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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΠΑΡΙ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

1. -  Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΤ, καθηγητρίας Ε θ 
νικού Πανεπιστημίου Άθ-ηνών : « Ή  ση
μερινή 'Ελληνίδα ».

3. -  Θ. ΒΟΡΕΑ τέως Πρυτάνεως Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών καί Προέδρου Ακαδημίας 
’Αθηνών: «Ή  κληρονομικότης καί τί> πε
ριβάλλον ώς παράγοντες τής διανοίας καί 
τοϋ χαρακτήρος. Μέρος Α '».

4. -  Θ. ΒΟΡΕΑ: « Ή  κληρονομικότης καί τό
περιβάλλον ώς παράγοντες τής διανοίας 
καί τοΰ χαρακτήρος. Μέρος Β' ».

-  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου Σκύρου καί 
Ιναρυστίας κ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ : 
« Θειον Κήρυγμα: 'Ομολογία καί άρνησις ».

5. -  Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗ : « Ό  Τουρισμός πριν
καί τώρα ».
Σ. ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ, συγ
γραφέως καί λογοτέχνιδος : « Οί Σουλιώ- 
τισσες ».
I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ ιταλικής λογοτεχ
νίας : « Ό  Γαβριήλ Ντ’ ’Αννούντσιο ».
Κ. ΔΙΠΛΑ -  ΜΑΛΑΜΟΤ, συγγραφέως 

καί λογοτέχνιδος: « Ήρωΐδες τής Έλλη
νικής Έπαναστάσεως ».

10. -  Κ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ, λογοτέχνου καί κριτι
κού : « Τά Κυριακάτικα φύλλα τών Ε φη
μερίδων ».

11. -  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου κ. κ. ΠΑΝΤΕ
ΛΕΗΜΟΝΟΣ : « Θειον Κήρυγμα: Καί
ποιήσω ήμας άλιεΐς άνθρώπων ».

13. -  Θ. ΣΤΝΑΔΙΝΟΥ, προέδρου έταιρείας 
Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων : « Έπί

6 . -

7. -

8 . -

τή πενταετία τοΰ θανάτου τοΰ Μπάμπη 
’Αννίνου».

14. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ ιταλικής φιλολο
γ ία ς : «Ό  Γαβριήλ Ντ’ ’Αννούντσιο».

15. -  Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Ό  Μπάμπης
Άννινος il.

17. -  Γ. ΑΝΝΙΝΟΥ, λογοτέχνου καί δημοσιο
γράφου : « 'Η ζωή τοϋ Πατέρα μου».

18. -  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου κ. κ. ΠΑΝΤΕ
ΛΕΗΜΟΝΟΣ : « Θειον Κήρυγμα: Έ πί 
τοΰ όρους τής Γαλιλαίας».

19. — Α. ΛΑΥΡΙΩΤΗ, συγγραφέως: « 'Ο Ά 
θως καί τά ιστορικά τοΰ 'Αγίου Όρους ».

21. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ ιταλικής φιλολο
γίας : « 'Ο Άρνάλδος Μουσολίνι ».

22. -  Γ. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ, ίατροΰ — οφθαλμι
άτρου : « Περί γλαυκώματος ».

24. -  Ν. ΠΕΡΔΙΚΑ, συγγραφέως καί λογοτέχ-
νιδος: «Τρεις Έλληνίδες πύιήτριες τοϋ 
19ου αίώνος ».

25. -  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου κ. κ. ΠΑΝΤΕ
ΛΕΗΜΟΝΟΣ : « Θειον Κήρυγμα : Φυσιο
γνωμίες μεγάλες ».

27. -  Κ. ΔΙΠΛΑ -  Μ ΑΛ AM ΟΥ, συγγραφέως
καί λογοτέχνιδος: « Ό  Πόρος, τό χαρι
τωμένο νησί».

28. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ ιταλικής φιλολο
γίας : « Ό  Μπενίτο Μουσολίνι, ώς συγ
γραφεύς ».

29. -  Κ. ΚΑΤΣΑΡΑ, νευρολόγου -  ψυχιάτρου:
« Τά. μαθητικά συσσίτια >κ
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Α Θ Η Ν Α Ι
τής Α. Ε. τοϋ 'Υπουργού -  Διοικητοΰ Πρωτευούσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΤΖΙΑ

Αισθάνομαι την άνάγκην, άπό πνευματικήν εντιμότητα, νά καθορίσω άπό τής 
πρώτης στιγμής, μέ τά πρώτα λόγια μου, τήν θέσιν πού θά πάρω ώς ομιλητής, έναντι 
τοϋ θέματος διά τό όποιον πρόκειται νά ομιλήσω,

Και δταν λέγω « έναντι τοΰ θέματος » χρησιμοποιώ μίαν εκφρασιν εντελώς συμ- 
βατ.κήν εις τάς διαλέξεις. Διότι εις την περίπτωσιν αύτήν δέν πρόκειται περί θέμα
τος. Πρόκειται περί κόσμου, περί ένός κόσμου αιωνίου, ό όποιος έλαβε διά τήν αι
ωνιότητα την άπαράμιλλον μορφήν του μέσα είς τήν περιοχήν αύτήν, έπί τής οποίας 
συνετελέσθη τό 'Ελληνικόν θαΰμα καί ύψώθη κάποτε — έπίσης διά τήν αίων.ότητα — 
τό λαμπρότερον παρατηρητήριον τοΰ φωτός.

’Ή μάλλον πρόκειται περί δλου τοΰ κόσμου. Διότι δέν υπάρχει καμμία άμφιβολία 
δτι άπό καθαρώς πνευματικής άπόψεως, έδώ, εις τό άστυ, είς τάς ’Αθήνας, καθωρί- 
σθη διά παντός ή υψηλή ειμαρμένη τών μεγάλων άνθρωπίνων έπιδιώξεων, έχαρά- 
χθησαν οί ΰψιστοι σκοποί τής ζωής καί έπήραν τό οριστικόν σχήμα τους δλαι άνεξαι- 
ρέτως αί άξίαι τοΰ ήθικοΰ, τοΰ διανοητικοΰ καί τοΰ καλλιτεχνικού προορισμοϋ τοϋ 
άνθρώπου. Αί άξίαι, αί όποΐαι έγιναν έκτοτε παγκόσμιον κεφάλαιον καί έπί τών όποιων 
έστηρίχθη, στηρίζεται καί θά εξακολούθηση πάντοτε νά στηρίζεται ό άνθρωπος, άνε- 
ξαρτήτως τοΰ γεωγραφικοΰ πλάτους καί τοΰ μήκους δπου ζή, έάν θέλη νά κρατήση 
τήν ισορροπίαν του, νά έξευγενίση τήν μοίραν του καί νά δώση είς δλας τάς ανησυ
χίας του ένα άσφαλή καί άνώτερον προσανατολισμόν.

’Από αύτήν τήν άπλήν ύπογράμμισιν τής σημασίας πού έδωσαν εις τάς ’Αθήνας 
τό παρελθόν της, ή δόξα της καί ό άποφασυτ.κός ρόλος πού έπαιξε διά νά πάρη τήν 
πνευματικήν καί τήν αισθητικήν της διαμόρφωσήν ολόκληρος ή άνθρωπίνη ζωή, άντι- 
λαμβάνεται κανείς άμέσως τήν άπεραντωτύνην τοΰ θέματος.

Ασφαλώς δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα, περισσότερον άνεξάντλητον καί εύρύ.
Διότι έπάνω είς τό έδαφος τοΰτο, τό όποιον κατέστησε βαθύτατα ιερόν, δχι μόνον 

δι’ ήμας άλλά καί δι’ δλον τόν αίσθανόμενον καί σκεπτόμενον κόσμον, ή περίλαμπρος 
ιστορία του, έχουν διασταυρωθή τά μεγαλύτερα ρεύματά πού έδημιούργησε μέ τήν 
θαυμαστήν καί πολύμορφον δρασιν του τό άνθρώπινον πνεϋμα.

Είς αύτήν, τήν κατάφωτον σκηνήν, τήν οποίαν εχει διακοσμήσει μέ τή χάρι τοΰ 
πλέον μεγαλοφυούς σκηνοθέτου ή φύσις ολομόναχη, ώς νά ειχε καί έκείνη τήν διαίσθη-
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σιν τοϋ καταπληκτικού ρόλου πού θά άνέθετον οί Θεοί είς την ’Αττικήν, έπαίχθη 
τό ύψηλότερον έργον πού συνέλαβε καί έπραγματοποίησεν ή άνθρωπίνη φαντασία, τοϋ 
οποίου ή εύρυτάτη πνευματική άπήχησις παρατείνέται άκόμη καί θά παρατείνεται 
έπ’ άπειρον εις δλον τόν κόσμον καί έφ’ δσον θά ύπάρχη ό κόσμος.

Διότι δλος ό κόσμος άντλεΐ άπό το έργον αύτό, δηλαδή άπό τήν αίωνίαν πηγήν τοϋ 
Ελληνικού θαύματος, πού άστραψε κάποτε άγνάντια στήν ωραιότερη θάλασσα δπου εχει 
καθρεφτισθή ό ουρανός, καί άνάμεσα άπό τάπιό χαριτωμένα βουνά πού έχει φωτίσει ό ήλιος.

’Ιδού διά ποιον λόγον αισθάνομαι τήν άνάγκην. δπως έτόνισα άπ’ άρχής, νά κα
θορίσω τήν θέσιν μου ώς όμιλητοϋ έναντι τοΰ θέματος πού πραγματεύομαι.

Δέν θά ομιλήσω περί τών ’Αθηνών μέ τήν σοφίαν καί μέ τήν πείραν πού δια
θέτουν οί μελετηταί τοΰ μεγάλου παρελθόντος της, μεταξύ τών οποίων άλλωστε, ομο
λογώ, δτι δέν έ'χω τήν τιμήν νά συγκαταλέγωμαι. Μέ άλλα λόγια δέν άντιμετωπίζω 
τό θέμα ώς ειδικός.

Μέ τήν εύκαιρίαν μάλιστα αύτήν θά μοΰ έπιτρέψετε νά σάς έμπιστευθώ καί ενα 
μυστικόν. Έξ ιδιοσυγκρασίας δέν προσφέρομαι πολύ είς τάς συγκινήσεις, τάς σεβαστάς 
οπωσδήποτε, τάς οποίας προκαλεΐ μέσα είς τόν άνθρωπον ή άνάμνησις τοΰ παρελθόν
τος. Ούτω, προκειμένου περί τών ’Αθηνών, άπλώς ώς μουσείου τών άναμνήσεων καί 
περιωρισμένως ώς ίστορικοΰ καί άρχαιολογικοΰ θησαυρού, άνεκτιμήτου έ'στω καί άνε- 
ξαντλήτου, δέν παρουσιάζω μόνον τήν έλλειψιν τής είδικότητος, άλλά καί' μίαν άκα- 
ταλληλότητα σχεδόν φυσικήν. ’Ακαταλληλότητα ή οποία εΐναι άποτέλεσμα τής ενστί
κτου προτιμήσεώς μου πρός δ, τι έκφράζει δρώσαν καί σφύζουσαν τήν ζωήν, πρός 
τά ζωντανά σχήματα, πρός τάς παλλομένας έκδηλώσεις, πρός τόν ρυθμόν δηλαδή τοΰ 
παρόντος καί τήν θέλησιν τοΰ μέλλοντος.

Τοΰτο — έννοεΐται — άσχέτως προς τήν βαθυτάτην εΰλάβειαν πού αισθάνομαι
έναντι τοϋ παρελθόντος τών ’Αθηνών, πού εΐναι τό παρελθόν τής Ελλάδος, πού εΐναι 
κάτι περισσότερον άκόμη, — τό παρελθόν δλης τής άνθρωπότητος καί τό όποιον ό 
χρόνος καί ή δόξα έχουν καταστήσει έννοιαν παγκοσμίως ίεράν.

Ά λλ ’ έδώ άκριβώς έχω νά διατυπώσω μίαν έπιφύλαξιν, άφορώσαν τον χαρακτήρα 
τοΰ Άθηναϊκοΰ παρελθόντος καί συγκεκριμένως τών μνημείων πού άποκαλοΰμεν έρεί- 
πια τοΰ μεγαλείου τών ’Αθηνών.

Δέν νομίζω δτι ό δρος αύτός έκφράζει τήν ψυχήν τών πραγμάτων, πού κατώρ- 
θωσαν νά έπιζήσουν ύπό τήν άκμήν τοΰ άστεος. Διότι πιστεύω βαθύτατα δτι αί ’Αθή
ναι δέν εΐναι άπλώς μουσεΐον. Διότι πιστεύω βαθύτατα δτι έν πάση περιπτώσει αύτό 
πού όνομάζομεν ’Αθήνας, παλαιάς έστω ’Αθήνας, κλασικάς δηλαδή ’Αθήνας, δέν εΐναι 
μία ύπόθεσις νεκροταφείου, ή οποία μάς συγκινεΐ μόνον μέ τήν ώραιότητα πού δίδει 
κάποτε ό θάνατος είς τούς πεθαμένους άνθρώπους καί είς τάς νεκράς έποχάς.

Σάς όμιλώ ώς ’Αθηναίος πού εζησεν έντονώτατα μέσα είς τόν τόπον αύτόν καί 
έπικαλοΰμαι τήν μαρτυρίαν δλων έκείνων πού έγνώρισαν καί ήσθάνθησαν τάς ’Αθήνας.

Ή  έννοια τοΰ θανάτου εΐναι έννοια άπολύτως άντιαθηναϊκή.
Τό ψΰχος πού δημιουργεί ή άπονέκρούσις διαλύεται μέσα είς αύτήν τήν θερμήν

άτμοσφαΐραν. Έδώ τίποτε -  θά έ'λεγε κανείς -  δέν πεθαίνει, τίποτε δέν παγώνει, τίποτε
δέν χάνει, έστω καί κομματιασμένο καί σακατεμένο, τήν έπαφήν του μέ τήν ζωήν.

Όλα, ίδέαι καί πράγματα, έχουν κάτι τό άειθαλές, μίαν μυστηριώδη δύναμιν 
έπιβιώσεως καί πέραν άπό τίς φοβερώτερες καταστροφές των, κάτι πού εΐναι σάν μία 
πνοή θεότητος, χυμένη άπό τά παληά χρόνια, χωρίς νά σβύνη ποτέ, μέσα είς τήν 
άτμοσφαΐραν τής πόλεως.

Σηκώστε τά μάτια σας πρός ένα οίονδήποτε ένθύμιο τών ’Αθηνών, ένα ναό, μία 
κολώνα, ένα μάρμαρο, ένα γυμνό τοίχο μέσα στόν ήλιο, πού εΐναι τό φτωχότερο 
πράγμα πού μπορεί νά συναντήση κανείς. "Ολα νομίζετε πώς ζοΰν, πώς ζεσταίνονται, 
πώς εκφράζονται μέσα στό γαλάζιο φώς πού τά περιβάλλει. "Ολα, δταν τά κυττάτε, 
αίσθάνεσθε δτι άποτελοϋν άκόμη, ώς τά σήμερα, παρακίνησι γιά τή ζωή.

Εΐναι πάντοτε ή αΐσθησις τής ζωής, τήν οποίαν εξακριβώνετε καί συναντάτε δπου 
βρεθήτε.

Καί μέσα στά έρείπια.
Νά τό θαΰμα τής αθανασίας τών ’Αθηνών. Νά τό μυστικό τής αίωνιότητός των, 

σκορπισμένης σάν τόν ζωογόνον άέρα, έπάνω σ’ δλα τά πράγματα πού άφησε.
Διά νά έχετε ζωηροτέραν τήν έντύπωσιν τοΰ θαύματος αύτοΰ, πού δέν εΐναι κατά 

βάθος παρά τό θαΰμα τής Ελληνικής ζωτικότητος φτασμένο μέχρι τής μορφής τών 
άψύχων, ένθυμηθεΐτε δσοι έπεσκέφθητε άλλας χώρας, τά έρείπια καί τά μνημεία άλλων 
πολιτισμών.

Ή διαφορά προκαλεΐ τήν κατάπληξιν.
Έκεΐ ή αΐσθησις τοϋ θανάτου είναι άμεσος καί καταθλιπτική. Μέ τό πρώτο 

βλέμμα αίσθάνεσθε δτι εΰρίσκεσθε είς τό νεκροταφεΐον μιάς έποχής. Άπόδειξις δτι 
νοιώθετε τήν ΐδια στιγμή έκείνη τήν παράξενη έντύπωσι τής ζωτικής έλαττώσεως πού 
δοκιμάζει πάντοτε ό άνθρωπος δταν έπισκέπτεται τάφους.

Έπάνω είς αύτά τά έρείπια τοϋ παρελθόντος, δσο καί νά προκαλοΰν τόν θαυμα
σμόν μέ τάς διαστάσεις των καί τήν περιέργειαν μέ τά γεγονότα πού ένθυμίζουν, δέν 
υπάρχει τίποτε άπολύτως πού νά ξαναδίνει τό ρίγος τής ζωής, πού νά ύποβάλη κάπως 
τή θερμή της διάθεσι είς τόν θεατή των.

Πελώριοι παγωμένοι σκελετοί έποχών καί δράσεων πού έτελείωσαν γιά πάντα. 
Θλιβερά άπολιθώματα τής ιστορίας, δπου έσβυσαν σύν τώ χρόνω δλα τά ΐχνη τής ζωής.

Καταλαβαίνετε άμέσως, δταν τά βλέπετε, δτι τά μνημεία αύτά, μόλις άπεσπά- 
σθησαν άπό τάς έποχάς τής άκμής των, μόλις έχασαν δηλαδή έκεΐνο πού τούς έξ- 
ησφάλιζε τό μεγαλεΐον των, έμειναν ψυχρά καί κενά, σάν τά όστρακα άπό τά όποια 
έχει άφαιρεθή κάθε ούσία.

Τίποτε παρόμοιον δέν συμβαίνει μέ τά μνημεία τών ’Αθηνών, μολονότι έρείπια, 
μολονότι συνήθως περισσότερον έρείπια. Προσέξατε. Κοντά τους δέν έχετε ποτέ τήν 
αΐσ&ησιν τοΰ νεκροταφείου. Κοντά τους εΐναι σάν νά περνάτε σ’ ένα κύκλον βαθύτερης 
καί ώραιότερης ζωής, σάν νά ξαναγεννιέσθε, σάν νά ξαναβρίσκετε τόν έαυτόν σας, σάν 
νά γίνεσθε πληρέστερος.

Χάρις είς το μυστικό τής ώμορφιάς, τής τελείας ώμορφιάς, ή οποία εΐναι έπίσης 
χαρά δπως εΐναι χαρά κάθε τι πού έρχεται νά ένισχύση τήν ζωικήν μας θέλησιν καί 
νά τήν άνασυντάξη ύστερα άπό τάς μοιραίας κρίσεις πού συναντά, αί Άθήναι πρέπει 
νά θεωρηθούν ώς ένα σύμβολον τής παντοτεινής αισιοδοξίας.
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Αί μεγάλαι τ. εριπέτειαί της, αί φοβεραί δοκιμασίαι άπό τάς οποίας έπέρασε έπί 
μακροτάτους αιώνας, οί άπερίγραπτοι κίνδυνοι πού άντιμετώπισε, τά άφάνταστα πλή
γματα πού έδοκίμασε, τίποτε, άπολύτως τίποτε δέν έστάθη ικανόν νά της άφαιρέση 
έκεΐνο πού τής παρεχώρησαν οί Θεοί: Τήν μοίρα τής αΐωνιότητος.

Ζοΰν καί τά συντρίμματα, της άκόμη.
"Ολα αύτά τά πληγωμένα, τά γκρεμισμένα πράγματα ε ίνα ι τόσο κοντά στόν άν

θρωπο πού μπofεΐ νά τά ίδή καί νά τά αίσθανθή, ώστε νά μπαίνουν άμέσως είς τήν 
οικειότητά του, νά γίνωνται στοιχεία τής εσωτερικής του ζωής καί παράγοντες τών 
πνευματικών του άνυψώσεων.

Καί δταν λέγωμεν τόν «άνθρωπον» δέν έννοοΰμεν τόν Έλληνα περιωρισμένο^ς. 
Τό φαινόμενον τής λατρείας τοϋ Έλληνος θά ήδύνατο νά έξηγηθή μέ τό επιχείρημα 
δτι ούτες αισθάνεται έντονώτερα τήν ώραιότητα τών ’Αθηνών διά τόν άπλούστατον 
λόγον δτι ώς Έλλην ύφίσταται βαθύτερα τήν έπίδρασιν τοΰ Έλληνικοΰ θρύλου.

Εΐναι βέβαια άναμφισβήτητον δτι -  τούλάχιστον έως ένα σημεϊον -  ή φυλετική 
παράδοσις προδιαθέτει τήν εύαισθησίαν μας προκειμένου περί τοΰ Άθηναϊκοϋ παρελ
θόντος, άν καί εΐναι έ_.ίσης άναμφισβήτητον -  αύτό δέ νά μείνη παρακαλώ άναμεταξύ 
μας — δτι συγκριτικώς οί όλιγώτερον άνερχόμενοι μέχρι τώρα είς τά Προπύλαια ήσαν 
οί Έλληνες καί ιδιαιτέρως οί Αθηναίοι.

Πάντως μία έξήγησ:ς τής λατρείας πού έμπνέει τό Ά στυ, οΰτω περιωρισμένη, θά 
εύρίσκετο εις όξυτάτην άντίθεσιν μέ αύτήν τήν έννοιαν τής γενικότητες, τής καθολι- 
κότητος, τής παγκοσμιότητος, τήν οποίαν προσέλαβε διά μέσου τόσων αιώνων ό θαυ
μασμός, ό προκαλούμενος άκόμη καί είς τό άκουσμα τοΰ ονόματος: Α θ ή ν α ι .

Δέν πρόκειται περί τοΰ άνθρώπου, μέσα είς τό πλαίσιον μιας συγκεκριμένης χώρας 
ή ένος συγκεκριμένου λαοΰ. Πρόκεται περί τής άνθρωπότητός. Πρόχειται περί ένός φαι
νομένου οικουμενικής εύρύτητος, τό όποιον περ-.έργως καί άντιθέτως πρός δ,τι θά ήμπο- 
ροΰσε νά φαντασθή κανείς, γίνεται άκόμη περισσότερον εύρύ καί άκόμη περισσότερ.ν 
έντονον μέσα είς τήν καθολικήν συνείδησιν διά τής παρόδου τοΰ χρόνου.

Αύτή ή διαπίστωσι: άποτελεϊ διά τάς Αθήνας τήν ύψηλοτέραν τιμήν. Αποτελεί 
.άκόμη μίαν πλήρη άπόδειξιν τοΰ γεγονότος δτι, παρ’ δλας τάς άφαντάστους πράγματι 
προόδους πού συνετελέσθησαν έκτοτε είς τόν κόσμον, ή έστία τής πνευματικής καί καλ
λιτεχνικής άκτινοβολίας δέν μετετέθη άπό τήν σεπτήν περιοχήν, δπου τήν έτοποθέτησε 
τό Ελληνικόν πνεϋμα.

Εΐναι πάντοτε έδώ, επάνω εις τά ίδια χώματα, κάτω άπό τόν ΐδιο ήλιο, άνά- 
μεσα άπό τά ΐδια βουνά, μπροστά στήν Ϊδια άπερίγραπτη θάλασσα.

Έδώ — είς τήν καρδιά τής Ελλάδος. Έδώ — είς τήν Α γία Τράπεζα τής γής. 
Διότι έπί τέλους, αύτό πού βλέπομε κάθε μέρα δέν εΐναι .δυνατόν νά έξηγηθή χωρίς 
τήν μεσολάβησιν τοΰ θαύματος.

(Έπεται τό τέλος)
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
(ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ)

Τής συγγραφέως καί λογοτέχνιδος κ. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΣ

Τό παρακάτω πού δημοσιεύω, μεταφράζοντάς το άπό τό ιταλικό, βρίσκεται χειρόγραφο στή 
Δημοσία Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Είναι άνυπόγραφο καί φέρνει τόν τίτλο: « Giornale annesso». 
Τό καθ’ αύτό ήμερολόγιο δέν ύπάρχει έκεϊ.

