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Ή AN G E LIC A  P A L L I-B A R T O L O M E I  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ ΩΙΔΗΣ ΤΟΓ ΑΡΙΣΤΟΤΕΑΟΓΣ ΒΑΑΑΩΡΙΤΟΓ

Άνακοίνωσις τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Ίστορικοΰ ’Αρχείου Κρήτη; 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, δ. φ.

Ο

Κατά τήν άκμήν της έν Λιβόρνω Έλληνικής Κοινότητος, τήν ΙΙην Νοεμβρίου 1798, 
έγεννάτο έκεΐ ή ’Αγγελική, θυγάτηρ τοΰ Παναγιώτου καί τής Χρυσαυγής Πάλλη, έξ 
’Ηπείρου. Ή κόρη, προικισμένη μέ σπάνια φυσικά καί πνευματικά χαρίσματα, έ'τυχεν 
εξαιρετικής ανατροφής καί παιδεύσεως. Ύπανδρευθ-εϊσα τόν Ίωάννην Παΰλον Βαρθ-ο- 
λομαίην ( f  1854) έκ τών εύγενεστέρων οικογενειών τής έλευθέρας πόλεως, δέν άπέβαλε 
οΰτε τήν θρησκείαν, οΰτε τά πρός την Ελλάδα αίσθήματά της, διαφαινόμενα καί κηρυσ- 
σόμενα εις πεζά, στίχους καί δράματα.

Ό οίκος της εις τό Λιβόρνον συνεκέντρωνεν ό, τι τό έκλεκτόν εις γράμματα, τέ/νας 
καί πολιτικήν, χαρακτηριστικόν δ’εΐναι δτι κολακευτικούς στίχους τής άφιέρωσαν 
Μαντζόνης καί ό Λαμαρτΐνος, όταν τήν ήκουσαν νά αύτοσχεδιάζη « I dolori di Saffo» 
(1827). Φαίνεται δ’ ότι ή ίκανότης της είς τό αύτοσχεδιάζειν ήτο μεγάλη.

Μεταξύ τών έργων τής Πάλλη εύρ'σκομεν ελληνικούς στίχους, μεταφράσεις άπό 
τήν γαλλικήν (ιδία τοΰ Ούγκώ), τήν αγγλικήν (Σαίκσπηρ), τήν έλληνικήν (Σολωμός, 
Καρύδη:, Βαλαωρίτης), εν γαλλικόν δραμα έμμετρον μέ θέμα τήν θρυλικήν συμπα- 
τριώτισσάν της Ευφροσύνην, διηγήματα μέ έλληνικήν ύπόθετιν, δράματα άναφερόμενα 
είς τήν άρχαίαν καί μεσαιωνικήν ιστορίαν, στίχους καί πεζογραφήματα, πάντα τά τελευ
ταία ΐταλιστί.

Τό έργον τής Πάλλη δέν εχει έτι συγκεντρωθή, τά χειρόγραφά της δ’εΰρίσκονται είς 
τήν Βιβλιοθήκην Labronica τοΰ Λιβόρνου. Ή γενέτειρα πόλις τήν έτίμησε καί κατά 
τόν θάνατόν της (6 Μαρτίου 1875 ν. ή.) καί μετά ταΰτα, διά τής ονομασίας ένός ’Ινστι
τούτου καί μιας όδοΰ διά τοΰ ονόματος της.

Σήμερον παρέχω είς τήν δημοσιότητα άνέκδοτον μετάφρατιν τής ’Ωδής είς τόν Πα- 
τριάρχην Γρηγόριον Ε' τοΰ Άριστοτέλους Βαλαωρίτου, γενομένην πιθανώς τώ 1871.



Λίαν προσεχώς 8’ έκδίδω βιογραφίαν μετά βιβλιογραφίας τής Έλληνο-ϊταλίδος ποιητρίας 
ιχέ πολλά άγνωστα στοιχεία περί τής ζωής καί τοϋ έργου της(1).

Ν. Β. Τ.
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Traduzione Libera dei versi declamati ad Atene nella piazza dell’Universita 
il di 25 Marzo (stil vecchio) d a ll’illustre poeta

A R I S T O T I L E  (2) Y A L A O R I T I  d a  L e u  c a d e
per l ’inaugurazione della statua del Patriarca GREGORIO [V].

Perche immoto in noi flssa lo sguardo 
ne alcun segno d’affetto ci da ? 
Perche l ’occbio del santo vegliardo 
una stilla di pianto non ha ?

5 Lo salutan colline e montagne 
della terra ov’egli ebbe il natal, 
e le verdi ridenti campagne 
bacia il mar che raccolse il suo fral.

Ei raccolse cruenda ed informe 
10 quella salma, e contesa al furor (3) 

delle immani barbariehe torme 
la  serbo (1) degli Elleni all’amor.

Or quel frale del suolo natio 
fra le zolle riposo trov6 

15 e lo spirito al cospetto di Dio 
degli oppressi le preci reco.

Trasforinato in gigante or qui stai 
padre, agli empi minaccia eternal; 
e rampogna al vil mondo sarai 

20 che te pose e il tuo strazio in non cal.

Tua inerce la  scintilla vitale 
dentro i petti assopiti brillo; 
tu ci hai desti e tu dormi 1 fatale 
e quel sonno: durare non puo.

25 Non guardarci impassibile, immoto; 
a che pensi 1 che chiedi ? qual’e 
il segreto che ascondi ? sia noto 
tu tti i cuori qui batton per te.

Gia gli schiavi delle aspre ritorte 
30 eran stanchi e del lungo servir, 

dal Danubio di Suli alle porte 
terra e mare s’udiron muggir.

Nero augello coll’a li distese 
corse l ’etra e il tuo fato annunzio,

35 di vendetta la  fiamma s’accese 
e sui monti, nel piano avvampo.

Strinse l ’armi il Moriotto il Rumelo 
ne rivolsero un guardo, un pensier 
a quel fulgido riso di cielo 

40 che brillava a irradiare il sentier.

II reo giogo che il barbaro impose 
finche a scuoter non giungon, che val 
se natura lor veste di rose 
la  bellissima terra natal ?

45 Rose e gigli a appassire nel sangue 
obliati, la guerra danno.
Cadde il fior de’ suoi popoli a sangue 
e rialzarsi la  Grecia non puo.

(1) Σχετικώς ό έπιθυμών δύναται νά ϊδη: Ο. C. V a l l e c c h i ,  « Cenni intorno a lia  vita 
ed agli scritti di Angelica Palli Bartolomei», Firenze 1876 καί F r a n c e s c o  P e r a ,  «A n
gelica P a lli Bartolomei», Livorno 1877.

(2) Είς τό χειρόγραφον, γραμμένον δι’ άντιγραφέως, «Aristide».
(3) Πρώτη μορφή τής μεταφράσεως τών δύο τούτων στίχων, διορθωβ-εϊσα ύπό της Πάλλη ως 

έν τω κειμένω : « Lo raccolse cadavere informe -  sanguinoso, lo tolse al furor».
(4) Πρώτη μορφή, ώς άνωτέρω: «Ιο serbo».
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Donne, vecchi, fanciulli, un immane 
50 mostro insegue, e gli atroci martir 

che trae seco la rabida fame 
non san dove no come fuggir.

Cadon spenti e al capestro dannati 
son gli avanzi del misero stuol 

55 e di pianto e di lunghi ululati 
tutto echeggia l ’ellenico suoi.

Maina e insorta, grandeggia sublime 
Diaco in mezzo all’orrenda tenzon ; 
scende Marco dall’ispide cime 

60 dove ha stanza di Suli il Leon.

Circondato di Turchi trafitti 
giii spirente, terribile ancor, 
gemi sol che novelli conflitti 
non vedra del magnanimo il cor.

65 Missolongi dal tempio incendiato 
nudo sehettro aU’empio sail;
Caraiseo un alloro ha mertato 
immortal, d’Aracova nel di.

A h i! che giova ? ogni verde ghirlanda 
70 che la Gloria agli Elleni dono 

un profano d’essequie tramanda, 
sopra un drappo funereo poso.

II deserto si estende, la terra 
corre sangue; il suo smalto dov’e ?

75 Tra gli avanzi, dell’orrida guerra 
solo έ dato di movere il pife.

II suo povero nido ha formato 
qui la Grecia e qui, Padre, t i orno 
d’un alloro fra l ’ossa piantato 

80 e d’un mirto che il sangue educo.

Padre amato del popolo elleno 
da noi lunge, di morte il velen 
tanto, oh D io! s’addentro nel tuo seno, 
che non puoi benedirti nemmen!

85 Se non basta di Riga l ’aspetto
de’ tuoi labbra il sugello a spezzar, 
questo suolo, quest’aere nel petto 
non ti danno un tumulto destar ?

Da tuoi figli che chiedi ? lo sai 
90 tu tti i cuori qui batton per te; 

uno sguardo, un accento e vedrai 
quale il Ciel su noi possa ti dife. -

Dorme e i sensi dal sonno disciolti 
avra il di che la  Grecia eccheggiar 

95 questo grido terribile ascolti
da’ suoi monti agli abissi del m a r '?

Pallicari, le spade impugnate, 
che l ’aurora invocata spunto. 
Polemarehi, al capestro pensate 

100 che a Gregorio la  vita tronco.

A n g e l i c a  B a r t o l o m e i  P a l l i .
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I Τ Λ Λ I Λ Κ Α Ι  Ε Α Λ  Α  Σ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ συγγραφέως καί δημοσιογράφου κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΛΑ

Μεταξύ δλων τών Εθνών της Γης έκεΐνα, τά όποια έχουν προσφέρει τάς μεγί- 
στας υπηρεσίας ε’ς τήν ’Ανθρωπότητα καί είναι συνδεδεμένα διά δεσμών άγιωτάτων 
καί ίερωτάτων, εΐναι ή Ελλάς καί ή ’Ιταλία. Μέχρι τοιούτου δέ σημείου προχωρεί 
ή κοινότης τών ιδεωδών, ή καταγωγή, ό συμφυρμός τοΰ αίματος καί ό πολιτισμός 
τών δύο τούτων Χωρών, ώστε ή λοιπή Ευρώπη, ομιλούσα περί τοΰ πολιτισμού της, 
νά μή δύναται νά ξεχωρίση τήν κοινήν καταγωγήν αύτοΰ, άλλά νά όμιλή περί τοΰ 
Έλληνο—Ρωμαϊκού Πολιτισμού, ώς τοΰ υποβάθρου καί θεμελίου τοΰ συγχρόνου Δυ
τικού πολιτισμού. Μέ τοιαύτην ΐερωτάτην καί κοινήν παράδ-,σ,ν, τά δύο ταΰτα έθνη, 
'Ελλάς καί Ιταλία, μέ έξαιρετικήν αγάπην καί θαυμασμόν προσατενίζουσιν άλληλα. 
Καί υπερήφανα διά τήν καταγωγήν των καί διά τάς ύπηρεσίας, τάς προσφερθείσας 
ύπ’ άμφοτέρων είς τήν λοιπήν ανθρωπότητα, κατ’ άνάγκην άναμένουν άπό ολα τά άλλα 
πεπολιτισμένα ’Έθνη τήν άπονομήν τοΰ όφειλομένου πρός αύτά σεβασμοΰ, τιμής καί 
δόξης. Δικαίως δέ έκπλήσσονται κάποτε, όταν διαπιστοΰν, ότι λησμονοΰνται ύπό τών 
εύεργετηθέντων αί προσφερθεΐσαι καί προσφερόμεναι εις τήν έσαεί ανθρωπότητα 
άφθαστοι ύπηρεσίαι τω ν !

Ελλάς καί ’Ιταλία καί τί δέν προσέφεραν είς τήν Δύσιν! Τήν Ποίησιν της, τήν 
Θρησκείαν της, τούς Νόμους της, τάς Έπιστήμας της, τάς Τέχνας της, τόν Άλφά- 
βητόν της, τό Διοικητικόν καί Στρατιωτικόν της σύστημα, τό Νέκταρ καί τήν ’Αμ
βροσίαν, τήν όδόν τού έξαγνισμοΰ καί τής άπϋλυτρώσεως! Ελλάς καί ’Ιταλία εΐναι 
αί χώραι έκεΐναι, αί όποΐαι υπήρξαν τά προπύργια κατά τήν άρχαιότητα της Ευρώ
πης : 'Π μέν Ελλάς Ισωσε τήν Ευρώπην άπό Περσικήν έπιδρομήν. Τά Στενά τών 
Θερμοπυλών, αί μάχαι τών Πλαταιών καί τοΰ Μαραθώνος, ή ναυμαχία τής Σαλα- 
μΐνος, δέν άνήκουν μόνον είς τήν ιστορίαν τής Ελλάδος, άνήκουν εις τήν ιστορίαν τήν 
Δύσεως, αύτοΰ τούτου τοϋ παγκοσμοΰ Πολιτισμού. ’Αλλά καί ή Ρώμη δύναται έξ ίσου 
μέ τήν Ελλάδα νά ύπερηφανεύεται διότι διετήρησε τόν εύρωπαϊκόν πολιτισμόν άνέ- 
παφον, άντιταχθεΐσα κατά τών Καρχηδονίων, οί όποιοι καί αύτοί ήπείλουν, όπως καί 
οί Πέρσαι, τόν Έλληνο-Ρωμαϊκόν, καί συνεπώς τόν Δυτικόν πολιτισμόν. ’Άφθ-ονον 
έπομένως έρρεύσε τό αίμα καί τών Έλλήνων καί τών ’Ιταλών διά τήν προάσπισιν τοΰ 
κοινού Έλληνο-Ρωμαϊκοΰ πολιτισμού κατά τοΰ έκ τής ’Ασίας καί ’Αφρικής κινδύνου.

Καί όπως ό ’Αλέξανδρος έξώρμησε πρός ’Ανατολάς, καί διέδωσε τόν Ελληνικόν 
πολιτισμόν είς ολόκληρον τήν Μικράν ’Ασίαν, καί προχωρήσας μέχρι τών ’Ινδιών, 
έπραγματοποίησε τήν Κοσμοκρατορίαν τού Ελληνικού Πνεύματος, τοιουτοτρόπως καί 
ό ’Ιούλιος Καΐσαρ, διαβάς τάς ’Άλπεις, κατέλυσε τάς Γαλατικάς δυναστείας καί έξ- 
ελατίνισεν ολόκληρον τήν Γαλλίαν. Καί ώσάν νά μή ήρκει τοΰτο, έπετέλεσε τό θαΰμα 
τών θαυμάτων δι’ έκείνην τήν έποχήν : διήλθε τήν Μάγχην καί έπεξέτεινε τήν Ρω-

μαικήν κυριαρχίαν καί τόν Έλληνο—Ρωμαϊκόν Πολιτισμον επ αυτών τούτων τών 
Βρεττανικών νήσων!

Άλλά μήπως ή Ιταλία δέν έθεωρεΐτο ύπό τών άρχαίων Έλλήνων ώς ή Μεγάλη 
Ε λλάς; Μέ άλλους λόγους, μήπως δέν ρέει είς τάς φλέβας τών ’Ιταλών ελληνικόν 
α ίμ α ; Μήπως κατά τήν μακραίωνα συμβίωσιν ’Ιταλών και Ελλήνων, οταν επηκο- 
λούθησεν ή κατάκτησις τοΰ 'Ελληνικού κόσμου υπο τών Λατίνων, δεν υπήρξεν τοι- 
οϋτος συγκερασμός του 'Ελληνο—Ρωμαϊκού αίματος, ωστε Ιταλοί και Ελληννες να 
ε’ίμεθα τελείως πεπεισμένοι ότι ε’ίμεθα τόσον συγγενείς προς αλληλους, όσον εΐναι 
δυνατόν δύο Έθνη νά είναι συγγενή καί όμαίμονα ;

’Ιταλία καί Ελλάς είναι άναμφισβητήτως αί δύο χώραι της Μεγαλουργίας, τών 
Θαυμάτων, τών Εκπλήξεων. Αί δύο χώραι αι προϊσταμεναι τού Πολιτισμού, της 
’Αρετής, τής Μεγαλουργίας. Τήν στενήν ταύτην συγγένειαν όχι μόνον εις το αΐμα, 
άλλά καί είς τά ’Ιδανικά καί άνώτατα ’Ιδεώδη, άντελήθη πρώτος εις την ιστορίαν 
πληρέστατα ό θείος Πλούταρχος! Και συνεγραψε του αθανατους του Παραλλήλους 
Βίους, παραθέτων δηλαδή τόν βίον ένός μεγάλου Έλληνος, έναντι τοΰ βιου ενος 
μεγάλου Ρωμαίου! Συνέγραψε δηλαδή μ ί αν  κ ο ί ν η ν  ι σ τ ο ρ ί α ν ,  ωσαν να επρο- 
κειτο περί ένός καί μόνου Ααοΰ, με κοινά ιδεώδη, με κοινήν θρησκείαν, με τα αυτα 
περίπου ήθη καί έθιμα, μέ τόν αύτόν πολιτισμόν !

Δύο εΐναι τά βιβλία έκεΐνα, τά όποια πρέπει όλως ιδιαιτέρως νά έπισπάσουν 
έπ’ αύτών τήν προσοχήν τόσον τών Έλλήνων, όσον καί τών ’Ιταλών : αφ ενος μεν 
ό Πλούταρχος, άφ’ έτέρου δέ ό D ante ! Δέν υπάρχουν, κατά τήν ταπεινήν μας γνώμην, 
κειμήλια άνώτερα, άποδεικνύοντα τήν ταύτότητα τών δύο πολιτισμών, τών κοινών 
ιδεωδών καί τή ς  Π ί σ τ ε ω ς  τών δύο Εθνών, άπό τά δύο ταΰτα θεία συγγράμματα!

’Ιταλία καί Ελλάς εΐναι τά μόνα Κράτη τής Εύρώπης, τά όποια ζοΰν έντός 
τής άτμοσφαίρας της άρχαιότητος, άλλά συγχρόνως και τής Χριστιανωσυνης! Τα αγαλ- 
ματα τής Ρώμης καί τής Πομπηίας καί τών λοιπών πόλεων τής Ιταλίας, καθώς και 
τής Ελλάδος, μάς υπενθυμίζουν τό Ελληνικόν Πάνθεον, τούς Θεούς τοΰ Όλύμπου καί 
τοΰ 'Ομήρου, τούς οποίους έλάτρευεν τόσον ή Ελλάς, όσον καί ή Ρώμη. Καί δεν 
ύπάρχουν καί σήμερον άκόμη θρησκεΐαι συγγενέστεραι άπό τήν Ορθοδος,ον και την 
Καθολικήν.

Το σύγγραμμα εκείνο, τό όποιον άπό δλα τα συγγραμματα του ευρωπαϊκοί) πο
λιτισμού άντικατοπρίζει μέσα του τούς δύο κόσμους : τον αρχαΐον Ελληνο-Ρωμαίκον, 
άλλά καί τόν Χριστιανικόν, όπως ήμεΐς οί Έλληνες καί οί ’Ιταλοί γνωριζομεν, είναι 
ή «Θεία Κωμωδία» τοϋ D ante, τής όποιας τό περιεχόμενον εΐναι τόσον πλησίον είς 
τήν Έ λλη νο - ’Ιταλικήν νοοτροπίαν, όσον κανέν άλλο. Διότι ό αρχαίος Ελληνο-Ρω- 
μαϊκός πολιτισμός έξακολουθεΐ νά ζή, έκ παραλλήλου πρός τόν Χριστιανικόν, τόσον 
είς τήν ’Ιταλίαν, δσον καί είς τήν Ελλάδα. Καί δι’ αύτό ό Dante πρέπει νά θε- 
ωρήται ύπό του Νεοέλληνος ώς ενας θησαυρός ανήκω ν και κατατασσο μένος εις ττ)ν 
εθνικήν του παρακαταθήκην. Δέν ύπάρχει, έπαναλαμβάνομεν, σύγγραμμα, τό όποιον
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νά άποδεικνύη τήν κοινότητα τών ιδεωδών καί τής πίστεως τών δύο λαών, τοϋ Ίτα- 
λικοΰ δηλαδή καί τοϋ Έλληνικοΰ, δσον ή «Θεία Κωμωδία » τοϋ Dante. Καί ό μέγας 
οΰτος ποιητής, ό μέγιστος τών νεωτέρων χρόνων, μέ στίχους ύπερθέους, απονέμει τόν 
προσήκοντα σεβασμόν πρός τό αθάνατον άρχαΐον Έλληνικόν Πνεΰμα !

