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'0 Κωνσταντίνος Θεοτόκης, γιος τοϋ 
Μάρκου Θεοτοκη καί τής ’Αγγελικής 
Πολυλα, γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν 
Κέρκυρα. Σαν τελείωσε το Γυμνάσιο πή
γε γι’ άνιότερες σπουδές στό Παρίσι καί 
υστέρα στήν Αυστρία καί Γερμανία. Πο
λύ νέος παντρεύτηκε μέ τήν αυστριακή 
βαρώνη Έρνεστίνα Φόν Μάλοβιτς, κ’ 
έγκατεστάθηκε στήν Κέρκυρα, στό πα- 
ληό οικογενειακό του σπίτι τών Κα- 
ρουσάδων. Έκεϊ τριγυρισμένος άπό τή 
γαλήνη καί τή θαυμαστήν ομορφιά τής 
φύσης, πέρασε τές καλλίτερες μέρες του, 
πού φσρμακιόθηκαν όμως άπό τό θάνατο 
τής μονάκριβης μικρής θυγατέρας του. 
Έχοντας σπουδάση μαθηματικά, φυσικές 
επιστήμες, φιλοσοφία, καί τές άρχαίες 
άνατολικές γλώσσες, παληά ‘Ελληνική, 
σανσκριτική, ‘Εβραϊκή, παλαιοπερσική, 
ώς καί τή λατινική, κατέχοντας καί πολ
λές νεότερες ευρωπαϊκές μέ δλο τόν πλού
το τής φιλολογίας τους, εξακολούθησε 
στήν εξοχή τές μελέτες του καί άρχισε τή 
λογοτεχνική του εργασία.

ΕΙς τό Παρίσι είχε γράψει γαλλικά τό 
πρώτο έργο του <Vie de Montagne». 
“Ολα τά ά'λλα έργα του γραφτήκανε άπό 
τήν άρχή σέ αγνή δημοτική γλώσσα πού

άγαποΰσε άπό μικρός διαβάζοντας τά 
ποιήματα τού Σολωμοΰ.

Τά περισσότερα διηγήματα του έχουν 
υπόθεση τή ζωή τοΰ χωριού. Τή ζωήν αυ
τή γνώρισε παρακολουθώντας την ό ίδιος 
ό'χι μόνο γιά νά τή μελετήσει, άλλά καί 
άπό ενδιαφέρον γιά τό φτωχό δουλευτή, 
συμπονώντας στή δυστυχία του καί προσ- 
φέρνοντας στήν άρρώστεια του ιατρική 
βοήθεια.

Είχε συνδεθή μέ αδελφική φιλία μέ 
τόν άληομόνητο ποιητή Μαβίλη, πού δέ
κα χρόνια μεγαλείτερος παρακολουθούσε 
μέ άγάπη ,τά πρώτα έργα του. 'Η ά/άπη 
τους αυτή’καί ή έχτίμηση δέν έσβυσε πο
τέ, ούτε όταν άργότερα βρεθήκανε σέ δια
φορετικές κοινωνικές άντίληψες. Καί 
οί δύο ακολουθούσανε τήν παράδοση τής 
επτανησιακής σχολής στή χρήση τής δη
μοτικής καί στήν αυστηρότητα τής καλ
λιτεχνικής εμφάνισης. Καί οί δύο θαυ
μάζανε τό Σολωμό στήτ» ποίηση καί τόν 
Πολυλά στές πολιτικές αρχές. Τό 1896 
πολεμήσανε μαζί στήν έπανάσταση τής 
Κρήτης,καί πήγατ ε καί οί δύο εθελοντές 
στόν πόλεμο τού 1897, ό Μαβίλης στήν 
“Ηπειρο, ό Θεοτόκης στή Θεσσαλία εξο
πλίζοντας μέδαπάνες τουάνταρτικόσώμα.
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Χτυπήσανε και οίδύο άυγότεριχ τήν εγκα
τάσταση τής ρολίνας στήν Κέρκυρα, πη
γαίνοντας ενάντια τής λαϊκής γνώμης,που 
οί τότε πολιτικοί φανατίσανε τάζοντας τό 
χρυσόν αιώνα. Τό 1897 σάν βγήκε ό πε
ριοδικό «Τέχνη», πού τόσο άγρια πολε- 
μήθηκε, ό Θεοτόκης δημοσίεψε τά πρώτα 
του διηγήματα : τό «Πίστωμα» τό 
«Βιό τής Κυράς Κέρκυρας» καί τό «Πά
φος». ’Αργότερα δημοσίεψε κι’ άλλα δι
ηγήματα στό «Διόνυσο» καί στό «Νου- 
μά»: τόνπΚάϊν», τό «Άκόμα», τόν «Ά- 
πελή», τούς «Χωριάτες»,τήν «Κασσι ώπη» 
τήν «Υπόληψη», τές «Δυο’Αγάπες», 
τήν «Παντρειά τής Σταλαχτής» κλπ. 
Στόν ίδιο καιρό μετάφραζε ά ιό τά σαν- 
,σκριτικι τή «Σακούνταλα» τοϋ Καλιδά- 
σα και διάφορα κεφάλαια άπό τά Μαχαμ- 
πάρατα. ’Από τά λατινικά μετάφρασε τά 
«Γεωργικά» τοϋ Βιργίλιου, (1909) καί 
τά «Περί Φύσεως» τοΰ Λουκρητίου, πού 
πρόκειται τώρα νά έκδοθοΰν.

Μετάφρασε τό Φαίδωνα τοΰ 
Πλάτωνα καί τή Λυσσιστράτη τοΰ ’Αρι
στοφάνη, ώς καί τά δράματα τοΰ Σαίξ- 
πηρ, τόν Όθέλλο, τόν Βασιλέα Αήρ, 
τήν Τρικυμία, τόν Μάκβεθ καί τόν 
Άμλέτο, Άπό· τόν Γκαϊτε μετάφρασε τόν 
Έρμάννο καί τή Δωροθέα.

Έργαζόντανε ακούραστος δλη τήν 
ήμέρα καί πολλές ώρες τής νύ
χτας. Μέ μεγάλη χαρά έ'βλεπε νά προχω
ρεί ή δουλειά του δταν άλλαζε σ' 'Ελλη
νικούς στίχους τά σανσκριτικά κείμενα, 
καί μέ προσοχή έπιμελιούντανε τά διηγή- 
ματά του. Προς τό δειλινό σηκ όνονταν 
άπ’ τήν εργασία του καί κατέβαινε στόν 
παληό κήπο τοϋ σπιτιού πού τόν τρι
γυρίζανε τά κυπαρίσσια. Άπό κεί 
βγαίνοντας περνοΰσε άπ’ τό ληοτριβειό 
πού άλεθε, ή στέκονταν γιά νά κου
βεντιάσει μέ τούς χωριάτες πού γύριζαν 
άπό τές δουλιές τους. Οί χωοιάτες μιλού
σαν σ’ αυτόν φιλικά κΓ δλα τά παι
διά τόν γνωρίζανε. Τ’ άγαποϋσε 
καί σάν βρίσκονταν μαζί τους ακόυες 
τό άνοιχτόκαρδο γέλοιο του.

Στήν οίκογένειά του ήταν βα- 
θειά άφοσιωμένος. Παραιτώντας κάθε 
άλλη εργασία στήν τελευταίαν άρρώστεια 
τοϋ πατέρα του, έμεινε σιμά στό προ

σκέφαλό του, νοσηλεύοντάς τον μερό
νυχτα μέ βσθειάν άγάπη.

Στούς νέους πού πίστει ε’ικανούς νά 
προοδέψουν ή πού τά αίστήματα καί τά 
διανοητικά τους χαρίσματα τόν τραβού
σανε, άνοιγε τήν καρδιά του μ' άναγάλ*  
λιαση προσφέρνοντας τή φιλία του καί 
τές πολύιιμες συμβουλές του.

Ποθώντας μιά βαθειά συνεννόηση 
μέ δσους ένόμιζε γι’ αύτό ά
ξιους, ξανοίγονταν, μά πολύ συχνά 
αίστάνθηκε γι’ αύτό πικρή άπογοήτεψη. 
Είχε άπόλυτη ειλικρίνεια στή σκέψη του 
καί θάρρος ξεχωριστό στή γνώμη του. 
Αντιπαθούσε τούς δυνατούς πού λογα
ριάζονταν τέτοιοι άπό κοινωνική ή οικο
νομική αιτία. Άπόφευγε νά διακρίνεται 
καί άρνήθηκε τό παράσημο πού τοϋ 
προσφέρανε τό 1910.

Άσπάστηκε τή σοσιαλιστική ιδεολο
γία καί έργάστηκε γιά τήν ίδρυση τοϋ 
Σοσιαλιστικού Κέντρου τής Κέρκυρας τό 
1911. Τό 1909 ταξειδεύοντας στή Γερ
μανία είχε παρακολουθήσει άπό σιμά δλη 
τή σοσιαλιστική κίνηση. Τότε συνεδέθηκε 
μέ στενή φιλία μέ τόν άλησμόνητο λογο
γράφο Κώστα Χατζόπουλο, πού έμενε 
τότε στό Μόναχο.

Τό 1912 έκλαψε τό θάνατο τοϋ πα- 
ληοϋ του φίλου Μαβίλη, πού μέ πατριω
τικόν ενθουσιασμό είχε φύγει γιά τρίτη 
φορά εθελοντής κι’ έπεσε στό Δρίσκο έξω 
άπό τά Γιάννενα, στά βουνά πού άντί- 
κρυζεμέ θλίψηάπό τ’άκρογιάλια τής Κέρ
κυρας.Ό Θεοτόκηςέσκυψε μ’εύλάβεια πά 
νω στό έργο τοϋ ποιητή καί τό συμμάζεψε. 
Τότες άποτέλειωσε τή μετάφραση «Νά- 
λας καί Νταμαγιάντη», επεισόδιο άπό τό 
Μαχαμπάρατα πού εΐχεν άρχίσει δ ποιη
τής Μαβίλης.

Τό 1914 έγκατεστάθηκε στή πόλη τής 
Κέρκυρας, κ’ έδημοσίεψε τή «Τιμή καί 
τό Χρήμα» πού δ πρόωρα χαμένος κερ 
κυραΐος ζωγράφος Μάρκος Ζαβιτσάνος 
καλλιτεχνικά εικονογράφησε.

Τόΐ916 βλέποντας στό κίνημα τήςΘεσ)- 
νίκης τήν καταπολέμηση τοϋ παλαιοκομ- 
ματισμοϋ, καί τό χτύπημα τοϋ πρωσ- 
σικοϋ μιλιταρισμού μέ τές καταχτητικές 
βλέψεις του,καί τή νικητής δημοκρατικής 
ιδέας έλαβε μέρος σ’αύτό. 'Η Κυβέρνη- 

σητής’ΕθνικήςΆμύνη; τόν έστειλε άντι- 
πρόσωπό της στή Ρώμη. Δέν άργησε 
δμως ν’ άποτραβηχτή καί ξαναγύρισε στή 
Κέρκυρα.

Αργότερα έφυγε γιάτήν Αθήνα δπου 
έξέδιοκε τά τελευταία έργα του : Τόν 
«Κατάδικο», τή «Ζωή καί τό θάνατο τοϋ 
Καραβέλλα», τούς «Σκλάβους στά Δεσμό 
τους» καί τή μετάφραση άπό «Τά προ
βλήματα τής Φιλοσοφίας» τοϋ Ρωσσέλ. 
«Οί σκλάβοι στάδεσμάτους» εινε ή ιστορία 
άρχαίας επτανησιακής οικογένειας πού βα
σανίζεται σκλαβωμένη σιές παληές σι νή 
θείες, χωρίς νάχει τή δύναμη νά κοιτά
ξει πραγματικά τή ζωή. Είχε αρχίσει κ 
ένα άλλο μυθιστόρημα, κ’ έσχεδίαζε φι
λοσοφικές μελέτες. Μά ή σκληρή άρρώ- 
στεια, πού τόν βασάνισε, τόν υποχρέωσε 
νά έγκαταλείψει τήν εργασία πού τόσο άγα

Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ

Ό άνθρωπος σέ παλαιότατα χρόνια έ- 
στάθηκε μάρτυρας ένός φοβερού φυσικού 
φαινόμενου, ποΰ ανακάτωσε τήν δψη τής 
γης καί έκόντεψε νά άφανίσει δλα τά ζων
τανά τοϋ πλανήτη μας. Στεριές έποντι- 
στήκαν, νησιά καί βουνά ανέβηκαν άπό 
τά βάθη τοϋ πελάγου, ηφαίστεια ποΰ σή
μερα είνε σβυμένα έχυναν ποτάμια λά
βες καί άλλοι κρατήρες ανοίγονταν στά 
νεοφανέρωτα βουνά. Τέτοιος ήταν ό κα
τακλυσμός ποΰ μέ ζωηρά χρώματα μας 
τον περιγράφουν πολλές άρχαΐες μυθολο-

(') Πρβλ. Dl«st«l, die Sintflut und Flutsagen 
des AHerfhums.

(4) Σύμφωνα μέ τήν νεότερη Έδδα (VIl) 
άπό τό αντάμωμα τοϋ παγωμένου νερού μέ τή 
ζέστα, δταν άκόμα ό κόσμος δέν ήταν, έπρω- 
τογεννήθηκε ό γίγαντας Ύμίρ καί κατόπι ή α
γελάδα Άουδχούμπλα πού τόν έθρεφε μέ τό 
γάλα της. Ό γίγαντας έπεσε νά κοιμηθεί 
κ’ΐδρωσε’ κ^έ βγήκαν τότες άπό τό άριστερό του 
βραχιόνι ένας άντρας καί μιά γυναίκα, ένώ τά 
δυό ποδάρια έγέννησαν ένα έξακέφαλο τέρας, 
ποΰ άφτό έφερε στόν κόσμο τό γένος τών γι
γάντων τούς Χριμθούρσες. Ένώ ό γίγαντας έ- 

ποϋσε. Πικρά περάσανεή τελευταίες μέρες 
τοϋ ποιητή σιό παληό εξοχικό σπίτιτου τρι· 
γυρισμένος άπό τήν πονεμένη του μάννα, 
άπότή γυναίκα του καί τές «δελφές του·

'Ο θάματός του, τόν ’Ιούλιο τοϋ 1923, 
δέ σπάραξε μόνο τήν οίκογένειά του, μά 
λύπησε καί δσους ήτανε σέ θέση νά γνω
ρίσουνε τή καλλιτεχνική ψυχή τ<·υ καί τόν 
ανώτερο χαραχτήρα του.

Πολλοί γράψανε μέ συμπάθεια γιά 
τόν συγγραφέα καί τό έργο του· Μά ή 
κριτική πού θά άναλύσει άργότερα μέ 
λεπτομέρειες αύτό τό έργο, θά άντι- 
κρούσει τούς ολίγους κριτικούς πού μέ 
τόση υποκειμενικότητα, καί άνάλογα 
μέ τές δικές τους άρχές ή προτίμησες, κρί
νανε καλό ή κακό τό έργο τοΰ κερκυραίου 
συγγραφέα.

ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΤΟΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΎΛΟΥ

γί'-χ,'Ο .Σημιτικές καί Ίνδοευρωπαϊκές λ. 
χ. ή Χαλδαϊκή, ή 'Εβραϊκή, ή ’Ινδική, ή 
'Ελληνική καί ή Σκανδιναυϊκή, (*)  πασκί
ζοντας δλες νά δώσουν μιάν εξήγηση ήθι- 
κοθρησκευτική στό φοβερό φαινόμενο καί 
άνακατεύοντας τήν περιγραφή μέ διάφο
ρες επικές παράδοσεις άρκετά τεχνικές. Οί 
άναγνώστες μας γνωρίζουν τήν παλαιάν 
ιστορία τοϋ Νώε καί τόν 'Ελληνικό μύθο 
τοΰ Δευκαλίωνα' τό άντίκρυ της είναι τά 
τρία ’Ασιατικά ποιήματα πού εδώ μετα
φράζουμε·

κοιμότουν ή άγελάδα έγλυφε τούς αλατισμέ
νους βράχους καί έκεΐθες έβγήκαν τήν πρώτη 
μέρα μαλλιά, τή δεύτερη ένα κεφάλι καί τήν 
τρίτη τό επίλοιπο κορμί. Έτσι έγεννήθηκε ό 
θεός Βούρης, ποΰ (δέν ξέρουμε πώς) έκαμε 
παιδί τό Μπόρ, καί τούτος μέ τή γιγάντισσα 
Μπέλστα έκαμε τρία παιδιά τόν Όδιν, τό Βίλ- 
λη καί τό Βε. Οί τρεις τους έσκότωσαν τόν 
πρωτογέννητο γίγαντα ‘Υμίρ. Μά ό σκοτωμέ
νος έβγαλε άπό τές πληγές του τόσο αίμα πού 
έκλημμύρισε τόν κόσμο καί σ’ άφτό έπνιγη- 
καν ολοι οί Χριμθούρσες παρεχτθς τ°ύ Βέργ- 
κελμίρ, πού μέ τή γυναίκα του άνέβηκε σ’ ένα 
πλοίο κ’ έγλύτωσε.
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Η ΧΑΛΔΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (')

«Ό Ίσδουβάρ έμίλησε έτσι τοΰ Χάσις 
’ Αδρά στό μακρυνό κατοικητήριο του: 
—«Πρέπει νά σ’ έρωτήοω, ώ Χάσις "Α
δρά. Πές μου γιατί δ καιρός δέν σέ γε- 
ροντιάζει, γιατί στέκεσαι σέ τούτον τον τό
πο καί έχοντας τήν άνθρώπινη ζωή, μπαί
νεις στό συνέδριο τών θεών;». Ό Χάσις 
"Αδρας έμίλησε έτσι στον Ίσδουβάρ ■ 
- «Θά σοϋ φανερώσω, ώ Ίσδουβάρ, τό 
μυστήριο τοΰ λυτρωμοΰ μου, καί τό μυ
στήριο τών μεγάλων θεών θά σοΰ τό φα
νερώσω. 'Υπάρχει μιά χώρα ονομασμένη 
Σουριππάκ, ποΰ κ’ έού τήν γνωρίζεις καί 
ποΰ βρίσκεται στήν ακροποταμιά τοϋ Ευ
φράτη' ή χώρα είναι αρχαία καί οί θεοί 
τήν κατοικούν.— Οί θεοί οί μεγάλοι εί
χαν αποφασίσει τον κατακλυσμό μά δ "Εα 
Κίν σύμφωνος δέν ήταν μαζή τους καί 
μοΰ μολόησε τί έμελετοΰσαν. «Άφοκρά- 
σου τό λόγο μου» μουπε «άνθρωπε τής 
Σουριππάκ, γυιέ τοϋ Ότιάρτη· Χτίσε τό 
σπίτι σου, φτιάσε ένα καράβι, παραίτησε 
δ,τι κι’ άν έχεις παρεχιός τής ζωής σου, 
μοίρασε ψωμί καί ζωοθροφίες καί φύλα
ξε τή ζωή τών ζωντανών. Κάμε ν’ ανέ
βουν στό καράβι οί σπόροι κάθε ζων
τανής ψυχής. Τό πλοίο ποϋ θά φτιάσεις 
θάχει μάκρος ένα νέρ σπιθαμές (945 μέ' 
τρα) κι ένα σός σπιθαμές (378 μέτρα) 
πλάτος καί άλλο τόσο ψήλωμα. Ρίξε τό 
καράβι ποϋ έτσι θάνε καμωμένο στον ω
κεανό·»

Ό Χάσις "Αδρας δέχεται τήν δρμήνεια 
τοϋ θεού, φτιάνει τό μεγάλο καράβι, καί 
ανεβαίνει σέ δάφτο μαζή μέ τή φαμιλιά 
του παραινώντας τό σπίτι του καί τά καλά 
του. Καί,

«Τότες άπό τά βάθη τών ουρανών έ- 
σηκώθηκε ένα γνέφι κατάμαβρο’ δ θεός 
Μπίν απόλυσε τήν ’Αστραπή, οί θεοί Νε- 
μπός καί Μπέλ έπορέβονταν δμπρός της, 
καί κάτουθε άπό τά πόδια τους έτρεμαν 