Φαίνεται πώς θά τώγραψε κάποιος φιλέλληνας ΐταλός, πολεμιστής μάλλον, πού παρακολούθησε 
τήν έκστρατεία τοϋ ’Αλή γιά τή Λευκάδα, στά 1807, τότες πού ώνειροπόλησε νά προσάρτηση τήν 
’Επτάνησο στό Κράτος του. Είναι γνωστό πόσον ό τύραννος τών Ίωαννίνων ένδιαφέρονταν γιά νά 
πιτύχη τήν άπόβασι τοΰ στρατοΰ του. Άφοΰ άπέτυχεν ό σκοπός του αναγκάσθηκε νά διακόψη τόν 
πόλεμο κατά της Λευκάδας, σάν ήλθε διαταγή νά παραδώσουν οί Ρώσοι τά 'Εφτάνησα στούς Γάλ
λους. Ό  Άλής βάλθηκε μέ μεγάλη θηριωδία νά έξοντώση τούς Άρματωλούς.

Αύτά περιγράφει ό άγνωστός μας συγγραφέας στές προσθήκες πού βρίσκομε τοΰ ημερολογίου 
του, καθώς καί τά βασανιστήρια πού ύπόφεραν οί Σουλιώτες μετά τό θάνατο τοΰ Άλή άπό τούς 
διαδόχους του, στήν άρχή, ώς σύμμαχοι τοΰ τυράννου. Οί Σουλιώτες είχαν ταχθή στό πλευρό του 
ΰστερ’ άπό γενναίες ύποσχέσεις τοΰ Άλή σχετικές μέ τήν έλευθερία τους.

Μαρ .  ' Ε π τ .

'Ο Άλή-πασάς πού έχει τόσα δείγματα τοΰ ήρωϊσμοΰ τών Άρματωλών, εΐναι 
πολύ άνήσυχος βλέποντας τήν μεγάλη δυσκολία πού άπαντέχνει, δχι γιά νά τούς κατα- 
στρέψη -  γιατί ό ϊδιος τό βρίσκει όλότελα άδύνατο — άλλά τουλάχιστο νά τούς δια- 
σκορπίση. Τό ζητάει μέ τό σκοπό νά τούς κάμη νά μή νοιώσουν ετσι ένωμένοι τή δύναμί 
τους. ’Έχει μπροστά στά μάτια του τό άποτέλεσμα τής έπανάστασης τών Σέρβων, πού 
τόσο γλήγορα κατώρθωσαν νά τινάξουν τόν βάρβαρο ζυγό, πού τούς πίεζε καί έγιναν 
λαός λεύτερος.

Φοβάται τώρα. κάτι παρόμοιο, κ’ έστειλε έναντίον τών άρματωλών άπάνω άπό 
3000 άνθρώπους, άπό τήν Άρτα, τήν Πρέβεζα καί τήν Ακαρνανία. Ά λλ ’ ουτε αυτοί 
τοΰ φαίνονται άρκετοί καί στέλνει άκόμη 700 άπό τούς σωματοφύλακές του τοΰ Σώ
ματος τών Ζ α γ ο ρ ι α ν ώ ν ,  καθώς λέγεται. Αύτοί ένώθηκαν μέ τούς Έλληνες στήν 
περιοχή τής Άρτας καί τών Άγράφων. Δέν ήταν δλοι οί Άρματωλοί σ’ αύτή τή συ- 
νάντησι — δλοι δλοι υπερβαίνουν τούς χίλιους — άλλά μονάχα τό τρίτο: τούς ώδηγοΰσαν 
οί γενναίοι άρχηγοί Κίτσος Μπότσαρης καί Κατσαντώνης. Πρός τή δύση τοΰ ήλιου, 
ή μάχη έγινε πολύ άγρια κι άπό τά δυό μέρη. Μάταια οί άρχηγοί τών στρατιωτών 
τοΰ Άλή επιχείρησαν νά κυκλώσουν μέ τό πλήθος τους τούς 'Έλληνες.

Κάθε βήμα πού έκαναν γιά νά πραγματοποιήσουν τό σχέδιό τους, τό πλήρωναν 
μέ τό αΐμά τους, συναντώντας παντοΰ τό θάνατο. "Ο,τι νάκαναν γιά νά νικήσουν καί 
νά μή νικηθοΰν, ήταν άνώφελο, μ’ δλο πού στό διάστημα τής έπίθεσης λάβαιναν άδι- 
άκοπα ένισχύσεις. Βλέποντας τέλος τό άδύνατο ν’άντισταθοΰν πάρα πάνω στήν ορμή τών 
γενναίων Ελλήνων, στις έξι τό βράδυ άποσύρθηκαν, κακώς έχοντας, άφήνοντας στό 
πεδίο άπάνω άπό 800 νεκρούς άπό τούς καλύτερούς τους, καθώς καί άφθονο υλικό πο
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λέμου. Άπό τούς 'Έλληνες σκοτώθηκαν μόνο δέκα, ενας άπ’ αύτούς λεγόταν Δίπλας, 
γνωστότατος γιά τήν άνδρεία του καί πολύ ορμητικός. Πολλές φορές μέ τό σπαθί στό 
χέρι εισχώρησε στίς έχθρικές γραμμές, δπου τέλος θυσιάστηκε γιά την Πατρίδα.

Οί σύντροφοί του άφοΰ φυσικά λυπήθηκαν γιά τό χαμό του, τόν έ'θαψαν μέ τούς 
άλλους νεκρούς. "Υστερ’ άπό τή μεγάλη αύτήν έπιτυχία, οί Τούρκοι φοβήθηκαν τόσον, 
ωστε αποφεύγουν κάθε συνάντησι. ’Αντίθετα οί "Ελληνες άπόχτησαν τόση τόλμη καί 
τόση πεποίθησι, ώστε μπορεί κανείς νά έλπίζη, πώς στό μέλλον θά κάμουν επιχειρή
σεις πιό θετικές καί έπωφελέστερες.

Ή  διάδοσι πώς ό ’Αλή πασάς ετοιμαζόταν νά έπιτεθή κατά τής Λευκάδας, έφτασε 
στ’ άφτιά τών Άρματωλών, οί όποιοι έκαμαν συμβούλιο άναμεταξύ τους καί άπο- 
φάσισαν ενα μέρος άπό αύτούς νά πάη άμέσως νά βοηθήση τό νησί. Διάλεξαν λοιπόν 
250 άπό τούς πιό γενναίους καί τούς έστειλαν έκεΐ. Καί πρώτα έστειλαν δέκα μόνο 
γιά ν’ αναγγείλουν τόν πηγαιμό τών άλλων.

Τοϋ κόσμου τίς ενοχλήσεις καί τίς δυσκολίες συνάντησαν στό δρόμο τους. Οί Τοΰρκοι 
που υποπτεύονταν τον σκοπο τους, αμέσως ενωθήκαν, καί άφου έστειλαν ένα μονωμένο 
σώμα μπροστά γιά νά καταλάβη ολους τούς λόφους άπ’ δπου θά περνούσαν οί άλλοι, 
χωρίσθηκαν σέ δυό καί τούς άκολούθησαν. ’Έδωσαν άκόμη έντολή στόν Άραβα Γιου- 
σούφ γιά νά πάη.

Αύτός έστειλε άμέσως πενήντα γιά νά καταλάβουν τήν πεδιάδα τής Ζαβέρδας, 
άπ’ δπου θά περνούσαν οί Άρματωλοί γιά νά έπιβιβασθοΰν. Ό λ ’ αύτά δμως δέν χρη
σίμεψαν σ’ άλλο, άπό τοΰ ν’ αύξήσουν τήν γενναιότητα τών Ελλήνων.

Στίς οχτώ ήμέρες πού χρειάσθηκαν γιά νά φτάσουν τήν παραλία έδέχοντο άδι- 
άκοπα έχθρικές επιθέσεις. Άλλά γ ι’ αύτούς δέν υπήρχε δυσκολία. Αντιμετώπισαν τά 
πάντα. Αμύνθηκαν, υπερπήδησαν δλα. Κάθε φορά, πού τούς έβλεπαν οί Τοΰρκοι νά 
φθάνουν μέ όρμή εναντίον τους, έφευγαν, ώς που στό τέλος τούς άφησαν λεύτερο τό 
διάβα. Μόλις έφθασαν στό Βίοστρι τής Ακαρνανίας, μέρος πού άπέχει άπό δώ δέκα 
ώρες, σταμάτησαν γιά νά προμηθευτοΰν τρόφιμα πού τούς έλειπαν άπό δυό ήμέρες, καί 
γιά ν’ άναπαυθοΰν κι δλα άπό τό μακρό καί κουραστικό ταξείδι.

Σε λιγο έφθασαν οί Γοϋρκοι. Ό στρατός τους ήταν τετραπλάσιος άπό τούς Άρμα- 
τωλούς. Ντράπηκαν λοιπόν ν’ άποφύγουν τή μάχη. Έτσι άρχισαν νά παρατάσσωνται 
καί νά καταλαβαίνουν τίς καλύτερες θέσεις, γιά ν’ άμυνθοΰν δσο θά γινόταν καλύτερα.

Ματαιον όμως καί τοΰτο. Άφοΰ οί "Ελληνες πολέμησαν γιά τέσσερις ώρες ώρμησαν 
με το σπαθί στο χερι και ανοιξαν με την παλληκαρια τους το δρόμο. Απάνω άπό είκοσι 
Τοΰρκοι σκοτώθηκαν, καί πολλοί πληγώθηκαν. Άπό τούς Έλληνες ένας μόνο χάθηκε 
καί δυό πληγώθηκαν έλαφρά. 'Ύστερ’ άπό τήν έπιτυχημένη ταύτη έπίθεσι, δέν είχαν 
οί Τοΰρκοι πιά τό θάρρος νά έμποδίσουν τή διάβα τους. Καί οί 500 πού βρίσκονταν 
άπο πριν στην Ζαβερδα μαθαίνοντας τη νικη τους, δέν τόλμησαν νά τούς έπιτεθοΰν, 
αλλα τους κοίταζαν απο μακρυα, ουτε παλι τόλμησαν να κατεβουν γιά νά τούς εμπο
δίσουν την αποβιβασι. I ους πήραν δυο καράβια, πού τήν έποπτεία του: είχεν ό 
Κ. Κομιτοπουλος, ο οποίος σταλθηκεν επίτηδες εκεί. 'Ο ίδιος τήν προηγούμενη ήμέ
ρα είχε ρίξει πολλές κανονιές στην παραλία πού είχαν φανή οί Τοΰρκοι καί τήν 
επομένη τούς εκαμε ν’ άποσυρθοϋν. "Ολοι οί Άρματωλοί άποβιβάσθηκαν καί τό πρωι

στρατοπέδεψαν στοΰ πασά. Πολύς κόσμος άπό τήν πόλι έτρεξε νά τούς συναντήση καί 
νά τούς συγχαρή γιά τήν άφιξί τους. Τήν άλλην ήμέρα ήλθαν στήν πόλι καί οί άρ- 
χηγοί τους καί παρουσιάσθηκαν στόν Παπαδόπουλο, ό όποιος τούς δέχθηκε μέ πολλή 
καλωσύνη.

Θά παρέλειπε ένα καθήκο τό νησί αύτό, άν δέν άνεγνώριζε τήν ώφέλεια πού έλαβε 
άπό τόν ήρωϊσμό τών Άρματωλών.

Ό πασάς, πού λίγο φροντίζει γιά τό συμφέρον τοΰ ήγεμόνα του, καί πού πάντα 
του άσχολήθηκε μόνο μέ τίς δικές του υποθέσεις, άρχισε ν’ άποφεύγη νά πάη στό στρα
τόπεδο τοΰ μεγάλου Βεζύρη μέ διάφορες προφάσεις. Προσποιόταν τόν άρρωστο, καί 
χίλια δυό άλλα.

Έπειτα μάθαμε άπό άλλο μέρος, πώς έστειλε μυστικά τόν έπίτροπό του στήν Κων
σταντινούπολή μέ τήν έντολή νά μή φεισθή οΰτε χρήματα, οΰτε μέσα γιά νά τόν σώση 
άπό τήν πρόσκλησι.

Ή δυστυχία ήλθε στήν πρωτεύουσα μετά τήν πτώσίν του. "Οσοι άπό τούς άξιο- 
λογώτερους διέφυγαν τό θάνατο στίς πρώτες στιγμές τής έπαναστάσεως θυσιάστηκαν 
κατοπινά άπό τό διάδοχό του.

Κάθε μέρα καταστρέφουν καί σκοτώνουν πρόσωπα κάθε τάξης γιά νά πάρουν τίς 
περιουσίες τους. Δέν είναι άπαραίτητο νάχουν κάμει έγκλημα. Φτάνει νά υπηρέτησαν 
τον προκάτοχο καί νάναι πλούσιοι. Ή Θεία Πρόνοια δέν θά μπορέση ν’ άνεχθη νά γί
νονται τόσες καταστροφές στήν άνθρωπότητα. Ελπίζω νά βοηθήση νά καταστραφή μιά 
γιά πάντα ή τυραννική καί άδικη τούτη δυναστεία.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΡΟΣΟΓ ΠΡΟΣ ΚΑΛΒΟΝ
τοϋ καθηγητοϋ καί λογοτέχνου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ό Κάλβος παραμένει πάντοτε ό παραμελημένος καί ό άγνωστος, τόσον δσον άφορά 
τήν ζωήν δσον καί τό έργον του. Ά ν  έξαιρέσωμεν όλίγας γενικάς κρίσεις διά τάς 
γνωστάς είκοσι έλληνικάς ώδάς του, τάς όποίας οί περισσότεροι μελετηταί του επανα
λαμβάνουν σχεδόν αύτολεξεί καί στερεοτύπως, τό υπόλοιπον μέρος τής παραγωγής τοΰ 
μεγάλου μας ποιητοΰ καί αί λεπτό μέρειαι τής ζωής του παρημελήθησαν έξ ολοκλήρου^

Παντελώς άγνωστα ήσαν μέχρι πρό τίνος έν Έλλάδι τά ιταλικά έργα(1), άγνω
στος ή τραγωδία « Δαναΐδες » καί άνέκδοτος ό « Θηραμένης (2) ». Άλλά καί ή άλλη-

(1) Άπό τά ιταλικά έργα τοϋ Κάλβου μετέφρασα ήδη καί έδημοσίευσα μέ σχετικά σχόλια τά  
έξης: «Α ί περί τέχνης θεωρίαι τοϋ Κάλβου » είς «Πάφον», Φεβρουάριος 1937, «Ή  ώδή είς Ίονίους 
τοΰ Άνδρέου Κάλβου» είς « Νέαν 'Εστίαν», 15 ’Απριλίου 1937, « Ή  περί αυτοκτονίας άπολογία- 
τοϋ Κάλβου» είς «Νέαν Ε στίαν», 1 ’Οκτωβρίου 1937. Τών λοιπών ιταλικών έργων μετάφρασιν- 
θέλω δημοσιεύσει προσεχώς.

(2) Τά κυριώτερα ιταλικά έργα είς τό πρωτότυπον έξέδωκα τελευταίως είς Ρώμην ύπό τόν 
τίτλον « A n d r e a  C a l b o :  Opere I ta l ia n e : Teramene; Le D anaid ie  scritti m inori», Istituto.
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λογραφία τοΰ Κάλβου μόνον έν μέρει είναι γνωστή είς τήν Ελλάδα, πολλαί δέ έπι
στολαί παραμένουν άκόμη άνέκδοτοι είς τήν Βιβλιοθηκην Λαμπρονικα τοΰ Λιβόρνου (1). 
Συλλέξας πλούσιον υλικόν περί τοΰ ένδοξου τούτου συμπατριώτου τοΰ Σολωμοΰ καί 
τοΰ Φωσκόλου, έλπίζω ταχέως νά καταστήσω εύρύτερον γνωστά πολλά σημεία τοΰ έργου 
καί τής ζωής τοΰ παραγνωρισθέντος ποιητοΰ.

Σήμερον περιορίζομαι νά παρουσιάσω μίαν έπιστολήν σταλεΐσαν προς τόν Αν- 
δρέαν Κάλβον παρά τοΰ φίλου του Δημητρίου Δρόσου, ολίγον μετά τήν άναχώρησιν 
τοΰ πρώτου έκ Λιβόρνου καί τήν μετάβασίν του είς Φλωρεντίαν.

Ό Δημήτριος Δρόσος, Έλλην έπίσης διαμένων είς Λιβόρνον δπου, ώς γνωστόν, 
κατά τόν παρελθόντα αιώνα ήκμαζεν άξιόλογος Έλληνική παροικία, είχε συνδεθή, ώς 
φαίνεται άπό τόν τόνον τής έπ’.στολής του, διά στενής φιλίας μέ τόν Κάλβον. ’Ασχο
λούμενος καί αύτός μέ τήν λογοτεχνίαν καί τά φιλολογικά ζητήματα, καί τέλειος 
γνώστης τής ιταλικής, τήν οποίαν χειρίζεται εύχερώς καί είς τάς πλέον έξεζητημένας 
έκφράσεις, εΐ'/ε παρακαλέσει τόν Κάλβον, δταν ούτος εγκατελειψε το Λιβορνον μετα- 
βαίνων πλησίον τοΰ Φωσκόλου, νά τοΰ άποστείλη τήν τραγωδίαν « Αϊας», τήν οποίαν ό 
ποιητής τών Χαρίτων είχεν συγγράψει πρό έτους περίπου, καί ή όποία ειχε κινήσει 
ευρύ τό ένδιαφέρον, ιδία: διά τούς πολιτικούς υπαινιγμούς της (2).

Ά λλ ’ ό Κάλβος -  κατά τήν συνήθειάν του -  μετά τήν άναχώρησιν του, έλησμό- 
νησε τήν ύπόσχεσιν ή διά λόγους άγνώστους δέν ήδυνήθη νά τήν έκπληρώσγ), άφήσας 
τόν φίλον του νά άναμένη ματαίως τό έργον ή σχετικάς πληροφορίας. Διά τοΰτο καί 
ό Δρόσος, άφοΰ ή υπομονή του έξηντλήθη καί άφοΰ ήρχισε νά χάνη κάθε έλπίδα να 
λάβη το ύποσχεθέν έργον, άπεφάσισε νά γράψη είς τόν Κάλβον ΐταλ'.στί, άλλ’ είς γλώσσαν 
άρχαΐζουσαν, ώ ; θά έλέγομεν ήμεΐς, μέ έκφράσεις μάλλον ποιητικάς καί έξεζητημένας. 
Ό τόνος εΐναι φιλικός, άλλά πολύ ειρωνικός καί ολίγον καυστικός. Ή έπιστολή μάλιστα 
αρχίζει μέ ενα δίστιχον, είς τό όποιον ό έπιστολογράφος, παίζων μέ τάς Ίταλικάς 
λέξεις fede, infida, si flda, λέγει δτι εΐναι άνόητος δποιος πιστεύει είς τήν « άπιστον 
πίστιν » τοΰ Κάλβου.

’Ιδού τό κείμενον τής έπιστολής είς μετάφρασιν: (3).
« Έ χ ε ι  ό ρ ε ι χ α λ κ ί ν η ν  κ α ρ δ ί α ν ,  δ σ τ ι ς  ε ί ς  τ ή ν  ά π ι σ τ ο ν  π ί σ τ ι ν  τ ο ϋ  Κ ά λ β ο υ  

» έ μ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι .

per l ’Europa Orientale, Roma, 1938. Ό  τόμος περιλαμβάνει, τά έξης έργα: Teramene (τρα
γωδία άνέκδοτος), Le D anaidi, Ode ag li Jo n ii, Progetto di nuovi principi di Belle Let- 
tere app licab ili a lle  Belle A rti, καί L ’apologia del suicidio.

(1) Τήν άλληλογραφίαν τοϋ Κάλβου ώς κα! διαφόρων γνωστών του μέ σχετικά σχόλια καί 
πληροφορίας θά δημοσιεύσω προσεχώς.

(2) Τήν τραγωδίαν «Αϊας»  ό Φώσκολος έγραψε μεταξύ Φεβρουάριου καί ’Οκτωβρίου τοΰ 1811, 
άνεβίβασε δέ είς τό θέατρον τήν 9 Δεκεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους. Άπό τεχνικής άπόψεως τό έργον 
είναι μάλλον μέτριον, άλλ’ είχε μέγαν άντίκτυπον διά δοξασίας τινάς καί υπαινιγμούς πολιτικής φύ- 
σεως έναντίον σημαινόντων πολιτικών καί αύτοΰ τοΰ Αύτοκράτορος τής Αύστρίας. Αί παραστάσεις 
διεκόπησαν, ό δέ Φώσκολος έγκατέλειψε τό Μιλανον και μετά περιοδείαν είς διαφόρους πόλεις τής 
Βορείου ’Ιταλίας μετέβη τόν Αΰγουστον τοΰ 1812 είς Φλωρεντίαν, δπου συνηντήθη βραδύτερον μέ 
τόν Κάλβον.

(3) Τό ιταλικόν πρωτότυπον έδημοσίευσε τό πρώτον ό ίταλός φωσκολιστ/]ς Camillo Anto- 
n a-T raversi είς τήν μελέτην του « Notizie e document! sopra Andrea Calbo», δημοσιευθεΐ-

« Π α ρ ή λ θ ο ν  ήδη άφ’ δ του  σέ ε ί δ ο ν  τ έ σ σ α ρ α  φ ε γ γ ά ρ ι α .  Ε κ α τ ό ν  ε ί κ ο σ ι  φ ορά ς  
» π ε ρ ι ε σ τ ρ ά φ η  ή γή  π ε ρ ί  τό ν  ά ξ ο ν ά  τ η ς  κ α ι  ά λ λ α ς  τ ό σ α ς  ο α κ τ ι ν ο β ο λ ώ ν  ή ν ί -  
» ο χ ο ς (1), ό έ ξ ε λ θ ώ ν  έκ τ ο ΰ  κ ό λ π ο υ  τ ή ς  Θ έτ ιδος ,  έ φ ω τ ι σ ε  το Η μ ι σ φ α ι ρ ι ο ν  μας,  
« ά φ ’ δτου  σύ, δ ιά  φ ι λ ι κ ώ ν  ε κ φ ρ ά σ ε ω ν  τήν τραγωδίαν (2> τή ν  έ π ι γ ρ α φ ο μ έ ν η ν  « Α ? α ς »  
» μ ο ΰ  ΰ π ε σ χ έ θ η ς .

« Μ ά τ η ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ς  μ ε τ έ β η ν  πρός  τό ν  δ η μ ό σ ι ο ν  φορέα  τ ώ ν  ξ έ ν ω ν  σκέψ ε -  
» ω ν  (3), ζ η τ ώ ν  μ ετ ’ ά δη μ ον ί ας  π α ρά  σοΰ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ν  χ ά ρ τ η ν .  Δ ι ε ψ ε ύ σ θ η σ α ν  μέ- 
» χ ρ ι  σ ήμ ερ ον  αί  ε λ π ί δ ε ς  μου. Έ π ί  τ ο ύ τ ο ι ς  τό ν  Ουρ ανό ν  ε ν θ ε ρ μ ω ς  έ π ι κ α λ ο υ μ α ι ,  
» 6 π ω ς  ε ί ς  τ ή ν  κ α ρ δ ί α ν  σου έ ξ υ π ν ή σ η  τά  α ι σ θ ή μ α τ α  φ ι λ ί α ς ,  ά τ ι ν α  ε ί ς π α ρ ε λ θ ό ν -  
» τ α ς  χ ρ ό ν ο υ ς  μ ε τ α ξ ύ  ή μ ώ ν  έ π ε κ ρ ά τ ο υ ν .  Ά !  έά ν  ή δ υ ν ά μ η ν  να έ χ ω  σ ή μ ε ρ ο ν  εδώ 
» τ ο ύ ς  τ ρ α γ ι κ ο ύ ς  μ ό χ θ ο υ ς  τοΰ έξοχου όδηγοΰ καί διδασκάλου W ϊν α  δ υ ν η θ ώ  νά άπο- 
» λ α ύ σ ω  κ α ί  θ α υ μ ά σ ω  τ ή ν  ώ ρ α ι ό τ η τ α  α ύ τ ώ ν !