Ματαίως θά ήδύνατο τις ν’άνεύρη μεγαλειτέραν άναγνώρισιν τοΰ μεγαλείου καί 
τής επιβολής τοΰ άρχαίου Έλληνικοΰ Πνεύματος άπό τούς ακολούθους έν μεταφράσει 
στίχους τοΰ Dante, οί όποιοι περιλαμβάνονται είς τό τέλος τοΰ τετάρτου άσματος 
τής Κολάσεως. Όμιλεΐ ό Dante, δστις οδηγούμενος ύπό τοΰ Βιργιλίου, φθάνει εις 
τήν οικογένειαν τών Φιλοσόφων, μεταξύ τών οποίων ό μέγιστος, ό ’Αριστοτέλης :

«'Υψώνοντας τά μάτια μου διέκρινα 
στήν μέση τής σεμνής τών Φιλοσόφων οικογένειας 
τόν άπαράμιλλο Διδάσκαλ’ όλονών 
έκείνων, πού σπουδάζουν γιά νά γίνουνε σοφοί!
"Ολοι τόν έκυττάζανε μέ σεβασμό άπερίγραπτο !
Είδα καί τό Σωκράτη καί τόν Πλάτωνα : 
ή δόξα τους δέν ήτανε μικρότερη.
Ήταν έκεΐ καί ό Δημόκριτος
πού πίστευε τόν Κόσμο δημιούργημα τής Τύχης ·
καί ό Θαλής κι ό ’Εμπεδοκλής κι ό ’Αναξαγόρας
καθώς κι ό Διογένης, ό Ηράκλειτος κι ό Ζήνων ·
καί ό Διόσκουρος εκείνος ό μεγάλος,
πού τής ποιότητας τών ουσιών
ό παρατηρητής ήταν ό έξοχος.
Μέσ’ στή σοφήν αύτή παρέα ήτανε
κι ό γεωμέτρης ό Ευκλείδης κι ό Όρφεύς,
καθώς κι ό Πτολεμαίος καί ό "Ιππαρχος».

’Από τούς στίχους αύτούς κατανοεί τις πόσον έμπεποτισμένος μέ τό άρχαΐον Έλ
ληνικόν Πνεΰμα εΐναι ό D ante! ’Αλλά μήπως ό θειος καί έμπνευσμένος ούτος Ποιητής 
δέν αποκαλύπτει είς τό 28ον άσμα τοϋ Παραδείσου του, δτι ολόκληρον τό σχέδιον τής 
« Θείας του Κωμωδίας » τό οφείλει είς τήν « Ούρανίαν 'Ιεραρχίαν » Διονυσίου τοΰ ’Αρεο
παγίτου, τοΰ περιγράψαντος τά έννέα αγγελικά Τάγματα : τούς ’Αγγέλους, δηλαδή, 
τούς ’Αρχαγγέλλους, τάς Άρχάς, τάς Δυνάμεις, τάς Κυριότητας, τάς ’Εξουσίας, τούς 
Θρόνους, τά Χερουβίμ, καί τά Σεραφίμ ;

«Ε Dionisio, con tanto disio 
a contemplar questi ordini si mise, 
che li nomo e distinse com’ io. 
Ma Gregorio da lui poi si divise: 
Onde si tosto, come gli occhi aperse 
in questo Ciel, di se medesmo rise.
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E se tanto segreto ver profferse 
mortale in terra, non voglio ch’ammiri: 
che chi’l vide quassu, gliel disco verse, 
con altro assai del ver di questi g ir i».

"Ενας ό Κόσμος, μία ή ιδεολογία, έ'νας ό πολιτισμός, μία ή πίστις καί ή θρη
σκεία τής μεγάλης μας άδελφής ’Ιταλίας καί τής Πατρίδος μας Ελλάδος!

Τήν ειλικρίνειαν ταύτην διά τής οποίας άναγνωρίζεται ή ύπεροχή τοΰ άθανάτου 
Έλληνικοΰ Πνεύματος ύπό τοΰ μεγίστου τών ποιητών τών νεωτέρων χρόνων, συναντά
τις είς τόν ακόλουθον ύπέροχον στίχον τοϋ Όρατίου :

« Graecia capta ferum victorem cepit »
« Κατακτηθεΐσα ή Ελλάς, καθυπέταξε τόν νικητήν της, 
δσον άγέρωχος, άγριος είς τήν αρχήν καί άν ήτο ! »

Είς τάς δύο ταύτας διαπιστώσεις άγαγνωρίζει κανείς τό μεγαλεΐον τοΰ Ίταλικοΰ 
χαρακτήρος! « Τά τοΰ Καίσαρος, τώ Καίσαρι! » Καί αύτός εΐναι ό λόγος διά τόν 
όποιον και ό "Ελλην .οφείλει ν’ άναγνωρίση, δτι οί Λατίνοι εΐναι έκεΐνοι, οί όποιοι 
έλθόντες καί κατακτήσαντες τήν Ελλάδα, κατεκτήθησαν μέν πνευματικώς ύπ’ αύτής, 
δπως οί ίδιοι τό όμολογοΰσιν, προσέφεραν δμως είς τήν Ελλάδα τή ν  έ θ ν ι κ ή ν  
τ η ς  έ ν ό τ η τ α ,  διά τής δημιουργίας τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Προσέφεραν 
περαιτέρω αύτήν ταύτην τήν πρωτεύουσαν τοΰ Έλληνισμοΰ έπί ενδεκα έκατοντα- 
ετηρίδας, διά τής παρά τό Βυζάντιον δημιουργίας τής Νέας Ρώμης, ύπό Κωνσταντίνου 
τοΰ Μεγάλου, τοΰ μεγίστου τοϋ Βυζαντινοϋ Έλληνισμοΰ εύεργέτου, δστις καί μας 
κατωχύρωσε καί τήν Χριστιανικήν μας Θρησκείαν, διά τής άναγνωρίσεώς της ώς έπι- 
σήμου Θρησκείας τοΰ Κράτους. Αύτά τά μέγιστα άγαθά χρεωστώμεν είς τούς Λατίνους.

Άλλά μήπως ή μεγάλη μας άδελφή ’Ιταλία δέν εΐναι έκείνη, ή όποια τόσον φι- 
λοστόργως ύπεδέχθη τήν Ελληνικήν μεσαιωνικήν Σοφίαν ; "Οταν δέ επεσεν ή Κων
σταντινούπολή δέν ήτο έκείνη πρώτη, ήτις περιέθαλψε καί έφιλοξένησε τούς σοφούς 
τοΰ Βυζαντίου καί είργάσθη δσον ούδεμία άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα διά τήν διάδοσιν 
τών Έλληνικών γραμμάτων είς τήν Δύσιν καί τήν θεμελίωσιν τής παγκόσμιας κυ
ριαρχίας τοΰ Έλληνικοΰ Πνεύματος ; Μήπως ύπάρχει άλλη Χώρα, έργασθεΐσα διά 
τήν έδραίωσιν έν τή Δύσει τοΰ φιλελληνισμοΰ περισσότερον τής ’Ιταλίας ;

Τί ή Βενετία και ή Φλωρεντία καί ή Ρώμη προσέφεραν είς τόν Ελληνισμόν κατά 
τούς μαύρους τής δουλείας χρόνους, άποδεικνύουν τά άπειρα Έλληνικά συγγράμματα, 
τά έκδοθέντα είς τάς πόλεις ταύτας άπό τής έφευρέσεως τής τυπογραφίας μέχρι τής 
Έλληνικής Έπαναστάσεως. Καί αύτός εΐναι ό λόγος διά τόν όποιον ή καρδία κάθε 
Έλληνος αισθάνεται δικαίαν υπερηφάνειαν διά τάς προόδους καί τήν μεγαλουργίαν 
τής συγχρόνου ’Ιταλίας, τής ’Ιταλίας τοϋ Benito Mussolini, τοΰ τελειοτάτου αύτοΰ 
ένσαρκωτοΰ τοΰ άρχαίου Ρωμαϊκοΰ Πνεύματος, τοΰ έκπολιτίσαντος τήν Δύσιν καί τήν 
Οικουμένην!



—  312 —

Ο Κ Α Λ Β Ο Σ  Κ Α Ι  ΟΙ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Γ
τοΰ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας έν τω Β. Πανεπιστημίω Ρώμης

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΖΩΡΑ

Πολλά γραφτήκανε γιά τό χαρακτήρα τοΰ Κάλβου καί γιά τίς σχέσεις του μέ 
γνωστούς καί φίλους. Γενικά έτονίστηκε δτι ό ποιητής τών ’Ωδών δέν ήταν πολύ 
αίσθηματίας. Άσχημα συμπεριφέρθηκε πρός συγγενείς καί φίλους καί ευεργέτες. Ά ς  
εξετάσουμε συστηματικά τίς σχέσεις του μέ δλους τούς γνωστούς του.

** *

Κ ά λ β ο ς  κ α ί  γ ο ν ε ί ς .  — Γιά τίς σχέσεις τοΰ Κάλβου μέ τούς γονείς του λίγα 
έχουμε νά ποΰμε. Γιά τόν πατέρα ξέρουμε μονάχα δτι, άφοΰ χώρισε άπ’ τή γυναίκα 
του, πήρε τά δυό μικρά του παιδιά -  τόν Άνδρέα καί τό Νικόλα -  καί πήγε στό 
Λιβόρνο, δπου έζησαν μαζύ μερικά χρόνια. Πόση δμως ήταν ή άφοσίωσι πού ένωνε 
τά παιδιά μέ τόν πατέρα τους δέν ξέρουμε. Ό  Κάλβος δέν τόν άναφέρει ποτέ, ουτε 
έχουμε άλλη μαρτυρία. Τό βέβαιο εΐναι δτι τά παιδιά αύτό τόν καιρό εζησαν πολύ στε
νόχωρα, τουλάχιστον άπό οικονομικής άπόψεως, άφοΰ άργότερα ό άδελφός τοΰ Άνδρέα 
τοΰ έγραφε : « ήτο βέβαιο δτι ή τύχη θά άπέκαμνε τοϋ νά μας κατατρέχη καί δτι θά 
ήνοιγε μίαν ήμέραν τήν όδόν διά νά γίνωμεν κάτι » (1). Ουτε καί γιά τίς σπουδές καί 
τήν άποκατάστασι τών δύο παιδιών κατώρθωσε τίποτε ό πατέρας τους. Τό μαρτυρεί 
ό Νικόλαος στό ϊδιο γράμμα : « Τόσο δέ περισσότερον δυνάμεθα νά εΐμεθα ευχαριστη
μένοι άπό τήν τύχην, δσον αΰτη εΐναι καρπός τών ιδίων μας ιδρώτων καί τών σπου
δών, τάς οποίας μόνοι μας συνετελέσαμεν » (2>. Ά ν  λάβουμε δέ ύπ’ οψιν δτι ό πατέρας 
στάθηκε ή αίτία νά άποχωρισθοΰν άκόμη μικρά άπό τή μητέρα τους, μποροϋμε νά 
φαντασθοΰμε, δτι τά παιδιά δέν έτρεφαν εξαιρετικά αισθήματα γ ι’ αύτόν. Πάντως, 
έκτός άπό τό γράμμα τοΰ Νικολάου πού άναφέραμε καί πού μας μιλάει γιά τίς στε
νοχώριες καί τίς δυσκολίες τών χρόνων αύτών, δέν έχουμε άλλες πληροφορίες.

Μέ τή μητέρα του οί σχέσεις τοΰ Κάλβου εΐναι έπίσης ελάχιστες καί πολύ 
παράξενες. Νεαρός — μικρό παιδάκι άκόμη — ό ποιητής χωρίστηκε άπό τή μητέρα 
του καί δέν τήν ξαναεϊδε πιά. Καμμιά επαφή δέν εΐχε μαζύ της, ουτε τής έγραψε 
ποτέ, ουτε καί φαίνεται νά ένδιαφέρθηκε πολύ γ ι’ αύτήν. ’Ίσως αύτό νά οφείλεται 
ν.χι στήν κατάστασι πού εΐχε διαμορφωθή μεταξύ τους. Ή μητέρα του, ξαναπαντρε- 
μ-νη, ίσως νά μήν εΐχε τή δυνατότητα ή τήν άδεια νά βρίσκεται σέ σχέσεις μέ τά 
παιδιά της, πού ζοΰσαν τόσο μακρυά. ’Εξ άλλου δέν άποκλείται κι ό πατέρας νά

(1) Βλ. τό γράμμα τοϋ Νικολάου πρός τόν Άνδρέα πού δημοσιεύουμε κατωτέρω.
(2) Βλ. τό ϊδιο γράμμα τοϋ Νικολάου πρός τόν Άνδρέα.

εΐχε άπαγορεύσει στά παιδιά όποιαδήποτε επικοινωνία ή άλληλογραφία μέ τή μητέρα 
τους. Κανένα ίχνος ένδιαφέροντος δέ βρίσκουμε αύτή τήν έποχή έκ μέρους τοΰ Κάλβου 
γιά τή μητέρα του. "Ομως τόσο έκείνη δσο καί τό παιδί της δέν λησμονήθηκαν κα- 
θολοκληρίαν. Ή μητέρα πολλές φορές φαίνεται δτι θυμήθηκε τόν Άνδρέα της, καί 
άκόμη στή διαθήκη της τοΰ άφησε κληρονομιά ένα κτήμα της « . . .  τό άμπέλι όπού 
έχω καί κυριεύω είς τό Ρόϊδο -  γράφει στή διαθήκη της -  διορίζω νά τό έχη καί 
γοδέρη τόν καρπόν του ό συμβίος μου ό δεύτερος, γιά δύο χρόνους, καί έπειτα θέλω 
νά περάση είς τήν έλευθέραν έξουσίαν τών δυό παιδιών όνόματι Άνδρέου καί Νικο
λάου άδέλφια Κάλμπου, δπου τά έχω προκρεάρει μέ τόν πρώτον συμβίον σινιόρ Τζα- 
νέττο Κάλμπου, τά όποια παιδιά έπειδή εύρίσκονται είς τό Λιβόρνο έδώ έπειτα άπό 
τήν διορίαν τών δύο χρόνων τοΰ εισοδήματος θέλει συστήσουν ένα έπίτροπον νά τό 
περιλαμβάνη καί νά τό κάνουν δ, τι θέλουν καί βούλονται» W.

Άλλά κι ό Κάλβος άφιέρωσε άργότερα στήν πεθαμένη μητέρα του μιά ολόκληρη 
’Ωδή του, τήν τρίτη τής πρώτης συλλογής, πού έπιγράφεται « Είς Θάνατον», δπου 
δείχνει πόσο μεγάλη ήταν ή άγάπη κι ή άφοσίωσί του. Πώς εξηγείται δμως .αύτή ή 
τόσο άργή έκδήλωσι τοΰ υίϊκοΰ φίλτρου ; Ή ταν ή παλιά άγάπη πού τό παιδί είχε 
κρατήσει πάντα ζωντανή στήν καρδιά του ή άντίθετα ήταν ένα είδος μετάνοιας γιά 
τήν ώς τότε άδιαφορία καί λησμονιά του ; Μέ άλλα λόγια ό ποιητής έγραψε τήν ’Ωδή 
έκείνη ώς έπιτακτική έκδήλωσι μιας βαθειας άγάπης πού εΐχε φυλάξει πάντοτε άπ’ τά 
μικρά χρόνια γιά τή μητέρα του ή ήταν μόνο ένα εΐδος έξιλασμοΰ γιατί ώς τότε τήν 
εΐχε παραμελήσει; Δύσκολο νά καθορισθή, πάντως δταν έγραψε τήν ώδή του «Είς 
Θάνατον » -  καί εΐναι ή μόνη ώδή μέ αισθηματικόν χαρακτήρα — ή καρδιά τοΰ ποιητοΰ 
ήταν βαθειά συγκινημένη. Ή άνάμνησι τής μητέρας του τόν είχε κυριεύσει ολόκληρον· 
ό ψυχρός Κάλβος γίνεται γιά λίγες στιγμές αίσθηματίας:

Ώ  φωνή, ώ μητέρα, 
ώ τών πρώτων μου χρόνων 
σταθερά παρηγόρησις · 
δμματ’ όπού μ’ έβρέχατε

μέ γλυκά δάκρυα!

Καί σύ άκόμα όπού έφίλησα 
τόσες φορές μέ τόσην 
θεομοτάτην άγάπην 
πόση άπειρος άβυσσος

μζς ξεχωρίζει!
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(1) 'Η μητέρα τοϋ Κάλβου πέθανε στίς 30 ’Ιουνίου 1815. Τή διαί>ήκη της δημοσίεψε ό Δ ε 
Β ι ά ζ η ς  στή μελέτη του «Τά ιταλικά καί τά έν πεζω λόγοι εργα τοϋ Κάλβου», είς «Ελληνικήν/ 
Έπι&εώρησιν », Μάιος 1918—’ Απρίλιος 1919.



Αϊ, καί άπειρος ας είναι 
κ’ έτι φοβερωτέρα· 
έκεΐ μέσα άτάρακτος 
θέλω έγώ συντριφθήν

γυρεύοντάς σας.

(ώδή 11, ΚΕ-ΚΖ)

Παράξενη σύμπτωσι θέλησε σαύτό τό σημείο νά πλησιάσουν οί δύο εθνικοί μας 
ποιηται, ο Σολωμος κι ο Κάλβος. Ά τυχη στάθηκε καί τών δυό ή μητρική άφοσίωσι. 
Κι οί δυό μικροί χωρίσθηκαν άπ’ τή μητέρα τους, κι οί δυό σχεδόν λησμόνησαν κάθε 
υίϊκόν καθήκον. Ό Σολωμός άπ’ τήν ’Ιταλία μόλις καί μετά βίας έγραψε δυό-τρία 
γράμματα, δσα χρόνια έμεινε μακρυά της. Ευτυχώς γιά τόν Κάλβο ή τύχη τοϋ έφεί- 
σθηκε τήν τελική ταπείνωσι καί τήν έχθρα πού χώρισε τό Σολωμό άπ’ τή δική του 
τη μητέρα. Πάντως καί τοΰ Κάλβου ή μητρική άγάπη δέ στάθηκε τυχερή.

*
*  *

Ά ν δ ρ έ α ς  Κ ά λ β ο ς ,  ό άδ ε λ φ ό ς  του  κ ι  οί  ά λ λ ο ι  σ υ γ γ ε ν ε ί ς .  — Ό 
Κάλβος είχε ένα μόνον άδελφόν, τόν Νικόλαον, δύο χρόνια νεώτερόν του. Μικρά τά 
δύο παιδιά πήγαν -  καθώς είπαμε -  στό Λιβόρνο μέ τόν πατέρα τους, δπου έσπού- 
δασαν μαζύ τά στοιχειώδη γράμματα, συνεχίζοντας μόνοι τους κατόπιν τίς σπουδές 
τους. Μετά τό θάνατο τοΰ πατέρα, τά δυό αδέλφια χωρίστησαν. Ό Άνδρέας πήγε 
στη Φλωρεντία, δπου τόν παρέλαβε ό Φώσκολος, κοντά στόν όποιο έξακολούθησε νά 
άσχολήται μέ τή φιλολογία. Ό Νικόλαος άντιθέτως, πρακτικώτερος, μετέβη στήν Τερ
γέστη καί μετά πολλές περιπέτειες, κατώρθωσε νά πάρη μιά καλή θέσι σ’ έναν άπ’ 
τούς μεγαλύτερους έμπορικούς οίκους τής πόλεως έκείνης. Δέν ξέρουμε τί άπόγινε καί 
πώς τέλειωσε τή ζωή του, οΰτε ξέρουμε άν τά δυό άδέλφια ξανασυναντήθηκαν ποτέ 
μετά τόν πρώτο τους χωρισμό.

Αλλά κι άπό μακρυά πού βρίσκονταν οί σχέσεις τους δέν ήταν πολύ στενές. 
Αυτο οφείλεται κυρίως στόν Άνδρέα καί στή συνηθισμένη του άμέλεια κι άδιαφορία. 
Ο Νικόλαός είναι πιό άφωσιωμένος, δείχνει πολύ μεγάλο ένδιαφέρον γιά τή ζωή καί 

την προοδο τοΰ αδελφοΰ του. Χαίρεται δταν άκούει καλά γ ι’ αυτόν καί μέ υπερηφά
νεια μιλάει γιά τή φιλολογική του δρασι καί γιά τίς έπιτυχίες του. Τοΰ γράφει επα
νειλημμένους καί τόν παρακαλεΐ νά τοΰ στέλνη νέα του. Ά λλ ’ ό Άνδρέας δέν φαί
νεται νά συγκινιέται στίς έγκάρδιες έκδηλώσεις τοΰ μικρότερου άδελφοΰ του. Μας τό 
δείχνει ένα γράμμα πού ό τελευταίος έστειλε στόν ποιητή στό Λονδίνο, τόν Δεκέμβριο 
τοΰ 1818, δταν ό Άνδρέας εΐχε άρχίσει νά έχη κάποιο ονομα στήν άγγλική πρω
τεύουσα.
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Νά τό κείμενο τοΰ γράμματος, σ ’ έλληνική μετάφρασι(Ι> :

Τεργέστη, 10 Δεκεμβρίου 1818.
Αγαπητέ άδελφέ,

Μόλις έπληροφορήθην τήν διαμονήν σου είς Λονδΐνον, σοΰ έγραψα επιθυμών πάν
τοτε νά έχω ειδήσεις σου · άλλ’ ήπατήθην είς τάς προσδοκίας μου νά λάβω άπάντησίν 
σου. Σοΰ άποστέλλω έκ νέου τήν παροΰσαν, ή όποία, έπιθυμώ κι ελπίζω, δέν θα έχη 
τήν τύχην τής πρώτης.

