΰ μου, τή γυναικεία προσπάθεια, 
τη γυναικεία Τέχνη. Ή  φιλανθρωπική της δρασις 
εΐναι μνημειώδης. 'Υπάρχουν γυναίκες τής άνω- 
τέρας κοινωνικής ταξεως, οί όποιες αφιέρωσαν 
ολοκληρη τη ζωή των στά άγαθοεργικά ιδρύ
ματα, τα οποία έθεμελειωσε τό ένεργητικό χέρι 
τής 'Ελληνίδος γυναικός, καί τά όποια χάρις στίς 
φρονίδες της κατορθώνουν νά σκορπίζουν τά εύερ- 
γετήματά τους σ’ ένα μεγάλο άριθμό δυστυχι
σμένων ύπάρξεων.

Ετσι η Έλληνις τών πόλεων βρίσκεται πάν
τοτε σ’ ένα έπίπεδο ζηλευτό. Έ κεΐ ποΰ έξακο- 
λου&οΰμε νά ύστεροΰμε οί 'Ελληνίδες εΐναι ή 
άδιαφορία μας -  πρέπει νά τό ποΰμε καί αύτό -  
γιά τή γυναίκα τών χωριών μας γιά τήν άγρό- 
τιδά μας. Τήν έχομε όλοι καί όλες σχεδόν έγκα- 
ταλείψει. Παραγνωρίζουμε τή δύναμί της καί τήν 
άποστολή της καί θά γραφοΰνε ώραΐες σελίδες 
τής κοινωνικής καί Εθνικής δράσεως τής νε- 
ωτέρας 'Ελληνίδος τή στιγμή πού τό ενδιαφέρον 
της καί ή στοργή της θά άκτινοβολήση μέσα στήν 
οικογενειακή καί έπαγγελματική ζωή τοΰ 'Ελ
ληνικού χωριοΰ.
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ΛΟΓΙΤΖΙ ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ
Ραδιοφωνική ομιλία τοϋ καθηγητοϋ κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μ. ΠΟΝΤΑΝΙ

'Ο Λουΐτζι Πιραντέλλο μαζί μέ τόν Ντ’ ’Αννούντσιο εΐναι ό υψηλότερος αντιπρό
σωπος τής ιταλικής λογοτεχνίας τοΰ αίώνος αύτοϋ καί, άκόμη, μία άπό τίς σημαντι- 
κώτερες προσωπικότητες τής παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είς τούς Έλληνας δέν εΐναι 
’ίσως πολύ γνωστός σά θεατρικός συγγραφέας, παρά γιά τό περίφημο δράμά του «Έ ξη  
πρόσωπα ζητοΰν συγγραφέα», πού μεταφρασμένο σ’ δλες τίς γλώσσες, έχει κι’ δλας 
προκαλέσει τό θαυμασμό δλων τών κοινών, καί γιά κάνα—δύο άλλα έργα του.

Δέ θά έπιμείνουμε στίς συνθήκες τής ζωής του, άλλά προσπαθώντας μάλλον νά 
ρίξουμε ενα βλέμμα στήν τέχνη τοΰ συγγραφέα, άποβλέπουμε στό νά τόν παρουσιάσουμε, 
ελπίζοντας νά γίνη περισσότερο καί καλύτερα γνωστός άκόμα καί στήν Ελλάδα.

Τό έ'ργο του, δπως εΐναι γεννημένο άπό ενα κάποιο διάπυρο πόνο, πού έπλήγωσε τή 
ζωή τοΰ συγγραφέα, παρουσιάζει άπό τόν πόνον αύτό τά πιό ζωντανά καί άμεσα σημεία. 
Ό Πιραντέλλο μάς ξεσκεπάζεται σά σ’ ενα δικό του όραμα τής ζωής καί τών άνθρώπων, 
πού άναβλύζει άπό προσωπική του πείρα, πού τής δίνει τό ένδυμα τής τέχνης.

Εμψυχωμένος άπό κάποιο πλατύ νόημα τής άνθρώπινης συμπόνιας γιά δλους 
όσους υποφέρουν, άντιπροσωπεύει τίς θλιβερές τους συνθήκες μέσα στίς δραματικές 
άντιθέσεις πού τοποθετεί στή « σκηνή το υ». Άφοΰ έφτασε νά παρατηρήση την πιό 
άσκημη πλευρά, πολύ συχνά τήν πιό γελοία τής άνθρώπινης ζωής, κατορθώνει νά 
μπαίνη ώς τό βάθος τής θλιμμένης αύτής άνθρωπότητας, κατορθώνει νά φανερώνη τίς 
ΐδιες άγωνίες του, νά ξεγυμνώνη ολόκληρες καρδιές · τέλος τίς συμπονεΐ, χωρίς δμως -  
δπως εΐπεν ό ίδιος — τήν άγρια χλεύη γιά τό πεπρωμένο πού βαρύνει τόν άνθρωπο.