τά βουνά καί τά λαγγάδια. Ό θεός Νερ" 
γκάλ έσερνε μαζή του τις φουρτούνες, δ 
θεός Νινίπ έχυνε τό σκοτάδι καί τά πνέ· 
ματα τής Γής. πουχαν σβύσει κάθε φώς, 
άρχισαν νά χαλοΰν τής γής τήν ό'ψη,ένώ δ 
Μπίν έπάσκιζε μέ τ’ άστρσποπέλεκα νά 
κρούσει τον ουρανό καί έστρεφε προς τή 
γής.Τά κύματα δμοια μέ βουνά έσκέπαζαν 
τή γής, τά ζωντανά ήταν σκιασμένα οί άν
θρωποι έζητοϋσαν τή σωτηρία τους καί 
άγωνίζουνταν στά σκοτάδια. Ό άδερφός 
δέν έβλεπε τον άδερφό, οί άνθρωποι δέν 
έγνωριζόνταν άλλήλως τους καί οί θεοί οί 
ίδιοι έφοβηθήκαν εκείνο τό άνα- 
κάτωμα, έπήγαιναν στον "Ανου γιά νά 
τοΰ δεηθοϋν καί σά σκυλιά τρομασμένα 
έπλάγιαζαν στις άγκωνές. Ή θεά Ίστάρ 
έφώναζε σά γυναίκα, ποΰ κοιλοπονάει κ’ 
έμίλησε έτσι : —-«’Αληθινά ή πλάση έγί- 
νηκε λάσπη· Τών θεών έφανέρωσα τό 
χαλασμό’ άλλά δπως έφανέρωσα τών θεών 
τό χαλασμό, έτσι καί διατάζω τή μάστιγα 
ποϋ βαρεΐ τούς άνθρώπους νά σταματήσει, 
έγώ ή μάννα, ή γεννήτρα τών άνθρώπων, 
ποϋ κοίτονται σήμερα στά κύματα σάν 
κούντουμα ψαριών! Οί θεοί καί τά πνέ- 
ματα τής γής μοζή μου κλαΐν». Καί οί 
θεοί στεκάμενοι σιούς κρουψώνες τους 
έκλαιγαν κ’ έκεΐνοι, δμως άφιναν τά μελ
λούμενα νά γένονται.—'Έξη μέρες κ’ έξη 
νύχτες έφύσησεν δ "Ανεμος. Οί καταστρε- 
φτικές κακοκαιρίες έχαλοΰσαν τή γής’ τήν 
έφτατη μέρα οί καταράχτες τών βροχά- 
δων έμειναν, ή θάλασσα ησύχασε, οί άνε- 
μικές έπράαιναν, ή φουρτούνα έπαψε, ή 
θάλασσα όμως είχε ξετελειώσει τό έργο 
τοϋ χαλασμού, δλη ή άνθρωπότητα είχε 
γένει λάσπη καί τά σαράβαλα έπλεαν σάν 
καλάμια.- - Τότες δ Χάσις "Αδρας άνοιξε 
τά παράθυρα τοϋ πλοίου κ’ είδε τό φώς 
τής ήμέρας. ’Εβγαλε ένα περιστέρι, μά 
τό πετούμενο έματαγύρισε μή βρίσκοντας 
καταφυγή’ έβγαλε ένα χελιδόνι κ’ έξανά- 
γυρε κ’ έκεΐνο κ’ έπειτα έναν κόρακα,ποΰ 
έρρίχτηκε στά σαράβαλα καί δέν έξανάρθε. 
Τότες έβγαλε ένα άρνί κι’ έπρόσφερε θυ
σία άπάνου στό χτένι τοΰ βουνοΰ, κι’ οί 
θεοί ήρθαν σιμά του ζηλεύοντας τήν μυ
ρωδιά τής θυσίας. Μά δ Μπέλ βλέποντας 

τό πλοΐο έσάστισε κ’έχόλεψε μέ ιούς θεούς 
καί τούς άνθρώπους, δ Νινίπ τοϋ ξήγησε 
πώς δ "Εα Κίν είχε φανεροόσει τό μυστή
ριο τοΰ Χάσις ’ Αδρά, άνέβηκε στό πλε
ούμενο, έπήρε τό Χάσις Άδρα καί τον
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Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΝΔΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
I. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΑΤΑΠΑΘΑΒΡΑΧΜΑΝΑ (1, 8, 1 κ. έφ)

....« Καί λοιπόν έφεραν τοΰ Μανοΰ νε
ρό γιά νά νιφτεί τό πρωί, έτσι καθώς τό 
φέρνουν γιά καθαρμό τών χεριών’ καί ενώ 
έπλενότουν έπεσε στά χέρια του ένα ψάρι. 
Καί τό (ψάρι) τοϋπε τούτα τά λόγια: 
-«Γλύτωσέ με καί θάσέφυλάξω καί γώ.» 
— «Καί πώς θά μέ φυλάξεις» τοΰ άποκρί- 
θηκε·— «Ό κατακλυσμός θά καταπνίξει 
δλα τούτα τά ζωντανά καί τότες έγώ θένα 
σέ φυλάξω.» "Ετσι τουπέ.— «Πώς νά σέ 
γλυτώσω;» τοΰ άπάντησε. Καί τό ψάρι 
τουπέ: — «Στάλήθεια δσο είμαστε άδύνα- 
μα υπάρχουν γιά μάς πολλά κίντυνα’ τό 
ψάρι καταπίνει τό ψάρι. Πρώτα πρώτα 
πρέπει νά μέ βαστάξεις μέσα σ’ ένα άγ- 
γειό, καί δταν έγώ δέ θά χωράω πλιά σέ 
κείνο τότες σκάφτοντας ένα λάκκο θά μέ 
φέρεις μέσα σ’ αυτόν' καί δταν έγώ δέ θά 
χωράω πλιά στό λάκκο, τότες θένα μέ δ- 
δηγήσεις στή θάλασσα γιατί τότες θέ νά- 
χω προσπερνάσει δλα τά κίντυνα.» [Καί 
γλίγωρα έγίνηκε μεγάλος Ζχάσας (ψάρι) 
ποΰ γένεται άπ’ δλα τό τρανώτερο·]

«Στό χρόνο τον καί τον θέ νάρθει δ 
κατακλυσμός, γιά τούτο ετοίμασε ένα κα
ράβι καί περίμεινέ με καί δταν άρχίσει δ 
κατακλυσμός έμπα στό καράβι, καί τότες 
έγώ θέ νάρθω νά σέ γλυτώσω.»"Ετσι του
πέ τό ψάρι. ’Αφού λοιπόν σ’ άφτόν τον 
τρόπο δ (Μανούς) είχε φυλάξει τό (ψάρι), 
τδφερε στή θάλασσα καί σ’ έκεΐνον τον 
χρόνο ποΰ (τόψάρι) τοΰχε διορίσει, έφτια" 
σε ένα καράβι καί έπρόσμεινε.

Καί δταν δ κατακλυσμός άρχισε, έμπή- 
κε στό καράβι καί τό ψάρι έπλεξε τότες 
προς άπάνου του’ καί δ Μανούς έδεσε τοΰ 
καραβιού τό σκοινί άπό τό κέρατο τοΰ 
ψαριού, καί μαζή του αρμένισε γλίγωρα 
προς τό βόρειο βουνό.Καί τό ψάρι τουπέ: 

έφερε στή μέση τών θεών. Ώς τώρα δ 
Χάσις "Αδρά ήταν άνθρωπος θνητός, άπό 
τότε δ Χάσις "Αδρας καί ή γυναίκα του 
έγινήκαν θεοί καί κατοικούν στά μακρυνά 
μέρη στό στόμα τών ποταμών».

— «Δέσε άπό ένα δένδρο τό καράβι, δμως 
ένώ θάσαι στό βουνό ας μή σέ ξεχωρίσει 
τό νερό άπό τή γής, άλλά δπως τό νερό 
θά χαμηλώνει, έσύ πρέπει νά τό άκολου- 
θάς·» "Ετσι τουπέ καί δ Μανούς γάλιγά- 
λι άκολούθησε τό (νερό ποΰ έχαμήλωνε) 
καί τό βουνό έκεΐνο ονομάστηκε «Κατέ 
βασμα τοΰ Μανοΰ». ’Αλλά δ κατακλυσμός 
είχε καταπνίξει δλα τά πλάσματα καί μό
νος είχε μείνει ζωντανός δ Μανούς. Δοξο
λογώντας (τούς θεούς) άσκήτεψε καιρόν, 
πολύν έπιθυμώντας γενοβόλι’ κι’ άφτοΰ 
(στό άσκηταριό) του έπρόσφερε τή θυσία 
ποΰ μαγειρεύεται’ έθυσίασε στά νερά 
βούτυρο, ξυνόγαλα, άφρόγαλα καί πετρω
μένο γάλα καί άπάνου σ’ ένα χρόνο μιά 
κορασιά γεννήθηκε (άπό τή θυσία) κ’ έση- 
κώθηκε (άπό τά νερά) σά νά έσωματονό- 
τουν (τότες). Καί τό λυωμένο βούτυρο έ- 
συναζότουν γι’ άφτήν στήν πατουμιά της. 
Καί τήν άντάμωσαν δ Μίτρας καί δ Βά- 
ρουνας καί τής είπαν, «Ποιά είσαι;»— 
«Τοΰ Μανοΰ θυγατέρα» τούς άποκρίθη.— 
«Λέγε δική μας» τής είπαν. «”Οχι» άπο- 
κρίθηκέ’ «έκεινοΰ ποΰ μ’ έκανε νά γεννη
θώ, έκεινοΰ είμαι έγώ θυγατέρα».

Οί (θεοί) έπιθύμησαν νά σμίξουν μα
ζή της, εκείνη είτε τό κατάλαβε είτε καί 
δέν τό κατάλαβε, άκολούθησε τό δρόμο 
της κ’ ήρθε στό Μανοΰ. Κι’ δ Μανούς 
τής είπε: «Ποιά είσαι;» - «'Η θυγατέρα 
σου» τοΰ άπάντησε. «Πώς λαμπρή, είσαι 
θυγατέρα μου ',» είπε. «Άπό έκεΐνες τές 
θυσίες ποΰ έπρόσφερες στά νερά, τό λυω
μένο βούτυρο, τό ξυνόγαλα, τό άφρόγαλα 
καί τό πετρωμένο γάλα, άπό άφτές μ’ έκα
μες νά γεννηθώ. Έγώ είμαι ή ίδια ή έφ*  
κή σου· Έμέ μεταχειρίσου στή θυσία. Κι’ 
δν ίσως μεταχειριστείς έμένα στή θυσία

(*) Ή παράδοση τούτη ποΰ τήν έμνηιιόνευε 
στά Χαλδαϊκά του καί δ Βέρωσος καί ποϋ έ- 
ξαναβρέθηκε στό πρωτότυπο κείμενο στή βι
βλιοθήκη ένοΰ παλατιού τής Νινευής, γραμ
μένη όπως καί τά άλλα Άσσυριακά βιβλία σέ 
τούβλινους πίνακες, είνε άπό δλες ή παλαιότε- 
ρη. Ή μετάφρασή μας είναι παρμένη άπό ε
κείνην τοΰ G. Smith, Assyrian Discoveries σελ. 
184.
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& άποχτίσεις άρρίφνητο γεννοβόλι και 
ζώα άρρίφνητα, καί οποία έφκή έφκηθεΐς 
ολάκερη θ ένα σοΰ πιτυχει.» Έτσι είπε κΓό 
Μανούς κατά τό πρεπούμενο τήν έμετα- 
χειρίστηκε στή μέση τής θυσίας. Ή μέση 
όμως τής θυσίας είναι τό αναμεταξύ τής 
αρχής και τοϋ τελειωμού τής ιεροπραξίας. 
Μαζή μέ τήν (κορασιά ό Μανούς) επιθυ
μώντας γεννοβόλι ύμνησε τούς θεούς και

γιά πολύν καιρόν άσκήτεψε- Άφιή τοΰ 
γέννησε τό σόι πού ονομάζεται γεννοβόλι 
τοΰ Μανοΰ κι’ όποιαν έφκή έφκήθηκε μα
ζή της ολάκερη τοϋ πίτυχε.(')

(’) Μιά ανάλογη παράδοση βρίσκεται καί 
στό Περσικό Ζενταβέστα. (Βεντιντάντ, Φάρ- 
γαρδ II).

II. ΚΑΤΑ TO ΜΑΧΑΒΑΡΑΤΑ (III, 12746-12804)

Μεγαλομάντης βασιληάς γιομάτος μεγαλείο
ΚΓ όπως δ Πλάστης λαμπερός ήταν δ γυιός τοΰ "Ηλιου 
Ό ξακουσμένος δ Μανούς, ώ τών άνθρώπων πρώτε. (’) 
Καί ξεπερνοΰσε στήν έξά, στες αφεντιές, στά κάλλη 
Τδ φωτοδότη κύρη του και τόν προσπάππου Βράχμα. (2) 
Κ’ήταν δεινός άσκητεφτής· κ’έστέκονταν δ ρήγας 
Άκκουμπισμένος στόν κορμόν ένοΰ μεγάλου δέντρου, 
’Ορθός σ’ ένα ποδάρι του μέ σηκωμένα χέρια, 
Ή μέ τά μάτια του δκλειστα, μέ τό κεφάλι κάτου, 
Κι’ άσκήτευε άκατάπαφτα γιά μύρια χρόνια δ μάντης. 
Κ’ ένα ψαράκι έσίμωσε τόν άσκητή μιά μέρα 
Στοΰ ποταμού τ’ άσκηταριοΰ τό πλ» μμαμένο φρύδι, 
Καί τούπε: —«Πολυδόξαστε, μικρό ψαράκι έγώ είμαι, 
Καί τά μεγάλα σκιάζομαι, στρέξε νά μέ γλυτώσεις. 
Τ’ αδύναμο τά δυνατά τά ψάρια καταπίνουν, 
Παντοτεινός είν’, άσκητή, γιά μάς άφτός δ νόμος. 
Καί τώρα έμέ πού χάνομαι στή φοβερή νερούσα 
Νά μέ γλυτώσεις θέλησε καί θά σ’ αντιμειδέψω.»

Καί τοΰ ψαριοΰ τήν δμιλιά γιομάτος ψυχοπόνοια 
’Ακούσε δ μάντης δ Μανούς,"καί τδπιασε στό χέρι, 
Καί τδρριξε μές στό νερό σ' ένα τρανό λαρνάκι, 
Κι’ άφτοΰ τδ ψάρι, βασιληά, μεγάλωσε, κι’ δ μάντης 
Σάν τέκνο του τ’ άγάπησε κ’ έφρόντιζε γιά κείνο.

Κ’ έπειτα άπάνου σέ καιρό τόσο μεγάλο έγίνη 
Ποΰ τδ λαρνάκι τδ τρανό στενόχωρο τοΰ έρχότουν. 
Καί τότες είπε τοΰ Μανοΰ τοΰ ξακουστού προφήτη : 
—«Ώ πολυδόξαστε καλέ, βάλε με σ’ άλλον τόπο.» 
Κ’ έβγαλε άπό τδ λάρνακα τδ ψάρι πάλι δ μάντης 
Καί σέ μιά λίμνη μακρουλή τδφερε νά τδ ρίξει, 
Ώ βασιληά, ποΰ τών δχτρών'χαλάς τές πολιτείες. 
Κ’ έπειτα χρόνια πέρνασαν κ’ έτράνηνε τό ψάρι 
Στή λίμνη αύτή τή μακρουλή, πούχε τρία μίλια μάκρ'ς 
Καί μίλι πλάτος· μά οόδ’ έκεΐ τώρα δέν έμποροΰσε 
Νά κουνηθεί καί νά σταθεί. Καί τότες, βασιλέα,

Βλέποντας πάλι τδ Μανοΰ τοΰ μίλησε καί τούπε : 
— <Πάρε με, πολυδόξαστε, καί ρίξε με στή Γάγγα,(') 
Στήν αγιασμένη τοΰ Ωκεανού συμβία κι’ έκεΐ θά μένω. 
Ή κι’ δπου κρίνεις, άχολε καί θένα σ’ υπακούω, 
Τί τδ μεγάλο τδ κορμί σ’ έσένα τό χρωστάω».

’Έτσι τό ψάρι έμίλησε καί τδφερε δ προφήτης 
Ό δοξασμένος στά νερά τής Γάγγας, βασιλέα, 
Και στό ποτάμι τδρριξε. Κ’ έτράνηνε άφτοΰ πάλι 
Γλίγωρα κ’ είπε τοΰ Μανοΰ τά λόγια τούτα τότες ; 
— <Ώ δοξασμένε, δέν μπορώ στή Γάγγα νά κινιώμαι, 
Τί τό κορμί μου άξιώθηκε" κάμε μου δπίσω χάρη 
Καί πάρε με στόν Ωκεανό.»— Καί τδβγαλε δ προφήτης 
Από τής Γάγγας τά νερά, καί στοΰ ’Ωκεανού τδ κΰμα 

Τδρριξε, κοσμοκράτορα' καί τό τεράστιο ψάρι 
"Ηταν εύκολοβάσταχτο καί καλομυρωδάτο.
Κι’ άμα στό πέλαγο έπεσε καί σά χαμογελώντας, 
Είπε τοΰ μάντη τοΰ Μανοΰ τούτα τά λόγια πάλι ; 
— «Σέ σένα, πολυδόξαστε, χρωστάω τό λυτρωμό μου' 
Έρχεται δύσκολος καιρός, άκουσε, τί θά κάμεις 
"Ολα τής γης τά ζωντανά θ’ άφανιστοΰν σέ λίγο, 
Καί κινητά κι’ άσάλεφτα (®), μεγάλε βασιλέα- 
Τώρα δ καιρός έπλάκωσε τοΰ ποντισμοΰ τοΰ κόσμου, 
’Αφού τό ξέρεις πρόσεξε πώς πρέπει νά γλυτώσεις. 
Ήρθε δ σκληρότατος καιρός τοΰ χαλασμού τοΰ κόσμου, 
Θέ νά χαθούν τά ζά τής γής άντάμα καί τά δέντρα, 
Έσύ δμως φτιάξε, βασιληά, ένα καράβι στέρεο 
Καί δέσε άπό τήν πλώρη του ένα σ *.οιν£,  κΓ άνέβα 
Μέ τούς έφτά δημιουργούς (3) σ’ έκείνο καί μαζή σας 
Πάρετε κάθε ζωντανού ξεχωριστά τό σπόρο, 
Κατά πώς λέν οί παλαιοί βραχμάνοι φυλαγμένον. 
Κι’ δταν θέ νάσαι, βασιληά, μπασμένος στό καράβι, 
Περίμενέ με καί θάρθώ κερατοφόρο, κ’ έτσι 
Θά μέ γνωρίσεις, άσκητή. Θά κάμεις δ,τι σούπα. 
Πήγαινε, έγώ σέ χαιρετώ καί φεύγω, δοξασμένε, 
Μά νά γλυτώσει δέν μπορεί χωρίς έμέ τδ πλοίο· 
Ό λόγος μου είνε άληθινός». "Ετσι τδ ψάρι τούπε. 
ΚΓ δ μάντης άποκρίθηκε: — «"Ο,τι μοΰ λές θά κάμω.» 
Κ’ έχωριστήκαν φιλικά, κ’ έπήγαν δπου ήθέλαν

(') Ό βραχμάνος Μαρκανδαίϊας διηγέται τήν ιστορία στό βασι- 
■ληά Ίουδδίσθιρα.
(’) *Ο κοσμοπλάστης Βράχμας ήτον τοΰ "Ηλιου δ παππούς.