Καίτοι γνωρίζεις μέχρι ποιου σημείου δύναται νά φθάση ή άδελφική άγάπη, μόλις 
θά κατορθώσης νά φαντασθής τήν εύχαρίστησιν τήν οποίαν ήσθάνθην δταν έμαθον τό 
λαμπρόν σου στάδιον, τό όποιον έσημείωσες είς τά γράμματα, καθώς καί τήν φήμην 
τήν οποίαν άπέκτησες είς τήν αύτοΰ πρωτεύουσαν διά τής άρετής σου. Αγαπητέ μου 
άδελφέ, ήτο βέβαιον δτι ή τύχη θά άπέκαμνε τοΰ νά μας κατατρέχη, καί δτι θά μας 
ήνοιγε μίαν ήμέραν τήν οδόν διά νά γίνωμεν κ α τ ι: Συ ευρισκεσαι εις μιαν χωράν, 
δπου ή έπιστήμη έκτιμάται, καί άποδίδεται δικαιοσύνη είς τήν άξίαν σου · έγώ, μετά 
πολλάς ταλαιπωρίας, δπως έξέλθω άπό τήν ήλιίΚαν αμάθειαν είς τήν οποίαν δυστυ
χώς εΐχον άνατραφή, κατώρθωσα νά καλλιεργήσου τάς εμπορικας μου γνώσεις, ωστε 
νά γίνω γραφεύς τοΰ μεγαλυτέρου οίκου τοΰ έμπορικοΰ τούτου κέντρου. Ί όσον δέ πε
ρισσότερον δυνάμεθα νά εΐμεθα εύχαριστημένοι άπό τήν τύχην, δσον αΰτη εΐναι καρπός 
τών ιδίων μας ιδρώτων καί τών σπουδών, τάς οποίας μόνοι μας συνετελέσαμεν.

Δύναμαι νά ελπίσω δτι θά λάβω άπάντησίν σου διά νά μέ πείση δτι εΐμαι άκόμη 
ό άγαπητός σου άδελφός;

’Εδώ εύρίσκονται δύο λογοτέχναι: ό ιππότης Μουστοξύδης καί κάποιος Σκορ- 
δίλλης * άμφότεροι σέ γνωρίζουν έκ φήμης άπό τήν έποχήν κατά τήν οποίαν έμενες 
άκόμη μέ τόν Φώσκολον. Μοΰ ζητοΰν διαρκώς ειδήσεις σου, καί έδειξαν μεγάλην 
χαράν δταν τούς έδωσα νά διαβάσουν τό άρθρον τών « Ταϊμς» σχετικως με την ακα
δημαϊκήν σου διάλεξιν είς τό A rgyle Hoorn,s.

Ά ν  δύναμαι νά σοΰ φανώ χρήσιμος δι’ οτιδήποτε, μή έχης δισταγμούς. Σέ πα
ρακαλώ καί πάλιν νά μοΰ γράψης, καί νά πιστεύσης δτι εΐμαι πάντοτε

Ό άφωσιωμένος άδελφός σου 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Βλέπουμε καθαρά, πόσο μεγάλη κι άδολη ήταν ή άγάπη  τοΰ Νικολάου πρός 
τόν Άνδρέα καί πόσο μεγάλη ή άδιαφορία ή τουλάχιστον ή άμέλεια τοΰ δευτέρου

(1) Τδ ιταλικό πρωτότυπο τοϋ γράμματος έδημοσίευσε ό γνωστός φωσκολιστής C a  m i l l  ο 
A n t o n a  — T r a v e r s i  ε’.ς τό άρθρο του « Notizie e documenti sopra Andrea Calbo», εις 
τήν «R assegna critica della le tteratu ra  ita lian a»  Arpino, 1916. Μετάφρασιν μέ σχόλια έδη- 
μοσίευσα έγώ ύπό τόν τίλον «Γράμμα τοΰ Νικολάου Κάλβου στόν αδελφό του Άνδρέα», στήν 
«Έλληνικήν Έπιθεώρησιν», ’Ιανουάριος 1937.



πρός τόν πρώτο. ’Οφείλεται άραγε αύτό σέ κακία ή πρόκειται άπλώς γιά αμέλεια ; 
Πιό πιθανό φαίνεται τό τελευταίο. Τίποτα δέ θά δικαιολογούσε νά παραδεχθούμε 
εχθρικά αισθήματα ή εχθρική διάθεσι έκ μέρους τοΰ μεγάλου μας ποιητοΰ γιά τόν 
άδελφό του.

Ά λλ ’ οδτε κανένα ένδιαφέρον δείχνει ό Άνδρέας καί πρός τούς άλλ'.υς συγγε
νείς : γιά κανένα άπό αύτούς δέν φροντίζει ή νοιάζεται πολύ. Δέν κοιτάζει ποτέ τούς 
συγγενείς του γυρίζοντας στήν Κέρκυρα. « Χαρακτηριστικό είναι -  καθώς παρατηρεί 
καί ό Ζερβός -  δτι είς τό Μαντούκι, τό πατρικό του προάστιον, σπανιώτατα έπήγε 
κατά τό διάστημα τής πολυχρόνου διαμονής του είς Κέρκυραν καί ούδένα οικείο είς 
τό μεταξύ τοΰτο άπέκτησε» (1>·

Συνοψίζοντας τις σχεσεις τοΰ Άνδρέα Κάλβου μέ τούς γονείς καί τούς λοιπούς 
συγγενείς του, μποροΰμε νά ποΰμε οτι ή μεγαλύτερη αδιαφορία διακρίνει πάντοτε τον 
ποιητή τών ’Ωδών, κι άν εξαιρέσουμε τήν ώδή του «Είς Θάνατον», μέ τήν οποίαν 
ζητεί νά έξιλεωθή μπρος στή μητέρα του, τίποτα, εντελώς τίποτα, δέν τόν κάνει νά 
θυμηθή τούς δικούς του.

** *

Ό Κ ά λ β ο ς  κ ι  οί  γ υ ν α ί κ ε ς .  — 'Η γυναίκα δέν έπαιξε σπουδαίο ρόλο στή 
ζωή τοΰ Κάλβου. Έλειψαν οί μεγάλες άγάπες, οί συναρπαστικοί έρωτες. Σ’ αύτό ό 
Κάλβος μοιάζει επίσης άρκετά μέ τό Σολωμό. Ά λλ ’ ένώ στόν τελευταίο ή γυναίκα 
παίζει σπουδαίο ρόλο, τούλάχιστο στό εργο του, άντίθετα λείπει σχεδόν καθολοκληρίαν 
άπ’ τό εργο τοΰ Κάλβου. Μονάχα ή μητέρα του τόν συγκίνησε βαθειά καί μονάχα 
σ’ αύτήν άφιέρωσε μιά ολόκληρη ώδή. Δύο-τρεΐς φορές πού στά ποιήματά του κάνει 
λόγο γιά τή γυναίκα, μιλάει μάλλον άπό πατριωτικής άπόψεως. Ανώφελα δμως θ ’ άνα- 
ζητήσουμε σ’ δλο τό εργο τοΰ Ζακυνθινοΰ ποιητοΰ τή γυναίκα σάν έμπνεύστρια έρω
τος ή άλλου αισθήματος.

Καί δμως στή ζωή του δέν έλειψαν στόν Κάλβο οί ερωτικές περιπέτειες κι οί 
αισθηματικές έπιτυχίες, ιδίως σάν βρέθηκε στό Λονδίνο. Δέν ξέρουμε άν άγάπησε στο 
Λιβόρνο, μιά ερωτική περιπέτεια δμως είχε στή Φλωρεντία, καί μάλιστα άρκετά σο
βαρή) οχι τόσο -  φαίνεται -  γιά τόν ϊδιο, δσο γιά τή δυστυχισμένη κόρη πού τόν άγάπησε. 
Πληροφορίες γ ι’ αύτό τό επεισόδιο έχουμε άπό ενα γράμμα ένός φίλου του Ίταλοΰ, 
τοΰ Πεκκιόλι, πού, καθώς φαίνεται, γνώριζε τά μυστικά τής καρδιάς τοΰ Κάλβου. 
Ά π ’ αύτό τό γράμμα μαθαίνουμε δτι ό ποιητής μας στή Φλωρεντία είχε έρωτευθή 
μιά νεαρά κόρη, όνόματι Ίουδήθ (2), στήν όποιαν εΐχε δώσει καί ύποσχέσεις γιά γάμο. 
Εΐναι δύσκολο νά ποΰμε μέ βεβαιότητα μέχρι ποίου σημείου εΐχαν φθάσει οί σχέσεις
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(1) Ά ν δ ρ έ ο υ  Κ ά λ β ο υ :  « Ή  Λύρα » έν Άθ/,ναις, εκδοσις Φέξη, εισαγωγή I. Ζ ε ρ β ο ϋ :  
« Άνδρέας Κάλβος », σελ. 6.

(2) Κατά πασαν πιθανότητα είναι ή ϊδια μέ τήν Ίουδήθ Μαροκέζι (G iuditta Marrocchesi), 
πού συναντάμε στήν άλληλογραφία τοϋ Κάλβου καί της Ματζιόττη.

τους. Ό τόνος δμως τοΰ γράμματος τοΰ Πεκκιόλι μάς επιτρέπει νά συμπεράνουμε 
δτι ήσαν πολύ προχωρημένες.

"Οταν άργότερα ό Κάλβος έκλήθηκε άπ’ τό Φώσκολο κι άφησε τή Φλωρεντία, 
λησμόνησε τήν άγαπημένη του.. Τήν έγκατέλειψε γιά πάντα χωρίς νά τής γράψη ουτε 
καν δυό λόγια ί11. Τήν άφησε πονεμένη, σέ μιά τραγική κατάστασι, γιατί οί δικοί της 
σκληρά τήν κατέκριναν γ ι’αύτή τήν άγάπη της πρός τόν άγνωστον νέον, πού σάν κομήτης 
πέρασε άπ’ τήν πόλι τους. Ή καϋμένη ή Ίουδήθ άπελπισμένη εΐχε πέσει σέ μιά οίκτρή 
άπόγνωσι καί « τά μάτια της άλλο δέν γνωρίζουν παρά διαρκώς δάκρυα». Καί σαν 
άνώφελα περίμενε γιά κάμποσο καιρό μιά είδησι ή ενα γράμμα, άνοιξε τή καρδιά της 
στόν Πεκκιόλι, στόν όποιο ό ίδιος ό Κάλβος φεύγοντας τήν εΐχε συστήσει. Στό γράμμα 
του, σένα τόνο άρκετά αύστηρό, έκεϊνος προσπαθεί νά συγκινήση τό φίλο του γιά τήν 
τόσο άκαρδη κι άχαρακτήριστη διαγωγή του. Τοΰ μιλάει γιά ύποχρεώσεις, γιά τήν 
τραγική θέσι τής άγαπημένης του, γιά τούς πόνους τής άγάπης.

Νά τό κείμενο τής έπιστολής σέ μετάφρασι<2) :

Φλωρεντία, 16 Ίανουαρίου 1817.

Ποτέ άπό σένα, Κάλβε, δέν θά περίμενα μιά τέτοια πραξι ! Πώς μπόρεσες νά 
λησμονήσης τό φίλο σου ; Τοΰ άξιζε ίσω ς; Ποιο εΐναι άραγε τό σφάλμα μου ; 'Υπο
μονή : θά μεταχειριστώ τήν έκφρασι έκείνου, πού δέν ξέρω τώρα πιά άν πρέπη νά 
άγαπώ ή νά μισώ « οί άνδρες εΐναι δλοι ίδ ιοι».

Ά λλ ’ άπό σένα ποτέ δέν θά τό έπίστευα, άπατήθηκα : γιά μένα, έστω ύπομονή. 
Άλλά γιά τήν Ίουδήθ ; Ώ  τή δυστυχισμένη ! θά τήν έγκαταλείψης ; Λησμόνησες δλες 
τίς υποσχέσεις πού τής έκανες; Δέ βλέπεις σέ ποιά κατάστασι εύρίσκεται έξ αιτίας 
σου ; Έρμαιον τής σταθερής αγάπης της καί τοΰ φόβου τής δικής σου άπιστίας. Πονε
μένη άπ’ τίς επιπλήξεις τών δικών της, έχασε τήν ήσυχίαν της καί τά μάτια της άλλο 
δέν γνωρίζουν παρά διαρκώς δάκρυα... Σύ, δταν έφυγες, έπρόφερες τ ’ δνομά μου, άπο- 
καλώντας με μονάκριβο φίλο σου καί συστήνοντάς με σ’ έκείνην.

Γι’ αύτό έμένα μόνο κι αύτή έδιάλεξε γιά νά σοΰ άναγγείλω τόν πόνο της. Κι άν 
εΐναι άλήθεια δτι έγώ ήμουνα ό φίλος σου, σέ παρακαλώ, σέ έξορκίζω είς τό άγιον 
εκείνο δνομα τοΰ όποιου ή μόνη σκέψι μέ κάνει νά τρέμω άπό ιερόν φόβον, ναί, μή 
μοΰ άρνηθής εκείνο πού σοΰ ζητώ : όποιαδήποτε εΐναι ή αίτια, άληθινή ή πλαστή, πού 
σέ κάνει νά λησμονήσης τήν δυστυχισμένην έκείνην κόρην, έμπιστέψου την σέ μένα 
ελεύθερα. Ά ν  σοΰ λείπη τό θάρρος νά πής στήν ίδια τήν σκληρήν άλήθεια, δώσε σέ
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(1) Γι’ αύτή τήν άδιαφορία τοΰ κάνει παρατήρησι καί ή Ματζιόττη λέγοντάς του νά γράψη 
στήν άγαπημένη μου πού ζητάει τακτικά ειδήσεις του (βλ. γράμμα της Ματζιόττη στό Φώσκολο της 
21 Φεβρουάριου 1817).

(2) Τό ιταλικό πρωτότυπο είς Ιταλικήν γλώσσαν έδημοσίευσε ό C a m  i l l  ο A n t o n a -  
T r a v e r s i  στό άρθρο του « Notizie e documenti sopra Andrea Calbo», πού άναφέραμε ήδη 
πάρα πάνω.

**
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μένα τήν εντολή νά της φανερώσω το μεγάλο δυστύχημα, παρά νά τήν άφήσης σέ 
μιά τόσο σκληρή αβεβαιότητα, πολύ χειρότερη άπ’ τόν ίδιο τό θάνατο. Έγώ πού πολλές 
φορές δοκίμασα μέχρι βάθους καρδίας τίς ερωτικές πίκρες, γνωρίζω άπό πείρα ποιά 
εΐναι ή κατάστασι μιας δυστυχισμένης καρδιάς πού άγαπα. Σύ έπίσης έ'δειχνες ότι είχες 
ευαίσθητη καρδιά, άλλά ή μέ άπατοΰσες τότε ή τώρα έχεις άλλάξει ».

Κατά πάσαν πιθανότητα ό Κάλβος, κατά τό σύστημά του, δέν έδωσε καμμιά άπάν- 
τησι σ’ αύτό τό γράμμα. Δέν γνωρίζουμε τί άπόγινε ή καϋμένη ή Ίουδήθ, πάντως 
ή κατάστασι της κι οί πόνοι της δέν συγκίνησαν πολύ τόν άγαπημένο της.

Γιά άλλες έρωτικές περιπέτειες στή Φλωρεντία καί στήν Ελβετία δέν ξέρουμε 
τίποτα. Στήν ’Αγγλία όμως ό Κάλβος εΐχε πολλές έπιτυχίες, κυρίως μέ μερικές μαθή- 
τριές του, πού τοϋ έστελναν καί άρκετά φλογερά γράμματα άγάπης καί στά όποια έκεϊνος 
άπαντοΰσε μέ άνάλογη διαχυτικότητα ί1*. Πώς κατέληγαν όμως αύτές οί περιπέτειές 
του καί ποιά ήταν ή συμπεριφορά του μέ τίς θαυμάστριές του δέν ξέρουμε <2>.

Στό Λονδίνο ’ίσως νά άγάπησε καί πραγματικά, γιατί παντρεύτηκε μιά Άγγλίδα 
άπό τήν όποία άπέκτησε κι ενα κοριτσάκι (3).

Γρήγορα δμως πέθαναν κι οί δύο (4). ’Αγνοούμε ποιά ύπήρξε ή οικογενειακή ζωή 
τοϋ Κάλβου, καθώς κι άν λυπήθηκε πολύ γιά τούς δύο θανάτους. Άκόμη στήν ’Αγ
γλία παντρεύτηκε γιά δεύτερη φορά όταν γύρισε άπ’ τό ταξίδι του στήν Ελλάδα, μέ 
τή διευθύντρια ένός ιδιωτικού σχολείου όπου έδίδασκε καί ό ϊδιος, άλλ’ ό γάμος αύτός, 
καθώς παρατηρεί καί ό Σιγοΰρος, Ιχει μάλλον επαγγελματικόν χαρακτήρα, κι ΐσως 
ό Κάλβος τόν έκανε έκ συμφέροντος (5).

(1) Μερικά άπο αύτά τά γράμματα έχει δημοσιεύσει ό C a m i l l o  A n t o n a - T r a v e r s i  
στό ΐδιο άρθρο πού άναφέραμε στή προηγουμένη σημείωσι.

(2) Βλ. σχετικώς καί M a r i e t t e  M i n o t o u :  « Calvos comme amoureux et comme 
am i» στήν εφημερίδα « Messager d ’Athenes» 16 Μαρτίου 1934, Μ α ρ ι έ τ τ α ς  Μ ι ν ώ τ ο υ :  
« Ό  Κάλβος ώς φίλος», περιοδικό «Έβδομάς», Μάρτιος 1934 καί Μ α ρ ι έ τ τ α ς  Μ ι ν ώ τ ο υ :  
α Ό  Κάλβος ερωτευμένος : Δύο άνέκδοτες έρωτικές επιστολές του», είς « Ίόνιον Ανθολογίαν», 
τόμος Η, 1934. Στό τελευταίο αύτό άρθρο ή Μινώτου γράφει μεταξύ τών άλλων: « Ά ν  ό Κάλβος 
δέν ήταν ώραΐος, άν καί φημίζονταν γιά τις ιδιοτροπίες, τή μισανθρωπία καί τή γκρίνια του, απέ
ναντι τών γυναικών ήταν όλο γλύκα. Αύτή τήν τακτική του όμως δέν τήν ακολουθούσε παρά όσο 
χρειάζοταν νά τίς φέρει στά νερά του. ’Έπειτα άπό τήν κατάκτησι τίς παρατούσε καί δέν τόν ξα
νάβλεπαν πιά ! Καί αύτές πού γοητεύονταν άπό τή πρώτη εντύπωση, άπό τούς καλούς του τρόπους, 
έπειτα δέν ήθελαν ν’ άκούσουν ουτε τ’ όνομά του . . . ». Καί πάρα κάτω : «Στόν κύκλο αύτόν τών 
μαθητριών -  όλο κυρίες καί δεσποινίδες -  άναπτύχθηκαν οχι λίγα ειδύλλια, άνάμεσα σ’ αύτές καί 
τοΰ αισθηματικού ποιητή. Πολλές μάλιστα έπιστολές πού βρέθηκαν μέσα στά συρτάρια του εΐναι 
γεμάτες πικρά λόγια καί παράπονα γιά τήν άπιστία του».

(3) Ξέρουμε πώς μετά τόν γάμο του κατοικούσε μέ τήν οίκογένειά του χωριστά άπό τό Φώ- 
σκολο, άλλες πληροφορίας όμως γιά τόν οικογενειακό του βίο δέν έχουμε.

(4) Ή  γυναίκα του πέθανε στά 1821. Γιά τή κόρη του άγνοούμε άκριβώς τό χρόνο τοϋ θανάτου.
(5) Κ ά λ β ο υ :  «Ά παντα » , Α θήναι, ’Εκδόσεις Στοχαστή, 1927. Βλ. πρόλογον Μαρίνου 

Σιγούρου, σελ. 6.

Συνοψίζοντας μπορούμε νά πούμε οτι ή γυναίκα δέν έσυγκίνησε ποτέ βαθειά τόν 
Κάλβο. Άπό τίς γυναίκες πού γνώρισε δυό έπαντρεύτηκε, άλλά δέν ξέρουμε άν τίς 
άγάπησε ούτε καί πώς πήγαινε μαζύ τους: πολύ άσχημα ΐσως άν κρίνουμε άπ’ τό 
χαρακτήρα του. Μέ μερικές άλλες εΐχε αισθηματικές σχέσεις, χωρίς νά τόν συγκινή- 
σουν εξαιρετικά, κι ΐσως σ’ αύτές νά μήν ήταν ολωσδιόλου ξένο καί τό συμφέρον. 
Εκείνην. τέλος, πού τόν άγάπησε είλικρινά κι άδολα στή Φλωρεντία, τήν έγκατέλειψε 
άσπλαχνα χωρίς δυό λόγια παρηγοριάς, κι ουτε μπορεί νά τόν δικαιολογήση ή συν- 
αίσθησις τής τραγικής οικονομικής του καταστάσεως.