"Ολες οί άντιθέσεις πού θίγουν τά πιραντελλιανά « πρόσωπα» μποροΰν νά άναχ- 
θοΰν σ’ ενα ποικιλοτρόπως έπαναλαμβανόμενο μοτίβο, μά σχεδόν πάντα τό ΐδιο: αύτό 
πού θά  μπορούσαμε νά ονομάσουμε άντίθεσι μεταξύ ΖΩΗΣ καί ΔΥΝΑΜΗΣ.

’Ενόσω ό άνθρωπος έχει τήν άδημρνία νά ζήση, νά κινηθή, νά έξηγήση τή δράση 
του μέ τρόπους πάντοτε νέους, άνάμεσα άπό δρόμους πού συνεχώς ξετυλίγονται, εΐναι 
σχεδόν πάντοτε υποχρεωμένος (άπό τόν έαυτό του ή άπό τούς άλλους) νά ύποκαύση 
τήν άνάγκη αύτή τής ζωής, νά τήν κλείση μέσα σέ μιά «φόρμα», πού εΐναι στατ,κή, 
άκίνητη, πού εΐνα'. ή άρνηση τής κινήσεως.

Αύτό τό μοτίβο, δπως εΐπα, άποκτφ πολλές όψεις, καί νά πού ό Πιραντέλλο, 
κάνει νά ξεχωρίζη στό δράμα ή άναζήτηση τής φόρμας (γιατί ή γυμνή ζωή, ή φυσική 
ζωή, δέ μπορεί νά ύπάρξη) καί παριστάνει τή βιασύνη τής νοητής ζωής, τής οποίας 
προσπαθεί νά κομματιάση τίς χυδαιότητες καί ν’ άπελευθερωθή.

Μιά άλλη ιδέα συγχέεται πολλές φορές μ’ αύτή καί, οπωσδήποτε, συχνά παρου
σιάζεται στό θέατρο τοΰ Πιραντέλλο. Βλέπει στόν άνθρωπο τίς βαθειές διαφορές τών 
διαφόρων χειρονομιών άναλόγως τής περιστάσεως, καί έχει καταλήξει νά παρουσιάζη 
τό δράμα απελευθερωμένο άπό τήν προσωπικότητα καί μαζί τήν σχετικότητα τής άτο- 
μικής ψυχής πού τόσο παραλλάσσει · τόσα « έγώ », πού εΐναι τό ΐδιο σά νά λέη « κα
νένα έγώ ».



'Ολάκερο τό θέαμα αύτό τών υπομονητικών άνθρώπων, πού είναι κουρασμένοι 
άπό μιά μάταιη άναζήτηση, χωρίς μιά κατάσταση μονιμότητος, σά λάφυρο της πραγ
ματικής πλάνης, εΐναι γιά τόν Πιραντέλλο ή ζωή: ή «κάποτε αισχρή», δπως τήν 
λέει. Κι’ αύτός τήν κοιτάζει άκριβώς μέ τό χαμόγελο τοϋ χιουμοριστοΰ, άλλά σύγ
καιρα μέ τήν άφατη πίκρα τοΰ άνθρώπου, πού γνωρίζει τι θά πή θλίψη. Γιατί ό 
Πιραντέλλο δέν εΐναι ένας κυνικός, παρά ένας άνθρωπος, προπαντός ποιητής.

Τό πιραντέλλιο, λοιπόν, θέατρο εΐναι ένα θέατρο ολωσδιόλου θλιβερό, εΐναι τρα
γικό θέατρο. Άλλά ποιά εΐναι ή τέχνη τοΰ ποιητή;

Πώς τά κατάφερε νά μεταβάλλη σέ ποίηση τό περιεχόμενο αύτό τής λύπης; 
ειπώθηκε καί ξαναλέγεται άκόμα, πώς ό Πιραντέλλο λογικεύει πάρα πολύ τά 

πρόσωπά του, δτι φαντάζεται πολλές φορές πολύ παράξενες καί άπίθανες καταστάσεις, 
δτι τό θέατρό του εΐναι πάρα πολύ κλειστό, σχεδόν φλογερό. Σ’ αύτό τό πράγμα 
υπάρχει πολύ άλήθεια, άλλά συγχρόνως καί μεγάλη άνακρίβεια.