Τότες δ φοόνιμος Μανούς μαζή μ' δλους τούς σπόρους 
Τών ζωντανών άρμένισε στήν πολοκυματοΰσα 
Τή θάλασσα μ’ ένα μικρό καί ώρηόπλουμο καράβι' 
Τό ψάρι άνανοήθηκε’ κΓ άφτό κερατοφόρο, 
Τδ στοχασμό του ξέροντας, τοΰ παρουσιάστη άμέσως. 
Έπέφταν τότες οί βροχές· κΓ δ μάντης άμα τδ είδε 
Κεραιοφόρο καί τρανό καίσά βουνό μεγάλο,

(’) Ό Γάγγης, ποϋ σανσκριτικά ονομάζεται ή Γάγγα.
(’) Ζώα καί δέντρα.
(s) Ό θεός Βράχμας γιά νά χτίσει τόν κόσμο έπλασε έφτά δη
μιουργούς, ποΰ είνε κΓ δλας οί ποιητές τών Βαιδικών ύμνων καί 
ποϋ εκείνοι έκαμαν δ,τι υπάρχει στή φύση.
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Τδδεσε άπό τό κέρατο μέ τό σκοινί τής πλώρης. 
Κ’ έτσι δεμένο έρρίχτηκε μ’ δρμή πολύ μεγάλη, 
Στή θάλασσα τήν άνοιχτή κι’ έσυρε τό καράβι. 
Καί τά νερά τής θάλασσας τής πολυκυματούσας 
Έχόρευαν κ’ έμούγγριζαν, κι’ δ μάντης μέ τό πλοίο 
Έδιάβαινε τους ώκεανούς, άφέντη τών ανθρώπων, 
Κι’ δπως δ νους τής γυναικός ταράζεται στό πάθος, 
’Έτσι κ’ οί άνεμοι έτάραζαν τοΰ μάντη τό καράβι 
Καί τ’ ανεβοκατέβαζαν στήν άπειρη τήν άρμη. 
Ήταν τά πάντα νερουλά, κι' δ ουρανός κΓ δ άέρας 
Κ’ ή γής και τό στερέωμα ήταν άφανισμένα. 
Καί τότες πλιά δέ φαίνονταν στό χαλασμένον κόσμο 
Παρά δ Μανούς κ’ οί μάντιδες οί έφτά κΓ άφτό τό ψάρι, 
Ποΰ ακούραστο στούς ώκεανούς έσερνε τό καράβι 
Γιά πολλά χρόνια, βασιληά τής οικουμένης Κύριε.

Καί το καράβι τοΰ Μανοΰ τδφερε στά 'Ιμαλάϊα, 
Σέ μιά κορφή ποΰ μιά φορά «Κέρατο» δνομαζότουν 
Κ’ έμίλησε γλυκά γλυκά στούς μάντιδες γελώντας : 
—«Σέ τούτη τή βουνοκορφή δέσετε τό καράβι». 
Καί τδδεσαν οί μάντιδες, τήν δμιλιά γρικώντας. 
Χτών ‘Ιμαλάϊων τήν κορφή ποΰ Κέρατο έλογιότουν, 
Καί τώρα Καραβόδεμα λογιέται, βασιλέα.
Καί τούς έξαναμίλησε στεκάμενο σιμά τους : 
— «’Εγώ είμαι δΒράχμας δ θ-εός, έγώ είμαι δ Κοσμοπλάστης 
Έπήρα τή μορφή ψαριού κ’ ήρθα νά σάς γλυτώσω. 
Καινούριον κόσμον δ Μανούς δ μάντης θένα χτίσει, 
Θεούς, ανθρώπους, δαίμονες έχει νά δημιουργήσει, 
ΚΓ δλα τ’ άσάλεφτα τής γής κ’ έκεΐνα ποΰ κινιοΰνται, 
Καί θένα ψάλουν τό έργο του τών ποιητών οί στίχοι. 
Ό νους του δέ θά σκοτιστεί, γιατί θά τόν βοηθάει. 
Ή δύναμη τής χάρης μου στή νέα δημιουργία». 
’Έτσι τό ψάρι έμίλησε κΓ αμέσως άφανίστη.

Κ’ δ μέγας μάντης δ Μανούς δ γυιός τοΰ Φωτοδότη 
Ήθέλησε τά ζωντανά τής γής νά ξαναπλάσει, 
ΚΓ άρχίνησε, μά έκύριεψε τά φρένα του ή σκοτούρα 
Καί τότες πάλι άσκήτεψε καρτερικά δ προφήτης, 
Κ’ ή δύναμη τής άσκησης τόν βοήθησε νά πλάσει 
'Όλα τής γής τά ζωντανά πρεπούμενα καθένα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Ο ΚΩΝΣΤ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΙ’ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΓΟ κ. Ν. Λευτεριώτης σέ γράμμα του απαν
τητικό σέ παράκλησή μας νά μάς γράψη 
γιά τόν Θεοτοκη. άνθρωπο και συγγρα
φέα μάς στέλνει πρόχειρα σημειώματα γιά 
νά κάνωμε χρήση έμεϊς. ’Εκείνος αργότε
ρα θά έτοιμάση γιά τόν μεγάλο φίλο του 
εκείνο που τοΰ πρέπει. ’Επειδή ό κ. Λευ
τεριώτης ήταν άπό τους στενούς φίλους 
ποΰ βαθειά γνώριζαν τόν Θεοτοκη άν
θρωπο καί στις λεπτομέρειες τής, ζωής 
του, δέν μπορούμε νά κάνουμε χρήση ε
μείς τών σημειωμάτων του, χωρίς νά τόν 
άναφέρουμε καθώς μάς ζητά, ούτε πάλι 
μπορέσαμε, γιά τόν λόγον αυτό, ν’ άποφα- 
σίσουμε νά στερήσουμε τους αναγνώστες 
μας άπό τις πολύτιμες πληροφορίες ποΰ 
μάς δίνει].

ΈγεννήΘηκε στήν Κέρκυρα στις 13 
Μαρτίου 1872. "Εζησε μέσα σέ περιβάλ
λον ευγενικό καί ανώτερο. 'Π αριστο
κρατική οικογένεια του ήλθε στήνΚέρ- 
κυρα αμέσως μετά τήν άλωση τής Πό
λης. Πολλοί άπό τούς προγόνους του έ- 
στάθηκαν άνθρωποι μεγάλης αξίας, κα
θώς ό Νικηφόρος Θεοτόκης, ό Σπυρί
δων Θεοτόκης, ό ’Εμμανουήλ Θεοτόκης, 
πρίγκηπας τής Ίονίου Πολιτείας' καί 
άκόμη καί δ πατέρας του Μάρκος Θεο
τόκης ήταν άνθρωπο; εξαιρετικά μορ
φωμένος καί έγραψε καί μερικά αξιόλο
γα έργα. 'Η μητέρα του ’Αγγελική Πο- 
λυλά, ήταν άπό τήν διάσηιη οικογένεια 
Πολυλα καί έξαδέλφη τοϋ ’Ιακώβου. 
Άφοΰ έτελείωσε τό γυμνάσιο στήν Κέρκυ
ρα, έφυγε γιά τό Παρίσι δπου έσπούδασε 
μαθηματικά καί φυσικές επιστήμες· Μά 
ή Τέχνη έτραβοϋσε τήν ψυχή του κ’ έ
γραψε στά 1895 τό πρώτο του Ρωμάντσο 
γαλλικά1 «La vie de la Montagne», 
πού άρεσε καί έκρίθηκε ευνοϊκά άπό τούς 
τότε φιλολογικούς κύκλους τοϋ Παρισιού. 
Κατόπι έπήγε στή Γερμανία, στήν ’Αγ

γλία, στήν Ιταλία και στην Αυστρία 
σπουδάζοντας τή φιλοσοφία καί τις αρ
χαίες φιλολογίες. Στή Βενετιά Ιγνωρισε 
τήν πεπαιδευμένη Βαρωνιδα Ερνεστίνα 
φόν Μάλοβιτς, άπό παληό ευγενικό σπίτι 
τής Βοημίας, καί τήν ένυμφεύθηκε. ’Από 
τό γάμο αυτό άπιίχτησε ένα κοριτσάκι, 
πού τό'χασε 5 χρονιών στά 19,Κ). 'Ο χα
μός αυτός τόν πίκρανε κατάκαρδα.

Στις 22 ’Ιουλίου 1896 μέ τήν Κρητική 
έπανάσταση έφυγε μαζύ μέ τό Μαβίλη για 
τήν Κρήτη, πού εξαιρετικά τήν αγαπούσε, 
επί κεφαλής ένός εθελοντικού σώματος πού 
τό κατάρτισε μ’ έξοδά του. Είχε καί τό 
παράδειγμα τών προγόνων του Νικολάου 
καί Στεφάνου Θεοτόκη, πού στούς πο
λέμους αναμεταξύ Τούρκων καί Βενετων 
(Οπλισαν "Ελληνες καί έπήγαν καί πολέ
μησαν καί άνδραγάθησαν μάλιστα στήν 
Κρήτη στά 1664, 1691.

Μά τόν περισσότερο καιρό τής ζωής 
του, 2θ σχεδόν ολόκληρα χρόνια, έπέρα- 
σε στό μεγάλο προγονικό του σπίτι, στό 
χωριό τών Κρασάδων. Σ’ αυτή την πο
λυχρόνια μελέτη, στήν ησυχία τοϋ ωραίου 
χοσριού, χρφστάμε τή μεγάλη του σοφία 
καί τή βαθειά του επιστημονική μόρφω
ση. Τότε; έγραψε καί τά πρώτα του διη
γήματα : «Τό βιος τής Κυράς Κερκύρας» 
«Πίστωμα», Τό Πάθος» (Ρομάντσο 
πού φαίνεται έμπνευσμένο’άπό τήν’Ινδική 
ποίηση), «Ό Άπελλής», «Κασσώπη», 
«'Υπόληψη», «Κάϊν», «Δύο αγάπες», 
«Άκόμα», «Τίμιος Κόσμος , κ.λ.π. πού 
έδημοσιεύθηκαν στόν «Αιόνυσο», στήν 
«Τέχνη», καί στό «Νουμά» μαζί μέ κάτι 
μεταφράσεις άπό ’Ινδικά ποιήματα καί ύ
μνους άπό τόν Όράτιο καί τόν Πίνδαρο, 
σέ μέτοο βυζαντινό σάν τά εκκλησιαστι
κά τροπάρια.
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Κατά τό 1911 τό σοσιαλιστικό Κέντρο 
Κέρκυρας, γνωρίζοντας τή στροφή πού- 
χαν λάβει οί ιδέες του προ; τό σοσιαλι
σμό, κατόπι μάλιστα άπό ενα του ταξείδι 
στή Γερμανία, καί έξαιτίας πού έβλεπε 
π ί ς ή ήθικότης είναι σχεδόν αδύνατη 
μέσα στήν αστική πολιτική, τόν έκάλεσε 
γιά νά συντελέση καί αυτός μέ τό φωτει
νό του νού στήν επιτυχία τού μεγάλου 
σκοπού του. Έδέχθηκε μέ μεγάλον εν
θουσιασμό και οί φωτεινές του συμβου
λές και ό αγνός ενθουσιασμός του έσυν- 
τελέσανε πολύ στήν έξάπλωση των νέων 
Ιδανικών στόν τόπο μας. Οί εργάτες και 
οί διάφοροι διανοούμενοι νέοι, πού έ- 
πρωτοστατούσαν στήν όμορφη εκείνη 
δράση, τόν έλάτρευαν κυριολεκτικά);.’'Ε
μεινε αλησμόνητη στήν ψυχή μας ή ω
ραία εκείνη εποχή. Και τι δέν ακούσαμε 
άπό τό χρυσό του τό στόμα. ’Ήτανε άκέ- 
νωτος θησαυρός. Όποιοδήποτε θέμα ή
ξερε νά τό άγγίζη άπό τή γενική του με
ριά, μέ σκέψη πλατειά, μέ κρίση κοφτέ’ 
οή,σέ τρόπο πού ή συζήτηση επερνε πάν
τα ενα χαρακτήρα υψηλό καί φιλοσοφι
κό. ΚΓ δλα αυτά μέ τή μεγαλείτερη ά- 
φέλεια, μέ τόν άπλούστερο τρόπο, χωρίς 
τήν παραμικρή έπαρση. ’Εγνώριζε πολλά 
από τά μυστήρια τή; τέχνης καί τής ε
πιστήμης, χωρίς νάναι καθόλου σχολα
στικό; καί βαρύς. *Ητανε  αληθινός καλ
λιτέχνης, αυτοτελής καί πρωτότυπος. Ή 
πίστη του στις κοινωνικές του ιδέες φαί
νεται άκριβώς άπό τό δλον τής ζωής του, 
άπό τήν απλότητα τών τρόπων, τό σε“ 
μνό τής ομιλίας, τήν άγάπη προς τούς 
όμοιους του, καί άπό τή θερμή καί ειλι
κρινή φιλία πού έχάριζε στούς φίλους 
του. Θυμάμαι μέ πόση χαρά εΐχεν άναλά- 
βει τήν έκδοση τών έργων του Μαβίλη 
καί τού Κογεβίνα· Έβλεπε κανείς στό 
ζήλο του γι’ αυτήν τήν έργασία, δλη του 
τήν άγάπη γιά τούς χαμένους του φίλους. 
’'Ηθελε τό έργο τους νά φανή, νά γείνη 
τό γρηγορότερο γνωστό, νά έκτιμη- 
θή δπως τ ’ άξιζε. Κ’ επιθυμούσε πάντα 
νά έκδοση καί άλλων Κέρκυρα ίων τά έρ
γα, σάν τού Κονεμένου, τού Μαρκορά, 
τού Καλοσγούρου. Ευτυχώς έπρόφτασε 
νά επιμελή θή καί τήν έκδοση τών έργων 
τού Καλοσγούρου. Γιά τό Μαλβίη έτρε

φε πάντα βαθύτατη άγάπη καί σεβασμό. 
Θυμάμαι πόσο έδυσανασχετούσε γιατί δ 
Δήμος αργούσε νά τού στήση τήν προτο
μή, πού ένώ ήταν άπό καιρούς έτοιμη έ
στεκε μέσα στά υπόγεια τού Δημαρχείου. 
Έστήθηκε μόνο μέ τήν επιμονή του. Είχε 
περάσει χρόνος άφ’ δτου είχε στηθή ή προ
τομή καί Γάποκαλυπτήρια δέν έγίνονταν. 
"Ενα κουρέλι έσκέπαζε τή γαλήνια μορφή 
τού ποιητή. Έδιάβαινε άπό κεΐμιάμέρα δ 
θεοτόκης μ’ ένα μου φίλο. Ό καιρός ή
τανε βροχερός καί δ νοτιάς πού φυσούσε, 
έτίναζε μέ θόρυβο τό κουρέλι άπάνου 
στό μάρμαρο’ ένα σχοινί τού τύλιγε τό 
λαιμό. Άγανάχτησε τότε; καί μέ θυμό · 
«Πάμε, λέει, γιατί μάς κράζει νά τού κά
μουμε τάποκαλυπτήρια*  καί μ’ ένα μα- 
χαιράκι έκοψαν τό σχοινί κ’ έφανερώθη- 
κε ή ωραία μορφή τού φίλου του. «Καϋ- 
μένε Λορέντσο !» είπε, κοιτάζοντάς τον, 
κΓ έκούνησε λυπητερά τό κεφάλι Έπο- 
νοΰσε βλέποντας πώς έφερνότουν οί επί
σημοι προς ’Εκείνον πού έθυσίασε τά 
πάντα γιά τήν πατρίδα του.

Άπό άγάπη προς τόν τόπον του 
έκαμε και δλο έκεϊνο τό τεράστιο με
ταφραστικό έργο, άδικώντας έτσι τό 
μεγάλο του δημιουργικό ταλέντο.

’Επιθυμούσε νά χαρίση στήν πατρίδα 
του σέ αριστοτεχνικές μεταφράσεις 
δσο μπορούσε περισσότερα άριστουργή- 
ματα άπό τις άρχαϊες καί νέες φιλολογίες 
καί γΓ αυτό άδιαφορούσε άν ft’ άδικούσε 
ή οχι τόν εαυτό του. ’Έτσι έμετάφρασεν 
άξιοθαύμαστα τά «Γεωργικά» τού Βιρ- 
γιλίου καί τό μεγάλο φιλοσοφικό ποίημα 
τού Λουκρήτιου «De Rerun Natural 
(πού τού στοίχισε τεράστιους κόπους γιά 
νά άποδώση στή δημοτική δλους εκείνους 
τούς γλωσσικού; θησαυρούς),τό «Φαίδω’ 
να» τού Πλάτωνος,τή «Λυσιστράτη» τού 
’Αριστοφάνη, τόν «Έρμάννο καί Δωρο- 
θέ *»  τού Γκαϊτε, τόν «Όθελλο», τό«Μά- 
κβεθ», τό « Βασιλέα Λήρ>, τήν «Τρικυ
μία» καί τόν «’Άμλετ» τού Σαίξπηρ, τή 
«Σακούνταλα» τού ’Ινδού Καλιδάσα (μέ 
πρόλογο καί σχόλια άνέκδοτα), άποσπά- 
σματα άπό τό Μαχαμπάρατα, διάφορα 
ποιήματα τού Χάϊνε και άλλων, κΓ έσω
σε τό «Νάλσς καί Νταμαγιάνη» πού τό 
άφησε ατελείωτο δ Μαβίλης. Γιά τό τε- 

λευταϊο τούτο έργο, θυμάμαι είχε δισταγ
μούς άν θάπρεπε νά άποτελειώση τό έργο 
ένός μεγάλου νεκρού. Μά ή ομορφιά τού 
θέματος καί ή αγνή του περιπάθεια, ή 
τόσο σπάνια στήν ποίηση, τόν έπαρακί- 
νησαν νά τελείωση τό άριστούργημα αυ
τό τή; ’Ινδικής ποίησης, πού άλλοιώς θά 
μάς είχε μείνει κι’ αυτό άπόσπασμα δ
πως καί τόσα άλλα τού μακαρίτη τού 
Μαβίλη. Στή μετάφραση αύτή άναγκά- 
στηκε νά άκολουθήση τό χαραγμένο δρό
μο τού Μαβίλη, γιά νάχη τό έργο δμοιο- 
μορφία*  έσυμμορφο'ίθηκε, δηλαδή μέ τήν 
άρχινισμένη τεχνοτροπία, ακολούθησε 
τήν δμοιοκαταληξία, άφησε στά ονόματα 
τή σανσκριτική φωνολογία κ/.ί έμεταχει- 
ρίστηκε λεκτικό τελείως δημοτικό δπ-ji ς 
καί ό Μαβίλης.

Κάποιοι τού παρατήρησαν πώς μετα
χειρίστηκε διαλεχτισμούς, πού θάπρεπε 
νά τούς είχε άποφύγει. ’Αλλά σ' αυτό, 
έλεγε, πώς δέν πρέπει νά τόν ψέγουν για
τί, δπως είνε τώρα ή γλώσσα μας. λείπει 
κάθε αυθεντικό κριτήριο πού νά μά; δ- 
δηγή στήν εκλογή τού υλικού, λείπουν 
γενικά δλα εκείνα τά βοηθήματα πού θά 
μάς έλυούσαν τήν κάθε μας απορία, κ’ 
έτσι άναγκαστικά πρέπει γιά νά πλουτί- 
σωμε τό λεχτικό μας, νά προστρέχουμε 
στήν όμιλούμενη γλώσσα τού τόπου μας’ 
Κ’ έφερνε παραδείγματα τούς διαλεχτι- 
σμούς πού υπάρχουν σέ ξένους συγγρα
φείς, τού; Φλωρεντινισμούς τού Λάντη 
καί τούς Φραγκφουρτιανισμούς τού [’καί
τε καί τού Ζολά τούς ιδιωτισμούς μέ τή 
μεγάλη τους γλωσσοπλαστική δύναμη.

’Από τό 1911, πού έστράφηκε προς 
τό σοσιαλισμό, άρχίζει ή νέα καί άνώτε- 
ρη περίοδος τής δημιουργικής του πα
ραγωγής. «Οί σοσιαλιστικές μου ιδέες, 
έλεγε, μού ξεσκέπασαν έναν καινούριον 
κόσμο, άπέραντο, πού δέν τόν έφαντα- 
ζόμουνι. "Οσα έγραψε άπό τότες ώς τό 
θάνατό του έχουν δλα τή σφραγίδα τής 
νέας του ιδεολογίας, ΊΙ «τιμή καί τό 

Χρήμα», «δ Κ ιτάδικος», <ή Ζωή καί ο 
Θάνατος τού Καραβέλλα» καί οί «Σκλά
βοι στά δεσμά τους», είνε δλα δυνατές 
κοινωνικές σάτυρες τών παληών κοινω
νικών άξιών. Τις σοσιαλιστικές του θε
ωρίες δμως δέ μάς τις διατυπώνει στό 
έργο του σάν κοινωνιολόγος, δπως πολ
λοί άλλοι έχουν κάμει, παρά μέ θαυμα
στή τέχνη, μάς τί; υποβάλλει τόσο απλά 
καί φυσικά πού μόνο ένας δυνατές συγ
γραφέας θά μπορούσε νά τό κάμη.

