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Α Θ Η Ν Α Ι
τής Α. Ε. τοϋ Ύπουργοΰ — Διοικητοϋ Πρωτευούσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΤΖΙΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Πρέπει νά συνέβη κάτι, κάτι τό βαθύτατα αποφασιστικόν διά τά πεπρωμένα τοΰ 
ανθρώπου, έδώ, εις αύτό τό έδαφος, διά νά κατορθώνουν έκτοτε α ί’Αθήναι νά άνα- 
γεννώνται, νά παρατείνωνται ώς παγκόσμιος γοητεία και νά διατηρούν τήν θαυμαστήν 
λάμψιν των. Κάτι πού εΐναι αδύνατον νά ύπερσκελ'.σθή — πού δέν ύπερεσκελίσθη οπωσ
δήποτε έως τώρα.

Καί έως τώρα γνωρίζομεν και βλέπομεν δλοι καθημερινώς δτι τό σύγχρονον πνεΰμα 
έ'θεσεν είς τήν διάθεσιν τοΰ άνθρώπου πραγματοποιήσεις προκαλούσας άναμφιβόλως τόν 
ίλιγγον. Φοβεραί δυνάμεις της φύσεως έδαμάσθησαν όριστικώς. Όμιλοΰμεν άπό τό ένα 
άκρον τοΰ κόσμου είς τό άλλο. ’Ανεβήκαμε είς τούς ούρανούς. Έμικρύναμε τούς άπε- 
ράντους ώκεανούς. Γυρίζομε ένα κουμπί καί άκοΰμε άμέσως νά κτυπα ή καρδιά τής 
πιό μακρυνής πολιτείας.

Ό λαι αύταί αί μεγάλαι άνακαλύψεις τής έποχής μας. άπό τόν άσύρματο έως τό 
άεροπλάνο, — διά ν’ άναφέρωμεν τάς πλέον χαρακτηριστικάς — δέν εΐναι άραγε κατα- 
πλητικά πράγματα; ’Ασφαλώς.

Καί δμως κάθε άνθρωπος, καί ό ξένος καί ό μεγαλωμένος σέ άλλα κλίματα, ποτέ 
δέν αισθάνεται τόσο άπότομα τήν διάθεσι νά δακρύση άπό τήν ώραιότερη συγκίνησι, δσο 
δταν σηκώνοντας έξαφνα τό κεφάλι του στή στροφή ένός δρόμου άντικρύζει το βράχο 
τής Άκροπόλεως γιά πρώτη φορά.

Εΐδε τό μαρμάρινο στέμμα τής ’Αθήνας, τής πνευματικής προμάμμης κάθε πολι
τισμένου άνθρώπου, άπό δπου καί νά κατάγεται.

’Εκεΐθεν ή σημασία πού εΐχε πάντοτε καί πού θά έξακολουθή νά έχη άκόμη τό 
ταξεϊδι τών ’Αθηνών. Εΐναι ένα βαθύ άνθρώπινο δνειρο, μιά λαχτάρα πού άρχίζει άπό 
τήν παιδική ήλικία σ’ δλες τίς χώρες, ένα δνειρο πάντοτε θερμό, πάντοτε άνυπόμονο 
γιά τήν ίκανοποίησί του.

’Όχι δέ μόνον μεταξύ τών πλουσίων καί τών σοφών, δπως άλλοτε.

Λ
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Σήμερα, μέ τήν έξέλιξι πού έπήρε ή περιηγητική κίνησις, ακριβέστερα μέ το πνεΰμα 
τής ταξειδιωτικής έκλαϊκεύσεως πού άνέπτυξεν ό διεθνής τουρισμός, τό ταξεΐδι τών 
’Αθηνών έμπήκε πλέον μέσα εις τό περιθώριον τής δυνατότητος κάθε άνθρώπου. Δέν 
εΐναι μόνον ό λόρδος Βύρων καί ό Ρενάν καί οί τόσοι άλλοι προνομιούχοι πού έρχονται 
νά προσκυνήσουν τούς άγιους τόπους τής άποθεώσεως τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Ό 
φοιτητής, ό υπάλληλος, ό δάσκαλος, ό έργαζόμενος διανοούμενος καί ό καλλιτέχνης, οί 
γυναίκες άκόμη, στήν άλλη άκρη τής γής, στό μακρυνό βορρά, άνάμεσα στά χιόνια καί 
κάτω άπό ομιχλώδεις ούρανούς, ονειρεύονται αύτή τήν μεγάλη σταυροφορία στήν πολι
τεία τοΰ διπλοΰ φωτός — τοΰ φυσικοΰ καί τοΰ πνευματικοΰ φωτός — τοΰ φωτός πού 
άνατέλλει κάθε πρωΐ είς τόν ορίζοντα καί έκείνου πού άνέτειλε κάποτε άπό τό Έλλη
νικόν θαΰμα καί δέν πρόκειται νά δύση ποτέ.

Αί καταπληκτικαί σύγχρονοι έφευρέσεις, τά τελειότερα σύγχρονα δημιουργήματα, 
αί θαυμαστότεραι σύγχρονοι μηχαναί, δλο αύτό τό πλήθος τών έπιστημονικών έφαρ- 
μογών πού ήλλαξε τήν μορφήν τοΰ σημερινοΰ κόσμου, παραμερίζεται, τίθεται πάντως 
είς δευτερεύουσαν μοίραν μπροστά σ’ αύτές τίς πανάρχαιες πέτρες πού έσώριασεν ό και
ρός, μπροστά σ’ αύτά τά πληγωμένα μάρμαρα πού έχρύσωσεν ό χρόνος.

Γ ιατί;
Διότι έπάνω είς δλα αύτά έχει μείνει διά τούς αιώνας ή άφή τής θεότητος. Διότι 

δλα έδώ εΐναι στοιχεία τής άρμονίας, πού άποτελεΐ τήν άτμοσφαΐραν τών ’Αθηνών. 
Διότι δλα έδώ, δ, τι έπλασεν ό Θεός καί δ, τι έδημιούργησεν ό άνθρωπος εΐναι τόσον 
συνυφασμένα καί πειθαρχημένα άπό τόν σκοπόν τής αισθητικής άμοιβαιότητος, ώστε 
νά δίδουν είς δλην τήν περιοχήν τοΰ άστεος τήν ιερότητα ένός αιωνίου, άκαλύπτου καί 
καταφώτου καθεδρικού ναοΰ. Διότι έδώ δίδεται, μέ τά άποκαλυπτικώτερα μέσα τό μέ- 
γάλο μάθημα τής άπλότητος. Διότι έδώ ή φύσις καί ό άνθρωπος συνεννοούνται, συνερ
γάζονται, συναισθάνονται, συνυπάρχουν. Τά έργα τοΰ δευτέρου, αύτά πού όνομάζομεν 
άριστουργήματα, δέν έχουν τίποτε τό προσπαθημένον, τό άγωνιώδες, τό φορτικόν. Εΐναι 
σάν καλαί διαθέσεις τής φύσεως, τάς οποίας ύπεβοήθησεν παίζοντας ό καλλιτέχνης.

Έκεΐθεν αύτή ή μυστηριώδης σφραγίς τής αίωνιότητος πού τήν αίσθάνεσθε παντοΰ, 
έπάνω είς δλα τά μνημεία τοΰ ’Αθηναϊκού παρελθόντος.

’Από τήν έποχήν τής άκμής των έπέρασαν χιλιάδες έτών. Οί Θεοί έφυγαν. Ή κατάρ- 
ρευσις έσυνεχίζετο έπί αιώνας.

Έπί αιώνας αί έπιδρομαί καί ό χρόνος παρέδιδαν τά πράγματα είς τήν κατα
στροφήν. Ναοί κατέπεσαν. Κίονες έκρημνίσθησαν, άγάλματα λάμποντα άλλοτε άπό 
θεϊκόν κάλλος, έτάφησαν άνάπηρα είς τήν γήν.

Καί δμως. Ή ιδέα τής ώραιότητος έμεινεν άνέπαφος, έντονος καί ζώσα, μέσα είς
τά πράγματα, μέσα είς τούς σωρούς άκόμη τών ερειπίων, διότι ήτο κάτι περισσότερον
καί βαθύτερον άπό τήν υλικήν των ύπόστασιν.

Ήτο ψυχή. 'Η ψυχή ή άθάνατη τών ’Αθηνών, έντός τής οποίας εΐναι κλεισμένο
τό άγνό μυστικό δλων τών μεγάλων άναγεννήσεων.

Ήτο πνεΰμα. Τό Έλληνικόν, τό πεντάσταγμά του, τό ’Αττικόν πνεΰμα, ή υπερ
ηφάνεια τής Ελλάδος, ή τιμή τής άνθρωπότητος, αύτή ή θεία λάμψις πού δέν θά σβύση 
ποτέ. Αύτή πού έξασφαλίζει τήν διάρκειαν είς δλα δσα έπέρασαν είς τόν κατάφωτον 
θρΰλον τών ’Αθηνών καί τόν έξέφρασαν είς τήν θαυμαστήν ποικιλίαν τών μορφών του.

Σχήματα καί ίδέαι, ή φύσις καί ό άνθρωπος, δ, τι εΐναι ύλικόν καί δ, τι εΐναι άϋλον, 
δλα νομίζετε δτι άλληλοσυμπληροΰνται καί άλλ.ηλοσυνεχίζονται καί άνανεοΰνται διαρκώς 
μέσα είς τήν άπαράμιλλον αΐσθησιν τής άρμονίας καί τοΰ μέτρου, πού άποτελεΐ τόν 
χαρακτήρα τοΰ ’Αθηναϊκού τοπείου καί τοΰ ’Αθηναϊκοΰ πνεύματος.

Καί έπάνω σέ δλα έχει μείνει ενα εΐδος μυθολογικής ώμορφιας, σάν άντηλιά τής 
άθανασίας.

Παρατηρήσατε είς ώρισμένας στιγμάς, λουσμένον στό φώς τόν λόφον τής ’Ακρο- 
πόλεως. ’Έχετε τήν ψευδαίσθησιν δτι μέσα είς τήν ελαφρότητα τοΰ αίθέρος, τοΰ θείου 
αίθέρος, δπως άποκαλοΰν τόν άέρα οί τραγικοί, έχει άφήσει κάτι άπό τήν λάμψιν της 
ή πομπή τών Παναθηναίων.

Στραφείτε πρός τό δραμα τής θαλάσσης. Είς ώρισμένας ώρας δέν εΐναι απλώς 
μία ύγρά κυανή εκτασις. Eivat κάτι βαθύτερο, άϋλότερο, πνευματικώτερο, τό στοιχεΐον 
έπί τοΰ οποίου έξέλαμψε τό σύμβολον τής αίωνίας ώραιότητος — ή ’Αναδυομένη.

’Ιδού έν όλίγοις ή θέσις τήν όποιαν έδωσεν είς τήν πόλιν τών ’Αθηνών ή δόξα 
καί ή συνείδησις τής ιστορίας της. Πέραν τοΰ αίσθητοΰ, εΐναι μία θέσις ήθικής ιδι
αίτατα σημασίας, έφ’ δσον, ένώπιον τοΰ ’Αθηναϊκού θαύματος, ό άνθρωπος δχι μό
νον μπορεί νά συλλάβη τό βαθύτερον νόημα τής ζωής, άλλά καί νά χαμογελάση, 
δπως χαμογελούν έδώ δλα τά πράγματα κάτω άπό τό φώς, άκόμη καί πρός τόν 
θάνατον.

'Τποθέτομεν δτι άρκεΐ άπλή τοποθέτησις τοΰ θέματος μέσα είς τά ιστορικά καί 
πνευματικά πλαίσιά του, διά νά έννοήση κανείς άμέσως πόσον τεράστιαι εΐναι αί εύθΰναι 
τής συγχρόνου Ελλάδος έναντι τών νεωτέρων ’Αθηνών. Πόσον τεράστιαι εΐναι δηλαδή 
αί εύθΰναι αί δημιουργούμεναι άπό τό γεγονός, δτι έχομεν μίαν τόσον ένδοξον πρω
τεύουσαν.

’Έπρεπε νά τήν καταστήσωμεν άν δχι έφάμιλλον τοΰ παρελθόντος της, πάντως 
άξίαν τοΰ ονόματος της. Εΐναι δίκαιον νά όμολογηθή δτι ολόκληρος ό Ελληνισμός, 
καθ’ δλον τό διάστημα τού παρελθόντος αίώνος, έδειξε μίαν εύαισθησίαν, συγκινητικήν 
άπ’ αύτής τής άπόψεως.

'Όπως μιά οικογένεια, ή οποία άφοΰ έδυστύχησεν καί διεσκορπίσθη, έπανευρίσκει 
έπί τέλους τό προγονικό σπίτι της, τό άρχοντικό τών πατέρων της καί προσπαθεί μέ 
κάθε τρόπο νά τό ξαναφτιάξη καί νά τό ξαναζωντανέψω, έτσι καί δλοι οί "Ελληνες, 
οί έντός τών ορίων τής άπελευθερωθείσης Ελλάδος καί οί παραμείναντες έκτός αύτής, 
περιέβαλαν τήν νέαν πρωτεύουσαν μέ τήν θερμοτέραν στοργήν των.

"Ολοι είχαν τήν φιλοδοξίαν νά τής δώσουν έκ νέου τήν λάμψιν, εις τήν οποίαν 
μάς έσυνήθισεν ό θρύλος της. "Ολοι εΐχαν τήν συναίσθησιν τοΰ βάρους καί τής εύθύνης
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μιας τοιαύτης κληρονομιάς. "Ολοι, εντόπιοι καί ομογενείς, ελαβον μέρος είς αύτήν τήν 
πρώτην προσπάθειαν ή οποία άπέβλεπεν είς τήν άνάστασιν, τήν οργάνωσιν καί τόν 
έξωραϊσμον τής Ελληνικής πρωτευούσης

Ά λλά τό πρόβλημα τής δημιουργίας μιάς πόλεως, καί μάλιστα μιας πόλεως πού 
θά έσυνέχιζε τήν ιστορίαν τών αρχαίων ’Αθηνών, δέν ήτο εΰκολον νά λυθή άπό τήν 
έποχήν πού πρώτη τό αντιμετώπισε. ’Έλειπε τό πνεΰμα τής συνθέσεως καί μαζύ μέ αύτό 
μία εύρυτέρα αΐσθησις τών άναγκών πού κατ’ άνάγκην θά προέκυπτον σύν τώ χρόνω. 
Ουτω αί βάσεις πού έτέθησαν, μοιραίως δέν ήσαν, δέν ήμποροΰσαν άλλωστε νά εΐναι 
έκεΐναι πού θά ύπεβοήθουν τήν ομαλήν έξέλιξιν τής πόλεως.

Εύτυχώς ή ώρα τών μεγάλων πραγματοποιήσεων εφθασεν. "Οπως δέ συμβαίνει 
μέ δλα τά κεφαλαιώδη προβλήματα τής 'Ελλάδος, ουτω καί τό σχετιζόμενον μέ τήν 
πρωτεύουσαν έτέθη πλέον όριστικώς.

Μέσα είς τήν κίνησιν τήν διαρκή τής συνθέσεως, ή όποία έχει ώς ιδεώδες τήν 
δημιουργίαν ένός νέου Ελληνικού πολιτισμού, το ζήτημα τών ’Αθηνών δέν ήτο δυ
νατόν παρά νά καταλάβη ίδιάζουσαν θέσιν, ώστε νά γίνουν αί ’Αθήναι κέντρον άντά- 
ξιον, οχι μόνον τοΰ παρελθόντος των, άλλά καί τής συγχόνου Ελλάδος τοΰ μέλλοντος 
καθώς τήν όνειρευόμεθα δλοι.

Μία πρωτεύουσα πού νά συνδέση τό δνομά της μέ τήν έποχήν τής Ελληνικής 
άναγεννήσεως — μέ τήν περίοδον τής νέας άκμής. Ή μεγάλη ώρα, τοΰ νά άτενίσωμεν 
δηλαδή τάς ’Αθήνας οχι δπως τήν έβλέπαμεν είς τό παρελθόν, είς τό περιθώριον δη
λονότι τοΰ ενδιαφέροντος μας, άλλ’ ώς ύπόθεσιν κεντρικοΰ καί πανελληνίου ένδιαφέ- 
ροντος, ή μεγάλη αύτή ώρα έσήμανεν ήδη.

Αί ’Αθήναι θ ’ άποδοθοΰν είς τόν υψηλόν προορισμόν των.
Διότι ήτο καιρός πλέον ν’ άντιληφθώμεν δτι ή πόλις αύτή κατέστη άπό τά πράγ

ματα ενα δργανον, τό πλέον άμεσον άναμφιβόλως τής Ελληνικής συνειδήσεως καί ενας 
πόλος, ό κυριώτερος άσφαλώς τής Ελληνικής εύαισθησίας.

Έδώ γίνεται δι’ ολόκληρον τήν Ελλάδα ή μεγάλη, ή αδιάκοπος ζύμωσις τών 
ιδεών. ’Από έδώ δπως μέσα άπό μία μεγάλη καρδιά διαβιβάζεται είς τά άπώτερα 
-άκρα τοΰ έθνικοΰ μας όργανισμοΰ τό Ελληνικόν αίμα. Έδώ θ ’ άκτινοβολήση ό νέος 
Ελληνικός πολιτισμός, δπως τόν ώραματίσθη καί τόν έσχεδίασε μέ τήν δημιουργικήν 
του φαντασίαν, δπως τόν έμπνέει είς δλους μέ τήν μεγάλην του πίστιν καί δπως τόν 
■πραγματοποιεί όλονέν μέ τήν ίσχυράν του θέλησιν ό ’Ιωάννης Μεταξάς.

Είς μίαν μεγάλην έποχήν ώς ή σημερινή, έποχήν κατά τήν οποίαν ό Ελληνικός 
λαός ύπό τήν σκέπην καί τήν καθοδήγησιν τοΰ Βασιλέως του, -  Συμβόλου τής έθνικής 
του ένότητος -  έπανέκτησε τήν έθνικήν του πίστιν, καί πλήρης εμπιστοσύνης διά τό 
μέλλον καί μέ άρραγή τήν έθνικήν του ένότητα βαδίζει είς τήν εύρεΐαν λεωφόρον, πού 
τοΰ έδειξαν καί τοΰ διήνοιξαν Βασιλεύς καί Κυβερνήτης — είς μίαν τοιαύτην έποχήν 
έθνικής άναδημιουργίας, τό ζήτημα τών ’Αθηνών δέν ήτο δυνατόν παρά νά εύρεθή 
είς τό οπτικόν πεδίον, τής έρεύνης, τής μερίμνης καί τής στοργής.
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Έάν κάθε λαός εΐναι υπερήφανος διά τήν ιστορίαν του καί διο.φυλάσση μέσα είς 
τά άδυτα τής ψυχής του τήν άσβεστον εύλάβειαν πρός τό παρελθόν πού εΐναι ό ΐδιος 
ό έαυτός του ύπό τήν μορφήν τών προγόνων, ήμεΐς οί Έλληνες, οί πανέλληνες - έχομε 
κάθε δικαίωμα νά είμαστε περισσότερον άπό υπερήφανοι.

’Αλλά μαζύ μέ τό δικαίωμα υπάρχει τό καθήκον, καθήκον άπέναντι τής πόλεως 
τών ’Αθηνών, ή όποία συμβολίζει καί περιλαμβάνει τήν ιστορίαν τοΰ Ελληνισμού διά 
μέσου τών αιώνων. Τό καθήκον τοΰτο είναι ιερόν καί επιτακτικόν καί όφείλομεν νά 
τό έπιτελέσωμεν έξ ολοκλήρου.

Πόλις τήν οποίαν τίς εΐδε ποία μυστηριώδης θεία οικονομία καθώρισεν ώς λίκνον 
τοΰ πνεύματος. Πόλις πού ύπήρξεν ό πρώτος ’Ιορδάνης είς τόν όποιον έβαπτίσθη ή 
άνθρωπότης, πριν τήν βαπτίση ο ώραΐος Ναζωρηνός.

Πόλις ή όποία έχάρισεν είς τήν άνθρωπίνην δρασιν τάς μορφάς τοΰ Όλύμπου. 
Πόλις ή όποία ύπήρξε τό ενδιαίτημα τών Θεών καί τών ’Ιδεών ή έκφρασις.

Πόλις ή όποία εΐδε τήν πομπήν τών Παναθηναίων ανερχομένην είς τήν Άκρό- 
πολιν καί τήν τών Έλευσινίων είς τήν 'Ιεράν οδόν. Πόλις ή όποία ήτέν,σε τήν ναυ
μαχίαν τής Σαλαμΐνος καί ήκουσε τό « νενικήκαμεν » τοΰ Μαραθώνος.

Πόλις ή όποία ήκουσε τούς τραγικούς, τούς φιλοσόφους καί τούς ρήτορας καθ
ορίζοντας διά παντός, τόν προορισμόν καί τά σχήματα τής άνθρωπίνης νοημοσύνης — 
δέν εΐναι άπλώς γεωγραφική περιοχή καί σκευοθήκη τής ιστορίας.

Εΐναι ή πόλις τών πόλεων — είναι τών πατρίδων ή Πρωτεύουσα.
Εΐναι Ναός. Καί όφείλομεν νά διακονήσωμεν δπως εις ενα Ναόν.
Ή στοργή μας πρέπει νά πάρη τήν έκτασιν πανελληνίου ένδιο:φέροντος καί ή εύλά- 

βειά μας πρός κάθε τι πού τήν άφορά τήν μορφήν μυσταγωγίας.
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A l  HE PI ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑ! ΤΟΓ ΚΑΛΒΟΓ

Ραδιοφωνική ομιλία τοΰ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας 
έν τώ 13. Ιΐανεπιστημίω Ροιμης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ

Εΐναι γνωστόν δτι ό ’Ανδρέας Κάλβος, ό μεγαλόπνοος καί πινδαρικός ποιητής 
τής νεωτέρας 'Ελλάδος, έκτός άπό τάς είκοσι ώδάς του, εγραψε καί άλλα έργα εις 
τήν μητρικήν, καθώς καί εις ιταλικήν καί αγγλικήν γλώσαν. Δυστυχώς τά περισσό
τερα παρέμειναν μέχρι τοΰδε άνέκδοτα ή τελείως άγνωστα είς Ελλάδα. Έξ αύτών 
περιορίζομαι νά καταστήσω σήμερον γνωστήν μίαν βραχείαν μελέτην τοΰ ποιητοΰ 
ύπό τόν τίτλον: « Σ χ έ δ ι ο ν  ν έ ω ν  ά ρ χ ώ ν  τ ώ ν  Γ ρ α μ μ ά τ ω ν ,  έ φ α ρ μ οζομέ-  
ν ω ν  κ α ί  ε ί ς  τάς  Κ α λά ς  Τ έ χ ν α ς » .  Πρόκειται περί μιας περιληπτικής έκθέσεως 
τών βασικών άρχών, τάς οποίας ό Κάλβος προότίθετο νά άναπτύξη βραδύτερον εις 
εύρυτέραν πραγματείαν του. Τό « Σχέδιον » περιλαμβάνει ιδέας καί στοχασμούς, προορι- 
ζομένους μόνον δι’ ιδίαν χρήσιν αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ, καί μας ένθυμίζει κάπω; τά άνά- 
λογα σχεδιάσματα καί στοχασμούς τοΰ Σολωμοΰ εις διάφορα έργα του, ιδιαιτέρως 
δέ είς τούς « ’Ελευθέρους Πολιορκημένους ». Εύρίσκεται μεταξύ τών χειρογράφων τοΰ 
ποιητοΰ, τά όποια ό ίταλος ιστοριοδίφης Camillo Antona-Traversi έδο'ίρισε είς τήν 
βιβλιοθήκην Λαμπρόνικα τοΰ Λιβόρνου καί φέρει ίταλιστί τόν τίτλον: « Progetto di 
nuovi principj di Belle Lettere, applieabili alle Belle A r t i». Έχει γραφή είς 
ιταλικήν γλώσσαν, έκ δέ τής καθαράς καί εΰαναγνώστου καλλιγραφίας τοΰ χειρο
γράφου αναγνωρίζεται εύκόλως ό συνήθης γρο.φικές χαρακτήρ τοΰ Κάλβου α).

Δέν έχομεν ούδεμίαν πληροφορίαν περί τής συγγραφής τής τελικής μελέτης τοΰ 
Κάλβου, φαίνεται δμως δτι αυτη παρέμεινεν είς τό στάδιον τοΰ άρχικοΰ δοκιμίου, τοΰ 
οποίου παραθέτομεν κατωτέρου τήν ελληνικήν μετάφρασιν:

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ ΙΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΛΑΣ ΤΕΧΝΑΣ

« ’Έχει έπανειλημμένως ύποστηριχθή το γνωμικόν δτι αί Έπιστήμαι καί αί Τέχναι 
έξηρεύθησαν ίνα καθιστώσι καλλιτέρους καί εύτυχεστέρους (ίσως) τούς ανθρώπους. 
’Αλλά καθώς ή ύψίστη άνάγκη ύπηγόρευσεν θαυμασίους καί ασφαλείς κανόνας εις τήν 
συμπάθειαν τών πρώτων άνθρώπων, τοιουτοτρόπως βραδύτερον διερχομένη άπό τής 
άνάγκης είς τό ώφέλιμον, καί άπό τοΰ ώφελίμου είς δτι ήτο άνετον, καί άπό τούτου 
είς τήν πολυτέλειαν, ή αιτία τών κανόνων αύτών κατά μέγα μέρος άπο^λέσθη, ενεκεν

(1) Τό Ιταλικόν κείμενον τοΰ « Progetto di nuovi principii di Belle L ettere , applieabil i  
a lle  B elle Ar ti »  τοΰ Κάλβου έδημοσίευσε τό πρώτον ό C a m i l l o  A n t o n a - T r a  v e r s i  είς τό 
ΐρθρον του « Notizie e document! sopra Andrea Calbo» δημοσιευθέν είς τό περιοδικόν « Ras- 
segna critica della le tte ra tu ra  i t a l i a n a», Arpino, 1916. — Τό Ιργον είναι άγνωστον είς 'Ελ
λάδα. Είς τήν μετάφρασιν μου προσεπάθησα νά μείνω πάντοτε πιστός είς τό ιταλικόν κείμενον.

δέ τούτου είμεθα ήναγκασμένοι ή νά προσφεύγωμεν είς άορίστους έννοιας ή νά έπι- 
καλούμεθα τήν κρίσιν έκείνων, ο'ίτινες προικισμένοι δντες μέ εύρυτέρας γνώσεις καί 
μεγαλυτέραν οξυδέρκειαν, προσκάθηνται ώς νομοθέται καί δικασταί τών καλλιτεχνών 
καί τών ποιητών. ’Αλλά περί τής άληθείας τών γνώσεων τούτων καί τής όρθότητος 
τών δικαστών αύτών τίς μαρτυρεί; Αί πρώται ίστορίαι άποδεικνύουσιν δτι ό αύτός 
σπόρος παρήγαγε είς δλους τούς λαούς τόν αύτόν καρπόν. ’Αντιθέτως, αί ίστορίαι τών 
ήμερών μας δτι μεταξύ δλων τών έθνών, τά όποια θεωροΰμεν πολιτισμένα, δέν ύπάρ- 
χουσιν ούδέ δύο όμοφρονοΰντα είς τήν έννοιαν τής καλλαισθησίας · έκ τούτου δέ 
έξάγεται δτι έκαστον Έθνος, εχον ίδιους δικαστάς, ε ν ε κ ε ν  τή ς  δ ι α φ θ ο ρ ά ς  τ ώ ν  
ά ρ χών ,  θά διαφωνήση έπί τής πραγματικότητος ένός ώραίου. Επίσης άν τά συν
αισθήματα διαμορφοΰνται διά τών αισθήσεων, είς δέ τούς άνθρώπους ύπάρχη ταυτότης 
αισθήσεων, θά ύπάρχη καί ταυτότης συναισθημάτων (έννοεΐται τών κυριωτέρων καί 
τής ποιότητος αύτών) · άφοΰ δέ τά συναισθήματα πληροφοροΰσιν ήμάς περί τοΰ καλοΰ 
καί τοΰ ώραίου, έπεται, δτι μία ώραία είκών ή εν ποίημα, θά εΐναι ώραϊον δι’ δλους 
τούς λαούς. Πλήν δμως, επειδή τά ήθη ύπεισέρχονται καθ’ όδόν, μία ζωγραφία άπει- 
κονίζουσα συμπόσιον άνθρωπίνων σαρκών, θά άρέσκη είς τούς Ίροκέζους τόσον, δσον 
θά άπαρέσκη είς ήμάς ο'ίτινες άρκούμεθα μόνον είς τήν αρπαγήν.

Θά άναφανή λοιπόν ώς θειον δώρον ή Επιστήμη έκείνη, ήτις άσχολουμένη περί 
τών συναισθημάτων, θά άπονέμη τάς πρώτας ρίζας τοΰ ώραίου καί τοΰ καλοΰ είς τά 
Γράμματα. Τώ δντι άν σοΰ όμιλώ, πώς δύναμαι νά σέ πείσω, δταν έγώ άγνοών πώς 
σέ προσελκύει έν θέμα, άοριστολογώ άπό λέξεως είς λέξιν, μή έχων ύπ’ δψιν είμή 
μόνον τήν μηχανικήν πλοκήν αύτών, παραμελών δέ τήν φοράν τών συναισθημάτων 
σου; 'Όταν δμως γνωρίζω δτι θά δυνηθώ νά έπικρατήσω καθιστών ομοιόμορφον είς 
άμφοτέρους ήμάς τόν φρυαγμόν τών συναισθημάτων, θά προσπαθήσω κλαίων νά σοΰ 
άποσπάσω τά δάκρυα- ούδέ θά δυνηθώ νά άποσπάσω τά δάκρυά σου, άν προηγου
μένως δέν σέ καταστήσω ύποχείριόν μου. Είς τοΰτο δέ θά συντελέση ή ίκανότης δπως 
οίαδήποτε άλλη σκέψις, πλήν τής ίδικής μου, παραμερισθή · δέν θά κατορθώσω δμως 
νά σοΰ έπιβληθώ άν προηγουμένως δέν σέ έξαναγκάσω είς τήν προσοχήν. Καί βλέ
πομεν συχνάκις τό παράδειγμα τών ρητόρων, ο'ίτινες κατ’ άρχάς μέν διά τής σπου- 
δαιότητος, κατόπιν δέ διά τής δυνάμεως τής είκόνος, προδιαθέτουσιν τήν ψυχήν σου 
είς τό κλαΰμα ή τήν οργήν: καί βλέπων αύτούς κλαίοντας ή έξοργιζομένους, μετ’αύ
τών κλαίεις καί έξοργίζεσαι καί σύ.