Τό βέβαιο εΐναι πώς σέ πολλά δράματά του τό πάθος καταλήγει λίγο σέ μιά 
ψυχρή διαλεκτική, καί γίνεται αισθητό κάποιο χάσμα μπροστά σέ τόσες λέξεις, σέ 
τόσες συζητήσεις, σέ τόσες άντ^θέσεις ιδεών, λογικών καί σχεδόν φιλοσοφικών · πράγ
μα δηλαδή πού αποτελεί καταστροφή τής δραματικής δυνάμεως. Εΐναι άκόμη άληθινό 
πώς οί συνθήκες μερικών έ'ργων του εΐναι τόσο έξεζητ/]μένες, τόσο παράδοξες καί τεχ
νητές, ώστε νά φαίνωνται άπίθανες.

Καί τέλος εΐναι άληθινό πώς λείπει άπό τό θέατρο τοΰ Πιραντέλλο ή φωνή τής 
πίστεως, πού φωτίζει τήν περίπτωση καί παρουσιάζει κάπως τό χαμόγελο μιας βεβαι- 
ότητος στά πρόσωπα. Αύτά, πολύ συχνά, άφοΰ έπί μακρόν παλαίσουν, στό τέλος άπο- 
δίδονται, ένδίδουν, χωρίς νά ξαίρη άκριβώς κανείς τό γιατί, καί γιά χάρι τίνος καί 
ποίου σκοποΰ. Ό λ’ αύτά τά έλαττώματα εΐναι πάντα τά ΐδια, άπσράλλαχτα στήν τέχνη 
τοΰ Πιραντέλλο, ώστε κάνουν πολλούς νά σκεφθοΰν μακρυνούς παραλληλισμούς πρός 
τούς σοφιστάς τής άρχαίας Ελλάδος, καί ξέχωρα πρός τόν Γοργία, πού γεννήθηκε, δπως 
ό Πιραντέλλο, στή Σικελία· άπό τήν άλλη μεριά άλλοι έχουν έρμηνεύσει τό θέατρό 
του σάν ένα καρπό μιας πνευματικής γάγγραινας.

Δίχως νά μποΰμε σέ συζητήσεις, συμπεραίνουμε λέγοντας πώς εΐναι άνάγκη νά 
παρατηρήσουμε, δπως σέ κάθε συγγραφέα, έτσι καί γιά τόν Πιραντέλλο τά καλύτερα 
έργα του.

"Οταν διαβάζωμε τά «/Εξη πρόσωπα» ή τόν « Ερρίκο IV » πού εΐναι τά αρι
στουργήματα τοΰ Διδασκάλου, καταβαίνουμε καλά δτι ποτέ στό ’Ιταλικό θέατρο, καί 
σπανιώτατα στό εύρωπαϊκό θέατρο, τόση πρωτοτυπία δέν ένώθηκε μέ τόση καλλιτε
χνική δύναμη, μέ τόση ποιητική εύαισθησία. Άπό τ ’ άλλο μέρος δέν υπάρχει δράμα 
τοΰ Πιραντέλλο, στό όποιο, τούλάχιστο σέ μιά σκηνή, ή άπελπιστική καθολικοτης τών 
προσώπων νά μήν σπάζη θλιβερά, τραγικά, τις φωνές τής θερμής καί εμψυχωμένης 
ποιήσεως, στήν όποία ό Πιραντέλλο δίνει τό άληθινό μέτρο τής τέχνης του. Τέχνη 
δύσκολη, μά ύψηλή.

Τά παραδείγματα θά μποροΰσαν ίσως νά ένισχυθοΰν άπό τό «Ό λα  γιά τήν εύ
τυχία » (1921) ώς τό « "Οταν εΐναι κανείς κάτι τ ι », πού εΐναι ένα άπό τά τελευταία 
του έργα.
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ΙΤΑΛΟΙ ΑΟΓΟΤΕΧΝΑΙ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ  Τ Ο Γ  Θ Ω Μ Α Ζ Α Ι Ο Ϊ

(ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ SCIN TILLE)

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου και τέλος)