Τί δυστύχημα νά πεθάνη άπάνω στήν 
άκμή τής δημιουργικότητας του. Έτυχενά 
μείνω σιμά του πολλές μέρες καί παρακο
λούθησα ώ; τό ύστερο τό μαρτύριό του.'II 
άρριόστεια δέν έμπόρεσε νά καταβάλη τή 
δυνατή του διάνοια. Είχε πάντα διάθεση 
γιά συζήτηση, έλπιζε, έλογάριαζε νά γρά- 
ψη ένα μεγάλο διήγημα. Κ’ είχε τή δύ
ναμη νά τό άοχίση στήν κατάσταση πού 
βρισκότουν: ’Έγραψε μόνο 30 μεγάλες 
σελίδες πού κατά τή γνοψη μου, είναι 
άπό τις πιο όμορφες πού νάγραψε. Τό 
έργο αυτό είχε τίτλο : «δ Παπα ’Ιορδά
νης Πασίχαρος». Κρϊμας πού έμεινε άτέ- 
λειωτο. Θυμάμαι, πού σάν είχε διάθεση, 
μ’ έκραζε κ’ έκαθόμαστε παραστιάς (ήτα- 
νε άκόμη Νοέμβρης) κΓ άρχινούσε καί 
μού εξιστορούσε γιά ώρες ένα σωρό σκη
νές άπό τό έργο αυτό (πού δυστυχώς 
τιόρα δέν τις καλό θυμούμαι) πού τώχε 
σωμένο στό νού του, κ’ έγε/.ούσε μέ τή 
καρδιά του γιά κάποια άστεία πού έλο
γάριαζε νά βάλη μέσα. Μούκάνε κατά
πληξη πώς ή πνευματική εκείνη δύναμη 
έμενε άθικτη ώς τήν τελευταία στιγμή 
μέσα στό καταστρεμμένο κορμί. Τις 2 
Ίουλίού 1923 άναπαύθηκε’ ή κηδεία του 
χωρίς τήν παραμικρή πομπή, έγεινε τήν 
έπομένη τό πρωΐ ενωρίς καί δέν τήν ακο
λούθησαν παρά οί ελάχιστοι καί στενοί 
του φίλοι, κ’ οί δικοί του. Τών έπισή- 
μων ή άδιαφορία έστάθηκε άχαραχτή- 
ριστη....

Ν. ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗΣ



ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (1916-7)

Σίά 1916 ό Θεοτόκης βρισκόταν άντιπρό- 
σωπος τής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης. Σέ 
κάποιαν ομιλία μαζί του, ό στρατηγός διοι
κητής τών Συμμαχικών στρατευμάτων.— γνω
στός γιά τήν λίγη αξία ποΰδινε στή συμμετοχή 
στον αγώνα τοΰ Στρατού τής Άμύνης, πού 
ύστερα όμως έδωσε τή νίκη.—μίλησε μέ ανευ
λάβεια γιά τό πρόσωπο τοΰ Βενιζέλου καί τίς 
προσπάθειές του, eO Θεοτόκης διαμαρτυρή- 
θηκε κι’ απάντησε πα>ς ή έπίσημή του ιδιό
τητα τού επέβαλλε νά μεταδώση στήν Κυβέρ
νησή του τούς χαρακτηρισμούς τοΰ στρατηγού'

— Μά δέν μιλώ αυτή τή στιγμή στον Ά
τι πρόσωπο τής Κυβερνήσεως, άρχισε νά λέη 
ό στρατηγός γυρεύοντας νά γλυκάνη τίς έκ- 
φράσεις του άλά γαλλικά, μιλώ στον φίλο μου 
κ. Θεοτόκη.

— ’Εγώ όμως, στρατηγέ μου, λυπάμαι πού 
δέν μπορώ νά διχάσω έτσι τόν εαυτό μου*  α
πάντησε μονοκόματα καί ξερά ό Θεοτόκης.

*) Κοίταξε Σονέττο: VI

* *
Γυρίζοντας άπό τή Θεσσαλονίκη στήν Κέρ

κυρα ύστερα άπό τήν έπικράτηση τού Κινή
ματος τής Άμύνης ώνομάστηκεν αντιπρόσω
πος τής προσωρινής Κυβερνήσεως έκεϊ. Τήν 
θέση αυτή λίγο κράτησε, καταλαβαίνοντας πιός 
ό μονοκόματος χαραχτήρας του δέν έκανε γιά 
πολιτικό.

* * *
Τόν απέλπιζε πολύ ή στάση τοΰ επίσημου 

Κράτους στις αρχές τοΰ Πολέμου.
Στον αγώνα τών Συμμάχων έδινεν ήθική 

αξία. Έβλεπε τήν υπεράσπιση τής Ιδέας τοΰ 
Δικαίου καί τοΰ Ανθρωπισμού. Γι’ αυτό 
ντρέπονταν γιά τήν πολιτική τής «ουδετερό
τητας». (’) ΚΓ όταν πιά κι’ ή επίσημη Ελ
λάδα μπήκε στον πόλεμο έδειχνε μέ κάθε τρό
πο τή χαρά του.

Ό φίλος του Ν. Λευτεριώτης, τότε, έγρα- 
ψεν ένα ποίημα μέ τόν τίτλο «Πάμε!» πού 
τελείωνε λέγοντας :

«Πάμε γιά ν’ άναστήσουμε τήν προδο- 
[μένη Ελλάδα

πού τήν έκαταφρόνεσε προδότης Βα- 
[σιληάς. »

Τοΰ Θεοτόκη τ’ άρεσε μά δέ θέλησε νά 
έπιτρέψη τή δημοσίευση (οί φίλοι του πάντα 
τόν ρωτούσαν καί τοΰ διάβαζαν τά έργα τους 
σεβαστικά πριν τά τυπώσουν), λέγοντας, ευγε
νικά πώς τώρα πιά πού έπεσεν ό Βασιληάς 
Κωνσταντίνος δέ στέκει νά τόνε βρίζουμε, 
δπως πριν πού αγωνιζόμαστε, ενάντια στήν 
πολιτική του.

*• * *

"Όταν τόνε γνιόρισα έγώ, στήν Κέρκυρα, 
παρέα έκανε τόν ’Αριστοτέλη Σίδερη. τόν δι
κηγόρο καί πρώτο σοσιαλιστή βουλευτή πού 
μπήκε στήν Ελληνική Βουλή (1915) καί πού 
έχτιμοΰσε πολύ, τούς δυο αδελφούς Λευτεριώ- 
τηδες, τόν σκιτσογράφο Ήλ.Κουμετάκη κι’ αν
θρώπους πολλούς τού λαού, μά διαλεχτούς 
σ’ ευγένεια καί χαραχτήρα. Μαζεύονταν όλοι 
στό άπάνω καφενείο τής Σπιανάδας κι’ άκού- 
αν τό Θεοτόκη. πού πάντα κάτι είχε νά πή ή 
ν’ άποκριθή σ’έρωτήσεις. μέ άπειρο σεβασμό.

* * *

Ποτέ δέ σήκωνε τόν τόνο τής φωνής του 
καί μιλούσε γλυκά καί καταδεχτικά. ’Αληθινά 
εύγενής. Έγώ έγραφα τότε σέ μιά εφημερίδα 
τής Κέρκυρας «’Εθνική» πού τύπωνε ό Μ. 
Λάνδος. ’Έγραφα χρονογραφήματα, σκίτσα πο
λεμικά καί άρθρα πολιτικοπροπαγανδιστικά. 
Ή πρώτη κουβέντα πού μούπε όταν μέ πα
ρουσίασαν σ’ αυτόν ήταν : «Ξέρετε πού μ’ 
άρέσουν τά γραψίματά σας; »

"Υστερα μοΰ ζήτησε νάκούση τραγούδια 
μου καί μοΰ ζήτησε δυο πού τύπωσε στήν 
«Κερκυραϊκή ’Ανθολογία» πούβγαζε στήνΚέρ- 
κυρα τότε ή «Συντροφιά τών ’Εννιά», άφοΰ 
μέ μεγάλη προσοχή μοΰ υπέδειξε ν’ άντικα- 
ταστήσω μιά λέξη μ*  άλλη καλύτερη. (2)

ΑΡ. ΒΕΚ.

(2) «Μαρία» : Κερκ. Άνθολ. 1916. Έγώ 
είχα γραμμένα .•«’Έχει κι’ αυτό τό γούστο του.» 
καί μοΰ υπέδειξε ν’ άντικαταστήσω τό κακό
φωνο ξενικό μέ τή λέξη «χάρη»· κ’ εννοείται 
έγινε.

ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ’ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ».

KONST· ΘΕΟΤΟΚΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 192·



ΤΑ ΣΟΝΕΤΤΑ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

I

Σηκώθ-η τ άγιο δίκηο της νά λάβει 
"Ολη η εργατιά με φρόνημα γενναίο 
'Ισονομίας κηρύχνει νόμο νέο
Και τά δεσμά τοϋ πλούτου η ορμή της θραύει

ΊΙ οκληρή φτώχεια, ή γύμνια, ή πείνα παύει 
Και μέ καλούν μύριες φωνές νά λέω 
Θούριο τραγούδι σ ενα^πέλαο πλέω 
Χαράς, λεύτεροι άνθρωποι εϊνε όλοι οί σκλάβοι.

Μά γιά νά σκίσω τές ανάερες ρούγες
Που θά μέ βγάλουν στον ψηλό 'Ελικώνα 
Πρέπει γοργά άργυρόχρυσες φτεροϋγες

Αγάπη αρμονική νά μου χαρίση.
Τι δέ μπορεί ψυχής βαρείας εικόνα 
Τής Κασταλίας νά καθρεφτίση ή βρύση-

II

Τότες γ λύκειά κι αγνώριστη φανίστη 
Καινούργια αγάπης δροσερή μιά βρύση, 
Ξεχνώ πώς τό νερό θενά μαυρίσει 
Τής ζωής ή κατάρα έμηδενίστη-

Η καρδιά μου βαθειά βαθειά έκλονίστη· 
Νεογέννητο, κακό νά μή θωρήσει 
Τδ μάτι σου, κ ή φύση ας σου δωρήσει 
Τάγαθά. Κι απ' τον "Αδη, ποϋ δανειστή

Πίκρες, ας εϊν μακρά σου, θυγατέρα, 
Στή μακρή σου τή ζήση. Μήν προφέρει 
Βόγγο ποτέ τ αχείλι σου. Τή γνώση

Αποχτώντας μέ χρόνια, σάν τρανώσει
J/5 ώμορφιές τό κουφάρι, στό σεφέρι 

Τής ύπαρξης μήν πής ποτέ · Αχ πατέρα !
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III

Απ τόν άγονρον ήλιο γελασμένο
Και την ό^ιμη ζέστα, στον χειμώνα 
Ύην καρδιά, ρόδο βλάστησε άπό μόνα 
Ια φύλλα τον δέντρου, προοτατευμένο·

Άγριος βορρηάς σ έμάδησε, θλιμμένο 
Και παράωρο λουλούδι στόν αγώνα 
Που κρύα και πάγη σονστησαν, εικόνα 

ώμορφιάς, έχάϋης μαραμένο.

Πσονν ό άν&ός, παρ&ένα μες στά φύλλα 
Της άγαπης κρεμόσουν, σά στολίδι 
Τον κόσμον ποϋ, χειμώνας και μανρίλλα

Ακοπα δέρνουν. Ζηλευτό βλησεϊδι, 
Στον Χάρου γοργοπέταξες τή χώρα 
Τι δάκρυα χύνουν τόσα μάτια τώρα.

Καρουσάδες 3 Φεβρουάριου 1898

V

Δυο λάμπουν στά χρυσά σον μάτια άσϊέρια, 
Κόρη, πον η φύση στόλισε μέ κάλλη 
Παράδεισου9 καί φέγγουν τά δυο ταίρια 
Μέ τόση γλύκα στην ψυχή μου, π άλλη

Ωμορφιά όξω άπό σέ δέ βλέποι- Στ έρια
Καί πλέρια σ αγαπώ. Κι όταν μέ ζάλη 
ΤάνΟισμένο λουλούδι, ποϋ απ' τά χέρια, 
Πεντάμορφο, τον Πλάστη, σάν πασπάλη

Της πλάσης, βγήκε στο κρύο στ αγέρια, 
Τό ροδάτο γλυκό στόμα κνττάζω 
Πον στής ζωής τη ΰλίψη καί τόν πόνο 
Παρηγοριά καί βάλσαμο αύτό μόνο

Χύνει, μέ πό&ο ολόκαρδα ϋαυμάζω 
Καί θέλω άπό ψυχής νά πιώ τό μέλι 
Τού λουλουδιού' γιά κόσμο δέ μέ μέλει.

IV

Si je temais un pied en paradis
Si j*  avais Γ autre au chateau de Naisil 
Te retrairais celui du paradis 
Et le mettrais erriere dans Naisil.

1 ον πελάγον τάφριά άφοβα σκίζει
Και την πατρίδα λησμονεί γιά χρόνια 
Στους θησαυρούς εκείνος που νομίζει
Την ευτυχία*  Κί άλλος έρμιές καί χιόνια

Μέ κίνδννα γιά δόξα τρογνρίζει.
Αλλος νά ίδεΐ ποΰεΊ παιδώ. καί γγόνια

Άλλος ζωή πολύχρονη πασχίζει
Λ άπολάψει. ετας άλλος την αιτόνια-

Γλυκειά καρδιά. Γώ ορέγομαι μέ ζήλο 
Της γης μιά αγκωνή ποϋ κά&ε ξύλο 
Καί πέτρα κά&ε καί δέντρο Χωρώντας

Ταράζομαι άπό αγάπη Κάποιος λίγο 
θά σ αγαπήσει άν άπ9 τόν κόσμο φύγω ;

10.2.98

VI

Βουλή άγνωρη της μοίρας σ είχε φέρει 
Στά χώματά μας πάλι, αγνέ τεχνίτη, 
Εχει η πατρίδα δύναμη μαγνήτη 

Καί δέν άρνησης μακρυνό σεφέρι.

Σ' είδα καί τίμια εσύ εδωκες τό χέρι
Εμέ τού μονάχον κι Ερημοσπίτη 

Καί τό βαι)ύ σον βλέμμα άκακο έζήτει 
Νά βρει μές στήν καρδιά μον τί ; ποιος ξέρει*

Μά ούτε δειλή τού ωραίου σον ονείρου άχτι δα 
Δέν είδες κι ούτε φέγγος πλιά άπό ελπίδα, 
Τί ή Ελλάδα μάννα τότε είχε ντροπιάσει

Τό δίκηο, τό άγιο, τό όσιο, τήν αντρεία 
Κ' ή δύστυχη ψυχή μου είχε άποστάσει 
Μόνη πιστή στήν παλαιά λατρεία-
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VII

Τά σπλάχνα τόση λάβρα μώχει κάψει 
Που η δόλια μου ψυχή &έλει νά δράμει 
Στής Λησμονιάς τό γάργαρο ποτάμι, 
Νά βρει δροσιά που 9ά την άναπάψει.

Μακρύ είνε τό ταξίδι και &ά κλάψει 
Πριν ν άντικρύσει τό χλωρό καλάμι 
Στό απόκοσμο λιβάδι / άχ, σ ό,τι κάμε·, 
II Μοίρα νά πονεί της εχει γράψει·

Κ εχω τό φόβο μην της πάει κατόπι, 
Σάν όνειρο στό ηλύσιο κατατόπι, 
Βαρειά κ ενάντια ή απελπισμένη ΰλίψη·

Γιατί στόν κόσμο μ εχει τυραννησει 
Μιά δίψα αγάπης που δέν εχει σβήσει 
Και ποΰ ούτε εκεί δε &ά μπορεί νά λείψει·

IX

1915
t

Βάφει τή μάννα γη ποτάμι τό αίμα
Και άπό άκρη σ’ άκρη τοΰ ' Αρη ή οργή μανίζει 
Καίονται οί στεριές, ή θάλασσα καπνίζει 
Και βασιλεύει ό φόνος και τό χ\)έμμα·

Τοΰ Τεύτονα ρηγάρχη τό άγριο βλέμμα 
Πάνου στά ερείπια άκοίμητο βιγγλίζει 
Και λάβρα πι&υμιά τόν κατακλύζει *.  
Τής Οικουμένης λαχταρά τό στέμμα.

Ή θέλησή του προσταγή και νόμος ! — 
Κι άχ ! τό λαό μου ξευτελίζει ό τρόμος' 
Τήν καταφρόνια δέν χ^ηφά τοΰ κόσμου'

Πολέμου μόνο άς μήν άκούσει σάλο'
Κ9 είναι τόσο βαρύς γι αύτό ό καημός μου, 
Ποί πλια τραγούδι δέν μπορώ νά ψάλω.

1915

VIII

Δόξες, πλούτη, ώ Ζωή, τιμές και χρόνια 
Δέ σου ζητώ, μυστήριο σέ τυλίγεμ 
Κι όλα σου τά καλά μέ καταφρόνια 
Τά βλέπω, είναι άλλη ή δίψα ποΰ μέ φρύγει·

Στό μμραμμ μου, είπα, ϋά βρω συμπόνια 
Μές τά παληά χαρτιά ή δροσούλα λίγη,— 
Χαλδαΐοι ή Ινδοί σκληροί είνε, λέν, ή αιώνια 
'Ιδέα κ ή γνώση δρόμους δέν ανοίγει·

Κι άχ κάπου κάπου μοΰφερνε ενα αέρι 
Τοΰ ξωτικού τοΰ βάλσαμου τά μΰρα, 
Και μοΰλεγε ή ψυχή πώς ίΐά μέ φέρει

Στά κρόυσταλένια νάματά σου ή Μοίρα· 
Γιατί έδι^οΰσα τόχω μάϋει μόνος,— 
Μά όπου γεννιέται άγάπη εκεί και πόνος.

Κέρκυρα 29 Ίαν. 1915

X

Πικρό, άχ · γιά σέ είναι τώρα ώς και τό χείλι 
Τό λατρευτό, χ^υχή ορφανή στόν ψεύτη 
Τόν κόσμο, γιατί οί άν&ρωποι είναι φίλοι 
Τοΰ δυνάστη, τοΰ δούλου ή και τοΰ κλέφτη·

Νύχτα παντοΰ σβυστό και τό καντήλι 
Τής ελπίδας ποΰ ή άγάπη σου δνειρεύτη, 
Τό πλάνο φώς της πλιά δέ &ά σοΰ στείλει 
Ούτε άπ τό μάγο ένον ματιοΰ καθρέφτη.

Γέλα ψυχή ! στό λασπερό κρεββάτι
Θολός γέρνει όλα τής ζωής ό τράφος.
Είνε είδωλα οί 9εοι και ή πίστη άπάτη

Και τής χαράς ή καλωσύνη ό τάφος 
Κ ’ ή σεμνή ή ΰλίψη, ή προσευχή, ή λατρεία, 
Και τοΰ έρωτα f κατάνυξη μανία·

1918
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XI

Μες τοϋ Αρη την αντάρα αψύ δρολάπι
Νέας άνοιξη άνάοταση μάς τάζει
Ο αδερφώσει τδ αρνί μέ τδ ζουλάπι, 
Κ ’ ή ρημαγμένη η γη Οέ νά γιορτάζει.