Μετά τά συναισθήματα αρμόζει νά είσέλθωμεν είς τήν ερευνάν τών ήθών, άπο- 
δεικνύοντες δτι άν ό Μίλτων (χάριν παραδείγματος) δέν έκτιμάται παρά τών ίταλών 
δσον ό ίδικός των ’Αριόστος ή ό Τάσσος, έν τούτοις λαμβανομένων ύπ’ οψιν τών ήθών 
τών ’Άγγλων, ό ίταλος θά παραδεχθή έπίσης τό μεγαλεϊον τοΰ ’Απολεσθέντος Πα
ραδείσου.

Προσέτι θά άνασκοπισθή ή ιστορία ώς άλυσσος γεγονότων, τών όποιων τά πρώτα 
αίτιολογοΰσι τά δεύτερα, καί ταΰτα τά τρίτα καί οΰτω καθεξής. Είς τρόπον ώστε,
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άποδεικνύοντες διά παραδειγμάτων πώς καί όποιαν άσκεΐ δύναμιν ή άνάγκη έπί τών 
άνθρωπίνω'· πράξεων, καταστώσι ετι σαφέστερα δσα έλέχθησαν ήδη περί συναισθη
μάτων καί ηθών.

Εκείνο δμως τδ όποΐον περισσότερον παντός άλλου θά άπασχολήση τήν σκέψιν 
μου θά εΐναι ή συλλογή τών σχέσεων τών συναισθημάτων καί ήθών, έκ δέ τής ιστο
ρικής έξελίξεως, τών κανόνων έκείνων, αγνοουμένων τών όποιων μέχρι τοΰδε ύπό τής 
αισθητικής, σύ έπίστευσες ταύτην φυσικόν χάρισμα καί διάφορον κατά κλίματα, άνθρώ- 
πους καί ήλικίαν, προσέτι δέ έξέλαβες τό ώραΐον σχετικόν καί δχι τέκνον τής φύσεως.

Ή άνάλυσις τών δύο ποιημάτων, τής Ίλιάδος καί τής Αίνηάδος, ώς καί τών 
δημηγοριών τοϋ Δημοσθένους καί τοΰ Κικέρωνος, θά γίνη 'ίνα άποδειχθή δτι ή έφαρ- 
μογή τών άρχών μου εΐναι φυσική καί δικαία. Καί τέλος, άποσιωπών τούς κανόνας 
έκείνους, οί όποιοι καθιστώσι τούς άνθρώπους δουλοπρεπεΐς καί άποσβύνουν την άνα- 
φυομένην φλόγα τής ιδιοφυίας, θά ομιλήσω περί έκείνων, οί όποιοι, δντες γενικοί, άφή- 
νουν εύρεΐαν τήν όδόν καί ένδυναμώνουν τόν νοΰν καί τόν διευθύνουν πρός τήν άλή- 
θειαν, το ώραΐον καί τό καλόν. Επειδή δέ ή Φλωρεντία περισσότερον πάσης άλλης 
πόλεως άκμάζει είς Καλάς Τέχνας, τά μαθήματα ταΰτα τά όποια θά ήδύναντο νά 
άποσκοπώσι μόνον τήν προαγωγήν τών Γραμμάτων, θά άπευθύνωνται έπίσης καί πρός 
τάς άδελφάς των, διά νά τάς καταστήσωσι δχι ώραιοτέρας, άλλά πλέον άσφαλεΐς είς 
τά βήματά των καί όλιγώτερον δυσκόλους είς τό φιλόπονον πνεΰμα τών καλλιεργη
τών των ».

*
*  *

Αύτό τό περιεχόμενον τοΰ δοκιμίου, τοΰ οποίου άπεδώσαμεν άνωτέρω πιστήν 
κατά λέξιν μετάφρασιν. Δέν πρόκειται νά προβώμεν τώρα είς αισθητικήν άνάλυσιν τών 
άρχών τοϋ Κάλβου-έπί τοΰ οποίου εΐναι φανερά ή έπίδρασις τοΰ Ρουσσώ-, περιοριζό- 
μεθα δέ μόνον νά ύπογραμμίσωμεν τά κυριώτερα σημεία τοΰ «Σχεδίου».

Έν πρώτοις ό Κάλβος παραδέχεται τήν αρχήν δτι αί Τέχναι καί αί Έπιστήμαι 
έχουσι ώς σκοπόν τήν ήθικήν καί ύλικήν προαγωγήν τοΰ άνθρώπου, καί, έπομένως, 
πρέπει νά υπάρχουν άκριβεΐς εννοιαι περί αύτών.

Άρχικώς—παρατηρεί ό ποιητής- ό άνθρωπος διέπεται άπό τήν άνάγκην, δηλ. άπό 
τούς καθαρώς φυσικούς νόμους, οί όποιοι ορίζουν άκριβεΐς καί σαφείς κανόνας, κοι
νούς είς δλους, καθότι ή φύσις εΐναι κοινή. Άλλά διά τής ιστορικής έξελίξεως τής 
κοινωνίας, νέα στοιχεία ύπεισέρχονται είς τήν ζωήν τών άνθρώπων, τάς δέ άρχικάς 
φυσικάς άνάγκας, άντικαθιστώσι διαδοχικώς τό ώφέλιμον, ή άνεσις, ή πολυτέλεια, στοι
χεία μεταβλητά καί διάφορα άπό λαοΰ είς λαόν. Συνέπεια τής μεταβολής ταύτης εΐναι 
δτι οί άρχικοί κοινοί καί άκριβεΐς κανόνες ήλλοιώθησαν καί άπωλέσθησαν, αί δέ άπό- 
λυτοι εννοιαι άντικατεστάθησαν ύπό σχετικών. Δέν υπάρχει πλέον ασφαλές κοινόν κρι- 
τήριον καί άρχαί κοιναί, διά τοΰτο εϊμεθα τώρα πλέον ήναγκασμένοι, δσον άφορά τάς 
περί καλοΰ καί ώραίου ίδέας, νά καταφεύγωμεν είς άρχάς καί κανόνας αβέβαιους καί
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αορίστους, ή είς τήν μαρτυρίαν καί αύθεντείαν μερικών οί όποιοι, έπειδή κατέχουσι 
ώρισμένον άριθμόν γνώσεων ή εΐναι προικισμένοι έκ φύσεως δι’ όξυδερκείας, θεωροΰν- 
ται κριταί τοΰ ώραίου, χωρίς δμως νά ύπάρχουν καί άποδείξεις περί τής όρθότητος 
τής κρίσεώς των.

Αί πρώται ίστορίαι-έξακολουθεΐ ό Κάλβος-μάς πληροφορούν δτι είς δλους τούς 
αρχαίους λαούς (οί όποιοι διευθύνονται άκόμη μόνον άπό τούς φυσικούς νόμους τής 
ανάγκης), αί αύταί αίτίαι παράγουσι τά αύτά άποτελέσματα, ένώ άντιθέτως αί σύγ
χρονοι ίστορίαι άποδεικνύουσι δτι μεταξύ τών πολιτισμένων λαών, ύπάρχουσι μεγάλαι 
διαφοραί ώς πρός τήν έννοιαν καί τήν έκτίμησιν τών καλλαισθητικών κριτηρίων. Τοΰτο 
οφείλεται είς τήν διαφθοράν τών άρχικών άπολύτων κανόνων καί είς τήν έπικράτησιν σχε
τικών κανόνων, έξ οδ προκύπτει άσυμφωνία έπί τών έννοιών τοΰ καλοΰ καί τοΰ ώραίου.

Άφοΰ τά διάφορα συναισθήματα παράγονται διά μέσου τών αισθήσεων, καί άφοΰ 
εις δλους τούς άνθρώπους υπάρχει ταυτότης αίσθήσεων-ώς φυσικών-προκύπτει δτι είς 
δλους τούς άνθρώπους θά επρεπε νά ύπάρχη καί ταυτότης συναισθημάτων ή, τουλά
χιστον, τών κυριωτέρων έξ αύτών. Όλοι δηλαδή θά έπρεπε νά εΐναι σύμφωνοι έπί 
τοϋ καλοΰ καί τοΰ ώραίου. Είς τήν πραγματικότητα δμως παρατηρεΐται τό άντίθετον, 
και τοΰτο ένεκα τής επιδρασεως τών ήθών. Ό άνθρωπος δηλ. έκτος άπό τάς αίσθη- 
σ^ις-αι οποΐαι εΐναι εις όλους κοιναί—διέπεται καί άπό τά ήθη-τά όποια εΐναι διά
φορα εις τους διάφορους λαούς. Αποτέλεσμα τής τελευταίας ταύτης ασυμφωνίας εΐναι 
οτι αι κρίσεις τών διάφορων λαών εΐναι τελικώς διάφοροι. Παραδείγματος χάριν μία 
ζωγραφιά παριστωσα συμποσιον ανθρωπίνων σαρκών, καίτοι παριστά μίαν λειτουργίαν 
φυσικώς κοινήν είς δλους τούς άνθρώπους (τήν διατροφήν), ένεκεν τής διαφοράς τών 
ήθών, θά κριθή διαφοροτρόπως παρά τών διαφόρων λαών, καί άκριβώς θά άρέσκη τόσον 
πολυ εις τους άνθρωποφαγους, οσον θά άπαρέσκη είς ήμάς τούς' πολιτισμένους.

Εκ τής σπουόής τών ανωτέρω στοιχείων-λεγει ό Κάλβος-θά προκύψη, ώς θειον 
φώς, ή νέα Επιστήμη. Αυτη άσχολουμένη περί τών συναισθημάτων θά άπονέμη τάς 
πρώτας ρίζας τοϋ καλοΰ καί τοΰ ώραίου είς τά Γράμματα, είς τήν εκφρασιν, δηλ. είς 
την περιγραφήν, ητις επιδρά επι τών άλλων. Γοϋτο βεβαίως προϋποθέτει τήν γνώσιν 
τών συναισθημάτων τών άλλων. Πράγματι, παρατηρεί ό Κάλβος, πώς θά δυνηθώ νά 
σέ πείσω δι’ δτι δήποτε, δταν, άγνοών τό πώς σέ ελκει ή θέλγει εν θέμα, άοριστο- 
λογώ, φροντίζων μόνον περί τής μηχανικής πλοκής τών λέξεων, άντί περί τών άπαι- 
τησεων και τών ψυχικών διαθεσεών σου; "Οταν δμως γνωρίζω δτι θά δυνηθώ νά 
σε πεισοί καθιστών είς άμφοτέρους ήμάς ομοιόμορφον τήν ψυχικήν διάθεσ.ν. θά προ
σπαθήσω νά άποσπάσω τά δάκρυά σου, κλαίων έγώ ό ΐδιος. Φυσικά εΐναι άνάγκη έν 
πρωτοις να επικρατήσω επί σοΰ, νά σέ καταστήσω ψυχικώς υποχείριόν μου: πρός τοΰτο. 
πρεπει να προσπαθήσω να απομακρυνω απο σε κάθε άλλον λογισμόν, είς τρόπον ώστε 
ή ίδική μου σκέψις καί έπίδρασις νά εΐναι ή ίσχυροτέρα. Τοΰτο θά έπιτύχω μόνον 
δταν κατορθώσω νά έλκύσω τήν προσοχήν σου. Ώς παράδειγμα ό Κάλβος άναφέρει 
τόν ρήτορα, δστις κατορθώνει νά έξασκήση τήν έπίδρασίν του καί νά προσέλκυση και
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συγκ-.νήσπ το άκροατήριόν του πρώτον διά της σπουδαιότητος τοϋ θέματος καί κατόπιν 
διά της δυνάμεως τής είκόνος καί τής έκφράσεως, δηλ. διά τών μέσο ν̂ εκείνων τά όποια 
έπιδρώσιν έπί τών αισθημάτων.

Μετά τά συναισθήματα, συνεχίζει ό Κάλβος, πρέπει νά μελετηθούν τά ήθη, καί 
ή έπίδρασις τών διαφορών αύτών. Πράγματι ή διαφορά τών ήθών έξασκεΐ μεγάλην 
έπίδρασιν επι τη ς εκτιμησεως του ωραίου. Π. χ. οί ίταλοί έκτιμοΰν περισσότερον τούς 
ίδικούς των συγγραφείς τον Άριόστον καί τόν Τάσσον, παρά τούς ξένους, όπως τόν 
Μίλτωνα. "Ομως καί οί ίταλοί, λαμβάνοντες ύπ’οψιν τά ιδιαίτερα ήθη τών ’Άγγλων, 
δέν δύνανται παρά νά άναγνωρίσουν τήν άξίαν τοϋ « Άπολεσθέντος Παραδείσου».

Έπομένως κατά τόν Κάλβον πρός έκτίμησιν τοΰ καλοΰ κ»ί τοϋ ωραίου, πρέπει 
νά μελετηθώσιν δύο στοιχεία, τά όποΐα έπιδρώσιν εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ καλλαι- 
σθητικοϋ κριτηρίου. Τό πρώτον στοιχεΐον είναι ή άνάγκη, ή φύσις, κοινή εις δλους 
τούς άνθρώπους, τό δεύτερον τά ήθη - αί συνήθειαι δηλ. καί αί ίδιαίτεραι εξεις έκάστου 
τόπου- διάφορα άπό λαοΰ είς λαόν.

Έ να άλλο σημεϊον, γράφει ό Κάλβος, πρέπει νά έρευνηθή: ή ιστορία. Αΰτη έξε- 
ταζομένη ώς σειρά γεγονότων, τών οποίων τά προηγούμενα αίτιολογοΰσι καί έξηγοΰσι 
τά επόμενα καί ταΰτα τά μεθεπόμενα, άποδεικνύει πόσην δύναμιν έξασκεΐ έν τή 
πραγματικότητι ή φύσις έπί τών άνθρωπίνων πράξεων, παρέχουσα νέαν μαρτυρίαν 
τών όσων έλέχθησαν άνωτέρω. Ιδιαιτέρως όμως, προσθέτει ό Κάλβος, θά μέ άπα- 
σχολήση τό ζήτημα τής συσχετίσεως τών συναισθημάτων καί καί τών ήθών, ώς καί 
τών κανόνων έκείνων οί όποιοι εΐχον μέχρι τοΰδε παραμεληθή, καί ώς έκ τούτου εΐχεν 
έπικρατήσει ή γνώμη ότι ή αισθητική δέν εΐναι μία άκριβής έπιστήμη, άλλά φυσικόν 
χάρισμα ολίγων καί διάφορος κατά τόπους, χαρακτήρα καί ήλικίαν τών άνθρώπων, 
έπίσης δέ ότι τό ώραϊον δέν εΐναι φυσικόν καί άπόλυτον, άλλά σχετικόν.

Τάς θεωρίας του αύτάς ό Κάλβος έσκέπτετο νά άποδείξη καί πρακτικώς διά τής 
άναλύσεως τών ποιημάτων Ίλιάδος καί Αίνειάδος καί τών δημηγοριών τοΰ Δημοσθέ
νους καί τοΰ Κικέρωνος. Έπίσης έσκέπτετο νά άναπτύξη τάς άρχάς έκείνας, αί όποΐαι 
εύρύνουσι τούς πνευματικούς ορίζοντας, ένδυναμώνουσι τήν σκέψιν καί όδηγοΰσι πρός 
τήν άλήθε'.αν, τό ώραϊον καί τό καλόν. Επωφελούμενος δέ τοΰ πλούτου τών έργων 
τέχνης, δι’ ών κοσμείται ή Φλωρεντία, εΐχεν ύπ’ οψιν του νά έφαρμόση τάς θεωρίας 
ταύτας, αίτινες άφορώσι κυρίως τά Γράμματα, καί έπί τών αδελφών Καλών Τεχνών, 
όχι βέβαια διά νά καταστήση τάς τελευταίας ώραιοτέρας, άλλά άσφαλεστέρας είς 
τήν άνάπτυξιν καί εύκολώτερον προσιτός εις τήν άντίληψιν τών καλλιεργητών καί 
θαυμαστών των.

*
*  *

Αύταί αί γενικαί άρχαί αί διέπουσαι τό σύστημα τοΰ Κάλβου. Είπομεν ότι δέν 
πρόκειται νά κρίνωμεν τώρα τάς θεωρίας του. Παρατηροΰμεν μόνον ότι ή περιληπτική 
αΰτη έκθεσις τοΰ « Σχεδίου» δέν εΐναι πάντοτε σαφής, ή δέ έ'κφρασις εΐναι γενικώς
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πολύπλοκος ή στριφνή, πράγμα τό όποιον δυσχεραίνει, ιδίως είς ώρισμένα σημεία, τήν 
κατανόησιν. ’Οφείλεται τοΰτο είς τήν δυσκολίαν χρήσεως τής ιταλικής γλώσσης ή είς 
τάς δυσχερείας τάς οποίας παρουσίαζε διά τύν Κάλβον τό φιλοσοφικο-αίσθητικόν θέμα 
τής πραγματείας; Άγνοκττον. Δέν πρέπει έξ άλλου νά λησμονώμεν δτι προορισμός 
τοΰ σχεδίου ήτο νά χρησιμεύση άποκλειστικώς ώς προσωπικόν σημείωμα τοΰ ποιητοΰ, 
καί έπομένως οδτος δέν εΐχε κατεργασθή τήν μορφήν. Τό βέβαιον εΐναι ότι τό βραχύ 
τοΰτο σχεδίασμα, γραφέν άκόμη είς νεαράν ήλικίαν, μας άποδεικνύει δτι ό Κάλβος 
έσκέπτετο νά έπιδοθή είς μελέτας αισθητικού χαρακτήρος καί είς τήν συγγραφήν θε- 
ωρητικοΰ συγγράμματος, τό όποιον είς τήν σκέψιν τοϋ ποιητοΰ ήτο μάλλον έκτεταμένων 
διαστάσεων.
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Τ Ρ I Π Τ Γ X  Ο Ν
τοΰ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Γλώσσης έν τώ ’Ανωτέρω Ίνστιτούτω ’Ανατολικών 

Γλωσσών Νεαπόλεως κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΝΤΕ ΣΙΜΟΝΕ-ΜΠΡΟΤΒΕΡ <«.

1. Τά μάτια τής ’Αγάπης 
Τί δέ μοΰ λέν τά ώραϊά σου, τά λαμπερά ματάκια,
Ένω στά ούράνια τό χλωμό φεγγάρι άργοπλανιέται,
Καί στήν έρωτική φωλιά κρύφτηκαν τά πουλάκια,
Καί μέσ’ στοΰ κάμπου τή σιγή θρόησμα δέν γροικιέται;
Τά μάτια σου έ'χουν μυστική φωνή καί μοΰ μιλοϋνε.
Σάν άστρα μέσ’ στήν σκοτεινιά κι’ αύτά λαμποκοπούνε !

2. Πόνος κι Ελπίδα.
Έφθασε τό χυνόπωρο, τά μαραμένα φύλλα 
Ό  άγέρας ρίχνει κατά γης, καί τής καρδιάς οί πόθοι 
Μαδοΰνε σάν ξερόφυλλα. Κρυφή μιά άνατριχίλα 
Ή  πονεμένη μου ψυχή στά τρίσβαθά της νοιώθει.
Μά καρτερώ τήν Άνοιξη, καί πάλι νά γυρίση ·
Κ’ ή άγάπη, πού μαράθηκε, τότε θά ξανανθίση.

3. Ειρήνη.
Φτωχοί καί πλούσιοι, στής σκληρής ζωής τήν άγρια πάλη,
Πονοϋμε, γ.,ατί νοιώθουμε τούς πόθους μας νεκρούς.
Σάν χαραυγή στόν ουρανό,-κάποτε θά προβάλη 
Ή θεία Ειρήνη, ή αιώνια, πού δέν έχει καϋμούς.
"Οταν θάρθή ή στερνή στιγμή, σάν νεκρωθή τό σώμα,
Κάποια χαρά μάς καρτερεί μέσα στό μαϋρο χώμα.

(1) Περί τής ζωής καί τοϋ έργου τοΰ κ. Ντε Σιμόνε-Μπροΰβερ βλ. τό άρθρον τοΰ κ. Δ. Φλόρε 
« ’Ιταλοί Έ λληνισταί: Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ς  Ν τέ  Σ ι μ ό ν ε - Μ π ρ ο ΰ β ε ρ » ,  είς ·< ’ Επιθεώρησήν», τεύ
χος 5, Μαίος 1939, σελ. 164 έπ.
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Σ Ο Γ Λ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Ε Σ
Ραδιοφωνική διάλεξις τής συγγραφέως καί λογοτέχνιδος

κ. ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-Π ΑΠΑΔΑΚΗ

Ή ιστορία τοϋ Σουλίου εΐναι μία άξέχαστη εποποιία, πού διαβάζοντάς την — λέει 
ενας ξένος ιστορικός — θαρρείς πώς εΐναι θρύλοι μυθικών χρόνων πού κατά λάθος άνα- 
κατεύθηκαν μέ νεώτερα γεγονότα. Καί τήν ιστορία αύτή τήν στολίζουν, ισότιμα μέ 
τ ’ άντρίκια, πολλά γυναικεία ονόματα, πού τά κατορθώματα τους -  λέει ενας άλλος 
ξένος ιστορικός — θά ήσαν άπίστευτα άν δέν ήσαν τόσο εξακριβωμένα καί τόσο κοντά 
μας, πού ζοΰν άκόμα καί μάς τά διηγοΰνται άνθρωποι πού τάδανε μέ τά μάτια τους.

"Ενα στεφάνι βουνών περιτριγυρίζει τό Σοϋλι πού ή κορυφή τους άγγίζει τόν 
ούρανό καί τά πόδια τους περιβρέχει ό ’Αχέροντας, τά δύο όρια πού κλείνουν τή ζωή 
τώ'ν κατοίκων του: ή λευτεριά καί ό θάνατος. Κάθε άπόκρημνη κορυφή τών βουνών 
αύτών τή στολίζει, λαμπρότατο αστέρι, κι ενα ήρωϊκό γυναικείο ονομα.

Έδώ ή Κιάφα μέ τή Μόσχω Τζαβέλλα καί τίς τετρακόσιες συντρόφισσες της, 
άντίκρυ τό Κοΰγκι, μέ την Χάϊδω, παραπέρα τό Ζάλογγο μέ τίς εξήντα πού ’σύραν 
τό χορό τοϋ θανάτου, απέναντι ή 'Ρηνιάσα μέ τόν Πύργο τοΰ Δημουλά καί τή Δέ- 
σπω καί μακρύτερα τό Σέλτσο μέ τήν Ελένη Μπότσαρη.

Ελεύθερος λαός οί Σουλιώτες εΐχαν κι έλεύθερες γυναίκες μέ δικά τους προνό
μια. Γυμναζόντουσαν μαζύ μέ τούς άντρες, παίρνανε μέρος στά πολεμικά παιχνίδια 
τους καί στά γλέντια τους καί άπολάβαιναν άπόλυτα σεβασμό καί τιμή.

Οί άντρες τίς έβλεπαν σά συναγωνίστριες καί συντρόφισσες τής ζωής τους, μά καί 
σάν μάνες πού γεννοΰν παλληκάρια.

"Οποιος σκότωνε γυναίκα καταδικαζόταν νά συντηρή μέ δικά του έξοδα τόσους 
πολίτες όσα παιδιά μποροΰσε νά γεννήση άν ζοΰσε ή γυναίκα πού σκότωσε. Μά κι ένα 
άπλό μάλωμα καί μιά απλή παραφορά ένάντιά σέ γυναίκα ήταν άσυνείδητη πράξι. 
Στή μάχη οί Σουλιο^τισσες συνόδευαν τούς άντρες. Τούς έφερναν φαγητό καί πολεμο
φόδια καί μέ τή στάμνα στό χέρι, γύριζαν άπό μετερίζι σέ μετερίζι νά ξεδιψάσουν 
τούς κουρασμένους πολεμιστές. Τού; ένεψύχωναν μέ τήν παρουσία τους καί συχνότατα 
πολεμούσαν μαζί τους, σάν τό καλοΰσε ή άνάγκη.

Στήν ύποχώρησι ό έχθρός φοβόταν περισσότερο τούς ογκολίθους πού κυλοϋσαν 
πάνω τους οί γυναίκες παρά τά βόλια τών άντρών. Οί γυναίκες εΐχαν μαζύ μέ τ ’άλλα 
κι αύτό τό προνόμιο: ’Έκριναν ύστερα άπό τή μάχη τή διαγωγή τών άντρών, έπαι- 
νοΰσαν τούς γενναίους σατύριζαν καί ντρόπιαζαν τούς δειλούς καί παΐρναν, μέ τά ιδια 
τους τά χέρια, τά όπλα άπό τούς άναδρους.

Πώς νά μή ξεχύνωνται λιοντάρια άκράτητα στίς μάχες τά παλληκάρια! Πώς νά 
λιποψυχήσουν καί νά ντροπιαστούν μπρος στά όμορφα, μά καί αύστηρά μάτια τών γυναι
κών πού τούς παρακολουθούσαν; ’Αλλοίμονο στόν άντρα πού δείλιαζε. Ή ιδια του ή

γυναίκα γινόταν ή έρινύα του. Τόν ήλεγχε, τον περιφρονοϋσε, τόν έσπρωχνε ν’ άπο- 
πλύνη σέ μιά νέα μάχη, έστω καί μέ τό θάνατό του, τή ντροπή ποΰχε κάνει στήν 
οικογένεια του. Γιατί στό Σοϋλι ή γυναίκα δέ μπορούσε νά ζήση σάν εΐχε δειλό άντρα.

Στή βρύση ήταν ύποχρεωμένη νά παραχωρή τή σειρά της στίς άλλες καί νά γε- 
μίζη τελευταία άν δέν ύπήρχαν άλλες περιφρονημένες. Πώς νά βαστάξη τέτοια ντροπή; 
Σέ τέτοιο βωμό εΐχε στήσει υπέρτατη θρησκεία του τήν ανδρεία τό Σοϋλι καί γ ι’ αύτό 
μπόρετε, πενήντα ολόκληρα χρόνια, νά κράτηση τήν άνεξαρτησία τής μικρής έλεύθερης 
γωνίας του καί νά γίνουν τά θρυλικά κατορθώματά των το προανάκρουσμα γιά τήν 
ήρωϊ<ή Έπανάστασι τοΰ 21.

’Ανάμεσα στίς Σουλιώτισσες γυναίκες, ξεχωρίζει ή Μόσχω ή γυναίκα τοΰ Λάμ
πρου Τζαβέλλα. Εΐχε τό δικό της ασκέρι, καπετάνισσα στό γυναικείο σώμα τοΰ Σου
λίου πού άριθμοΰσε τετρακόσιες λεβέντισες.

"Οταν ό ’Αλής Πασάς κράτησε μέ προδοσία όμηρο τό γυιό της τό Φώτο κι έστειλε 
μήνυμα μέ τό Λάμπρο νά παραδώσουν τό Σοΰλι, ή Μόσχω φώναξε: «Τό παιδί μου 
εΐναι παιδί τοΰ Σουλίου καί σάν γλυτώσει τό Σοΰλι γλυτώνει καί τό ' παιδί μου καί 
σάν χαθή τό Σοΰλι άς χαθή καί τό παιδί μου κι έγώ ή ίδ ια ». "Τστερα, ξεχνώντας 
τό μητρικό πόνο της, πολέμησε γενναία στήν Κιάφα, πλάϊ στόν άντρα της. Μιά στιγμή 
ή μάχη εΐχε σιγήσει. . .  Ή Μόσχω πού προστάτευε τίς γρηές καί τ ’ άνήλικα παιδιά 
νόμισε πώς οί άντρες σφάζονταν νικημένοι.

« ’Αδελφές, φώναξε καί οί βράχοι τής Κιάφας άντηχήσανε στή φωνή τη ς ... Οΐ 
άντρες μας σφάζονται. Τί πρέπει νά κάμωμε; Νά πέσωμε σκλάβες ή νά πεθάνωμε κι 
εμείς »; -  « Θάνατος κι οχι σκλαβιά », άντιλάλησαν οί γυναίκες.

« Πάρετε τότε τάρματα κι έλάτε μαζί μου. Κι οί γερόντισσες καί τά παιδιά άς 
μείνουν έδώ καί, άν πεθάνουμε έμεΐς, άς πέσουν άπ’ τό βράχο γιά μή γίνουν σκλάβοι».

Κι έσπασε ένα κιβώτιο φυσέκια μέ τό πελέκι της, έγέμισε τήν ποδιά της και, 
μοιράζοντάς τα στίς άλλες γυναίκες, προχώρησε πρώτη ενάντια στούς έχθρ^ύ:. Κυνη
γημένοι αύτοί χώθηκαν στά φαράγγια κι οί γερόντισσες καί τά παιδιά τούς άποτε- 
λείωσαν μέ τίς πέτρες πού κυλοϋσαν άπό ψηλά. Ό Άλής ντροπιασμένος συνθηκολό
γησε κι ή Μόσχω έσφιξε, σέ λίγο στήν άγκαλιά της, τό γυιό της τό Φώτο.

Ή Σουλιώτισσα Χάϊδω, κόρη τοΰ Γιαννάκη Σέχου κι άρδεφοποιτή τοΰ Φώτου 
Τζαβέλλα εΐναι μιά θρυλική καπετάνισσα. Θρύλος τά κατορθώματά της, θρύλος ή 
ομορφιά της κι ή νιότη της. Τόνομά της τ ’ αντιλαλεί τό Σοΰλι, ή Κιάφα, τό Κοΰγκι 
κι ή Κέρκυρα. Ή ιστορία της εΐναι ή ιστορία τοΰ Σουλίου. Άπό 18 χρόνων συν
οδεύει τή Μόσχω στή μάχη. Παίρνει μαζί της μέρος στά πολεμικά συμβούλια κι ή 
γνώμη της θεωρείται σημαντική. Σά γύρισε ό Φώτος άπό τά Γιάννενα, γίνεται πρω- 
τοπαλλήκαρό του. Ή ταν πανώρια καί λυγερή κόρη. Μικρόσωμη καί λεπτή, μά γεμάτη 
σβελτωσύνη καί χάρι. Κι έτσι καθώς ώρμοΰσε στή μάχη, μέ τά μαλλιά άναλυμένα 
στούς ώμους καί τή φλόγα τής άστραπής στ’ άνάβλεμμα, έμοιαζε μέ πολεμική θεά, πού 
κατέβηκε άπό τόν ’Όλυμπο νά σώση τό Σοϋλι. Ή ομορφιά της καί τ ’ άντρίκιο θάρ
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ρος της άναφτέρωνε τίς καρδιές. 'Ηταν ή Μοΰσα μαζί κι ή Παλλάδα γιά τά παλλη
κάρια πού λαχταρούσαν νάναδειχτοϋν μπρος στά μάτια της. Τά δπλα της ήσαν ευλο
γημένα άπό τό Σαμουήλ στό Κοϋγκι καί τά δόξασε σ’ όλες τ ίς ' μάχες πουδωκαν οί 
Σουλιώτες. ’Έμπαινε σάν άστραπή, φτερωτή θάλεγες, έβαζε ψυχή στά παλληκάρια κι 
υστέρα έφευγε γ ι’ άλλο μετερίζι. Κάποτε έσωσε τή ζωή τοϋ Φώτου πού, σέ μιά έπί- 
θεσι, τέσσερες ώρες μακρυά άπό τό Σοΰλι, πληγώθησε άπό τούς ’Αρβανίτες.