Γιά νά τελειώνουμε τίς σχέσεις τοϋ Κάλβου μέ τίς γυναίκες, πρέπει νά άναφέ- 
ρουμε τήν Ματζιόττη, τήν γνωστή φίλη τοϋ Φώσκολου, πού τόσο πιστή τοΰ έμεινε 
σ’ όλη της τή ζωή. Οί σχέσεις της μέ τό Κάλβο ήσαν μάλλον έμμεσες, έξ αιτίας τοΰ 
Φώσκολου, πού σύστησε τό συμπατριώτη του στή φίλη του. Ή  Ματζιόττη έξετίμησε 
τίς πολλές άρετές τοϋ Κάλβου, καί τόν άγάπησε πολύ, γιατί έβλεπε στό πρόσωπό του 
ένα πολύτιμο φίλο καί βοηθό τοΰ Φώσκολου. "Οταν κι όπως μποροΰσε τόν έβοηθοΰσε : 
αύτή έσύστησε στόν ποιητή τών Χαρίτων νά τόν πάρη μαζύ του καί έπειτα, πολλές 
φορές, ΐοΰ έστελνε καί κρυφά άπ’ τό Φώσκολο — γιά νά μή πληγώση τήν φιλαυτία 
τοΰ τελευταίου, — οικονομικά βοηθήματα καί γιά τούς δύο. Τά γράμματά της τόσο 
πρός τό Φώσκολο όσο καί πρός τόν ΐδιο τόν ποιητή μας εΐναι γεμάτα έπαίνους καί 
καλά λόγια γιά τόν Κάλβο α). ’Αργότερα όμως, δταν έμαθε τή συμπεριφορά του καί 
τήν έγκατάλειψι τοΰ Φώσκολου, έχασε κάθε έκτίμησι κι δταν τόν ξανασυνάντησε 
στή Φλωρεντία -  τό χειμώνα τοΰ 1821 — καθώς ή ΐδια γράφει, τοΰ φέρθηκε πολύ 
ψυχρά.

Σχετικώς μάλιστα μέ τίς σχέσεις τοΰ Κάλβου καί τής Ματζιόττη, ή τελευταία, 
σ’ ένα γράμμα της πρός τό Φώσκολο, μάς πληροφορεί δτι ό Κάλβος καταχράστηκε 
μερικά χρήματα, πού τής εΐχε ζητήσει γιά νά βοηθήση δήθεν τό Φώσκολο. Άλλά γ ι’ 
αύτή τήν κατάχρησι καθώς καί γιά μιά άλλη πού έκανε ΐσως είς βάρος τής ίδιας θά 
μιλήσουμε άλλοτε (2). Τό βέβαιο εΐναι ότι καί πρός τήν Ματζιόττη ή συμπεριφορά τοΰ 
Κάλβου δέν ήταν καλή. Ένώ εκείνη τόν έβοήθησε πάντοτε τόσο πολύ καί τόσο καλά 
λόγια είπε γ ι’ αύτόν, ό Κάλβος πολλές φορές άργοΰσε νά τή; στέλνη ειδήσεις γιά τό 
Φώσκολο — πού μέ τόση λαχτάρα έκείνη έπερίμενε (3) — καί δταν μπόρεσε τής κα
ταχράστηκε — καθώς φαίνεται — δυό φορές χρήματα. ("Επεται συνέχεια)
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(-1) Τή σχετική άλληλογραφία τοΰ Φώσκολου καί τής Ματζιόττη γιά τό Κάλβο θά δημοσιεύσω 
προσεχώς.

(2) Μαρτυρία έχουμε σέ δύο γράμματα τής Ματζιόττη πρός τό Φώσκολο, άπ’ όπου φαίνεται 
ότι ό Κάλβος επωφελούμενος τής προθυμίας της Ματζιόττη νά βοηθήση τό Φώσκολο τής πήρε χρή
ματα γιά δώση δήθεν στό φίλο του ένω τά κράτησε ό ’ίδιος.

(3) Σέ πολλά γράμματά της ή Ματζιόττη παρακαλεϊ τόν Κάλβο νά τής στέλνη ειδήσεις τοΰ 
Φώσκολου. Βλ. τά γράμματα τής 20 ’Ιουλίου 1816, 4 ’Οκτωβρίου 1816, 21 Δεκεμβρίου 1816, 21 Φε
βρουάριου 1817.
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Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ Κ Α Ι ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ Κ Α Ι ΤΟΓ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ

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

Είς τόν έρευνώντα τοϋ παρελθόντος τάς σελίδας καί τών καθ’ήμάς άνθρώπων τήν 
ιστορίαν έξετάζοντα, άπειρος παρίσταται τών ψυχικών έκδηλώσεων ή ποικιλία. Παρά 
τόν 'Όμηρον καί τόν Σοφοκλέα καί τόν Γκαΐτε, παρά τόν Πλάτωνα καί τόν Άριστο- 
τέλην καί τόν Κάντιον καί τούς άλλους δαιμονίους άνδρας, δσοι είς τά υψη της γνώ- 
σεως άνερχόμενοι καί την σφαίραν της έπιστήμης εύρύνοντες πολλαχώς προάγουσι τόν 
βίον, έρπει τών συνηθεστέρων άνθρώπων ό δμιλος, παρά δέ τούς Άλεξάνδρους καί τούς 
Καίσαρας καί τούς Ναπολέοντας καί τούς λοιπούς ήρωας τής βουλήσεως καί τής δρά- 
σεως, οίτινες τάσσονται είς τό Πάνθεον τής παγκοσμίου ιστορίας, κινοΰνται κατά τά 
νεύματα καί τά παραδείγματα έκείνων αί παντοΐαι άσθένειαι τοϋ χαρακτήρος.

Έζητήθησαν δ’ έκ παλαιοϋ χρόνου αί αίτίαι, δι’ άς άλλοι τών άνθρώπων ευφυείς 
γίνονται καί μεγαλοφυείς καί ευαίσθητοι καί μεγαλόψυχοι καί μεγαλοπράγμονες, άλλοι 
δέ τουναντίον άμβλεΐς καί ηλίθιοι καί άνάλγητοι μάλλον ή ήττον καί άσθενεϊς τόν 
χαρακτήρα. Καί τινες μέν ένόμισαν δτι πάντες οί άνθρωποι τάς αύτάς έχουσιν έκ 
φύσεως ψυχικάς δυνάμεις, τής τοιαύτης δέ ή τοιαύτης διανοητικής καί ήθικής διαμορ- 
φώσεως αύτών αιτία γίνεται ή περιβάλλουσα φύσις καί ή έπίδρασις ή κοινωνική, άλλοι 
δ’έδίδαξαν δλως τάναντία, δτι δήλα δη ή πνευματική καί ήθική τών άνθρώπων δια
φορά έκ μόνων προέρχεται τών στοιχείων, δσα παρά τών γονέων κληρονομοϋσιν. Ά λλ ’ ή 
άκριβεστέρα έρευνα άπέδειξεν δτι είς τήν άνάπτυξιν τής διανοίας καί τοΰ χαρακτήρος 
έκάστου άτόμου άμφότεροι μάλλον ή ήττον οί είρημένοι παράγοντες συντελοΰσιν, ή 
προδιάθεσις, ήτις εΐναι τής κληρονομικότητος προϊόν, καί τό περιβάλλον.

"Οτι δέ ψυχικαί τών γονέων ιδιότητες κληροδοτούνται είς τά τέκνα έπί τε τών 
άνθρώπων καί τών ζώων δεικνύουσι πρώτα τά φαινόμενα. Παρετήρησαν ήδη ή ’Ανα
τολή καί ή 'Ελλάς καί ή Ρώμη. Είς τά ιερά βιβλία τοΰ Μανοΰ λέγεται δτι τά τέκνα 
γίνονται δμοια πρός τούς γεννήσαντας καί δτι ό κακός έχει τήν πονηράν φύσιν εΐτε 
παρά τοΰ πατρός λαμβάνων εϊτε παρά τής μητρός εΐτε παρ’ άμφοτέρων. Καί παρ’ 
Όμήρω δέ συνήθης εΐναι ή γνώμη δτι οί άγαθοί γονείς άγαθά τέκνα γεννώσι. Καί 
τών έπειτα δ’ Έλλήνων οί σοφοί, οΐτινες είς υπέρτερα άποβλέποντες ιδεώδη καί περί 
εύγονίας ώμίλησαν πρώτοι, έξήτασαν τής ψυχικής κληρονομικότητος τήν δύναμιν. Έν 
τή Πολιτεία ό Πλάτων άποφαίνεται δτι οί άριστοι άνδρες άνάγκη μετά τών άριστων 
γυναικών νά συζώσι καί τούτων μόνον τά τέκνα νά τρέφωνται, έάν μέλλη έξ άριστων 
νά άποτελήται ή πολιτεία. Παραπλήσια δέ εΐπον καί ό Αριστοτέλης καί άλλοι. 
Ό  Πλούταρχος όρμώμενος έκ τής γνώμης δτι έκ γονέων άφρόνων καί νοσωδών δμοια

τέκνα γεννώνται καί έκ πονηρών πονηρά καί χρηστά έκ χρηστών, έπαινεΐ τάς περί πολι
τείας τών Σπαρτιατών διατάξεις τοΰ Λυκούργου. Καί ό Ρωμαίος συγγραφεύς Σουητώνιος 
περί τοΰ Νέρωνος εΐπεν δτι έφεοεν έν έαυτώ τοΰ πατρός καί τής μητρός τάς κακίας.

Άλλά πολλώ μάλλον δίελεύκαναν τό ζήτημα τής ψυχικής κληρονομικότητος αί 
πολλαπλαΐ τών νεωτέρων χρόνων ζητήσεις. Διά πλείστων παρατηρήσεων έπιστώθη 
δτι είς τά έκγονα άνακύπτουσιν ή όξύτης τών αισθήσεων καί αί διάφοροι άσθένειαι 
αύτών, ή περί τήν μουσικήν εύαισ9·ησία καί άναισθησία έν πάσαις ταϊς άποχρώσεσιν 
αύτών, ώσαύτως δέ ή μνήμη καί ή φαντασία καί ή κρίσις καί ό χαρακτήρ.

Ό Μπούφον καί άλλοι ούχί ολίγοι παρετήρησαν δτι ό χαρακτήρ τών κυνών, τών 
ίπποαν καί τών άλλων ζφων μεταδίδεται είς τά έκγονα αύτών. Ό  δέ Γκαλτόν καί ό 
Ριμπό καί ό Λομπρόζο καί άλλοι παρατίθενται πλεϊστα παραδείγματα έπιφανών 
άνδρών, οΐτινες εΐχον άπογόνους μάλλον ή ήττον κατά τήν διάνοιαν καί τάς άλλας 
πνευματικάς ικανότητας όμοιους, έξ ών μνημονεύομεν τούς μουσικούς Άλλέγκρι, Μπάχ, 
Μπετόβεν, Μέντελσον, Μόζαρτ, τούς ζωγράφους Μπελλίνι, Μουρίλλο, Ραφαήλον, 
Τιτσιάνον, Βάν Ντύκ, τούς ποιητάς Αισχύλον, Σοφοκλέα, Άριστοφάνην, Τάσσον, Ρα- 
κίναν, τούς σοφούς Σενέκαν, Στεφάνους, Γρότιον, Αμπέρ, Μπερνουϊγί, Δαρβϊνον, 
Χαΐρσελ, Λιννέ. Παρετήρησε δέ καί ό Βολταΐρος, δτι 6 χαρακτήρ κληροδοτείται άπό 
τών γονέων είς τά τέκνα. Έν τώ Φιλοσοφικώ λεξικώ του παρατηρεί ό Βολταΐρος 
δτι οί ’Άππιοι έν Ρώμη έγένοντο υπερήφανοι, οί Κάτωνες αυστηροί, οί Γυΐζαι έν 
Γαλλία τραχείς καί άλαζόνες.

Καί ό Γερμανός Βιντερμάϋστερ ευρίσκει έν τινι μελέτη περί τών τεσσάρων Και- 
σάρων Τιβερίου, Καλιγούλα, Κλαυδίου καί Νέρωνος όμοίαν ψυχικήν κληρονομικότητα. 
Καί ό Ίρελάντ άποδεικνύει τήν ψυχικήν κληρονομικότητα έν τή βασιλική οίκογενεία 
τής 'Ισπανίας άπό Ίωάννου τοΰ Β' τής Καστιλίας μέχρι τοΰ Καρόλου Β' (1440-1700), 
καί ό Σαίν Σιμόν έν τή οίκογενεία τών Κοντέ έν Γαλλία. Έν πολλαΐς οίκογενεία? ς 
τής Αγγλίας, οΐον τών Πίττ, Φόξ, Γκρινβίλ, δεικνύει τό κληρονομικόν ό Γκαλτόν, 
έν παλαιοτέραις δέ, ώς Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος, τών Πτολεμαίον, τοϋ Καρχτ,δονίου 
Βάρκα, τοΰ Μεγάλου Θεοδοσίου, τοΰ Μεγάλου Καρόλου, τών Μεδίκων, άλλοι σοφοί 
πολλοί. Είς δμοια πορίσματα κατέληξαν ό Βίοσμα, ό Ηέτερς καί άλλοι.

Καταφανής δέ εΐναι καί τών άνωμαλιών τοϋ ψυχικοΰ βίου ή μετάδοσις άπό τών 
γονέων είς τά τέκνα. Παραδείγματα παρέχει ό καθ’ ήμέραν βίος, ώσαύτως δέ ή έπι- 
στημονική έρευνα. Ό  Βολταΐρος ώμίλησεν ήδη περί τάσεως πρός αύτοχειοίαν κληρο- 
νομηθείσης. Ό Γκάλ παρετήρησεν οτι έν ■ τινι οίκογενεία παιδίον, τοΰ οποίου ό πάπ- 
πος καί ό πατήρ εΐχον άποθάνει έκ καταχρήσεως οινοπνευματωδών ποτών, ήσθάνετο 
έν ήλικία πέντε ετών σφοδράν κλίσιν πρός τό πίνειν. ’Άλλοι άναγράφουσιν οίκογενείας 
δλας, αΐτινές κατεστράφησαν έκ κληρονομηθείσης διψομανίας. Εινε δέ γνωστόν δτι καί 
ό Ζολάς περιέγραψε τήν έκ κληρονομικής διψομανίας καταστροφήν είς τά μυθιστορή
ματα αύτοΰ καί άπό σκηνής έπέδειξαν τά έπακολουθήματα τής ψυχικής κληρονομιάς 
καί άλλοι, καί ό ’Ίψεν καί ο Μπριέ.
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Α ί τ ί α ι κ α ί  νόμο ι  τή ς  κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό τ η τ ο ς .  — Στηρίζεται, δέ ή ψυχική 
κληρονομικότης έπί τής κληρονομικότητος τής σωματικής. Αί ψυχικαί λειτουργίαι είναι 
συνηρτημέναι πασαι πρός τόν οργανισμόν, πρώτιστα δέ πάντων πρός τό νευρικόν σύ
στημα, καί δή τόν έγκέφαλον. Τό ποσόν τοϋ εγκεφάλου καί τό ποιόν καί τό βάρος 
καί τής φαιας ούσίας ή έκτασις καί ή σύνδεσις τών νευράδων πρός άλλήλας συντε- 
λοΰσιν είς τήν έκδήλωσιν καθόλου τών ψυχικών λειτουργιών. Συντείνει δέ καί τό άρτιον 
ή άτελές τών αισθήσεων, αίτινες πάλιν έξαρτώνται άπό τών αισθητηρίων καί τών 
κέντρων τών αισθητικών.

Άλλά καί τοϋ λοιπού όργανισμοΰ ή ίδιάζουσα κατασκευή καί λειτουργία, ή σω
ματική έξις καί διάθεσις, άσκοΰσιν έπί τόν ψυχικόν βίον ροπήν. Τό οξύνουν καί εύ- 
αισθητον καί δραστήριον, τό άδιάφορον καί άπαθές καί άψίκορον, τό ευθαρσές καί το 
γενναΐον καί τό ευελπι, τό δύσελπι καί τό άθαρσές καί τό άπαισιόδοξον καί δσα άλλα 
τοιαϋτα όρμώνται άπό τής ιδιοσυγκρασίας καί ιδιοσυστασίας έκάστου άνθρώπου, ήτις 
έχει τήν αρχήν καί άπό τοΰ νευρικοΰ συστήματος καί άπό τών εσωτερικών έκκρίσεων 
τών άδένων καί τών άλλων χυμών. Καί φαίνεται ή ροπή αΰτη τής σωματικής έξεως 
κατά τάς παθολογικάς μάλιστα καταστάσεις. Αί ψυχικαί παθήσεις έπακολουθοΰσι 
κυρίως είς τάς άνωμαλίας τοΰ έγκεφάλου καί τής καρδίας καί τών νεφρών καί τών 
πεπτικών καί άλλων οργάνων. Παρετήρησαν ταΰτα καί ό 'Ιπποκράτης ήδη καί ό 
’Αρεταίος καί ό Γαληνός καί άλλοι παλαιοί ιατροί, ο'ίτινες καί περί έπιληψίας ώμί- 
λησαν καί περί ύποχονδρίας προερχομένης έκ τοΰ στομάχου.

Καί νεώτεραι δέ ζητήσεις άπέδειξαν δτι πάσαι αί τοιαϋται παθήσεις τών δια
φόρων οργάνων έχουσιν έπίδρασιν καί έπί τήν ψυχήν. Ή έλλειψις τροφής προξενεί είς 
τόν ύγιά άνθρωπον έλαφράς ταραχάς, είς τούς δυσπεπτικούς ή πείνα έλαττώνει τήν 
δρεξιν πρός πνευματικήν εργασίαν, γίνεται δέ καί παραισθήσεων αιτία καί παραλη
ρημάτων. Καί θλίψις δέ καί μελαγχολία καί εύοργησία καί φόβος τοϋ θανάτου καί 
τάσις πρός αύτοχειρίαν καί άβουλησία καί έμμονοι ίδέαι καί μανία έχουσι τήν άφε- 
τηρίαν αύτών άπό τής δυσπεψίας. Οί καρδιακοί πάλιν έχουσι δύστροπον χαρακτήρα 
καί εΐναι είς νευροπάθειάς καί είς φρενικά νοσήματα επιρρεπείς. 'Υποπίπτει δέ καί 
είς τήν κοινήν άντίληψιν δτι καί ή υπεραιμία καί ή άναιμία καί ή διαφθορά τοΰ 
αίματος έξ οίασδήποτε προερχόμενα αιτίας προξενοΰσιν άνωμαλίας ψυχικάς, οίον πα
ραισθήσεις καί παροξυσμούς, προσέτι δέ δτι τά οινοπνευματώδη ποτά έπιφέρουσιν 
εύφροσύνην καί μέθην, ή δέ κατάχρησις αύτών καί μείζονας προξενεί ταραχάς τής 
σωματικής καί τής πνευματικής λειτουργίας.

’Αλλ’ ό οργανισμός τών έκγόνων τοΰ άνθρώπου καί τών άλλων ζώων δπως καί 
τών φυτών, είναι δμοιος πρός τόν οργανισμόν τών γονέων, καί μάλιστα πολλάκις 
μέχρι τών έσχάτων λεπτομερειών. "Εκαστον ον γεννά δμοιον πρός έαυτό· τό φυτόν 
γίνεται δμοιον πρός τό φυτόν, έκ τοϋ όποιου προέρχεται, τό ζώον δμοιον πρός τό 
ζώον, έξ οδ γεννάται, τό παιδίον παρεμφερές πρός τούς γονείς αύτοΰ. Καταφανής 
εΐναι ή όμοιότης αδτη είς τούς εξωτερικούς χαρακτήρας, τό μέγεί,ος καί τήν μορφήν
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καί τήν κεφαλήν καί τούς οφ&αλμούς καί τό χρώμα καί τήν φωνήν καί τά ιδιόρ
ρυθμα σημεία τοΰ σώματος καί δσα άλλα. Παρετηρήθησαν καί ταΰτα άπό παλαι- 
οτάτων χρόνων : « γεννά ό άνθρωπος άνθρωπον », εΐπεν ό ’Αριστοτέλης, « ώστε διά τό 
εκείνον τοιόνδ’ εΐναι ή γένεσις τοιάδε συμβαίνει». Μαρτυροϋσι δέ καί τά περί έξευ- 
γενισμοΰ φυτών καί ζώων διδάγματα καί αί περί γάμων γνώμαι τών 'Ελλήνων, περί 
ών είπομεν πρότερον. Παρά Ρωμαίοις ύπήρχον καί γένη δλα, ώς ύπάρχουσι καί νΰν 
παρ’ ήμίν καί παρ’ άλλοις, άπό κληρονομικοΰ τίνος γνωρίσματος ονομαζόμενα.

Καί δέν περιορίζεται μόνον είς τά είρημένα ή κληρονομικότης, άλλ’ έπεκτείνεται 
είς τόν δλον οργανισμόν.· Ή έπιστημονική έξέτασις δεικνύει δτι καί ή.κατασκευή τής 
καρδίας καί τοΰ στομάχου καί τών νεφρών καί τοΰ ήπατος καί τών αιμοφόρων άγ- 
γείων καί τών οστών καί τοΰ νευρικοΰ συστήματος εΐναι όμοία έπί τών γονέων καί 
τών τέκνων. Είς τινας οίκογενείας παρατηρεΐται καί τάσις πρός παχυσαρκίαν κλη- 
ροδοτουμένη, καί πρόωρος τής κόμης λεύκανσις, έτι δέ ραχΐτις καί νεφρΐτις καί ήπα- 
τίτις καί άλλαι άνωμαλίαι. Οΰτως έξηγεϊται καί ή πρόοδος τών οργανισμών καί ή 
γένεσις τών ποικιλιών αύτών, ώσαύτως δέ ό εκφυλισμός, ένεκα άσθενειών κληρονο
μουμένων.