» Μή λ ο ι π ό ν  π λ έ ο ν  κ α θ υ σ τ ε ρ ή ς  τ ό σ ον  π ρ ο σ φ ι λ ή  ύ π η ρ ε σ ί α ν ,  αν ε ί ς  σέ ε ί ν α ι  
» δ υ ν α τ ό ν  νά  τ ή ν  έ κ π λ η ρ ώ σ η ς ·  ή, τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν ,  μ ία  έ π ι σ τ ο λ η  σου άς  μέ πληρο-  
» φ ο ρήσ η ,  δ τ ι  ε ί ν α ι  α ν ω φ ε λ ε ί ς  π λ έ ο ν  αί  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ι ,  δ π ω ς  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ή  η 
» ε π ι θ υ μ ί α  μου» .

» Ώ ς  ά ρ μ ό ζ ε ι  ε ί ς  τ ρ α γ ι κ ό ν  σ υ γ γ ρ α φ έ α ,  ό Δ ρόσ ος  μ ε τ ε χ ε ι ρ ι σ θ η  μ ε τ α  σοΰ 
κ α τ ά λ λ η λ ο ν  γ λ ώ σ σ α ν .

« Χ α ϊ ρ ε .  Ό  άπό  σέ, ό λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν  σοφός ,  άλ λ ’ δ μ ω ς  ά ν τ ά ξ ι ο ς  φ ί λος ,
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς  Δ ρόσ ος .

σαν είς τό ιταλικόν περιοδικόν « Rassegna critica della  le tte ra tu ra  it a l ia n a » Arpino, 1916, 
έχει δέ ώς έξης :

« Ha ben di bronzo il  cuor chi dell’infida 
Fede di Calbo m ancator si fida ! »

Scorse gi& da quel tempo in  cui t i  v id i ora son quattro  lune.
Per cento venti volte si raggiro la  terra  sopra i l  suo asse, e per a ltre ttan te  il raggiante 

cocchiero, sorto dal sen d i Teti, i l  nostro Emisfero rischiaro, da che tu , con am ichevoli 
accenti, la  Forcelida Tragedia in tito la ta  Ajace a me prom ettesti.

Invano dal pubblico forier de’ sensi a ltru i io quotidianam ente m i portai, ricercando 
ansioso alcun da te  vergato foglio. Fu delusa fin qui la  m ia speranza. II Cielo intanto arden- 
tem ente invoco, accio nel seno tuo ridesti i  sensi d’am icizia che nei trascorsi tem pi in noi 
regnava. Ah, potessi aver io qui le magiche fatiche del tuo sublime Duce e Maestro, onde 
gustar le  potessi e amm irarne le bellezze !

Non p iii dunque m i r itarda si grato Ufficio, se pure a te  concesso έ i l  farlo; o almeno 
da te  vergato un foglio, me pur partecipato renda, che inu tili sono ormai le  mie premure 
onde render pago i l  mio desio.

Qual a tragico scritto conviensi, Drosso adopero teco la  lingua.
Addio. Di te , benche men saggio ma pur degno amico

Demetrio Drosso.
Da Labron 39 di dopo il solstizio d’Eolo.

Puori:
Andrea Calbo

presso il  Sig. Ugo Poscolo 
Firenze.

(1) ’Εννοεί, φυσικά, τόν ήλιον.
(2) 'Υπογραμμίζει ό άποστολεύς, δστις μάλιστα είς τήν λέξιν τραγωδία προτάσσει τό έπίθε- 

τον « Forcelida », τοΰ οποίου κατέστη άδύνατον νά έξακριβώσω τήν σημασίαν.
(3) ’Εννοεί -τόν ταχυδρόμον.
(4) 'Υπογραμμίζει ό άποστολεύς.

  225 _____
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Έ κ  Λ α μ π ρ ό ν  39 ή μ έ ρ α ς  μ ε τ ά  τό ή λ ι ο σ τ ά σ ι ο ν  το ϋ  Α ιό λου .

Καί εξω τής έπιστολής:
Ά ν δ ρ έ α ν  Κ ά λβ ο ν

Παρά τω κ. Οΰγω Φωσκόλω.
Φλωρεντίαν

Ή  επιστολή αδτη, μέ τινας άλλας, άποτελεϊ μίαν άκόμη μαρτυρίαν περί τής άδια- 
φορίας, τήν οποίαν έδείκνυε γενικώς ό Κάλβος πρός τούς συγγενείς (1) καί φίλους, τό 
δέ δίστιχον μέ τό όποιον άρχίζει τό κείμενον μας πείθει οτι οί φίλοι του τόν είρω- 
νεύοντο γενικώς διά τό έλάττωμά του. Ποιον άποτέλεσμα εφερεν ή έπιστολή τοϋ Δρόσου 
δέν γνωρίζομεν: κατά πάσαν πιθανότητα ό άποστολεύς άνωφελώς θά άνέμεινε νέα 
παρά τοΰ φίλου του.

Ά ν  δμως διά τόν άποστολέα ή έπιστολή δέν εΐχε ούδεμίαν ώφέλειαν, πολύτιμος 
καθίσταται δι’ ήμας, καθότι μάς επιτρέπει νά προσδιορίσω μεν σημεΐά τινα τής ζωής 
τοΰ Κάλβου, σχετικά μέ τήν άναχώρησίν του έκ Λιβόρνου καί τήν μετάβασίν του είς 
Φλωρεντίαν. Μέχρι τοΰδε έπεκράτει ή ιδέα δτι ό Κάλβος μετέβη πρώτον εις Φλω
ρεντίαν καί δτι μόνον βραδύτερον έγνωρίσθη έκεϊ μέ τόν Φώσκολον. Άντιθέτως ή 
έπιστολή τοΰ Δρόσου μάς έπιτρέπει νά συμπεράνωμεν τό αντίθετον, δτι δηλ.. ή γνω
ριμία τών δύο άνδρών, έστω μόνον δι’ άλληλογραφίας ή μέσω τρίτων, ήτο προγενε- 
στέρα τής είς Φλωρεντίαν μεταβάσεως τοΰ Κάλβου, δέν άποκλείεται δέ αδτη νά έπρα- 
γματοποιήθη κατόπιν ύποδείξεω; ή προσκλήσεως τοϋ Φωσκόλου. Τοΰτο έξάγεται έκ 
τοΰ γεγονότος, δτι ό Κάλβος πρό τής άναχωρήσεώς του έκ Λιβόρνου εΐχεν ύποσχεθή 
νά άποστείλη εις τόν φίλον του έργα τοΰ « όδηγοΰ καί διδασκάλου» Φωσκόλου, τών 
οποίων ή πώλησις ενεκεν πολιτικών λόγων άπηγορεύετο εις τήν έλευθέραν άγοράν, καί 
έκ τοϋ δτι ό Δρόσος χωρίς νά λάβη ούδεμίαν εΐδησιν έκ μέρους τοΰ Κάλβου, άπηύ- 
θυνε τήν έπιστολήν του « παρά τώ Φωσκόλω», γνωρίζων φαίνεται δτι ό φίλος του 
ποιητής άπό τής άφίξεώς του εις Φλωρεντίαν έπρόκειτο νά φιλοξενηθή παρά τοΰ ποιητοΰ 
τών Χαρίτων.

Άλλά καί τήν άκριβή χρονολογίαν τής έκ Λιβόρνου άναχωρήσεως τοΰ Κάλβου 
δυνάμεθα νά καθορίσωμεν διά τής αύτής έπιστολής. Καθώ; μάς πληροφορεί ό άπο
στολεύς αΰτη έγράφη 39 ήμέρας μετά τό ήλιοστάσιον τοΰ Αιόλου, εΐχον δέ παρέλθει 
άπό τής άναχωρήσεως τοΰ Κάλβου έκατόν είκοσι ήμέραι (έκατόν είκοσι φοράς περι- 
εστράφη ή γή περί τόν άξονά της, γράφει έπί τό ποιητικώτερον ό Δρόσος). Θά ήρκει 
έπομένως νά έξακριβωθή ή ημερομηνία πρός τήν οποίαν άντιστοιχεΐ ή 39η ημέρα τοϋ 
ήλιοστασίου τοΰ Αιόλου καί νά άφαιρεθώσιν έκ ταύτης περί τούς τέσσαρας μήνας.

(1) Βλ. σχετικώς καί τό δρθρον μου: «Μία έπιστολή τοΰ Νικολάου Κάλβου πρός τόν άδελφόν 
του ’Ανδρέαν », εις τήν « Έλληνικήν Έπιθεώρησιν », ’Ιανουάριος 1937.

« ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ » Κ Α Ι « ΘΓΣΙΑ ΤΟΓ ΑΒΡΑΑΜ »
τοϋ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας έν τώ Β. Πανεπιστήμιο)

Ρώμης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Οί στ. 433 καί 795 τής « Θυσίας», δπου πρώτα ή Σάρρα κι έπειτα ό ίδιος ό 
’Ισαάκ μιλάνε πονετικά γιά τό δυστυχισμένο τό παιδί πού πρόκειται νά θυσιαστή:

ξύπνησε, κανακάρικο κι άκριβαναθρεμμένο . . . 
δέν τό λυπασαι τό παιδί τ ’ άκριβαναθρεμμένο. . .

μοιάζουν μέ τούς στ. 538-539 τοϋ βιβλίου Δ' τοΰ «Έρωτόκριτου» καί μέ μερικούς 
άλλους άνάλογους, δπου παράλληλες εκφράσεις υπάρχουν γιά τήν Άρετούσα:

συμπάθησε της ’Αρετής, κακό μήν τήνε βλάψη, 
οπού ’ναι νιά καί δροσερή, κι άκριβαναθρεμμένη,

** *

Αναλογία βρίσκεται καί σέ μερικούς άλλους παράλληλους στίχους τής « Θυσίας » 
καί τοϋ « Έρωτόκριτου », δπου ή περιγραφή, άν καί δέν εΐναι άκριβώς ή ίδια, πάντως 
μοιάζει πολύ.

Νά οί στίχοι τής «Θυσίας»:
ότι έδά παρά ποτέ είν’ άποχλωμνιασμένο (444) 
γιά κείνο κείτεσαι κλιτό καί παραπονεμένο (448) 
καί σέ θωρώ πολλά κλιτό, πολλά χαμηλωμένο (572) 
δέν τό θωρεϊς πώς είν’ κλιτό, πολλά χαμηλωμένο (796)

Νά καί οί παράλληλοι στίχοι τοΰ «Έρωτόκριτου»: 
άσούσουμος κι άνέγνωρος ήτον άποδομένος
κλιτός πολλά καί ταπεινός, χλωμός καί μαραμένος (Α' 1105-1106) 
άσούσουμη κι άνέγνωρη, χλωμή καί μαραμένη (Α' 1364)

** *

Επίσης, άν και κάπως διαφορετικοί στην εκφρασι, πολυ άνάλογοι στήν ούσία είναι 
ό στ. 525 τής «Θυσίας» καί ό στ. 1494 τοϋ βιβλίου Γ' τοΰ «Έρωτόκριτου». Στόν 
πρώτο, ή Σάρρα, άποχαιρετώντας γιά τελευταία — καθώς νομίζει — φορά τό' παιδί 
της, πού φεύγει μέ τον πατέρα του γιά τόν τόπο τής θυσίας, τοΰ λέει:

παιδί μου, κανακάρι μου, θάρρος κι απαντοχή μου, 
παρηγοριά καί ζήσι μου . . .

Στο δεύτερο στίχο, ό Έρωτόκριτος, πριν φύγη γιά τήν εξορία, στή μυστική νυχτε



ρινή συνάντησί του μέ τήν Άρετούσα, κρατώντας σφιχτά το χέρι της άγαπημένης 
του, λέει:

παρηγοριά καί θάρρος μου καί μάκρος τής ζωής μου.

** *
Στό στ. 571 της «Θυσίας», ό Ισαάκ, βλέποντας στενοχωρημένο καί λυπημένα 

τόν πατέρα του, τον παρακαλεΐ νά τοϋ πή τήν αίτια, γιατί δέν πρέπει, ενώ τούτος 
υποφέρει, εκείνος νάναι ξέχνοιαστος:

καί πορπατώ χαιράμενο καί καλοκαρδισμένο.

Στο στ. 1952 τοϋ βιβλίου Α' τοΰ « Έρωτόκριτου », ό νεαρός έρωτευμένος, γιά νά 
μάθη τίς διαθέσεις τοΰ Ρήγα γι’ αύτόν, στέλνει στό Παλάτι τό φίλο του Πολύδωρο 
μέ τήν εντολή νά δη αν ό Βασιλιάς ήταν μανιασμένος,

γή ποϋρι καί χαιράμενος καί καλοκαρδιασμένος.

** *
Στούς στ. 597 καί 602 της « Θυσίας», ό Σύμπας, άκούγοντας άπ’ τό Σόφερ ότι 

ό ’Αβραάμ, άντί γιά άρνί, πρόκειται νά θυσιάση τό παιδί του τόν ’Ισαάκ, καί μή 
πιστεύοντας τό νέο, τοΰ μιλάει αύστηρά καί τοΰ λέει νά μή διηγιέται πράγματα άδύ- 
νατα κι άπίστευτα:

τί είν’ αΰτάνα τά μιλεΐς, πώς έχει αύτό νά μοιάση; 
ποιος έχει γλώσσα νά τό πή, καί νοϋ νά τό πιστέψη;

Μέ άνάλογα λόγια στούς στ. 1149-1154 τοΰ βιβλίου Γ' τοΰ « Έρωτόκριτου », ή
Νένα ύποδέχεται τήν έξομολόγησι τής Άρετούσας ότι αποφάσισε νά άρραβωνιαστή
κρυφά μέ τόν αγαπημένο της, παρά τή θέλησι τοΰ πατέρα της:

λέει τσ: είντά ’ναι τά μιλεΐς, έσύ ’σαι ποϋρι γή άλλη; 
πώς έχεις γλώσσα νά τό πής, καρδιά ν’ άποκοττήσης;

** *
Στούς στ. 655—656 της « Θυσίας », ό Σόφερ προσπαθεί νά άποτρέψη τόν ’Αβραάμ 

άπ’ τή σφαγή τοΰ γυιοΰ του καί τόν συμβουλεύει νά καλοσκεφθή τήν πραξι του:
άφέντη, λόγιασε καλά τά είν’ αύτά πού κάνεις, 
καί τό παιδάκι άδικα μή θές νά τ ’ άποθάνης.

Τά ιδια λόγια βρίσκουμε στόν « Έρωτόκριτο », στό στ. 290 τοϋ βιβλίου Α', δπου 
ή Νένα συμβουλεύει τήν Άρετούσα νά προσέξη πολύ καί νά σκεφθή καλά τή διαφορά 
πού τή χωρίζει άπ’ τόν Έρωτόκριτο, καί στούς στίχους 541-542 τοΰ βιβλίου Δ', όπου 
πάλιν ή Νένα συμβουλεύει τό Ρήγα αύτή τή φορά νά μή φερθή άπρεπα στή μονά- 
κριβη θυγατέρα του. Οί τελευταίοι αύτοί στίχοι εΐναι σχεδόν άπαράλλαχτοι μέ τούς 
άντίστιχους τής «Θυσίας»:

γιά τοΰτο καλολόγιασε εΤντα ’ν αύτά πού κάνεις (Γ ' 290)
Ρήγα μου, καλολόγιασε, εΐντα ’ν αύτά τά κάνεις
έτσ’ άδικα τό τέκνο σου μή θές νά τ ’ άποθάνης. (Δ' 541-542)
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*
*  *

Στούς στ. 681-682 τής « Θυσίας », ό Σόφερ, συνεχίζοντας τ ί: συμβουλές του πρός 
τόν Αβραάμ, ζητάει νά τόν πείση, λέγοντάς του, μεταξύ τών άλλων, ότι άν σφάξη 
τόν ’Ισαάκ, θά βγάλη άσχημο όνομα κι όλοι θά τόν κατηγορήσουν γι άπονο κι αλύ
πητο πατέρα:

πάψε αύτούς τούς λογισμούς, διώξε το άπό σιμά σου, 
μή βγάλης τέτοιον βνομα έδά στά γερατειά σου.

Μέ τρόπο άνάλογο στούς στ. 789 καί 793 τοΰ βιβλίου Γ' τοΰ « Ερωτοκριτου », 
ό γέρο Πεζόστρατος παρακαλεΐ τό γυιό του ν’ άλλάξη ιδέες καί να λησμονηση τον ποθο 
του γιά τήν όμορφη κόρη τοΰ Ρήγα, καί νά μή γίνη αιτία νά καταφρονεθή και « χαση 
τήν έξά του » κι ό πατέρας του, ό φρόνιμος συμβολάτορας τοΰ Βασιλιά:

διώξε τσ’ αύτούς τσί λογισμούς, ύγιέ, παρακαλώ σε. (789) 
μή θές νά καταφρονεθώ έδά στά γερατειά μου. (793)

*# *
Στούς στ. 803-807 της « Θυσίας τοΰ Αβραάμ», ό μικρός ’Ισαάκ, σάν έμαθε τήν 

κακή μοίρα πού τόν περιμένει, παραπονιέται καί κλαίγεται στον πατέρα του για την 
άσπλαχνιά του:

ποΰ ’ν’ τά σφιχταγκαλιάσματα, κύρι μου; έδιαβήκαν; 
οί σπλαχνικές άναθροφές έξελησμονηθήκαν; 
τά κανακοφιλήματα ποΰ μέλλω νά τ’ άφήσω; 
πού βλέπετε νά κοιμηθώ καί πάλι νά ξυπνήσω.

Μέ τά ’ίδια άκριβώς λόγια, στούς στ. 1205—1207 τοΰ βιβλίου Γ τοΰ « Ερωτο- 
κριτου », ή Άρετούσα παραπονιέται στή Νένα της ότι την εγκαταλείπει σε μια δύσκολη 
περίστασι τής ζωής της κι ότι λ.ησμόνησε πιά τα παλια χαδια και την παλιαν αγαπη:

μά τά κανάκια τά πολλά θωρώ πώς έδιαβήκα 
κ’ οί σπλαχνικές άναθροφές έξελησμονηστήκα 
πού μέ ’βλεπες νά κοιμηθώ καί πάλι νά ξυπνήσω.

Στόν άνέκδοτο Μαρκιανό κώδικα μάλιστα τής «Θυσίας», ό στ. 669 (πού άντι- 
στοιχεΐ πρός τό στ. 804 τής έκδόσεως τοΰ Legrand) εΐναι άκριβώς ό ’ίδιος μέ τό 
στ. 1206 τοΰ « Έρωτόκριτου ».

κ’ οί σπλαχνικές άναθροφές έξελησμονηστήκα;

*# *
Οί στ. 811—812 τής «Θυσίας τοϋ Αβραάμ» κι οί στ. 868—869 τοΰ βιβλίου Γ' 

τοΰ « Έρωτόκριτου », άν καί δέν εΐναι άκριβώς ’ίδιοι, πάντως έχουν πολύ μεγάλη συγ
γένεια. Στό πρώτο κείμενο, ό Αβραάμ, άφοΰ άποκάλυψε στό γυιό του ότι πρεπει να 
τόν θυσιάση κι ότι ό Παντοκράτορας ορίζει νά καοϋν τά τρυφερά του μέλη, τοΰ προ
σθέτει:

συμπάθησέ μου, καλογυιέ, τοΰ πικραμένου κύρι, 
δέν είν’ δικό μου θέλημα, μά ’ναι τοΰ νοικοκύρι.

**
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’Ανάλογα κι ό Έρωτόκρ'.τος, άφοΰ άκουσε τον πατέρα του τον Πεζόστρατο, που 
τόν συμβουλεύει νά ξεχάση τήν ’Αρετούσα, τοϋ άπαντάει δτι δέν μπορεί πιά νά έγκα- 
ταλείψη τό σκοπό του:

συμπάθησέ μου, καί καημό έχω πολλά μεγάλο, 
δέν είμαι γώ πού τά μιλώ, άλλος μοΰ τ ’ άρμηνεύγει.

*
*  *

Άκόμη, χωρίς νά εΐναι ίδιοι, μοιάζουν πολύ οί στ. 905—908 τής « Θυσίας » μέ 
τούς στ. 833—836 τοΰ βιβλίου Γ' τοΰ « Έρωτόκριτου ». Στούς πρώτους, ό ’Ισαάκ, σάν 
έμαθε άπ’ τόν Αβραάμ τό τέλος πού τόν προσμένει σέ λίγο, λέει τοΰ πατέρα του:

γονιέ μου, άν καμμιά φορά σοΰ ’πταισα σάν κοπέλι, 
συμπάθησε τοϋ ’ Ισαάκ καί νά μισσέψη θέλει, 
καί φίλησε με σπλαχνικά, καί δός μου τήν. εΰκή σου 
καί τάξε πώς καμμιά φοράν ήμουν κ’ έγώ παιδί σου.

Έ τσι κι ό Έρωτόκριτος, άπελπισμένος γιατί ό πατέρας του δέ δέχτηκε νά μιλήση 
στό Βασιλιά γιά τήν άγάπη του πρός τήν Άρετούσα, τόν απειλεί δτι θά φύγη μακριά 
κι δτι μπορεί νά τόν ξεγράψη άπό παιδί του:

κι άν έν καί μέ τά λόγια μου σήμερ’ έπείραξά σε, 
λησμόνησε τό σφάλμα μου, καί μπλιο μήν τό θυμάσαι, 
καί δώσ’ μου, σέ παρακαλώ, μέ σπλάχνος τήν εύχή σου, 
κι άπόκει μή μέ τάξης μπλιό γιά τέκνο, γιά παιδί σου,
καί θέ νά πά νά ξοριστώ είς άλλης γης καί μέρη.

*
,  *  *

Πολύ άνάλογο τό έπεισόδιο πού άπαντάμε καί στά δύο έργα, δπου τόσο ό ’Ισαάκ
οσο κι ό Έρωτόκριτος άφήνουν γιά συντροφιά καί παρηγοριά στούς γονιούς τους τόν
πιό άγαπημένο φίλο τους. Ά ν  καί ή περιγραφή εΐναι κάπως διαφορετική, δμοια δμως 
εΐναι κατά βάθος ή ούσία. Οί στ. 923-932 τής «Θυσίας», δπου μιλάει ό ’Ισαάκ, εΐναι 
οί έξής:

δτι δικό μου βρίσκεται στά μέσα τοΰ σπιτιοΰ μας, 
δώστε τα τοΰ Έλισεέκ τοΰ γειτονόπουλού μας. . . 
γιατ’ είναι συνομήλικος καί συνανάθροφός μου, 
φίλο καλό καί σπλαχνικό τόν ηύρα στό σκολειό μου, 
καί κάμε νά τό δυνηθής, κάμε νά τό βαστάξης, 
είς τό ποδάρι τοϋ παιδιοΰ τόν Έλισεέκ νά τάξης.

Νά καί οί σχετικοί στίχοι τοΰ « Έρωτόκριτου» (1695-1700 τοΰ βιβλίου Γ'), δπου 
μιλάει πρώτα ό ποιητής κι έπειτα ό ίδιος ό Έρωτόκριτος:

τόν φίλον του παράδωκε στή μάννα καί είς τόν κύρι, 
στό πράμα ντου τόν ήφηκεν άφέντη, νοικοκύρι,
και λ έ : -  Ρ ω τ ό κ ρ ι τ ο  ς :  "Α φέρουν οί καιροί, πού’ ναι στό ζύγι άπάνω, 
καί τελειωθοΰν οί χρόνοι μου στά ξένα, κι άποθάνω, 
βάλετε στό ποδάρι μου νά ’ναι στή συντροφιά σας 
τό φίλο νά τόν έχετε θάρρος στά γερατειά σας.

Σ’ αύτούς τους στίχους πρέπει νά προστεθούν καί οί στ. 141-142 τοΰ βιβλίου Α', 
οπου γίνεται λογος για τή φιλία τοΰ Έρωτόκριτου καί τοΰ Πολύδωρου:

μά ’χε ένα φίλο μπιστικό καί φρόνιμο περισσά, 
όμάδ’ άνεθραφήκασι άπόσταν τσί γέννησα.

** *
Στό στ. 937 τής «Θυσίας», ό Αβραάμ, δταν έτοιμάζεται νά έκτελέση τήν προ

σφορά τοΰ γυιοΰ του καί σηκώνει τή μάχαιρα γιά τή σφαγή, λέει στόν ’Ισαάκ: 
χαμήλωσε τά μάτια σου, χαμαί στή γη συντήρα.