Τέλος, εύρίσκομεν άκόμη ένα δοκίμιο σέ έλληνική γλώσσα. Εΐναι μιά προσευχή 
πρός τόν Θεό καί μιά παράκλησι γιά τήν ειρήνη τοΰ κόσμου, γιά τήν άδελφωσύνη τών 
λαών, γιά νά εΐμεθα δλοι «έν γένος, μιά οικογένεια, μόνη καρδία, εν μόνον στόμα». 
Στή σημερινή τρικυμισμένη άνθρωπότητα τά λόγια αύτά τοΰ Θωμαζαίου άποχτοΰν εξαι
ρετική έπικαιρότητα. Είθε δλα τά Έθνη ν’ άκολουθοΰσαν τις σοφές διδασκαλίες τοΰ 
Δαλματοΰ φιλοσόφου καί νά θεωρούσαν τόν έαυτόν τους «ώς τέκνα τοΰ μόνου Πατρός, 
ώσάν μέλη τοΰ ίδίου κορμιού, ώσάν ρανίδες τοΰ αίματος, δπου δλη ή άνθρωπότης έπί 
τοΰ δρους της άπολυτρώσεως έβαπτίσθη ». Ή προσευχή αύτή τοΰ Θωμαζαίου εΐναι μία 
άκόμη άπόδειξις τής έπιθυμίας του νά ίδή δλα τά Έθνη σέ φιλικές καί ειρηνικές σχέ
σεις, έπιθυμία πού εΐχε τάξει ώς σκοπό τής ζωής καί τοΰ έργου του. ’Ιδού τά λόγια του: 

« νΩ Θεέ μας, τρομερέ καί πολυέλεε, ώ πάτερ πάσης χαράς καί άξιότητος! Δέν 
εΐναι ή εύδαιμονία, μήτε μέταλλον κρυπτόμενον εις τά σκοτεινά τής γης, μήτε άνεμος 
θυελλώδης, άλλ’ εΐναι φώς άνατέλλον άπό τά υψηλά τοΰ ούρανοΰ, καί έκτεινόμενον παν- 
ταχοΰ μέ πλουσιοπάραχον ισότητα, μέ θείαν ήσυχίαν. Άρκεΐ νά τώ άνοίξωμεν τήν 
θύραν τής καρδίας μας, καί αύτό θά άναπληρώσει τά πάντα, καί ή ψυχή ταλαίπωρος 
ή άνθρωπίνη θέλει είσθαι ή όμοίωσίς τής έκτεταμένης γαλήνης τής ούρανίας. Δώσε 
μας, μόνε βασιλεΰ τών ’Εθνών, νά αίσθανώμεθα δτι τό πολιτικόν καλόν δέν εΐναι μήτε 
ταραγμός, μήτε κτύπος, μήτε πολυλογία, μήτε οργή · άλλά κόπος συνεχής καί γεν
ναίος, άλλά γύμνασις δύσκολος σιωπής ίσχυράς, καί υπομονητικής άγάπης. Δώσέ μας, 
ώ Θεέ, νά ζητήσωμεν τήν δόξαν μας είς τήν άλήθειάν σου, καί τήν ειρήνην μας είς

(1) « Quando le idee, le lingue de’ popoli s’avvicinano e mescono, puo dalla  m istione 
uscire p iii varia  e p iii profonda armonia. Ma uno spirito solo convien che avv iv i l ’augumen- 
ta ta  m ateria, e la  costituisca in  possente un ita . Se la  v a rie ta  soverchi, con le i viene a discor- 
diaedorgoglio e fiacchezza insanabile. D’Asia, d’Egitto, d’lt a l ia  ricevesti, o Grecia, tradizioni 
differenti ma in uso tuo proprio le convertisti. Anche adesso cosi puoi la  scienza dispersa 
adunare, delle opinioni contrarie scegliere le piu probabili, lasciar quelle che non sono u tili 
veramente a lia  v ita . T aglia dell’estera p ian ta i  ram i secchi, leva le foglie appassite, e pren- 
dine un ramuscello, e m ettilo nel tuo terreno. Non son grand i di mole i germi del buono: e 
tu tta  l ’educazione in  poco spazio si rinchiude. Tu le ignude dottrine adorna col ricco vesti- 
mento della eloquenza, riscaldale colla fiamma inestinguibile dell’affetto. II pensiero, la  fan
tasia , i l  sentimento sien uno in te. Senz’affetto la  scienza e morta; senza bellezza, la  verita  
e cosa incompiuta. Possono gli elem enti del corpo essere estranei; purche lo spirito , o Grecia, 
sia tuo ».
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τάς λύπας τάς άνδρείως ύποφερθείσας, δχι είς ΰπνον ληθαογικόν, μήτε είς γέλια σπα
σμώδη. Δεν είναι εύτολμία χωρίς υπομονήν, δέν είναι χαρά χωρίς πόνον, δέν είναι 
δύναμις χωρίς πραότητα, δέν είναι δόξα χωρίς ταπείνωσιν. Κατάστησέ μας, ώ πάτερ 
συμφώνους μέ τό γλυκύ ονομά σου, εξόρισε άπό τοϋ λόγου μας τάς υποψίας, τόν ίγκον, 
τούς φθόνους · άς εΐμεθα έν γένος, μία οικογένεια, μόνη καρδία, έν μόνον στόμα. 'Όλα 
τά εθνη κοντά καί μακράν άς θεωρηθώσιν άπό έμας ώς τέκνα τοϋ μόνου πατρός, ώσάν 
μελη τοΰ ιδίου κορμί ου, ώσάν ρανίδες τοΰ αϊματος, δπου δλη ή άνθρωπότης έπί τοΰ 
δρους τής άπολυτρώσεως έβαπτίσθη (χ) ».