— « Κόφτε μου τό κεφάλι», φώναξε τότε ό Φώτος, «καί μή μ’ άφίσετε ζωντανό στά 
χέρια τών Τούρκων ».

— «Θά σέ σώσωμε», εΐπε ή Χάϊδω κι έφώναξε στά παλληκάρια: «Σηκώστε τον στά 
χέρια κι έμεϊς οί άλλοι χτυπάμε κύκλο ».

Έτσι, σέ μιά ύπερτάτη πάλη, σώμα μέ σώμα, οί Σουλιώτες μετέφεραν έξω άπό 
τή μάχη τόν πληγωμένο άρχηγό τους κι ή Χάϊδω πού ήτανε καί περίφημη νοσοκόμα 
όπως δά δλες οί Σουλιώτισσες τόν περιποιήθηκε στοργικά καί τοΰ ξανάδωκε τήν ύγεία.

Ή Χάϊδω έμεινε άτρωτη καί. σάν έπεσε τό Σοΰλι, πήγε στήν Κέρκυρα καί μαζί 
μέ τό Φώτο κατατάχτηκε στό Ρωσσικό στρατό καί, δπως λένε, πολέμησε ένάντια 
στόν Ναπολέοντα.

Κι άφοΰ τότε πού ζοϋσε ήταν μαζί πραγματικότης καί θρύλος, μέ τον καιρό ό 
θρύλος μεγάλωσε καί οί γρηές Σουλιώτισσες πού τήν θυμόντουσαν άπό τά παιδικά 
τους χρόνια έλεγαν άργότερα στούς ιστορικούς πού τίς ρωτούσαν:

— « Ποιά ήταν καί πώς ζοΰσε; Κανένας, παιδάκι μου, δέν ξέρει! Δέν ήταν άνθρω
πος έκείνη, δέν έμοιαζε μέ τίς άλλες γυναίκες. Δέ μπορούμε νά μιλούμε τόσο εδκολα 
γιά τή Χάϊδω ».

Ή Δέσπω Μπότση εΐναι ό θηλυκός Σαμουήλ τοΰ Σουλίου ·. .  Τή θυσία της στον 
Πύργο τοΰ Δημουλά τήν τραγουδεϊ τόσο ώραΐα τό δημοτικό τραγοΰδι πού δέν εΐναι 
άνάγκη νά προσθέσουμε οΰτε λέξι:

Άχός βαρύς άκούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.
Μήνα σέ γάμο ρίχνονται, μήνα σέ χαροκόπι;
Ούτε σέ γάμο ρίχνονται, οΰτε σέ χαροκόπι.
Ή  Δέσπω, κάνει πόλεμο μέ νύφες καί μ’ άγγόνια.
’Αρβανιτιά τήν πλάκωσε στοΰ Δημουλα τόν Πύργο.
-  Γιώργαινα, ρίξε τ&ρματα, δέν είναι δώ τό Σοΰλι
Έδώ ’σαι σκλάβα τοΰ Πασα, σκλάβα τών ’Αρβανιτών.
-  Τό Σοΰλι κι άν προσκύνησε κι άν τούρκεψεν ή Ινιάφα,
ή Δέσπω αφέντες Λιάπιδες δέν έκανε, δέν κάνει.
Δαυλί στό χέριν αρπαξε, κόρες καί νύφες κράζει:
-  Σκλάβες Τουρκών μή ζήσωμε, Παιδιά, μαζί μου έλάτε.
Καί τά φουσέκια άνάψανε κι ολες φωτιά γενήκαν.

Χαριτωμένο, μέσ’ στήν τραγικότητα του, εΐναι τό έπεισόδιο τής Αένης Μπότσαρη 
στόν ’Αχελώο. Σά νικήθηκαν οί Σουλιώτες, προδομένοι στό μοναστήρι τοΰ Σέλτσου, 
καί σκοτώθηκαν δλοι, οί γυναίκες άντάξιες άδελφές τών ήρωΐδων τοΰ Ζαλόγγου, ρίχ
τηκαν στό ποτάμι γιά νά μή γίνουν σκλάβες. Ή Αένη Μπότσαρη, άρχηγός τους στ/]
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μάχη, εΐχε δώσει τό σύνθημα γιά τή θυσία. ’Έπεσε πρώτη. "Ενας τουρκαλβανός, μα
γεμένος άπό τήν ομορφιά της τής φώναξε:

— « Κόρη λυπήσου τά νιάτα σου. Περίμενέ με κι έρχομαι νά σέ σώσω . . . 'Ρίξε 
τ ’ άρματά σου μή σέ βαραίνουν ».

— « Έλα  καί σώσε με -  εΐπε τότε ή Αένη -  μά τά δπλα μου δέν τά παρατώ ».
Ό Τοΰρκος εΐχε ριχτή στά νερά κι έκόντευε νά τή φτάση.
— « Πιάσε τό τουφέκι μου, τοΰ λέει, κι έγώ κολυμπώ πίσω σου ».
*0 ερωτευμένος Τουρκαλβανός πήρε τό τουφέκι καί νόμιζε πώς ρυμουλκοΰσε πρός 

τήν όχθη τήν εύτυχία του. Μ’ άξαφνα, βουτώντας στά νερά, μ’ δλο τό βάρος τής άρμα- 
τωσιάς της ή Αένη Μπότσαρη βρήκε τό θάνατο, παρασύρόντας αιώνια μαζή της καί 
κείνον πού τόλμησε νά σκεφθή πώς μπορούσε νά τήν κάμη σκλάβα. Ή ταν ή κόρη 
τοΰ Κίτσου Μπότσαρη κι ή άδελφή τοΰ Γιάννου καί τοϋ Μάρκου.

Καί σά μιά σπονδή στίς ανώνυμες Σουλιώτισσες, πού δλες, μαζύ μέ τούς άντρες, 
έγραψαν τό Σουλιώτικο θρύλο, άς τελειώσωμε μέ τό χορό τοΰ Ζαλόγγου.

Τό Σοΰλι εΐχε συνθηκολογήσει, έξαντλημένο άπό μιά ύπεράνθρωπη πολύχρονη 
άμυνα. Οί Σουλιώτες είχαν γραφτό τό λόγο τοϋ ’Αλή, νά φύγουν μέ τά δοξασμένα 
τους δπλα καί νά ζητήσουν άλλοΰ πατρίδα. Μά πότε κράτησε τό λόγο του ό γυιός 
τής Χάμκως; Μιά ομάδα Σουλιώτες καί 60 γυναίκες πού κρατοΰσαν μωρά στήν άγ- 
καλιά περικυκλώθηκαν άπό Τουρκαλβανούς στό Ζάλογγο.

Οί άντρες μάχονται σά λιοντάρια, υπερασπίζοντας τίς γυναίκες. Μά ολιγόστευαν 
ολοένα. Τό σύνθημα τής Μόσχως καί τής Χάϊδως, πού τώχαν κάμει σύνθημά τους 
δλες οί Σουλιώτισσες, άντήχησε τότε: «Θάνατος κι δχι σκλαβιά». Ό γκρεμνός κάτω άπό 
τά βράχια, ήταν μιά ένδοξη λύσι. Πιάνονται κι οί 60 στή σειρά καί χορεύουν, χο
ρεύουν:

« ’Έχετε γειά βρυσούλες, λόγγοι, βουνά, ραχούλες. . . »

Ή πρώτη βρίσκεται κι δλα στό χείλος. Δίνει ένα φιλί στή κατοπινή της καί 
γκρεμίζεται μεσ’ τό βάραθρο

« Στή στεριά δέ ζεϊ τό ψάρι κι ό άθός στ/)ν άμμουδιά 
κι οί Σουλιώτισσες δέ ζοϋνε δίχως τήν έλευθεριά ! . . . »

Ό χορός συνεχίζεται μέ τόν οίστρο πού μόνον ή ύστατη ώρα χαρίζει στόν άν
θρωπο. Κάθε μιά, μέ τή σειρά της, γίνεται πρώτη καί δίνει τό φιλί τοΰ θανάτου.στή 
δεύτερη:

« Έχε γειά καϋμένε κόσμε, έχε γειά γλυκειά ζωή ! . . .  »

Ό χορός τοΰ Ζαλόγγου εΐναι ό τραγικώτερος καί ηρωικότερος χορός πού χόρεψε 
ποτέ ό άνθρωπος. Μά εΐναι άκόμη κι ή πιό ζωντανή διαμαρτυρία, πού τό τρυφερό
τερο πλάσμα τής ζωής, ή γυναίκα, έγραψε μέ τό αΐμα της, ενάντια στή σκλαβιά.
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΤΩΝ ΤΟΓΡΚΩΝ ΣΟΓΛΤΑΝΩΝ 

Άνακοίνωσις τοΰ κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΒΙΚΚΙΟ τ. φ.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Λοιπόν έτραβούσανε οί Χριστιανοί πολλά βουτζία καί τά έβάλασι άπάνω είς 
τά τειχία, διά νά φυλάγουνται άπό τό πλήθος τίς σαΐττες, όπού έρρίχνασι οί Τοΰρκοι 
απόξω. Όμοίως έρρίχνασι καί λιθάρια πολλά. ΤΙ ντροπή μεγάλη νά τούς πολεμούνε οί 
εχθροί μέ τά λιθάρια ! Καί ποΰ εΐναι έκεΐνοι οί Ρωμαίοι οί ανδρειωμένοι, έκεΐνοι οί 
θαβαστοι, οπου ωριζανε δλον κόσμο μέ τό σπαθί τους!

Γοτε έκαμε ο Βασιλεύ ΙΙαλαιολογος καί έμάζωξε τό ψωμί καί τό έμέραζε είσέ 
■όλην την χωρα εις .τις φαμίλιες, (55a ) διά νά μήν εύρίσκουνε πρόφασι νά λέγουνε 
οτι ψωμί δέν έχομε σπίτια μας καί πάμε νά δουλέψομε. Καί κάποιοι άρχοντες άβάροι 
αδιάκριτοι έκρύβανε τά στάρια διά νά τά πουλίσουνε άκριβά, νά μαζώξουνε φλωρία, 
καί δέν έβάλανε είς τό νοΰ τους πώς θέλουν τά πάρη οί έχθροί μαζύ μέ τήν ζωήν 
τους, καί άλλοι τά έκρύβανε.

Γοτε οι πολεμιστάδες δέν άκούανε, μηδέ ύποτασσοντήσανε τών καπετανέων τους, 
μηδέ μέ βρισίες, μηδέ μέ'παρακάλεσες, μηδέ μέ ραβδές, μηδέ μέ άλλο, μόνε έκαμνε 
καθείς οτι ήθελε. Αλλα μηδέ διά τόν Βασιλέα δέν έκάμασι καί τόνε υβρίζανε ομπρός 
του, καί αύτός έκαμονέτονε πώς δέν τά ήκούει. Καί ό πρώτος καπετάνιος τών πολε- 
μιστάδων, όπού ήτονε, ώς είπαμε, ό Ιωάννης ό Γιουστουνιάς άκαρτέρειε άνδρείως τήν 
ήμεραν τοΰ πολέμου, οπού έμελλε νά κάμη ό σουλτάν Μεχεμέτης, καί έκαμε καί 
έφτειάσανε τόν τεΐχο όπού ήτονε μισοχαλασμένος άπό τίς λουμπαρδές τής μεγάλης 
λουμπάρδας, όπού είχανε οί Τοΰρκοι.

Τοτε εζητησε ο ρηθεις Γιουστινιάς τον κυρ Αοΰκα, όπού έκράτειε τά άρματα τής 
βασιλείας, δτι νά τοΰ δώση τίς λουμπάρδες νά τίς έβάλη άπάνω είς τά τειχία νά πολέμα 
τούς έχθρούς. Καί ό κύρ Λοΰκας τίς άρνήθη καί ό Γιουστινιάς τοΰ είπε: « ώ τρα- 
διτόρο καί έπίβουλε, έδά σέ σκοτώνω μέ τό σπαθί όπού βαστώ ». Καί ώσάν έγνώ- 
Ρ'.σε τήν γνώμη του ήθελε νά άφήση νά μήν πολέμα, διατί έγνώρισε πώς τόν έφθονού- 
σανε οί Ρωμαίοι, διατί αύτός ήτον Φράγκος καί τόν έτίμησε ό Βασιλέας καί τόν έκά
μανε πρώτο καπετάνιο νά φυλάγη τόν τόπον όπού τοΰ έπαράδωσε. Καί ώς τό έμάθανε 
οι άρχοντες οι Ρωμαίοι είπανε τοΰ Γιουστινιανοΰ δτι νά μήν τοΰ ξεριστή τοΰ κύρ Αοΰκα, 
και τον επαρακαλεσανε πολλά δτι νά ξετρέχη τόν πόλεμον καί μέ τοΰτα έφτειάσανε 
τον τεΐχον όπού ήτονε χαλασμένος.

Γοτε εγνωρίσανε οί Ί οΰρκοι (55β) δτι πώς έναι μεγάλος προβλεπτής καπετάνιος 
εις τον τοπον τής χαλάστριας καί έν τώ άμα τίς έφτειάνει. « Άμή ήθελα νά ήτονε 
μετα μενα ο καπετάνιος Γιουστινιανός νά τόν έκαμνα μέγαν άνθρωπον, νά τόν έτί- 
μουνα ωσάν ήθελε». Καί τοΰ έστειλε πολλά ταξίματα διά νά φύγη άπό τήν πόλι, νά 
παγη μέ δαΰτον. Άμή αύτός δέν ήθέλησε νά τά άκούση ποσώς, νά κάμη τέτοια δη- 
μεγερσίαν, μόνε έκαμε έκεΐνα δσα ήπόρει νά γλυτώσουνε άπό τούς έχθρούς τών χριστι
ανών, καί έκαμνε μεγάλον κόπον καί συδρομή νά κτίση τόν χαλασμένον τεΐχον.

Άμή άλλοι όπού έμαζώνασι τά εισοδήματα τής βασιλείας, λέγω ό Μανοήλ ό Δρα- 
γάρος καί ό ιερομόναχος, όπού έσηβάσθησαν οί δύο καί έκλέβανε τά φλωρία της βασι
λείας, καί τούς έζητούσανε νά κάμουνε έξοδο, καί άρνιόντησαν καί έλέγανε δτι «εϊμεσταν 
πτωχοί καί δέν έχομε». Άμή ύστερα, δταν τούς έπήραν οί Τοΰρκοι, εύρέθησαν πλούσιοι 
μέ πολλά φλωρία. Καί ό Βασιλεύ δέν εΐχε τί κάμη δτι τοΰ έλείπανε δυό έναγκαΐα 
πράματα: κΛιρός καί φλωρία, διατί άν εΐχε καιρό ήθελε μαζώξει φλωρία καί πολεμι- 
στάδες νά άντισταθή τοΰ έχθροΰ. Άμή άνόλπιστο έξαφνικό τοΰ ήλθε καί δέν εΐχε τί 
κάμη, μόνε έβαλε τήν όλπίδα του είς τά δίπλα τειχία καί είς τά χαντάκια, τά όποΐα 
καί αύτά είς τό ύστερο τά έχαλάσανε οί έχθροί καί έμπήνα μέσα.

Τότε έβγήκε λόγος είς τά φουσσάτα τοΰ Τούρκου πώς έρχεται μεγάλη δύναμι 
φουσσάτα άπό τήν Ουγγαρία είς βοήθειαν της Πόλης καί έβάλανε βουλή δτι νά χωρί
σουνε εις δύο μέρα διά νά άντισταθοΰσι τών Ούγγάρων. Καί έλέγανε τοΰ σουλτάν Μέ- 
χεμέτη δτι νά άφήσουνε τήν χώρα νά μήν πολεμούνε, μόνε νά τήν άφήσουνε νά πάνε 
διά νά μήν έρθοΰνε οί Χριστιανοί καί μάς έξαφνίσουνε. Καί έστάθησαν τά φουσσάτα 
καί δέν έπολεμούσανε.

Τότε ηδρε άδεια καιρό καί έμίλησε ό Άλή πασσάς, όπού ήτονε πρώτος Βιζύρης τοΰ 
Σουλτάν Μεχεμέτη, όπού ήτονε μαθημένος είς τούς πολέμους, ήτονε καί συβολάτορας 
(55c) είσέ πάσα του βουλή, καί έσυβούλευε τόν σουλτάν Μεχεμέτη δτι νά μήν πολεμά 
μέ τήν Πόλι, όπού έναι μεγάλο κάστρο καί δυνατό καί έχει πολλούς πολεμιστάδες καί 
Φράγκους καί στέκει είσέ δυνατόν τόπον καί έχει καί πολλές τροφές, και θελουνε ερθει 
πολλοί Χριστιανοί νά της βοηθήσουνε. Καί έτοΰτα όπού έλεγε ό Άλή πασσάς τοΰ 
Σουλτάν Μεχεμέτη τοΰ τά έλεγε διατί άγάπα τούς Ρωμαίους καί εΐχε καί πολλή φιλίαν 
μέ τόν βασιλέα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Τότε έσηκώθη δ δεύτερος Βιζύρης πασσάς, όνόματι Τζογάνος, καί έναντιώθη τοΰ 
Ά λή πασσά άπό τόν φθόνο όπού εΐχε είσέ δαΰτον. Καί ήτονε καί έχθρός τών Ρω
μαίων καί είπε τοΰ σουλτάνου δτι: « Βασιλέα μου, ή δύναμί σου έναι πολλή καί 
μεγάλη, όπού καμμία βασιλεία είς τόν κόσμον δέν ήπορεΐ νά σέ νικήση καί τήν Πόλι, 
όπού τήν έπολεμοΰμε τώρα τόσες ήμερες μήν τήν άφήσης, όπού ή βασιλεία τών Ρω
μαίων εΐναι τώρα άχαμνή καί τά τειχία τής χώρας τά έχομε δαρμένα καί μισοχα- 
λασμένα μέ τίς λουμπάρδες, καί τό περισσότερο ήξεύρω δτι δέν άκαρτεροΰνε καμ- 
μίαν βοήθειαν άπό τούς Λατίνους άπό τήν Ίτάλιαν». Τά δμοια λόγια τοΰ είπε καί 
ό τρίτος πασσάς Τουραχάνης, όπού ήτονε άπάνω είς τά φουσσάτα τής Δύσης. Καί 
πάλι ό ρηθεις Τζογάνος τοΰ έλεγε: « Τώρα έναι καιρός νά πάρωμε τήν Πόλιν, όπού 
οί βασιλείς οί Χριστιανοί δέν ήποροΰνε νά της βοηθήσουνε, καί τό περισσότερο οί Γε- 
νουβήσοι δέν όμοφωνοϋσι μέ τούς Βενετζάνους, διατί καί οί Βενετζάνοι έχουσι πόλεμο 
μέ τον δοΰκα τής Μιλάνας».

Τότε ό Σουλτάν Μεχεμέτης έπιασε τήν βουλήν τοΰ Τζογάνου, όμοίως καί οί έπί- 
λοιποι τής Πόρτας. Τότε είπε ό Σουλτάνος δτι νά μήν σταθοΰνε, μόνε νά πολεμοΰσι 
καί εΐπε δτι: « Τάχα νά εΐχε περισσότερη δύναμι ό Αλέξανδρος ο Μακεδων απο εμενα, 
όπού έπήρε δλον τόν κόσμον; Λοιπόν θέλω νά πολεμώ καί νά δοκιμάζω τήν τύχην, 
διατί ό παπποΰς μου καί ό πατέρας μου ήρθανε καί τήν έπολέμησαν και δεν είχανε 
τόσο μεγάλο φουσσατο, ώσάν τό έχω έγώ τώρα, καί τίς λουμπάρδες όπου έχω, εκείνοι
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δέν τίς είχανε. Καί Sta τοΰτο (56) λέγω σου, ώ Γζογάνο, ετοίμασε τήν ήμέρα όπού 
θέλεις νά πολεμήσουμε μέ δση δύναμιν καί άν έχωμε, καί βάλε τά φουσσάτα ώς 
θέλεις καί άπόκλεισε καί τον Γαλατά, διά νά μήν ύπάνε καί δώσουνε βοήθειαν τής 
Πόλης καί κάμε εΐτι σοΰ άρέση ».

Τότε ώσάν είδε ό Άλή πασσάς δτι δέν άπέρασε ή βουλή του, μόνε τοΰ Τζο- 
γάνου, καί έγινε ή άπόφασι τοΰ πολέμου έγραψε χαρτί καί έστειλε κρυφά τοΰ βασι- 
λέως Παλαιολόγου μέσα είς τήν Πόλιν, δτι νά σταθή άνδρείως καί νά φυλάγη τήν 
Πόλιν δσο δύνεται, καί νά μήν φοβηθή τήν τρελλάδα τοΰ Σουλτάνου, όπού έναι νέος. 
Καί δχι μία γραφή, άμή τοΰ έστειλε άλλη καί άλλη δτι νά (πολεμά) στερεώς. Τότε ό 
Σουλτάνος καί ό Τζογάνος έβάλανε διαλαλημό είσέ δλο τό φουσσάτο είς τίς 28 τοΰ 
μαΐου μηνός είς τούς L454, ήμέρα Τρίτη, καί έζώσανε τό γύρο τά τειχία τής ελεεινής 
Πόλης καί έκάμανε νηστεία τρεις ήμέρες καί άνάψανε φωτερά δλοι πάσα νύκτα, καί 
έπαρακαλούσανε τό Θεό νά τούς δώση χάρι νά τήν έπάρουνε.

Καί ούτως έτοιμάστησαν, καί ό Σουλτάνος τούς έταξε δτι άν τήν έπάρουνε νά εΐναι 
τρεις ήμέρες χάρισμά τους ό διαγουμάς είτι καί άν πάρουσι, καί τούς έκαμε δρκον 
είς τόν Θεό καί είς τέσσαρες χιλιάδες προφήτες καί μά τήν ψυχή τοΰ πατρός του 
καί είς τά παιδιά του καί είς τό σπαθί, όπού ζώνεται δτι δσα πάρουνε άνδρες, γυναί
κες, παιδιά, ροΰχα είς τίς τρεις ήμέρες νά είναι έδικά τους. Τότε έφωνάξανε δλοι καί 
έκάμανε μεγάλον άλαλαγμόν καί έλέγανε: « Ίλαλά Ίλαλά, Μουχαμέτ ρουσσούλ Ά λ
λά ». Θέλει νά είπή: «Θεός Θεός, όπού είναι πάντα καί ό Μουχαμέτης όπού έναι 
δοΰλος του ».

Καί έδίδανε τά χέρια ένας τοΰ άλλου, καί έχαιρέτα ένας τόν άλλον καί έφιλούν- 
τησαν καί άποχαιρέτα ενας τόν άλλον πώς θέλουσι νά έμποΰσι είς τόν πόλεμον νά 
άποθάνουσι. Καί οί έλεεινοί Ρωμαίοι έθαμάζαν αύτά καί έπαρακαλούσανε τό Θεό 
μετά δακρύων, καί άναστενάζανε κάμνοντας λ'.τανίες άπάνω είς τά τειχία (56a) καί 
μέσα άπό τήν χώρα μέ τίς άγιες εικόνες, μέ μεγάλην εΰλάβειαν, ξυπόλυτοι, καί άκο- 
λουθούσανε πολύς λαός άνδρες, γυναίκες, παιδία, μικροί, μεγάλοι, καί έξεμολογούν- 
τησαν τίς άμαρτίες αύτών, καί έπαρακαλούσανε τόν Κύριον έξ δλης τής ψυχής καί 
έξ δλης τής καρδίας, διατί άλλη δύναμι δεν ήπόρειε νά πολεμήση τήν μεγάλην δύνα- 
μιν τοΰ Τούρκου πάρεξ ό Θεός, καί άκαρτερούσανε τήν ημέραν τοΰ πολέμου.

Τότε έκραξε ό Βασιλεύ δλους τούς άρχοντες καί τούς καπετανέους καί δλους τούς 
άνδρες τοΰ πολέμου καί τούς έπίλοιπους τής χώρας καί άρχισε εΐπε τούς λόγους έτού- 
τους λέγοντας: « Θεωρώ, άδελφοί μου, άρχοντες καί καπετάνοι, καί εσείς ό επίλοιπος 
λαός, όπού άκαρτεροΰμε τήν ή μέραν τοΰ πολέμου, έσεϊς όποΰ πάντα έπολεμάτε τούς 
εχθρούς τών Χριστιανών άνδρειωμένα άς έναι παραδομένη ή πατρίδα σας ή εύγενική, 
όπού ό φθονερός Το,ΰρκος ό Σουλτάν Μεχεμέτης όπού εΐχε σήμερα πενηνταδύο ήμέρες 
όπού μάς πολεμά μέρα καί νύκτα, καί το περισσότερο όπού εΐναι τά τειχία μας 
χαλασμένα καί έρρίχνασι λιθάρια καί πλήθος σαΐττ;ς άπάνω σας,, καί έσεϊς με τήν 
βοήθειαν τοΰ Θεοΰ τίς έμποδίζετε καί τούς έρρίχνετε κάτω. Λοιπον όλπίζω είς τον 
Θεό καί είς τά χέρια σας τά άνδρειωμένα μέ τά άρματά σας δτι εκείνο τό πλήθος 
τών Τουρκών τών άγριων καί βαρβάρων, οπού τρέχουνε με μεγάλες φωνές καί άπε- 
τ ’,οΰσι άμέτρητες σαίττες, οί όποιες δ:ν σάς βλάβουνε ποσϋς, διατί έχετε άρματα σιδεοά
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καί καλά σκουτάρια. Καί διά τοΰτο μή δειλιάσετε, άδελφοί μου, άπό τούς έχθρούς καί 
κάμει χρεία νά εΐστε θαρσεϊς καί ανδρείοι, διατί αύτοί οί έχθροί εΐναι ζώα, καί ένας 
άνθρωπος διώχνει πολλά ζώα. Ούτως νά τούς αποδιώχνετε ώσάν ζώα, διατί καί ό αύτός 
ό Σουλτάνος έκαμε ώσάν ζό όπού έναι, όπού είχαμε άγάπη μέ δρκον καί άφησε τόν 
δρκον του καί άφησε τήν άγάπη καί έκαμε άμάχη άδικη καί εδραμε άπό τήν Άν- 
δριανούπολι καί έκαμε ώσάν τό ζό καί ήρθε είς τά χωρία μας (57), καί έκατά- 
σφαξε τούς χωριάτες μας, όπού έκατοικούσανε δξω είς τόν καιρό όπού έθερίζανε, καί 
έσκλάβωσε πολλούς καί τώρα πολεμά τήν Πόλιν, όπού τήν έκτισε ό μέγας Κωνσταν
τίνος καί ήτονε τέντα καί σκέπος τής πατρίδας καί βοήθεια τών Χριστιανών καί δύναμι 
τών Ρωμαίων, καί τώρα βούλεται νά χαλάση τήν βασιλεία μας καί νά τζαλοπατήση 
καί τήν έκκλησίαν τοΰ Χριστοΰ νά τήν έκάμη σταΰλος τών άλογων του. Ώ  άρχοντες, 
ώ καπετάνοι άδελφοί μου, ώ παιδιά παλληκάρια τοΰ Χριστοΰ, πασκίσετε καί πολε
μήσετε νά κληρονομήσετε τήν βασιλεία τών ούρανών. Καί εσείς, ώ άδελφοί Γενουβήσοι 
άνδρειωμένοι, όπού ένικήσετε πολλούς πολέμους καί είστε πάντα σας βοηθοί είς, τήν 
βασιλείαν τής Πόλης, τής μητέρας σας, είς πολλούς πολέμους τών Τουρκών καί τούς 
ένικάτε. ΤΩ Βενετζάνοι άδελφοί, δείξετε τήν ανδρεία σας μέ τά σπαθία σας, όπού πολ
λές βολές έχύσετε τό αΐμας τών Τουρκών, όπού θυμοΰμαι ό Λουρδάνος τζιντιλόμος 
βενετζάνος, όπού ήτονε καπετάνιος τζενεράλες είς τήν άρμάδα σας καί έπολέμησε μέ 
τά κάτεργα τών εχθρών καί τά έκαταχάλασε. Λοιπόν καί έσεϊς όπού εύρέθητε έδώ 
ζωστήτε τά σπαθία σας είς τοΰτον τόν τιμημένον πόλεμον διά νά τιμηθήτε έκ Θεο: 
καί άνθρο>πων, καί έσεϊς έπίλοιπος ό λαός όπού μέλλει νά πολεμήσετε νά υποτάσσεστε 
τούς καπετανέους σας καί τούς μεγαλύτερους καί βάλετε καλά είς τό νοΰ σας δτι 
έτούτη ή μέρα έναι όπού μέλλει νά τιμηθήτε, διατί άν έσεϊς χάσετε μιά στάλα αΐμας 
θέλετε λάβει τό στέφανο τοΰ μαρτυρίρυ όπού εΐναι άτελεύτητον ».

Καί έσωσε καί έτελείωσε ό Βασιλεύ τήν ομιλίαν του. Άκόμη εΐπε καί τοΰτο: 
«Έτοιμαστήτε τήν αΰριον όπού έναι ή ήμέρα τοΰ πολέμου».

Καί ώσάν ήκούσανε τά λόγια τοΰ Βασιλέως, έπήρανε θάρσος καί άφήσανε πάσαν
άλλην έννοιαν καί έτοιμάστησαν καί έδώσανε τόπους νά πολεμοΰσι οί ζωναράτοι καί 
οί τριβοΰνοι καί οί καπετανέοι, καί έκάμανε δλην εκείνην τή νύκτα καλές βίγλες, 
όπού εξημέρωνε ήμέρα Τρίτη καί ήτανε δλοι έτοιμοι είς τά τειχία καί είς τούς πύρ- 
γου^ Καί είχανε (57a) τίς πόρτες κλεισμένες διά νά μήν ήπορή τινάς νά έβγή άπό 
τήν χώρα. Καί οί Τοΰρκοι έσύρνασι τά μάγγανα κοντά είς τά τειχία· όμοίως έσύρνασι 
καί τά άμάξα τά καστελλάτα καί τίς σκάλες καί άλλα πράματα πολεμικά. Όμοίως 
έφέρασι καί τήν άρμάδα τους τά μέρη τοΰ γιαλοΰ, τό γύρο άπό τά τειχία· όμοίως
έφέρασι καί τό γιοφύρι τό ξύλινο κοντά είς τά τείχη τοΰ γιαλοΰ καί έβάλασι δλους
τούς γέρους καί άχαμνούς Τούρκους όμπρός είς τόν πόλεμον καί τούς δυνατούς άπο- 
πίσω.