Κι άν πίστη εχεις, σάν κόκκο άπδ σινάπι
Σ εμέ, κυρά, Οά σβήσει τδ μαράζι
Απ τήν καρδιά μας, κ έξουσιάστρα η αγάπη 
θά λάμνει μες στό φως ποϋ δλο χαρα ζει·

Και Οέ νά είπώ που ουράνια οικονομία
Τδν κόσμο κυβερνά στήν τρικυμία, 
Καί πόϋ ενα κι δ ερωτάς μου μέ τή φύση

ΙΙρόσμενε άδρνά νά βγάλει η Ελευθερία
ΙΙνοη, σ ενα πανάχραντο μεθύσι,
Τι αχ! ούτε αύτδς δέν μπόρειε πριν να άνθησει.

24. 3. 1917

XII

Λύπες, πάΟια, αμαρτίες μουχαν συντρίψει 
Τήν καρδιά καί τήν είχαν άσκημήνει.
Κ' ή δόλια τήν έρμιά, όπου είχε άπομείνει 
Μ ενα γέλοιο πικρό επασκε νά κρύψει.

Καί κάθε ελπίδας φως τής είχε λείψει> 
Μά ώς καί οι καημοί στής νέκρας τήν ειρήνη 
' Οταν δροσιά ηυρε γιά ν άναχλωρύνει
Ενώ τί] γή δ * Αρης βύθιζε στή θλίψη.

Κ είπα : τής νίκης καν γιά μέ γιορτάσι 
θάναι ή μέρα κ ή αγάπη θά χορτάσει, 
Τί ή λευτεριά μέ τή γερή πνοή της

Τής σφαγής τή μαυρίλα θά σαρώσει 
Καί θά χαρεϊ τήν ακριβή ζωή της 
Πάσα ορφανή ψυχή, ποϋ ξαστερώσει·

10. 9. 1919

SHAKESPEARE :

ΑΜΛΕΤ

(Πράξη Γ/ Σκηνή Λ/)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΜΛΕΤ. ’Ή νάσαι ή νά μην είσαι*  νά τδ ζήτημα! 
Γιά τήν ψυχή είναι εύγένεια πλιδ μεγάλη, 
Τές σαϊττιές και τές πέτρες που σου ρίχνει 
Ή τύχη ξευτελίστρα, νά ύποφέρνεις, 
’Ή ενάντια σ’ ένα πέλαγο ατυχίες, 
’Αρματωμένος και άντιστέκοντάς της, 
Νά τές τελειώνεις; —Νεκρωμός, κοιμήσι 
Καί τίποτα άλλο! — Και νά λές πώς μ’ έναν 
"Ύπνο τελειόνει τής καρδιάς ό πόνος 
Καί οί χίλιοι χτύποι οί φυσικοί πού ή σάρκα 
Κληρονομά ! — Ένα σβήσιμο ποϋ πρέπει 
Νά τό ποθείς μ’ εύλάβεια!—Νέκρωμα, ύπνος, 
'Ύπνος, όνειρα τάχα; έδώ είναι έ κόμπος! 
Γιατί σ’ αύτόν τδν ύπνο τού θανάτου 
"Ό,τι όνειρα κι’ άν έρθουν, όταν θάναι 
Τοϋ πρόσκαιρου σαλάγου τδ παιγνίδι 
Σωσμένο, πρέπει ειρήνη νά μάς δίνουν. 
Τούτη ή σκέψη είναι αύτδ ποϋ κατανταίνει 
Συφορά μιά ζωή τόσω χρονώνε, 
Τί άλλοιώς ποιος θά βαστοϋσε τά βουρδούλια 
Καί τά περγέλοια τοϋ καιρού του, τδ άχτι 
Τοϋ άδικητή, τοϋ φαντασμένου ανθρώπου 
Τές βρισιές, τά φαρμάκια τής άγάπης 
Ποϋ καταφρόνια έγνώρισε, τοϋ νόμου 
Τήν τόση αργοπορία, τοϋ γραφειοκράτη
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Τήν προπέτεια και τέλος τές σπρωξιές, 
Ποΰ δοκιμάζει η αξία μέ υπομονή 
Άπδ τδν τιποτένιο, άν δυνατό είναι 
Κάνεις νά πάρει τήν έξόφλησή του ή 
Μ’ ένα γυμνό λεπίδι; ποιος θά έβάστα 
Γιά νά στενάζει καί νά ίδρόνει κάτου 
Άπδ τδ βάρος τής ζωής τέτοιο φορτίο, 
’Άν μόνο δ τρόμος μήπως κάτι υπάρχει 
’Έπειτα άπδ τδ θάνατο (τδ μέρος 
Τδ άνέγνωρο ποΰ άπ’ τά δρια του κανένας 
Ταξειδευτής ποτέ δέ γέρνει) έμπόδια 
Στή θέληση δέν έβαζε, και άν ίσως 
Δέ μάς έκανε αυτός νά προτιμούμε 
Τά πάθη ποΰ ύποφέρνουμε, παρά 
Φεύγοντας σ’ άλλα αγνώριστα νά πάμε ; 
'Έτσι δλους ή συνείδηση δειλούς 
Μάς κάνει- κ’ έτσι τής άπόφασής μας 
Τδ φυσικδ τδ χρώμα τδ χλωμιάζει 
ΤΙ άχνόθωρη βαφή του στοχασμοΰ, 
Καί μέ τή σκέψη αυτή δουλειές σπουδαίες 
Καί σοβαρά άρχισμένες παίρνουν δρόμο 
Λοξδ καί χάνουν τονομα τών έργων !

Η Ε[ΙΝΕ:

Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ

Στό παραθύρι ή μάννα και στό κρεββάτι ό γιός, 
-«Σήκω»,τού λέει, «Γουλιέλμε, νάίδεΐςπερνάό σταυρός». 
-«Δέ βλέπω, δέν ακούω, μητέρα, είμαι βαρεία, 
Ξέρω νεκρή τή Γκραΐτχεν καί μοΰ πονεϊ ή καρδιά»! 
-«Τό κομπολόι σου πάρε στό Άητόκαστρο νά πας, 
Κ’ ή Δέσποινα σοϋ γαίνει τον πόνο τής καρδιάς».

Τά φλάμπουρα άνεμίζουν, αντιλαλούν ψαλμοί, 
Στρατεύει στήν Κολωνία μιά λιτανεία λαμπρή. 
Στό κόσμο εΐνε κ’ ή μάννα κΓ αυτή όδηγάει τό γιό, 
«Χαριτωμένη χαΐρε!» ψάλλουν μαζή κ’ οί δυό. 
Τά πλιό ώμορφά της ρούχα τού Κάστρου ή Παναγιά 

Φορεΐ, πολλοί άρρωστοι ήρθαν κ’ έχει πολλή δουλειά. 
Κ’ οί άρρωστοι τής προσφέρνουν ταξίματα, οί πικροί, 
Κερένια πόδια, χέρια, θρωπάρια, άπό κερί- 
ΚΓ όποιου τής φέρει χέρι, γαίνει πληγή χεριού, 
ΚΓ όποιου τής φέρει πόδι, τοΰ γαίνει τού ποδιού. 
Κάποιοι μέ δεκανίκια στό Κάστρο είχαν έρθει 
Καί τώρα αυτοί χορεύουν άπάνου στό σκοινί. 
Καί κάποιοι ποΰ δέν ήταν τά δάχτυλ,α καλοί 
Νά κλείσουν, τώρα παίζουν καί κείνοι τό βιολί.

Παίρνει λαμπάδα ή μάννα καί πλάθει μιά καρδιά, 
«Στήν Παναγιά έπαρέ την καί θά σοΰ δώσει γειά!» 
Καί πέρνει τήν κερένια καρδιά μέ στεναγμό 
Ό γιός, καί πάει στήν αγίαν εικόνα μέ καϋμυ. 
Τά δάκρυα άπό τό μάτι τού βγαίνανε θερμά 
ΚΓ άπ’ τήν καρδιά άναβλύζαν τά λόγια φλογερά: 
«’Ώ τρισευλογημένη Μαρία, Παρθένα αγνή, 
Βασίλισσα τοΰ κόσμου, τον πόνο μου άκου εσύ ! 
Καθόμουν στήν Κολώνια, τή χώρα ποΰ εκκλησίες 
"Εχει εκατό κΓ άπάνου άπό εκατό μονές.
Καθότουν δίπλα ή Γκραΐτχεν, πού αχ! τώρα εΐνε νεκρή, 
Σού φέρνω μιά κερένια καρδιά, γιάνε μου εσύ, 
Δέσποινα, τήν καρδιά μου πώχει πληγή βαρειά, 
’Ώ γιάτρεψε, Παρθένα, τή δόλια μου καρδιά.
Βράδυ, πρωί, θά κάνω μιά προσευκή θερμή
Καί θά σού ψάλλω πάντα : « Χαΐρε, Παρθένα αγνή ! » 

Ό άρρωστος κ’ ή μάννα κοιμήθηκαν κ’ οί δυό
Κ’ ήρθε σιγά ή Παρθένα μέσα στό φτωχικό. 
Πάνου στού άρρώστου σκύφτει τήν κλίνη κ’ έλαφρυά 
Τό χέρι της τού βάζει επάνω στήν καρδιά.
Γλυκά χαμογελάει καί φεύγει. — "Ολα θωρεΐ 
Ή μάννα στ’ όνειρό της κΓ άλλα θωρεΐ ή πικρή. 
ΚΓ άπό τό κόρωμά της έξύπνησε' σκυλιά 
Έρυάζονταν μέ λύσσα σ’ αυτήν τή σιγαλιά- 
Καί ξαπλωμένος ήταν ό γιός χωρίς ψυχή 
Κ’ έπαιζε στά χλωμά του τά μάγουλα ή αύγή. 
Τά χέρια σμίγει ή μάννα, δέν εϊξερε γιατί, 
Καί ψάλλει άγάλι άγάλι: «Χαΐρε, Παρθένα αγνή ! »



ΓΚ ΑΙ Γ Ε:

ΜΙΝΙΟΝ

Γιά νά τραγουδιστει κατά τή μουσική του Μπε- 
τόβεν. Αφιερωμένο άπό τό μεταφραστή στήν 
Κυρία Ρίνα Γουλελιού πού τύ πρωτοτραγούδησε.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΥ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ

Ξέρεις ποΰ άνΰούν οί λεμονιές, και μήλα 
Χρυσά λαμποκοπούν στό' μαύρα φύλλα, 
Αύρα απ' τον ουρανό απαλή φυσά 
Κ ήσυχη είναι ή μυρτιά κι δρϋή ή δαφνιά ; 
Ξέρεις εσύ : 
'Εκεί ναι εκεί
Θέλω νά πάμε, ώ ποϋητέ, μαζη !

Ξέρεις τό σπίτι ; στύλοι τον στηρίζουν
Τή στέγη*  ή σάλα, οί κάμαρες γυαλίζουν.
Κι αγάλματα στημένα μέ ϋωρούν : 
Φτωχό παιδί, τι σούκαμαν ρωτούν !
Τό ξέρεις σύ ;
'Εκείναι εκεί
Άς πάμε, ώ εσύ προστάτη μου, μαζη !

Ξέρεις τό όρος ; στά γνέφια τό γιοφύρι ; 
Ζητά στρατί στην πάχνη τό ζωντηρι, 
Τού δράκου ή αρχαία γενιά είναι στη σπηλιά, 
Γκρεμιόνται βράχοι κΤ άπό πόνου άφριά. 
Τό ξέρεις σύ ;
Γιά κεϊ, γιά κει,
ΙΙατέρα μου, άς κινήσουμε μαζη !

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΣΟΝΕΤΤΑ ΤΟΥ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ

Τά σονέττα τά ξεσηκώσαμε άπό τά 
χειρόγραφα πού κατέχει ή οικογένεια του. 
Ό Θεοτόκης δέν ήθέλησε ποτέ νά μαζέ- 
ψη και νά τύπωση τά ποιήματα του— 
λέγοντας πώς αυτός δέν ήταν ποιητής — 
άν και ζώντας του, άοκετά είχε δώσει ό 
ίδιος σέ περιοδικά («Κερκυραϊκή ’Ανθο
λογία». —1915—8)

II. Γραμμένο γιά τό κοριτσάκι του πού 
πέθανε τό 1900 σέ ηλικία πέντε χρόνων.

III. Τό χερόγραφο έχει χρονολογία «Κ.Θ.

Καρουσάδες 3 Φεβρουάριου 1898». Τό σο- 
νέττο είνε καθώς μάς είπεν αδερφή του κ. 
'Ελένη Θεοτόκη Παρασκευοπούλου, γραμμένο 
γιά μιά κόρη φιλικής του οικογένειας (Καλό
γερό του) πού πέθανε τότε.

IV· νΕχει χρονολογία «10 2-98». Στό τύπω
μα έγεινε παράλειψη ενός στίχου πού προσε- 
τέθη ύστερα" γιαυτό χάλασε λίγο ή κατάταξη 
τού σονέττου.

VI- Είνε γραμμένο γιά τόν ζωγράφο Δ. 
Γαλόνι], πού μένει στό Παρίσι και πού στά 
1916 βρισκόταν στήν Κέρκυρα ύπαξιωματικός 
στά γαλλικά στρατεύματα.

( Απδ γράμματά του στον 
Κώστα Χατζόπουλο).
[ΓΗ οικογένεια τού Θεοτόκη έχει σειρά άπό 

έπιστολές του στόν Κώστα Χατζόπουλο 
πού ή χήρα τού τελευταίου τής έστειλε 
ύστερα άπό τόν θάνατο τού άντρός της 
πού τις είχε φυλαγμένες. Τά γράγμματα 
αύτά, μεγάλου ενδιαφέροντος, περιέχουν 
πολύτιμες πληροφορίες γιά τή δράση τών 
δύο φίλων τήν φιλογογική και τήν κοινω- 
νιστική. Πολλά έχουν σκέψεις γιά λογίους 
καθώς και γιά ζητήματα τής Τέχνης και 
τής Φιλοσοφίας. ’Από τήν άλληλογραφία 
αύτή πού είχε τήν καλωσύνη ή οίκογένειά 
του νά μάς δώση νά διαβάσουμε, ξεσηκώ
νουμε μόνο λίγα άποσπάσματα σχετικά μέ 
τήν κοινωνιστική δράση του, μή θέλον
τας νά κάνουμε κατάχρηση, άφού άλλως 
τε θά τυπωθή δταν μαζευτή τό δλο 
έργο του.]

Άπό τήν Πράγα, στό Μό

ναχο. Στις 29. Αύγ. 1909 . —
«Γράψ3 μου. αγαπητέ μου. άν έχεις σκοπό 

νά κατεβής στή Ρωμηοσύνη σέ τούτες τίς κρί
σιμες στιγμές ! "Ισως οί δυό μας ενωμένοι εί
μαστε μιά δύναμη, ίσως βρίσκονται κΓ δλας 
έκεϊ κΓ άλλοι άνθρωποι μέ καρδιά καί μέ 
θάρρος ’ Καί ίσως όλοι αυτοί νά μή προσμέ
νουν παρά ένα σύνθημα, έναν άνθρωπο νά δώ- 
σ ι τήν πρώτη γυρισιά (γιά νά μιλήσω μέ 
Βουδδιστική φρασεολογία) στή ρόδα τής Α
λήθειας....»

Άπό τούς Καρουσάδες, στό

Μόναχο. Στις 25 Φεβρ. 1910.

«Γιά τήν σοσιαλιστικήν 'Εταιρία σέ συγ
χαίρω γιά τήν ίδρυσή της. άλλά νομίζω πώς 
σέ τούτο τό Κράτος είναι αδύνατο νά προκό
ψει κάτι, γιατί ό κόσμος είνε βουτημένος στό 
ψέμα καί στήν αμάθεια του’ δέν μπορεί νά 
"διαχωρίσει ποιο είναι τό καθεαυτό συμφέρο 
του. Οί τάξες εδώ στήν 'Ελλάδα δέν έχουν 
χωριστή καί δέν παλεύουν συνατές τους. ’Εμέ 
λοιπόν μού φαίνεται άσκοπο προς τό παρόν 
νά λόβιο μέρος σ’ ένα κόμμα, όποιο καί νάνε, 
χωρίς νά σού κρύβω πώς όλες μου οί συμπά
θειες είναι μέ τό μέρος τού λαού, τού μικρού 
λαού, που γελιέται καί τόν γελούν. Άν οί ιδι
ωτικές μου περιστάσεις καλλιτερέψουν. άν κα-

τεβής έδιο στή Ρωμιοσύνη κΓ ανταμώσουμε.....
τότες θά μπορέσω καί ’γιο μέ ζήλο, αυταπάρ
νηση, καί μέ δλη μου τή δύναμη νά δουλέψω 
γιά κείνο πού μού φαίνεται τού πολιτισμού 
καί τής ανθρωπότητας τό συμφέρον.....

Άπό τούς Καρουσάδες στήν

Αθήνα. Στίς 15Ίουνίου1911.

«"Οταν άνέλαβα τόν οργανισμό τών έδώ 
εργατών, έλογάριασα στή βοήθεια σου... Έδω 
τήν Κυριακή πού πέρασε οχτώ, έγείνηκε μιά 
συνεδρίαση, ήταν όλοι 106, έπλήρωσαν τή συν
δρομή τους. Τώρα φωνάζουν γιά νά οργανω
θούν... τήν Κυριακή θά γίνη άλλη μιά συνε
δρίαση, θά είναι βέβαια περσότεροι. καί ολο
ένα ή ανάγκη τών κανονισμών γίνεται μεγα
λύτερη. Μού λέν πώς πήραν καί σπίτι μέ 35 
φρ. τό μήνα. "Εκαμαν καλό; Ήταν δμως καί 
χρειαστό γιατί τήν άλλη φορά πού τούς έδέ- 
χτηκα στό σπίτι μου έπήγαμε νά σκάσωμε 
άπό τή ζέστη... Στό Βόλο γίνεται ώς φαίνε
ται κάποια κίνηση. Θέλουν νά βγάλουν έφη- 
μερίδα καί ζητούν βοήθημα. Φοβούμαι μόνο 
μή χαλάσουν τά πράματα μέ κανένα σφάλμα 
ταχτικής καί δέν θά ήθελα νά τήν ’’παρουσιά
σω στό Σύλλογο πριν ίδώ τί θέλουν νά κά
μουν....»

Άπό τούς Καρουσάδες στό

Μόναχο Στις 9· Αύγ. 1912.—

«Γιά τόν Κάΐζερ ή υπόθεση δέν είνε σπου
δαία. Μιάν ημέρα, αύτήν πού έμελε νά μισέ
ψει ή Α.Α.Μ., Εμού μήνυσαν] πώς ό Κάΐζερ 
ενθουσιασμένος μέ τούς χωριάτικους χωρούς 
μας, θέλει νά τούς Ιδεΐ στό θέατρό του στό 
Βερολίνο. Ό καραγκιόζης του έσκέφθηκε νά 
συνθέσει ένα έργο - balleto, πού ή πριότη 
του εικόνα θάταν παρμένη άπό τήν 'Οδύσ
σεια , ή δεύτερη θά παρίστανε τήν Αγία 
Κερκύρα καί ή τρίτη ένα χωριάτικο δράμα 
σημερνό. Γιά τά δυό τελευταία πράματα, [ό 
άποσταλμένος] μέ ύφος προστατευτικό, μεγα
λόπρεπο καί δουλικώτατο, έλεγε πώς ή Α.Λ.Μ. 
είχε διαλέξει δυό διηγήματά μου. πού είχαν 
φαίνεται τσακιστεί οί έδώ λόγιοι νά τού τά 
μεταφράσουν. Ή απάντησή μου ήταν πού δέν 
έχω καμμιά διάθεση νά υπηρετήσω μέ τήν 
τέχνη μου τόν Κάΐζερ ούτε κανέναν άλλον 
βασιληά. Ό Σίδερης τήν έτύπωσε σέ κάποια 
εφημερίδα. Αυτό είνε όλο....»