Μέ τά ίδια ακριβώς λόγια στό στ. 733 τοΰ βιβλίου Λ' τοΰ «Έρωτόκριτου», ό 
ποιητής περιγράφει τήν άπόγνωσι καί τούς όδυρμούς τής Άρετούσας γιά τά βάσανα πού 
τραβάει· ή ταλαιπωρημένη βασιλοπούλα άκκούμπησε τήν κεφαλή στό χέρι καί κλαίοντας: 

τά μάτια τζι χαμήλωσε, χάμαι στή γης συντήρα.

** *
Στό στίχο 968 τής «Θυσίας», ό Αβραάμ, χαρούμενος καί συγκινημένος άπ’ τή νέα 

είδησι τοΰ Αγγέλου, δτι ό Θεός δέ θέλει τή σφαγή τοΰ ’Ισαάκ κι δτι τή θυσία τήν 
ζήτησε μόνο καί μόνο γιά νά δοκιμάση τήν πίστι του, ευχαριστεί τό Θεό γιά τή χάρι 
καί ζητάει συγχώρεσι γιά τά κρίματά του:

δ,τι έσφαλα τσί χάρες σου άς είν’ συμπαίΗσμένα.

Μέ τά ίδια λόγια καί στό στ. 1392 τοΰ βιβλίου Ε' τοΰ «Έρωτόκριτου», ό Ρήγας, 
μετά τήν άποκάλυψι τοΰ Έρωτόκριτου, ποΰχε γίνει άγνώριστος μέ τό μαγικό μελάνι, 
μετανοεί γιά τά δσα εΐχε κάνει στό νεαρό ζευγάρι καί ζητάει νά ξελησμονηθοΰν τά 
περασμένα:

γή έγώ σφαλα γή έσύ σφαλες, άς είν’ συμπαθισμένα.

*
*  *

Στούς στ. 1121-1122 τής «Θυσίας», ό ’Ισαάκ, γυρίζοντας χαρούμενος στό πα
τρικό του, τρέχει νά βρή τή μάννα του καί της λέει δτι τά βάσανα περάσανε κι δτι 
πρέπει τώρα πιά νάναι εύτυχισμένοι:

τά περασμένα έδιάβησαν καί τά γραμμένα >υώσαν, 
έπάψασι τά κλάϋματα, τά βάσανα έτελειώσαν.

Ανάλογα καί στούς στ. 1482—1483 τοΰ βιβλίαυ Ε' τοΰ «Έρωτόκριτου», 6 Πεζό- 
στρατος, άνιστορώντας τά περασμένα, ζητάει νά λησμονηθούν, άφοΰ τώρα πιά:

κ’ οί μάνιτες έπάψασι κι ή δργιτα τελειώθη 
καί τό μαντάτο τό πρικύ μ’ άλλον γλυκύν έλειώθη.

*
*  *

Στό στ. 1123 τής « Θυσίας », ό ’Ισαάκ, άφοΰ εΐπε δτι τά περασμένα βάσανα έδιά- 
βηκαν, προσθέτει δτι πρέπει νά ξεφαντώσουν γιά τήν καινούργια εύτυχία: 

άς τή χαροΰμε σήμερον έτούτη τήν ήμέραν.
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Καί πάρα κάτου, στό στ. 1134, ό ’Αβραάμ, συμπληρώνοντας τά λόγια τοϋ γυιοϋ του, 
προτείνει νά δεηθοΰν δλοι πρώτα δλη τή νύχτα και νά δώσουν φχαριστιά στό Θεό γιά 
τήν τρανή του χάρι:

καί το ταχύ να κάμωμε τσ’ άνάστασης τή σκόλη.

Μ’ αύτούς τούς στίχους μοιάζουν ό στ. 1046 τοϋ βιβλίου Γ', ό στ. 1148 καί ό στ.
1394 τοϋ βιβλίου Ε' τοΰ «Έρωτόκριτου». Στόν πρώτο, ό Ρήγας τής ’Αθήνας, άπο- 
φασισμένος νά παντρέψη τήν κόρη του, τής προτείνει νά δεχθή τήν προξενιά τοΰ ’Αφεν
τόπουλου, πού τό Βυζάντιο ορίζει, και

νά τή χαροϋμε, μάννα μου, τοϋ γάμου σου τή σκόλη ·

στό δεύτερο, ή Άρετούσα, άφοΰ αναγνώρισε τόν Έρωτόκριτο, γεμάτη χαρά τοΰ λέει
νά τρέξη στόν πατέρα της καί νά τοΰ πή δτι εΐναι σύμφωνη γιά τό γάμο τους καί:

«
νά ξετελειώσης μέ τιμές τοϋ γάμου μας τή σκόλη .

στόν τρίτο τέλος, ό Ρήγας, εύτυχισμένος κι αύτός γιά τήν καινούργια λύσι, προσκαλεΐ 
τούς παρισταμένους νά γιορτάσουν τήν ένωσι τής κόρης του μέ τόν Έρωτόκριτο: 

άς τή χαροΰμεν όλοι μας τή σημερνήν ήμέρα.

*
#  *

Αύτά εΐναι τά κυριώτερα παραδείγματα πού σημείωσα. Καθώς δμως έτόνισα καί 
στήν άρχή, εΐμαι βέβαιος πώς δέν εΐναι τά μόνα. Έξ άλλου, εκτός άπό τούς ανάλο
γους καί καμμιά φορά άπαράλλαχτους στίχους πού βρίσκονται στά δυό κείμενα, θά 
μποροΰσε κανείς εύκολα νά άναφέρη κι άλλα παράλληλα χωρία, πού άν στήν έκφασι 
εΐναι κάπως διαφορετικά, στήν ούσία δμως δέν διαφέρουν. Κι άκόμη περισσότερο μπο
ρεί νά πεισθή κανείς γιά τήν άναλογία, εξετάζοντας τό γλωσσάριο καί μερικές έκφρά- 
σεις πού δέν μποροΰν ν’ άποδοθοΰν σέ μιά τυχαία μόνο σύμπτωσι. Πράγματι, στόν 
« Έρωτόκριτο» βρίσκονται δλες οί λέξεις — αν άφαιρεθοΰν έλάχιστες ειδικές — τής 
«Θυσίας», καί στά δυό έργα συναντιοΰνται συχνότατα οί ίδιες χαρακτηριστικές λέ
ξεις καί έκφράσεις, δπως « καλογυιός », «νεροφαντάσματα», « άκριβαναθρεμένο », « άπο 
χλωμιασμένο » , «κλιτό»,  «άποκοτιά», « εύκή τσ’ εύκής», καί άπειρες άλλες.

Άκόμη, βρίσκει κανείς στά δυό κείμενα καί ολόκληρα έπεισόδια καί σκηνές άνά- 
λογες, δπως τά άκόλουθα:

1) Τόσο τό ζεΰγος Αβραάμ καί Σάρρα, δσο τό ζεΰγος τοΰ Ρήγα καί τής Ρή- 
γισσας τής Αθήνας, δέν είχαν στήν άρχή παιδιά, καί μόνο στά γεράματά τους κατώρ- 
θωσαν νά άποχτήσουν.

2) Τόσο ή γέννησι τοΰ ’Ισαάκ, δσο καί τής Άρετούσας, γίνονται αιτία μεγάλης 
χαράς, καί τά δυό παιδιά διακρίνονται άπ’ τά μικρά τους χρόνια γιά τήν εξυπνάδα, 
τήν καλωσύνη καί τις άλλες χάρες τους.

3) Τόσο στή « Θυσία » δσο καί στόν « Έρωτόκριτο », ή Σάρρα καί ή Νένα περι
γράφουν μέ τά ΐδια  ̂λόγια τήν άγάπη τους καί τις φροντίδες τους γιά τή ανατροφή 
τοΰ ’Ισαάκ καί τής Άρετούσας.
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4) Τόσο στή «Θυσία» δσο καί στόν «Έρωτόκριτο», σχεδόν ίδια εΐναι τά λόγια 
μέ τά όποια ό ’Ισαάκ καί ή Νένα προσπαθοΰν νά άποτρέψουν ό ένας τον Αβραάμ 
άπ’ τή θυσία κι ή άλλη τό Ρήγα άπ’ τήν άπονη τιμωρία τής κόρης του.

5) Τόσο στή « Θυσία » δσο καί στον « Έρωτόκριτο », συναντάμε τό ίδιο επεισόδιο
τοΰ άγαπημένου φίλου, πού ό ’Ισαάκ καί ό Έρωτόκριτος εμπιστεύονται στούς γονείς τους.

6) Τόσο στή « Θυσία » δσο καί στόν « Έρωτόκριτο », δμοιο εΐναι τό τέλος καί ή
χαρά γιά τήν εύτυχισμένη τελική λύσι.

Τά έπεισόδια αύτά, καί άλλα άκόμη, δέ μοιάζουν μόνο ώς εμπνευσις, άλλά καί 
ώς περιγραφή καί ώ ; έκφρασις: πολλές φορές ολόκληροι στίχοι τοΰ ένός επαναλαμβά
νονται αυτολεξεί στό άλλο. Αύτή έν γένει ή ομοιότητα φαίνεται άκόμη πιό χαρακτη
ριστική κι δχι τυχαία, άν λάβουμε ύπ’ οψι δτι, ώς περιεχόμενο καί ώς ύπόθεσι, τά 
δυό κείμενα εΐναι έντελώς διαφορετικά μεταξύ τους.

** *
Ποιά τά συμπεράσματα;
Τρεις εξηγήσεις μποροΰν νά δοθοΰν: Ή  δτι οί συγγραφείς είχαν ύπ’ οψι τους 

ενα άλλο έργο, — σέ μάς άγνωστο, — άπ’ τό οποίο μιμήθηκαν διάφορους στίχους, ή 
δτι ύπάρχουν δύο συγγραφείς καί δτι ό ενας άντέγραψε άπ’ τόν άλλον, ή, τέλος, δτι 
δέν υπάρχει παρά μόνον ενας καί ό αύτός συγγραφέας, πού έγραψε καί τά δύο έ'ργα 
καί έπανέλαβε στό δεύτερο στίχους πουχε γράψει στό πρώτο.

Εΐναι γνωστές οί διάφορες γνώμες γιά τό ζήτημα τοΰ συγγραφέα καί τής έποχής 
τών δύο έργων. Γιά τόν «Έρωτόκριτο» ξέρουμε δτι γράφτηκε άπό τόν Βιτσέντζο 
Κορνάρο μεταξύ τοΰ 1850 καί τοΰ 1630. Γιά τή « Θυσία τοΰ Αβραάμ» δμως τά 
πράγματα εΐναι πιό αβέβαια γιατί δέν ξέρουμε τό συγγραφέα, ουτε τήν έποχή τής 
συγγραφής.

Εΐναι γνωστό δτι ό Legrand, δημοσιεύοντας στά 1880 τή « Θυσία τοΰ Αβραάμ », 
κάνει λόγο γιά εκδόσεις τοΰ 1535 καί 1555, χωρίς δμως καί νά δώση άκριβέστερες 
πληροφορίες γι’ αύτές W. Αύτό έγινε αίτία συγχύσεως. Χωρίς νά μπώ τώρα στή γενική 
συζήτησι καί τή λεπτομερή έξέτασι τοΰ ζητήματος, πού θά μ’ έφερνε πολύ μακριά, 
άρκοϋμαι νά τονίσω δτι, κατά τήν ιδέα μου, καί μέχρι νέας άποδείξεως, εΐναι πολύ 
άμφίβολη ή ΰπαρξι χειρογράφου τοΰ 1535 καί 1555 <2). Καί χωρίς νά έπαναλάβω τις 
τόσες παρατηρήσεις πού έγιναν άπό διαφόρους μελετητές τοΰ κρητικοΰ μυστηρίου (3), 
περιορίζομαι νά άναφέρω, — καθώς εΐχε ύποστηρίξει κι ό Μαυροκορδάτος, — δτι ή 
έλληνική « Θυσία τοΰ Αβραάμ» δέν εΐναι παρά μιά παράφρασι καί σέ πολλά μέρη

(1) Βλ. Legrand: B ib liotheque G-reoque V ulgaire, vol. Γ, σελ. x x v i-x x v m .
(2) ’Ήδη ό Ξανθουδίδης, άπό τή φιλολογική έξέτασι τοΰ κειμένου της « Θυσίας », ύποστήριξε δτι 

ή χρονολογία τοΰ 1535 είναι άπίθανη κι δτι οφείλεται σέ κάποιο λάθος: Βλ. «Έρωτόκριτος», σ. cxix·
(3) Τελευταία, τό πρόβλημα έξήτασε καί πάλιν ό Βάλσας, στή μελέτη του « L a  date du S a 

crifice d ’A braham » πού άναφέραμε παραπάνω, ύποστηρίζοντας δτι ή χρονολογία τού 1535 είναι 
σωστή. Τά έπιχειρήματά του δμως δέν άρκοΰν γιά νά πείσουν, καθώς άπέδειξε καί ό Σόλων Βο- 
γιατζάκης στή σχετική κριτική του, πού δημοσιεύτηκε στις «Κρητικές Σελίδες» 1937, τεΰχος 
15-18, σελ. 461 έπ.
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μιά ακριβής μετάφρασι τοϋ άνάλογου δράματος τοΰ Ίταλοΰ Luigi  Grotto, πού γράφ
τηκε στά 1585 καί πού ή έπίδρασι του δέν μπορεί παρά νά μάς πείση δτι ή κρητική 
«Θυσία» γράφτηκε αργότερα W. Ά λλη άπόδειξι, ή συγγένεια της «Θυσίας τοΰ 
Αβραάμ» μέ τόν « Έρωτόκριτο», πού τήν αποδείξαμε καί πού μάς πείθει δτι τά 
δυο έ'ργα εΐναι σύγχρονα.

Ό Ξανθουδίδης, ποδχε παρατηρήσει κι αύτός τήν ομοιότητα τών δύο έργων, εΐχε 
έκφράσει μάλιστα τήν ύπόθεσι δτι καί τά δύο κείμενα γράφτηκαν άπ’ τόν ίδιο συγ
γραφέα. « Δέν περιορίζεται δέ -  έγραφε -  ή όμοιότης τών δύο ποιημάτων εις τά τέσ- 
σαρα ταΰτα κοινά χωρία, άλλ’ εΐναι μεγίστη καί εις τάς λέξεις καί φράσεις καί τό 
τυπικόν, ώστε νά δεικνύη τόν αύτόν τόπον καί χρόνον καί διά τά δύο ποιήματα. 
Οΰτω, λ. χ., λείπει τό πο ί σ ω ,  έ π ο ΐ κ α  καί εις τά δύο ποιήματα, τό θ ά  εΐναι σπα- 
νιώτατον καί εις τά δύο, εύρίσκομεν δέ καί είς τά δύο τό ά κ ρ ο σ τ α θ ή ,  π α ρ α -  
θ ε σ μ ώ  —π α ρ α θ ε σ μ ι ά ,  τό μήν  κ λ α ί η ς  μή θ ρ η ν ά σ α ι ,  τό λ ί γ ο ς  ούδέ  
τ ί π ο τ ι ς ,  τό δ ί χ ω ς  κ α κ ά  κ α ί  μ ά χ η ,  6 ν ε ι ρ ο φ α ν τ ά σ  μ ατ  α , σ τ ρ α τ έ μ α τ α  
(πορείαι), α μ έ ρ ι μ ν ο ς ,  έ γ ν ο ι α ν ό ς ,  πε  ρ ι ω ρ ι σ μέ ν ο ς , μ ο ι ά ζ ε ι  (πρέπει). Καί 
ή στιχουργία δέ καί ή ρίμα τελεία καί ρέουσα έξ ίσου καί είς τά δύο. Ά ν  ήτο δυ
νατόν νά έξακριβωθή ώς χρόνος τής «Θυσίας» τό 1635, δέν θά έδίσταζον νά ύπο- 
θέσω δτι καί ή « Θυσία » εΐναι έργον τοΰ Βιτσέντζου Κορνοςρου, ποιηθέν κατά τήν 
νεόητά του καί ολίγον πρό τοΰ « Έρωτοκρίτου », ουτω δέ θά έξηγοΰντο κάλλιστα καί 
αί μεγάλαι μεταξύ τών δύο ποιημάτων ομοιότητες καί οί κοινοί στίχοι, ους εϊδομεν 
προηγουμένως, καί ή ταυτότης τοΰ λεκτικοΰ είς τάς σπανιωτέρας λέξεις, καί θά είχομεν 
εν άλλο άσφαλές τεκμήριον περί τοΰ χρόνου τής ποιήσεως τοΰ « Έρωτοκρίτου (2) ».

Μετά τά πολυάριθμα παράλληλα χωρία πού άνέφερα παραπάνου (έκτός άπ’ τά 
μόνα τέσσερα πουχε σημειώσει ό ίδιος), νομίζω δτι ή ύπόθεσι τοΰ Ξανθουδίδη 
μπορεί νά θεωρηθή ώς βεβαιότης: τόσο ό «Έρωτόκριτος» δσο καί ή «Θυσία τοΰ 
Αβραάμ» οφείλονται στόν Κορνάρο καί γράφτηκαν περί τά τέλη τοΰ ις' αίώνος 
καί τίς αρχές τοΰ ΙΖ'. Άλλά μέ τήν πλατύτερη έξέτασι τοΰ προβλήματος αύτοΰ τών 
δύο κειμένων, έλπίζω νά μοΰ δοθή γρήγορα ή εύκαιρία νά άσ/οληθώ σέ άλλη με
λέτη μου.

(1) Μία μελέτη γιά τήν έπίδρασι τοϋ « Isacll » τοΰ G-rotto στη «Θυσία τοΰ ’Αβραάμ» 'έχει 
έτοιμάσει ή δ. Fusco, πού ασχολήθηκε ήδη μ’ αύτό τό ζήτημα στή διατριβή της πού άναφέραμε.

(2) Ξανθουδίδη: « Έρωτόκριτος » σ ε λ . C X X .
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ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΟΓ ΡΕΓΑΑΔΗ ΑΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΓΣΙΝ 
ΕΝΟΣ ΑΓΑΛΜ ΑΤΟΣ ΤΟΓ ΟΜΗΡΟΓ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

"Ενας άπ’ τούς πραγματικούς ίταλούς φιλέλληνες τοΰ περασμένου αιώνα εΐναι γχ. 
ό γνωστός ποιητής καί “λογοτέχνης ’Ιωσήφ Ρεγάλδης, πολύτιμος φίλος τοΰ έθνικοΰ μας 
ποιητή Σολωμοΰ καί πολλών άλλων Ελλήνων λογίων τής έποχής του. Θαυμαστής της 
Πατρίδας μας καί τοΰ Έλληνικοΰ μεγαλείου έπεσκέφτηκε καί έμεινε στήν Ελλάδα, 
συμπληρώνοντας άπό κοντά τίς γνώσεις καί τόν ενθουσιασμό του γιά δ,τι ήταν έλλη- 
νικό. Αγάπησε τή φύσι της, γνώρισε τούς ανθρώπους της, έσφιξε φιλία μέ τό λαό της, 
έννοιωσε τό πνεΰμα καί τή ψυχή του.

Καί φεύγοντας άπ’ τήν Ελλάδα δέν λησμόνησε τή φιλόξενη γή της. Ξακολούθησε 
τήν αλληλογραφία μέ διάφορους λογοτέχνες, παρακολούθησε τίς περιπέτειες καί τά γε
γονότα της, έγραψε άρθρα καί μελέτες γιά τήν ιστορία της, γιά τό πολιτισμό της, γιά 
τούς πιό διακριμένους αντιπροσώπους της άπ’τόν Καποδίστρια ώς τό Σολωμό, γιά τόν 
όποιο έτρεφε εξαιρετική άγάπη κι έχτίμησι.

Μιά μαρτυρία τοΰ ενδιαφέροντος πού έτρεφε πάντα πρός τήν Έλ?^άδα εΐναι καί 
ή παρακάτω πρότασί του πρός τόν τότε 'Υπουργό τών Εξωτερικών τής Έλληνικής 
Έπικρατείας. Αφορμή τοΰ έδωσαν τά εγκαίνια τοΰ μνημείου γιά τό Δάντη ποΰ- 
γιναν στή Φλωρεντία στίς 14 Μαίου 1865. Κι έπειδή ό Ρεγάλδης εΐχε πάντα στό νοΰ καί 
στή ψυχή του ενωμένα τά δύο ονόματα τών δύο μεγαλυτέρων καί άντιπροσευτικωτέρων 
ποιητών τοΰ Όμήρου καί τοΰ Δάντη, γι’ αύτό άπευθύνεται στόν 'Υπουργό Βραΐλα, 
ποδχε προσωπικά γνωρίσει γιά νά τοΰ προτείνη νά άναλάβη τήν ΐδρυσι στήν Αθήνα 
ένός μνημείου είς τιμήν τοΰ ποιητοΰ τής Όδυσσείας, πού θά χρησιμεύση σάν διεθνές 
αφιέρωμα στόν τυφλό υμνητή τοΰ άρχαίου Έλληνισμοΰ καί ταυτόχρονα, μαζύ μέ τό 
άγαλμα τοΰ Δάντη, θά ένώση άκόμα πιό σφικτά καί στερεά τούς δυο γειτονικούς λαούς, 
ποΰδωσαν στόν κόσμο τό πολιτισμό : τήν Ελλάδα καί τήν ’Ιταλία.

Μιά τέτοια πρωτοβουλία, πού θάπρεπε νά έχη διεθνή χαρακτήρα καί νά γίνη στούς 
πρόποδας τής Άκροπόλεως, μέ τή συμμετοχή άντιπροσώπων δλου τοΰ κόσμου, θά έδινε 
τήν εύκαιρία, γράφει ό Ρεγάλδης, « νά γεννηθή ή νέα ποθητή ιδέα, πού θάπρεπε στίς 
ή μέρες μας, νά βοηθήση τον πλήρη θρίαμβο τής έλληνικής φυλής, πού παραμελήθηκε 
άπ’ τούς εχθρούς τοΰ πολιτισμοΰ».

Αναδημοσιεύουμε πάρα κάτου τό κείμενο τοΰ γράμματος πρός τόν Βραΐλα, δπως 
έχη στό ιταλικό πρωτότυπο (1):

(1) Έδημοσιεύθη είς (τ. R ega ld i: « Canti e prose», Torino, T ipografia sco lastica di 
Sebastiano Franco, 1862, τόμος β', σελ. 588 έ π .
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Proposta di un M onumento ad Omero in Atene
Lettera al Cavaliere Braillas 

Ministro degli Affari Esteri nel Regno Ellenico.
E cce llm z a ,

Volgono tre  lu stri dacche fra  g li aranci della ospitale ed amena Corcira io appren- 
deya dalla  sapiente sua parola le condizioni delle h o le  Ionie; e, investigandone l ’avvenire, 
ragionavam o insieme delle relazioni che legarono un d i Grecia e I ta lia , e come nei politici 
accorgiroenti deggiano a vicenda giovarsi queste due gloriose e travag lia te  sorelle, antiche 
m aestre del sapere a ll ’umano consorzio. Da quel tempo, pellegrinando nelle regioni eter- 
nate dai poemi di Omero e d i Dante, I ta lia  e Grecia, i m iei due solenni amori m ai non ces- 
sarono di essere le fide stelle che m’illuminarono l ’ intelletto , e p iii spiccatamente quando 
impresi a celebrare col verso V A rm eria  B ea le  di Torino.

I  due amori ha guari m i accompagnavano in questa novella sede del Regno d’lta lia , 
allorclie nel m attino del 14 maggio assisteva a lia  solenne inaugurazione del monumento 
a  Dante A ligh ieri, nella memoranda piazza di S. Croce, dove l ’l t a l ia  per mezzo de’ suoi 
rappresentanti celebrando i l  sesto centenario del divino Poeta, rinnovo il patto della con- 
cordia nazionale innanzi a l magnanimo re V ittorio Emanuele, che colle imprese civ ili 
e m ilitari placo g li sdegni del sommo Poeta traducendo in atto l ’un ita nazionale da lu i 
augur ata.

Esultarono grandemente g l’I ta lia  n i tu tt i; e g li stran ieri convenuti su ll’Arno am- 
mirarono il felice accordo della coltura e della politica indirizzate al medesimo nobilis- 
simo fine; ed io, intento a i due amori, augurava che pur la  Grecia in Atene preparasse a l 
suo divino Omero g li onori che l’ l t a l ia  seppe in Firenze consacrare al creatore della Divina 
Commedia.