Καί καταφαίνεται άριδήλως έντεΰθεν δτι έπί τής σωματικής στηρίζεται ή ψυ
χική κληρονομικότης. Ή υπερευαισθησία τής άφής ή έπί πολλών γενεών παρατηρου- 
μένη προέρχεται έξ ύπερβολικής λεπτότητος τών άπτικών οργάνων, ήτις μεταδίδεται 
καί ένισχύεται κατά μικρόν · ή άχρωματοψία έκ παθήσεως τών οπτικών ίνών κλη- 
ροδοτουμένης· ή δύναμις τής άντιλήψεως καί τής μνήμης καί τής κρίσεως έξ ύγιοΰς 
καί άλωβήτου νευρικοΰ συστήματος μεταγγιζομένου καί άναπτυσσομένου άπροσκό- 
πτως. Καί ή περί τήν μουσικήν δ’ εύαισθησία έκ τούτου ερμηνεύεται, δτι διά πολλών 
γενεών διαμορφούμενα καί τελειούμενα κληρονομούνται τό αισθητήριον τής ακοής καί 
τά άκουστικά τοϋ έγκεφάλου κέντρα, τό δ’ εύόργητον καί ή δυστροπία τοΰ χαρα- 
κτήρος καί αί άλλαι ψυχικαί άνωμαλίαι έξ άλλων τοΰ σώματος ιδιορρυθμιών καί 
παθήσεων, μεθ’ ών εΐναι συνηρτημέναι αί ένέργειαι καί αί έκδηλώσεις αί ψυχικαί. 
’Εννοείται δτι δέν μεταδίδονται αί ψυχικαί ιδιότητες άποτετελεσμέναι είς τά τέκνα, άλλά 
μόνον ώς προδιαθέσεις, αίτινες εΐναι συνημμέναι πρός τήν σωματικήν καταβολήν.
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Η ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΑΝΘΡΩΠΟΓ ΩΣ ΜΕΤΡΟΓ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 
Κ Α Τ Α  ΤΗΝ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗΝ Κ Α Ι Κ Α Τ Α  ΣΩΚΡΑΤΗ

τοΰ καθηγητοϋ της Φιλοσοφίας τοΰ Δικαίου έν τω Β. I Ιανεπιστημίω Μπάρι 
κ. ΓΚΟΤΪΝΤΟΤ ΓΚΟΝΕΛΛΑ.

Ό Grote εις τήν περί Πλάτωνος γνωστήν μελέτην του, στηριζόμενος έπ'ι τοΰ 
ακολούθου χωρίου τοΰ Κρίτωνος, προσπαθεί νά άποδείξη δτι ό Σωκράτης παραδέχεται 
τον άνθρωπον ώς «πάντων χρημάτων μέτρον», καί έπομένως δτι πλησιάζει προς τήν 
σχετικήν θεωρίαν της σοφιστικής.

Τό έν λόγω χωρίον τοΰ Κρίτωνος εχει ώς έξής: « Σ ω κ ρ ά τ η ς .  — Οιδα γάρ δτι 
όλίγοις τισι ταΰτα καί δοκεΐ καί δόξει. ΟΙς οδν οδτω δέδοκται καί οις μή,τούτοις οΰκ 
έστι κοινή βουλή, άλλ’ ανάγκη τούτους άλλήλων καταφρονεΐν, όρώντα τά άλλήλων βου
λεύματα. Σκόπει δή οδν καί σύ εύ μάλα, πότερον κοινωνεΐς καί ξυνδοκεΐ σοι».

Σχολιάζων τό χωρίον τοΰτο, δπερ δύναται νά θεωρηθή ώς πλήρης άποδοχή τής άρ- 
χής τής ύποκειμενικότητος, ό Grote γράφει δτι ένταΰθα έπαναλαμβάνεται τό δόγμα τοΰ 
Πρωταγόρου, καθ’ δ ό άνθρωπος είναι μέτρον τών πραγμάτων. Ά λλ ’ή τοιαύτη έρμηνεία 
τοΰ Grote προχωρεί άναμφισβητήτως πέραν τής πραγματικής σημασίας τών λόγων τοΰ 
Σωκράτους, καθότι συγχέει τάς προσωπικάς ιδέας τοΰ άτόμου, τάς οποίας τό άτομον δέν 
δύναται ποτέ νά αγνόηση καί παραγνώριση, μέ τήν υποκειμενικήν αυθαιρεσίαν τής σοφι
στικής. Πρόκειται περί δύο θέσεων ούχί μόνον διακεκριμένων, άλλά καί αντιθετικών.

"Οταν ό Πρωταγόρας ύποστηρίζη δτι ό άνθρωπος εΐναι μέτρον πάντων τών πραγμά
των, θέτει τήν έπιστήμην είς θέσιν παθητικής αίσθήσεως, καί παραδέχεται τήν δυνατότη
τα συνυπάρξεως αντιφάσεων: άρνεΐται τήν αντικειμενικότητα τής άληθείας, ΐνα υποστήριξή 
δτι ή έπιστήμη βασίζεται έπί τών φρονημάτων τών άτόμων (βλ. Άριστ. Μεταφ. IV).

Αί άρχαί αύται, άντιθέτως, εΐναι άπόλυτος άρνησις τών θεωριών τοΰ Σωκράτους. 
Ά λλ ’ ό Grote καί άλλοι ιστορικοί προσπαθούν νά δικαιολογήσουν τήν θέσιν διά φρά- 
σεών τινων ειλημμένων έκ τών Διαλόγων τοΰ Πλάτωνος, ιδία δέ έκ τών Απομνημο
νευμάτων τοΰ Ξενοφώντος, έξ ών ό Σωκράτης προκύπτει ούχί έχθρός ή άντίπαλος, άλλά 
φίλος τών σοφιστών.

Πράγματι, ό Σωκράτης έπιπλήττει τόν Πρωταγόρα ώς άγνοοΰντα τήν άξίαν τών 
λέξεων, ένω έκεϊνος γνωρίζει νά ποιήται τήν άρμόζουσαν χρήσιν, καθότι, λέγει, διετέ- 
λεσεν μαθητής τοΰ σοφιστοΰ Προδίκου: « Έγώ έμπειρος διά τό μαθητής είναι Προ- 
δίκου τουτουί». Κατά τόν Grote, ό Σωκράτης διά τών λόγων τούτων αναγνωρίζει 
δτι έμελέτησε καί δτι άκολουθεΐ τήν σοφιστικήν, διότι παρά Προδίκου έξέμαθε νά 
κάμνη διάκρισιν τών «ονομάτων»: «Προδίκου μυρία τινά άκήκοα περί ονομάτων διαι- 
ροΰντος». Είς τόν περί Κρατύλου Διάλογον, ό Σωκράτης λέγει δτι άγνοεΐ τί νά άπαν- 
τήση εις μίαν έρώτησιν, έπειδή δέν τήν ήκουσεν ακόμη καί δέν παρηκολούθησε το άντί
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πεντήκοντα δραχμών σχετικόν μάθημα τοΰ Προδίκου, τόν όποιον μάλιστα άποκαλεΐ «ό 
ήμέτερος εταίρος Πρόδικος». Άλλαχοΰ ομολογεί δτι άπέστειλε μαθητάς είς τόν Πρό- 
δικον καί είς άλλους σοφιστάς, άναγνωρίζων αύτούς ώς άνδρας σοφούς καί θεσπεσίους, 
«σοφοΐς τε καί θεσπεσίοις άνδράσι».

Ά λλ’ούχί μόνον ό Πρόδικος έπαινεΐται παρά τοΰ Σωκράτους, άλλά καί άλλοι σο- 
φισταί, μεταξύ τών οποίων ό Θρασύμαχος, δστις είς τήν Πολιτείαν άπο καλείται μακάριος 
(«ώ μακάριε Θρασύμαχε») καί έπαινεΐται παρά τοΰ Σωκράτους, καθότι « μοί πράος 
έγένου καί χαλεπαίνων έπαύσω», καί διότι έγένετο φίλος του: « έμέ καί Θρασύμαχον 
άρτι φίλους γεγονότας».

Τά μνημονευθέντα χωρία άποτελοΰσι τάς κυριωτέρας μαρτυρίας τής μεταξύ Σω
κράτους καί σοφιστών άμοιβαίας φιλίας. Αύται δμως κατ’ ούδένα λόγον άρκοΰσιν δπως 
άντισταθμίσωσι τήν άπηνή πολεμικήν, τήν οποίαν είς δλους σχεδόν τούς Διαλόγους 
ο Σωκράτης άσκεΐ έναντίον τών σοφιστών, οΐτινες όμιλοΰσι καί διδάσκουσι πράγματα
τά όποΐα άγνοοΰσι, οϊτινες διά τήν δίψαν τοΰ κέρδους διαφθείρουσι τούς νέους καί
ο’ίτινες βραδύτερον έγένοντο καί ή αιτία τής καταδίκης τοΰ Σωκράτους.

Πρόκειται μάλλον περί σποραδικών έκδηλώσεων καί φράσεων περιωρισμένης ση
μασίας, καθότι έν αύταΐς γίνεται λόγος μόνον περί προσωπικών τινων φιλιών (ή λέξις 
έταΐρος προσλαμβάνει μάλιστα παρά τώ Σωκράτη ένίοτε ειρωνικόν χαρακτήρα), καί 
ούχί περί άποδείξεως τής ταυτότητος τών θεωριών, ώς ό Grote υποστηρίζει (βλ. H ist, 
of Greece V III, 479 έπομ.), δικαιολογούσης καί τήν παρά τοΰ Herm ann έκφρα- 
σθεΐσαν γνώμην, δτι ό νέος κύκλος τής έλληνικής φιλοσοφίας άρχεται ούχί μέ τόν 
Σωκράτη, άλλά μέ τούς σοφιστάς.

Ώς γνωστόν, ό H egel διαιρεί τήν ιστορίαν τής έλληνικής φιλοσοφίας εις τρεις 
περιόδους, έξ ών ή πρώτη, άρχομένη άπό τόν Θαλήν, φθάνει μέχρι τοΰ Άριστοτέ-
λους, δεδομένου δτι ό γερμανός φιλόσοφος δέν αναγνωρίζει τόν Σωκράτη ώς έγκαι-
νιαστήν νέου φιλοσοφικοΰ συστήματος. Κατ’ άλλους ιστορικούς, άντιθέτως, ή νέα πε
ρίοδος άρχεται άπό τών σοφιστών, θεωρουμένων ώς πραγματικών άνακαινιστών (Βλ. 
Hermann, Gesch. d. P latonism um , I , 217 έπόμ., -  Deutinger, Gesch. d. Phil., 
I , 235, -  Meberweg, Grund. Gesch. d. P h il., I , 9). Κατά τούς τελευταίους τού
τους ιστορικούς, τών οποίων ή γνώμη συμπίπτει μέ τάς θεωρίας τοΰ Grote, ό Σω
κράτης έδέχθη παρά τής σοφιστικής τήν υποκειμενικήν κατεύθυνσιν τής φιλοσοφικής 
έρεύνης, ήτις αποτελεί τό πραγματικώς νέον στοιχεΐον έναντι της φυσικής κατευθύν- 
σεως τών προσωκρατικών φιλοσόφων.

Διά νά άποδειχθή πόσον ή θέσις τοΰ Grote βασίζεται έπί άσθενών επιχειρημά
των, άρκεΐ νά προσδιορισθώσιν δύο σημεία: α') τί έννοΰμεν διά τοΰ δρου σοφιστική, 
καί β') ποΐαι εΐναι αί κυριώτεραι διαφοραί μεταξύ Σωκράτους καί σοφιστικής.

Ά ν  διά τοΰ δρου σοφιστική υπονοείται μόνον μία γενική τέχνη διδασκαλίας, άπο- 
κλειομένης οίασδήποτε ταυτότητος θεωριών μεταξύ τών σοφιστών φιλοσόφων, τότε 
δίκαιον Ιχει ό Grote άποκαλών τόν Σωκράτη σοφιστήν. Πρέπει δμως νά παρατη-



ρήσωμεν οτι έν τοιαύτη περιπτώσει έπίσης καί ό ΙΙλάτων καί ό ’Αριστοτέλης δύνανται 
νά θεωρηθώσιν ώς σοφισταί, καθότι μία μόνον γενική καί ακαθόριστος έννοια εχει 
μάλλον χαρακτήρα σχετικόν. Έκτος τοϋ γεγονότος, δτι θά παρέμενε πάντοτε ή δια
φορά, δτι οί σοφισταί άπήτουν πληρωμήν διά τήν διδασκαλίαν, ό δέ Σωκράτης άπίε 
ποιείτο οιανδηποτε αμοιβήν, ιστορικώς είναι ανακριβές νά θεώρηση τις τούς σοφιστάς 
απλώς ως διδασκαλους, δεδομενου οτι μεταξύ αύτών ύπάρχει αναμφισβήτητος κοινω
νία ιδεών.

Άντιπαραβάλλοντες τάς βασικάς άρχάς τών σοφιστικών θεωριών μετά τών στοι
χειωδών διδασκαλιών του Σωκρατους, είναι ευκολον να έξάρωμεν τάς ύπαρχούσα- 
διαφορας, και επομενως ν αποδειξωμεν ώς άνακριβή καί σφαλεράν τήν παρά τοϋ Grote 
υποστηριζομενην γνώμην περι ενιαίου τών θεωριών μεταξύ σοφιστικής καί σωκρατι
κής φιλοσοφίας. ·

Βεβαίως, καθώς παρατηρεί ό Zeller (Filosofia dei Greci, II , 156), δέν πρό
κειται περί άντιθέσεως, ώς μεταξύ άληθείας καί ψεύδους, μεταξύ καλοϋ καί κακοΰ: 
άλλ’ οπωσδήποτε άντίθεσις ύπάρχει.

Διά τήν άκριβή θέσιν τοΰ προβλήματος είναι έπομένως άνάγκη νά έξετασθή άν 
εις την σοφιστικήν καί τήν σωκρατικήν φιλοσοφίαν ύπάρχουν σημεία κοινά ή διάφορα 
δσον άφορά τήν περί άνθρώπου έννοιαν. Πρός έπίτευξιν μιας γενικής καί συνθετικής 
έρεύνης, θά άντιτάξωμεν τούς. βασικούς χαρακτηρισμούς καί θεωρίας τών δύο τούτων 
φιλοσοφικών συστημάτων.

Θέσε ι ς  τ ή ς  σ ο φ ι σ τ ι κ ή ς .

Κατά τής παραδόσεως: τίθενται ύπό συζήτησιν δλαι αί άλήθειαι της έποχής.
Κατά της φυσικής θεωρίας: δέν άναζητοΰνται πλέον αί ύλικαί καί τελικαί αΐτίαι 

τοΰ κόσμου.
Υποκειμενικοτης της γνωσεως: ο άνθρωπος, διά τών ιδεών καί τών τάσεών του, 

θεωρείται μέτρον τών πραγμάτων.
Γνωσεολογικός σκεπτικισμός.
Ηθικός σκεπτικισμός, πηγάζων έκ τοΰ γνωσεολογικοΰ σκεπτικισμοΰ καί καταλή- 

γων είς πρακτικήν άνηθικότητα.
Διάδοσις τοΰ άθεϊσμοΰ.
Δέν άναζητεϊται ή άντικειμενική άλήθεια.
Ελλείπει νέα κοινή μέθοδος.
Κενή τυπική έκφρασις.
Πρακτικοί σκοποί εν σχέσει μέ τάς απαιτήσεις τής νέας δημαγωγίας (1).
Διδασκαλία έναντι πληρωμής.

(1) Είς τά ’Απομνημονεύματα τοϋ Ξενοφώντος (δστις, κατά τόν Grote, πλησιάζει τόν Σωκράτη 
εις τους σοφιστας, αντιθέτως τοΰ Πλάτωνος) συναντώνται αί κάτωθι χαρακτηριστικαί φράσεις : « Σω
κράτης. -  Έάν δε τις βούληται ή αύτός μαθεϊν τό δίκαιον ή υιόν ή οίκέτην διδάξασθαι, μή είναι,
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’Αγωγή άποσκοποϋσα νά καθιστά τόν άνθρωπον επιτήδειον εις την ομιλίαν και 
τήν δράσιν.

Επιδιώκεται ή έπιτηδειότης τοϋ λόγου πρός δικαιολογίαν τοΰ φαντασιώδους ή
τής συζητήσεως αύτής καθ’ έαυτήν.

Σημειοΐ τό τέλος τής παλαιας φιλοσοφίας, αλλα δεν δύναται να θεωρηθή ως
άπαρχή νέας.

Δέν ύποστηρίζονται άπόλυτοι θετικαί άρχαί, ούτε εισαγονται κοινοί ωρισμενοι 
κανόνες.

Θέ σε ι ς  τ ή ς  φ ι λ ο σ ο φ ί α ς  τοϋ  Σ ω κ ρ α τ ο υ ς .
Ό Σωκράτης τίθεται έπίσης κατά τής παραδόσεως, άλλά δι’ άλλης όδοΰ επανερ- 

χεται είς δ, τι έν αύτή ύπάρχει καλόν.
’Αποδίδει μικράν σημασίαν είς τήν μελέτην τής φύσεως.
’Ακολουθεί τήν υποκειμενικότητα, ήτις δέν φθάνει μέχρι τής τελείας αυθαιρεσίας, 

άλλά ζητεί νά άνακαλύψη τι παγκόσμιον έν τή άτομικότητι.
Παραδέχεται δτι ή άπόλυτος άλήθεια καί οχι ό άνθρωπος είναι μέτρον τών πρα

γμάτων, ή τουλάχιστον τό άτομον διά τής έν αύτω ύπαρχούσης ύποκειμενικής οίκου-
μενικότητος.

Πίστις είς τήν λογικήν* καί τήν άλήθειαν.
Αύστηρά έφαρμογή τής έννοιας τών νόμων διά τήν μή παράβασιν τών οποίων

καί θυσιάζεται.
'Υποστήριξις τής θρησκείας.
’Αναζήτησις τής άληθοΰς έπιστήμης.
Έφαρμογή νέας φιλοσοφικής μεθόδου (κληθεισης σωκρατικής).
Πράξις ύποτασσομένη είς τήν έννοιαν.
’Αφιερώνει ολόκληρον τήν ζωήν είς άναζήτησιν τής σοφίας.
Διδασκαλία άνευ άμοιβής.
’Αγωγή άποσκοποϋσα νά καταστήση τόν άνθρωπον ένάρετον, γνωρίζοντα τό άλη- 

θές καί άσκοΰντα τό καλόν.
Εγκαινιάζει νέαν έποχήν διά τής έννοιοκρατίας του.
'Υποστηρίζει τήν θετικήν καί οργανικήν έννοιαν.
Καθώς βλέπομεν, αί διαφοραί είναι ούσιαστικαί. Τά μόνα σημεία συναντήσεως 

εΐναι ή έγκατάλειψις τής μελέτης καί έρεύνης τών φυσικών προβλημάτων, ως ταΰτα 
εΐχον τεθή παρά τών προηγουμένων φιλοσόφων, καί ή τάσις προς έρευναν τοΰ υπο-
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δποι αν έλθών τύχοι τοΰτο. Καί ό μέν Ιππ ίας άκούσας ταΰτα, ώσπερ έπισκώπτων αυτόν, έτι γαρ 
σύ, εφη, ώ Σώκρατες, έκεΐνα τά αύτά λέγεις, & έγώ πάλαι ποτέ σου ήκουσα, καί ο Σωκράτης, 
8 δέ γε τοΰτο δεινότερον, έφη, ώ Ιππ ία , ού μόνον άεί τά αύτά λέγω, άλλά καί περί τών αύτών. 
σύ δ’ ΐσως διά τό πολυμαθής είναι περί τών αύτών ούδέποτε τά αύτά λέγεις. ’Αμέλει, έφη, πειρώ- 
μαι καινόν τι λέγειν ά ε ί».



κειμένου. Ά λλ’ όταν έξετάση τις τήν σημασίαν τής ύποκειμενικότητος ταύτης άν- 
ευρισκει μεγάλην άβυσσον μεταξύ τοϋ σκεπτικισμού τών πρώτων καί τής. αύσ^ράς 
εννοιοκρατίας τοΰ δευτέρου.
_ Ή^ύποκειμβνικότης, >ά , tv„  Tj  ^  ^  w  ^

το^σημειον της προσεγγισεως, καθίσταται οΰτω στοιχεΐον βασικής διαφοράς. Εΐναι άδύ- 
νατον, ̂ ως ̂ υποστηρίζει ό Zeller είς τό μνημονευθέν έργον του (σελ. 157) νά τεθη 
επι του αύτοΰ πεδίου ό σκεπτικισμός τοΰ Πρωταγόρου καί τοΰ Γοργίου έφ’ ένός καί 
η φιλοσοφία του Σωκράτους άφ’ έτέρου, καί δσον άφορα τήν έννοιαν, νά συνταυτισθή 
η εριστική σοφιστική μετά τής σωκρατικής κριτικής, ήτις δχι μόνον δέν θεωρεί τόν 
άνθρωπον μετρον, άλλ’ ύποβάλλει οίανδήποτε ιδέαν είς τήν πλέον αύστηράν άνάλυσιν.

π ^  -  ™ΰτο είναι διά τόν Zeller (σελ. 158) άξιον έξάρσεως -  έλλείπει 
εις τους σοφιστας εκείνο, δπερ άποτελεΐ τόν νεωτερισμόν καί τό μεγαλεΐον τής σω
κρατικής φιλοσοφίας, ήτοι ή έρευνα δι’ «ύστηρας μεθόδου τής κατευθυντηρίου άλη- 

αζ, ε/ουσης τόν χαρακτήρα τής άνάγκης καί τής οίκουμενικότητος.
, , Κα1 έπεΐδή μία νέα πεΡίο8°ζ είς τήν ιστορίαν δέν έγκαινιάζετα-, τόσον διά της
αρνησεως μιας παραδόσεως, δσον διά τής θετικής καί πραγματικής ύποστηρίξεως μιας 
νεας αλήθειας, θεωρουμεν άνακριβή τήν ιστορικήν διάκρισιν τής φιλοσοφίας τοΰ Her
mann και αυθαίρετον τήν αρχικήν θέσιν τοϋ Grote.