** *

Μετά τήν προσευχή αύτή ό Θωμαζαΐος προσθέτει άκόμα λίγα λόγια μέ τά όποια 
κλείνει τή συλλογή. Εΐναι γραμμένα ιταλικά καί άποτελοΰνε τή δικαίωσι τοΰ έργου 
του. Παραθέτουμε τήν έλληνική μετάφρασι:

« ’Αφιερώνω ταπεινά, μά μέ πίστι, τό μικρό αύτό βιβλιαράκι σ’ δποιον μ’ άγαπα. 
Μιλώντας γιά τό λαό καί τά έ'θνη, εΐχα μοναδικό στοχασμό τήν πνευματική καί οικο
γενειακή τους ζωη, τήν έστία καί τό βωμό τους, τήν καρδιά καί τή γλώσσα τους.

« Δέν προσποιούμαι, ουτε κρύβω τά αίσθήματά μου: ουτε κάνω έμπόριο μέ τά 
αισθήματα ή τούς λόγους μου, όποιοιδήποτε καί άν είναι. Ά ν  ήθελα νά γίνω άρεστός, 
θά εΐχα διαλέξει άλλο δρόμο: δποιος δέν άνήκει σέ καμμιά φατρία, μπορεί νά κατηγο- 
ρηθή ώς υπερήφανος, ώς κενόδοξος, ώς τρελλός, ποτέ δμως ώς πουλημένος. Καθένας 
έχει τό δρόμο του: είς άλλους ανήκουν τά πλούτη, οί δόξες, οί ηδονές, οί συντροφιές, 
τά χειροκροτήματα, σέ μένα άντιθέτως ή άπλή μοναξιά, ή φτώχεια χωρίς μομφές, οί 
έσωτερικές μυστικές χαρές, οί πόνοι γεμάτοι συκοφαντίες, λίγες πραγματικές άγάπες, 
λίγα παρηγορητικά λόγια, λίγα εύλαβικά δάκρυα ».

( I) « Ο Dio nostro, terrib ile e buono, oh padre d’ogni d ign ita, d’ogni gioia! Non e la  felicita 
ne metallo nascosto nel buio_della terra, ne vento procelloso, spirante or a destra or a manca; 
ma έ lume oriente dall’alto , e diffondentesi d’ogni lato  con abondante uguaglianza, con pace 
sovrana. B asta che g li apriamo le porte del cuore, ed eg li riem pira a un tratto  ogni cosa, e 
l ’infelice anim a um ana sara fa tta  im agine del diffuso celeste sereno. Dateci, Signore de’ 
popoli, che intendiamo come il bene vero non e ne scompiglio ne strepito ne moltiloquio 
ne ira , ma continova e generosa fatica; ma difficile esercizio di forte silenzio, di carita  pa- 
ziente. D ateci, o Dio, che cerchiamo la  gloria nostra nella vostra verita , la  pace nel dolore 
fortemente patito ; non in letargo languido, ne in risa  convulse. Non e coraggio senza pa- 
zienza, non 6 gio ia senza fatica , non e forza senza dolcezza, senza um ilta non έ gloria. Fa- 
teci, o padre, unanim i nel dolce nome vostro; scacciate da noi lontano i sospetti, l ’orgoglio, 
le invid ie. Siamo una stirpe, una fam iglia, un cuore ed un labbro. E tu tt i i  popoli v icin i e 
lontani sien da noi riguardati come figliuoli del medesimo padre, membra del medesimo corpo, 
gocciole d i quel sangue in cu i tu tta  sul monte del riscatto  tu tta  quanta, o Signore, fu l ’uma- 
n ita  battezzata ».
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Καί τελειώνει μέ τό έξής έλληνικό δίστιχο:
« ’Επήγ’ ό ένας ’ς τό νερόν, κι* άλλος ψωμί νά φέρη, 
ό τρίτος ό καλύτερος, στέκεται *ς τό τουφέκι <2> ».