Penso che molto gioverebbe a lia  g loria ed a lia  prosperity del Regno Ellenico una festa 
le tte rar ia  appie del Partenone, ed un marmoreo monumento eretto ad Omero dalla  p re
sente c iv ilta , in cospetto a l giovine Re, segno di a ltre  speranze, splendido germe di vetusta 
ed eroica stirpe scandinava. Tntte le genti con generose offerte aspirerebbero per certo 
a l vanto d i vedere scolpito i l  loro nome in quel cosmico monumento. E la Grecia, spesso 
trascurata , nel rich iam are a s(* g li sguardi benevoli dei potentati, vedrebbe con orgoglio 
i suoi figli, ora sparsi in  lontane terre, adunarsi intorno alle pendici del Imetto a  rinno- 
vare la  frate llanza nazionale presso il  simulacro di Omero, come g l’ I ta lian i presso quello di 
Dante; sicche i due sommi poeti p a tr ii ed um ani sarebbero sa lu tati Numi tu te lari delle 
due nazioni sorelle.

V. E. col giornale la  P a tr ia  e s ta ta , nella nata le sua Corfu, dei p iii vigorosi promotori 
del politico rivolgimento, per cui le Isole Ionie di buon grado si congiunsero a l Regno E lle
nico. Ora che V. E. e m olta e degna parte del Governo Ellenico, come Ministro delle re la 
zioni stran iere, invitando il  mondo civ ile a lia  greca solennitk, avrebbe tan ta  v ir tii che tu tte  
le  Nazioni, e prim a l ’l t a l ia , manderebbero illu stri uomini ad onorare i l  grande padre del- 
l ’antica sapienza; e dall’insolito concorso d i Greci e forastieri, concordi nella omerica, festa, 
s i svolgerebbe il  nuovo sospirato concetto, che dovra a i d i nostri agevolare i l  pieno trionfo 
della sch iatta ellenica, ritardato  dai nemici della civ ilta .

Voglia i l  cielo che questi voti d e tta ti d a ll’animo mio nella p atria  dell’A lighieri giun- 
gano efficaci alia  p atria  d’Omero, ove un tempo trovava grate accoglienze la  n iia  parola, 
sincera espressione d’amore fra  ΓI ta lia  e la  Grecia; e valgano a  raft'ermarmi nella stim a 
affettuosa di V. E., a cui m i pregio altam ente di rassegnarnti

Firenze, 14 giugno 1865.
Devot. ed obbl. servo 

G i u s e p p e  R e g a l d i .

Ή πρότασι του Ρεγάλδη, πού δημοσιεύτηκε τότε καί σέ διάφορες έφημ.ερίδες άκού- 
στηκε μέ «έξαιρετική ίκανοποίησι» άπ’ τούς "Ελληνες τών γραμμάτων, καί ιδιαίτερα απ 
τούς "Ελληνες φοιτητές τών Πανεπιστημίων τής Τοσκάνας, πού θέλησαν να εκφρασουν 
μ’ ένα τους θερμό συγχαρητήριο γράμμα τόν ενθουσιασμό τους πρός τό μεγάλο φιλέλληνα.

’Αναδημοσιεύουμε τό ιταλικό πρωτότυπο, στό όποιο συναντιώνται οί ύπογραφές 
πολλών γνωστών Ελλήνων σπουδαστών :

Indirizzo  degli E lleni studenti nelle R . U niversita Toscane 
al Professore Cavaliere G i u s e p p e  R e g a l d i

C hia riss im o  s i g n o r  P r o fe s s o r e ,
Con nazionale soddisfazione leggemmo in parecchi g iornali la  nobile vostra lettera, 

colla quale proponete a l nostro insigne Ministro B raillas l ’erezione di un monumento ad 
Omero, in  Atene, accom pagnata da solenne festa, col concorso del mondo civile.

Grecia f ara plauso a lia  grandiosa vostra in iz ia tiva , e noi, giovani suoi fig li, che 
sulle rive dell’Arno ci educhiamo a l vero e a l bello nei san tuari della sapienza ita liana , 
noi vogliamo essere i prim i nel fare plauso a voi, illustre poeta ed oratore, sincero in ter- 
prete di ambedue le nostre patrie ; ed augurare che non ta rd i ad adempiersi i l  nobile vostro 
voto, pel quale rassoderanno i nuovi indissolubili vincoli di fratellanza le due sorelle, an ti
che maestre dell’umano consorzio, Grecia e I ta lia .

V i preghiamo, o signore, di aggradire queste poche, si bene, ma sincere espressioni 
de ll’animo nostro.

P isa , addi 8 luglio 1865.
S o t to s c r i t t i :

S e n o f o n t e  T u m b a s  di S an ta  M aura
S e n o f o n t e  E u d o s s i a d e s  di T ra cia
A l e s s a n d r o  S t a m a t i a d i s  d i S am os
L u i g i  D e  S c u f f i  di T in o s
C o s t a n t i n o  V a l s a m a c c h i  di C ipro
N i c c o l 6  L i v a d a  di O eja lon ia
N i c c o l S  T r e c c a  id .
C a r a v i a s  S p i r i d i o n e  d i  I ta ca
A n t o n i o  V i t a l i s  d i  C alam ata
Dott. G i o v a n n i  S t e f a n o p u l o s  d i  T ripolizza
A n d r e a  B u a  d i  C orfu
G i o v a n n i  S .  F o c c a  Z a n n e t a t o  d i  C efa lon ia
A n t o n i o  S a n t h a k i s  d i  S ira
A r i s t i d e  O l i v o s  d i  C ostan tin opo li
E t t o r e  D . S i c u r o  d i  Z ante
C o s t a n t i n o  A .  C a n d a c h i t i  id .
E t t o r e  M. S i c u r o  id .
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΟΓΡΚΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ 

Άνακοίνωσις τοΰ κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΒΙΚΚΙΟ τ. φ.

(Στά προηγούμενα τεύχη 4 καί 5 δημοσίεψα άποσ,τάσματα άπ’ τόν άνέκδοτο έλληνικό βαρβε- 
ρινό κώδικα άριθ. 111 μέ μερικές πληροφορίες γιά τό χειρόγραφο. Σήμερα δημοσιεύω ένα άλλο 
κεφάλαιο πού άφορα τό Σουλτάνο «Μεχεμέτη» καί τήν κατάληψι της Πόλης, γιά τήν όποία μάς 
προσφέρει διάφορες πολύτιμες καί ένδιαφέρουσες ειδήσεις. Γιά τίς γλωσσολογικές καί λοιπές παρα
τηρήσεις παραπέμπτω τόν άναγνώστη στή σημείωσί μου τοϋ τεύχους 4).

Έδώ αρχίζει ή βασιλεία τοΰ σουλτάν Μεχεμέτη υίοΰ τοΰ Μουζάτη — ό δέκατος:

Λοιπόν ώσάν έκάθησε ό σουλτάν Μεχεμέτης είς τήν βασιλείαν εις τήν Άνδρι- 
ανόπολι καί είχε τότε άγάπη μέ τήν Ουγγαρία, μέ τούς Βουλγάρους καί μέ ολους 
τούς άφεντάδες τών χριστιανών καί μέ τούς Ρωμαίους καί μέ τούς Βενετζάνους. Καί 
περάσοντας ολίγους χρόνους έμάζωξε τετρακόσες χιλιάδες φουσσάτα, άπεζούς καί καβελ- 
λάρους, καί έβγαλε λόγους πώς θέλει νά πάγη καταπάνω τής Ούγγάρίας.

Άμή ώσάν έβγήκε οξω άπό τήν Άνδριανούπολι, έξάφνου έδιάβη καταπάνω είς 
τήν δυστυχισμένη βασιλείαν τών Ρωμαίων, είς τήν Κωνσταντινούπολή οπού ήτονε 
(φ. 51a) τότε βασιλέας τής Κωνσταντινουπόλεως ό Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος, καί 
τόν έπαρομάζανε Δράκο δτι ήτονε δυνατός άνδρειωμένος. Καί πηγαίνοντας ό σουλτάν 
Μεχεμέτης είς τήν Κωνσταντινούπολι έδιαγούμιζε καί έσκλάβωνε τούς χριστιανούς 
όπού ήτανε οξω είς τά χωριά τής πόλης.

Καί ώσάν έ'σωσε είς τήν πόλι έ'βαλε τά φουσσάτα καί έπερικυκλώσανε τό γύρω 
δλην τήν πόλιν, τά φουσσατα δλα τής Ανατολής καί τής Δύσης, καί αρχίσανε καί. 
έπολεμούσανε ημέρα καί νύκτα μέ πάσα λογής άρματα. Καί οί Ρωμαίοι άπό μέσα 
έπολεμούσανε καί άντιστέκανε καί έρρίχνασι άπάνω είς τό πλήθος τών Τουρκών φωτιές 
άρτιφιτζιάλους μέ βοτάνι καί τειάφι, τά όποια τά έρρίχνασι άπάνω άπό τά τείχια.

Καί οί Τοΰρκοι άπόξω έκάμνασι κάποιους πύργους ξύλινους καί τούς έντύσανε μέ 
πετζιά διά νά μήν τούς έκάψη ή φωτία, καί τούς έγεμίσανε χώμας καί τούς έσύρανε 
κοντά είς τόν τεΐχο στά χαντάκια διά νά τά γεμίζουνε νά έμποΰνε μέσα. Καί έκά- 
μανε καί πλέκτες μέ τά κλαδιά καί κοφΐνες μεγάλες καί άλλα πράματα πολλών λογιών 
διά νά τά γεμίσουνε, νά άνεβοΰνε, νά έμποΰνε μέσα. Έκάμανε καί άμάξα ώσάν καστέλλα 
καί άλλα ίντζένια, καί δέν πιστεύω δτι οί Ρωμάνοι νά έκάμανε τόσα πράματα δταν· 
έπολεμούσανε τήν Καρταγένα, όποΰ εΐναι σήμερο τό Τούνεζι είς τούς Μόρους.

Καί τό περισσότερο όπού ώρισε ό σουλτάν Μεχεμέτης καί έκάμανε μία μεγάλη 
λουμπάρδα, όπού ήτονε τό βόλι της ένδεκα πιθαμές τό γύρο καί έδερνε είς τόν πύργο 
λεγόμενο « Βατανίνεο », κοντά είς τήν πόρτα τοΰ άγιου Ρωμανοΰ. Καί τόσο εδερνε 
τόν τεΐχο δτι έπεφτε καί έγέμιζε τό χαντάκι, καί ’ίσασε ή σκία μέ τή γή, καί έκά- 
μασι στράτα δρόμου διά νά έμποΰσι μέσα οί Τοΰρκοι. Καί έμπαίνασι έάν δέν ήθέ- 
λανε προΐδη οί Ρωμαίοι άπό μέσα, δπου έκτίσανε άλλον τεΐχο άπό μέσα. Καί ώσάν 
εΐδε ό σουλτάν Μεχεμέτης τόν τεΐχο κτισμένο έθάμαξε καί λέγει: « Έτοΰτες τίς τέχ
νες δέν τίς κάμουσι οί Ρωμαίοι, μόνε οί Φράγγοι (φυλ. δ 1.β), όπού κάμουσι τόσες 
τέχνες καί άντιστέκουνται είσέ τόσον πόλεμον καί δέν φοβοΰνται μηδέ σαΐττες μηδέ 
άλλα μάγγανα όπού τούς πολεμώ ».

Καί οί Γαλατιανοί όπού είναι στό Γαλατά, έδείχνασι πώς έχουνε άγάπη μέ τόν 
σουλτάν Μεχεμέτη καί άφήσανε καί έκτισε ό Τοΰρκος έναν πύργο είς τήν χώρα τους 
δυνατόν, ό όποιος έναι εως τήν σήμερον καί διά τοΰτο δέν ήπορούσανε νά βοηθήσουνε 
τής πόλης. Λοιπόν αύτή ή πονηρά άγάπη όπού εί'χανε μέ τόν Μεχεμέτη άπεράσανε 
καμπόσες ήμέρες, άμή κάλλιο τους ήτονε νά εχουσι μάχη καθάρια παρά τήν άγάπη 
τήν ψεύτικη, διατί δέν ήθελε κάμει ό Τοΰρκος τόν πύργον, ώς είπαμε, όπού έκεϊνος 
ήτονε ό χαλασμός τοΰ Γαλατά. Διατί άν δέν ήτονε αύτός ήθέλανε άντισταθή τοΰ Τούρκου 
καί δέν έπαραδιδόντησαν ώσάν γυναίκες. Καί οί έλεεινοί πολίτες είδανε πώς οί Γαλα- 
τιανοί δέν τούς δίδουνε καμμίαν βοήθειαν, άλλά μηδέ άλλες άφεντίες τών χριστιανών, 
έπολεμούσανε μοναχοί καί άντιστέκανε είς τόν πόλεμον ήμέρα καί νύκτα, δσο έδυ- 
νοντήσανε, διατί δέν άκαρτερούσανε βοήθειαν, ώς είπαμε, μηδέ άπό τήν Βενετίαν, μηδέ 
άπό τή Γένοβα, μηδέ άπό κανέναν τόπον, μόνε άπό τόν Θεόν. Άμή ή άμαρτία τοΰ 
λαοΰ δέν άφινε.

Λοιπόν ήτανε αποκλεισμένη ή πόλις μέ μιά άλυσσο χοντρή όπού τήν έβαλε ό 
βασιλέας άπό τήν μίαν μερέα τοΰ γιαλοΰ εως είς τήν άλλη καί έκλεισε τό λιμιώνα διά 
νά μήν έμπή μέσα ή άρμάδα, τά κάτεργα τοΰ σουλτάν Μεχεμέτη. Τότε ήρθανε τά 
κάτεργα τά τούρκικα άπό τήν Ανατολή καί άπό άλλους τόπους καί άπό τήν Δύσι 
καί φούστες καλά άρματωμένα, τό όποιο ήτανε κάτεργα καί φοΰστες εως έκατόν 
είκοσι καί έσύρνανε καί πολλές βάρκες καί άλλα πλεούμενα φορτωμένα άνθρώπους 
τοξότες καί ώρμήσανε νά έμποΰνε μέσα στό λιμιώνα στό Γαλατά. Άμή ώσάν τόν 
ηΰρανε κλεισμένο μέ τήν άλυσσο καί τήν μέσα μερέα ήτανε καράβια, κάτεργα χριστι
ανικά άραμένα. Καί ήτανε τά καράβια άρματωμένα καί τά έδιώχνανε άπό μακρέα καί 
δέν άφήνασι νά έμπή ή Τούρκικη άρμάδα καί έγύρισε όπίσω είς τό πέλαγο (φυλ. 52α).

Καί οί Τοΰρκοι τήν στερέα έπολεμούσανε τά τείχια τής πόλης καί τά έρρίχνασι 
μέ τά μάγγανα δπου έζάρασι τόν καιρόν έκεΐνον καί τά έρρίξανε τρις βολές καί 
έκάμανε τόπον διά νά έμποΰνε. Καί οί Ρωμαίοι πάλι τά έφτειάνασι. Καί είδόντας 
οΰτω ό σουλτάν Μεχεμέτης άπολπίστη πώς δέν ήπορεΐ νά τήν έπάρη.

Τότε εύρέθη ένας άρνιγάδος, όπού ήτονε πρώτα χριστιανός όπού ήτονε Ταλιάνος 
καί ειχε ξέρει άπό τόν ποταμόν, τό λέγουσι Πώ, όπού άπερνοΰσι τά πλεούμενα, καί
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έδιάβη και είπε τοϋ σουλτάν Μεχεμέτη δτι έγώ ξέρω νά μπάσω τήν αρμάδα είς τόν 
λιμιώνα είς τόν Γαλατά τής πόλης. Καί έπήρε θέλημα καί τό έκαμε δτι άπέρασε 
τά κάτεργα δλα άπό τό πλάγι της στερέα, δλα γλυκά όπού δέν έβλάφτη μηδέ ενα. 
Καί ώσάν τά είδανε οί Ρωμαίοι καί ό βασιλέας πώς έμπήκε ή άρμάδα τοΰ Τούρκου 
μέσα είς τό λιμιώνα έφοβήθησαν πολύ καί έβάλανε είς τό νοϋ τους νά κάμουνε τρό
πον νά τά χαλάσουνε μέ φωτιές ή μέ πέτρες ή μέ άλλα τίβοτες διατί έπολεμούσανε 
καί αύτά τήν χώρα άπό πάσα μερέα καί έχαλάσανε καί τήν άλυσσο.

Τότε ήτονε χρεία νά πάνε οί Ρωμαίοι είς τά τείχια νά άντιστέκουνε είς τό μέρος 
τοΰ γιαλοΰ καί έδιάβησαν πολλοί πολεμιστάδες καί έπολεμούσανε μέ τούς Τούρκους, 
όπού έβάλανε σκάλες νά άνεβοΰσιν καί δέν τούς άφήνασι. Τότε έκάμανε μία τζάταρα 
ή σκαλαταράτζα ξύλινη οί Τοΰρκοι μακρέα τέσσαρες χιλιάδες οργίες καί πλατέα πεν- 
τακόσες όργιες, καί τήν έκαρφώσανε καλά άπάνω είς τήν θάλασσα καί τήν έτραβήξανε 
κοντά είς τά τείχια τής πόλης καί έβάλανε άπάνω είς τό αύτό ποΰντε πολλούς Τούρ
κους καί έπολεμούσανε διατί άπό κάτω τοΰ αύτοΰ πόντε έβαλε πολλά βούτζια άδεια καί 
τήν έκράτει άπάνω. Καί έπολεμούσανε μέρα καί νύκτα.

Καί έστελνε τά πλεούμενα καί ήφέρνανε φουσσάτα άπό τήν ’Ανατολή καί άπό 
τή Δύσι τόσο δτι άπερνούσανε άπό τό ποΰντε (52^) καί έρχοντήσανε καί άπερνούσανε 
άπό τό ποΰντε. Καί έκαμνε δυο δουλειές όπού έπαιρνε τούς πολεμιστάδες καί έπή- 
γαινε κοντά είς τά τείχια καί έπολεμούσανε. ’Ακόμη έκαμνε καί άλλο δτι έμπόδιζε 
καί πλεούμενα νά μήν έρθοΰνε νά δώσουνε βοήθεια τής πόλης. Καί είς αύτό ήρθανε 
τρία καράβια Γενουβήσικα μέ ενα τοΰ βασιλέως φορτωμένα στάρι, παξιμάδια καί άλλες 
τροφές διά βοήθειαν, καί τό καράβι τοΰ βασιλέως έρχέτονε άπό τήν Τζιτζίλια φορ
τωμένο. Καί ώς ήρθανε κοντά είς τήν χώρα τά είδανε οί Τοΰρκοι όπού έφυλάγανε τό 
έμπα, έβγήκανε τά κάτεργα καί οί φοΰστες καί έδιάβησαν άπάνω είς τά καράβια καί 
έπολεμούσανε καί ό σουλτάν Μεχεμέτης έκαβαλλίκεψε καί έδιάβη είσέ τόπον ψηλό τοΰ 
Γαλατά καί έκύτταζε τόν πόλεμον. Όμοίως τά έκυττάζανε καί άπό τήν πόλιν.

Τότε έδιάβησαν τά κάτεργα πρώτα άπάνω είς τό καράβι τοΰ βασιλέως καί έπο
λεμούσανε άνδρειωμένα είς τό όποιο ήτονε καραβοκύρις Φίλιππος καί Ντομέγος καί 
έγινόντησαν πολλές φωνές καί μεγάλη ταραχή τοΰ πολέμου καί έτζακίζανε τά κου
πιά τών κατέργων μέ λουμπάρδες καί έσκοτώνασι πολλούς Τούρκους. Καί ό σουλ
τάνος, όπού έστεκε ψηλά καί έκύτταζε πώς τήν έχαλούσανε, έβλαστήμα καί έκαμε τό 
άλογό του νά πάγη κατά τόν γιαλό καί δέν εΐχε τί κάμη καί έξέσκισε τά ροΰχα του 
όπού έφόρειε.

Τότε πάλι άναψε ό πόλεμος δυναμότερα, καί τήν άρμάδα τήν έχαλούσανε δυναμό- 
τερα παρά πρώτα καί τόσο τά έχαλάσανε δτι δέν έδυνοντήσανε νά συρθούνε μέ τά 
κουπιά νά ’ρθοϋνε είς τήν γή. Τό όποιο λέγουσι πώς έσκοτώθησαν πλέο παρά δέκα 
χιλιάδες Τοΰρκοι, όπού ήτανε κάτεργα καί φοΰστες έως διακόσες. Τότε εΐπε δ σουλ
τάνος δτι ή δύναμί μου έναι ολίγη είς τήν θάλασσα έπειδή εΐχα τόσα κάτεργα (φ. 53α) 
καί τόση άρμάδα καί δέν ήπορούσανε τρία καράβια μηδέ ενα. Τότε έγλυτώσανε δλα
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αύτά τά καράβια καί έμπήκασι μέσα είς τήν πόλι καλά τήν νύκτα χωρίς νά βλα- 
φτοΰσι ποσώς καί άποθάνα ολίγοι λαβωμένοι.

Καί ό σουλτάνος ήθελε νά φουρκίση τόν καπετάν πασσά όπού ήτονε είς τήν άρ
μάδα καί τόν έπαρακαλέσανε οί άλλοι πασσάδες καί έχάρισε τήν ζωή του, άλήθεια 
τόν έξώρισε. Καί τότε έβαλε δτι νά χαλάση τά καράβια τών χριστιανών, όπού ήτανε 
είς τόν λιμιώνα όπού ήτανε είς τό μέρος τοΰ Γαλατά τό μέρος τής ’Ανατολής τά 
όποια καράβια είχανε μέσα άνδρειωμένους κουρσάρους.

Λοιπόν έβαλε ό σουλτάνος λουμπάρδες είς τά μέρη τής ’Ανατολής, καί ένας Ρω
μαίος όπού έφυγε άπό τήν πόλιν καί έγινε άρνιγάδος ήτονε πολλά τεχνίτης λουμπαρ- 
δάρης έβαλε μία λουμπάρδα άπό τό μέρος τοΰ Γαλατά καί έσυρε μία λουμπαρδέα καί 
ηύρε τό καράβι τοΰ καπετάνιου καί τό έσπασε καί έδιάβη εις τό φοΰντος, όπού ήτονε 
φορτωμένο πολλά πράματα χρειαζόμενα τοΰ βασιλέως καί τά άλλα καράβια έσηκώ- 
θησαν καί έδιάβησαν άπό κάτω είς τά τείχια τοΰ Γαλατά διά νά μήν πάθουνε τά 
δμοια. Άμή ύστερον έπετάξανε πλέο παρά 150 λουμπάρδες καί δέν έβλαψε μηδέ ενα 
καί τό είχανε διά θαΰμα τοΰ Θεοΰ όπού ήτανε τριάντα καράβια καί δέν έβλαψε μηδέ 
ένα. Καί ήτανε καί τρία κάτεργα χοντρά βενέτικα καί δυο λιανά τά όποια έστάθησαν 
διά νά βοηθήσουν τής πόλης.

Τότε έμαλώσανε μέ τά λόγια οί Βενετζάνοι μέ τούς Γενουβήσους καί ύβριζόν- 
τησαν λέγοντας πώς έσεΐς οί Βενετζάνοι δέν βοηθάτε τών Χριστιανών. Τότε έδωσε 
άπιλογιά ό βασιλεύς τών Βενετζάνω δτι νά φύγουν άποκεΐ. Λοιπόν καθημερούσιος επε- 
ρίσσευε ό πόλεμος όπού έπολεμούσανε οί Τοΰρκοι καί έκάμανε τρόπον νά κάψουνε τίς 
φοΰστες τών Τουρκών όπού ήτανε μέσα στό λιμιώνα. Τότε έδωσε ό βασιλεύς τήν αύτήν 
έννοια τοΰ ’Ιωάννη Γιουστινιανοΰ όπού ήτονε καπετάνιος καί τοΰ Γιάκομου (53Ρ) 
Κόκου τζιντιλόμου βενετζιάνου καί έτοιμάστησαν είς τήν αύτήν δουλειάν. Καί οί Τοΰρκοι 
έμάθανε έκεΐνο όπού θέ νά κάμουνε οί Χριστιανοί καί έτοιμάστησαν όγληγορύτερα καί 
έφυλασσόντησαν άπό τίς λουμπάρδες καί έφουντάρανε καμπόσα ξύλα μέ ζημία τών 
Χριστιανών.