IN  M O R T E  D I G IO SU B  C A R D U C C I  
di MARINO SIGUEO

(traduzione ita lian a  del prof. Francesco De Simone-Brower)

Anch’io d’alloro Ellenico un ramoscel ti porto 
ed una strofe omerica sulla mia lira intono.
Tu, del Pensier l'indomito brando ievato al cielo, 
che brilla come simbolo sacro a ll’eterno sole, 
o gran Cantore eroico, tu che celavi in core 
della tua stirpe Italica, del Lazio i sogni arditi, 
e gli Ideal piu liberi, piu larghi, ora riposa 
nel suoi che voile accoglierti. Ma echeggera qual tromba 
il verso tuo si fervido, si spanuera qual onda, 
e scoppiera qual fulmine sui platani piu alti.
B atte con furia e libera trascorre la tua rima: 
coi ritm i sembra fondersi di Orazio oppur di Alceo, 
e brilla dello Spirito pari al celeste dardo, 
e qual bandiera inalzasi sul Campidoglio in cima.
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ΔΗ Μ Ο ΤΙΚΟ  Κ Α Ι  Λ Α Ϊ Κ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι
Ραδιοφωνική ομιλία τοΰ διευθυντοΰ ’Εθνικοϋ ’Ωδείου Αθηνών 

κ. ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Τώρα τελευταία γίνεται άρκετός θεωρητικός θόρυβος γιά τά δυό αύτά μουσικά 
ζητήματα, χωρίς δμως τήν άναγκαία πραχτική έφαρμογή πού μόνο μπορεί στή μου
σική καί στήν Τέχνη γενικά νά τίς δικαιώση κάθε θεωρία.

Δέν πρέπει νά συνταυτίζουμε τό Δημοτικό τραγοΰδι μέ τό Λαϊκό τραγοΰδι.
Μέ τό πρώτο έννοΰμε μιά μελωδία, δπως άλλωστε καί μιά ποίηση, βγαλμένη 

άπό τά σπλάχνα τοΰ ϊδιου τοΰ λαοΰ. Ή Μελωδία αύτή φυσικά, πριν άπό πολλά ή 
λίγα χρόνια, θά τραγουδίστηκε γιά πρώτη φορά άπό έναν άγνωστο λαϊκό μουσικό 
πού θά τήν πρωτοεμπνεύστηκε. Άπό στόμα δμως σέ στόμα, κι’ άπό χωριό σέ χωριό, 
κι’ άπό στεριές καί πέλαγα καί μυρωμένα νησάκια, πού οί φτερωτοί της ήχοι πέρασαν, 
ό λαός τήν έπλασε, τήν άφομοίωσε, τήν μετασχημάτισε καί τήν έκανε έτσι όλότελα 
δική του. Δίκαια λοιπόν θεωρείται χτήμα τοΰ λαοΰ καί ό άγνωστος πρώτος λαϊκός 
συνθέτης χάνεται μέσα στή σειρά τή μεγάλη τών έπίσης άνώνυμων συνεργατών του.

Γιά νά γίνη δμως αύτό, φυσικά, ή πρωταρχική μελωδία θά ήτανε βασισμένη στά 
άπλα κι’ άσάλευτα τονικά καί ρυθμικά θεμέλια πού έπάνω τους εΐνε χτισμένες καί 
άλλες άνάλογες λαϊκές μουσικές έμπνεύσεις.

Διαφορετικό εΐνε τό ξεκίνημα τής Λαϊκής μουσικής. Τή Λαϊκή μουσική τή γράφει 
κάποιος γνωστός μουσικός συνθέτης μέ σκοπό νά γίνη γνωστή καί ν’ άγαπηθή άπό
τόν πολύ λαό, νά τόν τέρψη, νά τόν συγκινήση ή νά τόν ένθουσιάση.

Φυσικά υποτίθεται πώς ή μουσική αύτή θά εΐνε άπλή, εύληπτη καί άντιληπτή 
στά λαϊκά αύτιά καί στή λαϊκή ψυχή. Δέν εΐνε πάντα άνάγκη ή λαϊκή μουσική νά 
εΐνε έτσι γραμμένη ώστε νά μπορή νά τήν τραγουδήση ό πάσα ένας άπλός λαϊκός 
τραγουδιστής, ή νά τήν παίξη κάθε λαϊκός όργανοπαίχτης. Πρέπει δμως νά μπορή νά 
τή νοιώση σά μιά δική του μουσική γλώσσα καί νά τήν άγαπήση.

Έ τσι θά μπορούσαμε νά καθορίσουμε πώς Δημοτικό τραγοΰδι εΐνε μιά μουσική
πού ό λαός μας προσφέρει αύτός ό ΐδιος, κάτι δπου έχει κλείσει μέσα του τήν ψυχή 
του, τούς καημούς του, τά όνειρά του, καί πού τό έξωτερικεύει μέ τά άπλούστατα, άλλά 
πειστικότατα τεχνικά μέσα πού έχει στή διάθεσή του.

Αντίθετα, Λαϊκό τραγοΰδι εΐνε κάτι πού υποτίθεται πώς προσφέρουμε έμεΐς οί 
άνθρωποι τής Χώρας, οί πιό — άς αύτοτιτλοφορηθοΰμε -  μορφωμένοι, στίς λαϊκές μάζες, 
μέ τήν ελπίδα πώς θά τό νοιώσουνε, θά τό άφομοιώσουνε, θά τό κάνουνε δικό τους.

Άπό τά λίγα αύτά λόγια βλέπουμε πόσο μεγάλη καί ιερή εΐνε ή άποστολή ένός 
συνθέτη λαϊκών τραγουδιών, άλλά καί πόσο μεγάλη εΐνε ή ευθύνη του.

Ό συνθέτης αύτός πρέπει νά έμπνευσθή μιά μουσική, πού ή άποστολή της δέν 
εΐνε νά έκφράσϊ) μόνο τά δικά του συναισθήματα, δέν εΐνε νά έπιδείξη τίς τεχνικές



του ικανότητες ή προτιμήσεις, άλλά πριν άπ’ δλα νά μιλήση στήν καρδιά τοϋ άκροατή 
του άπλά καί μέ σαφήνεια, έτσι πού νά γίνη αντιληπτός άπό τον καθένα.

Τότε μόνο ό άπλοϊκός άκροατής του θά νοιώση τήν μελωδία πού τοΰ προσφέρουν 
σάν κάτι δικό του, σάν κάτι πού θά μποροΰσε καί ό ΐδιος νά εχη καί πρωτοτρα- 
γουδήσει.

"Οταν ή μουσική πού προσφέρεται στό λαό εινε άγνή, ειλικρινής, βγαλμένη άπό 
τήν ψυχή του, αύτός θά τήν κάνη χτήμα του, θά άνυψωθή ψυχικά καί θά τήν άνυψώση. 
'Όταν πάλιν ή μουσική αύτή εινε άναφομοίωτη, ξένη καί έξω άπό τόν κύκλο τών 
λαϊκών συναισθημάτων, ό λαός θά τήν απόρριψη, θά τήν άγνοήση, ή θά τήν περι- 
φρονήση.

'Όμως ό κίνδυνος δέ βρίσκεται τόσο στό είδος αύτό τής μουσικής πού μπορεί μέ 
καλή πρόθεση ’ίσως νά μήν είνε κατάλληλη γιά τή λαϊκή άντίληψη. Ό κίνδυνος, καί 
ιδιαίτερα στόν τόπο μας, βρίσκεται άλλοΰ: στή βιομηχανία τών λαϊκών λεγομένων 
τραγουδιών.

Ξεκινώντας άπό τήν κακή άντιγραφή τών πιό κακέκτυπων βιομηχανικών παρα
γωγών ξενότροπων λαϊκών τραγουδιών, μεταφυτεύουνε τίς πιό πρόστυχες, τίς πιό κοι
νότυπες μελωδίες τών ταγκό καί τών φόξ τών νέγρων τής ’Αμερικής, ή τίς πιό γλυ
κανάλατες ξενικές ρομάντσες, στό αύτί τοϋ λαοΰ μας, πού τοΰ διαφθείρουν έτσι τό 
τονικό α’ίσθημα, τό ρυθμικό ένστιχτο, τήν ποιητικήν άντίληψη, άπό μιά ταπεινή βιο
μηχανική επιχειρηματικότητα.

"Ενας φιλέλλην καί κάτοχος τής Έλληνικής Γερμανός αρχαιολόγος μοΰ έλεγε κά
ποτε : « πριν καί άπό τόν αμανέ, πού τέλος πάντων συνδέεται έστω καί κατά τρόπον 
θλιβερόν με την Ελληνική λαϊκή μουσική εξέλιξη, θά έπρεπε νά άπαγορεύσετε τά φρικτά 
αύτά ταγκό, πού προσβάλλουνε τήν ποιητική καί μουσική καλαισθησία τοΰ έλληνικοϋ 
λαοΰ ».

Καί άλήθεια, μιά ματιά στούς τίτλους καί τούς στίχους μόνο τών φοβερών αύτών 
ταγκό, άρκεΐ γιά νά μάς δώση τό μέτρο τής νεοελληνικής ποιητικής καί μουσικής καλαι
σθησίας: «Σφάξε με . . . ,  Ά ς  χαθ ώ . . . ,  Γιά σένα χάνομαι..., Θά σέ σκοτώσω ..., 
Τήν έσφαξα τήν άμαρτωλή. . . , Τής έβαλα τό μαχαίρι στήν καρδιά. . . ,  Στά πόδια 
σου πεθαίνω. . .  », είνε απάνω — κάτω τά θέματα γύρω άπό τά όποια μέ στεναγμούς 
καί όδυρμούς γυρνάει ή ποίηση δλων σχεδόν τών άνάλογων ποιητικών αύτών εμπνεύ
σεων. Ά ν  έξετάση κανείς δέ τή μουσική θά δή πώς έκεΐ τά πράγματα εινε άκόμη 
χειρότερα... Τό ένα ταγκό μοιάζει τό άλλο, δπως τά καβουρντισμένα στραγαλάκια 
μοιάζουν τό Ινα μέ τό άλλο, καί τό περιεχόμενο τής μουσικής, έκτος άπό ελάχιστες 
εξαιρέσεις πού άκριβώς έπικυρώνουν τόν κανόνα, είνε τής ιδίας, ή μάλλον πολύ χει
ρότερης ποιότητος μέ τήν ποίηση.

Καί μήπως τό πατριωτικό τραγοΰδι βρίσκεται σέ καλύτερη μοίρα ; Τόσα μεγάλα 
εθνικά γεγονότα, τόση άνάταση τοΰ Έλληνικοϋ Έθνους, τόσο στό παρελθόν δσο καί 
σήμερα, μέ τό θαυμαστό σάλπισμα τής Άναβάπτισης τοΰ Έθνους πού έκήρυξεν ό τιμη-
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μένος Αρχηγός τοΰ Κράτους, δέν Ιδωκαν παρά έλάχιστες έμπνεύσεις άγνές καί άνά- 
λογες μέ τήν πατριωτικήν έξαρση καί τόν ψυχικό ένθουσιασμό πού θάπρεπε νά τρα
γουδήσουν.

Οί περισσότεροι Νεοέλληνες άναμασοΰνε τά πιό τριμμένα θέματα μάρς έπιθεωρή- 
σεων καί όπερεττών, πού συνοδεύουν τίς γυμνικές επιδείξεις τοΰ μπαλλέτου, καί ησυ
χάζουν τή μουσική καί πατριωτική τους συνείδηση, προσθέτοντας ενα σάλπισμα στό 
κατασκεύασμά τους!

Ό κίνδυνος δμως γιά τό λαό μας άπό δλα αύτά τά δήθεν λαϊκά έργα εινε πολύ 
μεγάλος καί σοβαρός.

Ό λα αύτά τά τραγούδια διαδίδονται μέ μεγάλη εύκολία καί μέ κάθε μέσον, μέ 
τό θέατρο, τό καμπαρέ, τό γραμμόφωνο πού δέν κάνει άλλο παρά νά έξαπολύη στά 
πέρατα τής Ελλάδος τίς πλάκες μέ τά φρικτά ταγκοειδή παρασκευάσματα · άκόμα, 
δυστυχώς, καί τό σχολείο! Σιγά - σιγά καταστρέφεται έτσι δχι μόνο τό γοΰστο τοϋ 
λαοΰ μας, δχι μόνο ή μουσική καί ποιητική του καλαισθησία, πού τόσα άθάνατα μνη
μεία μάς έχει άφήσει ώς τώρα στά δημοτικά του τραγούδια, άλλά -  καί αύτό εινε 
σπουδαιότερο καί ριζικώτερο -  τό τονικό καί ρυθμικό του αίσθημα.

Οί κοινότυπες αύτές μελωδίες, βασισμένες δλες στό τρέχον σύστημα τοΰ μείζονα 
καί τοΰ έλάσσονα τρόπου τής Δυτικής μουσικής, μέ τήν τριμμένη άρμονική τους βγά
ζουνε, ή μάλλον -  γιά νά μιλήσουμε πιό άπερίφραστα -  βγάλανε ήδη σχεδόν έξ ολο
κλήρου τόν Ελληνικό λαό άπό τό παληό του πλούσιο τονικό σύστημα τών τρόπων 
καί τών ήχων, καί τών πλούσιων ρυθμικών άγωγών, καί τόν συνηθίζουνε στά τονικά 
καί ρυθμικά συστήματα τής έλαφράς Δυτικής εύρωπαϊκής μουσικής, καί στήν μου
σική καλαισθησία τής μουσικής τών μιούζικ -  χώλλ.

Καί τό άποτέλεσμα ; Έχουμε ήδη ένα ολοφάνερο ολέθριο άποτέλεσμα πού δέν 
ξέρω άν τό έχουν παρατηρήσει καί άλλοι πριν άπό έμένα: Τή στείρωση τής μουσικής 
παραγωγής τοϋ λαοΰ μας. Δυστυχώς πρέπει νά τό διαπιστώσουμε. Ή βρύση μέ τό 
άθάνατο νερό τής δημοτικής μας μουσικής έχει στερέψει! Νέα δημοτικά τραγούδια, 
νέοι σκοποί λαϊκών χορών δέν βγαίνουνε. Δέν άκοΰμε πιά καινούργιους, πρωτόφαντους 
σκοπούς, βγαλμένους άπό τήν ψυχή τών λαϊκών τραγουδιστών.

"Ο, τι σχετικώς νεώτερο έχουμε στή Δημοτική μας μουσική έχει άκουστή πάνω 
άπό τριάντα χρόνια. Καί δμως τό ΐδιο δέ συμβαίνει σέ άλλους λαούς καί άκόμη σέ 

’ λαούς πού βρίσκονται σέ πιό άμεση έπαφή μέ τό Δυτικό μουσικό πολιτισμό, δπως ή 
Ουγγαρία ή. ή Ρουμανία.

Στή Ρουμανία, δπου βρισκόμουνα πριν άπό λίγους μήνες, οί λαϊκοί τραγουδιστά
δες, καί πρό πάντων οί λαϊκοί αυτοσχέδιοι όργανοπαΐχτες, βρίσκουνε άκόμα σήμερα 
καινούργιους σκοπούς, βγαλμένους άπό τόν τονικό κόσμο τής πατροπαράδοτης λαϊκής 
των μουσικής, καί πού συγγενεύουνε μέ δαύτηνε δσο δυό παληές δημοτικές μελωδίες.

Τώρα τελευταία μοΰ έδόθηκε άφορμή νά προσέξω τή νεοελληνική παραγωγή 
« έλαφράς » λεγομένης μουσικής, καί συναισθάνθηκα δλο τόν κίνδυνο πού διατρέχει τό
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μουσικό αισθητήριο τοΰ λαοΰ μας. Ά ν  δεν προσέξουμε, σέ λίγα χρόνια, δχι μόνο θά 
στειρωθή κάθε ίκανότης μουσικής δημιουργίας τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, άλλά θά έχη 
διαστραφή τοσο το τονικο του αίσθημα, ώστε καί αύτή ή παληά, ή πατροπαράδοτη 
δημοτική του μουσική νά τοΰ φαίνεται σάν ξένη, νά ξεχαστή καί νά σβύση άπό τήν 
καρδιά καί τό στόμα του.

Γι’ αύτό νομίζω πώς εμείς, οσοι πονοΰμε γιά τά πεπρωμένα, γιά τήν εξέλιξη 
τής Έλληνικής μουσικής, πρέπει νά λάβουμε μιά θέση, νά ατενίσουμε καθαρά τά 
ζητήματα τοΰ Δημοτικοΰ καί τοΰ Λαϊκοΰ μας τραγουδιοΰ καί νά τήν λάβουμε αύτή 
τη θεση δχι μέ λόγια, δχι μέ άδειες μόνο θεωρίες, άλλά προπαντός μέ έ ργα .

Πώς θά άνυψώσουμε τή μουσική καλαισθησία τοΰ λαοΰ μας; Πώς θά τοΰ δια- 
τηρησουμε το τονικό καί ρυθμικό του αίσθημα; Πώς θά τοΰ ξυπνήσουμε τή διάθεση 
γιά μιά νέα δημιουργία έπάνω στούς παληούς μας ήχους καί τρόπους; Πώς θά καλ
λιεργήσουμε τή γνώση καί τή διάδοση τοΰ δημοτικού μας τραγουδιοΰ, της δημοτικής μας 
μουσικής στό άστικό σπίτι, στήν πιό μορφωμένη τάξη καί θά έξωβελίσουμε τά φρικτά 
γλυκανάλατα κατασκευάσματα τής σημερινής βιομηχανικής μουσικής παραγωγής;

Σέ καμμιάν άλλη τέχνη δέν έφαρμόζεται τόσον καλά ή άρχαία παροιμία: « ’Ιδού 
ή Ρόδος, ιδού καί τό πήδημα», δσο στή μουσική.

Τί νά τίς κάνουμε δλες τίς συζητήσεις, δλες, καί τίς ώραιότερες διαθέσεις στή 
μουσική, δταν λείπει ή πράξη καί ή εφαρμογή. "Ο, τι κι’ άν καταστρώνουμε ώραΐα 
στό χαρτί ή τό διατυπώνουμε θαυμάσια στή θεωρία, εΐνε άχρηστο δταν τή στιγμή 
πού τό έκτελοΰμε μας άφίνει ψυχρούς καί άσυγκίνητους. Μας χρειάζουνται τραγούδια 
λαϊκά, τραγούδια γραμμένα πριν άπ’ δλα μέ πραγματική συγκίνηση, μέ άληθινή καλ- 
λιτεχνική πνοή, άλλά καί συγχρόνως άπλά, εύληπτα, βασισμένα δσο τό δυνατόν στό 
Έλληνικό τονικό αίσθημα, στόν Έλληνικό ρυθμό, στήν Έλληνική άντίληψη τής ομορ
φιάς, τής Χάρης. Τραγούδια πού νά είναι άπλά σάν τήν Έλληνική γραμμή καί φω
τερά σάν τον Έλληνικό "Ηλιο, μυρωμένα κι’ ολόδροσα. Σέ τόπο πού ό λεβέντης τοΰ 
χωριοΰ σάν σέρνει τό χορό δίνει τό μαντήλι του στήν πανώρηα κοπελιά γιά νά μήν 
τής πιάση τό χέρι, τί θέση μποροΰνε νά έχουνε οί έξαρθρωτικοί κορδακισμοί τών 
νέγρων ή τά σφιχταγκαλιάσματα τών άπάχηδων;

Γιατί Έλληνική μουσική δέν εΐνε μόνο ζήτημα τρόπων, ήχων καί ρυθμών, εΐνε 
καί κάτι τό πολύ πιό έσωτερικό, τό πολύ πιό άσύλληπτο. Εΐνε ζήτημα καθαρά ψυχικό. 
Νοιώσε πρώτ’ άπ’ δλα μέσα στήν ψυχή σου τήν Έλληνική Φύση, τόν Έλληνικό θρΰλο, 
τήν Έλληνική ομορφιά καί ή έ'μπνεψή σου αύτόματα θά εΐνε Έλληνική. Ή  μελέτη 
τών δημοτικών μας μουσικών τρόπων, δπως καί ή τελεία κατοχή της άρμονικής άντι- 
στικτικής καί ένορχηστρωτικής τέχνης εΐνε βέβαια άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν 
αισθητική λύση τοΰ ζητήματος Έλληνικής δημιουργίας καί Έλληνικοΰ λαϊκοΰ τραγουδιοΰ.
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(Έπεται συνέχεια)
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LINEAMENTI STORICI DELLA LETTERATUEA NEOELLENICA 
del prof. GIORGIO ZORAS, della R. Universita di Roma

(Συνέχεια έκ ιοϋ προηγουμένου)

§ 11. L a  p rosa . — Resta ancora indietro la prosa, sia la novella che il 
romanzo. Non certo che mancassero del tutto autori ed opere di valore. 
Basta ricordare gli scritti di Ylachos, Rangavis, Sutzos e di altri gia ricor- 
dati come poeti. Ma in genere la prosa attirava poco l ’attenzione degli scrit- 
tori e la produzione, quantitativa e qualitativa, lasciava molto a desiderare. 
Lo spirito greco era ancora sotto l ’influenza del lirismo, dal quale solo piu 
tardi riuscira a liberarsi per diventare critico; piu che dalla narrazione 
esso si sente attratto verso la poesia. Le cause sono varie. Anzitutto la sua 
giovinezza; la prosa richiede maturita, preparazione, tradizione, elementi 
tutti che mancavano allora alia letteratura greca. La poesia invece e una 
manifestazione piu naturale, piu spontanea; essa e quasi l ’espressione di 
una necessita interna dell’animo.