Τότε ώσάν έτοιμάστησαν άρχίσανε τόν πόλεμον άπό τό μεσάνυκτο καί οί Ρωμαίοι 
άντιστέκανε άνδρε'ωμένα είς τούς Τούρκους έως όποΰ εξημέρωσε, καί έβγήκε ό ήλιος.
Τότε έπαίζανε τά παιγνίδια τοΰ πολέμου τά μουσικά του Σουλτάνου και εκαλουσανε
τούς Ρωμαίους είσέ πόλεμον καί άφωνάζανε μεγάλες φωνές, ώς έχουσι συνήθειαν καί
άφωνάζανέ τόν άλαλαγμόν τους.
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Τότε άνεβήσανε άπό τό γιοφύρι τό ξύλινο άπό τήν μερέαν τοϋ γιαλοΰ και άπε- 
τούσανε τίς σαΐττες καί έρχοντήσανε ώσάν τό σύγνοφο, καί οί Ρωμαίοι τούς έρρίξανε 
κάτω άπό τά τειχία καί έρρίχνασι απάνω είς τούς Τούρκους κοντάρια καί μπαλέστοες 
δσο έδυνούντησαν καί άλαργάρανε τούς εχθρούς καί έγινόντησαν μεγάλες φωνές καί 
σύχυσες, καί δσο πλέο έσκοτωνόντησαν οί Τοΰρκοι τόσο πλέο έτριμόνανε νά άνεβοϋνε 
είς τά τειχία καί άλλοι έκρυβοντήσανε άπό κάτω νά μήν τίς έσκοτώνουνε μέ τίς 
πέτρες άποπάνω καί έγινέτονε μεγάλος πόλεμος, τόσο δτι έλαβωνόντησαν πολλοί Χρι
στιανοί καί άφήνανε τόν πόλεμον καί έπηγαίνανε άφορμή νά γιατρεφτοϋνε.

Καί ο πρώτος καπετάνιος ό ’Ιωάννης ό Γιουστινιας έστεκέτονε άνδρείως είς τον 
τόπον του μέ τούς άλλους καί ό Βασιλεύ τούς ανάγκαζε καί τούς έλεγε: « Σταθήτε, 
παιδιά μ.ου, ώσάν άνδρες». Καί άλλοι έφέρνασι βοήθειαν είς τούς πολεμιστάδες. Καί ή 
κακή τύχη ήδέληςε καί έλαβώθη ό καπετάνιος Γιουστουνιάς μέ μία σαϊττέα είς τά σαγό
νια καί έτρεχε τό αΐμας είσέ δλο του τό κορμί, καί έσκιάχτη νά μήν άποθάνη, καί δέν 
έμίλησε λόγον νά βάλη άλλον είς τόν τόπον του, (58) μόνε άφησε τον πόλεμον καί 
έφυγε κρυφά διά νά μήν τζακιστοϋνε είς τήν τρόφη του. Καί έμπήκανε οί εχθροί μέσα 
δπου άν ήθελε άφήσει άλλον είς τόν τόπον του, δέν ήθέλανε έμπή οί εχθροί καί ήθελε 
κρατεί τόν πόλεμον καί δέν ήθέλα χάσει τήν χώρα τόσο δτι άκόμη άντιστέκανε οί Ρω
μαίοι καί πολεμούσανε άνδρείως, καί έσκλήρυνε πολλά ό πόλεμος.

Καί ό Βασιλεύ ώσάν έμαθε δτι έλαβώθη ό καπετάνιος καί έφυγε, τότε έ πήγαινε 
μέ άναστενασμόν νά τόν εύρη καί έρώτα πού νά τόν εύρη. Καί οί πολεμιστάδες είς 
τήν τρόφη του έπολεμούσανε χωρίς καπετάνιο, άμή άρχίσανε καί αύτοί καί άφηναν 
τόν πόλεμον καί έφεύγανε. Τότε έ πήρανε οί Τοΰρκοι θάρρος πολύ καί οί Ρωμαίοι 
έδείλιάσανε πολλά, καί έτοϋτα έγίνησαν διατί έφυγε ό καπετάνιος όπού έκαμνε χρεία 
νά στέκη καί νά πολεμά έως νά άποθάνη είς τήν τιμή του καί ήθελε δίδει θάρρος 
καί τών συντρόφων του, διατί δλη ή δύναμι τοϋ Τούρκου ήτονε είς έκείνην τήν μερέα. 
Καί οί ελεεινοί Ρωμαίοι άμή έλιγοστεύανε καί δέν ήπορούσανε ν’ άντισταθοΰνε είσέ 
τόσο πλήθος Τουρκών καί ήτονε καί χαλασμένο τό τειχίο άπό τίς λουμπάρδες, καλά 
καί ήτονε μεταφτειασμένο.

Άποκεΐ άνέβη τό πλήθος τών έχθρών καί έσέβαιναν μέσα ώσάν μία θάλασσα 
φουσκωμένα άπό πολύν άνεμον, ώσάν τό μελίσσι τό άμέτρητο, μέ μεγάλην χαράν καί 
φωνές καί άφωνάζανε: « νίκη, νίκη ! ». Καί έπολεμούσανε δυνατά διά νά καταβάλλουσι 
τούς Ρωμαίους.

Καί ό δυστυχισμένος Βασιλεύ ώσάν εΐδε δτι δέν εΐχε όλπίδα άπό τόν καπετάνιο 
εΐπε μεγάλη τή φωνή: «ΤΩ κακότυχος έγώ ! έχάθη ή χώρα, έχάθη ή βασιλεία μου! 
ώ τύχη έναντία σταμάτησε σέ παρακαλώ, ώ καπετάνιο Γιουστινιάνε, τό δικό σου φυγιό 
έναι ή άφορμή, όπού άφησες τόν τόπον σου καί έμπήκανε οί Τοΰρκοι καί χάνεται ή 
χώρα, όπού ή λαβωματέα σου δέν ή τον θανατίσιμη, καί άλησμόνησες έκεΐνα όπού μοΰ 
έταζες δτι ν’ άποθάνης είς τό σπαθί σου ».

Άμή ό καπετάνιος έφυγε καί έδιάβη είς τόν Γαλατά καί άποκεΐ έδιάβη είς τή 
Χίο λαβωμένος καί ύστερον άπόθανε μέ εντροπή. , jj

Καί ώσάν εΐδε ό Βασιλεύ δτι πλέο δέν εΐχε όλπίδα εΐπε: « Όϊμέ δέν έναι τινάς νά 
μοΰ πάρη (58b) τήν ζωή μου νά μήν πιαστώ σκλάβος είς τόν εχθρό μου;» Τότε λέγουσι

πώς έκραξε τόν πνευματικόν καί έξωμολογήθη αύτός καί ή βασίλισσά του καί τά 
παιδία ταυ, καί άποκεΐ έβαλε καί έκοψαν τά κεφάλια τών παιδιών του καί τής βασί
λισσας όμπρός του, καί άποκεΐ έκαβαλλίκεψε μέ τούς οικιακούς του καί έδιάβη καί 
έμπήκε είς τό πλήθος τών Τουρκών μαζύ μέ τόν Θεόφιλο τόν Παλαιολόγο, τόν άνι- 
ψίο του, καί έκόψανε πολλούς Αγαρηνούς. Λέγουσι δτι ό Βασιλεύ έκαμε ώσάν Άχ·λ- 
λέας, διατί ήτονε πολύ άνδρειωμένος, όπού τόν έπαρανομίζανε Δράκο άπό τήν δύναμι
τοΰ κορμίου όπού εΐχε. Καί εΐπε: « ’Επειδή έχάθη ή χώρα δέ θέλω πλέο νά ζήσω ».
Καί έτρόμαξε τούς έχθρούς. Άμή τί ήμπόρειε νά κάμη είς τό μελίσσι τό άμέτρητο; 
Λέγουσι δτι πολλή ώρα τούς άντίστεκε καί τούς έμπόδιζε νά μήν έμποΰνε παραμέσα 
καί έπειδή τόν έτριγυρίσε τό πλήθος, τοΰ έδώσανε μέ μία τζάτα καί τόν έκόψανε 
δύο κομμάτια. Τό δμοιο έκαμε καί ό ’Ιωάννης ό Νταλμάτας, καί έκαμε καί αύτός ώσάν
τόν Άχιλλέα καί έσκότωσέ πολλούς έχθρούς.

Καί πολλοί Χριστιανοί ώσάν είδανε δτι έμπήκανε οί Τοΰρκοι είς τήν χώρα, έκυτ- 
τάζανε νά φεύγουνε άπό τίς πόρτες τής χώρας, καί άπό τήν τρίμωξι τοΰ φευγίου άπο- 
θάνασι πολλοί. Καί οί Τοΰρκοι ώσάν άνέβησαν άπό τόν εναν τεΐχον άνέβησαν καί είς 
τόν δεύτερον καί οί Ρωμαίοι ήτανε άπό κάτω, καί έκεΐνοι άποπάνω έρρίχνανε λιθάρια 
καί τούς έθανατώνασι καί τούς έτζακίσανε καί έφεύγανε ώσάν πρόβατα. Τότε έκα- 
βαλλικέψανε πολλοί Ρωμαίοι καί έδιάβησαν ν’ άμποδίσουνε τούς Τούρκους καί έτζα
κίσανε τούς Τούρκους, λέγοντας δτι οί Ρωμαίοι εΐναι πολλοί άμή αύτοί ήτανε ολίγοι. 
Καί οί Τοΰρκ',ι άπάνω άπό τά τειχία έρρίχνασι τά λιθάρια καί τούς έτζακίσανε διατί 
έλαβώσανε τόν πρώτον καπετάνιο τών Χριστιανών, ονόματι Παΰλο, καί έφυγε (59).

Ώ  μέγα κακό είς τήν δυστυχισμένην Κωνσταντινούπολι! Άκόμη ό ήλιος δέν ήτονε 
καλά σηκωμένος άπό τήν άνατολή, όπού δέν ήτονε δύο ώρες τής ήμέρας καί οί Τούρ
κοι έπεριλάβανε τήν έλεεινή πόλι καί έκεΐ(νοι) όποΰ έμπήκανε είς τήν χώρα, όσοι 
Χριστιανοί άντιστέκανε μέ τά άρματά τους δλους τούς έκόφτανε καί δσοι έπροσκινού- 
σανε, τούς έκάμνανε σκλάβους καί τούς γέροντες τούς άχαμνούς τούς έκόφτανε.

Τότε έδράμανε είς τήν Αγίαν Σοφίαν τήν περιβόητην καί τήν έκουρσέψανε, καί 
έ πήρανε τίς άγιες εικόνες καί τίς έτζακίζανε καί τίς έτζαλοπατούσανε καί τούς άγιους 
τούς ζωγραφισμένους τούς έβγάλανε τά όμμάτια τους. 'Ομοίως έδιάβησαν καί είς τίς 
άλλες έκκλησίες καί είς τά μοναστήρια καί τά κουρσεύανε καί έπαίρνασι τά σκεύη 
χρυσά καί άργυρα δισκοπότηρα καί άν άλλα έν, τών ιερέων. Καί έκαταγδύσανε 
καί έκουρσέψανε ολην τήν χώρα, καί οί Χριστιανοί έκλαίγανε καί άφωνάζανε φωνές 
είς τόν ούρανό, καί έτζακίζανε τά σεντούκια τών άρχόντων μέ τά τζεκούρια καί εύρί- 
σκανε πολλά φλωρία νέα καί παλαιά, βίον πολύ. Καί τόσο βίον ηΰρανε άπό τών άρχόν
των τά όσπίτια δτι έθαύμασε ό Σουλτάν Μεχεμέτης τό πολύ βίον όπού ε’ίχανε κρυμμένο 
καί έδιάβη είς τά χέρια τών Τουρκών.

Ώ  Ρωμαίοι άκριβοί, μίζεροι καί κακότυχοι, όπού έφάνη είς το φώς τόσον βίον, 
όπού σας έζήτα ό Βασιλέας σας δανεικά καί δέν τά δώσετε νά βοηθήση τήν χώρα- 
σας, μόνε τό άρνίεστε καί έλέγετε δτι δέν έχομε καί εΐμεσταν πτωχοί, καί τώρα 
τά έπήρανε οί Τοΰρκοι.

Λοιπόν τότε έκραξε ό Σουλτάνος καί ήφέρανε δλα τά κούρση καί τίς σκλάβους 
όμπρός του, οξω άπό κείνα όπού έπήρανε τίς τρεις ήμέρες όπού τούς έταξε, καί ήφέ-
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ρανε όμπρός του εξήντα χιλιάδες (59a) σκλαβία Χριστιανούς, τίς οποίους λέγουνε 
τίς έδιαμέρασε είς τό φουσσατο τής ’Ανατολής καί τίς έδιαβάσανε έκεϊ διά νά φθαρ- 
θοϋνε νά μήν γυρίσουνε είς τήν Πόλι. Τότε ώρισε καί έκατεβάσανε καί τίς σταυρούς 
άπάνω άπό τά μοναστήρια καί άπό δλες τίς εκκλησίες καί τίς έκαταπατούσανε καί 
έφθείρανε τίς παρθένες καί έκάμανε μεγάλη πορνιά καί καταδίκη. Ώ  Θεέ μου, συμ- 
πάθησέ μου όπού γράφω τά κακά καί τίς ντροπές όπού έκάμανε είς τό γένος τών 
Χριστιανών· άς σωπάσω ! μεγάλη υπομονή τοϋ Θεοΰ ! Άμή τά άμαρτήματά μας έναι, 
καί έγινε ή παραχώρησις τοϋ Θεοΰ !

Λοιπόν ώσάν έκάμανε τή νίκη ώρισε ό Σουλτάνος καί έκάμανε χαρές μεγάλες 
τρεις ή μέρες καί έδοξάστη πολλά όπού έκέρδισε μίαν βασιλείαν μεγάλη τών δυστυ
χισμένων Ρωμαίων. Τότε έβαλε καί έκράξανε τόν κύρ Λοϋκα, όπού ήτονε πρώτος άρχος, 
όπού έκράτειε τά σκεύη τής βασιλείας καί ήρθε όμπρός του, όμοίως καί τούς άλλους 
άρχοντες. Τότε τούς είπε: « Διατί δέν έπαρακαλέσετε τόν Βασιλέα σας νά μοϋ δώση 
τήν χώρα καί νά κάμη άγάπη »; Τότε άποκρίθη ό κύρ Λοϋκας, τάχα νά έχη τήν φιλία 
του, καί εΐπε του: «Αφέντη, οί Γαλατιανοί καί οί Βενετζάνοι δέν τον· άφήσανε διατί 
τοΰ έδώσανε φλωρία καί άρματα καί σολδάτους πολεμιστάδες καί τοΰ είπανε: Κρά- 
τειε καί έμεΐς σοΰ βοηθοΰμε, μόνε μήν παραδοθής είς τόν Τοΰρκον ».

ΤΩ τόν κακότυχο, όπού ήθελε νά κάμη φιλίαν μέ τά ψέματα είς τόν Σουλτάνο, 
-όπού αύτός ό κύρ Λοΰκας δλην του τήν ζωή ήτονε διαστρεμμένος άνθρωπος καί τό 
περισσότερο όπού έκατάδωσε καί τόν Άλή πασσά, τόν πρώτον του Βεζύρη, καί είπε: 
« Αφέντη, ό Άλή πασσάς ήτονε πολλά φίλος τοΰ Βασιλέου'  ̂μας καί τών Ρωμαίων καί 
τοΰ έστειλνε (60) συχνά γραφές δτι νά στέκη δυνατός νά πολεμά καί νά μήν παρα- 
δοθή. Καί είδες τήν άλήθειαν όπού λέγω: έγώ έχω έδώ καί τά χαρτία όπού έστειλε 
μέ τήν βούλλα του, όπού τά έφύλαγα».

Καί ώς το ήκουσε ό Σουλτάνος έθυμώθη κατά πολλά καί ώρισε νά γαλάσουνε τόν 
Γαλατά, καί τον Άλή πασσά ώρισε καί τόν έβάλασι στόν πύργο δεμένον, καί έκαμε 
άφετικά τά υπάρχοντά του καί τό βίο του, καί δταν έδιάβη ό Σουλτάνος είς τήν Άν- 
δριανούπολι ώρισε καί έκοψαν τό κεφάλι του καί πολύ τόν έκλάψανε οί άνθρωποί του 
καί δλο τό φουσσάτο διότι τόν άγαπούσανε πολύ άπό τήν καλωσύνην του. Καί τόν κύρ 
Λοϋκα τον έπλήρωσε κατά τά έργα του. Καί τί έκαμε; Αύτός εΐχε τέσσαρους υιούς καί 
τίς δύο τούς έσκοτώσανε είς τόν πόλεμο καί τοΰ τρίτου έκοψε τό κεφάλι του ό Σουλ
τάνος καί τόν μικρότερον τόν έπήρε ό Σουλτάνος διά τήν υπηρεσίαν του καί τόν κύρ Λοΰ- 
κα έκοψε τό κεφάλι του, όμοίως καί τούς άλλους άρχοντες τής Πόλης. 'Ομοίως ώρισε καί 
έκόψανε τό κεφάλι τοΰ μπάϋλου τών Βενετζάνω άντάμα μέ ένα του'υίόν. 'Ομοίως έκο
ψε καί δλους τούς Βενετζάνους τούς τζιντιλόμους, όπού ηύρέθησαν έκεϊ’στήν Πόλι, έκοψε 
καί τόν μπάϋλον τών Ταρακονέζων μέ τούς δύο τους υίούς. ’Ήθελε' νά κόψη καί τόν 
Κονταρίνι βενετζάνο μέ άλλους έξι τζιντιλόμους, άμή διατί είχανε πιαστή σκλάβοι καί 
έξαγοράστησαν διά έξι χιλιάδες φλωρία τούς άφησε.

Τότε έτελείωσε δλες τίς χαρές όπού έκαμε είς τήν κακομοίοα πόλι. Όμοίως εΐχε 
στείλει καί είσέ δλην του τήν βασιλεία καί έκαμαν χαρές. Καί τότε έδωσε θέλημα τοϋ 
φουσσάτου καί έδιάβη πασαεΐς είς τον τόπον του χαρούμενος. ΎΩ μεγάλη καταδίκη 
όπού έγίνη είς τήν Βασίλισσα τών πόλεων τοΰ κόσμου δλου, όπού δέν έγίνη είσέ καμ-
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μίαν χώραν ώσάν έγίνη είς τήν έλεεινή Πόλι! Καί λέγουσι δτι ό I οΰρκος έκαμε την 
άντιμοιβή τής Τρωάδας όπού έκάμανε οί 'Έλληνες, καί έπειδή ό Τοΰρκος κρατεί άπό 
τά μέρη έκεΐνα τής Ανατολής έξεγδικιώθη είς τήν Πόλι.

Τότε έκαμε ό σουλτάν Μεχεμέτης νά τόν έλέγουνε Χονκιάρ, ήγουν αύτοκράτωρ 
καίσαρα. Τόν Άλή πασσά (60») ήθελε νά τοΰ κόψη.τό κεφάλι του προτύτερα, άμή 
διά τούς γιαννιτζάρους δέν ήπόρειε διατί τόν άγαπούσανε πολλά.

Λοιπόν ή άνάλωσις τής ελεεινής πόλης έδιάβησαν τά θλιβερά μαντάτα είσέ δλην 
τήν οικουμένην, καί ώσάν έμάθανε οί άρχοντες οί άφεντάδες όπού ήτανε άδελφοί τοΰ 
βασιλέως Παλαιολόγου έτοιμάστησαν νά φύγουνε νά πάνε είς τήν Φραγγία. Άμή ό 
Σουλτάνος έστειλε νά έχουνε άγάπη μετ’ αύτούς καί έστάθησαν πολλά πικραμένοι καί 
λυπημένοι. Καί οί Άλβανΐτες όπού ήτανε στό Μωρέα, ώς έμάθανε πώς οί άφέντες 
θέλουνε ν’ άφήσουν τόν τόπον νά πάνε είς τήν Φραγγία άπιστήσανε καί έσηκώσανε 
κεφάλι, καί έκάμανε πρώτον καπετάνιον τόν Πέτρο Κλάδο, κακοποιόν άνθρωπον, καί 
έθυμήθη νά άφεντέψη τόν Μωρέα. Άμή τόν άφήσανε αύτόν καί έκάμανε τόν κύρ Μα
νοήλ τόν Κατακοζηνό.

Τότε άρσανε καί έδιαγούμιζαν τόν Μωρέα. Τότε έστείλανε καί είς τόν σουλτάν 
Μεχεμέτη δτι νά τούς άφήση νά ορίζουνε τον Μωρέα καί νά τοΰ δίδουνε χαράτζι. Είς 
τήν αύτή βουλή ήτονε καί ό Ζαχαρίας ό Τζεντουριόνης καί ό κύρ Λοΰκας, οί πρώτοι 
άρχοντες τοΰ Μωρέως, καί έγινέτονε έτοΰτο. Άμή ό δεσπότης Δημήτριος καί δεσπό
της κύρ Θωμάς, οί δύο άδελφοί, ήτανε κοντά είς τόν Σουλτάνο, όπού ήτανε άδελφοί τοΰ 
βασιλέως Παλαιολόγου, όπού έσκοτώθη είς τήν άνάλωσι τής Πόλης, καί είπανε καί 
έπαράπονέθησαν είς τον Σουλτάνο διά τούς Άλβανΐτες πώς έσηκώσανε κεφάλι καί τότε 
τούς έδωσε τον Τουραχάνη μέ καμπόσο φουσσάτο καί έπηγαίνανε άντάμα μέ τούς 
δεσπότες είς τόν Μωρέα. Καί ώς τό έμαθαν οί Άλβανΐτες έμαζώκτησαν καί έβάλανε 
τίς γυναίκες τους καί τά παιδία τους είσέ δυνατούς τόπους καί αύτοί έδιάβησαν καί 
έκρατούσανε τον τεΐχο τόν Έξαμιλίου νά μήν τούς άφήσουνε νά έμποϋσι είς τόν Μωρέα.

Καί τότε έσωσε ό Τουραχάνης μέ τούς δεσπότες (61) καί έκάμανε πόλεμον, καί 
έτζακίσανε τούς Άλβανΐτες, καί τήν δεύτερη νύκτα έφύγανε, καί ό Τουραχάνης έμ- 
πήκε είς τόν Μωρέα μέ τούς δεσπότες. Έσώσανε καί έπιάσανε Αρβανίτες άνδρες, 
γυναίκες, παιδία εως δέκα χιλιάδες ψυχές, καί άλλους έκόψανε καί άλλους έκάμανε 
σκλάβους καί έγυρίσανε όπίσω ό Τουραχάνης μέ τίς δεσπότες καί έδιάβησαν είς τήν 
Ένο καί ήθέλανε νά τήν έπολεμήσουνε. Άμή έπαραδόθη μέ άγάπη νά δίδη χαράτζι. 
Καί τότε έστείλανε οί Άλβανΐτες άπό τόν Μωρέα δτι νά κάμουνε άγάπη μέ τούς 
δεσπότες καί νά τούς έπιστρέψουνε είτι καί άν έπήρανε άπό τόν Μωρέα. Καί έμπήκε 
είς τήν μέση ό Τουραχάνης κα-ί τούς έκαμε τήν άγάπην μέ τούς δεσπότες. Καί ό 
Τουραχάνης έγύρισε είς τήν Άνδριανούπολι είς τό σπίτι του καί οί δεσπότες εγυρί- 
σανε είς τόν Μωρέα, είς τήν Μεζυθρά είς τήν άφεντία τους.

("Επεται συνέχεια).
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LINEAMENTI s t o r i c i  d e l l a  l e t t e r a t u r a  n e o e l l e n k  a

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

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

§ 6. L a  questione l in g u is t ic a  e la  p ro sa . — Abbiamo parlato general- 
mente di poesia. La prosa, in questo periodo, era, per varie ragioni, poco 
sviluppata. Anzitutto un grande ostacolo si trovava nella incertezza lingui
stica. Da una parte si sosteneva che solo la lingua arcaica fosse la lingua 
nazionale, la vera lingua greca; dall’altra si credeva die solo la lingua parlata 
fosse la lingua del popolo e che solo in essa si dovesse scrivere per poter essere 
da questo compresi. E continuavano le lotte fra i seguaci delle due correnti, 
lotte secolari ed aspre, che proseguendo ancor oggi, fino ai giorni nostri, cau- 
sarono la dispersione di tante energie e generarono uno stato caotieo.

A dir vero il problenia della lingua si presento in proporzioni piu o meno 
estese ed in diverse epoche anche negli altri paesi: Italia, Francia, Germania, 
Russia. Ma in questi dopo varie vicende e discussioni pote, in un certo modo 
ed ent.ro certi limiti, essere superato con la consacrazione di un linguaggio 
uniforme.

Invece in Grecia, esso non ha potuto fino ad oggi trovare una soluzione 
e le due correnti, quella della lingua pura e quella. della lingua volgare si 
contendono sempre il campo. Cio devesi, oltre che alia lenta evoluzione in
terna della lingua, anche al fatto che i Greci, per il loro spirito speculativo e 
teoretico, anziche portare la questione su un campo pratico e cercare di 
mostrare con le loro opere la eoncretezza delle loro opinioni, si perdettero in 
lunghe discussioni teoriche e dialettiche, ricorrendo alia storia, al passato 
o ad esempi di altre nazioni, e cercando ognuno dalle stesse fonti di trarre 
argomentazioni favorevoli per le proprie idee e programmi.

Inoltre manco in Grecia il grande scrittore, che potesse, come in Italia 
Dante, con la sua autorita e con il suo esempio, imporre anche la sua lingua.

Poi molti, attratti dalle glorie del passato, volevano sempre seguire, 
anche nel contenuto, le opere degli antichi e imitare i loro scritti; la qual 
cosa rendeva spesso la loro fatica sterile e priva d’interesse.

Infine la cura di tutte ie persone colte, sia ecclesiastic! che laici, era 
rivolta a salvare i sentimenti nazionali del popolo e tenere sempre vivo l ’amore 
per la Patria e la devozione alia Chiesa. Percio essi scrivevano principal- 
mente opere a sfondo patriottico, religioso e didattico -  alto merito questo 
dal punto di vista storico e nazionale -  senza preoccuparsi pero eccessiva- 
mente delle esigenze artistiche e letterarie.

Queste cause, ed altre ancora, impedirono grandemente lo sviluppo ed 
il progresso della prosa. Non mancarono tuttavia in alcune parti opere di
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valore, ma esse sono ben poche e senza seguito. Ricordiamo Nicola Sofianos, 
da Corfu, che, educato a Roma, comprese tra i primi gli inconvenient! della 
lingua fin allora dominante e cerco di illuminare i suoi contemporanei, e 
soprattutto la gioventu, con i suoi saggi consigli. E poi Francesco bkut’os e 
Elia Miniatis (xvxi secolo), che seguirono opinioni non molto lontane da 
Sofianos. II primo, cretese, pi’ofessore alia scuola greca di Venezia, e noto 
per la sua A rte  R ettorica, pubblicata nel 1681; il secondo, nato a Cefaloiria, 
studio a Venezia, ed ebbe una vasta cultura, che gli procuro grande fama. 
Tra le sue opere piu notevoli i suoi In segn am en ti, stampati a Venezia nel 
1727 e tradotti anche in italiano.

Molti pregi presentano anche alcune opere di Eugenio \ ulgaris, gli 
scritti filosofici di Vincenzo Damodos ed alcuni di Niceforo Theotokis, di 
Costantino Dapontes, scrittori tutti appartenenti al secolo xvm , e di altri.

* * *

§ 7. A lbori d i r in a sc ita . — Ma con l ’andar del tempo le condizioni cam- 
biarono. I Greci con grande pazienza, lavoro e sofferenze erano riusciti a 
formarsi un certo benessere economico, a concentrare nelle loro mani tutto il 
movimento commerciale delPimpero turco e del Mediterraneo. Conseguenza 
del progresso economico — siamo nell’ultimo quarto del secolo xvm  — un 
risveglio culturale, a cui contribuisce indirettamente anche la rivoluzione 
francese. La quale, come su tutti gli altri popoli oppressi, esercita anche sui 
Greci una grande influenza, ed in particolare sulle classi piii elevate. I senti
menti patriottici, l ’amore per la liberta si riaccendono con grande forza ed 
impeto, e si cerca l’indipendenza dal secolare tiranno.

Insieme pero ai sentimenti di liberta, rinasce, soprattutto nei Greci 
colti, dispersi nelle varie citta dell’Europa, il desiderio di una rinascita anche 
dello spirito e della cultura greca. Grandi maestri come il Korais e il Ferreos, 
si fanno propugnatori di queste aspirazioni.

Nuove scuole si aprono, si studia in isfere piii larghe, molti vanno al- 
l ’estero. Estesa ed ampliata anche la conoscenza delle letterature straniere, 
nnmerose le traduzioni, per quanto non sempre scelte, in lingua greca. Se 
non che un problema, gia da parecehio tempo dibattuto e che tormentera 
anche le generazioni future, causando lunghe dispute e grandi ostacoli alia 
evoluzione della letteratura, appare imponente e preoccupante: la questione 
della lingua.

Una grande figura, che con l ’autorita della sua dottrina e il vigore della 
sua personality domina il campo durante questo periodo e il Korais. II quale 
crede di trovare la migliore soluzione, tenendosi su di una via di mezzo, 
liberando cioe la lingua da alcune forme antiquate ormai in disuso, ma 
restando sempre molto conservatore e purificandola da ogni elemento vol-
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gare e di penetrazione estera. La sua dottrina presto si propaga nella maggior 
parte degli intellettuali contemporanei e si divulga con rapidita, dominando 
in Grecia nella maggior parte del secolo xix.

Intanto Eigas Ferrreos, il cui martirio da piu forza alia sua voce, lancia 
il suo appello ai popoli oppressi. I suoi poemi pieni di amore per la Patria e 
soprattutto la sua M a rc ia , anche se dal punto di vista stilistico non sono 
sempre impeccabili, - come non lo sono generalmente i canti del genere, 
non esclusi neanche quelli di Tirteo -  sono di grande importanza e segnano 
una delle tappe della rinascita.

Diversi altri autori appartengono alia stessa epoca, tra cui si distaccano 
Giovanni Yilaras, Atanasio Christopulos, Rizos Nerulos, Vizantios. II primo, 
Λ ilaras (1770—1823), epirota, medico del figlio di Ali Pascia, scrisse in lingua 
volgare ed e principalmente noto per le sue satire e per i caratteri che ricor- 
dano quelli di Teofrasto; Christopulos (1772—1841), di Macedonia, scrisse 
pure in lingua popolare poemi bacchic.i ed erotici, guadagnandosi il titolo 
di « nuovo Anacreonte»; Rizos Nerulos (1775—1850), costantinopolita, 
poeta lirico e drammatico, seguace anche lui della lingua popolare, nella 
sua commedia K o ra k is t ik a  mette alia berlina il sistema e la lingua di Korais.

Si arriva cosi alia fine del secolo xvm .

III .