Η ΖΩΗ KI ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΘΕΟΤΟΚΗ

Καταγόμενος ό Θεοτόκης απ’ αριστοκρα
τική οικογένεια τής Κέρκυρας, έκ τών κομη
τών Θεοτοκών, ποΰ ήρθαν στήν Κέρκυρα α
μέσως μετά τήν άλωση τής Κωνσταντινουπό
λεως καί ποΰ έδωσαν στά γράμματα καί στον 
νεώτερο πολιτισμό τής Ελλάδος ανθρώπους 
μεγάλης αξίας, ώς ό Νικηφόρος Θεοτόκης, ό 
Σπυρίρων Θεοτόκης, ό Εμμανουήλ. Πρίγκηψ 
Θεοτόκης (τής πρώτης Ελληνικής, τής Ίονί- 
ου Πολιτίας) καί ό πατέρας του Μάρκος 
Θεοόκης, έσποΰδασε στήν Κέρκυρα καί 
νέος ακόμα έμίσεψε στήν Ευρώπη. Πρωτο- 
σποΰδαξε μαθηματικά καί φυσικές επιστήμες 
στό Παρίσι. ’Αλλ’ ή λογοτεχνική του ψυχή τόν 
έτράβηξε γρήγορα προς τήν τέχνη. Νέος έγρα
ψε*  στό Παρίσι, στά (1895) τό πρώτο του ρο- 
μάντσο γαλλικά : La «Vie des Montagnes*,  βι
βλίο ποΰ έκτιμήθηκε στους τότε φιλολογι
κούς κύκλους τοΰ Παρισιού, σάν ή ειλικρινέ
στερη εκδήλωση τής ζωής τών ‘Ελληνικών 
βουνών, μέ τή δροσιά καί τήν ποίηση τοΰ δη
μοτικού τραγουδιού, καί τήν ρομαντική χάρη 
τού είδυλλιακού των βίου. Άπό τό Παρίσι έ- 
πήγε στήν Γερμανικήν Ευρώπη, στήν Αγγλία 
καί ’Ιταλία καί στό Γράτς κυρίως καί στό Βερο
λίνο καί Μόναχο, έσποΰδασε φιλοσοφία καί τίς 
αρχαίες φιλολογίες. Μεστωμένος μέ τή σπου
δή τόσων κλασσικών καί έφηρμοσμένων επι
στημών έγΰρισε στήν 'Ελλάδα, μιλώντας και 
γνωρίζοντας φιλολογικά 5 ζωντανές γλώσσες 
(Γαλλικά, Ιταλικά. Γερμανικά. Άγγλικά, Ι
σπανικά) καί 5 νεκρές (αρχαία 'Ελληνικά, Λα
τινικά, Σανσκριτικά. Εβραϊκά καί Παλαιο- 
περσικά). Πρωτοφάνηκε πρώτα στήν «Τέχνη*  
στά 1898 μέ τ·ϊ διηγήματα «Πίστομα» καί τό 
«βιος τής κυρά—Κέρκυρας» καί ιιέ τό ρομάν
τζο «Πάθος», εμπνευσμένο άπό τήν ’Ινδική 
ποίηση. Στό «Διόνυσο» καί στό «Νουμά» αρ
γότερα εδημοσίευσε τόν «Άπελλή» τάδιηγήμα
τα «Ακόμη». Κασσιόπη». « Υπόληψη».«Κάϊν» 
καί άλλα. Σ’ ευρωπαϊκά φύλλα έγραψε διάφο
ρες μελέτες.

Τόν περισσότερο καιρό τής ζωής του έπέρα- 
υε στό κτήμα του σ’ ένα χωριό τής Κέρκυρας 
Κρασάδες. Στήν πόλη τής Κέρκυρας πρωτο- 
Κπήκε μέ την ίδρυση τού Σοσιαλιστικού Κέν- 
Χρου Κέρκυρας (1911) όπου τόν έκάλεσε άπό 
τό χωριό μεγάλη επιτροπή τών ’Εργατικών 
Σωματ ίων τής Κέρκυρας. Ό Θεοτόκης άν 
καί αριστοκρατικής καταγωγής, γρήγορα άπο- 
τίναξε τόν αριστοκρατισμό καί βάνοντας τό 
αύτί του στό μεγάλο παλμό τής ζωής τού προ
λεταριάτου έγινε κήρυκας καί ερμηνευτής τού 
πόνου τής παθιασμένης αυτής τάξης καί πα- 
• -ασκ?υαστής τού αυριανού θριάμβου της. Στό 
Γκράτς ακόμη ήταν αριστοκράτης. Έκεϊ ένυμ- 
φ^ύθηκε τήν κυρίαν Έρνεστίναν φόν Μά- 

λοβιτς. άπό μεγάλη αριστοκρατική οικογένεια 
τής Βιέννης. ’Αλλά γυρίζοντας στήν Κέρκυρα 
στό 1896 καί ανακατωμένος λίγο στήν πολιτι
κή μέ τόν Πολυλά καί τόν Μαμπίλη έκυρύ- 
χθηκε υπέρ τής ήθικότητος στήν πολιτικέ] 
καί πατριώτης έπολέμησε στήνΚρήτη στό1897.

"Ολη τή ζωή του καί ώς ποΰ έγινε σο
σιαλιστής έπολέμησε συστηματικά μέ άρθρα 
του τί] φαυλακρατία πού έμπασε στήν Ε
πτανησιακή πολιτική ό ΓεώργιοςΘεοτόκης καί 
υπήρξε πάντοτε αντιπολιτευόμενος του. Στο 
«Νουμά» έδημοσίεψε καί κάποιο πολιτικό 
άρθρο κατά τού Θεοτόκη. Άλλά σιγά—σιγά 
είδε πώς ή ήθικότης είναι άδύνατο πράγμα 
στήν αστική πολιτική καί αισθανόμενος τά βά
σανα τοΰ λαού έστρεψε προς τόν Σοσιαλισμό. 
Στό τελευταίο του ταξεϊδι, στό Μόναχο (1908) 
είδε τήν μεγάλη τότε σοσιαλδημοκρατική κί
νηση τής Γερμανίας καί έγΰρισε αποφασισμέ
νος σοσιαλιστής, παραιτώντας τό φίλο του 
Μαμπίλη καί τήν πατριωτική του ουτοπία 
τής ήθικοποιήσεως τού "Εθνους μέσα στό ά- 
στικό καθεστώς. Στήν περίοδο αυτήν τής ζω
ής του έγραψε τά καλλίτερά του έργα, τό ρο- 
μάντσο «Τιμή καί χρήμα», «'Ο Κατάδικος». 
«'Η Ζωή καί ό θάνατος τού Καραβέλλα» κι’ 
άργότερα «Οί σκλάβοι στά δεσμά τους·, 
ποΰ εΐνε δυνατές κοινωνικές σάτυρες τών κει
μένων κοινωνικών άξιων.

Στά 1911 στήν τελευταία του επίσκεψη. 
στήνΚέρκυρα, ό Κάϊζερ τής Γερμανίας έζήτησε 
νά τόν γνωρίση καί τού έζήτησε μερικά έργα 
άνέκδοτα Κερκυραϊκής ΰποθέσεως τών νεότε
ρων χρόνων γιά νά φκιάξη ένα θεατρικό έργο 
«Κέρκυρα» που θά έμουσουργοΰσε κάποιος 
μεγάλος τεχνίτης Γερμανός. Στό υποχρεωτι
κό» τατο γράμμα τού υπασπιστή τού Κάϊζερ. 
ποΰ κάθε άλλος λόγιος θά έσπαζε τή ράχη του 
σέ υποκλίσεις, ό Θεοτόκης άπάντησε μέ τό 
εξής γράμμα, γραμμένο Γαλλικά :

«Κύριε, έλαβα τό ευγενικό σας γράμμα 
»καί σάς ευχαριστώ. Σάς δηλώ όμως ότι 
»πιστός στις σοσιαλιστικές μου αρχές 
»δέν έσκέφθηκα ποτέ νά βάλω την τέχνη 
»μου στήν υπηρεσία καμμιανής εστεμμένης 
«κεφαλής καί προ πάντων τού Λύτοκράτο- 
»ρα τής Γερμανίας.» (’)
Αρχίζοντας δέ νά μισή βαθειά τό άστικό 

καθεστιός καί συνεργαζόμενος μέ τοΰς νέους 
τής «Σοσιαλιστικής όμάδος Κερκΰρας». άπέ- 
κρουσε τό παράσημο τού Σταυρού τού Σωτή- 
ρος ποΰ ή Κυβέρνηση τού πρόσφερε στά 
1912—1913.

(’) Γιά τήν ακρίβεια τού έπεισοδίου κΰττα- 
ξε στ’άποσπάσματα άπ’τήν αλληλογραφία του. 
ποΰ τυπιυσαμε παραπάνω.

Μέ τόν Ευρωπαϊκό πόλεμο έκηρύχηκε πολέ
μιος τής Γερμανίας καί υπέρ τής Άντάντ. ποΰ 
τόν αγώνα της θεωρούσε άναγκαϊο βήμα προ
όδου τής Ευρώπης εναντίον τού Πρωσσικού 
μιλιταρισμού. Τότ? έγραψε τό σονέτο «1915» 
στήν «Κερκυραϊκή Ανθολογία» ποΰ έξέδιδε 
στήν Κέρκυρα ή «Συντροφιά τών Εννιά», 
όπου παραπονοΰμενος γιά τί] φυγοπόλεμο ου
δετερότητα τού Κωνσταντινισμού τελειιόνει:

ΚΓ άχΐ τό λαό μου ξευτελίζει ό τρόμος 
Κι’εΐναι τόσο βαρΰς γιά αυτό ό καϋμός μου 
Πού πλιά τραγούδι δέν μπορώ νά ψάλω! (') 
Καί πιστός στις δημοκρατικές καί άντι- 

κωνσταντινίκες του άντιλήψεις, άμα έκηρΰχ- 
τηκε τό Κίνημα τής Θεσσαλονίκης έφυγε α
μέσως καί πήγε νά προσφέρη τίς υπηρεσίες 
του. Τότες έσυγκρούσθη μέ τό Σοσιαλιστικό 
’Εργατικό (Κομμουνιστικό) Κόμμα, ποΰ στον 
Ευρωπαϊκό πόλεμο τίποτε άλλο δέν έβλεπε 
παρά, ώς άπόδειξαν καί τά πράγματα, πάλι] 
δύο αντιθέτων Ιμπεριαλισμών, καί άποτραβή- 
χτηκεάπό τήν ένεργό σοσια/ιστική δράση.γρά
φοντας καί μεταφράζοντας ξένα μεγάλα έργα.

Άπό τι 1918 διετέλεσε ώς τελευταία υπο
διευθυντής τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης. Άπέ- 
θανε σέ ηλικία 50 χρονών.

Τό έργο τού Θεοτόκη είναι μεγάλο. 'Η με
ταφραστικέ] του εργασία έκδομένη καί άνέκ- 
δοτη πολΰ ιιεγάλΐ]. Άπό τίς αρχαίες γλώσσες 
έξέδωκε μετάφραση τού επεισοδίου «Νάλας 
καί Νταμαγιάντη» τού Μαχαβάρατα καί με
τάφρασε τήν «Σακοΰνταλα» τού ’Ινδού Καλι- 
δάσα, έργου, ποΰ έκίνησε τό θαυμασμό τών 
αιώνων. "Εχει άνέκδοτη έργασία καί άλλων 
’Ινδικών έργων. Άπό τό λατινικό έξέδωκε τά 
«Γεωργικά» τού Βιργιλίου καί έχει ανέκδοτη 
πολλή έργασία καί μεταξύ τών άλλων όλο τό 
φιλοσοφικό ποίημα τού Λουκρητίου «’De rerum 
natura». ’Επίσης έχει ανέκδοτες μεταφράσεις 
τού «Φαίδωνος» τού Πλάνωνος καί άλλων δι
αλόγων. σέ θαυμάσια δημοτική γλώσσα καί 
κωμωδιών τού ’Αριστοφάνη.Άπό τίς νεώτερες 
γλώσσες έδημοσίεψε μεταφράσεις τών καλλί
τερων λογοτεχνικών έργων : τού «Έρμάννου 
καί Δωροθέας» τού Γκαϊτε, ποιημάτων τού 
Σίλλερ καί Χάϊνε. καί πολλών τραγωδιών τού 
Σαίξπηρ (Όθέλλος. "Εμπορος τής Βενετίας. 
Βασιλεύς Αήρ, Μάκβεθ, Τρικυμία). Θά υπάρ
χουν δέ καί ανέκδοτα φιλοσοφικά του βιβλία 
καί μία πρακτική Χημεία γραμμένη γιά τό 
λαό στή Δημοτική.

Τελευταία έσχεδίαζε νέο ρομάντσο καί ά- 
φθονη πρωτότυπη καί μεταφραστική έργασία*

Δυστυχώς ό θάνατος αφήνει μισοτελειωμέ
νο τό έργο του, τώρα τελευταία μάλιστα, ποΰ 
ή δημιουργική του δράση ήταν σέ οργασμό. 
'Ο Θεοτόκης είναι, πιστεύω, ό εισηγητής τού 
κοινωνικού ρομάντσου στήν'Ελλάδα. Δυστυχώς 
οί λόγιοι μας δέν τόν έπρόσεξαν ή δέν τόν κα
τάλαβαν πολΰ. Αυτός ό φίλος μου καί δυνα
τός συγγραφέας κοινωνικών έργων, Κ. Παρο- 
ρίτης τόν παρεξήγησε πολλές φορές κρίνοντάς 
τον στον «Νουμά»."Ισως δέν είχενακόμη γνω-

(’) Κοίταξε στά «Σονέττα» τό IX
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ριστεΐ τό δημιουργικό του έργο, γιατί ο Θεο
τόκης καθώς έγραψε επιγραμματικά ό Σ. Με- 
λάς. «καμωμένος γιά νά μεταφράζεται, έφα
γε τί] ζωή του μεταφράζων».

Μετλ τι παραπμνω κρίνω περιττό νά πώ πε
ρισσότερα γιά τί] βαθειά καί πλατειά του 
μόρφωση σέ φυσικές επιστήμες, καί γιατρική 
ακόμα, σε φιλοσοφία, σέ κοινωνιολογία, σέ 
Ανατολικές σπουδές, σέ αρχαιολογία. Μεγάλη 
καλλιτεχνική ψυχή καί μέ μεγάλη μόρφωση, ή
ταν ό σοφώτερος τών συγχρόνωνΈλλήνων.'ΙI 
κουβέντα του ήταν αληθινή ιρυχαγωγία καί δι
αρκές, βαθύ καί μεγάλο μάθημα.'Π κρίση του 
στή πολιτική βαθειά. στερεή καί πάντα αντι
κειμενική. κατρεφτίζοντας τόν άνιότερο χαρα
κτήρα του καί τή μεγάλη του ψυχή. Στούς 
φίλους του αληθινός διδάσκαλος καί πατέρας. 
Πόσα δέ χρωστάμε έμεϊς οί νειότεροι σ’ αυ
τόν. Σέ πόσους άπό μάς αυτός άνοιξε τοΰς 
δρόμους τής μορφοϊσεως καί έσφυρηλάτησε 
σιδερένιο χαρακτήρα !

Τί χαμός ό θάνατός του !
Τό έργο του γιά νά άναλυθή καί ό βίος 

γιά νά γραφή χρειάζονται τόμοι. Καί πιστεύω 
θά γραφούν.

Κλείνω τό μικρό αυτό σημείωμα μέ τό πι
κρό παράπονο άνθροϊπου ποΰ τόν γνιόρισε 
αδελφικά, πέος στήν Έλάδα δύσκολα υπήρξε 
καί θέ ΰπάρξη άλλος άνθρωπος μέ τέτοια αι
σθήματα, μέ τόση σοφία καί τόση έργασία 
σάν τόν Κωνσταντίνο Θεοτόκη. Μ’ αυτόν κλεί
νει κ’ ή δόλια Επτανησιακή σχολή πού δια- 
κρίνεται στήν ιστορία τών 'Ελληνικών 
γραμμάτων όχι μονάχα γιά τό έργο της. άπό 
τού Σολωμού μέχρι τού Θεοτόκη, όχι μόνο 
γιά τή γλωσσοπλαστική συμβολή της στήν 
όμιλουμένη γλώσσα τού Ελληνικού λαού, άλλά 
καί γιά τό ξεχωριστό χαρακτηριστικό της, ότι 
όλοι οί μαθηταί της ήταν άνθρωποι μεγάλης 
καί εύσυνείδητης μορφιόσεως, βαθειάς σκέψε- 
ως καί μεγάλου χαρακτήρας, μέ πίστη στις 
ιδέες τους, άνιότεροι παθών καί ξένοι προς 
τήν ήμιμάθεια. πού χαρακτηρίζει τοΰς περσό- 
τερους τών Ελλήνων λογίων. Άπό τοΰς λό
γιους τής Επτανησιακής σχολής λείπει ή ήμι- 
μάθεια. "Ανθρωποι σάν τόν Πολυλά. τόν Μα
μπίλη καί τόν Θεοτόκη μπορούν νά σταθούν 
γιά τήν erudition των δίπλα στούς λογίους τής 
Εύριίιπης. 'Η έξαφάνισΐ] τής σειράς τών λο
γίων τής σχολής αυτής, ποΰ ή έρευνα τών ιστο
ρικών λόγων τής έμφανίσεώς της ξεφεύγειτά ό
ρια τού παρόντος άρθρου πρέπει νά εΐνε άλλο 
βαρύ παράπονο κάθε διανοουμένου άνθριόπου.

Στήν επιτύμβια πέτρα τού Θεοτόκη, ποΰ 
εΐνε καί επιτύμβια πέτρα τής Επτανησιακής 
σχολής, άς σκαλιστούν οί στίχοι, ποΰ ό Μα- 
μπίλης έγραψε γιά τόν Πολυλά καί πού στέ
κουν γιά όλους άνεξαίρετα τοΰς ανθρώπους 
τής σχολής αυτής, μάθημα καί δίδαγμα τών 
νεωτέρων :
«Ποτέ στό άραχνιασμένο βάραθρο όπου 
οχιές κλωσσούν οί κάκητες τ’ άθρώπου. 
Ποτέ δέν έκατέβηκες ! ΚΓ έκύλα 
Ή φωνή σου βροντή κ’ έκαιε σά φλόγα 
Τοΰς πονηρούς, ιιά τοΰς καλούς εύλογα».

ΑΡΙΣΤ. Δ. ΣΙΔΕΡΙΣ
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ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μέσα στό έργο τού Θεοτόκη δπωςκαι 
μέσα στά ποιήματα τού Μαβίλη κάποια 
πνοή πολύ ιδανική και πολύ ύπεργήϊνη 
σβύνει καί πάλι γεννιέται άναζιοογονη- 
μένη. CII εξέλιξη πού είναι ή μεγάλη 
ανάγκη τής Ζωής ευτυχώς δέ σταματά 
καί στήν 'Ελλάδα. 'Ότι προσφέρνει τό 
Χθες γιά τή δημιουργία τού ολοένα τε
λειότερου, συγκεντρώνεται καί ξαναπλά- 
θεται συγχρονισμένο. "Αμα άφαιρεθεϊ 
άπό τήν ιδέα τής προόδου κάδε μεταφυ
σική έννοια, πρόοδος δέ μπορεί νά ση
μαίνει τίποτε άλλο παρά αδιάκοπος συγ
χρονισμός τών ενεργητικών δυνάμεων μέ 
τις εσώψυχες, κρυφές ανάγκες τής έπο- 
χής, προοδευμένες εκδηλώσεις τής ζωής. 
Κ’ εκδήλωση τής ζωής είναι ή τέχνη, ή 
τέχνη πού έχει γιά κύριο σκοπό της νά 
συνειδητοποιεί αισθητικά τό ασυνείδητο 
στούς πολλούς’ καί προοδευμένες έκδηλο')- 
σεις δέ μπορούν νά είναι παρά δσες πηγά
ζουν άπό τις βαθύτερες, ανομολόγητες ί
σως κάποτε άκόμα, άλλάμόνες ουσιαστικές 
ανάγκες τού Σήμερα. Τό βαθύτερο Σή
μερα εκφράσανε ό Μαβίλης κι’ δ Θεο- 
τόκης ενώνοντας μέσα τους τό νόημα δύο 
Σχολών, όλότελα αντίθετων, μά πού 
έπρεπε νά ενωθούν καί νά συμπληρωθούν 
γιά νά φανερωθεί δ πλούτος τής ζω
ής, τό πολύμορφό της, ή άλήθειά της. 
ΚΓάνδ Μαβίλης, ασύγκριτος καλλιτέχνης 
άλλ’ υπερβολικά αισθαντικός γιά νά είναι 
καί δημιουργός, δέν κατώρθωσε νά δώσει 
παρά μερικά σπάνια αριστοτεχνικά σονέτ- 
τα, δπου τραγούδησε δλη τήν κούραση,τήν 
ήρεμη, έ/καρτερική πιά απελπισία τής 
προπολεμικής άνθριόπινης ψυχής, δπου 
τραγούδησε θετικά πιά, ζωντανά, σπα
ραχτικά τον πόθο τού Νιρβάνα, πού υ
πήρχε καί στό Σολωμό, άλλ’ αόριστος, 
Θολωμένος, ρωμαντικός,—άν δ Μαβίλης 
δέν κατώρθωσε νά δώσει παρά μερικά α
ριστοτεχνικά σονέττα, κι’ δχι ένα σύνο
λο, ένα έργο, άν δ Μαβίλης σΐ’γχρόνισε 
μονάχα άλλά χωρίς νά μαντέψει σχεδόν 

τίποτε άπ’δ,τι προετοιμάζει τό Αύριο, - ο 
Θεοτόκης μάς τό δίνει τό έργο τό ζωτι
κό, τό έργο τό δημιουργικό, τό έργο που 
συνεχίζει μιάν εξέλιξη κι’ άνοιγει ένα 
δρόμο, τό έργο πού είναι Σταθμός.