Καί έκεΐ δπου έδιάβησαν πολλοί Χριστιανοί καί έχαλούσανε τά πλεούμενα τών 
Τουρκών έπιάσανε οί Τοΰρκοι πολλούς Χριστιανούς καί τούς έδιαβάσανε όμπρός είς 
τά μάτια τών Χριστιανώ είς τά τείχια καί τούς έκόψανε. Καί ώς τά είδανε αύτά οί 
πολίτες είχανε κάμποσους Τούρκους πιασμένους καί τούς έκόψανε δλους τάχα διά έξε- 
δίκησι.

Καί υστέρα άπό τοΰτα έκαμώθη ό σουλτάν Μεχεμέτης τάχα πώς θέλει νά κάμη 
άγάπην μέ τόν Βασιλέα καί έστειλε μαντατοφόρον λέγοντας πώς έγώ έμετανόησα νά 
πολεμώ μέ τόν Βασιλέα μέ τούς Ρωμαίους, όπού έπαρακινήθηκα καί τό έκαμα διά 
έπινομή τών Ούγγάρων. Καί οί Ρωμαίοι καί ό Βασιλεύς έγνωρίσανε τά αύτά λόγια 
δτι ήτανε ψεύτικα καί δέν τά έπιστέψανε ποσώς διά κανέναν τρόπον διατί τόν ήξέ- 
ρανε δτι ποτέ του δέν έστεκε είς τόν λόγο του, άλλά μηδέ είς τόν δρκον του καί μηδέ 
είσέ σύβασι καμμίαν. Καί δέν ήτανε τά λόγια του άληθινά μόνε τούς τά έστειλε διά
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νά τούς άναμπαίξη. Καί δέν είχανε τι κάμη μόνε έβάλανε τήν όλπίδα τους είς τον 
Θεό καί τον έπαρακαλούσανε ήμέρα καί νύκτα νά τούς έσυμπαθήση τά άμαρτήματά 
τους καί νά τούς έγλυτώση καί άπό το κίνδυνο τοϋ πολέμου καί άπό τούς έκθρούς 
τοΰ Χρίστου καί νά τον έπολεμήση αύτός όπού έχει τήν δύναμιν.

Καί καθημέρα καί νύκτα ήτανε οί έλεεινοί χριστιανοί άπάνω εις τά τείχια i c μα
τωμένοι μέ τά άρματά τους καί μέ τά σκοντάρι τους καί έπολεμούσανε άνδρειωμένα 
καί έσκοτώνανε τούς (φ. 54“) έχθρούς. Καί τούτο τί αξίζει, όπού άν έσκοτώνανε δέκα 
αύτοί έρχοντήσανε εκατό, όπού ήτονε πλήθος πολλοί άγαρηνοί καί οί πολεμιστάδες οί 
Χριστιανοί ήτανε όλοι-ολοι Ρωμαίοι έξι χιλιάδες καί Φραγγοι ήτανε μέ τούς ξένους 
άλλες τρεις χιλιάδες καί ήτονε καί ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος μέ δυό χιλιάδες δλοι- 
δλοι οί πολεμιστάδες τής πόλης οί Χριστιανοί.

Άμή τί ήθελαν κάμη αύτοί είς τό στόμα τοΰ λεονταριοΰ ή τί νά κάμη μία ψίχα 
ψωμί είς τό στόμα τοΰ άρκουδιοΰ ή τί ήμπορεϊ νά κάμη ενας άνθρωπος μοναχός 
είσέ χίλιους ;

Οί Ρωμαίοι φιλάργυροι, διμιγέρτες, τραδιτόροι, όπού έτραδίρετε τήν πατρίδα σας, 
όπού ό Βασιλέας σας ήτονε πτωχός καί σάς έπαρακάλειε μέ τά δάκρυα στά μάτια νά 
τόν δανείσετε φλωριά διά νά δώση νά μαζώξη πολεμιστάδες άνθρώπους νά βοηθή
σουνε καί νά πολεμήσουνε καί εσείς άρνιέστε μέθ’ δρκου πώς δέν έχετε καί εΐστε πτωχοί! 
Άμή ύστερον όπού σάς έπήρε ό Τοΰρκος εύρέθητε πλούσιοι καί σάς τό πήρε ό Τοΰρκος 
καί έκόψε καί τό κεφάλι σας, ώς θέλει τό φανερώσει ή ιστορία όμπρός.

Άμή κάποιοι φοβούμενοι τόν Θεόν τόν έδανείσανε ολίγα καί ό Γαρδενάλες, 
όπού εύρέθη έκεϊ καί έκαμε καί έδυναμώσασι τήν χώρα, διατί ό βασιλεύς 
μεγάλην σύχυσι καί δέν ήξερε πλέο τό τί νά κάμη καί έπειδή δέν τοΰ έδίδανε 
φλωριά οί πλοΰσοι δέν είχε τί κάμη καί έπήρε άπό τές εκκλησίες καί άπό τά μονα
στήρια τά άσημικά τους, καί τά έκαμνε μονέδα, ώς καθώς τό έκάμασι παλαιά οί 
Ρωμαίοι είς τήν Ρώμα, καί έπλήρωνε τούς δουλευτάδες, όπού έδουλεύαν είς τά τείχια.

Τότε έβαλε καί έμέρασε τούς πολεμιστάδες είς τά τείχια είς τούς πύργους, ώς 
καθώς έκαμνε χρείαν, καί έβαλε τον Ιωάννη τόν Γιουστινιάνο πρώτον καπετάνιο, καί 
καλά έφύλαγε (φ. 54α), ά δέν τόν έθέλανε σκοτώση. Λοιπόν έδωσέ του τριακόσους 
συντρόφους καί έστεκέτονε καί φύλαγε είς τήν πόρτα τοΰ Αγίου Ρωμανοΰ άπάνω στά 
τείχια. Άκόμη έδωσέ του καί άλλους κάμποσους άρματωμένους νά άντιστέκουνται τών 
Τουρκών διατί έκεϊ ήτονε τό πλέο κίνδυνο καί τό Μαυρίκιον Γενουβίζο τόν έβαλε 
νά φυλάγη κοντά είς τήν Μαυρέα πόρτα μέ καλή συντροφιά Ρωμαίους, μέ μπαλέστρες 
καί ήτονε άνάντια τοΰ καστελλίου, όπού έκάμανε οί Τοΰρκοι καί τό έπολέμα άνδρείως. 
Τό όποιο καστέλλι ήτονε ξύλινο, ώς το είπαμε, καί τό έσύρνανε μέ τούς τροχούς 
δπου ήθελαν. Καί τόν Παΰλο Τρόϊλο καί τόν Αντώνιον Πακιάρδι έφυλάγανε τό μέρος 
τοΰ Μιλιάνδρου είς τό όποιο Μιλίανδρο ήτονε τό πλέο κίνδυνο τής Χώρας καί έπο
λεμούσανε μέρα καί νύκτα πότε μέ φωτιές πότε μέ τίς μπαλέστρες, μέ άνδρεία καί 
θάρσος πολύ.
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Καί καμμία βολά άνεβαίνασι οί Τοΰρκοι είς τά τείχια, καί αύτοί τούς έκαταδι- 
ώχνασι καί τούς έρρίχνασι κάτω, καί τούς έσκοτώνασι, καί έκάμνασι ώσάν Άχιλλέοι καί 
δέν έφοβούντησαν τούς άγαρηνούς μηδέ διά τίποτε. Καί ό Θεόδωρος ό Καρηστινός ήτονε 
γέροντας, άμή ήτονε πολλά άνδρειωμένος είς τό δοξάρι καί ό Θεόφιλος ό Παλαιολόγος, 
σοφός άνθρωπος καί άρχω, καί ό ’Ιωάννης ό Άλαμάνος έφυλάγασι τήν πόρτα τής 
Καλληγαρέας καί ό Κονταρίνης Κονταρίνι, τζιντιλόμος βενετζάνος, καί αύτός μέ τήν 
συντοφιά του έφύλαγε τήν πόρτα τήν Άβρέα είς τόν λιμιώνα. Καί τούς έπίλοιπους 
Ρωμαίους τούς έδιαμέρασε είσέ πολλούς τόπους της χώρας είς τά τείχια.

Καί τό παλάτι τό βασιλικό τό έπαράδωσε τοΰ Γερόλιμου Μινώτου τζιντιλόμου 
βενετζάνου μέ τήν συντροφιά του, όπού ήτονε μπάϋλος, καί τόν Γαρδενάλε τόν έβαλε 
καί έφύλαγε τήν μερέα τοΰ Άγιου Δη μητριού τήν μερέα τοΰ γιαλοΰ, καί τόν Κόν
σολο τόν Κατελάνον έφύλαγε τόν πύργο όπού έναι άνάντια τοΰ ιπποδρομίου, καί τόν 
κύρ Λούκα τόν έβαλε καί έφύλαγε τόν λιμιώνα μέ τό μέρος όλο τοΰ γιαλοΰ, καί τόν 
Γερόλιμον Ίνταλιάνο καί τόν (φ. 55α) Λινάρδο Γενουβίσο τόν έβαλε νά φυλάγη άντάμα 
μέ πολλούς συντρόφους τήν Ξυλόπορτα, καί τούς πύργους όπού τούς κράζουνε Άβε- 
νιάδους, όπού ήτανε μετακαμωμένα καί τούς έμπαλώσανε μέ έξοδο τοΰ Γαρδενάλε, 
καί οί καλογέροι καί οί παπάδες τούς έβαλε άπάνω καί τούς έμέρασε είσέ πολλούς 
τόπους, άπάνω είς τά τείχια διά νά βιγλίζουνε, διά νά είναι ξάγρυπνοι.

Καί τόν Γαμπριέλ τζιντιλόμο Τρηβιζάν, όπού ήτονε καπετάνιος τών κατέργων 
τών βενέτικων τόν έβαλε μέ σαράντα άνθρώπους νά φυλάγουνε τόν πύργο τοΰ Άμου 
όπού εΐναι κοντά είς τό βασιλικό παλάτι, καί τόν Αντώνιον Ντιέδο, τζιντιλόμο βε- 
νετζάνο, όπού ήτονε καπετάνιος τών χοντρώ κατέργων τόν εβαλε νά φυλάγη τά κά
τεργα καί δλα τά πλεούμενα όπού ήτανε είς τόν λιμιώνα, καί έβάρειε τις τρουμπετες 
καί έκάλειε τούς έχθρούς είσέ πόλεμον. Καί τόν κύρ Δημήτριο τόν Παλαιολόγον, υιον 
τοΰ κύρ Νικολάου, καί τόν Νικολό τόν Γουδέλο τόν γαμπρό του τούς έβαλε με ά>.- 
λους πολλούς συντρόφους καί έστεκοντήσανε έτοιμοι δτι δποτε τούς δώσουνε λόγο νά 
δράμουνε νά βοηθήσουνε έκεϊ δπου κάμει χρεία.

Καί άκαρτερούσανε τήν ή μέραν τοΰ πολέμου μέ φόβον πολύ. Καί κάποιοι έκυτ- 
τάζανε νά φύγουνε νά πάνε δξω είς τά χωριά 'ίνα κρυφτοΰσιν άλλοΰ, νά γλυτώσουνε. 
Καί εύρίσκανε άφορμή καί έλέγανε δτι έμεϊς είμέστανε πτωχοί άνθρώποι καί πάω νά 
δουλέψωμε νά ζήσωμε. Καί οί καπετανέοι τούς έκρατούσανε σάν περί στανέο άπάνω 
είς τά τείχια καί είσέ τοΰτα έχαιροντήσανε οί έχθροί άπόξω.

("Επεται συνέχεια)
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LINE AMEN TI STORICI DELLA LETTERATURA NEOELLENICA 

del prof. GIORGIO ZORAS, della R. Universita di Roma

I.

§ 1. G eneralita . — Yoler fissare con precisione nel tempo il nascere 
di una letteratura, oppure dividere la sua ulteriore evoluzione in periodi 
fissi e ben determinati, sarebbe, oltre che difficile ed arbitrario forse del 
tutto impossibile. Presso tutti i popoli l ’evoluzione della letteratura e gene- 
ralmente graduale, ne si puo, come per gli avvenimenti politici, stabilire 
in modo sicuro l ’inizio e la fine di ogni periodo, di ogni corrente, di ogni 
nuovo indirizzo; l ’inizio di un periodo si confonde con la fine del precedente, 
la sua fine si perde nell’inizio del successivo.

Cosi, anzi a maggior ragione, per le sue caratteristiche particolari 
-  lento sviluppo, spirito fortemente tradizionale, graduale e lieve evoluzione 
della lingua -  accade anche per la letteratura neoellenica; le sue origini si 
confondono col tramontare di quella bizantina, anzi i primi germi delle 
nuove forme e dello spirito mutato vanno ricercati in alcune poesie del 
x secolo od anche anteriori.

Pertanto, considerato che e pur necessario stabilire un punto di par- 
tenza nel tempo, inizieremo la nostra trattazione con la caduta di Costan
tinopoli; fatto politico della massima importanza, che, determinando una 
profonda trasformazione in tutta la vita politica e sociale dell’Impero, pud 
servire, almeno esteriormente, come punto di trapasso, anche nel campo 
letterario, tra i due mondi: quello bizantino e quello neoellenico. Un mondo 
vecchio e glorioso muore, un’era grandiosa finisce: dalle sue ceneri nascera, 
dopo una lunga e dolorosa prova, un altro mondo, un’era nuova.

Prendendo dunque come inizio della letteratura neoellenica la caduta 
dell’Impero Bizantino, nel 1453, possiamo, a grandi linee, distinguere in tre 
periodi la sua evoluzione successiva fino ai nostri giorni. II primo periodo 
comprende la maggior parte della lunga epoca della sehiavitu e arriva fino 
alia rivoluzione francese. La quale, come nel resto dell’Europa, esercita 
una profonda impressione sull’animo degli oppressi, e inizia la preparazione 
dell’ardita rivoluzione greca, che determinera un nuovo indirizzo anche nel 
campo letterario. Incomincia cosi il secondo periodo che comprende l ’ultima 
parte del secolo xvm  e i tre quarti del secolo xix. Dal 1880 infine si possono 
notare i primi segni di un rinnovamento, che investe tutta l ’attivita spiri
tu a l  della Nazione ed apre alia letteratura greca nuovi orizzonti.
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In ognuno di questi periodi, naturalmente, si possono distinguere mol- 
teplici correnti ed indirizzi letterari. Accenniamo brevemente ad ognuno 
di essi.

II.

§ 2. L a  cu ltu ra  greca dopo la  cad u ta  delVImpero b izantino . — La lette
ratura del periodo immediatamente successivo alia caduta dell’Impero, si 
presenta come continuazione di quella bizantina; la quale, continuazione 
a sua volta, di quella antica, si era, come e noto, con l ’andar del tempo, 
distinta in due diverse tendenze.

Da una parte -  e sono gli scrittori e piu numerosi -  si cerca di restare 
il piu possibile attaccati alle antiche tradizioni, lingua e metri; dall’altra ci 
si allontana sempre piu da quella imitazione servile e ci si aw icina alio spi
rito ed al linguaggio vivo del popolo.

Con la venuta dei Turchi un cambiamento profondo awiene, come in 
tutta la vita, anche nel campo della cultura. II dominio turco, che ben pre
sto si estese in tutta la Grecia, soppresse ogni possibilita di vita e di pro- 
gresso spirituale.

II vineitore era di molto inferiore al popolo vinto, che possedeva una 
lunga tradizione. « Entre Grecs et Turcs -  scrive lo Hesseling -  existait une 
difference radicale de religion, de moeurs, de caractere, de traditions; la 
fusion etait aussi impossible que eelle de l ’eau et de l ’huile dans un meme 
verre. La Grece resta de la sorte sdparee de l ’Occident et devint, a l ’est de 
l ’Europe, un corps etranger que le Turcs ne pouvaient ni eliminer, ni assi- 
miler ».

Certamente questa grande diversita tra i due popoli, ebbe anche buone 
conseguenze, perche eontribui ad evitare contatti e assimilazioni, a conser- 
vare intatta la religione, a salvare lo spirito e il carattere proprio del popolo 
ellenico. Sarebbe tuttavia errato credere che questa circostanza non abbia 
profondamente danneggiato la cultura greca.

II conquistatore infatti chiude le scuole, rovina chiese e monasteri, 
pone infiniti ostacoli all’istruzione. Qualunque iniziativa e movimento cul- 
turale viene soffocato e lunghe tenebre si estendono su tutto il paese. II che 
costrinse la maggior parte dei dotti a fuggire l ’oppressione del tiranno ed a 
cercar rifugio nell’Occidente, specialmente in Italia, dove essi contribuirono 
non poco alia rinascita ed alio sviluppo degli studi umanistici.

Ma con tutto cio i Turchi non riuscirono a distruggere il sentimento 
nazionale ellenico, ne estinguere completamente nella Grecia stessa ogni 
movimento culturale. Riavutisi dal terribile colpo dell’immensa sciagura, 
i Greci si mettono subito al lavoro e cercano di salvare la loro nazionalita. 
e la loro civilta. Fortunatamente i Turchi avevano concesso diversi privi-
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legi alia Chiesa, che riesce cosi a divenire il centro spirituale e culturale, 
oltre che religioso. iSTelle chiese e nei monasteri si formano delle piccole scuole 
serali, ove di nascosto, usando come testi l ’Evangelo, il Vecchio Testamento 
e qualche granimatica elementare, s’insegna ai giovani greci la lingua e la 
scrittura dei loro avi, e soprattutto si tiene sempre vivo nel loro cuore l’amore 
per la Patria e per la Fede.

Ifaturalmente tutto cio era ben poco. Sotto la continua minaccia della 
morte, sotto il giogo del tiranno, che dispone assolutamente dei beni e della 
vita, era impossibile, non solo un progresso sistematico, ma persino 1’esi- 
stenza di una letteratura.

* * *

§ 3. L a  S cu o la  Cretese. — Di una certa liberta poterono invece godere 
le isole: Rodi, Cipro, Creta, l ’Eptaneso, che riuscirono, rimanendo sotto la 
dominazione veneta, a sottrarsi piu o meno a lungo al giogo turco. Queste 
isole poterono continuare la loro tradizione e indipendenza culturale e 
produrre opere spesso molto significative. Alcune delle quali, scritte per lo 
piu in lingua popolare locale, presentano un grande interesse e costituiscono 
la produzione piu importante di tutto il periodo della schiavith.

L’arcipelago egeo in tal maniera e l ’unico centro che riesce, durante 
alcuni secoli, a mantenere accesa la fiaccola della cultura greca. Ma anche 
qui la vita culturale non duro a lungo. Rodi per prima, dopo una breve 
fioritura letteraria, in cui si distingue l ’opera di Gheorghillas, soccombe al 
dominio turco nel 1522.

Piu fortunata Cipro, la quale pote per un periodo piu lungo sottrarsi 
alia tirannide turca. I poemi ciprioti, assai numerosi, scritti in lingua verna- 
cola, risentono grandemente dell’influenza italiana; una traduzione dei so- 
netti del Petrarca ci attesta poi che era largamente conosciuta in questa 
isola la poesia lirica italiana.

Caduta pero nel 1570 anche Cipro, resta, unico centro importante di 
tutta la vita intellettuale greca, Creta — nell’Eptaneso solo piu tardi fiori- 
rano le lettere — e in essa si sviluppa una letteratura ricca e di grande in
teresse. Cio devesi al fatto che Creta resto ancora a lungo sotto il dominio 
dei Yeneti, i quali, venuti nell’isola nel 1204, quando, durante la quarta 
crociata, si costitui l ’Impero latino d’Oriente, vi restarono fino al 1669.

Durante questa lunga occupazione Venezia mostro una predilezione 
speciale per Creta, che considero come la preferita fra tutti i suoi possedi- 
menti e le accordo anche molti privilegi. Certo i Cretesi avrebbero preferito 
la loro liberta completa -  e qualche volta tentarono di ottenerla -  ma in 
ogni modo, quella speciale benevolenza, se non compensava del tutto la 
perduta liberta politica, tuttavia rendeva la loro posizione meno amara, e

comunque molto preferibile a quella in cui si trovavano le regioni soggette 
al dominio turco. Inoltre una produzione agricola abbondante ed un esteso 
commercio assicuravano all’isola un benessere e una prosperity economica, 
elemento questo non del tutto indifferente anche per il progresso culturale 
di un popolo.

Naturalmente, durante la lunga permanenza dei Yeneti, si era molto 
diffusa nell’isola anche la conoscenza delle letteratura italiana; e lo spirito, 
le tendenze, i sentimenti, lo stile italiano esercitarono una grande influenza 
su tutta la produzione locale. Di questa penetrazione, estesa e profonda, si 
hanno chiare testimonianze persino in alcuni elementi esterni della poesia: 
parole, nomi propri, rime, forme. Ma i Cretesi, ed e questa la caratteristica 
piu spiccata di tutto il popolo greco fin dall’antichita, seppero cosi bene 
fondere l ’elemento straniero con quello locale, che le loro opere acquistano 
una propria individualita, libera da qualunque lmitazione pedissequa.

Cosi la letteratura cretese si presenta come la fusione di due elementi 
culturali ed etnici, che si erano incontrati in quell’isola: quello indigeno e 
quello italiano, che propaga la conoscenza della propria letteratura, allora 
fiorente e diffusa in tutto l ’Occidente, ricca di forme e di spiriti nuovi.

In Creta fu molto coltivata la poesia, specialmente l ’epos e il dramma; 
non v ’ha invece quasi traccia di produzione letteraria in prosa. La lettera
tura cretese ha le stesse caratteristiche di quella popolazione insulare e mon- 
tanara; essa e fiera, forte, sana. Manca la cultura profonda e forse qualche 
volta pecca nella forma; l ’esposizione si dilunga spesso oltre il necessario, 
ne e priva di ripetizioni; non manca pero la grazia, la vivacita, la dolcezza. 
La distingue soprattutto il carattere e lo spirito popolare, vicino alia vita, 
che essa rispecchia con grande fedelta.

Anche la lingua cretese e un indice sicuro della maturita e dell’alto li- 
vello letterario raggiunto in quell’isola. Mentre nella Grecia continentale 
continuavano sempre aspre le lotte tra le due correnti linguistiche e gli au- 
tori confondevano insieme nelle loro creazioni elementi ed espressionijarcai- 
che e popolari, in Creta, si arrivo ad usare una lingua depurata di forme 
cadute in disuso, ricca, espressiva ed aderente.

Tra le opere di poesia si distinguono VApocopos e la R im a  d i lamento  
nlV am aro e in s a z ia b ile  In ferno , opere ambedue del x v i secolo, di contenuto 
molto simile, che descrivono in modo strano la discesa fantastica dell’au- 
tore nell’inferno.

Del x v i secolo sono anche le R im e d i u n a  fa n c iu lla  e d i u n  giovane, breve 
storia -  di quasi 200 versi -  di un amore tradito, e il poema O esilio  di ignoto 
autore, opere queste che presentano grande interesse anche dal punto di vista 
linguistico, perche ci attestano l ’evoluzione della lingua e le sue vicende.

Molto superiore a queste VErotocritos di Vincenzo Cornaro, scritto fra 
il 1590 e il 1630, poema epico romanzesco, composto all’incirca di 11.000
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versi, pregevole per la vivacita dei sentimenti, la forza della descrizione, la 
venusta della forma; esso e certamente una delle opere migliori di tutte 
quelle scritte durante il periodo bizantino e post-bizantino.

Alio stesso periodo appartiene anche la P asto re lla , idillio pastorale, 
molto grazioso, ehe ora fa pensare agli idilli di Teocrito, ora alle opere ita- 
liane, tipo P asto r F id o  del Guarini. La P as to re lla  e uno dei pochi compo- 
nimenti poetici in cui non fu usato l ’abituale metro politico, che qui e sosti- 
tuito dall’endecasillabo, di evidente importazione italiana.

Un altro poema degno di nota, quantunque a questi inferiore, e VAssedio  
d i M a lta  di Antonio Achelis, poema epico di 2540 versi, che descrive il ten- 
tativo dei Turchi nel 1565 per impadronirsi di Malta.