§ 8. L a  S cu o la  Io n ic a . — Le lunghe preghiere, i lunghi sacrifici, la lunga 
preparazione non rimasero senza frutti. Yari movimenti avevano mostrato 
che lo spirito ellenico non era ancora morto e che quel popolo bramava la 
sua indipendenza materiale e spirituale. E nel 1821 comincia l ’ultima, dispe- 
rata, ineguale guerra, che doveva dopo lunghe lotte, nel 1828, ridare alia 
Grecia la sua liberta.

La rivoluzione, come era naturale, esercito una grande influenza anche 
sulla vita spirituale della Nazione e la poesia fu la prima a risentirne.

II movimento incomincia dalle isole Ioniche.
Dalla caduta dell’Impero bizantino l ’Eptaneso si trovo in condizioni 

politiche e culturali ben diverse dalla Grecia continentale. L’invasione turca, 
che, dopo l ’occupazione di Costantinopoli, presto si estese su tutto il conti- 
nente, non riusci a penetrare in queste isole, piene di grazie naturali, sorri- 
denti in mezzo al mare, le quali -  contrariamente a quanto accadde nel resto 
della Grecia, ove perfino l ’insegnamento elementare della propria lingua fu 
severamente proibito -  poterono, sotto il dominio veneto, continuare il 
loro sviluppo e mantenere la loro tradizione e l ’indipendenza intellettuale, 
il culto per la Grecia antica e bizantina.

E vero che la repubblica Veneta non aveva speso grandi cure per il 
miglioramento delle condizioni culturali e dell’istruzione delle isole; tuttavia
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-  e questo era gia molto -  essa non solo non aveva impedito, ma anzi si era 
sempre mostrata benevola per ogni tentativo locale che mirasse all’eleva- 
zione della popolazione.

Percio durante questo lungo periodo non mancarono nelle isole ioniche 
uomini, che, sia restando nella loro patria, sia emigrando e completando la 
loro cultura all’estero, si distinsero nella scienza e nelle lettere. Parecchie 
erano anche le scuole locali ove si compivano gli studi classici ed umanistici 
e si apprendevano oltre il greco, il latino e l ’italiano, allora diffusissimo 
tra il popolo e soprattutto tra le classi colte. Di tempo in tempo poi, nelle 
piu importanti isole, Zante, Corfu, Cefalonia, furono istituite anche delle 
Accademie, ad imitazione delle istituzioni simili italiane, che, per quanto 
generalmente di vita non lunga, oltre ad essere l ’espressione e la prova del 
progresso, servirono a tenere sempre accesa la lampada della cultura e con- 
tribuirono all’ulteriore evoluzione intellettuale della JTazione.

Poterono soprattutto le isole Ioniche continuare le loro relazioni e i 
rapporti culturali con l ’Occidente cristiano e specialmente con la vicina 
Italia, allora centro di tutta la vita intellettuale, ove fiorivano le lettere e le 
arti. A ll’Italia accorrevano i giovani di tutto l ’Eptaneso, ed anche dalle altre 
parti della Grecia, e ne frequentavano le Universita, invasi da un grande desi- 
derio per la cultura italiana della quale profonda e benefica fu su di loro 
l ’influenza. Tutti forse quelli che nel secolo- passato si distinsero in Grecia 
nel campo delle arti, delle lettere e delle scienze, avevano compiuto i loro 
studi in Italia ed erano stati imbevuti dallo spirito e dalle dottrine italiane.

Molti di questi si dedicarono con passione alia scienza e poterono diven- 
tare maestri insigni in varie citta dell’Europa libera; ma la maggior parte 
tornarono in Grecia e lavorarono con tutte le loro forze dapprima per l ’indi
pendenza della Patria e poi, quando questa si rese libera, per il suo sviluppo 
e progresso.

D’altra parte molti erano allora anche gli italiani colti, che, esiliati dai 
governi autocratici, per le loro idee liberali e patriottiche, scendevano nel-. 
l ’Eptaneso, ove liberamente potevano propagare e diffondere le loro opinioni.

Si formarono cosi nelle isole dei centri di studio e di propaganda; era 
vivo allora in esse, come in tutta la Grecia, quello stesso spirito liberale, 
quella stessa crisi che travagliava anche l ’Europa occidentale. Le notizie 
della rivoluzione francese, i trionfi di Napoleone, le sommosse degli Italiani, 
arrivavano ad animare i Greci, mentre nello stesso tempo maestri ellenici, 
martiri della Patria schiava, facevano squillare la tromba della liberta, invi- 
tanto i r a ja  a sollevarsi contro il tiranno.

Ed il popolo delle isole ioniche, da molto tempo preparato, poteva profon- 
damente sentire questa voce ed ardere dal desiderio di liberta. Piu tardi il do
minio inglese, e gli altri che si succedettero in quelle isole, cerco di soffocare 
qualunque tendenza e sentimento patriottico; ma allora sembrava che l’Epta-
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neso, in quell epoca sotto In protezione russa, dovesse costituire il primo cen
tro, la prima regione della Grecia libera: essere l ’avanguardia della sommossa.

In questo periodo di fervore culturale e patriottico fiori nell’Eptaneso 
una schiera di illustri letterati; tra i quali piu meritatamente noto e il So
lomos, il piu grande poeta della Grecia moderna. Nato a Zante, come il suo 
amico Foscolo, egli si reca ancor giovane in Italia e si dedica -  per quanto 
fosse regolarmente isc.ritto alia facolta di giurisprudenza -  agli studi letterari. 
Li conosce e stringe amicizia con i letterati italiani Tommaseo, Monti, che lo 
ricolma di elogi, e forse anche con Manzoni. A ll’eta di venti anni ritorna a 
Zante, per passare piu tardi a Corfu.

II suo nome, specialmente dopo la pubblicazione del suo In n o  a l ia  
l ib e rta , divenuto piu tardi inno Nazionale, e della A vvelen ata  varca i ristretti 
conflni della citta natale, ed acquista una rinomanza nazionale; egli diviene 
ben presto il piu stimato e il piu amato poeta della Grecia.

Tntorno a lui si raccolgono anche tutti gli altri letterati delle isole Ioniche 
ed egli e considerato la lucerna da cui essi attingono la loro luce. Egli costi- 
tuisce il centro e l ’anima dell’Accademia Ionica, dalla quale sono usciti i 
poeti piu rappresentativi del secolo passato.

Tra questi piu importante Andrea Kalvos (1792-1867), il pindarico 
poeta, che spesso sorpassa nella forza anche lo stesso Solomos, originale 
nelle sue concezioni, nella sua lingua, nella sua metrica; e poi il prosatore 
e dolce poeta Terzetis (1800-1874), tra le cui opere si distingue il Sogno  
del Re Ottone·, il poeta idealista, sentimentale e mistico Typaldos (1812-1883); 
Matessis (1815-1890), che per primo tra i greci moderni coltiva in modo 
sistematico il sonetto; Polylas (1824-1896), profondo di pensiero, studioso 
e ammiratore della letteratura tedesca, traduttore anche di molte opere; 
il dolce e sentimentale Markoras (1826-1911), sempre impeccabile nella 
forma; il lirico e armonioso Marzokis (1858-1910); il patriottico Mavilis 
(1860-1912), morto all’eta di 52 anni mentre volontario combatteva per la 
liberazione dei fratelli ancora schiavi. E poi Lascaratos (1811-1901), noto 
soprattutto come poeta satirico e che esercito enorme influenza sui contem- 
poranei con la proverbiale sua severita dei costumi; i suoi scritti ricchi di 
acume critico e pieni di aspre, ma giuste censure, furono letti avidamente 
e con molto profitto.

Per quanto questi poeti appartengano alia stessa Scuola, non bisogna 
credere che seguano sempre gli stessi indirizzi: da Solomos a Lascaratos, 
da Kalvos a Markoras, da Typaldos a Polylas le differenze sono notevoli. 
Tuttavia parecchi elementi sono a tutti comuni e danno alia loro opera un 
carattere di unita e uniformita.

Una prima caratteristica e che questi poeti, allontanandosi dalle tendenze 
arcaicizzanti dei Fanarioti e della Scuola ateniese, si muovono in un mondo 
nuovo di idee e di sentimenti e usano nelle loro opere una lingua agile e viva,
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libera di forme cadute in disuso; tutti poi si distinguono per esser rimasti 
lontani e liberi dal morbo del romanticismo occidentale degenerato, che 
penetro e trionfo piu tardi in tutta la Grecia; tutti infine si distinguono per la 
vivacita, lo spirito, la forza dell’espressione, la profondita del pensiero ed il 
carattere nazionale della loro produzione.

Grande e l ’importanza di questo cenacolo e dal punto di vista artistico 
e dal punto di vista storico. Molti di questi non ι ini seppero infatti produrre 
opere che meritano la piena adesione della critica. E inoltre essi contribui- 
rono alia rinascita spirituale della nazione greca, alia quale additarono le 
nuove vie segnate dai tempi nuovi; furono questi gli infaticabili pionieri 
della grande battaglia e i precursori che faticosamente prepararono il terreno 
per la nuova semente.

Una considerazione speciale meritano due poeti, Zalokostas e Valaoritis 
che stanno, si potrebbe dire, in una via di mezzo tra la scuola ionica e quella 
romantica.

II primo, epirota (1805-1853), conoscitore della letteratura italiana, 
scrisse diversi poemi epico-lirici inspirati principalmente alia rivoluzione, 
in buoni versi e usando la lingua popolare. A lui molto superiore Valaoritis, 
da Leucade (1824-1879), conoscitore pure profondo ed ammiratore della 
lingua e della letteratura italiana. Scrisse poemi epici e liriche di contenuto 
generalmente patriottico, in istile un po’ retorico -  che ricordano spesso 
Victor Hugo -  ma che sono di grande potenza e vivacita.

* * *

§ 9. L a  S cu o la  ro m an tica  d i A tene. — Mentre la scuola ionica, rinnovata 
dal Solomos, continuava la sua lunga e gloriosa tradizione, nell’altra sponda, 
nella Grecia continentale, con centro Atene, nasceva e si propagava rapidis- 
simamente la scuola romantica. La quale, pur produeendo opere di non indif- 
ferente valore artistico, ebbe tuttavia il torto di allontanarsi spesso dalla 
realta della vita greca, dalle sue tendenze natural! e, rendendosi schiava di 
indirizzi di importazione estera, di determinare un arresto nell’evoluzione 
spontanea e nel progresso rapido della letteratura.

Come dicemmo, dopo la caduta di Costantinopoli, durante il lungo pe
riodo della schiavitu, segui una lunga notte, una interruzione di ogni vita 
intellettuale. Poche le eccezioni e, soprattutto, isolate. Dopo la rivoluzione 
mancava quindi qualsiasi preparazione e la letteratura si trovo priva di 
qualunque tradizione. Lo spirito greco, che si nutriva di traduzioni di romanzi 
a lungo metraggio, di secondo e terzo ordine, fu percio incline a sub ire in- 
fluenze straniere e ad imitare le tendenze allora prevalenti in Occidente.

Sono generalmente importatori i Fanarioti, i quali, una volta formato 
lo Stato greco — alia cui liberta, salvo rare eccezioni, avevano tanto contri- 
buito — accorrono alia loro Patria. Conoscitori delle letterature occidentali.



—  286 —

in quel tempo impregnate dallo .spirito romantico, essi ne subiscono l ’influenza 
e lo diffondono, alia loro volta, nel loro paese. Amanti, poi, dell’antichita 
e seguaci, come tutti i Fanarioti, della lingua pura, essi, in contrasto con la 
scuola lonica, adottano l ’uso di questa nelle loro produzioni. 11 loro esempio 
e largamente imitato in tutta la Grecia continentale, che ha ormai come 
suo centro culturale Atene.

Nell’Occidente, come e noto, il romaticismo era in fiore nei primi decenni 
del secolo xix. Ma durante quel periodo le condizioni della Grecia erano ben 
differenti da quelle delle altre Nazioni europee. Dal 1821 i Greci combatte- 
vano per la loro liberta, per la loro Fede. Per dieci anni, lasciando i loro 
focolari e le loro famiglie, trascurando a sacrificando tutto cio che possede- 
vano, essi si ritirarono sulle montagne per abbattere il loro secolare tiranno, 
per ridonare alia patria la liberta perduta, per la rinascita dello spirito e 
della cultura greca.

E poiche la poesia prende vita dalle esperienze, vive della coscienza e si 
accorda al clima storico di queste, cosi anclie la poesia greca di quel periodo 
non era, ne poteva essere altro che patriottica. I Greci della rivoluzione non 
potevano sentire gli elementi piu tristi e volgari del romanticismo, ne poteva- 
no lasciarsi cull;ii;e nei dolci e molli sogni del sentimentalismo passionale. Abi- 
tuati a sentire solo il rumore dei fucili, a vedere il sangue scorrere sulle mon
tagne e sui campi di battaglia, a restare per piu giorni a digiuno, a combattere 
ininterrottamente per un decennio, non potevano certamente cercare necapire 
una poesia patetica, ne commuoversi per i versi romantico-pessimistici e 
per le poesie di esseri infelici e sta-nchi della vita; sentimenti che a loro do- 
vevano sembrare incomprensibili, se non addirittura ridicoli ed insensati.

Quello pero che non avevano capito i Greci della rivoluzione, gli attori 
della grande guerra, lo sentirono, o finsero di sentirlo, largamente i loro figli. 
Questi, che solo come in sogno ricordavano la lunga e sanguinosa lot.ta soste- 
nuta dai loro padri, le sue dure prove, i sacrifici e le lunghe agonie, incomin- 
ciarono a fare i supersensibili ed i sentimentalisti.

I genitori avevano loro lasciato in eredita salute, sangue forte, animo 
semplice, semplicissimi costumi, cuore sano e pieno di desiderio per la vita, 
che con tanti sacrifici erano riusciti ad assicurarsi; la societa povera e primiti- 
va dopo una lunga schiavitu, ancora sotto l ’influenza dei rigidissimi costumi 
turchi, offriva loro un campo molto limitato e poco adatto alle avventure.

Siamo ormai verso il 1850. Periodo di crisi; qualche cosa di vecchio 
muore, qualche cosa di nuovo nasce. Nell’Europa occidentale il romanti
cismo aveva gia compiuto il suo ciclo ed aveva gia dato segni di decadenza. 
Non restavano ormai che pochi defeli, forse solo i primi, gli iniziatori. Esso 
penetrava invece trionfalmente e con nuovo impeto in Grecia, con una forma 
degenerata ed esagerata, e riusciva a dominare tutti gli spiriti e colorire 
tutta la poesia dell’epoca di quella sua forza patologica, che non corrispon-
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deva alle tendenze reali dell’anima greca. La poesia da eroica diventava 
sentimentale, languida e pessimista.

I giovani poeti di Atene e delle provincie crearono una situazione del 
tutto immaginaria e falsa: anch’essi assorbirono « le mal du siecle ». Comin- 
ciarono a prendere apparenze di tristezza e malinconia, a mostrarsi sazi 
e stanchi dell’amore e della vita, oppure ad assumere atteggiamenti di Don 
Giovanni e descrivere avventure del tutto impossibili e fantastiche per 
quella societa ancora primitiva. E a tutto cio cercavano di conformare anche 
il loro atteggiamento esteriore, il modo di vestire, di parlare di camminare. 
Ogni giovane si sentiva. un Werther o un cavaliere medioevale, che, stanco 
della vita, cercava come unico sollievo la morte, oppure, sicuro della sua 
fatalita, si presentava come l ’autore di tante avventure.

Tutto cio che parlava di romanticismo commuoveva profondamente 
i loro cuori. « Crederesti, dice giustamente un critico moderno, che i microbi 
del romanticismo avessero riempito l ’atmosfera di Atene ».

Eppure tale tendenza non era greca; e con cio non si vuole certo af- 
fermare, come alcuni, che il romanticismo sia stato e sia sempre alieno alia 
natura e alio spirito gaio e spensierato del popolo ellenico.

Fin dall’antichita, in Pindaro, in Saffo e persino in Omero, si trovano 
versi di profondo romanticismo ed anche pessimismo; e durante tutta l ’epoca 
intermedia e nella poesia popolare -  espressione piu pura e vera del senti
mento nazionale -  e in Solomos e in tutti i poeti della Grecia moderna non 
mancano del tutto dei motivi schiettamente romantici. Questi pero sono 
ben diversi dal romanticismo degenerato, imitazione spesso poco felice di 
di quello occidentale, che deve la sua vittoria solo al fatto della decadenza 
o meglio della giovinezza inesperta della nuova cultura in Grecia, che an
cora non aveva saputo ritrovare il suo assestamento ed equilibrio.

Qi questa scuola, che domina in Grecia soprattutto nel periodo che va  
dal 1850 al 1880, furono, come dicemmo, fondatori i Fanarioti: i due fratelli 
Sutzos -  Alessandro (1803-1863) e Panaghiotis (1806-1868) -  e Alessandro 
Eizos Bangavis (1810-1892). Xati tutti e tre a Costantinopoli, educati nelle 
universita dell’Occidente, conoscitori di diverse lingue e studiosi delle va- 
rie letterature europee -  di cui traducono anche varie opere -  essi impor- 
tano nell’ancora giovane musa greca lo spirito e l ’indirizzo romantico occi
dentale.

Ma presto ne diventa animatore e capo Achille Paraschos (1838-1895), 
che esercito grande influenza sui contemporanei e che fu il poeta piu popo
lare che fin ad oggi abbia conosciuto la Grecia; forse nessun’altro poeta fu 
cosi largamente letto e conosciuto, forse nessun’altro ebbe come lui la fortuna 
di vedere quasi tutto il popolo declamare i suoi versi. E vero che Paraschos 
aveva una scarsa cultura -  cosa che danneggio molto la sua opera -  ma dotato 
per natura di una grande facilita di creazione e di un grande afflato lirico,
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«gli seppe suscitare grande entusiasmo e sconfinata ammirazione in tutta  
la societa contemporanea.

Accanto a Paraschos bisogna ricordare Demetrio Paparrigopulos (1843- 
1873), filosofo e poeta, triste e pessimista per natura, profondo e sincero, 
che avrebbe potuto certamente produrre cose maggiori e migliori, se la morte 
prematura non lo avesse rapito ancora giovane; inferiore ad esso e contem- 
poraneo Spiridione Vassiliadis (1845-1874), morto anch’egli giovanissimo, 
prima di poter dare la piena misura del suo ingegno; assai notevole anche 
Giorgio Paraschos (1822-1886), fratello maggiore di Achille e di questi piu 
profondo, ma che le occupazioni pubbliche, distolsero presto dalla poesia; 
e ancora diver si altri.

Oltre l ’indirizzo un’altra caratteristica che distingue questa schiera di 
poeti da quelli della Scuola lonica e la loro preoccupazione stilistica, avendo 
essi adottato, in misura piu o meno estesa, la lingua pura nelle loro creazioni.

Anche la Scuola romantica ebbe, insieme con i suoi difetti, anche non 
pochi meriti, specialmente se si tiene eonto -  elemento indispensabile per la 
critica -  del tempo e delle condizioni in cui essa si trovo e dello stato dell’am- 
biente in cui nacque e visse.

* * *
§ 10. E ptaneso  e A tene. — Queste due Scuole dominano dunque in 

Grecia durante i primi tre quarti del secolo xix. Da una parte la Scuola 
lonica, ricca di esperienza e di tradizioni, dall’altra quella romantica, giovane 
ed inesperta, priva di qualunque preparazione a causa della lunga e penosa 
schiavitu. La prima continua sicura la sua strada suscitando e grandi scrittori 
e grandi opere d’arte; la seconda, pur avendo a suo vantaggio molti meriti, 
eadde in alcuni difetti propri e forse inevitabili alia giovanile inesperienza.

Per quanto pero le due Scuole fossero tra loro ben lontane come tendenze 
e correnti, tuttavia esse, e in genere tu tti i poeti greci del secolo passato, 
hanno alcuni elementi caratteristici comuni. Anzitutto li distingue un sen- 
timento patriottico, che in alcuni prende una figura di patriolatria esage- 
rata. La G rande Id ea , la costante aspirazione di formare uno Stato grande e 
forte, che potesse abbracciare tutte le terre elleniche, con capitale Costan- 
tinopoli -  quanti sogni e quante speranze intorno a questa c itta ! — e il dolce 
miraggio che inebria quei poeti.

Un altro elemento comune e la loro predilezione per l ’epos, general- 
mente, in decapentassilabo, forma tanto cara a tutti i poeti di quell’epoca 
e a non pochi odierni.

Queste due caratteristiche erano cosi estese che non c’e poeta di quel 
periodo -  piccolo o grande, dell’una o dell’altra Scuola, seguace della lingua 
pura o di quella popolare -  che non abbia scritto poemi epici e a sfondo 
patriottico.

("Επεται συνέχεια)
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Η ΙΤ ΑΛ ΙΚΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ λογοτέχνου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Οπως γιά κάθε λα ο της γής, έτσι καί γιά τόν ιταλικό, ή ποίηση εΐναι μιά βαθύτατη ψυχική 
ανάγκη. Δίπλα στήν έντεχνη ιταλική ποίηση, πού άπό αιώνες τώρα θαμπώνει τόν κόσμο μέ τό σελα- 
γισμο ονομάτων σάν τοϋ Ντάντε. τοϋ Πετράρχη, τοΰ Άριόστου, τοΰ Τάσσου, τοΰ Καρντούτσι καί 
τοΰ Ντ Αννούτσιο, υπίρχει καί ή ’Ιταλική λαϊκή ποίηση. Άπό τήν τελευταία, δπως είπε κι ό 
Θωμμαζεο, δέν πρέπει νά ζητοΰμε δτι άπό τήν ποίηση τών σχολών καί τών τεχνοτροπιών, άλλά 
τήν έκφραση τών φυσικών αισθημάτων τοΰ λαοΰ πού, κι δταν άκόμη δέν δίνονται μέ άψογο ποι
ητικό τροπο, είναι άξια προσοχής καί μελέτης. Πραγματικά ό λαός τραγουδάει άπό άνάγκη έμφυτη τίς 
χαρές του, τίς λύπες του, τίς προσδοκίες ή τίς άπαγοητεύσεις του καί τίποτα δέν μας βοηθάει καλύτερα 
απο τή μελέτη της ποίησής του γιά νά νοιώσουμε τήν ψυχή του. Καί μοΰ φαίνεται δτι τά ιδιαίτερα 
χαρίσματα ή ψεγάδια μιας φυλής καθρεφτίζονται περισσότερο στά τραγούδια τών απλοϊκών χωρικών, 
παρα στους αριστοτεχνικά λαξευμένους στίχους τών μεγαλοφαντάστων ποιητών της. Καί τοΰτο γιατί 
Ινα άνωτερο καλλιεργημένο πνεΰμά δσο κι άν μένει ’ Ιταλός, Έλληνας ή Γάλλος δέν μπορεί παρά 
να βλεπει περισσότερο μέ πανανθρώπινο μάτι. Ά ν  εξετάσουμε μέ προσοχή τά ιταλικά λαϊκά τρα
γούδια, βλέπουμε τόν τεράστιο ρόλο πού παίζει ή μουσική στήν καλλιτεχνική τους υπόσταση. Λένε 
οτι ή μελωδία γεννιέται ταυτόχρονα μέ ιό  στίχο στά τραγούδια τοΰ λαοΰ. Γιά τόν ιταλικό λαό μπο- 
ροϋμε να ποΰμε δτι άναβρύζει άπό τά βάθη τής ψυχής του προτύτερα άπό τό στίχο: γιατί ή ’ Ιτα
λική λαϊκή ψυχη εκφράζεται περσότερο μέ τή μουσική παρά μέ τό λόγο. Έ τσι τά τραγούδια της 
χανουν πολυ αν τά χωρίσουμε άπό τή μουσική τους καί τά μελετήσουμε ξεχωριστά σάν ποιήματα. 
Κανένας άλλος λαος τής γής δέν έ'χει νοιώσει τόσο βαθειά τή λυτρωτική δύναμη τής μουσικής καί 
δεν τήν έχει μεταχειριστεί σά μέσο ευγενικής φυγής, ψυχικής άνάτασης καί ηθικής καλυτέρευσης 
ώστε νά τραγουδά τέτοια:

Άγγέλοι έχουν συνθέσει τά τραγούδια' 
σάν τραγουδάς γίνεσαι άγνός στή σκέψη.

ϋμεις στη σύντομη τούτη μελέτη δέν θά άσχοληθοϋμε μέ τή μουσική τών λαϊκών ιταλικών 
τραγουδιών γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Θά τά εξετάσουμε αναγκαστικά άνεξάρτητα άπό τή μελωδία 
τους, αφου, όσο κι αν χάνουν, δέν παύουν κι έτσι νά έχουν τό ένδιαφέρον καί ιήν άξίαν τους. Καί 
πρώτα θα ποΰμε λίγα λόγια γιά τήν τεχνική τους. ’Εξετάζοντας άπ’ αύτή τήν άποψη, βλέπουμε δτι ό 
ιταλικός λαος έχει ζωηρή αίσθηση τής μορφής καί τοΰτο ϊσως είναι συνέπεια τής μουσικής του 
καταρτισης. Τα τραγούδια του έχουν συνήθως ώρισμένη έξωτερική μορφή, πού αν δέν είναι τέλεια 
παντα κι αψεγαδιαστη, έχει δμως τάση νά γίνη τέτοια. Συχνά σταματάμε σέ κανονικώτατα καί τεχνι- 
κωτατα εξάστιχα ή όχτάστιχα πού θά μπορούσαμε νά τά πάρουμε γιά έργα δόκιμου καί καλλιερ
γημένου ποιητή, άν δέν προσέχαμε τή λαϊκότητα τοΰ περιεχομένου καί τήν άφελή γραφικότητα τοΰ 
τονου τους. Συνήθως είναι σύντομα άπό τρεις ώς δέκα στίχους πού άποτελοΰν μιά στροφή. Α νά
λογα μέ τον αριθμό τών στίχων παίρνουν καί τό ιδιαίτερό τους δνομα, πού είναι διαφορετικό άπό 
περιοχή σέ περιοχή. Στήν Τοσκάνα π. χ. τά τρίστιχα λέγονται « romanzetti » ένφ τά άλλα « stor- 
ne l l i », ίσως έπειδή-δπως καί πρώτα-τραγουδιώνται « a storno », δηλαδή τό λέει ό ένας κι έπειτα 
το παίρνει ό άλλος καί τό έπαναλαβαίνει ή άπαντάει μ’ ένα δικό του-δπως άκριβώς συμβαίνει καί στήν 
Κρητη μέ τις μαντινάδες. Συχνά οί νιοί καί οί νιές παραβγαίνουν στό τραγούδι έπιδεικνύοντας τό 
πόσα ξέρουν:

Ά ν  θές νά παραβγοΰμε στά τραγούδια 
πάρ’ τήν καρέκλα κάθισε κοντά μου.
Ξέρω δσα είναι τ ’ άστέρια ή τά λουλούδια.
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Ο στίχος είναι σχεδόν πάντα ολιγοσύλλαβος. Ό  πιό συνηθισμένος είναι ό έντεκασύλλαβος 
πού μπορούμε να πούμε δτι είναι ό έθνικός ιταλικός στίχος. Σπανιώτατα άπαντιέται καί ό ιαμβικός 
δωδεκασύλλαβος, πού είναι τόσο γνωστός καί οικείος στά έλληνικά δημοτικά τραγούδια. Νά ένα 
ιταλικό τραγούδι σ αύτόν, κατά πρόχειρη μετάφρασή μου, δπου τόν διετή ρησα:

Τρεις θεριστές στόν κάμπον έθερίζανε 
κι ή γιόμορφη κρατώντας τό δικράνι της
-  τ ’ άχερα νά λιχνίσει - έφάνη άπό μακριά.
Νεκρό ξανοίγει χάμω τόν πολλαγαπό.
Σκύβει καί τοϋ μετράει σαράντα δυό πληγές.
Μέ τά γλυκά της δάκρυα τόν έξέπλυνε,
μέ τά ξανθά μαλλιά της τόν έσφούγγισε.
Στόν ώμο της τόν παίρνει, στό σπίτι της τόν πάει 
καί στ’ άσπρο της κρεβάτι τόν έξάπλωσε.
-  « Μάνα μου καί πατέρα, μοΰ πέθανε ό καλός ».
Καί στόν παπά πηγαίνει -  «ΙΙάει ή άγάπη μου».
-  Χτύπα καί ξαναχτύπα καμπάνα θλιβερά.
Κι ή γιόμορφη άγοράζει λαμπάδες δώδεκα 
κι ώς τό νεκροταφείο τόν έσυντρόφεψε
Καί λέει στό νεκροθάφτη — Σκάψ’ τόν τάφο του 
καί φτιάστονε μεγάλο νά χωράνε δυό.
Κι είπε χρυσή νά κάνουν μιά ταφόπλακα
Έδώ -  ή πλάκα γράφει -  κοιμοΰνται δυό εραστές.
Άπό σουγιά ό νιός πήγε, ή κόρη άπ’ έρωτα.

Μ’ αύτό τό μέτρο είναι σπάνιο, δπως έπίσης σπάνια είναι καί τά πολύστιχα τραγούδια. Είναι 
έξ άλλου φανερή ή έπίδραση πού είχε ή δημοτική Μοΰσα στήν έντεχνη ποίηση της ’Ιταλίας. Φαί
νεται καθαρά τί θησαυρούς άντλησαν άπ’ αύτή οί μεγάλοι ποιητές άκόμη καί ώς πρός τήν τεχνική. 
Είδη στίχων καί στροφών πού μπήκαν στήν παγκόσμια ποίηση άπό τίς σελίδες ένός Ντάντε, λόγου 
χαρη, δεν είναι διολου άγνωστα για ατη  λαι'κή ιταλική Μοΰσα. Ωστόσο, φαίνεται δτι κι αύτή μέ 
τή σειρά της, στά νεώτερά της συνθέματα, έχει επηρεαστεί κάπως άπό τή μεγάλη της σύνεθνη.

Όσον άφορα γιά τά θέματα πού τραγουδάει, λέμε δτι ό άνθρωπος είναι παντοΰ ό ϊδιος, καί 
μέ τήν ποίησή του θέλει ν’ άγκαλιάσει όλες τίς έκδηλώσεις της ζωής, νά μιλήσει γιά κάθε τ ι πού 
έρχεται σ’ έπαφή μέ τίς πέντε αισθήσεις του, μέ τό πνεϋμα καί τή καρδιά του. 'Ωστόσο παρατη
ρούμε ότι τα τραγούδια τοϋ ιταλικού λαοΰ κατά τή μεγάλη τους πλειοψηφία άναφέρονται σέ θέματα 
πού δίνει ή οικογενειακή ή έρωτική ζωή, λίγα σέ μύθους μέ ρωμαντική ύπόθεση καί άκόμη λιγώ- 
τερα σέ ιστορικά γεγονότα.