E poi un’altra causa rendeva piu difficile il progresso della prosa che 
non quello della poesia: la lotta e l ’incertezza linguistica, che da parecchi 
secoli tormentava l ’anima greca, causando una grande perdita di tempo ed 
uno spreco delle migliori energie in discussioni accademiche e polemiche 
inutili e cavillose.

Tuttavia alcune opere, per quanto sporadiche, presentano molti pregi 
ed annunziano gia un prossimo miglioramento. Tra esse si distingue in ispe- 
cial modo il romanzo Thanos V lekas, fedele pittura della vita montanara e 
dei costumi della societa greca nell’epoca del Re Ottone. Ne e autore Paolo 
Calligas, il sapiente maestro di diritto e di economia, il quale -  cosa che 
puo destare alquanta meraviglia — e il migliore romanziere greco della sua 
epoca, tanto che qualcuno, giustamente, gli attribui il titolo di « padre del 
romanzo neoellenico ». £ pure da ricordare il Roidis, il cui romanzo storico- 
satirico, a prescindere da ogni valutazione e giudizio morale, e notevole 
per la chiarezza e naturalezza delPintreccio e per la forza dello stile, nonch£ 
per lo spirito pieno di ironia e di satira violenta; fu molto letto ed esercito 
anche vasta influenza. E poi Vikelas, le cui opere, tra le quali piu merita- 
tamente noto L u U s  L a ra s , presentano grande abilita e vivacita di descri- 
zione; lo spirito realistico e la semplicita danno grande naturalezza e gra- 
zia alia narrazione e tengono sempre viva l ’attenzione del lettore; Xenos, 
noto principalmente per la sua E ro in a  d e lla  rivo luzione greca, Zampelios 
ed altri.
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Questi primi romanzi sono per la maggior parte l ’espressione dell’am- 
biente e lasciano intravedere la via che seguiranno piu tardi il romanzo e 
la novella. E vero che anche nel romanzo non manca l ’imitazione di opere 
occidentali e la mescolanza di elementi greci e stranieri, ma tuttavia l ’influenza 
qui e meno palese ed estesa che non nella poesia. La prosa, almeno nei mag- 
giori rappresentanti, pur seguendo i progressi dell’Occidente, riusci gene
ralmente a non allontanarsi dall’ambiente e dalla societa greca. Ed e per- 
cio che, per quanto nata e coltivata assai piu tardi, la prosa pote fare poi un 
rapido cammino, specialmente la novella, che oggi si trova forse all’avan- 
guardia di tutta la produzione letteraria.

* * *

§ 12. II  Teatro . — Piu estesamente si coltiva il teatro, siail dramma che 
la commedia. Gia verso la fine del secolo x v iii ed il principio del xix, special
mente a Zante, si producono alcune opere, che presentano pero poca impor- 
tanza.

Durante il lungo periodo della schiavitu era naturale che la produ
zione teatrale fosse trascurata piu di qualunque altro genere letterario, 
data anche la mancanza di ogni possibilita di rappresentazione. II primo 
teatro greco ebbe vita solo alcuni anni dopo la rivoluzione e le prime rappre- 
sentazioni furono assai modeste.

Ma dopo la formazione del nuovo Stato la produzione e assai abbon- 
dante; numerose sono le opere drammatiche e le commedie che si pubblica- 
rono nel corso del secolo passato. Cosi per accennare solo ad alcune, le piu 
meritevoli, ricorderemo i drammi di Zampelios, molto conosciuto ed apprez- 
zato al suo tempo, di Vlachos, di Sutzos, di Eangavis ed altri.

Ma alia maggior parte di questi autori manca l ’analisi psicologica e lo 
spirito di originalita. Gli uni, studiosi dell’antica tragedia greca ed ammi- 
ratori della cultura classica, credono loro dovere riprendere le antiche orme 
e continuare la tradizione interrotta; gli altri, educati nell’Occidente e cono- 
scitori di quella produzione, vogliono seguire il teatro occidentale e cercano 
di imitare i classici (del x y n  e xviii secolo) Shakespeare, Moliere, Racine, 
Alfieri, Goldoni; credono che solo in ta l modo potranno produrre vere opere 
d’arte e non si accorgono che si allontanano dalla societa e dall’ambiente 
greco che vogliono rappresentare. Anche quei pochi, che avevano compreso 
quest’inconveniente e di proposito cercavano di liberarsi da ogni influenza 
straniera o del passato, per avvicinarsi alia vita greca e dare alle loro opere 
un carattere nazionale, non sempre vi riescono e le loro scene ricordano 
piuttosto societa ed abitudini occidentali.

Altro difetto la predilezione per il dodecasillabo e per la lingua anti- 
quata, non priva di forme arcaiche, che contribuiscono a rendere poco v i
vace il dialogo e lo svolgimento dell’azione in genere.

—  335  —

Solo alcuni riescono a distaccarsi un po’ da questa corrente e porre le 
prime fondamenta del nuovo teatro. Ricordiamo principalmente A nto n io  
Matesis, Demetrio Verna-rdakis, che sceglie di preferenza i suoi soggetti 
dalla Grecia antica e bizantina e Spiridione Yassiliadis, che dopo il suo 
dramma G ala tia , se non lo avesse rapito ancor giovane la morte, avrebbe 
dato certo cose migliori. Notevoli anche Versis, Koromilas, Kokos, l ’opera 
dei quali, piu libera da pregiudizi scolastici presenta molti pregi.

IV.

§ 13. L a  nuova S cu o la  aten iese . — Un profondo risveglio segna in tutti 
i campi della letteratura l ’ultimo quarto del secolo passato.

Le condizioni generali dello Stato erano molto migliorate e la cultura 
piu profonda ed estesa. Molto piu vasta anche la conoscenza della produ
zione straniera. Si studiano e si traducono le opere piu importanti, si seguono 
le nuove tendenze. Tutte le correnti dell’Europa latina e nordica -  soprat
tutto della Francia -  trovano presto i loro seguaci in Grecia e influssi sva- 
riatissimi si contendono da allora il campo nella produzione letteraria greca: 
il Parnasso francese, il simbolismo, l ’espressionismo, riescono a penetrare 
e trovare piu o meno numerosi cultori; ne [mancano i seguaci di Verlaine 
Baudelaire, Moreas, Heine, D’Annunzio ecc.; si studiano anche i fllosofl 
tedeschi, si rendono note le teorie di Nietzsche, soprattutto per merito di 
Nirvanas e Kambysis, si leggono e si seguono gli scrittori russi e nordici e 
nella prosa si imitano France, Gorki, Maupassant, Copp^e, ed altri.

Non manca va poi ormai anche una certa esperienza, che per quanto 
non molto lunga, aveva saputo servire come ammaestramento. Molto aveva 
contribuito anche la critica, specialmente di Eoidis, che con il suo spirito di 
profonda osservazione e con i suoi giudizi, spesso un po’ severi, aveva per 
primo, suscitando scandalo, condannato le tendenze sia della letteratura 
pessimista e superficiale, sia della lingua fredda e antiquata, allora usata 
dalla maggior parte degli scrittori. Ne resta senza frutto l ’opera di Gabrii- 
lidis, che cerco di elevare lo spirito greco e renderlo piu vicino a quello occi
dentale. Sua palestra, la rivista A cropo li, i cui trenta tomi sono un mo
numento letterario importante della Grecia moderna.

Cosi una rinascita si determina e un nuovo periodo incomincia nel campo 
letterario. Si cerca di liberarsi e dimenticare le chimere e le esagerazioni 
sentimentali del passato, di abbandonare le correnti arcaicizzanti, di dare 
spirito e vita nuova alia poesia. Da oggettiva ed esteriore, essa diventa sog- 
gettiva; dal mondo esterno si dirige verso il mondo interno. Non e piu la 
poesia naturalistica e descrittiva; non sono piii le immagini idilliache e 
pastorali; non sono piu i freddi racconti di tradizioni e narrazioni storiche,
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animate solo da sentimenti patriottici. La poesia prende un carattere uni
versale, si volge verso l ’interno delPanima; diventa piu pensata, piii esami- 
natrice; cerca di penetrare e conoscere il fondo segreto della psiehe, affronta 
i grandi problemi, procede verso nuovi larghi orizzonti.

E verso il 1879-1880 che una schiera di giovani per la maggior parte 
fin allora ignoti o poco conosciuti, tra cui primeggia il Palamas, si mette 
a capo delle nuove correnti; essi danno alia loro opera un carattere piu in- 
timamente lirico, umano, universale e moderno. Dapprima, naturalmente, 
grande la reazione e gli ostacoli, ma essi presto sanno sormontare le resi- 
stenze ed imporsi.

Vicino al Palamas, ed insieme con esso collaborano per la nuova idea, 
Giorgio Viziinos (1841-1895), Aristotele Provelenghios (1850), gia da prima 
noti, e, tra i piu giovani, Giorgio Drossinis (1859), che divenuto presto diret- 
tore dell’E stia , ne fece l ’organo della nuova scuola, Giovanni Polemis (1862- 
1924) ed altri. Un posto speciale tiene Costa Kristallis (1869-1894), poeta 
idilliaco, nuovo Teocrito, che seppe con grande verita descrivere la vita 
dei campi e della montagna, morto giovanissimo, dopo una vita piena di 
miserie e di amarezze.

Parallelamente a questa un’altra rivoluzione awiene nel campo della 
lingua, che, come dicemmo, era stata la causa di tante incertezze nel pas
sato. La scuola ateniese si era fino allora mostrata favorevole per la lingua 
arcaicizzante e fredda, che aveva grandemente ostacolato il progresso let- 
terario, specie quello della prosa. Ma ormai si sentiva il disagio e la necessita 
di un miglioramento; e gia si notava qualche tentativo indeciso e isolato.

Ma la vera reazione si concreta solo nel 1888. In quell’anno Giovanni 
Psicharis, reduce da un suo viaggio nel vicino Oriente, pubblica II m io v iag -  
gio , libro di non eccessivo interesse per il contenuto, ma che subito suscito 
grandi critiche e forti polemiche per la sua forma linguistica eccessivamente 
popolareggiante. Era questo il primo scritto che reagiva in modo energieo 
e si metteva in aperto contrasto con le correnti linguistiche allora predomi
nant!. E vero che la reazione di Psicharis era esagerata, ma la sua opera -  che 
solo se si tien conto del suo carattere rivoluzionario e polemico puo essere 
giustamente valutata -  mostro che era tempo di rendere anche la lingua 
piu viva e corrispondente a quella parlata. II suo appello trova presto nume- 
rosi seguaci; molti di questi pero, come generalmente succede in simili mo- 
vimenti, si spingono ad esagerazioni, dimenticando e violando ogni regola 
di grammatica e di sintassi ed usando termini e parole strane di loro crea- 
zione, completamente ignote nella lingua di uso comune.

Rinnovato dunque lo spirito intrinseco e resa piu agile e aderente la 
lingua, il progresso in tutti i campi della letteratura e rapido e costante.

Nella poesia primeggia sempre la figura di Costantino Palamas. Nato 
a Patrasso, nel 1859, dopo aver passato la sua giovinezza a Missolungi, egli
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si stabili ad Atene per dedicare tutta la sua vita alio studio. Conoscitore 
della cultura classica, umanistica e moderna, egli cerco fin da giovane di 
allargare i confini del suo mondo poetico e di quello dei suoi contempora- 
nei; e vi riusci.

Palamas chiude nella sua anima tutta la Grecia, ma nello stesso tempo 
egli si sente cittadino di tutto il mondo: egli e il poeta nazionale, ma eontem- 
poraneamente universale. Critico profondo, filosofo e scrittore pieno di 
squisita sensibilita, Palamas e riuscito a penetrare nell’essenza vera delle 
cose, a conoscere tutti i mondi mistici e reali, a sentire la natura e com- 
prendere le sue molteplici voci; egli ha saputo, nel suo simbolismo, non a 
tutti accessibile, elevarsi ed elevare anche tutti quelli che lo seguono, in 
isfere molto alte. Tutti i letterati greci moderni lo chiamano e lo conside- 
rano, in via diretta o indiretta, loro maestro.

Numerosi sono i suoi seguaci, che, avendo ormai famigliari le varie 
correnti occidentali, infondono sempre nuova vita e nuovo spirito alia loro 
produzione e rendono sempre piu ricca e perfetta la forma e la tecnica del 
loro verso. Si distinguono tra questi i contemporanei Nirvanas, profondo 
studioso, cultore di quasi tutti i campi letterari; Vutieridis, che oltre alia 
poesia e noto per le sue traduzioni e per i suoi studi storico-critici, estesi 
ed accurati, intorno alia letteratura neoellenica; Porfiras, poeta dalla lira 
triste e delicata, Malakassis, molto dolce e distinto per la sua forma sempre 
corretta, Chatzopulos, oltre che poeta anche notevole prosatore, Griparis, 
lirico e umanista e pensatore acuto, che con Pietro Ylastos coltiva sistema- 
ticamente il sonetto, Papantoniu, anche garbato prosatore, Skipis, anche 
scrittore drammatico, Sikelianos, l ’umanista adoratore dell’antichita, Filv- 
ras, Passajanis, Dafnis, Jofilis, Uranis, Athanas, Agras ed altri. Un posto 
speciale occupa Costantino Kavafis, poeta originale, con tendenza filosofica, 
tragico e pessimista, profondo di pensiero e forte nell’espressione, nono- 
stante il suo sensualismo ammalato e patologieo. Ne devono essere dimen- 
ticati Simiriotis, Yarnalis, Karyotakis, Lapathiotis, Seferis ed ancora Smir- 
niotissa, Iacovidu, Polyduri.

Anche la poesia satirica e l ’epigramma, che nel passato, aveva trovato 
un cultore valente in Andrea Lascaratos, e ora coltivata soprattutto da 
Costantino Skokos e Giorgio Suris (1853-1919), che fondo il settimanale 
satirico Rom ids, nel quale per ben 35 anni egli tratto tutti gli avvenimenti 
sociali, politici e letterari; la sua casa fu a lungo il luogo di raduno del mondo 
letterario di Atene.

* * *

§ 14. II  teatro. — Sensibile anche il progresso del dramma. Negli ul- 
timi anni si producono opere, che certamente non sono di molto inferiori 
a quelle, che in gran numero vedono la luce in Occidente. Anche la nuova
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produzione teatrale adotta la lingua parlata e si aw icina sempre piu alia 
societa e all’ambiente greco. Fin allora si era creduto che la societa greca, 
ancora povera e semplice, non potesse offrire materiale abbondante per la 
produzione di opere d’arte e che fosse quindi necessario rivolgersi al pas- 
sato oppure alle societa occidentali, progredite e di costumi complessi, per 
la ricerca di soggetti interessanti. E non si pensava che proprio quella societa 
primitiva e quasi rudimentale, dai costumi semplici e dall’animo schietto, 
avrebbe potuto offrire un campo vastissimo e un ricco materiale al vero 
artista.

A poco a poco pero gli autori si accorgono che le loro opere rappresen- 
tanti societa straniere riescono fredde e mancano di qualunque attrattiva  
per il popolo greco; essi ben comprendono che se vogliono dare alia loro 
produzione un carattere originale ed interessante devono rivolgersi ed inspi- 
rarsi alPambiente in cui vivono. E nell’ultimo ventennio del secolo scorso, 
insieme con il risveglio generale di tutta la letteratura, anche il teatro acco- 
glie le nuove correnti.

Si mettono su questa via Anninos, critico e scrittore dotato di spirito 
umoristico, che rende le sue commedie attraenti, Kamburoglu, il quale 
oltre a prosatore e poeta e anche distinto storiografo, Dimitracopulos, La- 
scaris, il quale unisce al suo talento artistico, anche una profonda ed estesa 
conoscenza della storia teatrale. E poi anche Timos Moraitinis commedio- 
grafo e valente prosatore, Demetrio Tangopulos, pure distinto prosatore 
e poeta, fondatore della rivista Xu/mas, che ebbe una grande parte nella 
vita letteraria greca, divenendo la palestra dei giovani e delle giovani idee; 
il figlio Panos Tangopulos, poeta garbato, che, ancora molto giovane, si 
rivelo degno continuatore dell’opera del padre.

Infine Xenopulos si rende introduttore in Grecia del dramma sociale 
realista, che e segulto ormai di preferenza dalla maggior parte dei nuovi 
autori. Tra i quali piu meritevole Kambysis, che, come prima Matesis, cerca 
i suoi maestri nelle letterature nordiche: tedesca e scandinave. Tornato 
dalla Germania, ammiratore di Nietzsche, Schopenhauer e Hauptmann, egli 
si dedica alle lettere e produce opere di valore; ma la morte interrompe 
presto -  morl all’eta di appena trent’anni -  il suo lavoro.

Sono oggi sistematici cultori del nuovo teatro Pantelis Chorn, Spiro 
Melas, cultore anche di altri generi di prosa, Paolo Nirvanas, Christomanos 
ed altri; e, tra i piu giovani, Jofllis, Iliadis, Rodas e soprattutto Bogris, 
che hanno prodotto vere opere d’arte.

Cosi, specialmente dopo il contributo dato da quest’ultimi, il teatro 
avanza a grandi passi. Resta certamente ancora da fare molto cammino, 
ma anche queste opere, stante il rapido progresso, sono degne di attenzione 
e presentano un’importanza non indifferente.
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* *  *

§ 15. L a  p ro sa  e la  c r it ic a . — Grande e rapido il progresso della prosa, 
soprattutto della novella. Gli autori riescono ormai a liberarsi dall’attacca- 
mento al passato, e ad avvicinare la realta greca e la lingua parlata. La prosa 
fin allora fredda e scolastica diventa interessante e viva. A cio contribuisce 
non poco anche la corrente naturalistica-nazionale, che domina nelle pro- 
duzioni occidentali, specie in quella francese, e il naturalismo zoliano, che 
si segue estesamente, arrivando spesso alle esagerazioni del Maestro.

La novella folkloristica e verista trionfa, senza peraltro escludere altre 
tendenze e aspirazioni. Si descrive con vivi colori la vita della montagna e 
del mare, della campagna e della citta; si analizzano i costumi, le usanze, 
l ’anima, le superstizioni del popolo.

Sono precursori del nuovo indirizzo Giorgio Viziinos (1849-1896), uomo 
di larga cultura, prosatore insieme e poeta, AlessandroMoraitidis (1851-1929) 
e Alessandro Papadiamantis (1851-1911), novellieri veristi, che fanno rivi- 
vere i ricordi della loro isola e la vita del mare con le sue tradizioni e i suoi 
costumi, Andrea Karkavitzas (1866—1922), il narratore appassionato della 
vita della provincia e del paese, osservatore e psicologo dotato di profondo 
spirito analitico, Babis Anninos (1852), umorista e critico, Christovassilis 
(1861), novelliere della vita strapaesana e pastorale, i due fratelli Passaja- 
nis, Drossinis, poeta e novelliere idilliaco ed altri.

Chi pero riusci a segnare nella prosa un nuovo periodo e Xenopulos, 
novellista, romanziere e scrittore drammatico. Nato a Zante nel 1871, si 
stabili ad Atene, ove da giovane si dedico completamente alle lettere. La 
sua produzione abbondante, che riesce ad allargare i confini del passato e 
prendere un carattere sociale, e molto nota ed apprezzata.

Contemporanei e seguaci delle nuove correnti, Vlachojannis, noto sotto 
il pseudommo di Epachtitis, i due fratelli Chanzopulos, Eftaliotis, Vutiras, 
Dragumis, Mitzakis, Paroritis, Papantoniu, ed anche Moraitinis, Nirva
nas, Melas, (Fortunio); questi ultimi distinti specialmente nel chronografi- 
m a, una specie di quella produzione letteraria che gli italiani chiamereb- 
bero di terza pagina, e che e largamente e felicemente coltivato in Grecia.

Oggi la novella, sempre piu ampiamente coltivata, costituisce forse il 
genere piu progredito della letteratura greca contemporanea.

Alla novella segue con passo rapido il romanzo che, come dicemmo, 
aveva avuto fin allora pochi cultori. Ma la semente che quelli avevano get- 
tato germoglio e produsse buoni ed abbondanti frutti. Nell’ultimo decennio 
del secolo passato questo genere letterario incomincia ad attirare l ’atten- 
zione dei letterati che lo coltivano con passione. Distinto per il suo ambiente 
quasi sempre regionale esso tenta, e riesce felicemente in alcuni, a diven-
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tare sociale e nazionale. Acquista un carattere piu critico, tocca i problemi 
fondamentali della vita, ne manca ad esso un’analisi psicologica della societa.