Oltre all’epica, Creta presenta una grande importanza per la sua produ- 
zione teatrale, che, come e noto, da parecchi secoli era del tutto decaduta, 
e non addirittura scomparsa, in Grecia. Bisanzio non conobbe il vero dramma; 
ne per opere drammatiche si possono considerare quelle rappresentazioni 
mimiche, che si facevano in Costantinopoli, prive di qualunque interesse 
artistico. Le parole tragedia, dramma, commedia, fu osservato, avevano 
completamente cambiato senso: tragedia significava canzone, il dramma 
corrispondeva al romanzo e la commedia altro non era che la recita di aweni- 
menti immaginari a lieto fine.

In Creta invece il teatro rappresenta la parte piu considerevole della 
produzione letteraria. Nei secoli x v i e x v n  s’incontrano dei drammi, che 
sono opere notevoli, e non inferiori alle produzioni analoghe dell’Occidente. 
Naturalmente anche qui e grande 1’influenza italiana. Tuttavia l ’animo che 
informa queste opere e tutta la sostanza testimoniano lo spirito greco, il 
quale, per quanto in letargo, non aveva perduto la sua tendenza a dramma- 
tizzare la vita.

Le opere teatrali sono numerose -  alcune ne restano purtroppo ancora 
inedite -  e dimostrano che non furono tentativi isolati e sporadici, ma rap- 
presentano una continuita, una tradizione, ben visibile nella elaborata e 
sicura tecnica, che e impossibile attribuire alia genialita, di autori isolati.

Eicorderemo fra le piu importanti il S acr if ic io  d i A bram o, di ignoto 
compositore, che molto probabilmente si deve identificare con lo stesso 
autore de\VErotocritos Vincenzo Cornaro. Mistero, ad imitazione de Lo Isach  
di Grotto, ricorda le sacre rappresentazioni occidentali. Un’altra opera, 
che, nonostante l ’evidente influenza italiana, e una vera opera d’arte e VPro
file  di Giorgio Chortakis, dell’inizio del x v i i  secolo, tragedia di un amore 
infelice, che si svolge in Egitto.

Grande interesse presentano anche Zenone, che descrive la tragica morte 
dell’imperatore omonimo bizantino, S ta th is , commedia di contenuto molto 
simile alia commedia italiana Fedele  del Pascalinco, G hyparis , idillio dramma- 
tico, che ricorda pure diversi poemi analoghi italiani e diverse altre.

Ma infine nel 1669, anche Creta, l ’ultimo centro dell’Egeo, cade sotto 
il dominio turco e la maggior parte degli scrittori sono costretti a cercar 
rifugio in Occidente.

* * *

§ 4. C ostantinopoli e i  F a n a r io t i .  — Intanto nella Grecia continental 
la produzione e molto povera. Certo non mancarono alcuni tentativi ed alcune 
opere isolate; esse pero, ispirate generalmente da sentimenti patriottici, a 
scopo di propaganda religiosa o nazionale, presentano per la maggior parte 
poca rilevanza artistica.

Un risveglio si avverte a Costantinopoli. Come dicemmo, fin dalla caduta 
dell’Impero Bizantino, il conquistatore aveva riconosciuto alia Chiesa alcuni 
privilegi, che le avevano permesso di svolgere un’opera estesa di propaganda. 
A poco a poco intorno al Patriarcato, nel Fanar -  da cui prendono il loro 
nome i Fanarioti -  si concentrarono i Greci piu colti e piu ricchi. Studiosi, di- 
scendenti spesso da grandi famiglie, conoscitori di diverse lingue e della storia, 
educati generalmente nelle universita occidentali, essi, data l ’incapacita 
intellettuale e l ’ignoranza dei conquistatori, seppero ben presto occupare i 
posti piu elevati ed importanti nell’impero ottomano. Ad essi venivano 
affidati incarichi di fiducia nell’amministrazione turca, e fra questi venivano 
eletti i rappresentanti e gli ambasciatori del Sultano ed i governatori dei 
paesi danubiani.

I Fanarioti costituiscono dunque il solo nucleo culturale nella Grecia 
continentale. Essendo spesso educati nell’occidente e dovendo, per le loro 
funzioni, apprendere varie lingue straniere, essi seguivano contemporanea- 
mente anche le letterature di quei paesi, soprattutto quella francese, di cui 
sentirono profonda l ’influenza. F precisamente da quel periodo che lo spirito 
e la letteratura francese penetrarono in Grecia e incominciarono a mano a 
mano a sostituire quella italiana, cosi diffusa e viva per il passato.

Non pochi sono i Fanarioti che esercitarono grande influenza nei loro 
tempi e non poche sono le loro opere che ancor oggi sono degne di considera- 
zione. Ma spesso l ’opera di questi letterati e molto mediocre. I Fanarioti, 
desiderosi di far rivivere Pan ti chit a classica, si accontentano generalmente 
di curare solo la forma esteriore e verbale della loro produzione, mentre 
ne trascurano il valore intrinseco e la sostanza, la potenza spirituale e 
artistica.

* * *

§ 5. L a  poesia  popolare. — Nella restante Grecia manca invece — ed 
era naturale date le condizioni politiche cui si e accennato -  un centro in
tellettuale; non esiste una classe di persone colte che si occupi in modo spe-
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dale della cultura. Non puo dirsi tuttavia che ogni produzione letteraria sia 
cessata. Ϊ3 specialmente in questo periodo che la poesia popolare, manifesta- 
zione caratteristica del popolo greco in ogni epoca, prende un grande svi
luppo e da luogo a una creazione di veri capolavori.

La poesia popolare e un fenomeno artistico che si riscontra presso tu tti i 
popoli. Mentre pero in altri paesi, con lo svilupparsi di una letteratura colta, 
essa ben presto decade o continua a vivere solo ai margini della vita letteraria, 
in Grecia la poesia popolare costitul sempre, sia nell’antichita che nell’epoca 
bizantina, un elemento importante della produzione letteraria.

Specialmente durante il lungo periodo della schiavitu, quando ogni 
movimento culturale scomparve, la poesia popolare ebbe un grande sviluppo. 
Non solo, ma anche dopo la costituzione dello Stato libero e la rinascita spi- 
rituale, la poesia popolare continuo ad essere largamente coltivata e ad eser- 
citare grande influenza su tutta la produzione posteriore. Fu alia poesia 
popolare che tornarono ad ispirarsi i giovani poeti della Scuola Ionica, e piu 
tardi anche quelli del gruppo ateniese, quando, stanchi delle correnti predo
minant! che imitavano servilmente la deteriore produzione romantica dei 
paesi nordici e occidentali, vollero rendersi indipendenti, acquistare una 
propria originalita e liberta di pensiero e ritornare alia lingua, ai sentimenti, 
alia vita  del loro paese.

La grande fortuna della poesia popolare si deve soprattutto all’innato 
senso artistico del popolo che seppe tradurre in quei canti tutto il suo spirito. 
La poesia popolare greca caratteristica per la sua vivacita, per la semplice 
e pur chiara espressione, per i sentimenti profondi e sinceri, per l ’agilita 
della lingua e della ritmica, si presenta non come una poesia primitiva ed 
elementare, qual’e in altri paesi, ma progredita e perfezionata.

II suo contenuto e l ’espressione piu vera e piu immediata della vita e 
dell’ambiente. Se e vero che ogni letteratura segue generalmente le correnti 
e le tendenze della societa in cui nasce e si alimenta, a maggior ragione cio 
si puo dire per la poesia popolare. II poeta-popolo meglio di qualunque altro 
sa esprimere lo stato del suo animo, le sue sofferenze e le sue gioie le sue spe- 
ranze e le sue aspirazioni. E tutto cio con semplicita e fedelta di descrizione, 
senza alcuna superflua o ridondante retorica o qualunque inutile giustap- 
posizione e preoccupazione di cultura o di stile. La forma elevata e vivace 
rispecchia la sensibilita e il vigore del popolo, che ne e l ’autore e ricorda non 
di rado le figure e le immagini grandiose dell’antica epopea.

Ogni motivo umano trova la sua vera espressione nella poesia popolare: 
Pamore costante della razza alia sua terra, alia natura dolce e serena della 
Patria; e quindi un segreto dolore interno di doverla un giorno abbandonare 
prowisoriamente o in definitivo. II poeta popolare non cerca di penetraro 
nel cosmos delle idee, ne si avvicina ai grandi problemi della v ita ; guidato 
solo da un sentimento immediato e spontaneo, prova un grande dolore nel
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dover un giorno abbandonare questa « dolce terra ». Peraltro egli sente anche 
le tristezze ed i dolori della vita e delle sue condizioni speciali e crede la morte 
unico mezzo di liberazione. Da questi due sentimenti naturali ed antitetici 
— vera espressione del suo stato d’animo -  risulta un tono di triste melanconia, 
che pero non ha nulla di comune col pessimismo alia maniera degli ultimi 
romantici, che fu, piu che un sentimento, una moda ed una posa in tutta  
l ’Europa.

La poesia popolare e anche l ’espressione del sentimento religioso del 
popolo; il greco -  influenza del suo spirito in fondo orientale -  e rimasto 
sempre attaccato alia religione; egli accoglie con trasporto le nuove dottrine 
cristiane, ma conserva sempre alcune forme e sentimenti del suo antico 
culto pagano e della sua mentalita fatalista; di modo che nelle sue poesie 
questi due elementi si trovano strettamente connessi e ricollegati.

Tutta la vita pubblica e privata trova la sua espressione nella poesia 
popolare: la storia dei grandi avvenimenti dalla caduta di Costantinopoli 
in poi, le lotte continue, le sofferenze della schiavitu, la speranza di rivedere 
la Patria libera, le vicende dolci o tristi della vita famigliare.

Alcuni di questi canti fanno subito pensare alle ballate di Schiller, Mi
stral ed altri poeti occidentali. Soprattutto pero si distingue nella poesia 
popolare il ciclo dei canti dei c lefti, che non potendo sopportare la tirannide 
turca, fuggono sulle montagne e con le loro piccole guerriglie preparano la 
grande rivoluzione. Sono questi, poemi pieni di passione e di drammaticita 
che descrivono la vita avventurosa e randagia di questi prodi.

Naturalmente la loro forma esteriore non poteva raggiungere la perfe- 
zione artistica e rispondere a tutte le esigenze di una produzione colta, 
ne il contenuto poteva innalzarsi a concezioni complesse e grandiose. Ma 
nella sua semplicita e limpidezza la poesia popolare greca seppe raggiungere 
posizioni insuperate e rendersi forse la piu interessante e perfetta di tutte 
quelle fiorite negli altri paesi europei.

La lingua ('^quella popolare, forse un po’ povera come tutte le lingue a 
cui manca l ’elaborazione letteraria; ma tuttavia chiara ed espressiva, essa, 
abilmente usata, fu lo strumento adatto per esprimere anche i sentimenti 
piu delicati e piu fini.

(Έπεται συνέχεια)



Ο ΒΩΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Κ Α Ι ΤΟ ΜΑΓΣΩΛΕΙΟΝ ΤΟΓ Α1ΤΟΓΣΤΟΓ
ΕΝ ΡΩΜΗ,

Τοϋ δ. φ. καί διδασκάλου Νεοελληνικής Γλώσσης έν τώ Πανεπιστημίω Παλέρμου
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΡΙΒΟΛΗ

Οί Ρωμαίοι έκ φύσεως έρρεπαν πρός τάς πρα- 
κτικάς τοϋ βίου άνάγκας · διά τοΰτο καί τήν 
τέχνην άντελαμβάνοντο ύπό τήν έ'ποψιν μάλλον 
τοΰ χρησίμου παρά τοΰ καλοΰ. Ό  Στράβων μας 
λέγει (Ε, 235) δτι οί Ρωμαίοι «προύνόησαν στρώ
σεως όδών και ύδάτων εισαγωγής καί ύπονόμων 
τών δυναμένων έκκλύζειν τά λύμματα τής πό- 
λεως πρός τόν Τίβεριν », έργα πού οί Έλληνες, 
λέγει, λίγο έφρόντισαν νά κατασκευάσουν.

"Οτε οί Ρωμαίοι κατέκτησαν τήν Ελλάδα 
ήσαν τραχείς άκόμη είς τήν καλλιτεχνικήν άντί- 
ληψιν, δι’ αύτό καί έθαμβώθησαν άπό τήν καθα
ρότητα, τό καλλίγραμμον καί τήν άρμονίαν έν 
γένει τών έλληνικών άριστουργημάτων, ωθούμε
νοι δέ άπό τήν άνάγκην τοΰ μεγαλείου καί της 
θεατρικής παραστάσεως της πολυτελείας καί τοΰ 
πλούτου της πόλεώς των, έγύμνωσαν τήν Ε λ
λάδα τών καλλιτεχνικών της θησαυρών. Συγχρό
νως δέ έφεραν είς τήν Ρώμην πλήθος έλλήνων 
καλλιτεχνών, οί όποιοι μιμούμενοι καί άντιγρά- 
φοντες τά κλασσικά πρότυπα, έγέμισαν, ώς γνω
στόν, τήν αύτοκρατορίαν άπό γλυπτά έργα καί 
άνδριάντας, πού ώς σήμερον όνομάζομεν «άντί- 
γραφα ρωμαϊκής έποχής ».

Μαζί δμως μέ τούς έλληνας άναδεικνύονται 
σιγά-σιγά καί Ρωμαίοι καλλιτέχναι, κυρίως κατά 
τούς αύτοκρατορικούς χρόνους, πού συντελοΰν μέ 
τόν καιρόν είς τήν συγχώνευσιν τής έλληνικής 
(έλληνιστικής) τέχνης μετά τής τυρρηνο-ρωμαϊκής 
είς τήν λεγομένην έλληνο-ρωμαϊκήν τέχνην.

Ά λλά καί μετά τήν έπικράτησιν τής έλλη
νικής άρχιτεκτονικής -  τής έξειλιγμένης φυσικά 
ελληνιστικής — οπότε άναφέρεται ό περίφημος 
άρχιτέκτων Έρμόδωρος ό Σαλαμίνιος, κατεσκευ- 
άσθησαν στοαί κατ’ άπομίμησιν τών έλληνικών, 
θέατρα, βουλευτήριον κ. τ. λ., πάντοτε δέ ή αρχι
τεκτονική τών ρωμαίων διατηρεί κάτι άπό τόν 
αύτοτελή της χαρακτήρα, τοΰ νά συνδιάζη τό 
χρήσιμον καί πρακτικόν μετά τοΰ ωραίου.

Α'.

Είναι γνωστόν, δτι ό πρώτος ρωμαίος αύτο- 
κράτωρ, Όκταβιανός Αύγουστος, θετός υιός, 
άνεψιός καί διάδοχος τοΰ ήρωϊκοΰ Καίσαρος, 
παρά τήν συγγένειαν πού είχε μέ τόν τελευταΐον 
τοϋτον, παρ’ δλον δτι στά παιδικά του χρόνια

άνέπνευσε τόν άέρα τής πολεμικής ιαχής καί τοΰ 
παραληρήματος τών άλλεπαλλήλων νικών και 
θριάμβων τοΰ Καίσαρος, έν τούτοις ουτε άπό τό 
παράδειγμα, ούτε άπό τό περιβάλλον, ούτε άπό 
τό πνεΰμα τής έποχής ήμπόρεσε καθόλου νά άλ- 
λάξη ιδιοσυγκρασίαν : δέν ήτο γεννημένος διά τόν 
πόλεμον.

Ό  Καϊσαρ έδημιούργησε τήν αύτοκρατορίαν 
τής Ρώμης, αύτός εΐναι ό θεμελιωτής της, ένφ ό 
Αύγουστος τήν ώργάνωσε καί τήν έτακτοποίησε.

Αί άρεταί τοΰ Αύγούστου ήσαν ά ρ ε τ α ί  ε ι 
ρ η ν ι κ ά  ί : γενική άναδιοργάνωσις τής διοική- 
σεως τοΰ Κράτους, τοϋ στρατεύματος, τής κοι
νωνίας · άποκατάστασις τής άρχαίας σεμνότητος 
καί αύστηρότητος τών ηθών, μεγάλα παραγωγικά 
έργα, μεγαλοπρεπής οίκοδομία (εΐπον δτι βρήκε 
τήν Ρώμην κατεσκευασμένην άπό τοΰβλα καί τήν 
άφησε ν’ άπαστράπτη άπό τά μάρμαρα), πολιτική 
συγκεντρωτική, κυβέρνησις προσωπική.

Ό  Αύγουστος έπέβαλε τήν τάξιν καί τήν ει
ρήνην είς δλο τό κράτος του. Έχάρισεν είς τόν 
κόσμον του τήν ειρήνην, πού φέρνει τόν πλοΰτον 
καί τήν έξημέρωσιν, ζητών καί άπό τούς ύπη- 
κόους του καί μετά τόν θάνατόν του νά μή κά
μουν άλλους πολέμους δι’ έπισφαλεΐς κατακτήσεις. 
Ή  άπ’ άκρου είς άκρον τής οικουμένης βασιλεύ
ουσα ειρήνη, αύτή ή αύγούστειος «έπ ί γής ει
ρήνη » ύπεδέχθη τότε καί τόν Ούράνιον Βασιλέα 
τής παγκοσμίου Ειρήνης.

"Οταν λοιπόν ό Αύγουστος είχεν έπιστρέψει 
είς τήν Ρώμην, άφοΰ έπέβαλε προηγουμένως τήν 
« ρωμαϊκήν ειρήνην » είς τήν Γαλατίαν καί τήν 
’Ισπανίαν, κατά τό 13 π. X. ή Σύγκλητος άπε- 
φάσισε τήν οίκοδόμησιν ένός βωμοΰ έπί τοΰ 
πεδίου τοΰ Ά ρεως — χαρακτηριστικόν τοΰτο -  
άφιερωμένου είς τήν ειρήνην, πού ό Αύγουστος 
άκριβώς έξησφάλισεν είς τήν Ρώμην (pax au- 
gusta).

Ό  βωμός τής Αύγουσταίας Ειρήνης (ara pa- 
cis augustae) κατεσκευάσθη πράγματι καί έγ- 
καινιάσθη τήν 30 ΐν Ίανουαρίου 9 π. X. Μεταξύ 
τών αναγλύφων άλληγορικών παραστάσεων, πού 
περιεκόσμουν τόν τετράπλευρον. κομψότατον καί 
ασκεπή ναΐσκον άπηθανατίσθη, έπί μαρμάρου 
τής Carrara, ό ίδιος ό Αύγουστος μέ τούς οι
κείους του συνοδούς, άνάμεσα είς τήν αύτοκρα- 
τορικήν οικογένειαν. ΤΗτο βέβαια φυσικόν είς ένα
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μνημεΐον πο!) κατεσκευάσθη άποκλειστικώς διά 
v i διαιώνιση τήν άνάμνησιν γεγονότων, πού ή 
θέλησις τοΰ αύτονράτορος έπέβαλε διά νά έξα- 
σ-αλίση τήν στρατιωτικήν καί πολιτικήν γαλήνην 
καί εύημερίαν τοΰ ρωμαϊκοΰ λαοΰ, μεταξύ τών 
συμβολικήν παραστάσεων, έλληνιστικής πάντοτε 
τεχνοτροπίας, νά λαξευθοΰν καί σύγχρονοι ίστο- 
ρικαί σκηναί τών ήμερών έκείνων, δπου άν καί 
βλέπομεν μίαν τέχνην άδροτέραν καί ριαλιστι- 
κωτέραν, πού μάς μαρτυρεί ρωμαϊκό γοΰστο, 
δμως δέν ξεφεύγουν ούτε καί αί σκηναί αύταί 
τής έλληνικής έπιδράσεως, πού ύπό τήν έλληνι- 
στικήν της μορφήν έπεκράτει, ώς γνωρίζομεν, 
άπό τριών ήδη αιώνων είς δ>ην τήν Μεσόγειον.

Οί αιώνες δέν έσεβάσθησαν τήν άκερα ότητα 
τής A ra Pacis, ή όποια έσκορπίσθη είς διάφορα 
σημεία τοΰ κόσμου καί μουσεία. Τεμάχια τοΰ 
βωμοΰ τούτου ήλθον είς φώς κατά διαφόρους 
έποχάς.

Τώ 1568 εύρέθησαν μερικά μεγάλα τεμάχια 
είς τά θεμέλια ένός μεγάρου τής έποχής τής ’Α
ναγεννήσεως είς τήν Ρώμην καί τά ήγόρασε τότε ό 
καρδινάλιος Φερδινάνδος τών Μεδίκων, ό όποιος 
είς τήν έπαυλιντου έν Ρώμη εΐχε συγκεντρώσει 
μίαν άξιόλογον συλλογήν άρχαιοτήτων, ώς λ. χ. 
τούς Νιοβίδας, τήν ’Αφροδίτην τήν λεγομένην 
τών Μεδίκων, τούς Παλαιστάς κ. τ. λ., πού αρ
γότερα ή οικογένεια τών Μεδίκων μετέφερε δλα 
είς τήν Φλωρεντίαν ώς ίδικήν της περιουσίαν, 
καί δπου εύρίσκονται μέχρι σήμερον είς τήν 
G alleria degli LTffici.

’Αλλα τεμάχια τοΰ βωμοΰ τής Αύγουσταίας 
Ειρήνης ύπάρχουν είς διάφορα ιταλικά μουσεία 
καί είς ξένα. ’Ήδη ή ’Ιταλική Κυβέρνησις μέ 
τήν ευκαιρίαν τής δ’.σχιλιετηρίδος τοΰ Αύγού
στου προέβη, είς τήν άναστήλωσιν τόσον τοϋ βω
μοΰ τούτου, ό όποιος έπειτα άπό τόσους αιώνες 
άφανείας πήρε πάλιν τή θέσι του έπί τών οχθών 
τοΰ Τιβέρεως, κομψόν καί ύπερήφανον αριστούρ
γημα μιας ένδοξου καί λαμπράς έποχής, δσον 
καί τοΰ Μαυσωλείου τοΰ Αύγούστου, περί τοΰ 
όποιου θά όμιλήσωμεν κατωτέρω.

Δέν εΐναι δμως μόνον ό καλλιτεχνικός ρυ
θμός πού μάς ένδιαφέρει άκριβώς διά τήν τεχνο
τροπίαν του, πού άνέφερα, άλλά καί αί άνάγλυ- 
φοι άλληγορικαί παραστάσεις τών έξωτερικών 
προσόψεων -  άνατολικής καί δυτικής -  τοΰ βω
μοΰ τούτου εΐναι αυτόχρημα τεχνοκριτικά καί 
ιστορικά αινίγματα.

Έ π ί μέν τής πρός Α. προσόψεως, άνω άρι- 
στερά (άλλοι τοποθετοΰν άνω δεξιά) παρατηροΰ- 
μεν τό πασίγνωστον έκεΐνο άνάγλυφον άριστούρ- 
γημα, πού διεσώθη είς άρίστην κατάστασιν, τό 
όποιον μας παρουσιάζει τήν γήν ώς ρωμαίαν δέ
σποιναν καθισμένην καί κρατούσαν στήν ποδιά 
της παντοίους καρπούς, περιτριγυριζομένην άπό

διαφόρους άλλας μορφάς καί συμβολικάς παρα
στάσεις. Ή  έννοια τοϋ άναγλύφου τούτου εΐναι 
προφανής: Ή  γή, πού τόσον κακοπαθεϊ μέ τούς 
πολέμους, τώρα, μέ τήν ειρήνη πού τής έξησφά
λισεν δ Αύγουστος εύτυχεΐ, καρποφορεί. Ή  γή 
πάντοτε ύπήρξεν ή Μάννα τοΰ ρωμαϊκοΰ λαοΰ, ό 
όποιος ήτο κατ’ έξοχήν γεωργικός. Ό  Ρωμαίος 
ύπήρξε γεωργός καί στρατιώτης. Καλός στρα
τιώτης διά νά ήμπορή νά εΐναι εύτυχισμένος 
γεωργός. Είς τήν άλληγορικήν παράστασιν τοΰ 
άναγλύφου βλέπομεν άκριβώς τήν άγροτικήν εύ- 
δαιμονίαν, πού άκολουθεϊ ύστερ’ άπό τήν νίκην 
τών δπλων.