Πώς τό έργο αυτό γράφτηκε στήν Έ- 
φτάνησο μπορεί φυσικά νά είναι τυχαίο. 
Ή καλλιτεχνική, ή ψυχική ένωση μπο
ρούσε νά είχε γίνει καί στήν ’Αθήνα, άλ
λά μιά πού έγεινε στή Κέρκυρα, έχομε τήν 
υποχρέωση νά συλλογιστούμε τουλάχιστο 
μήπως ή Τύχη είναι κάτι άνύπαρχτοποτ» 
τό φανταζόμαστε μόνο άμα δυσκολευό
μαστε νάέζηγήσουμεκάτι, μήπωςτότυχαίο 
είναι πάντα φανέρωμα τού μοιραίου, δυσ- 
κολοδιάκριτου μόνο κάποτε, άλλ’ αυστη
ρού νόμου τής εξέλιξης, μήπως επιβάλ
λονταν ή ζωτικί] αφομοίωση νά γίνει άπο 
τον άνώτερο πολιτισμό. ’Έπρεπε ή ή ’Α
θηναϊκή Σχολή, ή ζωντανή, νά δεχθεί άλλά 
περιορισμένα, την επιρροή τής ψυχι- 
κότητας τής Έφτανησιακής Σχολής, ή ή 
πολύ εξαϋλωμένη, χαμένη σέ παραδεισέ- 
νιους κόσμους, Έφτανησιακή Σχολή νά 
πλησιάσει μέσ’ άπό τήν ’Αθηναϊκή Σχο
λή τή ζωντανή Ζωή. Έγεινε τό δεύ
τερο.

Ή κατάταξη τών καλλιτεχνών σέ δρι - 
σμένες Σχολές θεωρείται βέβαια συχνά 
άπό πολλούς κάπως βιασμένη, άκόμα κι' 
αυθαίρετη. *Ισως,  μά ’ίσως κ’ ή τέτοια 
γνώμη νά στηρίζεται σέ μία περιορισμέ
νη άντίληψη τού νοήματος τής Σχολής. 
Ή Σχολή ή άληθινή, ή ζωντανή, δέν ά- 
λυσσοδένει, δέν κηρύττει ’Αρχές καί Νό
μους παρά άμα άρχίζεινά φθίνει, νά πε
θαίνει, παρά άμα άπαρχαιωμένη, άποξε- 
νωμένη άπό τή ζωή δέν κλείνει πιά μέσα 
της παρά μιμητές. Ή ζωντανή Σχολή α
περιόριστη δημιουργιέται άπ’ δλες τις 
δημιουργικές σύμφωνες δυνάμεις μιας ε
ποχής πού άναγκαστικά, κι*  δχι θελημα
τικά, μόνο γιατί πηγάζουν άπό τήν ϊδια 
άλήθεια συγγενεύουν άναμεταξύ τους δ
σο κι’ άν διαφέρουν. Αυτή ή ελεύθερη 

πλατιά ενότητα είναι ό χαραχτήυας μιας 
Σχολής πού μπορούμε νά τον προσδιορί
σουμε χωρίς πολύ φόβο νά κόψουμε τά 
πλατιά άνεξάρτητα φτερά.

"Οπως είναι γνωστό τρεις σχολές έπλα
σαν ίσαμε σήμερα οί π εις διαφορετικές, 
χαραχτηριστικές νεοελλη ικές άντιλήψεις 
γιά τις ’Αξίες τής ζωής. Στήν Εφτά νήσο 
πού ποτέ δέν τήν άγγιξε δ μαρασμός πού 
άπλωσε δ Τούρκος σ’ δλες τις πτευματι- 
κές καί ψυχικές δυνάμεις τών υποδουλω
μένο) ν, στήν Έφτάνησο πού δέχθηκε πάν
τα άμεσα, πραγματικά,ουσιαστικά, τήν ε
πί ροή τού πολιτισμού τής Δύσης καί φυ
σιολογικά αναπτύχθηκα ύψωσαν,ό Σολω
μός κι’ ό Πολυλάς πρώτοι κ’ ύστερα οί 
άλλοι ποιητές,σέ συνειδητές άλήθειες τις 
έφτανησιακέ; τάσεις, δμοιες μέ τις δυτι
κές εκείνη; τής εποχής,τον ιδεαλισμό,καί 
τήν ψυχικό τη τα. Ό ιδεαλισμός, ένας ιδε
αλισμός ρωμαντικός, καί ή ψυχικότητα 
είναι τά χαραχτηριστικά τής Έφτανησι- 
ακής Σχολής. Μά τό τραγούδι της δέ 
μπορούσε νά έχει καμιάν άπήχηση στον 
Ελληνισμό τον έξω άπό τήν Έφτάνησο 

πού μόλις έλευθεριόνονταν, ψυχικά τσα
κισμένος. Τό Έφτανησιακό ψυχικό τρα
γούδι έμεινε ξένο στον'Ελληνισμό, πούμέ 
οδηγούς τούς καθαρευουσιάνους πούή ολέ
θρια πνοή τής νέκρας τους φυσικά ούτε 
άγγιξε τό δημιουργό ζωής πού υπήρξε δ 
Θεοτόκης, «κατρακυλούσε ολοένα πιο βα
θιά τού κακού τή σκάλα». Κι’ ήρθαν οί 
δημοτικιστές κι’ άνοιξαν τά μάτια δσων 
μπορούσαν νά δούν στήν πραγματικότη
τα. Στήν πραγματικότητα πού είχε μέ
σα της δυνάμεις ζωτικότητας κΓ άνύψω- 
σης,μά πού γιά τήν ώρα παρουσίαζε καί 
μίαν άθλιότητα, μία σπασμωδική κίνηση 
χωρίς έσιότερη κατεύθυνση, κάτι άπλερο, 
κάτι χαώδες. Ό ελληνισμός σκλαβωμένος 
δέν είχε ποτέ δμαλά άναγεννηθεϊ’ δ πο
λιτισμός τής Δύσης τον άρπαξε ξαφνικά 
άνέτοιμο, τον άρπαξε μονάχα εξωτερικά’ 
δέν άφομοιώνονταν καί μέσα του. Οί λο
γοτέχνες ένιωσαν πώς γ^ά νά μείνουν πι
στοί στήν άλήθεια έπρεπε ν’ ασχολη
θούν ελάχιστα μέ τον επιφανειακό μονά
χα πολιτισμό, δτι έπρεπε νά περιγράφουν 
δ,τι μόνον υπήρχε ουσιαστικό, τήν άρκε
τά πρωτόγονη, απλή ζωή τού λαού. Τήν 
περιγράψανε πολύ ζωηρά άλλά κι’ αυτή 

τήν απλή ζωή τήν είδανε σχεδόν μόνο 
εξωτερικά.Έχτός στήν ποίηση—πού πάν
τα ύποκειμενικότερη τραγούδησε τό α
τομικό αίσθημα, τήν άτομική σκέψη τού 
κάθε ποιητή μά πού στήνΕλλάδα δέν αν
τιπροσωπεύει παρά μιά ελάχιστη μειονό
τητα καί γι’ αυτό στή νεοελληνική ποί
ηση είναι σχεδόν άδύνατο ν’ ανακαλυ
φθεί μιά ένιαία πηγαία πνοή κ’οί ποιη
τές άναμεταξύ τους δέ συνδέονται παρά 
μέ δεσμούς μορφής, έξαίιεση βέβαια κά
νει ό αντιπροσωπευτικότατος ποιητής 
Παλαμάς-- έχτός στήν ποίηση, δ,τι χαρα- 
χτηρίζει τήν ’Αθηναϊκή Σχολή καί τό 
κύριό της δημιούργημα, τό διήγημα, εί
ναι ή ανάπτυξη τού ηθογραφικού στοι
χείου καί μέσα σ’ αυτό ή δλότελη σχεδόν 
έλλειψη κάθε εσωτερικής ζωής, κάθε έσ <>- 
ψυχου. Βέβαια υπάρχουν καί μερικοί, ε
λάχιστοι, συγγράφεις πού προσπάθησαν 
νά δώσουν στό διήγημα ή στό θέατρο ένα 
περιεχόμενο βαθύτερο, μά κΓαύτό τό άν
τλησαν σχεδόν άποκλτιστικά μόνο άπό 
μέσα τους κΓ άπό τή δυτική τους μόρφω
ση κι’ δχι κΓ άπό τούς γύρο) τους’ κι’ ε
λάχιστοι πάλι κατόρθίοσαν νά δο')σουν σ’ 
αυτόν τον εσωτερικό κόσμο τον πσλμό 
τής ζωής, καί νά μή τον εμφανίσουν μο
νάχα άλληγορικά.

'Ένα ιδεολογικό πέταμα στά ούράνυι 
πού δέν τό φτάνει πιά ή Ζωή και καταν
τά νά μένει χο)ρΐς δεσμούς μέ τή Γή, ι|’η 
λά σά μιά ’Αξία απόλυτη άλλά καί γΓ 
αυτό στάσιμη πού άπονερώνεται, πού δέν 
τό άκολουθούν πιά παρά μιμητές, μι ϊ 
ρεαλιστική παρατήρηση άλλά πού ο κύ
κλος τη; έγεινε πιά υπερβολικά στενός, 
άβαθής, μονότονος, άσφυχτικός, ένα πέ
ταμα καί μιά παρατήρηση, άλληλοπλησι- 
άζονται, ενώνονται μέσα στό έργο τού 
Θεοτόκη, 'Ενώνονται δημιουργικά.

Ό Θεοτόκης ένιωσε άμέσως τί πρόσ- 
φερνε γόνιμο ή κάθε μιά Σχολή καί τί 
έπρεπε ν’ άποριχτεϊ. * Ενιωσε πώς κα
μιά άνόρθωση δέ γίνεται άπότομα, πώς 
κάθε τέτοια προσπάθεια αυθαίρετη είναι 
άσκοπη άν δχι καί βλαβερή, πώς ό ελλη
νισμός, άκόμα καί στή τάξη τών διανο
ουμένων του στήν ολότητά τη;, είναι ά- 
νώριμος νά έμπνεύσει καί νά καταλάβει 
ένα έργο Τέχνης ξελεπτισμένης, π<Λς ένα 
τέτοιο έργο στήν Ελλάδα θά εΐταν άναγ
καστικά μόνο άπομίμηση ξένων πρότυ-
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πων. Συμφώνησε μέ τους ’Αθηναίους λο
γοτέχνες κΓ αυθόρμητα θυσίασε τ'ις ικα
νότητες μιας ξελεπτισμένης Τέχνης πού 
είχε μέσα του κληρονομημένες άπό τό 
μακροχρόνιο πολιτισμό πού τόν είχε και 
μεγαλώσει, αναπτυγμένες άπό τή σπάνια, 
έντελώς εξαιρετική του μόρφωση. Κάθε 
του διήγημα δείχνει ολοφάνερα τις τέ
τοιες ανώτερες ικανότητες πού δέ θέλη
σε νά τις εκμεταλλευτεί μόνο γιά τόν 
εαυτό του καί γιά τούς ελάχιστους. Καί 
τό έργο τοτι υψώνεται άπό τή Ουσία 
του. ’Έγραψε ενα έργο ζωντανό γιά ο' 
λους, σέ μιά γλώσσα πού ολοένα χάνει 
κάθε ιδιωματικό της τόνο, πανελλήνια καί 
πλούσια κ’ εκφραστική, καί μέσ’ απ’ αύ
τό διοχετεύει πλατιά, προσγειωμένες, τις 
ανώτερες άλλ’ ίσαμε τότε πολύ αιθέριες 
δυνάμεις. Έμβάθυνε στήν ηθογραφία, έ
γραψε τά πρώτα ψυχολογικά, μέ αληθινή 
εσωτερική ζωή, εσωτερική πλοκή διηγή
ματα καί μυθιστορήματα. ’Ίσως κι’ ό 
ΙΙολυλάς κΓ δλας στό διήγημά του «"Ενα 
μικρό λάθος» νά είχε προσπαθήσει νά 
παρουσιάσει μιά τέτοια ψυχολογημένη ή 
ίΐογραφία, άλλ’ όΠολυλά; κριτικός, έγρα
ψε ένα διήγημα πολύ αδύναμο, πολύ 
αχρωμάτιστο καί ρεαλιστικά καί ψυχο
λογικά.

Ό Θεοτόκης ζωγραφίζει μέ μιά μονα
δική παραστατικότητα, ακρίβεια, άλλά 
καί καλλιτεχνική ενόραση, σέ σελίδες του
λάχιστο αντάξιες τών ώραιοτέρων ’Αθη
ναϊκών, δλη τήν εξωτερική ζωή τών προ- 
σώπιον πού παρουσιάζει, τό σπίτι τους, 
τή δουλειά τους, τις συνθήκες πού μέσα 
σ’ αύτές κινούνται, οικονομικές, πολιτι
κές, οικογενειακές, τή Φύση γύρω τους. 
"Ολη τήν ατμόσφαιρα. Κάποιες άπό τις 
πάντα ολόφωτες περιγραφές του, σχεδόν 
πάντα λιγόλογες, λιτές—ξέρει ν’ άνακα- 
λύψει τή λεπτομέρεια πού εντατικά χαρα- 
χτηρίζει, τή χαραχτηριστική πινελλιά,— 
σφραγίζονται σάν εικόνες επιβλητικές,

άσβηστε; στό βλέμμα μας. Καί σύγχρονα 
δέν άοκιέται στήν όλοζ όντανη άνάσταση 
τού περίγυρου’ ότι κύρια τόν ένδιαηέρει 
είναι ό εσωτερικός κόσμος τών προσώ
πων του πού σ’ αυτόν επιδρά τό περίγυ 
ρο. Δέν μάς παρουσιάζει μόνο ήθη κ’ έ*  
θιμα, προλήψεις, δοξασίες, επεισόδια, 
πράξεις, άποτελέσματα, σκηνές ένδιαφέ- 
οουσες βέβαια, κάποτε συγκλονιστικές, 
άλλά πάντα λίγο σπασμιοδικές όταν εμ
φανίζονται σά γεγονότα τήν ώρα πού γί
νονται πιά δέν μάς παρουσιάζει τίποτα 
στατικά, τίποτα άπό πριν αποφασισμένο, 
μάς δείχνει τή βαθύτερη αιτία πού προ- 
καλεϊ τό κάθε τί, τήν απήχηση τού κάθε 
τι μέσα στις ψυχές, τήν εσώτερη σφιχτή 
συνέχεια τής κάθε μιας στιγμής μέ τήν 
άλλη, τήν πάλη μέσα στό ίδιο τό άτομο, 
τήν κρυφή πάλη ανάμεσα στά ά ομ ι. Ζού- 
με μέτά πρόσωπά του, γιατί βλέποντας 
μέσα τους, πώς αναγκαστικά προχωρούν 
στήν ενέργεια, τά νιώθομε. '() Θεοτόκη; 
κατάλαβε βαθιά πέος δέν ενδιαφέρει τόσο 
τό φαινόμενο όσο τό ανθρώπινο Έγό) 
πού τό προκαλεΐ καί τό δέχεται. Δέν μά; 
παρουσιάζει μορφές πού συγκεντρώνον
τας μέσα τους τά γενικά χαραχτη ηστικά 
πολλών άτόμων εμφανίζονται σάν τύποι 
ζωντανοί άλλά κάπιος σχηματικοί’ μας 
δείχνει χαραχτήρες πού ακριβώς μέσ’ άπό 
τήν προσωπική τους άτομικότητα υπάρ
χουν γενικά αληθινοί. Πλαστικά, ζωηρά 
ζιογραφίζει καί τήν εξωτερική τους εμφά
νιση γιατί κι’ αύτή άποτελεϊ μέρος τής 
προσωπικότητάς τους. e() Θεοτόκης μελέ. 
τησε, ανάλυσε βαθιά, καί παραστατικά 
φανέρωσε τήν ψυχικότητα τού λαού. Μιά 
ψυχικότητα απλή βέβαια, καθόλου παρά
δοξη ή τυρανισμένη, άλλά μέ αρκετές 
διακυμά/σεις κΓ άποχριόσεις, παντοτεινά 
ανθρώπινη· Άνάστησε μέ δλη τή δύνα
μη τής Τέχνης του τήν εσωτερική ζωή 
τών πολλά)λ*  τήν ’ίσαμε τότε σχεδόν άθώ- 
ρητη. ..

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΕΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Το εθνοε πρεπει να μαθη να θεω-
ΛΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1926 ρει εθνικόν ο.τι είναι αληθεε.

ΕΟΛΩΜΟΕ 
Η ΙΙΟΙΙ1ΣΗ:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΒΕΘ 
Πράξη Α.' Σκηνή Ε.' 

ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΒΕΘ :

Βραχνός 
είναι κι αυτός 6 κόρακας πον κράζει 
τον Δούγκαν τον ολέθριο ερχομό 
στον πύργο μου· Εδω ελάτε σεις, δαιμόνια, 
πον γονικές ιδέες υπηρετείτε, 
τη φύση τη γυναικεία αλλάξετε μου 
άπ την κορφή τού κεφαλιού ά')ς τις φτέρνες 
Με τρομερή γιομίστε με ασπλαχνία ’ 
Κάμετε μου πηχτό στες φλέβες τό αίαα, 
στόν ελεγχο σφαλάστε κάθε δρόμο, 
μήπως τό φυσικό τό άγγύλωμά του 
τά σκληρά μον τά σχέδια συνταράξει 
και βάλει εμπόδια ανάμεσα στό φόνο 
και στό σκοπό μον / Ελάτε στους γυναικείους 
στους κόρφους μου, βυζάχτε γιά χολή 
τό γάλα μου, δαιμόνια όπου κι άν είστε 
στήν άφαντη σας τήν ουσία κρυμμένα, 
προσμένοντας μιά αφύσικη ανομία 
Ελα, νύχτα πυκνή, μες στήν αντάρα 

τήν πιό μαύρη τής κόλαση τυλίξου, 
για να μη δει την πληγη πού θά κάμει 
τά σκοτεινό μαχαίρι μου, τά ουράνια 
μέσα άπ τό μαύρο σκέπασμα άς μή βλέπουν 
γιά νά φιονάξουν : βάστα, βάστα · f*

Μετάφραση Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ‘ΜΑΚΒΕΘ;, ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Πρέπει νά τό πάρα)με απόφαση :
Στή σκηνή μα;-μέχρι νεότερα; διαταγή;— 

δέν μπορούν νά παιχθούν τϊ μεγάλα δραμα
τικά έργα. Τρανή απόδειξη η παρασταση τού 
Μάκβεθ πού δόθηκεν στί; 19 Ν)βρη ώ; τι
μητική τής κ. Μαρ. Κοτοπούλη.

Και δέν συμφωνώ καθόλου μέ τη γνώμη 
μερικών πώ; πρεπει να παίζονται τά μεγα/.α 
έργα στή σκηνή μας. γιά να τά γνωρίζη ό κό
σμος, κι’ άς παρουσιάζουν έλλείψεις.