Ό  ’Ιταλός, σέ κάθε του εργασία καθημερινή στό σπίτι,στό χωράφι, δταν βόσκει τά πρόβατα 
στις πλαγιές τών Άπέννινων μόνος, ή δταν θαλασσοδέρνεται συντροφικά, ψαρεύοντας στ’ άκρογιάλια 
τής Άδριατικής, τραγουδάει. Καί τά τραγούδια του συνήθως έχουν σχέση μέ τήν έργασία τής μέρας· 
Ετσι έχουμε τραγούδια γιά τό θέρο, γιά τόν τρύγο, γιά τό μάζεμα τών διχτιών, γιά τό νυχτέρι 

τών κοριτσιών κ. τ. λ. Τραγουδάει έπίσης αν δέν ρεμβάζει στίς έλεύτερες ώρες του. Τά γλυκόφωνα 
πα>ηκάρια άργά τό βράδυ μαζεύονται παρέες-παρέες, μέ τά μαντολίνα καί τίς κιθάρες στό χέρι 
παίρνουν τίς στράτες καί παν νά τραγουδίσουν κάτου άπό τά φωτισμένα παράθυρα τίς πατροπαρά
δοτες καί κοσμοξάκουστες ιταλικές σερενάτες. Κι άπό τίς μισόκλειστες μπαλκονόπορτες έκείνη τή 
στιγμή κρυφοκαμαρώνουν έκθαμβα τά κορίτσια, πού νυχτερεύουν γιά νά φτιάσουν τά προικιά τους-

Θά βρήτε στό ρεπερτόριο τής λαϊκής Μούσας τραγούδια γιά κάθε περίσταση : γιά γάμους, γιά 
πανηγύρια, γιά θρησκευτικές τελετές, γιά φυλακισμένους καί γιά θαλασσινούς. Μά πάνου απ’ δλα
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τραγουδάει ό ’ Ιταλός τόν έρωτα. Μέσα στό δμορφο φυσικό περιβάλλον καί στό γλυκύτατο μεσο
γειακό κλίμα πού ζεϊ, αισθάνεται νά τόν πλημυράει μέχρι τά μύχια του ή πνοή τοΰ άρχαίου Λ ιόνυσου:

Κυτώ τή θάλασσα, τό γελαστό ούρανό, τούς κάμπους πέρα 
κι δλα μοΰ λένε: γλέντα κι έρωτέψου.

Μάς δείχνει μέ τό τραγούδι του δλες τίς πτυχές μιας ερωτευμένης ψυχής σ’ δλες τίς απο
χρώσεις κι δλους τούς τόνους τών αισθηματικών καταστάσεών της. Μιλάει γιά τόν πόθο, γιά τήν 
ελπίδα, γιά τά όνειρα της άγάπης. Μιλάει γιά τήν έρωτική άπελπισία, τόν πόνο, τήν περιφρόνηση. 
Άκόμη γιά τή ζήλεια, τήν άμφιβολία, τό κάκιωμα καί τή συμφιλίωση. Μιλάει γιά τήν έγκατάλειψη, 
γιά την  άδιαφορία, γιά τό έρωτικό μίσος. Ά λλά μας λέει πρό πάντων γιά τήν ομορφιά, ιδίως τή 
γυναικεία. Νά πώς τραγουδάει τήν ώραία κόρη:

"Οταν γεννήθης, φώς μου ύπερούσιο, 
γιόρτασε ή γή, γιορτάσαν τά έπουράν'.α 
κι οί άγγελοι φωνάζαν μ’ ένα στόμα: 
γεννήθηκε στή γή ή βασίλισσα μας.

Ώ ς πρός τή διάθεση παρατηροΰμε δτι ή ιταλική δημοτική ποίηση είναι αισιόδοξη. Τό Δι
ονυσιακό στοιχείο διάχυτο κυριαρχεί παντοΰ σ’ αύτ/;. Καμιά φορά θρηνεί, μά τό δάκρυ της εΐναι 
τριανταφυλλένιο σάν τοΰ μικροΰ παιδιού καί μοιάζει σάν ψιλή βροχοΰλα, σά μαγιάτικη μέρα. Τό 
κλάμμα της δέν έχει σπαραγμό, πού κλείνουν ορισμένα δικά μας τραγούδια, οΰτε τό βαθύτατο καί 
σκοτεινό πάθος τους. Μιά εξαίρεση άποτελοΰν τά τραγούδια τής Κορσικής, τοΰ μεγάλου αύτοϋ νησιοΰ 
πού άν κι άνήκει πολιτικώς στή Γαλλία είναι ίταλόφωνο. Γιαυτά δμως θά μιλήσω παρά κάτου.

Ωστόσο δίπλα στό διονυσιακό στοιχείο προβάλλεται συχνά μέ άρκετή δύναμη ή Χριστιανική 
πνοή άνάμεσα άπό τ ’ άναρίθμητα θρησκευτικού περιεχομένου τραγούδια. Έ κεϊ μέσα νοιώθουμε νά 
σκιρτά ολοζώντανη ή ψυχή τοΰ καθολικού κόσμου, πού έδόνησε μέ τό φτερό τής έμπνευσης τίς χορδές 
τής λύρας ένός Ντάντε. Πολύ συχνά συναντάμε στά ιταλικά τραγούδια μιά έντονη φιλοσοφική διά
θεση. Μά αύτή δέν είναι ό συνοφρυωμένος καί στυγνός άνατολίτικος σκεπτικισμός. Είναι μιά φι
λοσοφία γελαστή, θά λέγαμε παιχνιδιάρα :

Κάτι μικρούλια πράγματα εΐναι ώραΐα 
κάτι μικρούλια πράγματα άγαπιώνται.
Βάλε στό νοΰ σου τά μαργαριτάρια 
τόσο μικρά μά πόσο ξετιμιώνται.
Καί τήν έλίτσα, άν θέλεις, σκέψου άκόμα: 
μικρή μά θησαυρό μεγάλο δίνει.
Βάλε στό νοΰ σου καί τό γιασεμάκι 
τόσο μικρό, μά τί άρωμα ξεχύνει.

Κοντά σ’ αύτά καί ή σατυρική διάθεση φαίνεται καθαρά μέσα σέ πολλά τραγούδια καί χαί
ρεται κανείς σ’ αύτά τούς ιλαρούς κραδασμούς ένός εύστροφου μεσογειακού πνεύματος, γεμάτου σπιρ- 
τάδα καί χάρη. Τά περισσότερα τραγούδια αύτοΰ τοΰ κύκλου άναφέρονται σέ πολιτικά γεγονότα τής 
έποχής πού ή ’Ιταλία άγωνιζόταν γιά τήν ένότητά της  κι άκόμη παλιότερα. Ό ταν ένας λαός δέν 
μπορεί νά χρησιμοποιήσει άλλα δπλα εναντίον ξένης ή ντόπιας καταπίεσης δείχνει τή δυσαρέσκειά 
του καί μέ τό πειραχτικό τραγούδι.

Ά λλά καί τά κοινωνικά φαινόμενα περνάν συχνά άπό τήν ψιλή κρισάρα τής λαϊκής σάτυρας:

Τοϋ τσοπάνου σάν πήγε στή Μαρέμμα 
γραμματικός πώς έγινε τοϋ φάνη
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τό νοΰρλο της προβάτας έχει πέννα 
καί καλαμάρι τήν καρδάρα κάνει.

Καί τώρα θά ήταν ένδιαφέρον νά παραλληλίσουμε τήν ιταλική λαϊκή ποίηση μέ τήν έλληνική, 
προσπαθώντας συγχρόνως νά μαντέψουμε τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψυχής τών δύο λαών, 
δπως άκριβώς διαγράφεται στούς λαϊκούς στίχους. Καί πρώτα παρατηρούμε δτι ή ίταΧική δημοτική 
ποίηση υπερέχει της έλληνικής δσον άφορα τήν εξωτερική μορφή, στήν τεχνική, ένώ δέν τήν φτάνει 
πάντα στή δύναμη της πνοής τοϋ περιεχομένου. Έ πειτα ή ιταλική λαϊκή ποίηση, δπως θαλεγε δ 
αρχαίος άλεξανδρινός αισθητικός, μέ τή σχεδόν τέλεια της μορφή καί τή μουσικότητα τοϋ στίχου, 
τείνει τις περισσότερες φορές στό « χαρίεν », ένώ ή έλληνική στό «ύψηλόν». Ή  Ιταλική λαϊκή ψυχή 
μοιάζει πολύ μέ τήν έλληνική. Κι αύτό έξηγεΐται άν θυμηθούμε δτι οΐ κλιματολογικοί καί άλλοι δροι 
διαβιώσεως είναι σχεδόν ίδιοι καί γιά τούς δυό λαούς. ’Έτσι βλέπουμε συχνά δημοτικά τραγούδια νά 
λένε στίς δυό γλώσσες άκριβώς τά ίδια πράγματα, νά έκφράζουν τίς ίδιες λαχτάρες, τίς ΐδιες άγω- 
νίες. Ωστόσο έχουν κάποτε κάποτε καί διαφορές: ή ψυχή της ιταλικής λαϊκής ποίησης εΐναι περισ
σότερο λυρική, ένώ ή έλληνική είναι πιό πολύ έπική. ’Αληθινά, έκεϊνο πού παρατήρεϊται στήν Ε λ
λάδα, δηλαδή νά μαζεύονται μετά τό δείπνο καί νά τραγουδούν σέ άτέλειωτους δεκαπεντασύλλαβους 
τα κατωρθώματα τών ηρώων, τών κλεφτών, τών έθνικών προμάχων, ή καί τών ληστών αν θέλετε 
ακόμη, δέν συνηθίζεται στήν ’Ιταλία, δπως δέν συνηθίζεται καί ό έθνικός, γιά τήν Ελλάδα, δεκαπεντα
σύλλαβος στίχος, στή λαϊκή ποίηση. Τά δημοτικά τραγούδια τών δύο λαών δείχνουν δτι ή λαϊκή τους 
Μοΰσα γοητεύεται άπό τήν παλληκαριά καί τόν ήρωϊσμό. Πράγματι, άνάμεσα στά χαρίσματα νεκρών 
η ζωντανών αγαπημένων άνδρών — καί γυναικών καμιά φορά -  δπως λόγου χάρη ή ομορφιά, ή καλω- 
σύνη, ή ώραία φωνή, ή έπιδεξιότητα στά μουσικά δργανα, τήν πρώτη θέση κατέχει ή λεβεντιά καί 
η σωματική ρώμη. Ζωηρότατο σημείο ψυχικής έπαφής εΐναι τά τραγούδια τά κλέφτικα τής ήπει- 
ρωτικής Ελλάδας καί ώρισμένος κύκλος τραγουδιών τοϋ Πεδεμοντίου. Τό Πεδεμόντιο φαίνεται άλη- 
θινα έρωτευμένο μέ τήν ανδρεία καί τόν ήρωϊσμό καί νομίζω οτι στήν περιφέρεια τούτή, περισ
σότερο άπό κάθε άλλο μέρος της ’ Ιταλίας, πάλλει μ’ δλη της τή θέρμη ή παληά ρωμαϊκή ψυχή.

Καταπληχτική ομοιότητα βρίσκουμε, έξ άλλου δτι ύπάρχει άνάμεσα στήν ψυχή τής έλληνικής 
Μάνης και τής ίταλόφωνης Κορσικής. Ό  ’ίδιος αέρας, τό Ϊδιο μεγαλείο, τό Ϊδιο σκοτεινό καί φλο
γερό πάθος, ή ίδια άγερωχία. Έ κεΐ κάτω στήν Κορσική, δπως καί στή γνωστή θρυλική περιφέρεια, 
ισχύει το φοβερό έ'θιμο τής βεντέττας καί πέρνα άπό τίς ψυχές τών ανθρώπων ή ίδια άγρια έλε- 
γειακή πνοή. Οί Κορσικάνες δπως καί οί Μανιάτισσες έχουν συνθέσει θαυμάσια σπαραχτικά μοι- 
ρολογια καί κλαΐνε τούς νεκρούς τους μέ τόν ίδιο σχεδόν απαρηγόρητο καϋμό.

Kt ομως ένας προσεχτικός, παραβάλλοντας τά ελεγειακά λαϊκά ποιήματα τών δύο περιφερειών, 
διακρίνει καθαρά τήν ελληνικότητα τής ψυχής της μιας καί τή χριστιανική >ατινικότητα τής άλλης. 
Πράγματι ή Μανιάτικη -  καί γενικεύοντας ή έλληνική-ψυχή εΐναι έναγώνια τραγική, βαθύτατα 
ανθρώπινη. Χωρίς νά δέχεται συμβιβασμούς, άσυμφιλίωτη μέ τό θάνατο πού εΐναι ή μοίρα μας, 
ορθώνεται γιομάτη άγανάχτηση καί τόν περιφρονεϊ μέ τό τραγικό καί άδιάλαχτο μίσος της. Άνυπό- 
ταχτη ψυχή και πανελεύτερη, ξέρει τή θρησκεία καί τήν πίστη, μά στέκεται πάνω άπ’ αύτές άν- 
εξαρτητη. Κανένα θρήσκευμα δέν τής πάει «κουτί», καμιά πίστη δέν τήν άναπαύει. Εΐναι έτοιμη 
να γκρεμίσει Θεούς παληούς, μά ποτέ νά στερεώσει μόνιμα νέους. ’Αγαλήνευτη ψυχή. Στά μοιρο- 
λόγια τής Μάνης θρηνεί ό άνθρωπος πού παλεύει άνέλπιδα κι άπεγνωσμένα μέ τη μοίρα του πού 
αρνιεται να τη χωνέψει, άρνιέται νά τήν παραδεχτεί. Νοιώθει πώς κλείνει μέσα του Ινα στοιχείο 
αιωνιότητας καί μή δντας βέβαιος γιά τή γνησιότητα του, άγωνιά. Ψυχή αιώνια ταραγμένη άπό 
τό ρίγος μιας τραγικής πάλης, άλύτρωτη, κατά βάθος άπιστη, μά καί άνίκητη ψυχή.
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Ή ψυχή τής Κορσικής -  καί γενικεύοντας τής ’ Ιταλίας -  άν κι εΐναι καμωμένη άπό τήν ίδια 
πάστα, άφοΰ πα)αίψει άρκετά καί μέ τήν ίδια τραγική έξαψη, συναισθάνεται τέλος τό μάταιο τοΰ 
άγώνος κι άφήνει νά σταλάξει στίς πληγές της τό βάλσαμό της, ή Πίστη. Βρίσκει τή γαλήνη καί 
τή παρηγοριά στή θρησκεία, μέσα στήν άγκαλιά τής καθολικής έκκλησίας. Τό θάνατο στά μοιρο- 
λόγια τής Κορσικής τόν δίνει ό Θεός καί δέν εΐναι καν θάνατος, παρά μιά ζωή σέ κόσμο δικαι
ότερο. Έ τσι δσο κι άν είναι σκληρός, εΐναι στό κάτω-κάτω άνεκτός.

Στα μοιρολόγια τής Μάνης ό Θεός δέν συσχετίζεται με τό θάνατο. Ή  Μανιάτισσα δταν θρηνεί 
τό νεκρό της δέν τάχει μέ τό Θεό, άλλά μέ μιά δύναμη σκοτεινή άλλη, πού δέν εΐναι θεία, κατά 
τήν άντί,ληψή τη ς : τό Χάρο. Έ τσ ι δέν εΐναι άσέβεια νά παλαίψει στήθος μέ στήθος μέ τοΰτον κι 
οΰτε τόν παραδέχεται άνίκητο. Πράγματι βλέπουμε στά ελληνικά τραγούδια δχι μόνο άντρειωμένοι 
αν&ρωποι -  σάν τό Διγενή ’Ακρίτα — νά παλεύουν δυνατά μέ τό Χάρο, μά καί νά τόν νικοΰν άκόμη, 
δπ&ις στό τραγούδι « ’Ανάθεμά τον δποιον πει τ ’ άδέρφια δέν πονιοϋνται ».

Έ πειτα ή μεταφυσική ζωή γιά τήν όποία μιλάν τά έλληνικά μοιρολόγια δέν έχει σχέση μέ 
τή μεταφυσική ζωή τής Χριστιανικής Θρησκείας, δπως συμβαίνει μέ τά μοιρολόγια της Κορσικής. 
Έκεΐ. δέν ύπάρχει Κόλαση καί Παράδεισος, δπου πάει κανείς σύμφωνα μέ τίς πράξεις του, παρά 
μονάχα « ό Ά δης ό πικρός », δπου πηγαίνουν άνεξαιρέτως δλοι καλοί καί κακοί, άκόμα καί τ ’άθώα 
βρέφη :

Γίνονται οί νιές πορτοκαλλιές, οί νέοι κυπαρίσσια 
καί τά μικρά παιδόπουλα δ>α χαμομηλίτσες.

Ά π ’ δσα είπα φαίνεται καθαρά ή διαφορά της έλληνικής Μανιάτικης καί τής ιταλικής Κορ- 
σικανικής ψυχής, καί ή διαφορετική άντίληψη πού έχουν δσον άφορά τό θάνατο, κι άς μοιάζουν τόσο 
πολύ στ’ άλλα.

Ή  πρώτη εΐναι γεμάτη άμφιβολία καί δυσπιστία σχετικά μέ τά μεταφυσικά προβλήματα, 
παρ’ δλο πού είναι χριστιανική. Ή  δεύτερη πιστεύει βαθύτατα στή θρησκεία τοϋ Χριστοΰ καί βρί
σκει τέλος έκεΐ τή γαλήνην καί τήν παρηγοριά.

Αύτή εΐναι λοιπόν περίπου ή ιταλική δημοτική ποίηση, κι αύτές οί ομοιότητες καί διαφορές 
τής’ έλληνικής καί τής ιταλικής λαϊκής ψυχής, πού βρίσκουμε μελετώντας τά τραγούδια τών δύο 
λαών.

ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗλΊΛΕΣ ΠΟΙΗΤΡΙΕΣ ΤΟΓ 19ου ΑΙΩΝΑ
Ραδιοφωνική ομιλία της συγγραφέως καί λογοτέχνιδος κ. ΝΙΚΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ

'Η γυναικεία λογοτεχνική καί καλλιτεχνική γεννιά, πού άνοιξε τά μάτια της στήν Ελλάδα, 
τά πρώτα 50 ή 60 χρόνια, ύστερ άπ’ τήν έπανάστασι του 1821, δέ βρέθηκε βέβαια σέ ορούς έξ- 
αιρετικά εύνοϊκούς, ούτε σέ περιβάλλον πρόθυμο νά τή δεχθή φιλικά καί νά τή βοηθήση στήν ψυχική 
καί διανοητική της έξέλιξι καί όλοκλήρωσι. Ή  κοινωνία τής έποχής έκείνης -  μόλις βγαλμένη άπ’ τή 
δουλεία τόσων αιώνων -  συνειθισμένη νά μή βλέπη τή γυναίκα παρά κλεισμένη πάντα μέσα στό σπίτι 
ήταν κατά κανόνα έχθρική, σέ κάθε έξωσπιτική γυναικεία προσπάθεια κι έκδήλωσι, ιδιαίτερα στίς 
άπηγορευμένες περιοχές τής έπιστήμης, της τέχνης ή τής λογοτεχνίας.

Κάθε αύθόρμητο έξ άλλου ξέσπασμα, στήν πεζογραφία ή στήν ποίησι ήταν άπόλυτα άπαγο- 
ρευμένο, άπ’ τά αύστηρά ήθη τής άσχημάτιστης τότε κοινωνίας, οχι μόνο στή γυναίκα, άλλά καί 
στούς άντρες άκόμα, κι δποιος θά τολμούσε νά έκφρασθή στά εργα του μέ ειλικρίνεια, άφίνοντας 
ελεύθερη τήν ψυχή του νά μιλήση, καί νά φανέρωση τά κρυφά συναισθήματα καί τούς πόθους πού
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τή συντάραζαν κινδύνευε νά χαρακτηρισθή άμέσως έπαναστατικός, ξεδιάντροπος καί επικίνδυνος, καί 
νά χάση κάθε ύπόληψι στά μάτια τών συγχρόνων του. Γι’ αύτό, δχι μόνο είναι πολύ λιγοστές οί 
γυναίκες τής έποχής, πού είχαν τό σθένος, ν’ άψηφίσουν τήν κοινή γνώμη, καί νά έπιδοθοϋν απρο
κάλυπτα στό έργο πού τίς τραβούσε, άλλά καί δσες εΐχον τό σθένος αύτό, τις βλέπομε, νά δειλι
άζουν πολύ γρήγορα, μπρος στά εμπόδια καί στίς άπογοητεύσεις, πού σώριαζαν μπροστά τους οί 
κοινωνικές προλήψεις καί νά μήν έχουν πιά τή δύναμι -  ίσως καί τή θέλησι κατά βάθος -  νά τίς 
παραμερίσουν, καί παραβλέποντας τούς άγραφους μικρολόγους κανόνες τούς παραδεγμένους άπ’ τό 
σύνολον, νά τραβήξουν στόν καινούργιο καλλίτερο δρόμο - σύμφωνα με τή δική τους προσωπική 
άντίληψι — γιά νά κάνουν τή ζωή τους δπως έκεΐνες θά ήθελαν, καί νά μας δώσουν ύστερα, τό 
έργον πού διαισθανόμεθα, δτι ήταν άξιες νά μάς δόσουν.

Κι είναι ξεχωριστά άξιοπρόσεχτες, δσες μέ τή δυνατή τους προσωπικότητα, κατάφεραν νά 
ξεφύγουν άπ’ τό γενικό αύτό κανόνα, καί μέ σπάνια ψυχική άντοχή, νά ολοκληρώσουν, σχετικά, 
τήν έκδήλωσί τους, μδλα τά δεσμά καί τίς απαγορεύσεις, κοινωνικές, γλωσσικές, καί άλλες, πού 
άπ’ δλες τίς μεριές τίς άλυσσόδεναν.

Τή ζωή καί τό εργο τριών άπ’ τίς πιό αντιπροσωπευτικές γυναικείες Ελληνικές μορφές τοϋ 
περασμένου αίο.να: τής Εύφροσύνης Σαμαρτζίδου, της Άγανίκης Μαζαράκη καί τής Άγαθονίκης 
Άντωνιάδου, θά προσπαθήσωμε νά ζωγραφήσωμε σήμερα σέ γενικές γραμμές.

** *
'Η Εύφροσύνη Σαμαρτζίδου γεννήθηκε στή Σκΰρο, πριν άπ’ τήν έπανάστασι τοΰ 1821. Λίγα 

χρόνια πριν, ή λίγα χρόνια ύστερα, άπό τό 1810 ίσως. Πότε άκριβώς δέν ξέρομε. Σ’ αύτό τό συμ
πέρασμα φτάνομε, άν πάρομε γιά βάσι τήν πληροφορία δτι στά 1842 ή Σαμαρτζίδου ήτον δασκά- 
> ισσα στό παρθεναγωγείο της Μυτιλήνης, πού τότε είχε πρωτοανοίξη, καί δτι στά 1845 έξέδιδε 
στήν Κωνσταντινούπολι τό περιοδικό Κ υ ψ έ λ η .

Ό  πατέρας της ήταν καραβοκύρης- κοσμογυρισμένος, καί τό πατρικό της σπίτι σώζεται άκόμα 
ώς σήμερα στή Σκΰρο, ψηλά στήν Παναγία, τήν Κερά-ψωμοΰ, καί ξεχωρίζει άπ’ τάλλα, γιά τόν άσυ- 
νείθιστο σοφα, καί τά ώραΐα ξυλόγλυπτα ράφια, καί χωρίσματα πού τό στολίζουν. Ή  Φροσύνη 
έζησε έκεΐ ώς τά 14-15 χρόνια της, τήν άπλή ζωή τών κοριτσιών τοΰ νησιοΰ, δμοια σχεδόν μέ τή 
σημερινή. Στή Σκΰρο ή χειραφέτησι είναι ώς τώρα άγνωστη. Ζύμωνε, κεντοΰσε, έφαινε, πήγαινε 
στά κτήματα έφερνε νερό, άπό τή βρύσι, μαζί μέ τάλλα κορίτσια.

Χόρευε στ’ άλώνια μέ τίς συνομίλικές της καί δπως οί περισσότερες Σκυριανές, γεννημένες 
ποιήτριες έφτιαχνεν στιχάκια αισθηματικά ή πειραχτικά, καί τά ξεχνούσε τήν άλλη ώρα, γιατί δέν 
ήξερε γράμματα νά τά γράφη στό χαρτί γιά νά τά θυμάται.

Έ να δυο χρόνια άκόμα, ίσως καί λιγώτερα, καί ή ιστορία τής Φροσύνης τελείωνε, δπως στά 
παραμύθια μέ γάμους καί χαρές. Τό νησί θά κέρδιζε μιά νοικοκυρά παραπάνω, μέ πολλά παιδιά 
κι έγγόνια. Καί ή φτωχή έλληνική διανόησι τής έποχής, θά έχανε δύο άπ’ τούς πιό χαρακτηρι
στικούς άντιπροσώπους της: τήν τρυφερή ποιήτρια Εύφροσύνη Σαμαρτζίδου, την γυναίκα μέ τήν 
πλατειά καί φωτεινή άντίληψι, τήν πολύπλευρη δράσι, καί τόν άνώτερο άνθρωπισμό, καί τό γυιό 
της, τό Χριστόφορο Σαμαρτζίδη, λυρικό ποιητή άπό τούς καλλίτερους τής γεννιάς του.

Μά ή περιπέτεια -  πού άλλες κυνηγοΰν νυχτοήμερα, χωρίς ποτέ νά τίς φτάνη -  ήρθε μιά 
μέρα στή Φροσύνη, άπρόσκλητη κι άναπάντεχη γιά νά τήν ξεριζώση άπ’ τό νησί καί τούς δικούς της, 
καί νά τή φέρη στ’ άφάνταστα, γιά τό μυαλό τής άγράμματης ώς τότε νησιωτοπούλας, πεπρω
μένα της.

Κείνη τήν έποχή ταξείδευε γιά δουλειές του στό "Αγιον Όρος ό γιατρός Σαμαρτζίδης άπ’ τήν 
Πόλι. Φιλοξενούμενος στό μοναστήρι τής Μεγάλης Λαύρας άπό ένα καλόγηρο φίλο του, άρρώστησε. 
'Όταν πήρε τό καλλίτερο, ό φίλος του, πού πήγαινε στή Σκΰρο, -  σταλμένος άπ’ τόν ήγούμενο,
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στό Μετόχι τής Λαύρας, τόν Ά η  Γιώργη τό Σκυριανό — πρότεινε στό Σαμαρτζίδη, νά τόν πάρη
μαζί του, νά ξεκουραστή καί νά συνέλθη στό νησί.

"Αλλοι λένε πώς ό πατέρας τής Φροσύνης, τούς έφερε στή Σκύρο μέ τό καράβι του, κι άλλοι 
πως η πρώτη συνάντησι τοΰ Σαμαρτζίδη μέ τή Φροσύνη έγινε στή βρύσι τοΰ χωριοΰ ένα άνοιξιάτικο
δειλινό. "Οποια δμως κι άν ήταν ή άρχή τής γνωριμίας τους, ό Σαμαρτζίδης μαγεύτηκε πολύ γρή
γορα άπ’ τήν ομορφιά καί τήν εξυπνάδα τής Φροσύνης, τή γύρεψε άπ’ τόν πατέρα της, καί τήν πήρε 
γυναίκα του. Έφυγαν μαζί, κι δταν έφτασαν στην Πόλι, ό Σαμαρτζίδης, βλέποντας τήν ξεχωριστή 
άντίληψι καί κρίσι τής Φροσύνης, τήν έβαλε εσωτερική σέ σχολείο γιά νά τή μορφοιση.

Σέ λίγα χρόνια, ή Φροσύνη, κατάφερε νά μάθη τόσα γράμματα, ώστε δχι μόνο άπό μαθήτρια 
νά γίνη δασκάλισσα, άλλά νά έκδίδη καί περιοδικό.

Τό πρώτο φύλλο τής « Κυψέλης» -  έτσι λεγότανε τό περιοδικό τής Σαμαρτζίδου -  βγήκε, 
όπως είπαμε, στην Πόλι, τό Μάϊο τοΰ 1845, καί εΐναι άφιερωμένο στή βασιλομήτορα τής Τουρ
κίας, τή Βαλιντέ Σουλτάνα, μητέρα τοΰ Σουλτάνου Μετζήτ, στήν όποια παρουσιάστηκε καί τό πρόσ- 
φερε μόνη της ή Εύφροσύνη, ζητώντας τήν προστασία καί τήν εύνοιά της.

Τά άρθρα της στό πριοδικό, μελέτες συγκριτικές γιά τή μόρφώσι τών διαφόρων Εύρωπαϊκών 
λαών, για τήν άνάγκη νά μορφωθούν οί γυναίκες, δείχνουν τήν γυναίκα σδλη τήν άνθησι τής πνευ
ματικής ωριμότητάς της, κι οχι τήν άπλαστη νεανική ψυχή τών 20 ή 25 χρόνων.

Γιά νά υποστήριξή τήν άποψί της, παρατάσσει επιχειρήματα, πού θά μπορούσαν νά τά ύπο- 
γράψουν και σήμερα άκόμα, δσοι ύποστηρίζουν, δτι άν θέλωμε ν’ άνυψώσωμε τό διανοητικό έπίπεδο 
ενός λαοΰ νά διορθώσωμε τό χαρακτήρα του, πρέπει νά μορφώσωμε πρώτα μητέρες.

Γραμμένα στά 1845 -  έποχή πού οί περισσότερες γυναίκες δέν ήξεραν γράμματα, -  άπό γυ
ναίκα δχι σέ καμμία Εύρωπαϊκή μεγαλούπολι, μά μέσα στήν καρδιά τής Τουρκίας, προκαλοΰν τό 
θαυμασμό γιά τό σθένος καί τήν εξυπνάδα τής Σαμαρτζίδου, γιά τήν άπίστευτη πνευματική έξέ- 
λιξι τής άγράμματης ώς τά δέκα πέντε της χρόνια καπετανοπούλας τής Σκύρου. ’Αλλά καί γιά τήν 
λαμπρή πνευματική άνθησι τής Φαναριώτικης κοινωνίας, πού έπέτρεπε καί υποβοηθούσε τέτοιες 
έκδηλώσεις, δυσκο) οκατόρθωτες καί στίς ήμέρες μας άκόμα.

Αργότερα, στά 1857, ή Σαμαρτζίδου έβγαλε ένα τόμον ποιήματα γιά νά πουληθή ύπέρ τών 
όρφανών τοΰ Παρθεναγωγείου Λαρίσσης στό όποιον έδίδασκε. Τό Παρθεναγωγείο τό είχε ιδρύσει 
μέ έξοδά του ό Σαμαρτζίδης.

Οπως δεν είναι γνωστό μέ άκρίβεια πότε γεννήθηκε δμοια δέν ξέρομε καί πότε άκριβώς 
πεθανε η Εύφροσύνη Σαμαρτζίδου. Ξέρομε μόνο δτι πέθανε στίς Σέρρες, οπού έμενε πολλά χρόνια, 
διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.