** *

Πέρασαν άρκετά χρόνια άπό τότε πού ό μέγας Δαλματός φιλέλληνας έκλεισε τά 
μάτια του. Άσβυστη δμως έμεινε ή άγάπη του γιά τήν Ελλάδα, κι άθάνατα τά διδά-
γματά του. Τά νεανικά του δοκίμια διατηροΰν πάντα — σήμερα περισσότερο άπό κάθε
άλλη έποχή — άμείωτον τό ένδιαφέρον καί τήν έπικαιρότητά τους. Οί παρατηρήσεις τοΰ 
σοφοΰ λογίου εΐναι καί στίς ήμέρες μας ώφέλιμες καί πολύτιμες, δσο καί τά χρόνια 
πού γράφονταν, καί κάθε Έλληνας πρέπει νά τίς διαβάση μέ ιδιαίτερη προσοχή. Ό 
δμνος πρός τήν Ελλάδα, οί διδαχές του γιά τό γλωσσικό ζήτημα καί οί συμβουλές 
του κατά τής δουλικής ξενομανίας άποτελοΰν πολύτιμες παραγγελίες ένός πού έγνώ- 
ρισε βαθειά τήν έλληνική ψυχή καί πού πραγματικά άγάπη σε τήν Πατρίδα μας.

(2) «Offro senza baldanza, ma con fiducia, questo libriccino a chi m’am a. Di popolo e di 
nazioni parlando, i ’ ebbi in  m ira non altro che la  v ita  loro in te llettuale  e domestica, i l  fo- 
oolare e l ’a ltare , i l  cuore e la  lingua.

II mio sentire ne simulo ne dissimulo; ne del sentire o del dire, qual ch’eg li si sia, fo mer- 
cato. Volessi p iacere, av re i scelta a ltra  v ia : ma chi non έ d i parte nessuna, potra essere gri- 
dato orgoglioso o vano o pazzo, venduto no. Ciascuuo ha la  sua via : ad  a ltr i i l  lucro, g li onori, 
i  p iaceri, la  frequenza, g li applausi; a  me la  solitudine franca, la  poverta senza rim proveri, 
le gioie arcane, i  dolori calunn iati, qualche affetto possente, qualche parola isp iratrice, 
qualche lacrim a p ia.

’Επήγ’ ό ένας ’σ τό νερόν, κ’ άλλος ψωμί νά φέρη,
Ό  τρίτος, ό καλήτερος, στέκεται ’ς τό τουφέκι».
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

τών κατά τήν πενταετίαν 1934—1939 ύποβληθεισών έπί διδακτορία είς Νεοελληνικήν 
φιλολογίαν έναισίμων διατριβών είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ έν Ρώμη Πανεπι

στημίου (εισηγητής ό καθηγητής Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας
κ. Γεώργιος Ζώρας).

Έτος 1934-1935

Α n g e l i n i  G u g l i e l m i n a :  Δημοτική παράφρασις τών Ψαλμών τοΰ Δαυΐδ (έξ 
άνεκδότου κώδικος τής Βατικανής Βιβλιοθήκης).

B r u n e t t i  C l a u d i a :  Ελληνικά έγγραφα της Νοτίου ’Ιταλίας (ίστορικο-γλωσσο- 
λογική μελέτη).

F u s c o  L e i l a :  « Ή  Θυσία τοΰ 'Αβραάμ» (κατά τόν ανέκδοτον Μαρκιανόν κώδικα 
Cl. X I cod. 19).

L u i s e  L u i g i :  Ή « Κοσμογέννησις» τοΰ Γεωργίου Χούμνου.
M o r i  a c h i  G i u l i a n a :  Ή ιταλική παραγωγή τοΰ Σολωμοΰ καί ή έπίδρασις τής 

ιταλικής λογοτεχνίας.
P o j a g h i  G i o v a n n a :  «Ερωτικά Κυπριακά Ποιήματα» (έκ τοΰ άνεκδότου Μαρ- 

κιανοΰ κώδικος Cl. IX , cod. X X X II).

1935-1936
A n g e l i c i  S p e r a n z a :  Ό « Φορτουνάτος », κωμωδία τής κρητικής έποχής.
L u b i a n o  — L a v a d e r a  G i u s e p p e :  Τό «Συναξάριον τών ευγενικών γυναικών 

καί τιμιωτάτων άρχοντισσών » καί ή συναφής ήθικο—διδακτική παραγωγή.
T a g l i a f e r r i  G i o v a n n i :  « Ό  Ζήνων», τραγωδία τής κρητικής έποχής.
T u r s i n i  L i n d a :  Ό «Γύπαρις» καί ή ιταλική άρκαδική ποίησις.