Ή  δέ έπί τής πρός Δ. προσόψεως άνάγλυ- 
φος παράστασις παριστάνει τόν γενάρχην τοϋ 
λατινικοΰ γένους Αινείαν θυσιάζοντα εις τούς 
εφεστίους Θεούς πού μετεκόμισεν είς τό Λάτιον 
άπό τήν καταστραφεϊσαν Τροίαν, ύστερα άπό 
τόσας περιπλανήσε ς, καί τούς έγκατέστησε έδώ 
καί τούς καθιέρωσεν ώς Penates τών Ρωμαίων.

Τών άλλων δύο μεγάλων άναγλύφων πλα
κών, πού κατελάμβανον τήν άντίστο χον θέσιν 
έπί τής άνω δεξιά καί άνω άριστερά της πρός 
Α. καί Δ. προσόψεως τοΰ βωμοΰ μόνον τεμάχια 
περ'.εσώθησαν, πού έδωκαν άφορμήν άτελε’.ώτων 
συζητήσεων καί εικασιών ώς πρός τήν πιθανω- 
τέραν παράστασιν πού θά άπεικόνιζον.

Καί αύτή άκόμη ή παράστασις τής γης, πού 
περιγράψαμεν καί ή όποια διατηρείται είς άρί
στην κατάστασιν έξακολουθεΐ έν τούτοις μέχρι 
σήμερον νά εΐναι αίνιγμα : πρόκειται άρά γε περί 
τής Γής, Saturn ia  te llus, ή εΐναι προσωποποί- 
ησις τής ’ Ιταλίας, Ttalia M ater;

Β'.

Είπομεν δτι ό Βωμός τής Ειρήνης (Ara 
Pacis) φέρει έντονωτάτην έλληνικήν έπίδρασ,ν, 
πράγμα πού άποδεικνύει δτι έπί Αύγούστου καί 
δταν κατεσκευάσθη ό βωμός αύτός έξακολουθεΐ 
ή έλληνική τεχνοτροπία, ή όποία καί προηγου
μένως φυσικά έκ τής Μεγάλης Έλ5 άδος κατ’ εύ- 
θειαν έξεπέμπετο. ’Ιδού δμως δτι άκριβώς άπό 
τώρα άρχίζει κάποια χειραφέτησις είς τήν ίδιό- 
τυπον καί συμμιγή τέχνην καί κάποια αύτοτελής 
έμφάνισις, σπανία μέν άλλά άξιόλογος, είς τήν 
τέχνην τών ρωμαίων. Ό  τάφος λ. χ. τοΰ Αύ
γούστου δέν φέρει τό έλάχιστον ίχνος έλληνικής 
έπιδράσεως.

Τό Μαυσωλεΐον τοΰτο είναι μέγα κυκλοτερές 
οικοδόμημα -  σχήματος έτρουσκικοΰ τύμβου — 
διαμέτρου 89,31 μ. (!) καί ύψους 44 μ. (!). ’Επάνω 
είς τό οικοδόμημα τοΰτο ήτο κατεσκευασμένον 
ένα τεχνητό βουνό δενδροφυτευμένον, είς τήν κο
ρυφήν τοΰ όποιου ό άνδριάς τοΰ άποθεωθέντος 
αύτοκράτορος. Κατεσκευάσθη ό τάφος έπί τής



έκτης ύπατείας τοϋ Αύγούστου, δηλ. τό 28 π. X. 
ολίγον πριν ή όνομασ3ή augustus = σεβαστός, 
λίγο πριν όνοματθή αύτοκράτω?. ΤΗτο δμως μοι- 
ραΐον δύο έτη μετά τήν κατασκευήν του ν’ άνοι- 
χ&ή διά νά έγκαινιασθή μέ τόν ένταφιαιμόν τοΰ 
άτυχους νεανίου Μαρ^έλλου, άνηψιοΰ καί πρώτου 
γαμβρού τοϋ Αύγούστου, πο!> τόν ήγάπα καί τόν 
έχαίρετο διά τάς άρετάς καί τήν ανδρείαν του 
είς τούς πολέμους.

Στά 12 π. X. άνοίγεται πάλιν ό τάφος διά 
νά δεχθή τήν τέφραν τοΰ Μεγάλου Άγρίππα, 
τοΰ άφοσιωμένου φίλου καί γαμβροΰ τοΰ Αύγού
στου, τοϋ νικηιοΰ τοΰ Άκτίου, καί τόν όποιον 
ό αύτοκράτωρ συνέδσε μέ τήν θυγατέρα του 
’ Ιουλίαν μετά τόν θάνατον τοΰ πρώτου της συ
ζύγου Μαρκέλλου. Στά 11—10 έτάφη ή αδελφή 
τοΰ αύτοκράτορος Όκταβία, με τήν οποίαν είχε 
άτό μικρός συνηθίσει, σύμφωνα μέ τήν τρυφεράν 
άνατροφήν πο!> εΐχον λάβει άπό τήν μητέρα των 
’Αττία, νά συμμερίζεται πάντοτε όλες τίς χαρές 
καί λύπες. Έπειτα άπό έν έτος άνοίγει πάλιν ό 
τάφος, μέ τόν θάνατον τοϋ νεαροΰ δαφνοστερα- 
νωμένου στρατηλάτου, πού τόσας μάχας ένίκησε 
κατά τών Γερμανόν, τοΰ προγονοΰ τοϋ αύτοκρά
τορος Δρούσου. Τό πλήγμα τώρα ήτο βαρύ διά 
τόν συντετρ'.μμένον ήδη άπό τά άλλεπάλληλα

πένθη αύτοκράτορα. Συνώδευσε είς τόν τάφον 
δλους εκείνους, έπί -ιών όποιων έστήριξεν έλπίδας 
νά τόν δια5εχθοΰν έπί τοΰ θρόνου, ένώ τόν τάφον 
είχε κτίσει δι’ έαυτόν. Στά 14 τέλος μ. X. είς 
ηλικίαν 77 έτών, έπειτα άπό μίαν μακροτάτην 
ηγεμονίαν 44 έτών, πού έξησφάλισεν είς τήν 
Ρώμην μίαν αύτοκρατορίαν σταθεράν πέντε αιώ
νων, έτ άφη έκεΐ καί ό ’ίδιος καί έπειτα άπό 15 
έτη ή σύζυγός του Λιβία.

Ό  τάφος δμως δέν έπαυσε νά άνοίγη φιλό
ξενα τάς πύλας του καί άργότερα διά νά δεχθή 
λ. χ. τόν Τιβέριον, τόν Καλλιγούλαν, τόν Κλαύδιον, 
προσωρινώς τόν Βεσπασιανόν καί τόν Νέρβαν.

Ή  τύχη δμως τοΰ Μαυσωλείου τούτου διά 
μέσου τών αιώνων είναι πολύ περίεργος. Κατά 
τόν μεσαίωνα καί μέχρι πρό ολίγων έτών έχρη- 
σίμευεν διαδοχ.κώς ώς . . .  φρούριον, κήπος, θέα- 
τρον, έργα στήριον, αίθουσα κοντσέρτων, καί μό
λις τώρα άπηλλάγη άπό διάφορα παρασιτικά χτί
σματα καί άκριβώς μέ τήν δισχιλιετηρίδα τοΰ 
Αύγούστου, πού έωρτάσθη μετά τόσης επισημό
τητας, εύτύχησε καί τό Αύγουσταΐον νά έπα- 
νεύρη τήν γαλήνην καί τό μεγαλεΐον πού τοΰ 
άνήκει διά τής άναστ/)λώσεως πού ήδη συντε- 
λεΐται.

ΑΙ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ μουσικοσυνθέτου κ. ΓΚΟΥΪΝΤΟΥ ΊΌΥΡΚΗ

15°s ΑΙΩΝ. — « Ή  Ε λ λ ά ς  δέν  έ δ υ σ ε ,  
φ α ί ν ε τ α ι  μ ά λ λ ο ν  δ τ ι  μ ε τ ε ν ά σ τ ε υ σ ε ν  
ε ί ς  ’Ι τ α λ ί α ν ,  ή ό π ο ία  έν τή  ά ρ χ α ι -  
ό τ η τ ι  ώ ν ο μ ά σ θ η  Μ ε γ ά λ η  Ε λ λ ά ς » .  Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον ό Φίδελφος, είς τήν 13ην επι
στολήν του, χαρακτηρίζει τό έργον τοΰ Νικο
λάου τοΰ Ε' διά τά έλληνικά γράμματα κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ ποντηφικάτου του.

Χάρις είς τάς έρευνας του έχομεν μίαν σπά
νιάν καί πολύτιμον συλλογήν έλληνικών κωδίκων 
και κειμένων. Αύτά σανέβαινον περί τά μέσα τοΰ 
15ου αίώνος. Ή  ούμανιστική παιδεία, δηλ. ή πε
ρισσότερο άπό κάθε τι άλλο άγάπη πρός τούς 
άρχαίους συγγραφείς καί ποιητάς έμεγάλωνε καί 
έξηπλοΰτο είς δλην τήν ’Ιταλίαν. "Οπως ήτο φυ
σικόν αί μεταφράσεις ήκολούθησαν τάς μελέτας 
καί ύπήρξαν άπτή καί εύκολος άπόδειξις τής ιτα
λικής κινήσεως τής άναγεννήσεως. Ή  άγάπη 
πρός τά άρχαϊα γράμματα ύπήρξε συνεχής χω
ρίς τά παραμικρά διαλείμματα, καί τοΰτο έξ- 
άγομεν, εάν είς τάς χρονολογίας δέν άποδο>σομε

άξίαν μόνον χρονολογικήν. Μετά τό 1450, υστέρα 
άπό τό θάνατο τοΰ Πάπα Νικολάου τοΰ Ε' 
(1455), έκτος άπό τάς μεταφράσεις τοΰ Άριστο- 
τέλους, Πολυβίου, Θουκυδίδου, Πλάτωνος καί 
άλλων ύπό τών ίταλών Fidelfo, V alla , Poggio, 
Guarino έρχονται διά νά διευκολύνουν, διορθώ
σουν καί έμπνεύσουν περισσοτέραν άκόμη άγάπην 
καί ζήλον αί μελέται τών έλλήνων Γαζή, Άρ- 
γυροπούλου, Χαλκοκονδύλη, Λάσκαρη, Βησσα
ρίωνος, Γεμιστοΰ, καί Τραπεζουντίου, οί όποιοι 
εύρον κατάλληλον έδαφος είς τήν ’Ιταλίαν διά 
τήν παιδείαν καί τάς μελέτας των.

Ή  κίνησις αύτή έγινεν έντατικωτέρα κατά 
τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 15ο« αίώνος. Φυσικά δλαι 
αί μελέται δέν εΐχον τό αύτό άποτέλεσμα. Ή  
λογοτεχνική κριτική έλαβε περισσοτέραν σημα
σίαν χάρις είς τάς νέας άνακαλύψεις καί άναλυ- 
τικάς έξηγήσεις, ένώ άντιθέτως ή ιστορία τής 
μουσικής δέν είχε τήν ιδίαν τύχην. Εΐναι πάν
τως βέβαιον δτι το ένδιαφέρον πρός τήν άρχαι- 
ότητα δέν ύπηρξεν όλιγώτερον καί άπό μέρους

τών μουσίκολόγων τοΰ 15ου αίώνος άν καί είς 
τήν τέχνην καί τήν πρακτικήν της μεταφράσεως 
τών έλληνικών κειμένων έπεϊόθησαν πριν άπ’ αύ
τούς οί σοφοί ούμανισταί Carlo V alguglio καί 
Giorgio V alla .

Ό  πρώτος έγεννήθη είς B rescia τό 1440 
καί ύπήρξε γραμματεύς τοΰ Καρδιναλίου Βοργία 
μέχρι τού θανάτου του (1498). Έπεδόθη είς τήν 
μετάφρασιν καί τό καλλίτερόν του έργον είναι 
ή είς τήν λατινικήν μετάφρασις ένός τεύχους τοΰ 
Πλουτάρχου: α P lu tarch i Chaeronaei philoso
phy historique clarissim i opusco la . . .  Ve- 
netia 1532. Sabio sum ptu Sessa» έπανεκ- 
δοθέντος κατόπ.ν είς Βασιλείαν ύπό Γο. Cor- 
narius τό 1553. Τά αίτια τής άργοπορίας τής 
έκδόσεως τοΰ έργου αύτοΰ -  πολλά έτη μετά τόν 
θάνατον τοΰ Valguglio  -  δέν εΐναι γνωστά. 
'Οπωσδήποτε δμως αύτό δέν μειώνει τήν ιστο
ρικήν καί έπιστημονικήν σημασίαν της μεταφρά
σεως, άφοΰ άλλωστε είς τούς « Διαλόγους » τοΰ 
Πλουτάρχου, έδόθη μεγάλη σημασία καί άπό 
μελετητάς τής έποχής μας, δπως ό W eil καί 
ό Reinach (1900).

/ίιά τόν Giorgio V alla, γεννηθέντα είς P ia 
cenza τό 1450, συγγενή πιθανώς τοΰ μεγάλου 
Lorenzo, γνωρίζομεν δτι ύπήρξε φοιτητής είς 
Παβίαν καί καθηγητής τής κλασσικής φιλολο
γίας είς Βενετίαν, δπου καί άπέθανε τό 1500. 
Μετέφρασε είς τήν λατινικήν τό « Cleonidae 
Harmonicum introductorium . interprete 
Giorgio Val la Placentino -  L . V i t ruv i i . . .  
Impressum V enetii per Simonem Papien- 
sem dictum  Bevilaquam , 1497, I vol. in f l . », 
τοΰ όποιου τό πρωτότυπον σώζεται είς τήν δη
μοτικήν βιβλιοθήκην τής Ferrara. Διά νά εΐμεθα 
άκριβεΐς όφείλομεν νά σημε'.ώσιομεν οτι ή νε- 
ωτέρα κριτική δέν άναγνωριζει τόν Cleonide di 
Pappos ώς συγγραφέα τοΰ άνωτέρω έργου. Ό 
Carlo von Jan  (Philologus, X X X  σελ. 398- 
419) καί ό Vincent (Notices σελ. 103) άνα- 
φέρουν τόν Εύκλείδη ώς τόν πραγματικόν συγ
γραφέα διακρίνοντες φυσικά τοΰτον απο τον Ευ
κλείδη τόν μαθηματικόν, συγγραφέα τής « Δι- 
αιρέσεως τοΰ μονοχόρϊου ».

Παρ’δλα ταΰτα τό μεταφρασθέν ύπό τοΰ V alla 
κείμενον είναι πλήρες καί δύναται νά θεωρηθή 
ένδιαφέρον ίδίως δσον άφορα τάς άριστοξενικάς 
θεωρίας. Δέν θά ήτο τολμηρόν νά υποστήριξή τις 
δτι ή μετάφρασις αΰτη έβοήθησε κατά πολύ τήν 
έξέλιξιν τών θεωρητικών σπουδών τής έποχής.

Οί δύο άνωτέρω μελετηταί άνήκουν είς τήν 
τάξιν τών σοφών ούμανιστών, οί όποιοι είς τάς 
φιλολογικάς των γνώσεις δέν προσέ&ετον καί 
γνωριμίαν τής πρακτικής μουσικής. Αί μεταφρά 
σεις των δμως έχρησίμευσαν ασφαλώς είς τούς 
θεωρητικούς διά τάς διαφόρους πραγματείας των

είς τάς όποιας άναφέρουν παραδείγματα καί πα
ραθέσεις τών κυριωτέρων έλλήνων συγγραφέων.

Είς άπό τούς πρώτους θεωρητικούς δστις 
πολλά ώφελήθη άπό τήν έλληνικήν μουσικήν ε ί
ναι ό Franchino Gafurio, γεννηθείς είς Lodi 
τό 1451, διευθυντής τής Μητροπόλεως τοΰ Μι
λάνου καί μουσικός διδάσκαλος τοΰ Πανεπιστη
μίου τής Παβίας. Είς τό βιβλίον του « Theori- 
ca mus icae», έκδοθέν είς Μιλάνον διά τόν 
« M agistrum Philippum  M antegatium  dic
tum  Caffanum . . .  » τό 1492, βλέπομεν τήν 
προσπάθειάν του νά μας δώση τήν μουσικήν 
θεωρίαν μέ άκρ-.βή σχήματα διά μέσου φωτεινών 
αναλύσεων τών νόμων καί τών θεωριών τής έλ- 
εΐς ληνικής μουσικής. Τό έργον είναι διηρημμένον 
5 β.βλία μέ 8 κεφάλαια έκαστον. Τό πρωτότυ
πον ύπάρχει είς Βολωνίαν, ένώ πολυάριθμα άν- 
τίτυπα σώζονται είς τάς κυριωτέρας βιβλιοθήκας 
τής Εύρώπης.

Τό πρώτον βιβλίον περιέχει ιδίως ίστορ:κά 
σχόλια σχετικά μέ τήν μουσ:κήν. Άναφέρονται 
τά ονόματα τοΰ Πλάτωνος, Άριστοτέλους, δπως 
καί τά ονόματα τοΰ Άριστοξένους καί τοΰ Πυ
θαγόρα. Τήν άληθή ιστορίαν άγαπα νά άντι- 
καθιστα μέ τήν μυθολογίαν, καί σέ πολλά μέρη 
άναφέρεί μυθικά ονόματα ουνοδεύων ταΰτα λε
πτομερώς μέ τονισμούς μυθικούς.

Παραθέτομεν ένα άπόσπασμα τοΰ Α' κεφα
λαίου άπό τό βιβλίον: « Περί μουσικών, σημα
σίας καί αποτελεσμάτων τής μουσικής έπιστή- 
μης » : « Ό  Κλώνας έλεγειακός ποιητής προσδι- 
ωρισε πρώτος τούς κανόνας καί τάς άρμονίας τής 
αύλητικής, μετά δέ τοΰτον ό κολοφώνιος Πο- 
λύμνηστος ήκολούθησε τάς αύτάς διδασκαλίας. 
Οί κανόνες δμως τής κιθαρικής προσδίωρίσθη- 
σαν πριν άπό τούς κανόνας τής αύλητικής, δη
λαδή κατά τήν έποχήν τοΰ Τερπάνδρου, άφοΰ 
αύτός πρώτος έδωσε τό δνομα τών κιθαρικών
νόμων καί τρόπων  Ό  φρύγιος Όλυμπος
έμαθεν άπό τούς 'Έλληνας τήν τέχνην τοΰ αύλοΰ 
καί τούς δακτυλικούς τρόπους, ένώ λέγεται δτι 
ό βασιλεύς Μίδας πρώτος έφεΰρε τό ν  π λ ά 
γ ι ο ν  αύλόν » .

Έ να ένδιαφέρον σημεΐον γύρω άπό τό όποιον 
πολλοί περιφανείς μουσικόλογοι συνεζήτησαν ε ί
ναι τό εξής: « Ό  Στράβων είς τό 10ον βιβλίον 
του μας ύπενθυμίζει ένα σημεΐον τοΰ 7ου βιβλίου 
τών πλατωνικών νόμων σχετικά μέ τούς Σπαρ- 
τιάτας, Αιγυπτίους καί Κρήτας, οί όποιοι άπηύ- 
θυναν προσευχάς πρός τούς Θεούς έναλλάσσον- 
τες τραγούδια καί ΰμνους». Έκτος άπό τά θέ
ματα ίστορ'κοΰ χαρακτήρος ό Gafurio όμιλεΐ 
μεταξύ άλλων περί φιλοσόφων. Ό  ’Αριστοτέλης 
μ χς διδάσκει δτι ή μουσ.κή δίδει μίαν φυσικήν 
εύχαρίστησιν καί εΐναι φίλη κάθε ήθους. . .  Ό 

Σω κράτης, ό Πλάτων καί ό Πυθαγόρας, οί
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όποιοι αποδίδουν στή μουσική ήθική σημασία, 
μας λέγουν δτι οί έφηβοι, οί νέοι καί αί νέαι 
πρέπει νά μορφωθοΰν μουσικώς καί νά άπομα- 
κρυνθοΰν άπό κάθε πόθο, έφ’ δσον αύτό μειώνει 
τήν άξία τής πειθαρχίας». Είς τό τέλος τοϋ κε
φαλαίου ό συγγραφεύς μας παρουσιάζεται κάτο
χος εξαιρετικών βιβλιογραφικών γνώσεων: « Ό 
κυρηναιος Θεόδωρος, τόν όποιον έγνώριζε καί 
εΐχεν άκούσει ό Πλάτων, έγραψε ένα βιβλίον έπί 
της μουσικής καί έπί τής γεωμετρίας. Ό  δεύ
τερος Θεόδωρος έγραψε ένα βιβλιάριον έπί της 
φωνητ,κής μουσικής καί ό άθηναϊος Ξάνθος προσ- 
δ'.ώρισε τούς κανόνας της άρμονίας. . .  ». « 'Ο 
Ήράκλε.τος ό Πόντιος έγραψε δύο βιβλία έπί 
της μουσικής, ό θείος Πλάτων έπραγματεύθη 
δ, τ ι άφορα τήν άνθρωπινην φύσιν καί τάς ού- 
ρανίους υπάρξεις, είς τόν Τίμαιον σχετικά μέ 
τούς νόμους τής άρμονίας ».

Είς τό Β' κεφάλαιον περί «Μουσικής τοϋ 
κόσμου», βλέπομεν είς τήν σκέψιν τοΰ Gafurio 
μερικά υπόλοιπα τής μεσαιωνικής παιδείας ιδι
αιτέρως δέ τής τονιστικής, είς δέ τό Γ ' κεφάλαιον 
περί « ’Ανθρώπινης μουσικής » υπάρχει μία φιλο
σοφική έκθεσις έπί τής πνευματικής πηγής τής 
μουσ.κής « . . .  οί πλατωνικοί οί όποιοι πιστεύουν 
δτι ύπάρχει καί άρμονική ψυχή ..  . », οί πυθαγο- 
ρικοί, ό Άριστοξένης, ό Θεόφραστος είναι τά 
ονόματα πού άναφέρει γενικά ό Gafurio. Ά ντ ι
θέτως τό Δ' κεφάλαιον είναι άφιερωμένον είς τήν

οργανικήν μουσικήν καί έκτίθενται έν γενικαις 
γράμμες οί φυσικοακουστικοί χαρακτήρες της, 
τά μουσ κά καί ποιητικά συστήματα καί οί τύ
ποι, οί'τινες άνήκουν είς τήν ρυθμικήν καί τήν 
μετρικήν. To Ε' καί ΣΤ' κεφάλαιον εΐναι περισ
σότερον ένδιαφέροντα άπό αίσθητ.κής πλευράς 
καί όλιγώτερον άπό θεωρητικής καί ιστορικής. 
Οί τίτλοι άλλως τε τών δύο κεφαλαίων μας τό 
άποδπκνύουν: « Περί οργανικής καί φωνητικής 
μουσικής » καί « ώφελεΐ περισσότερον είς τόν μου
σικόν ή Τέχνη άπό τήν φύσιν». Είς τά έπόμενα 
κεφάλαια Ζ' καί Η' ό Gafurio μας παρουσιάζει 
τήν άληθή καί πραγματικήν θεωρητικήν πλευράν 
τοΰ βιβλίου σημεώνων μέ άκριβεΐς άναλογίας τάς 
θεωρίας τοΰ Πυθαγόρα έπί της άκουστικής καί 
τών διαστημάτων. 'Η 18η σελίς μας δίϊει ώς 
συμπέρασμα δλου τοΰ πρώτου βιβλίου μίαν πε- 
ρίληψιν αύτών τών θεωριών με μίαν μόνον ει
κόνα.

Άπό τό δεύτερον έως τό -. ελευταΐον βιβλίον 
αί καθαρώς τεχνικαί έκθέσεις άκολουθοϋν ή μία 
τήν άλλην μέ έντασιν, δύναμιν καί βάσ.ν είς τό 
δλον έργον τοΰ Gafurio μετά συνεχοΰς προσφυ
γής είς τόν Πυθαγόρα, Άριστοξένη τούς νεοπλα
τωνικούς, τούς άριστοτελικούς κ. λ. π.

Τό κείμενον λοιπόν τοϋ Gafurio μένει πάν
τοτε ή καλλίτερα άπόδειξις τοΰ βαθμοΰ είς τόν 
όποιον έφθασαν είς τήν ’Ιταλίαν αί περί έλ.λ.η- 
νικής μουσικής μελέται κατά τόν 15ον αιώνα.
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