Προικισμένη άπ τη φύσι μέ ξεχωριστές πνευματικές καί ψυχικές ικανότητες, ή Φροσύνη άν 
και άρχισε τις σπουδές της καί τή μόρφωσί της, σέ ήλικία πού οί άλλες γυναίκες τήν τελειώνουν, 
μπόρεσε μεσα σε πολύ μικρό διάστημα, νά κερδίση τό χαμένο καιρό κι άνταποδίδοντας τή δωρεά, 
νά μορφώση μέ τή σειρά της, γεννιές ολόκληρες 'Ελληνοπούλες στή Μυτιλήνη, στίς Κυδωνιές, στή 
Λάρισσα, στή Κωνσταντινούπολι, στίς Σέρρες παντοΰ 'δπου τήν έφερε ή πολυκύμαντη ζωή της.

Πρωτοπόρος αληθινή, άγωνίστηκε γιά τή γυναικεία άνύψωσι. Προσπάθησε νά διαδόση τίς 
ιδέες της, μέ τό περιοδικό, μέ τούς στίχους, μέ τήν εργασία της. Έμεινε πιστή στό ιδανικό της 
αύτό, κι έπολέμησε γιά τήν έπικράτησί του μδλη τή μαχητικότητα της δυνατής προσωπικότητάς 
της, ώς τήν τελευταία της πνοή.

*- * *

Χρονολογικά, υστέρα απ τή Σαμαρτζίδου, έρχεται ή Μαζαράκη. 'Η Άντωνιάδου δμως, άν 
και νεωτερη, έχει στη ζωη της καί στήν ψυχολογία της, πολλά σημεία κοινά καί μέ τή Σαμαρ
τζίδου καί μέ τήν Μαζαράκη, καί γίνεται έτσι μεταβατικός σταθμός, ό συνδετικός κρίκος άνάμεσα
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στίς δύο άλλες πού βρίσκονται σε τέλεια ψυχολογική αντίθεση. Γι’αύιό θ ’ ασχοληθούμε πρώτα με 
τήν Άντωνιάδου, καί ft’ άφίσωμε τελευταία τή Μαζαράκη.

Ή  Άγαθονίκη Άντωνιάδου γεννήθηκε τό 1854 στή Σκύρο, άπό άρχοντική καί μορφωμένη 
οικογένεια. Μεγάλωσε μέσα στούς θρύλους καί τίς παραδόσεις τοϋ ποιητικού νησιοΰ. Οί ιστορίες 
γιά τίς νεράιδες καί τά στοιχειά νανούρισαν τόν ύπνο της σάν ήτον μικρή, ξύπνησαν πρώιμα τή 
φαντασία της. Μικρή μαθήτρια στό ’Αρσάκειο τών ’Αθηνών, γράφει στίχους σατυρικούς, διακρί- 
νεται γιά τό ύφος της, παίρνει τό Ράλλειον βραβεΐον γιά τις έκθέσεις της, καί τήν έπιμέλειά της.

’Αργότερα, δταν τελείωσε τίς σπουδές της, σέ ήλικία 16-17 χρόνων, γυρίζει στή Σκΰρο. Έπηρ- 
ρεασμένη άπ’ τό ρωμαντισμό της έποχής, θρηνεί κι έκείνη απογοητευμένη στά ποιήματά της καί 
καταριέται τή μητρυιά φύσι ξεχνώντας τί χρωστά στό θαΰμα τής Σκυριανής φυσικής ομορφιάς.

Ή  πλούσια, γεμάτη ζωντάνια ιδιοσυγκρασία της, τήν κάνει νά πνίγεται μέσα στό στενό Σκυ- 
ριανό περιβάλλον. Ή  φλογερή ψυχή της διψά γιά δράσι, θέλει νά φύγη, ζητά νά έργαστή, άκολου- 
θώντας τό μόνο άνοιχτό τότε γιά τίς γυναίκες στάδιο. Δασκάλα στή Μακεδονία ή στή Θράκη, στή 
Μικρά Άσία ή στήν Πόλι, αύτό είναι τό δνειρό της. ’Αγωνίζεται, παλεύει χρόνια ώς νά τήν άφίσουν οί 
δικοί της νά φύγη. Πάει τέλος στίς Σέρρες δασκάλισσα πρώτα, διευθύντρια ύστερα στό Παρ&ενα- 
γωγειον των. Τό 1896 βρίσκεται στήν όνειρεμμένη Κωνσταντινούπολή διευθύντρια στό Ίωακείμιον.

Στά δύσκολα έκεϊνα χρόνια, δχι μόνον γιά τόν 'Ελληνισμό, άλλά καί γιά δλους τούς Χριστι
ανούς, ’Αρμενίους καί άλλους, δσοι ζοΰν κάτω άπ’ τή Χαμιτική τρομοκρατία, ή Άντωνιάδου έργά- 
ζεται πατριωτικά, συνετά καί άθόρυβα, αδιάφορη στίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους' πού τήν τριγυρί
ζουν, πάντα άφοβη καί ήρεμη, πάντα έτοιμη νά θυσιαστή γιά δλους καί γιά τό καθήκον της.

Τά ποιήματά της, γεμάτα πίστι στό Θεό, γεμάτα πατριωτικό ένθουσιασμό, μαζύ μέ διάφορες 
μελέτες της, παιδαγωγικές καί κοινωνικές, δημοσιεύονται σε περιοδικά κι έφημερίδες, ιδιαίτερα στήν 
« ’Εφημερίδα τών Κυριών », πού συνεργάζεται τακτικά.

Αργότερα, λόγοι οικογενειακοί τήν άναγκάζουν ν’ άφήση μέ λύπη τή θέση της, καί νά γυρίση 
στή Σκΰρο. Ζή τώρα μόνη της, στό μεγάλο οικογενειακό κτήμα, τό περίφημο Μανιπιό! Συγγράφει, 
διαβάζει, διευ&ύνει τήν καλλιέργεια καί τή νύχτα — περίφημη καί άφοβη σκοπεύτρια -  γυρίζει μέ 
τό δπλο στό χέρι, φυλάγοντας τό κτήμα άπ’ τούς κακοποιούς.

Ή  Άγαθονίκη Άντωνιάδου, ύστερα άπό χρόνια βιβλικής ήρεμης ζωής, άφιερωμένης στή 
φιλοσοφική μελέτη καί τήν έγκαρτέρησι, πέ&ανε τό 1928, στή Σκΰρο άπομονωμένη καί λησμονη
μένη άπ’ δλους. Υυχή ήρωϊκή, άτρόμητη κι άλύγιστη σάν τό σκληρότερο άτσάλι, δταν πρόκειται, 
νά υπεράσπιση άθώα θύματα άπό τήν καταστροφή, νά τά γλυτώση άπ’ τό Χάρο ή τήν άτίμωσι. 
Δειλιάζει σάν μικρό παιδί δταν πρόκειται γιά τόν εαυτό της καί σταματά, δεμένη άπ’ τίς συμπά- 
θειές της, προτιμώντας ν’ άφίση άνεκπλήρωτο τό βαθύτερο πό&ο της, άτέλειωτο τό έ'ργον γιά τό 
όποιον έκόπιασε, παρά νά στενοχωρήση κανένα άπό τούς δικού; της ή ν’ άψηφήση ώρισμένες κοι
νωνικές προλήψεις

Στερημένη άπ’ τή δυνατή θέλησι τής Σαμαρτζίδου, άφίνει νά παρασύρεται άπ’ τή ζωή, δέν 
κατορθώνει ν’ άντιταχθή στίς περιστάσεις, νά ολοκλήρωσή τό έργον της, όμοια σχεδόν δπως καί ή 
Άγανίκη Μαζαράκη, μέ τήν όποιαν παρουσιάζει πολλές ψυχικές αναλογίες.

Ή  Άγανίκη Μαζαράκη γεννήθηκε στήν Α θήνα τό 1838. Ή  γεννιά της, γεννιά τών Αίνι- 
άνων, άναστημένη μέσα στών βουνών τής Ρούμελης τήν ομορφιά καί τήν άγριάδα, ξεχώριζε, γιά τή 
λεβεντιά καί τήν έξυπνάδα της, μες στή λεβεντομάννα Ρούμελη, κι έδωσε στήν 'Ελλάδα σειρά ολό
κληρη άπό ξακουσμένους άρματωλούς, μά καί σοφούς, διαλεχτούς επιστήμονας. Πατέρας της ήτο 
ό Γεώργιος Αίνιάν, άπό τούς πιό δραστήριους Φιλικούς. Γενικός "Εφορος τών Στρατευμάτων τής 
Στερεάς, στήν έπανάστασι πληρεξούσιος 'Υπουργός καί Νομο3·έτης στό νεοσύστατο έλληνικό Κράτος.

Τό σπίτι τοΰ Αίνιάνος τότε -  τά πρώτα χρόνια ύστερα άπ’ τόν άγώνα τοΰ 21 -  ήτον τό κέντρον, 
δπου μαζεύουνταν, οί καλλίτεροι στίς τέχνες καί τά γράμματα, τής μικρής Αθηναϊκής κοινωνίας.

Κοντά στόν έξαιρετικό αύτό πατέρα, μέ τήν ‘πλατειά τής ζωής άντίληψι καί τήν άνώτερη 
πνευματικότητα, ή ψυχική καί πνευματική έξέλιξις τής Άγανίκης θά ήταν πολύ διαφορετική, άν
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δέν εΐχε τήν άτυχία νά χάση τούς γονείς της, δταν ήτον άκόμη πολύ μικρή, καί έμελλε νά μεγα- 
λώση μέσα στήν καλλιεργημένη άτμόσφαιρα τοϋ πατρικοΰ σπιτιοΰ. 'Ύστερα άπ’ τό θάνατο τοΰ πα
τέρα της, ό άδελφός του Δημήτριος πήρε τήν Ά γανίκη στήν 'Υπάτη, στό σπίτι του.

Ό ταν τό 1848 έγινε ή έπανάστασι έναντίον τοΰ Βασιλέως Όθωνος, άρχηγός της στή Φθι
ώτιδα ήτανε ό Δημήτριος Αίνιάν. Κι έτσι ή Άγανίκη, σε ήλικία 8-10 χρόνων, βρίσκεται άνακατω- 
μένη σ’ δλη τή φρίκη τοΰ έμφυλίου πολέμου.

Φεύγοντας τούς ’Οθωνικούς, πού τούς κυνηγούσαν, γυρίζει μαζί μέ τόν Αίνιάνα καί τήν οίκο- 
γενειά του, στίς σπηλιές καί στίς χαράδρες τής Οΐτης, ή κρύβεται σέ καλύβες χωρικών καί νο
μάδων, ένω οί στρατιώτες τοΰ ’Όθωνος γιά έκδίκησι, καίνε στήν 'Τπάτη τόν οικογενειακόν πύργο 
τών Αίνιάνων, καίγοντας μαζί καί τά άξετίμητης ιστορικής άξίας έγγραφα τής οίκογενείας, καβώς 
καί τή βιβλιοθήκη τοΰ πατέρα τής Ά γανίκης άπό 35.000 τόμους.

Ή  περιπέτεια αύτή τρομάζοντας τήν άβγαλτη τής Άγανίκης παιδική ψυχή, τήν έκανε νά 
μαζευτή στόν έαυτό της, καί μάς έστέρησε ΐσως άπ’ τήν ολοκληρωτική άνθησι τοΰ πλούσιου τα
λάντου της Ά π ’ τήν άλλη δμως μεριά, ή ζωή μέσα στήν άξεπέραστη Ρουμελιώτικη φύσι, πλούτισε 
τή φαντασία της μέ εικόνες άλησμόνητες, ξύπνησε στήν έκλεπτυσμένη αίσί>αντικότητά της, τή συμ
πόνια γιά τούς ταπεινούς, γιά δλους δσους ύποφέρουν, φύσηξε στήν ψυχή της τόν πόθο γιά μιά 
ελεύθερη φυσική ζωή. 11όί>ο πού φανερώνεται σ’ δλα της σχεδόν τά ποιήματα καί ξεσπά σέ στί
χους άτεχνους ΐσως κάποτε, ποτέ δμως ψεύτικους καί χωρίς ειλικρίνεια.

Τά ποιήματα τής Άγανίκης Μαζαράκη, γραμμένα δπως εΐναι τά περισσότερα στήν καθαρεύ
ουσα, άν ύστεροΰν ΐσως σέ τεχνική καί σέ μορφή, άγκαλιάζουν δμως πλατειά κά&ε άνθρώπινο ένδι
αφέρον, κάθε συναίσθημα τής άνθρώπινης ψυχής, άπλά καί μέ ειλικρίνεια, χωρίς ρωμαντισμούς καί 
κούφιες ρητορικότητες.

Ή  ζεστή αισθηματική καρδιά τής Άγανίκης Μαζαράκη άγάπησε δλες τίς άγάπες, δπως λέει 
ό ποιητής. Έννοιωσε δικό της κάθε πόνο καί χαρά στή φύσι. Δονήί>ηκε γιά δλα τά άνθρώπινα 
ένδιαφέροντα καί τόν παλμό της αύτό βρίσκομε κρυσταλλωμένο μέσα στούς στίχους της. Τραγουδά 
τήν άγάπη σάν τό μεγαλύτερο τής γής άγαθό ! Τή νειότη, τήν ομορφιά, τή φύσι.

Άπηχώντας τίς ιδέες καί τά αισθήματα τής γεννιάς της -  γεννιάς άμεσα δεμένης μέ τόν 
άγώνα -  ή Μαζαράκη έχει μέσα στό αίμα της τή θρησκεία τής πατρίδας, περηφανεύεται γιατ- 
εΐναι Έλληνίς. ’Εκεί δμως πού οί στίχοι της ξεπερνοΰν όλότελα τήν έποχή καί τό περιβάλλον της, 
καί μάς φανερώνουν τή Μαζαράκη πρωτοπόρο άλη&ινά στή γυναικεία 'Ελληνική ποίησι, εΐναι δταν, 
βλέποντας πέρα άπ’ τούς δικούς της πόνους καί δυστυχίες, ξεχνώντας τ ’ άστρα καί τά λουλούδια, 
τίς ήλιαχτΐνες καί τίς ούράνιες μελωδίες κι εύωδίες, δλα τά ύψηλά καί τά αιθέρια μέ τά όποΐα 
καταγίνεται ή ποίησι τής έποχής της, τραγουδά στά ποιήματά της τίς έργάτισσες καί τίς κόρες 
τοϋ λαοΰ, τούς άλήτες καί τά φτωχά παιδιά, καί σκύβει μέ συμπάθεια πάνω στούς καϋμούς και 
στίς φουρτούνες τής πολυβασανισμένης τους ζωής, στίς ταπεινές χαρές καί στούς πόθους τους.

Δυστυχώς παρατηρούμε καί στή Μαζαράκη, μ’ δλη τήν εξελιγμένη ψυχικότητά της, τήν ΐδια 
δειλία γιά τά σχόλια τής ^κοινωνίας, τόν ΐδιο φόβο γιά τήν κρίσι της. Έ τσι ή ποίησις εΐναι καί 
μένει γ ι’αύτήν ένα πάρεργο μέσα στίς άλλες άσχολίες της.

Γράφει γιατί ή έσώψυχη άνάγκη τής τό διατάζει, μά φυλάει τούς στίχους της, μές στά συρ
τάρια της, σάν κάτι πού κανείς δέν πρέπει νά δή, γιατί ξέρει μέ τί θυσίες καί τ ί πόνους πρέπει νά 
πληρώση τό θείο δώρο πού τής εΐχε δοθή γι’ αύτό δεν τολμά νά έκφρασθή έλεύ9-ερα δπως θά ήθελε.

** *
Τά σύντομα αύτά βιογραφικά καί ψυχολογικά σημειώματα γιά τίς τρεις Έλληνίδες ποιήτριες 

τοΰ περασμένου αιώνα, χωρίς νά μάς δίνουν πιστή καί ολοκληρωμένη τήν εικόνα τοΰ έργου καί τής 
ζωής των, πράγμα άδύνατο σέ τόσο περιορισμένα δρια, είναι έν τούτοις άρκετά νά μάς δώσουν μιά 
μικρή ιδέα τής νοοτροπίας τής έποχής καί νά μάς κάνουν νά σκεφθοΰμε, πόσες γυναικείες πνευμα
τικότητες, ΐσως άπό τίς καλλίτερες, έμειναν χαμένες γιά τήν έλληνική λογοτεχνία, πνιγμένες μέσα 
στούς άνυπέρβλητους κοινωνικούς φραγμούς, στερημένες άπ’ τό κατάλληλο περιβάλλον, μέσα στό 
όποιον θά μπορούσαν ν’ άναπτυχθοΰν έλεύδ-ερα.
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Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ
Ραδιοφωνική ομιλία τοΰ λογοτέχνου καί δημοσιογράφου κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΝΙΝΟΥ

Τόν Μπάμπη τόν Άννινο, μέσα στή μακρυά 
καί τόσο έντονη ζωή του, πολλοί τόν γνώρισαν 
καί πολλοί άπό τά χρόνια τής πρώτης άκμής του, 
έγραψαν γ ι’ αύτόν. . .  Μά, θαρρώ, πώς έγώ, τόν 
γνώρισα καλλίτερα, δχι γιατί είμαι παιδί του, 
μά γιατί πολύ μικρός, βρέθηκα δίπλα του, κι άπό 
πολύ μικρός τόν είχα γιά πάρα πολλά χρόνια 
σύντροφό μου... Ά πό δυό χρονών παιδί — τό 
1893 -  μ’ έπαιρνε συχνά μαζί του. ’Ίσως, γιατί 
ήμουν πάντα τό μόνο του άγόρι. Είχαν κι άλλα 
γεννηθή καί πριν καί ύστερα, μά δέν έζησαν. 
Καί θαρρώ άκόμη πώς τόν γνωρίζω καλλίτερα 
γιατί είχαμε κι έχουμε μία ψυχική ομοιότητα 
τρομερή τόσο, ποΰ κι άν δέν έπήρα τήν δική του 
πνευματική έκφραση δμως, καί τώρα άκόμη, δσο 
περνούν τά χρόνια, βλέπω νά ζωντανεύουν ασυ
ναίσθητα σέ μένα δλες του οί προτιμήσεις, όλες 
του οί συνήθειες κι δλα του, άκόμα κι αύτά, τά 
μικρά του άθώα έλαττώματα, πού μάς έφαίνον- 
ταν δταν είμαστε παιδιά, παράξενα, κι έγε> θύ
σαμε μ’ αύτά ....

Ό μως δέν πρόκειται νά μιλήσω γιά τόν 
Μπάμπη τόν Άννινο, δπως τόν είδα. Αύτό εΐναι 
άλ)η δουλειά, καί γ ι’ άλλη περίσταση, δπως έλ- 
πίζω, σύντομη. Γιατί, οί δψες του είναι άνεξάν- 
τλητες καί πάντα ή κάθε μία ξεχωριστό ένδι
αφέρον γεμάτη. ’Εδώ, θά δοθή ενα μικρό βιογρα- 
φικό πορτραΐτο του, πού γιά νά τό γράψη κανένας 
έν τούτοις θάπρεπε ίσως νά γνωρίζη, δπως καί 
δσο έγώ τόν άνθρωπο. Έγραψε ό Ή λίας Τσι- 
τσέλης άλλοτε, καί στά « Κεφαλληνιακά Σύμ- 
μικτα» ένα βιογραφικό σημείωμα, καί στό « Λεύ
κωμα τής Τριακονταετηρίδος » τοϋ Μπάμπη Ά ν- 
νινου, τό 1899, ένα ψυχογραφικό καί είκονογρα- 
φικό σημείωμα άξιόλογο, τού Μπάμπη Άννίνου 
τής παιδικής του καί έφηβικής ήλικίας, τό τελευ
ταίο μάλιστα σοβαρώτατο γιά ένα βιογράφο του, 
καί άλλοι έγραψαν κατά καιρούς πο)λά, καί σέ 
έγκυκλοπαιδικά λεξικά καί άλλοΰ.. . Μά νά μοϋ 
έπιτραπή νά πιστεύω, πώς κάτι καινούργιο, καί 
κυρίως κάτι πολύ σωστό, μπορεί νά δώση καί

τό παρόν, κι άν φανή ύπερβολικό, πουθενά, δεν 
θά εΐναι μεροληψία, μά βαθειά καί καλή πίστις...

Ό Μπάμπης Άννινος, γεννήθηκε στ’ Α ρ 
γοστόλι, τήν 6 Σεπτεμβρίου (παλαιάς ήμερομη- 
νίας) τοϋ 1852, άπό τόν Γεράσιμο Δημητρίου 
Άννινο καί άπό τήν 'Ελένη Σκιαδά, πού ήταν 
γυναίκα σχετικά μορφωμένη γιά τήν έποχή της 
καί τήν άστική τάξη της. Ώρφάνεψε μικρή, κι 
άνατράφηκε μαζί μέ άλλες δυό άδελφές της, άπό 
τόν θειον του, τόν Παπά -  Σκιαδά, πού τής 
έμαθε δτι εκείνος γνώριζε, ιταλικά, άκόμα καί 
λίγη άστρονομία, κι άλλας γνώσεις πού δέν μά
θαιναν οί κοπέλλες τοΰ καιροΰ της. Έ τσ ι άν καί 
δλη ή οικογένεια τών Άννιναίων ήταν, σάν αρι
στοκρατική γενηά, άνθρωποι προηγμένοι καί μορ
φωμένοι, άκόμα καί στούς πειό φτωχούς της 
κλάδους, δμως, θαρρώ, πώς άπό τήν μητέρα του 
έκληρονόμησε τήν πρώϊμήν του φιλομάδειαν καί 
τήν άγάπην του γιά τά γράμματα, πού τόν έκα
ναν, σέ ήλικία δώδεκα χρόνων, νά θεωρήται 
« φαινόμενον » καί νά δ'.δάσκη τ’ άλλα τά παιδιά, 
κι εΐχε άπό τότε τήν έγκυκλοπαιδικότητα πού 
τόν χαρακτηρίζει καί τοΰ έπέτρεψε ύστερα νά 
καταπιαστή, σάν μεταφραστής εύσυνείδητος, σέ 
κάθε λογής επιστημονικές μεταφράσεις πού άπαι- 
τοΰν ειδικές γνοισεις, έκτός άπό τά ιστορικά καί 
λογοτεχνικά έργα, πού κατά καιρούς μετέφρασε.

« Ό  Μπάμπης ήτο περίεργος τΰπος — γράφει 
«ό Ή λίας Τσιτσέλης στό «Λεύκωμα» πού πα- 
« ραπάνω άναφέραμε -  νέου καί μαθητοΰ. Ά πό 
« τών εφηβικών του έτών ήτο φιλοτάραχος, ζω- 
« ηρότατος, εύτράπελος, φιλοθεάμων, άγαπών τήν 
« καλοφαγίαν καί τά συμπόσια, εύφυολόγος καί 
« φιλοσκάνϊαλος. Δέν ήτο εύμορφος, ούδ’ έκομ- 
« ψεύετο (τότε, διότι άργότερα, καί έφ’ δσον έγή- 
« ρασκε εΐχε καί πολύ μεγάλην μάλιστα, κοκ- 
« κεταρίαν !). Τουναντίον ήτο φιλάσθενος, μάλ- 
« λον κυφός, μελαψός καί άτημέλητος τήν περι- 
« βολήν. Ά λλ ’ εΐχε στιγμάς τινας σοβαρότητος 
« καί περινοίας, ώστε δέν έβλεπέ τις πλέον τόν 
« έφηβον νεανίαν, άλλά μικρόν γέροντα, είς τούς
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«λόγους του δέ, τάς χειρονομίας του, τούς σπιν- 
« θηροβόλους οφθαλμούς του, τόν τόνον τής φω- 
« νής του, τήν αισθηματικότητα, ό ψυχολόγος 
« ήδύνατο βασίμως νά προΐδη μέλλον ούχί άση- 
« μον. Οί οφθαλμοί του ιδίως άπέπνεον έν ώραις 
« τοιαύταις μυστηριώδη τινα μαγείαν καί τό χείλος 
« του έστέφετο ύπό έξαιρετικής γλυκύτητος μειδιά- 
« ματος. Ή το “ bel brutto ,, κατά τό λέγειν τοΰ 
« παλαιοΰ μας καβηγητοΰ τής γαλλικής Πανούρη.

« Αί κρίσεις του έπί διαφόρων δημοσιευμά- 
« των, ή εύαισθησία του, ή φιλομουσία του, ή 
« σχετική πρός τήν ηλικίαν του πολυμά&εΐα, κα
ι* θίστων ήμάς τούς φίλους του, αύτόχρημα λά- 
« τρεις του. Δέν ήτο φίλος τών ύποχρεωτικών 
« σπουδών καί άπεστρέφετο καί διδασκάλους καί 
α γραμματικούς καί ωράρια μαθημάτων. Διά τοΰ- 
« το καί δέν διεκρίνετο μεταξύ τών συμμαθητών 
« του επί έπιμελεία καί προσόδω. Καθ’ έκάστην 
« μάς άνεγίγνωσκεν καμμίαν φιλολογικήν μελέτην 
α του, ώς έπί τό πλεΐστον καί έν ποίημα, άλ- 
« λ’ είς τάς σατύρας άπέκλεινε μάλλον, διότι καί 
« φιλοσκώμων ήτο καί είρων καί τολμηρός έκ 
«φύσεως. Ήρέσκετο νά οδεύη νέας όδούς ιδεών 
« καί εΐχε πρωτοτύπους πολλάκις έμπνεύσεις. 
« "Ητο νεαρώτατος δταν συνέταξε μακράν μελέ- 
« την περί τών έργων τοΰ ποιητοΰ ’Ιουλίου Τυ- 
« πάλδου, έν ή πολλά πϊρί τής καταλλήλου είς 
« τήν ποίησιν γλώσσης μετά θάρρους καί λόγων 
ιι έξέθετε, άπορούντων ήμών τών φίλων του, έπί 
« ταϊς γνώσεσιν αύτοΰ, καί τή εύχερεία περί τό 
«γράφειν. Άπλήστως άνεγίνωσκε τήν ιστορία 
«τής Γαλλικής Έπαναστάσεως' μάς ώμίλει περί 
« τοΰ Γοβεσπίερρου καί περί τοΰ Καμίλλου Δε- 
«μουλέν, καί ένώ οί καθηγηταί μας παρέδιδον 
« Θουκυδίδην, αύτός μάς άνεγίνωσκε κρυφίως 
« μεταφράσεις του άπό τούς Γιρονδίνους τοΰ Λα- 
«μαρτίνου. Έτέρπετο ν’ άναγίνώση τάς ποιήσεις 
« τοΰ Μυσσέ, ίχνηλάτει δέ ν’ άνευρίσκη είς τά 
« περιοδικά καί τάς έφημερίδας άρθρα φιλολογικά 
« καί κριτικά έξ ών άπανθίζων περιόδους έντέ- 
«χνως γεγραμμένας, φράσεις ωραίας καί κρίσεις 
« έπί ποιήσεως καί ποιητών, άπεστήθιζε καί ά- 
« πήγγελεν ένθουσιών. Ή το ολιγόλογος καί φει- 
« δωλός είς τάς κρίσεις του, άλλ’ έκ τών υστέρων 
« αύται έφαίνοντο εύθειαι καί όρθαί. Συνεδύαζε 
« πάντοτε τό σοβαρόν μετά τοΰ άστείου, πολλά

« του δέ εύφυολογήματα τηροϋμεν πάντοτε οί 
« φίλοι του είς τήν μνήμην, προαγγέλους άσφα- 
«λώς τής μετέπειτα άναδειχθείσης εύστροφίας 
«κα ί ζωηρότητος τοΰ πνεύματός του.

« Ήδυνάμην πολλά νά γράψω περί τών κα 
« τ ’ έκείνην τήν έποχήν έρωτικών του κλίσεων. 
« Σημειώ μόνον δτι άπαυγάσματα αύτών, ύπήρ- 
« ξαν κατά τό π) εΐστον τά πρώτα του ποιητικά 
«στιχουργήματα, τά όποια συνέθετε είς τά μα- 
« θητικά θρανία, είς τήν πλατείαν τοϋ Μαΐτλ.ανδ 
« δπου περιεπατοΰμεν, ή είς τό πενιχρόν του γρα- 
« φεϊον τοΰ Τελωνείου, δπου ήναγκάζετο νά έρ- 
« γάζηται ώς γραφεύς. Μετ’ ιδιαιτέρας δέ εύχα- 
« ριστήσεως άναπολώ δτι έγώ, μετά τών κοινών 
«φίλων Ιερωνύμου Κονιδάρη, Νικολάου ΙΙανά 
« καί άλλων έπείσαμεν τόν δειλόν καί μετρίο- 
« φρονα ποιητήν νά δημοσιεύση τό « Αυκαυγές », 
« τήν ποιητικήν του συλλογήν, ήτις ύποβληθεΐσα 
« είς τόν Βουτσιναΐον Διαγωνισμόν τοΰ 1870 εΐχε 
«τύχη λίαν εύφήμου καί έπαινετικής μνείας. Ή - 
« σθάνετο δμως ταυτοχρόνως καί άλλον έρωτα, 
« κλίσιν άκατάσχετον πρός τό θέατρον. 'Ητο αύ- 
« τός τό κέντρον τής ύπέρ τοΰ θεάτρου ζωηρώς 
« καί ένθουσιωδώς ένδιαφερομένης νεολαίας τοΰ 
« τόπου. Δεν έλειπε ποτέ έκ τών παραστάσεων. 
« Ή  γνώμη του ήκούετο καί έπεβάλετο μεταξύ 
« τών ομηλίκων. Παρηκολούθει τάς παραστάσεις 
« τοΰ μελοδράματος μετ’ άκρας φιλομουσίας. Κα- 
«τά  τινα δέ χειμερινήν περίοδον, περί τό 1870, 
« άληθή ήσθάνθημεν μετ’ αύτοΰ καλλιτεχνικήν 
« άπόλαυσιν, συχνάζοντες διαρκώς είς τάς παρα- 
« στάσεις τοΰ ’ Ιταλικού δραματικού θιάσου -  τοΰ 
« πρώτου τόν όποιον έβλέπομεν. Τότε είδομεν διά 
«πρώτην φοράν τό «Ένσαρκον ’Ά γαλμα» καί 
« άλλα τινά έργα, τά όποια ό Μπάμπης μετέφρα- 
«σεν άκολούθως χάριν τής έλληνικής σκηνής. 
« Έκτοτε δε βεβαίως ένισχύθη πολύ ή φυσική 
«πρός τήν δραματικήν τέχνην κλίσις του. Τάς 
« παραστάσεις ό Μπάμπης καί οί μετ’ αύτοΰ φί- 
« λοι παρηκολουθοΰμεν μετά ζέσεως, διηρούμεθα 
« είς στρατόπεδα, καί έγραφε τότε έκεϊνος σονέττα 
« ή σατύρας διά τούς ήθοποιούς, προκαλοΰντα 
« βήξεις, έξ ών μίαν ήμέραν. άστυνομική διαταγή 
« άπηγορεύθη έπί τινα καιρόν ή είσοδος είς τό 
« θέατρον είς τούς πρωταιτίους έν οίς καί ό 
« Μπάμπης ! . . .
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Καί επιλέγει.:
« Ταΰτα καί άλλα πολλά άκόμη, άτινα παρα- 

« λείπω διά νά μή μακρυγορήσω έπί πλέον, ήσαν 
« τά τεκμήρια της φιλομουσίας, της ευφυΐας, τής 
« ζωηρότητος τοΰ πνεύματος, άτινα διαπλασθέντα 
« βραδύτετον σύν τω χρόνω έδημιούργησαν τον 
«Μπάμπην, οΐος σήμερον -  (τό 1899) -  είναι, 
« καί ΐσχυσαν νά κατατάξωσιν αύτόν μεταξύ τών 
« συγχρόνων διαπρεπών λογίων ».