1936-1937
F i t t a i o l i  M a r i a  L u i s a :  Τό «Θανατικό τής Ρόδου » τοΰ Εμμανουήλ Γεωργιλά.
G i ο ν a n n u c c i  F r a n c e s c a :  Ό Θρήνος «"Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως» καί 

ή λοιπή έπί τή πτώσει τής Βασιλίδος τών Πόλεων παραγωγή.
G u b i t o s i  Q u i r i n a :  ’Αθανάσιος Χριστόπουλος, ό νέος ’Ανακρέων τής Ελλάδος.
H o n o r a t i  A g n e s e : Μία κωμωδία τής κρητικής περιόδου: «Ό  Στάθης».
L a n d i n i  G i u l i a n a :  Ή « Βατραχομυομαχία» τοΰ Ζήνωνος έν συγκρίσει πρός τήν 

ομηρικήν καί τάς λοιπάς παραφράσεις.
M e i M a r i o :  ’Ιδανικά καί τέχνη τοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ.
S c a r s e l l i  G i a n n i n a :  Τό «περί Ξενιτείας» ποίημα καί ή άνάλογος φιλολογία.
Wist  ο P i e r i n a :  Γεώργιος Αίτωλός: τά εργα, ιδία δέ ή συλλογή Μύθων.
U f f r e d u z z i  G a b r i e l l a :  Οί « Λόγοι διδακτικοί τοΰ πατρός πρός τόν υιόν » καί 

ή άνάλογος βυζαντινή καί μεταβυζαντινή παραγωγή.

V e c c h i o n i  G i g l i o l a :  Τά « Έρωτοπαίγνια».

1937-1938
B a r o n e  M a r i a  V i r g i n i a :  Γεράσιμος Μαρκοράς καί ή Ίόνιος σχολή.
C a r b o n e t t i  V e r s i l i a :  «'Ιστορία έκ τών τοΰ Δανιήλ περί τής Σωσάνης» τοΰ

Μάρκου Δεφαράνα. Ή Σωσάνη έν τή λογοτεχνία καί τή τέχνη.
C a s c i o t t i  C l a r a :  ’Ιωάννης Βηλαράς.
D e l X ι ι i l z i ο E l v i r a :  Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος καί ή ρωμαντική σχολή 

’Αθηνών.
E r c o l i  A d e l i n a :  ’Ανδρέας Κάλβος.
G a g l i a r d i  L a u r a :  Νικόλαος Θωμαζαΐος καί ή νέα Ελλάς.
L i b e r a t o r e  F r a n c e s c a :  « 'Ιστορία περί τής συμφοράς καί σκλαβιάς τοΰ Μορέως 

συντεθεΐσα παρά Μάνθου Ίωάννου έξ Ίωαννίνων ».
M o f f a  C l a r a :  Ό « Άπόκοπος» τοΰ Μπεργαδή καί ή περί τοΰ Κάτου Κόσμου

φιλολογία.
X i c o l i n i - S a r t i n i  M a r i a :  « 'Ιστορία Έβραιοπούλας τής Μαρκάδας ». Οί Εβραίοι 

έν τή Βυζαντινή καί μεταβυζαντινή λογοτεχνία.
P a p a  A d r i a n a :  «'Ιστορία Μιχαήλ Βοηβόδα » τοΰ Γεωργίου Παχαμήδη καί ή περί 

τόν Μιχαήλ φιλολογία.
B e l l e v a  G r a z i e l l a :  Τό κρητικόν στιχούργημα « Παλαιά καί νέα διαθήκη» (έκ 

τοΰ άνεκδότου κώδικος τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης Cl. X I cod. 19).

1938—1939 (ύποψήφιοι έπί διδακτορία)

C a m p o  A u g u s t o :  Παναγιώτης Σοΰτσος, Φαναριώται καί άθηναϊκή σχολή.
C o t u g n o  A n n a :  «Λόγος παρηγορητικός περί Ευτυχίας καί Δυστυχίας».
D i a m a n t i n i  M a r i a  L u i s a :  ’Ιάκωβος Τριβώλης: ή παραγωγή καί αί έπ’ αύ

τής έπιδράσεις.
F i l a r d o  T i n a :  Ήλίας Τανταλίδης καί ή έποχή του.
F o n t i  F i l o m e n a :  Τά μοιρόλογια εις τήν δημοτικήν ποίησιν.
G r a m m a c i o n i  C a r m e n  S y l v a :  ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.
L i b e r a t o r e  M a r i a :  Ό «Θρήνος τής Κύπρου» (ίστορικο-φιλολογική συγκριτική 

μελέτη).
M a r c h i o  M a r i a :  Κωστής Παλαμάς: ό Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου.
M a r t i n e l l i  A l d o :  Ό Πατριωτισμός έν τή δημοτική έλληνική ποιήσει.
M a t t i o l i  L a u r a :  Λορέντζος Μαβίλης καί οί τελευταίοι άντιπρόσωποι τής Ίονι- 

κής Σχολής.
S a l v a t i  M a r i  n e l l a :  Ή γυναίκα είς τήν δημοτικήν ποίησιν.
T a n i  A l d o :  Γεώργιος Βιζυηνός.
Y i c c h i o  F r a n c e s c o :  ’Ανέκδοτος κώδιξ περί τών Τούρκων σουλτάνων (έκ τοΰ 

άνεκδότου βαρβερινοΰ κώδικος άριθ. 111 τής Βατικανής Βιβλιοθήκης).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. Κ ο τ ζ ι α :  Η Πόλις τών ’Αθηνών (διάλεξις έν τή αιθούση τοϋ « Παρνασσού »). — 
'Αθήναι, 1939.