Primeggia la figura di Xenopulos, il piii fedele e perfetto riproduttore 
della vita e della societa greca contemporanea, di cui dipinge con compe- 
tenza e chiarezza non priva di grazia, le virtu  ed i difetti; i costumi, i carat- 
teri, la psicologia, e nello stesso tempo le passioni, i vizi sono in esso illu- 
strati con i migliori colori ed in maniera viva, semplice, vera. Tanto la capi- 
tale che la provincia -  egli sceglie di preferenza l ’ambiente della sua Zante -  
trovano in Xenopulos la loro migliore espressione. Le sue descrizioni, che 
mai si perdono in inutili e non di rado nauseanti lunghe retoriche, il suo 
dialogo \dvace ed animato, la naturalezza della narrazione e la sua lingua 
sempre elaborata, aderente e libera di esagerazioni volgari danno alia sua 
opera una grazia che conquista. Di carattere universale e psicologico il ro
manzo di Xenopulos, si avvicina al romanzo occidentale, senza peraltro 
allontanarsi mai dall’ambiente greco o imitare alcune tendenze moderne 
estremiste.

Molto vicino e spesso emulo il Kokkinos, conoscitore profondo della 
societa ateniese e delle sue classi, dotato anch’egli di spirito analitico e psi
cologico e di grande grazia di narrazione, che tiene sempre viva 1 attenzione 
del lettore.

Oltre questi due maggiori rappresentanti il romanzo trovo in Grecia 
degni cultori in Lycudis, Kondylakis, Nirvanas, scrittore, poeta e pensa- 
tore acuto, Chatzopulos, fondatore della rivista T echn i che fu l ’organo 
dei giovani scrittori, Christomanos, Theotokis, che senti l ’influenza di 
Tolstoi e Dostoiewski. Si distinsero piu tardi anche Travlantonis, Emilia 
Dafni ed altri; ma l’opera di questi e assai scarsa quantitativamente.

Anche la critica progredisce. Xel secolo passato una vera critica non 
esisteva in Grecia. I critici, schiavi dello scolasticismo, con vedute strette, 
con scarsa preparazione, si lasciavano trasportare da passioni personali 
dalle correnti predominanti, dalle lotte linguistiche; e i loro giudizi, affret- 
tati e facili, spesso erano superficiali ed ingiusti. Poche le eccezioni come 
Roidis, Poly las e qualche altro, le critiche dei quali giuste ed acute, diedero 
buoni frutti.

Ma con il progresso generale della letteratura anche la critica si perfe- 
ziona. Certo anche oggi essa non e ancora, e non lo e forse neanclie in molti 
altri paesi occidentali, che pur contano una piu lunga tradizione, cosi ele- 
vata da poter servire come guida sicura e come maestra delle nuove vie, 
ne e riuscita ancora a rendersi indipendente dai metodi e dai problemi pro- 
pri della lotta linguistica. Ma in ogni modo essa si rende ormai piu profonda, 
piu sostanziale, piu analitica, piu severa. I critici allargano le loro vedute, 
si rendono liberi da servilismi scolastici e sono pronti ad accogliere bene- 
volmente ogni nuova buona iniziativa.
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Dopo Eoidis e Polylas scrissero articoli critici notevoli Palamas, Xeno
pulos, Kalosguros, Nirvanas. Oltre i piu vecchi, coltivano oggi la critica, 
in modo sistematico e con adeguata preparazione, anche alcuni piu mo- 
derni, che riescono a trovare la giusta strada e rendere utili e fruttiferi le loro 
osservazioni: cosi Politis, prematuramente rapito dalla morte, Tsirimokos, 
Kampanis, ed anche Golfis, Paraschos, Thrylos, Dimaras, Panajotopulos, 
Charis, l ’emerito direttore della piu importante rivista letteraria contem
poranea greca, la N ea E s tia , Mylonojannis, Karantonis, ed altri.

§ 16. 11 dopoguerra. — Questa in grandi linee l ’evoluzione della lette- 
tura neoellenica, dopo la caduta di Costantinopoli. Non eccessivamente 
ricca, come si vede: essa non ha da mostrare ne un Dante, ne uno Shake
speare. Ma neanche molto povera: basta notare la produzione cretese, la poesia 
popolare, Solomos, Palamas, tanto per ricordare solo le cime piu alte della 
poesia. E poi si tenga conto di tutte le avversita e di tutte le difficolta con- 
tro cui dovette combattere la giovane Nazione: dominazione turca, con 
tutte le orribili conseguenze, lotte linguistiche, interruzione di ogni tradi
zione, rivoluzioni interne e guerre esterne senza tregua.

Tuttavia la letteratura seppe fare grandi passi e puo ormai contare autori 
ed opere per cui il titolo di eccellenti non e ne ingiusto, ne esagerato. Parti- 
colare sviluppo segna la prosa, che ormai vanta numerosi e degni seguaci. 
Tanto il romanzo che la novella trovano notevoli cultori, tra i quali basta 
ricordare Myrivilis, Venezis, Kastanakis, Theotocas, Terzakis, Petsalis, Kara- 
gatsis, Kontoglu, Charis ed anche Dipla-Malanu, Naku, Stavru ed altri.

II dopo guerra, come in tutto il mondo, porto anche in Grecia nuovo 
spirito, apri nuovi orizzonti, creo nuovi ideali. Nuovi uomini, nuovi poeti, 
nuovi prosatori -  ed anche vecchi, ma con nuove idee -  si mettono al lavoro 
con amore, con passione, con alti flni. E la loro fatica non e inutile. Hanno 
anche le loro riviste i giovani, dove esprimono liberamente il loro credo; e 
producono anche abbastanza e bene. Dimostrano che esistono; che sanno 
fare. E battono nuove vie; impazienti, audaci e impetuosi, pieni di vita e di 
buona volonta, si sentono pronti per nuove conquiste. Tendenza questa di 
tutta la gioventu, in tutta l ’Europa, che vuole liberarsi dalle catene della 
tradizione, che vuole distruggere e far sparire ogni legame con il passato -  
-  che crede ostacolo al proprio cammino -  che vuole correre sempre avanti.

Dove portera questa corrente forse un po’ esagerata ? Solo il tempo 
sapra rispondere; ogni previsione sarebbe ancora prematura. II certo e che 
si lavora; che la gioventu 6 inquieta. Sapra trovare la dritta strada !

Ma io credo che la Grecia non ha ancora perduto le sue facolta crea
tive, ne la sua potenza spirituale. II popolo greco e forte, intelligente, sano. 
Sa lavorare; e animato di buona volonta. Si e messo al lavoro e procede 
sicuro sempre avanti; sapra vincere ed affermarsi di nuovo.



ΑΧΕΚΔΟΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

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

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Καί ό Σουλτάν Μεχεμέτης έσήκωσε πόλεμον καταπάνω τών Βουλγάρων διά νά 
πολεμήση, νά πάρη τό κάστρο τό Νόβο Γράδο, όπού έναι κοντά είς τόν Ντούναβι 
ποταμόν. Καί έδιάβη καί τό απόκλεισε μέ πολύ φουσσατο · καί δέν είχε τί κάμει 
καί έπαραδόθη νά δίδη χαράτζι πάσα χρόνο καί νά δουλεύουνε καί τό άσημοκοπί 
όπού έναι έκεΐ.

Καί κάμποσοι χριστιανοί, ώσάν έ μάθανε καί έρχεται ό Σουλτάνος, έφύγανε προ- 
τύτερα καί έδιάβησαν είς τήν Σιδεροβιά. Καί τότε ό Σουλτάνος έδιάβη καταπάνω τοΰ 
Δεσπότου Γεωργίου τών Σερβίων. Άμή ώς τό έμαθε ό Δεσπότης έπήρε τούς άνθρώ- 
πους του καί έμίλησε μέ τόν Λουνιάδη, τόν Ρήγα τής Ούγγαρίας, καί τόν έπαρακά- 
λεσε, ώσάν γενέα όπού τόν εΐχε, δτι νά τοΰ βοηθήση, δπου έρχεται ό Σουλτάνος 
άπάνω είς τίς χώρες του μέ πολύ φουσσατο. Καί ό Λουνιάδης ηύρε πρόφασι: « δτι 
έγώ δέν ήπορώ νά σοΰ βοηθήσω, δτι έχω άλλα νά κάμω ».

Καί ώσάν τόν άπηλόγιασε δέν εΐχε τί κάμει καί έγύρισε είς τόν Σουλτάνο (61α) 
καί έκαμε άγάπη μέ δαΰτον καί νά τοΰ δίδη καθέ χρόνο είκοσι χιλιάδες φλωρία, 
καί έκαμε τήν άγάπη. Καί περάσοντας ολίγος καιρός, άπόθανε ό Δεσπότης, καί έκά
θησε είς τήν άφεντίαν ό υιός του ό Λάζαρος, ό όποιος ήτονε ό μικρότερος. Καί τοϋ 
μεγαλύτερου άδελφοΰ έβγαλε τά μάτια του, καί τόν έτύφλωσε, καί δέν εΐχε τί κάμει 
καί έδιάβη τυφλός είς τόν Σουλτάνο καί έπαραπονέθη καί έγκάλεσε τόν άδελφό του. 
Καί ώς εΐδε ούτως έστειλε καί τούς έπήρε τήν άφεντία τους καί μόνε ολίγο τούς 
άφησε, δσο μόνο διά νά ζοΰνε.

Καί τόν δεύτερον χρόνο έσήκωσε φουσσάτα ό Σουλτάνος νά πάγη καταπάνω τής 
Ούγγαρίας, νά πάρη τό Μπελιγράδι, καί έστειλεν όμπρός τόν Άλή πασσά μέ κάμ
ποσο φουσσατο καί άρμάτωσε κάμποσα κάτεργα. Καί έβαλε τόν Κερίμ καπετάν πασσά 
νά πάγη καταπάνω τοΰ Βασιλέως τοϋ Τραπεζόντος, καί ό Σουλτάνος έβγήκε μέ τά 
φουσσατα του καί μέ τούς γιαννιτζάρους καί έπήγαινε τό μέρος τής Βουλγαρίας. 
Καί έδιάβη ό πρίντζιπος τής Βουλγαρίας είς τόν δρόμον καί τόν έσυναπάντησε καί 
έδωσέ του πολλά χαρίσματα μέ χαρά καί τοΰτο διατί έφοβάτονε είς τό γύρισμα άπό 
τό Μπελιγράδι μήπως καί τοΰ πάρη τήν άφεντία του.

Λοιπόν έδιάβη ό Σουλτάνος είς τό Μπελιγράδι καί έβαλε νά πολεμοϋνε τά τει
χία, καί εΐχε είς τόν ποταμό τόν Ντούναβι έως διακόσα πλεούμενα σαΐκες, ό όποιος 
ποταμός τρέχει σιμά είς τά θεμέλια τοΰ κάστρου. Καί τά εΐχε άρματωμένα διά νά 
μήν έρθη βοήθεια άπό τήν Ούγγαρία άποπάνω καί τόν έμποδίζη. Τότε άρχισε καί 
έπολέμα τό Κάστρο τήν μερεά τής στερέας. Καί ό Ρήγας τής Ούγγαρίας Μαθαΐος
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έτοίμασε καί αύτός [τά] φουσσάτα του καί έπήγαινε τό μέρος τοΰ χείλου τοΰ πο- 
ταμοΰ καί έσυρνε καί πολλά πλεούμενα, όπού εΐχε είς τό Μπουδοΰνι (62) καί έρ- 
χόντησαν άπό τόν ποταμόν τόν Ντούναβι διά νά άβιστίρη τις σαικες τοΰ Σουλτάνου, 
όπού εΐχε καί αύτός είς τόν ποταμόν. Καί τότε έσωσαν καί άβιστίρανε. Καί πολέμου 
γενομένου, ένίκησε ό ούγγάρος ό Ρήγας τήν άρμάδα τοΰ Τούρκου και επήρε του και 
ε’ίκοσι πλεούμενα καί έφουντάρησε καί έβούλιαξε τά περισσότερα καί έσκότωσε πολ
λούς Τούρκους, καί έπνίγησαν καί πολλοί, καί οί έπίλοιποι άβ.στιρήσανε είς τήν γή 
καί έγλυτώσανε. Καί ό Σουλτάν Μεχεμέτης, ώσάν εΐδε τόν τζακισμό τής άρμάδας 
του, έμάζωξε δσα πλεούμενα έγλυτώσανε καί εβαλε φωτιά καί τά έκαψε διά νά μήν 
τά πάρουνε οί Οΰγγαροι καί τ ’ άρματώσουνε.

Καί ό Λουνιάδης έκαμε συντροφιάν μέ τόν Καπεστράνο, τόν άδελφό τοΰ Αγίου 
Φραντζέσκου, τόν όποιον τόν έστειλε ό Πάπας είς τήν Ούγγαρία δ:ά νά καταπάψη 
τούς αιρετικούς, καί ήτονε είς βοήθειαν τών Χριστιανών όπού τούς έβαλε καί όμο- 
νοιάσανε νά πάνε καταπάνω τών Τούρκων, τό όποιο μέ τίς διδαχές οπου εκαμνε 
έδιάβη καί είς τό Μπελιγράδι, καί τούς έλεγε δτι νά σταθοΰνε άνδρεΐοι καταπάνω 
τοΰ Τούρκου. Καί τοΰτο ήτονε πριν νάλθή ό Σουλτάνος είς τό Μπελιγράδι.

Λοιπόν ό Καραγιός πασσάς τής Ρούμελης έκεΐ δπου έπολεμούσανε τό Μπελι- 
γράδι τόν έσκοτώσανε μέ τήν λουμπάρδα, καί έπικράθη πολύ ό Σουλτάνος καί εΐπε 
δτι « έτοΰτος ό πόλεμος δέν μοΰ αρέσει, διατί άπό τήν άρχή δέν εΐδα καλό σημάδι». 
Άμή ώσάν ήρθε ήμέρα όπού ήθελε νά πολεμήση τό κάστρο εΐδε τούς γιαννιτζάρους 
καί άνεβαίνανε άπό τά τειχία μέ τίς σκάλες καί έμπαίνανε μέσα, θαρρώντας πώς τό 
παίρνουσι.

Καί άρχίσανε νά διαγουμίζουνε διατί έθαρρούσανε δτι έφύγανε οί Ουγγαροι καί 
άφήσανε τό κάστρο. Άμή ό Λουνιάδης, όπού ήτονε κρυμμένος μέσα μέ τούς άνθρώ- 
πους του είσέ κρυφόν τόπον τής χώρας, έβγήκε καί έλάλησε τήν τρουπέτα (62“) καί 
έδράμανε δλοι καταπάνω τών Τουρκών καί τών γιαννιτζάρων. Καί ώσάν τούς είδανε 
αιφνίδια ένεκρώθησαν · τότε έφεύγανε, καί δσους έσώσανε έσκοτώνανε, καί οί έπίλοιποι 
έγκρεμιζόντησαν άπό τά τειχία, καί έγλυτώσανε ολίγοι. Καί άποκεΐ έβγήκανε δξω 
άπό τό κάστρο ό Λουνιάδης μέ τούς άνθρώπους του καί έδιάβη είς τούς Τούρκους καί 
τούς έπάτησε καί έπήρε τίς λουμπάρδες τους όλες, διατί έφεύγανε οί Τοΰρκοι.

Τότε άνέμεινε πικραμένος ό Σουλτα,νος όπού άνέμεινε χωρίς λουμπάρδες καί δέν 
εΐ/ε μέ τί νά πολεμήση τό κάστρο. Τότε έσηκώθη καί έφυγε άποκεΐ, καί οί Οΰγγαροι 
έτρέχανε άποπίσω του διά νά διαγουμίσουν τίς τέντες του. Καί ώς είδε ό Σουλτάνος 
ταΰτα έμανιώθη καί εΐπε δτι νά γυρίσουνε όπίσω, νά σταθοΰνε νά πολεμήσουνε καί 
είς έτούτην τήν άνακάτωσι, όπού ήρθαν οί Ουγγαροι νά διαγουμίσουνε, λέγουσιν δτι 
έσκότωσε άτός του έναν Ουγγαρο, ό όποιος Ουγγαρος τόν έλάβωσε είς τό στήθος, άμή 
δέν τόν έβλαψε.

Καί έπολεμούσανε άνδρειωμένα μία μερέα καί άλλη διά τά γλυτώσουνε τίς λουμ
πάρδες καί πάλι έτζάκισαν οί Οΰγγαροι τούς Τούρκους καί ό Σουλτάνος έμανιωνέτονε 
είς τό φουσσάτο του, όπού οί γιαννιτζάροι δέν έμπαίνασι είς τόν πόλεμον καί έφοβό- 
ριζε τόν γιαννιτζάραγα νά τοΰ πάρη τήν ζωήν του. Άμή ό γιαννιτζάραγας τοΰ εΐπε : 
« Οί γιαννιτζάροι εΐναι λαβωμένοι καί άρρωστοι άπό τίς λαβωματιές καί έμειναν ολίγοι



καί δέν ήθέλανε νά έμποΰσι στόν πόλεμο ». Καί διά τούτον τόν φοβερισμόν έ μπήκε 
είς τόν πόλεμον καί τόν έσκοτώσανε πολεμώντας, καί ό Λουνιάδης διώχνοντας Τούρ
κους όμοίως καί οί Οΰγγαροι. Καί έκεϊ ήρθανε έξι χιλιάδες Τοΰρκοι έξαποσταμένων, 
όπού τίς έστειλε ό Σουλτάνος, καβελλάρους διαλεκτούς, καί έβάλανε είς τήν μέση 
τούς Ούγγάρους καί δέν τούς άφήνασι νά έβγοΰσι άπό τίς βάρκες όπού έρχόντησαν 
είς βοήθειαν τοΰ Λουνιάδη καί έσκοτώσανε πολλούς διά νά γλυτώσουνε, τίς τέντες 
καί τίς λουμπάρδες. Τότε πάλι έδυναμώσανε οί Τοΰρκοι καί έγυρίσανε είς τίς τέντες (63) 
καί τίς λουμπάρδες τίς έπήρανε οί Οΰγγαροι.

Καί ώσάν είδεν ό Σουλτάνος έτοιας λογής τήν δευτερονύκτα έσηκώθη διατί 
ειδε τό φουσσατο του καταλαβωμένο καί κακά γεναμένο. Έσηκώθη καί εφυγε άπο- 
κεϊ καί έφοβάτονε μήπως καί θέλουνε έρθή οί Οΰγγαροι άποπίσω του καί τό κά
μουνε ώσαν καί πρώτα. Καί ά δέν ήθελε λαβωθή ο Λουνιάδης, άπό τήν όποιαν λα- 
βωματία άπόθανε είσέ ολίγες ήμέρες, πάλι έκυνήγα τόν Σουλτάνο άποπίσω. Καί τό 
περισσότερο δτι έπιασε πολύ θανατικό είς τήν Ουγγαρία καί άποθάνασι πολλοί. Καί 
άφησε ό Λουνιάδης μεγαλότατο δνομα. Τότε έκάθησε είς τό ρηγάτο ό υιός του, ό 
Μαθαιος, καί αύτός άνδρειωμένος.

Τότε ώσάν έγύρισε ό Σουλτάνος είς τήν Άνδριανούπολι καί έσυνότησε τά παιδία 
του, καί έκαμε μεγάλες χαρές καί έκάλεσε καί έδιάβησαν άπό πάσαν τόπον άφεντάδες 
Τοΰρκοι καί Χριστιανοί. Καί έδιάβησαν πολλοί καί πολλά χαρίσματα τόν έδιαβάσανε 
καί έκάμανε παιγνίδια καί μεγάλες χαρές.

Καί ώσάν άπεράσανε οί χαρές έστειλε είς τούς δεσπότες τοΰ Μωρέως δτι νά τοΰ 
στείλονε τό χαράτζι καί τούς έγύρευε άφορμή διά νά σηκώση πόλεμον, νά πάγη κα
ταπάνω τους καί έστειλε μαντατοφόρους είς αύτούς, καί ό μαντατοφόρος τούς ηύρε 
είσέ σκάνταλα καί δέν τοΰ δώσανε άπόκρισι λέγοντας : « Δώσε έσύ, δώσε καί έσύ », 
ενας τόν άλλον μέ τούς Άλβανΐτες.

Τότε έγύρισε ό μαντατοφόρος είς τόν Σουλτάνο καί είπέ του τήν ύπόθεσι καί 
πάλι έμετάστειλε δτι νά τοΰ δώσουνε τρίων χρονών χαράτζι, καί τοΰτο διά νά τούς 
κάμη νά σκανταλίζουνται περισσότερο καί νά πολεμοΰσι ένας τόν άλλον. Τότε δέν 
εστερξανε να δώσουνε χαράτζι μηδέ ενα μηδέ τρίτο, μόνε έμαλώνανε άνάμεσόν τους. 
Έμάζωξε φουσσάτο καί έδωσέ το τοΰ Μεχεμέτη πασσά καί έδιάβη είς τά σύνορα τής 
Ούγγαρίας μέ όγδοήντα χιλιάδες φουσσάτο διά νά κρατή καί νά φυλάγη νά μήν κα- 
τεβοΰνε οί Οΰγγαροι. Καί ώσάν έδιάβη έκεϊ, ή Ουγγαρία ήτονε είρηνεμένη. Καί άποκεϊ 
έδιάβη είς τήν Πόσινα καί έπολέμησε καί έπήρε ολίγα καστέλλια καί άποκεϊ (63*) 
έδιάβη είς τόν Ντούναβι νά φυλάγη ένα κάστρο έδικό τους τούρκικο, μήπως καί έρ- 
θοΰνε οί Οΰγγαροι καί τό κουρσέψουν.

(Έπεται συτέχεια)
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