Τά άνωτέρω, χαρακτηρίζουν έπαρχώς, δχι 
μόνον τήν πρώτην περίοδον της παιδικής καί 
έφηβικής ζωής τοΰ Μπάμπη Άννίνου, άλλά καί 
τήν έν γένει σταδιοδρομίαν του. 'Η όρμητικότης 
αύτή, πού άναφέρεται κατά πρώτον καί ή δξύτης 
τών έκδηλώσεων του συνεχίσθη έπί μακρόν, μέ
χρι τοΰ 1900 περίπου, καί είς αύτήν άνάγονται 
αί κατ’ έξοχήν σατυρικαί του έκδηλώσεις, ή σα
τυρική έφημερίς « Γλώσσα », πού έβγαζε τό 1875- 
1876 είς τό ’Αργοστόλι, ή συνεργασία του είς 
τόν « ’Αρμοδαϊον » καί τό «Ά σ τυ » , αί περίφημοι 
« πινακίδες» του είς τάς έφημερίδας πού συνηρ- 
γάσθη μεταξύ 1880-1890 καί βραδύτερον, άλλά 
καί τά σατυρικά του δημοσιεύματα καί θεατρικά 
Ιργα τής μέχρι τοΰ 1900 περιόδου. ’Αργότερα, ή 
σατυρική του μαχητικότης έξέλειπε, διαμορφω- 
θεΐσα σέ πειό διάχυτη γενικώτερη καί άπαλώ- 
τερη σάτυραν, γιατί ή ψυχική διάθεσίς του λόγ<ΰ 
ατυχιών στήν ιδιαιτέρα του ζωή είχε μεταβληθή...

'Αν τό «Λυκαυγές», ήταν τό πρώτον έκτυ- 
πωθέν βιβλίον του, -  τό 1872, έν Κεφαλληνία -  
δέν ήτο καί ή πρώτη πέραν τοΰ στενοΰ του φιλικού 
κύκλου λογοτεχνική έμφάνισις. Τόν Σεπτέμβριον 
τοΰ 1870 είς τό περιοδικόν τών ’Αθηνών « ’Εθνική 
Βιβλιοθήκη » υπάρχει ή έξής σημείωσις:

« Εύχαρίστως δημοσιεύομεν τό κατωτέρω πλή
ρες χάριτος καί άφελείας ποιημάτιον, προϊόν τής 
νεαρας μούσης τοϋ ποιητοΰ τής έν τώ «ποιητικφ 
άγώνι έπαινεσθείσης συλλογής τό « Λυκαυγές », 
« προτρέπομεν δέ τόν δεκαοκταετή ποιητήν νά μή 
«παύση θεραπεύων τήν Μελπομένην, ήτις προ- 
« οιωνίζεται αύτώ ένδοξον ποιητικόν μέλλον.

Καί άκολουθεΐ τό ποίημα « είς Φυλλορροούν 
Ρόδον », ύπογεγραμένον X. Άννινος, Κεφαλληνία.

Είς τό ίδιον περιοδικόν, δημοσιεύεται τόν 
’Ιούνιον τοΰ 1871 τό «φώς είς παράθυρον» κατά τό 
Γαλλικόν τοΰ Auguste Griraud καί μέ ύπογραφήν

«Χαρ. Γ. Άννινος, Έ ν Κεφαλληνία», τόν δέ 
’Ιούλιον τοΰ 1872, τό «Ά σμα δειλοΰ έραστοΰ», 
δημοσιευόμενα καί τά δύο είς τό « Λυκαυγές », τό 
όποιον τό ίδιον περιοδικόν δωρεΐ είς τόν πρώτον 
λύτην τών αινιγμάτων τοΰ Δεκεμβρίου 1873 ! . . .

Τό 1873 εύρίσκεται είς τάς Α θήνας δπου 
γνωρίζεται καί συνάπτει φιλίας μέ όλους τούς 
λογίους τής έποχής, τόν Δημήτριον Παπαρρη- 
γόπουλον, τόν Ίωάννην Παπαδιαμαντόπουλον, τόν 
Βασιλειάδην, πού ιδιαιτέρως τόν άγαπά, καί έγ- 
γράφεται μέλος, έκτοτε, τοΰ φιλολογικού Συλ
λόγου «Παρνασσός». Δέν εΐναι ή πρώτη φορά 
πού φεύγει άπό τήν Κεφαλληνίαν. Ή  άνήσυχη 
ψυχή του, πού τόν τρέπει, γιά νά μεταχειρισθώμεν· 
τήν «κοινοτυπίαν» πρός «εύρυτέρους ορίζοντας», 
τόν εχει κάμει ήδη τό 1867, μειράκιον δέκα πέντε 
έτών, νά φύγτ) κρυφά διά τήν Αλεξάνδρειαν, δπου 
κάποιος θείος του εύρίσκετο καί όπόθεν ξανα- 
γύρισε άδόξως στήν Κεφαλληνία . . .

Ά λλά καί στάς Α θήνας δέν πρόκειται νά 
μείνη πολύ. Φεύγει, τό 1874 -  ή καί πειό μπρο
στά -  γιά τήν Νεάπολη τής ’ Ιταλίας, γιά τήν 
’ Ιταλία πού ή αίγλη της έσελάγιζε στήν άντί- 
περα άκτή τοΰ Ίονίου καί πού έτραβοΰσε τότε, 
δπως καί τόσους άλλους πριν, μέ τήν γοητεία 
τής λογοτεχνίας της, τόν Μπάμπη Άννινον, ιτα
λομαθή ήδη . . .

Έ κεΐ πότε « μποέμ » στήν άρχή καί πότε Υπο
πρόξενος τής Ελλάδος, στό Καστελλαμάρε, παρά 
τήν Νεάπολιν καί στό Κάλλιαρι τής Σαρδηνίας, 
μένει τρία χρόνια γιά νά ξαναβρεθή τό 1876 στήν 
Κεφαλληνία, άπ’ δπου συνεργάζεται έντατικά στά 
διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά τών Αθηνών καί 
τής έπαρχίας. Είς τόν « Ζακύνθιον Α νθώ να» 
τοΰ Τσακασιάνου, δημοσιεύει τόν ’Οκτώβριον καί 
Νοέμβριον τοϋ 18 76 τό έκτενές διήγημα «Ματ- 
θίλδη ή Ή  Εορτή τών Νεκρών», έμπνευσμένον 
άπό τήν Σαρδηνίαν, μέ τό όποιον, διά πρώτην 
φοράν έμφανίζεται τό έπικρατήσαν τά τελευταία 
έτη δνομά του «Μπάμπης», ώς ψευδώνυμον, πάν
τοτε μέ τήν ίδίαν ύπόμνησιν: ’Εν Κεφαλλήνιοι.

Είς τό τέλος τοΰ διηγήματος ύπό τήν ύπο
γραφήν, υπάρχει ή έξής σημείωσις τής Συντά
ξεως τοΰ « Ζακυνθινοϋ Ά νθώνος»:

« Ύπακούοντες είς τάς αιτήσεις πολλών άξιο- 
« τίμων συνδρομητών ήμών, γνωστοποιοΰμεν δτι ά
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«ύπό τό ψευδώνυμον Bab by μετριοφρόνως κρύ
α πτόμενος είναι ό προσφιλής ήμϊν Κος Χαράλαμπος 
■« ’Άννινος, ό ποιήσας λαμπράν συλλογήν ποιημά- 
«των ύπό τόν τίτλον “Λυκαυγές,,, γνωστός πρός 
« τούτοις καί έξ έτέρων έργων του δημοσιευ- 
« Μέντων έν τοΐς περιοδικοΐς Α θηνών “ ’Εθνική 
« Βιβλιοθήκη καί Βύρωνι,,. Πεποιθότες είς τήν 
«πρός τόν ήμέτερον “ Ανθώνα ,, εύνοιαν τοΰ ρη- 
« θέντος φίλου, δέν άμφιβάλλομεν δτι καί δι’ άλλου 
·« έργου άνταξίου τοΰ ήδη δημοσιευομένου θέλει 
■« κοσμήσει τάς στήλας αύτοΰ ».

Πράγματι, μέ τήν ύπογραφήν « B abby » πάν
τοτε -  Κεφαλληνία -  δημοσιεύει είς πέντε συν
εχείας μακρόν διήγημα « Αί Δύο Άδελφαί » (Αΰ- 
γουστος-Νοέμβριος 1877, Ίανούαριος 1878).

Είς τό αύτό περιοδικόν « Ζακύνθιος Α νθών », 
•έσωθεν τοϋ εξωφύλλου τοΰ φύλλου Η-Θ τοΰ Γ ' 
τόμου, ύπό την  έπικεφαλϊδα « ά ν ά μ ικ τ α » ,  δη
μοσιεύεται ή έξής είδοποίησις:

« Άσμενοι άναγγέλομεν τοΐς ήμετέροις άναγ- 
« νώσταις, δτι έν τώ προσέχει ήμών φυλλαδίω 
«άρξόμεθα δημοσιεύοντες φανταστικόν διήγημα 
«ύπό τόν τίτλον “ Ά κτίς Σελήνης „. Τό τερπνόν 
■« τοΰτο διήγημα είναι έργον τοΰ προσφιλοΰς ήμϊν 
« B abby, γνωστού ήδη καταστάντος τοΐς άναγ- 
« νώσταις τοΰ “ Ζακυνθίου Άνθώνος » ώς έκ τών 
« έν αύτώ καταχωρισθέντων (sic) δύο ώραίων 
« αύτοΰ διηγημάτων ». Τό διήγημα αύτό, δέν έδη- 
μοσιεύθη είς τόν « Ζακύνθιον Α νθώ να » έν τού- 
τοις, άλλά είς άλλο περιοδικόν τής αύτής έποχής.

Τόν Μάϊον τοΰ 1878, δημοσιεύεται είς τόν 
« Ζακύνθιον Α νθώνα » άφ’ έτέρου, ΐσως άντί τοΰ 
άλλου δημοσιευθέντος διηγήματος « Ά κτίς Σε
λήνης», μακρόν ποίημα καταλαμβάνον ολόκληρον 
δίστηλον σελίδα, έξ 140 στίχων, περίπου ύπό τόν 
τίτλον « Ρεμβασμοί 'Εσπερινοί ».

Άργότερον περί τό 1886-7 τό περιοδικόν τοΰ 
Τσακαλιάνου κατά τήν Β' περίοδόν του ώς « Ποιη
τικός Α νθώ ν » πλέον, δημοσιεύει πολλά ποιήματα 
τοΰ Μπάμπη Άννίνου, ώς Χαραλάμπους Ά νν ί
νου, έκ τών δημοσιευθέντων είς «Λυκαυγές», 
άλλά άλλα ώς τό «Μήτηρ καί παιδίον » κατά τόν 
Β. Ούγκώ, καί ώραίαν μετάφρασιν τής ώδής τοΰ 
Κατούλλου « Vivamus mea L esb ia» είς ώραι- 
οτάτην δημοτικήν.

Τήν δημοτικήν, άλλως τε, έχρησιμοποίησε καί

είς πολλά άλλα του ποιήματα, καί τήν έχειρίζετο 
μέ την ίδίαν γλαφυρότητα πού έχρησιμοποίησε 
τήν καθαρεύουσα καί τήν καθομιλουμένη στό δλον 
του έργον. "Οπως εύστοχα ό κ. Μιχαήλ Άργυ- 
ρόπουλος εΐπε στήν σύντομη ομιλία του στόν 
« Παρνασσό », κατά τό φιλολογικό μνημόσυνον τής 
πενταετίας του, άν δέν τήν έχρησιμοποίησεν έξ 
ολοκλήρου, ήταν γιατί « τό περιβάλλον τών και
ρών πού έγραφε, τόν συνεκράτει είς τά τότε παρα
δεδεγμένα». Αργότερα, δπως κι ό ίδιος κάποτε 
τό ώμολόγησε «ήταν άργά πειά ! ».

Τό 1878, ξαναγυρίζει στήν ’ Ιταλία, δπου μένει 
στήν Ρώμη, ιδιαίτερος γραμματεύς τοΰ Πρε- 
σβευτοΰ τής 'Ελλάδος Γεωργίου Μαυροκορδάτου. 
Μά, ή 'Ελλάδα τόν τραβοΰσε, καί ξαναγύρισε. 
Τό 1879 ξαναυρ ίσκεται στήν Αθήνα, γ ιά ν ’ άρ- 
χίση τήν μακρυά καί πολύμορφη σταδιοδρομία 
του, άρχίζοντας άπό τήν δημοσιογραφία . . .

Πενήντα πέντε χρόνια τόν κράτησε ή Αθήνα, 
ώς τά 1934 πού πέθανε . . .

Στό διάστημα αύτό τών πενήντα πέντε χρόνων 
του, άπό τά εξήντα πέντε τής δουλέιάς του στά 
γράμματα, ό Μπάμπης Άννινος, γίνεται πανελ
λήνιος. Συνεργάζεται στό «Μή χάνεσαι», στόν 
« Άσμοδαΐον », στήν « Νέαν ’Εφημερίδα », στον 
«Τηλέγραφο», στήν « ’Εφημερίδα» τοΰ Κορομηλά, 
στό έβδομαδιαΐο σατυρικό κι ύστερα στό καθη
μερινό «Ά σ τυ » , πού έβγαζε μαζί μέ τόν Θέμο 
Άννινο, στήν « Καθημερινή », τοΰ Μίκιου Λάμ
πρου, τών Αθηνών, στάς « Α θήνας» τοΰ Πώπ 
καί στήν «Ε σ τ ία »  άργότερα. Στέλνει άνταπο- 
κρίσεις στόν « Νεολόγο » τοΰ Βουτυρά, κι ύστερα 
τίς χαριτωμένες άνταποκρίσεις του, ώς « ’Ηρώ
δης ό Α ττικός», γεμάτες πνεΰμα, άλλά καί λο
γοτεχνικότητα, στόν «Ταχυδρόμο» τοΰ Βέλλη, 
στήν Κωντσταντινούπολη, στήν « Πρόοδο» τοΰ 
Βαβακούκη, στό Κάστρο, περί τό 1905, συνεργά
ζεται στόν « ’Εθνικό Κήρυκα >» τής Νέας 'Υόρκης, 
καί τό 1926 δίνει λογοτεχνική συνεργασία σέ δλα 
τά άπανταχοΰ τοΰ 'Ελληνισμού έκδιδόμενα περι
οδικά καί ήμερολόγια, άρχίζοντας άπό τό «Ή με- 
ρολόγιον» τού Σκόκου γιά νά τελειώσγ) μέ τό 
« 'Ημερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος » τοΰ Δρο- 
σίνη κ. ά.

Γράφει έργα θεατρικά πρωτότυπα — τήν « Νίκη 
τοΰ Λεωνίδα » πού μετάφρασε τό 1895 στό Ίτα-
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λικό, ό ’Ιταλός λόγιος καί φίλος του Βίτο Πα- 
λοϋμπο -  τό πολυθρύλλητο « Ζητείται ' Γττηρέ
τη ς », τούς « Παραδαρμένους », πού μοιραία δέν 
μποροΰσε νά έχη τήν έπιπτυχία τοΰ θαυμαστοΰ 
« Φρέσκο » εις πεζόν, πού τόσο ζή άκόμη, διαφό
ρους άλλας κωμωδίας, όπως τό « Έβαλα γνώσιν », 
πού είναι άνέκδοτον, ενα είδος « ρεβύ -  φεερί» 
τής ’Αθήνας τό 1899, τά «Φούμαρα», πού άξί- 
ζουν τό φως τοΰ προσκηνίου, χωρίς ν’ άναφέρη 
κανείς τήν σειρά τών « Παναθηναίων» μέ τόν 
Τσοκόπουλο οτήν άρχή καί τόν Δημητρακόπουλο 
δστερα, καθώς κι ενα δραματάκι του, γεμάτο 
λεπτή μελαγχολία, « Τό Άντιφέγγισμα » πού 
έπαιξε κάποτε σέ μίαν έορτή ή Μαρίκα Κοτο
πούλη. Έκτος άπ’ αύτά, πλουτίζει τό πτωχό έλ
ληνικό δραματολόγιο της έποχής του, μέ φρον
τισμένες καί λογοτεχνικές μεταφράσεις θεατρι
κών έ'ργων, πού πολλές άκόμη παίζονται. Στίς 
λογοτεχνικές του μεταφράσεις, θά πρέπη κανείς 
ξεχωριστά ν’ άναφέρη τήν « Τραγικήν παλινωδία » 
τοΰ Έκτορος Ρομανιόλι, « Ά λκηστις», πού με
τέφρασε έμμετρα, καί πού έκδόθηνε μαζί μέ μία 
άλλη μετάφρασή του, τό « Γή καί Ούρανός » τοΰ 
Βύρωνος, στά Γαλάζια Βιβλιαράκια τοΰ Δημη- 
τράκου.

Τό μεταφραστικόν του έργο, είναι τεράστιον . . . 
Έκτος άπό τά θεατρικά έργα, ποιητικά έργα, μυθι
στορήματα, διηγήματα -  τά ιστορικά καί έπιστη- 
μονικά, δπως « ό Εγκληματίας άνθρωπος» τοΰ

Λομπρόζο, τά ιστορήματα τοϋ Βερτολίνι καί άλλα 
πολλά -  εΐναι δείγματα δχι μονάχα της λογοτε
χνικής χρήσεως τοΰ λόγου, της μεταφραστικής 
του εύσυνειδησίας, άλλά καί τής μεγάλης εγκυ
κλοπαιδικής του μορφώσεως. Είς τόν πνευματώδη 
αύτόν άλιέα τών ξένων μαργαριτών, κανείς δέν θά 
μπορέση νά εύρη τέτοιο σφάλμα. Άκριβολόγος, 
άνέτρεχε είς λεξικά καί ειδικούς διά ν’ άποδώση 
κάτι μέ τήν κυριολεξία του. Καί τήν ιδίαν άκρι- 
βολογίαν, είχε καί στό πρωτότυπον ιστορικόν 
του έργον, είς τό όποιον μποροΰν νά βασισθοΰν 
μέ άσφάλειαν οί μεταγενέστεροι.

Τό έργον τοΰ Μπάμπη Άννίνου, τήν τεραστία 
συμβολή του, είς τήν δλην έλληνικήν διανόησιν 
καί τά έλληνικά γράμματα « έπί έξήντα πέντε 
ολόκληρα χρόνια, τό Πανελλήνιον κοινόν, πού τόν 
άγάπησε καί τόν έξετίμησε καί ποΰ καί στή ζωή 
καί μετά θάνατον, τοΰ έχει δώσει τήν θέσιν του, 
μέσα στήν έλληνική πνευματική ζωή, στήν ιστορία 
τών Έλληνικών Γραμμάτων, τά διαιστάνθηκε, 
άλλά δέν τά έγνώρισε πραγματικά. Μονάχα μιά 
βιβλιογραφία, ένας συστηματικός κατάλογος τών 
δημοσιευμάτων του, καί, αν θά ήταν δυνατή, ή έκ- 
δοσις τών «Απάντων» του, θά μποροΰσε νά δείξη 
τόν γίγαντα αύτοΰ τοΰ καλοΰ « μόχθου » καί τόν 
« σμιλευτήν » τής καθαρευούσης, πού τά κείμενά 
του μαζί μέ τοΰ Ραγκαβή, τοΰ Άσωπίου καί τοΰ 
Ροΐδη θά ήμποροΰσαν νά χρησιμεύσουν ώς κλασ
σικά πρότυπα.

ΑΙ ΕΝ ΙΤ Α Λ ΙΑ  Μ ΕΛΕΤΑ! ΕΙΙΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΓΣΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ μουσικοσυνθέτου κ. ΓΚΟΤΙΝΤΟΤ ΓΟΥΡΚΗ.

16°ί αιών. -  Κατά τό τέλος τοΰ 15ου αίώνος 
καί τάς άρχάς τοϋ 16ου, αί μουσικαί μελέται δέν 
έδειξαν καμμίαν έξαιρετική άνάπτυξι. Εΐχον μάλ
λον χαρακτήρα διδακτικόν παρά έπιστημονικόν 
καί Ϊσως αύτή ή βραδεία, άλλ’ άσφαλής ώριμότης 
έβοήθησε διά τήν περαιτέρω έξέλιξι καί άνθησι 
τών έλληνιστικών μελετών κατά τόν έπόμενον 
αιώνα. Αί πολυπληθείς μεταφράσεις καί αί πολυ- 
πληθέστεραι άκόμη έκδόσεις έλληνικών έργων, 
έδωσαν είς τούς σοφούς μελετητάς τήν πνευμα
τικήν τροφή πού τούς έχρειάζετο. Δέν έσημειώθη 
ή πειό μικρή παΰσις είς τό έργον τών μελετητών 
διά τήν έξάπλωσιν της έλληνικής παιδείας: ό 
Bembo, ό Μουσούρης, ό M artirano καί πολλοί 
άλλοι δέν έκαμαν άλλο παρά νά άναπτύξουν καί 
εύρύνουν τήν προσπάθειαν καί τό έργον τοΰ Χαλ- 
κοκονδύλη, τοΰ Λάσκαρη,. τοΰ ’Αργυροπούλου.

Στόν καλλίτερο μουσικό θεωρητικό τοΰ 16ου 
αίώνος, δπως καί στόν άπλότερο άκόμη διδάσκαλο 
είναι έμφανής ή έπίδρασις της έλληνικής παιδείας. 
Άκόμη καί στό πειό άπλό πρακτικό έγχειρίδιο, 
δπως τό « Thoscanello» τοΰ Πέτρου Άρών ή 
Άαρών -  τοΰ οποίου δέν γνωρίζομεν τήν άκριβή 
χρονολογία - ό συγγραφεύς όμιλεΐ διά τούς 
«Έφευρέτας τής μουσικής», καί προστρέχει γι’ 
αύτό σέ μερικούς μύθους καί ιστορίες έλληνικές. 
Είς τό 40ον κεφάλαιον τοΰ δευτέρου βιβλίου, δπου 
όμιλεΐ περί τής διαιρέσεως τοΰ μονοχόρδου, περί 
τόνων καί ήμιτονίων φυσικών καί μή, άφίνει νά 
εννοηθούν, χωρίς νά άναφαιρονται, τά ονόματα 
τοΰ Πυθαγόρα ή τοϋ Θολωμαίου. Ό  Riemann 
έξ άλλου είς τό βιβλίον του « Geschiclite der 
M usiktheorie» θεωρεί τό έγχειρίδιον τοΰ Άαρών 
άριστον παράδειγμα μουσικής γραμματικής, είς 
τό όποιον ή έπίδρασις τών κανόνων καί τών νό
μων τής έλληνικής θεωρίας είναι έμφανής. Τό 
έγχειρίδιον τοΰ Άαρών έφθασε κατά τό 1500 τήν 
έκτη ϊκδοσι καί αύτό φυσικά δείχνει δτι πολλοί 
τό συμβουλεύθηκαν. Ή  πρώτη έκδοσι εΐναι τοΰ

1523 είς Βενετία (Bernardino e Matteo de Vi- 
ta li), ή δεύτερη τοΰ 1529 (τοΰ ίδίου έκδοτη), 
ή τρίτη τοΰ 1531, ή τετάρτη τοΰ 1539 (έκδότης 
Manchio Serra), ή πέμπτη τοϋ 1557 (Dome
nico Nicolino) καί ή έκτη τοΰ 1562. Πολυπληθή 
εΐναι τά άντίτυπα έκάστης έκδόσεως καί υπάρ
χουν είς τίς κυριώτερες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες.

"Ενα άλλο έγχειρίδιον μουσικής πού έκυκλο- 
φόρησε κατά τόν ίδιον αιώνα εΐναι τό « έγχει
ρίδιον » τοΰ Spataro, πού γεννήθηκε στή Βολωνία 
τό 1460 καί είς τό όποιον ό συγγραφεύς άναφέρει 
έπανειλημμένως τόν Αριστοτέλη (23ον καί 240ν 
κεφ.). Τό έγχειρίδιον αύτό έξεδόθη μίαν καί μόνην 
φοράν τό 1531 στήν Βενετία.

Ά π ’ τά λίγα προαναφερθέντα παραδείγματα 
βλέπουμε σέ ποιο βαθμό εΐχε φθάσει ή άγάπη 
πρός τήν έλληνική μουσική παιδεία, γιά τήν 
όποία ένδιαφέρθηκαν έκτος άπό τούς μουσικούς 
καί οί άνθρωποι τών γραμμάτων. Ό  Giangiorgio 
Tristino (Vicenza 1478-1530) σέ μιά ποιητική 
του συλλογή γραμμένη τό 1529 κάμνει παρατη
ρήσεις έπί της έλληνικής μουσικής, άν δχι βα- 
θειές, πάντως σημαντικές. ’Επίσης ό Giraldi 
Cinzio (Φερράρα 1504-1573) ένας άληθινός κρι
τικός τοΰ δράματος γράφει είς μίαν του « ’Επι
στολήν » περί της μουσικής στό έλληνικό θέατρο 
σχετικά μέ τό θέμα : « Πώς συγγράφονται αί 
κωμωδίαι καί αί τραγωδίαι».

Ό  Νικόλαος Vicentino, γεννηθείς είς Vi
cenza τό 1511, μαθητής τοΰ V illaert στή Βε
νετία, κατηύθυνε δλες του τίς θεωρητικές καί 
πρακτικές προσπάθειες πρός διάδοσιν τών άρχαίων 
έλληνικών τρόπων, διδάσκοντας είς τούς μαθητάς 
του τούς διαφόρους μελωδικούς τρόπους. ”0  Πέ
τρος Άαρών έγραφε δτι ό Spalato έκαμε τό ίδιο 
είς τήν σχολήν του της Βολωνίας στίς άρχές τοΰ 
16ου αίώνος.

Ό  Vicentino έγραψε ένα έγχειρίδιον «Ή  άρ- 
χαία μουσική προσαρμοσθεΐσα πρός τήν νεωτέραν
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τεχνικήν . . . .  χάρις είς τήν έφεύρεσιν ένός νέου 
οργάνου, είς τό όποιον περικλείεται δλη ή τελει- 
οτέρα μουσική . . . .  διηρημμένον σέ 6 βιβλία» 
(’Εκδότης Antonio B arre 1555, Ρώμη). Τό 
πρώτο βιβλίο άποτελούμενον άπό 16 σύντομα 
κεφάλαια χρησιμεύει ιδίως ώς ένωτικός κρίκος 
μεταξύ της θεωρίας καί τής πρακτικής πού περι
λαμβάνεται είς τά έπόμενα βιβλία. Κύριον θέμα 
φυσικά είναι αί θεωρίαι τοϋ Πυθαγόρα καί αί 
γνώμαι έπί τών διαστάσεων τής συνθέσεως τοϋ 
τετραχόρδου, τών διαστημάτων, τών ειδών τής 
γραφής κ. λ. π. Είς τάς σελίδας 4 καί 5 άναφέρει 
διάφορα παραδείγματα σχετικά μέ τή χρωματική 
κλίμακα, τήν έναρμόνισι καί τό διατονισμό. ’Εξη
γεί τό σχηματισμό τών « ’Οκτώ τόνων» είς τό 
12ου κεφάλαιον άναφέρων διαφόρους ελληνας θεω
ρητικούς: ’Αριστοξένην, Θολωμαϊον κ. λ. π. Σ’ αύτό 
τό κεφάλαιο μεταχειρίζεται τούς δρους τής έλ
ληνικής θεωρίας γραμμένους απλώς μέ λατινι
κούς χαρακτήρας: π. χ. Diatessaron, diapente 
κ. λ. π.

Είς τό τελευταϊον κεφάλαιον λέγει τά έξής: 
« ’Άφισα άκόμη τίς τόσες συζητήσεις τοΰ Πλάτω
νος, τοΰ Νίκομάχου, τοϋ Θολωμαίου, ’Αριστοξένη 
καί πολλών άλλων ούτε καί είπα τί εΐναι Μουσική 
ή τραγουδιστής, διότι περί αύτών πολλοί ώμίλησαν 
καί πολλά έγράφησαν ».

’Απ’ αύτό φυσικά βλέπουμε πόσο ή έλληνική 
μουσική παιδεία ήτο διαδεδομένη στήν ’Ιταλίαν. 
Στό ΐδιο κεφάλαιο ό συγγραφεύς δείχνει βαθειά 
γνώσι τής θεωρίας καί στό τέλος έξηγεϊ τούς 
λόγους, πού τόν έπεισαν νά γράψη τό. έγχειρί
διον: « διότι είς τήν έποχήν μας δέν βλέπουμε νά 
κάνουν οί μουσικοί έκεΐνο πού κατώρθωσαν νά 
γράψουν οί παλαιότεροι».

Είς τά πέντε έπόμενα βιβλία ή πρακτική 
έκθεσις εΐναι εύρεΐα καί λεπτομερής. Είς τό τέ
ταρτο καί πέμπτο μάς όμιλεΐ περί τών ειδών καί 
τοΰ τρόπου τής χρήσεώς των. Γι’ αύτό τό σκοπό 
περιγράφει ένα νέο του δργανο είδικώς κατασκευ- 
ασθέν όνομαζόμενον « άρχικύμβαλον » τοΰ οποίου 
δίδει τήν εικονογραφημένη έξήγησι είς τρεις π ί
νακας στό τέλος τοΰ τόμου.

Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι αί θεωρίαι 
τοΰ Vicentino είχαν κάποια έπίδρασι, καί πολλοί 
μελετηταί δπως ό A rtusi, ό Zarlino, ό Galilei, 
ό Doni καί άλλοι άκόμη τίς συμβουλεύτηκαν, τις 
παραδέχτηκαν ή τίς κατηγόρησαν. Πάντως τό 
« έγχειρίδιον » μένει ή κυριωτέρα μελέτη τοΰ 
16ου αίώνος σχετικά μέ τήν έπίδρασι τής έλλη
νικής μουσικής παιδείας στήν ’Ιταλία.

'ϊπάρχουν πολλά άντίτυπα είς τίς κυριώτερες 
βιβλιοθήκες τής Εύρώπης παρ’δλο πού τό βιβλίο 
έξεδόθη μιά μόνη φορά.
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