Γ . Ά θ ά ν α :  Δροσεροί καϋμοί. -  ’Αθήναι, 1938.
P. C o s t a s :  An outline of the istory of the Greek language, w ith particu 

lar emphasis on the coine and the subsequent periods. -  Chicago, I ll i
nois, The U krain ian  Academ y of sciences of America.

ΰ ε ν ό π ο υ λ ο ς :  Ειδικόν τεΰχος τοΰ περιοδικοΰ « Ίόνιος ’Ανθολογία» έπί τη συμπλη
ρώσει τής πεντηκονταετηριδος τής φιλολογικής δράσεως τοΰ συγγραφέως κ. Γρη- 
γορίου Ξενοπούλου. -  Τεΰχος 126, ’Αθήναι, 1939.

Λ . Σ μ υ ρ λ ή : Δημήτριος Ρακτιβάν. -  Έκδοσις « Μακεδονικών Χρονικών », Βέροια, 1938.
Ο ι κ ο ν ό μ ο υ :  Τό ήμερολόγιο ένός ζώου. -  ’Εκδόσεις Γκοβότση, ’Αθήναι, 1939.
Γερ.  Γ ρ η γ ό ρ η :  Πορεία μεσ’ στή νύχτα. -  ’Εκδόσεις Γκοβότση, ’Αθήναι, 1939.
Θ. Μ ο σ χ ο ν α :  ’Αλαάφια, Σκίτσα της Δυτικής ’Αφρικής. -  ’Αλεξάνδρεια, 1938.
Γ . Μ α ρ κ ί δ η :  Στοχασμοί καί σημειώματα -  Τόμος Α ! -  Λευκοσία Κύπρου, 1939.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΪΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανηγγέλθη η ίδρυσές εν Αθηναις ένός ενδιαφέροντος γραφείου, προορισμένου νά έξυ- 
πηρετήση πολλαπλώς διά τών τμημάτων του κάθε τι, πού θά έχη σχέσιν μέ τά Γράμματα, 
την Καλλιτεχνία, τόν Τύπον καί τάς Έπιστήμας.

Το « Ιΐρακτορεΐον Πνευματικής Συνεργασίας » θά ένδιαφερθη συστηματικά καί μ* έν- 
διαφέρον γιά τήν εκτύπωση βιβλίων, τήν έπίβλεψη τής καλλιτεχνικής των παρουσιάσεως, 
εικονογραφησεως εξωφύλλων ή κειμένου, τής διαφημήσεώς των μέ άγγε> ίες καί κριτικές, 
κ. λ. π. Άκόμη θά είναι σέ θέση διά τοϋ τμήματος άποκομμάτων νά παρακολουθήση καί 
να στείλη στους συγγραφείς πού θά θελήσουν τ ’ αποκόμματα τών δσων γραφτούν γιά τό 
έργο τους και σ όποιον άλλο θελήση νά τοΰ στέλλωνται δ, τι γράφεται γιά ζητήματα ή ύπο- 
θεσεις πάσης φύσεως (ίδιωτικάς, γενικάς, ή προσωπικάς κ. λ. π.).

Τό « Πρακτορεΐον Πνευματικής Συνεργασίας» εΐναι ομοίως σέ θέση νά προμηθεύση 
παντοίου είδους συνεργασίες άπό τής σπουδαιοτέρας ύπογραφής μέχρι τής μικροτέρας, πού 
θά ήθελε τοΰ ζητηθή, είς έφημερίδας, περιοδικά, ήμερολόγια καί κάθε άλλην έκδοσιν τής 
Επαρχίας ή τοΰ έξω Έλληνισμοΰ, εικόνας, σκίτσα, μελέτες, άρθρα, ανταποκρίσεις, τηλε

γραφήματα, κ. λ. π.
Κοντά στ ανωτέρω εκτελεΐ καί παραγγελίες βιβλίων πού θά τοΰ έζήτουν πελάται ή 

συνδρομηται του, καλλιτεχνικας βιβλιοδεσίας, ώς καί κά&ε τι πού υπάγεται είς τήν σφαίραν 
τής πνευματικής άνωτερότητος.
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