— «Μά είνε τάχα τόσο δύσκολο νά παι
χτούν σύμφωνα μέ τήν ποιητική καί παραστα
τική αξία τους τά μεγάλα δραματικά έργα καί 
είδικώς τά σαιξπήρεια στή σημερινή σκηνή ; »

— ’Έτσι, ώ; τά σήμερα, μά; έδειξαν όλες 
οί απόπειρες πού έγιναν άπό διαφόρους θιά
σους. εκτός άπό τί; παραστάσεις μερικών κω
μωδιών.’Όνειρο θερινή; νύχτας κλπ.—πού δό
θηκαν ανάμεσα 1901-1907 στό άλλοτε Βασιλι
κό καί τώρα Εθνικό θέατρο. ,

Καθαρά καί ξάστερα μάς λέει ή θεατρική 
αισθητική πώ; γιά νά παρασταθούν οί τραγω
δίες τού Σαίξπηρ—καί κάθε μεγάλο δραματικό 
έργο—σύμφωνα μέ τήν έσωτερική του; αξία 
είνε άπολύτως, μά απολύτως απαραίτητο νά 
συνεργαστούν αρμονικά οί δυο*  παράγοντες τής 
σκηνής, ό υποκριτικός καί ό σκηνοθετικός 
(πού ορίζει καί τό σκηνογραφικό).

Θά προσπαθήσω νά ιστορήσω μέ κάθε δυ
νατή συντομία ποιο; ό ρόλος τού καθενός. κι’ 
έτσι θά βγή μονάχο του τό συμπέρασμα, άν 
πρέπει νά παριστάνωνται μέ τις σημερινές θε
ατρικές συνθήκες οί κολοσσοί πού σπάζουν 
κόκκαλα.

Σχετικά μέ τόν υποκριτικό παράγοντα έχω 
τή γνώμη πώ; υπάρχουν στή σκηνή μας μερι
κά—πολύ ύλίγα —στοιχεία, πού θά μπορούσαν 
ν’ άντικρύσουν αποτελεσματικά τό ανάστημα 
τών σαιξπηρείων ρόλων. Άλλ*  αυτί τά στοι
χεία, έκτο; πού είνε λίγα, βρίσκονται πάντα 
μοιρασμένα σέ διαφόρους θιάσους γιά λόγους 
επιχειρηματικούς, καλλιτεχνικούς—ά; πούμε— 
εγωιστικούς κλπ.

Κ’ έτσι άμέσως—άμέσως μά; λείπει ό ένας 
στύλος.ό υποκριτικός πού χρειάζεται νά ύπάρ- 

χη σέ άρκετήν αναλογία, γιά τήν τέλεια έμ- 
φάνιση ενός μεγάλου δραματικού έργου.

’Έπειτα ό σκηνοθέτης θεωρήθηκε, κ’ εξα
κολουθεί νά θεωρήται στόν τόπο μας, περιττή 
πολυτέλεια, καί γι’ αύτό βλέπομε—δηλ. βλέ
πουν όσοι έχουν μάτια νά τό ίδούν—στί; πα
ραστάσεις, άκόμη καί τών μέτριων έργων, νά 
οργιάζη στή σκηνή ή πειό άχαλίνωτη αναρχία 
σ’ δλη τή γραμμή, καί τό έργο νά σέρνεται 
λιποθυμισμένο, ώς πού νά θαφτή μέ τό κλεί
σιμο τής αυλαίας στήν τελευταία του πράξη.

Άν οί θίασοι πού είχαν τό θάρρος νά 
καταπιαστούν μέ τό Σαίξπηρ, περνούσαν άπό 
τό κόσκινο τού σκηνοθέτη, ή δέν θά παρου
σίαζαν καθόλου τις τραγωδίες του, ή θά τί; 
βλέπαμε νά προχωρούν χωρίς νά κουτσαίνουν 
καί χωρίς νά σέρνονται κατακουρελιασμένες 
στό ποιητικό τους μεγαλείο.

Μά τί είδους ξωτικό είνε τέλος πάντων 
αυτός ό σκηνοθέτης πού μί τόση άδικαιολό- 
γητη επιμονή τόν αγνοούν οί ελληνικοί θίασοι 
ένώ οί ξένοι βήμα δέν κάνουν χωρίς τήν οδη
γία του ;

’Εδώ παρακαλώ νά προσέξουν πολύ δσοι 
άγαπούν κ’ ένδιαφέρονται γιά τό θέατρο άμε
σα ή έμμεοα. γιατί, ούτε λίγο ούτε πολύ, θά 
κάνω με τή διάγνωση καί θά βρούμε άπό τί 
πάσχει ή σημερινή άρρωστη σκηνή μας.

Ό σκηνοθέτης είνε ό αισθητικός πού κα
τέχει τήν τέχνη καί έπιστήμη νά έναρμονίζη 
τό έμψυχο ύλικό-τούς ήθοποιούς-καί τό άψυ
χο, δηλ. τό σκηνικό διάκοσμο σ’ όλες τις σκη
νικές καί παρασκηνικές λεπτομέρειες του, γιά 
νά πραγματοποιηθώ τό συνολικόν αποτέλεσμα 
δηλ.’νά έμψυχωθή τό δραματικό έργο.

Ό καλός σκηνοθέτης πρέπει νά έχη κρίση 
καί καλαισθησίαν ασφαλή, λεπτήν αντίληψη, 
κριτικήν οξυδέρκεια, παρατηρητικότητα, νά 
είνε ακένωτη πηγή πολυμάθειας, καί έμπει- 
ρότατος στό θεατρικόν έπάγγελμα. Άνάγκη 
νά γνωρίζώ πώς συμπεριφέρεται ο τελευταίος 
αλήτη; καί ό μεγαλείτερο; άρχοντας, νά έχη 
πάντα πρόχειρη στή μνήμη του λεπτομερώς 
κάθε σχετικήν άποψη δραματική ή κωμική. 
Αύτό; καθορίζει τή γενική γραμμή καί βοη- 

θεί τού; ηθοποιού; στήν αισθητική κατανόη
ση τών ρόλων καί στήν άκριβή απόδοση.

Ή τέχνη τού ηθοποιού πρέπει νά τού είνε 
γνωστή μέχρι τών έλαχίστων λεπτομερειών, 
νά ξέρη καλά τή γλώσσα της κατα βάθος 
στήν τεχνική της άποψη. Ό σκηνοθέτης έκ 
λέγει τά χρώματα γιά τχ φορέματα τών κυ
ριών, πού πρέπει νά έναρμονίζωνται μέ τό 
σκηνικό διάκοσμο. Αύτό; πρέπει νά ξέρη νά 
δείχνη τή χάρη καί τήν κομψότητα στις χει- 
ρονομίες-πράγμα πολύ σπάνιο στή σκηνή μας 
δπου χειρονομούν σ’ όλους τούς ρόλους τό ϊ- 
διο-στίς κινήσεις, στί; στάσεις καί στήν έκ
φραση τής φυσιογνωμία;. Αύτό; διδάσκει τό 
πώς ή σκηνή πρέπει άδιάκοπα νά έχη ζωή, 
χωρίς νά φαίνεται ότι γίνεται τούτο μ’ επι
τήδευση. αλλά ομαλά, φυσικά, άβίαστα, κα- 
θώςκαί σέ ποιο περιβάλλον κινείται τό έργο.

Μέ λίγα λόγια ό σκηνοθέτης είνε ό αόρα
τος έμψυχωτής τού έργου, καί δμως έλειψε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΒΕΘ
ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ κ.ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Ό θεατρικός μας συνεργάτης κ. Καλογερι
κός δέν φαίνεται άπ’ τήν άνταπόκριση πού μας 
έστειλε ικανοποιημένος άπό τό άνέβασμα τού 
«Μακβέθ» στό Θέατρο Κοτοπούλη. Μπορεί 
ναχη δίκη ο οέ ορισμένα πράγματα — γιατί στά 
θέατρά μας βέβαια δέν προσέχουν πολλές 
φορές στις συνολικές έπιτυχίες, στήν αρμονία 
τού συνόλου και προξενεϊται κακή εντύπωση 
στό θεατέ] πού τό παίξιμο τών πρωταγωνι
στών δσο καί νάνε υπέροχο δέν μπορεί νά 
σκεπάση. Είδικώς μάλιστα γιά τά έργα τού 
Σαίκσπηρ πού πολυπρόσωπα καί μέ πολλές αλ
λαγές σκηνικών δπως είνε, θέλουν ακρίβεια 
στήν εμφάνιση καί στό ντύσιιιο καί τού τελευ
ταίου φρουρού στρατκύτη καί προσοχή καί στις 
παραμικρέ; σκηνικές λεπτομέρειες.

Φυσικά οί γνώμες καί οί κρίσεις τού συν
εργάτη μας δέν προδικάζουν καθόλου τις αν
τιλήψεις τού Περιοδικού, δσο κΓ άν είμαστε 
σύμφωνοι σιήν άνάγκη τού Σκηνοθέτη μαζύ 
του. άφού μάλιστα δέν είχαμε τήν ευκαιρία νά 
παρακολουθήσουμε τόν «Μακβέθ» μέ τήν κ. 
Κοτοπούλη, ούτε είχαμε απάντηση άκόμα σέ 
μερικά ερωτήματα πού διατυπώσαμε.

Ετσι άφίνοντας κατά μέρος τή συνολική 
εμφάνιση—γιατί βέβαια, άν κρίνουμε άπ’ δτι 
είδαμε ίσαμε τοόρα, θά υστέρησε πάντα κΓ ό 
«Μακβέθ», μή έχοντας ού'τε τά πολλά βοηθη
τικά πρόσωπα πού χρειάζονται ούτε ίσω; τά 
πολλά μηχανικά μέσα—πράγματα δμως πού 
δέν ιιπορεΐ κανείς ν’ άπαιτήση άπό τό απρο
στάτευτο Ελληνικό θέατρο, πού κατατρέχει τό 
Κράτος, οί φόροι, του, καί τό νεόπλασμα τού 
κινηματογράφου, — θά ήθέλαμε νά ξαίρα- 
με τού ανθρωπίνου υλικού τήν άπόδοση καί 
προπαντός τής κ. Κοτοπούλη, γιατί ό κ. Βεά- 
κης πολλές φορές έχει παίξει τό έργο, άν μπό

λείπει καί δυστυχώς θά έξακολουθή νά λείπη 
άπό τή σκηνή μας, γιατί οί θεατρικές επιχει
ρήσεις λειτουργούν χωρίς μέθοδο, χωρίς κα
τεύθυνση, χωρίς αισθητική θεατρική.

Καί επειδή ό λόγος περί θεατρικής αισθη
τικής καιρός είνε νά πούμε πώς μιά άπό τις 
πρώτες-πρώτες άπαιτήσεις της στήν εκτέλεση 
ένός μεγάλου δραματικού έργου είνε νά ικα
νοποιηθούν τέλεια οί δύο καλλιτεχνικές λεγά
μενες αισθήσεις δράση καί ακοή, μέ συνολική 
υπόκριση καί σκηνικό διάκοσμο σύμφωνο μέ 
τήν έσιοτερική αξία τού έργου.

Μ’ αυτή τήν αισθητική εφοδιασμένος ό 
σκηνοθέτης θάλεγε σ’ έκείνους ποΰ επιχειρούν 
νά παίξουν Σαίξπηρ :

— «Δέν μπαίνουν στό φούρνο μέ κερένια 
μύτη !»

Νοέμβριος 1926 ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ 

ρεσε κανείς να τόν παρακολούθηση μέ τις ά
πειρες ελλείψεις παντός είδους πού παρουσία
ζαν οί τότε θίασοί του.

Καί σ αύτό δεν ξαίρουμε έ|ΐεΐς τίποτα, έκ
τος άπ’ τις πληροφορίες πού κατά τό γούστο 
μας μπορούμε. νά τραβήξουμε άπό τις διάφορςε 
καί άκρα άντίθετες κριτικές τών εφημερίδων.

* * *
’Από μιά συνέντευξη τής κ. Κοτοπούλη στό 

«Έλ. Βήμα»- 28-11-26 μαζεύουμε τις κάτω 
πληροφορίες γιατί οπωσδήποτε τό άνέβασμα 
τού έργου αυτού θά σημειωθή στήν ιστορία 
τού θεάτρου μας.

Ό πόθος της, λέει ή κ. Κοτοπούλη, γιά 
νά παίξη τό σαικσπήρειον έργο χρονολογείται 
άπό τήν έποχή τού βασιλικού θεάτρου κι’ έ- 
γιγαντώθηκε δταν στά 1906 ό Θωμάς Οικο
νόμου τής είπε μέ πίστη καί πεποίθΐ]ση πώς 
μπορεί πιά καί πρέπει νά παίξη τή Λαίδη 
Μακβέθ.

Στά 1909, σ ;ντροφεμένη άπό τόν νΙωνα 
Δραγούμη καί τον Άλεξ. Μαυρουδή έπήγε στό 
Λονδίνο δπου εξακολούθησε τις έρευνες καί 
τι; μελετες της, καθοδηγούμενη άπό τόν γη
ραιό κριτικό τών «Τάϊμς»... πού σ’ δλη του 
τή ζωή κατέγινε μέ τις τραγωδίες τού Σαίκ
σπηρ κι’ είχε παρακολουθήσει τήν καλλιτεχνι
κή σταδιοδρομία τής Άγγλίδας τραγωδού Έ- 
λεντέρι, πού τό άγαλμά της βρίσκεται στό 
αγγλικό Μουσείο, παριστιόντας τί] στό ρόλο 
τής^ Λαίδης Μακβέθ, πού είχε θριαμβεύσει.

CH κ. Κοτοπούλη κάτι τά 1912 παρακάλε
σή τόν Κωνσταντίνο Θεοτόκη νά μεταφράση 
τόν «Μακβέθ» καί μέρος άπό τήν μετάφραση 
του τής έστειλεν ό κερκυραΐο; λόγιος στά1915.
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Στά 1917 έγινε ή πρώτη απόπειρα ν’ άνεβαστή 
ό Μακβέθ άπό τήν κ. Κοεοπούλη, μέ τόν Ευ
τύχιο Βονασέρα, σέ μετάφραση τοϋ Βικέλα, 
πού φαινότανε πιό ευκολονόητη γιά τό πολύ 
κοινόν. "Υστερα όμως άπό τέσσερις δοκιμές 
ή παράσταση άνεβλήθη καί κατά τά 1922 πα- 
ρεκλήθη ό Καρθαϊος νά μεταφράση τήν τρα
γωδία. Τότε άποφάσισε ή κ Κοτοπούλη ν’ 
άνεβάση τόν Μακβέθ μέ τόν κ. Ροζάν καί— 
εξακολουθεί ή κ. Κοτοπούλη—παράγγειλε στο 
ιταλικό θεατρικό κατάστημα Καράμπα τό 
βεστιάριο καί τά σχετικά έξαρτήματα πού 
στοίχησαν 300.000 δραχμές καί πού κατασκευ
άστηκαν επί τή βάσει άγγλικών εΙκόνων καί 
μέ τήν έπίβλεψη είδικών καλλιτεχνών.

Μά καί πάλε τό άνέβασμα τοϋ έργου άνε
βλήθη. Στά 1925 ή κ. Κοτοπούλη στό Παρίσι 
παρακολούθησε στό θέατρο «Albert 1er» τις 
παραστάσεις τοϋ Μακβέθ πούδινε άγγλικός 
θίασος, διευθυνόμενος άπό ένα έκ τών κυριω- 
τέρων συνεργατών τής’Ελεντέρι, τόν παλαίμα
χον Γκρήτ, πού είχεν ιδρύσει σχολή γιά τούς 
νέους ήθοποιούς, ειδικώς γιά τά έργα τοϋ 
Σαίκσπηρ.

Ή κ. Κοτοπούλη πεπεισμένη πιά πώς μπο
ρούσε ν’ άνεβάση ικανοποιητικά τό έργο, μό

Η ΜΟΥΣΙΚΗ:

JAZZ BAND ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ή Jazz έπήρε στή σύγχρονη μουσική έξέλιξη 
τέτοια δύναμη, εφήμερη βέβαια, άναμφισβήτη- 
τη όμως, ώστε οί μουσικογράφοι καί ιστορι
κοί τοϋ μέλλοντος νά έχουν τό δικαίωμα νά ο
νομάσουν τήν σύγχρονή μας μουσική έποχή 
«τής Jazz». CO γνωστός άμερικανό; κριτικός 
κ. Irving Schwerke συνεργάτη; καί άνταποκρι- 
τής τών μεγαλείτερων άμερικανικών περιοδι
κών τοϋ Σικάγου καί τής Ν. 'Υόρκης, μέ τήν 
ευκαιρία μιας έπίκαιρης ερώτηση; τοϋ παρισι
νού μουσικού σοηιατείου «La Musique Vivante» 
ποϋ δίνει κάθε έβδομάδα (καί δύο φορές κά
ποτε) ένδιαφέρουσες διαλέξεις καί ακροάσεις 
έργων σύγχρονης μουσικής εξέλιξης καί παρα
γωγής. έγραψε γιά τήν Jazz Band ενδιαφέρον 
καί έπίκαιρον μουσικόν άρθρον άπό τό όποιον 
σταχυολογοϋμε τά ακόλουθα :

—Δέν υπάρχει στόν κόσμο μουσικό θέαμα 
πιό θλιβερό παρά νά βλέπη κανείς ορχήστρα 
ευρωπαϊκή νά προσπαθή νά παίξη Jazz καί ά- 
κό μη π ιό θλι β ερό νά τ ή ν άκοϋ ς !....

Ή Jazz έξέπληξε πολύ τήν Εύρώπη. έμά
γεψε τό πολύ κοινόν καί έκαμε νά ένδιαφερ- 
θοϋν γι’ αυτή καί οί πιό μουσικώτ ·ροι καί οί 
διανοούμενοι, άλλά βέβαια περισσότερο έμά- 
γεψε τήν Ευρώπη ή μαγική αυτή λέξη παρά ή 
πραγματική της μουσική έκτέλεση γιατί πολλοί 
λίγοι Ευρωπαίοι ακούσανε πραγματική «Jazz» 
καί ή άγνοια τής άληθηνής της φύσης είναι 
σχεδόν γενική.

λις επέτυχε τή συνεργασία τοϋ Αιμίλιου Βεά- 
κη. πού άπό πολύν καιρόν τό είχε μελετήσει 
καί παίξει,—άποφάσισε τελειωτικά τήν παρά
σταση.

Γιά τήν ψυχολογία τοϋ ρόλου ή κ. Κοτο
πούλη λέει πώς έχει αδίσταχτα μορφώσει τή 
γνώμη πώς ό «Μακβέθ είνε έργο συνειδήσε- 
ως>*  γι’ αυτό φρονεί πώς καί στή σκηνή τής 
υπνοβασίας έχει άρχίσει ή αγωνία τής συνει- 
δήσεως καί ύποκρίθηκε τή Λαίδη Μακβέθ 
σύμφωνα μέ τις άντιλήψεις της αυτές.

Πάντως γιά τό ύστερα άπό είκοσι χρόνων 
μελέτη, παίξιμο τής κ.“Κοτοπούλη πρέπει νάνε 
κανείς πολύ αυστηρός, μά καί πολύ παρασκευ
ασμένος γιά νά έξελέγξη τήν άκρίβεια,στήν ά- 
πόδοση ένός ρόλου πού αιώνες τώρα απασχο
λεί καλλιτέχνες καί ψυχολόγοος. Καί τέτοιοι 
παρασκευασμένοι κριτικοί σαικσπηρολόγοι, πού 
νά έχουν μελετήσει καί παρακολουθήσει τό 
έργο περισσότερο άπό αυτούς πού τό παίξανε,, 
δπως θάπρεπε νά μαστέ γιά νά κρίνουμε, 
εμείς τουλάχιστο δέν είμαστε καί σταιιατοϋμε 
μή θέλοντας «νά μπούμε σέ φούρνο, έχοντας 
κερένια μύτη»!

ΑΡ. ΒΕΚ.

βΠ Εύρώπη είναι γιομάτη άπό ορχήστρες 
στις όποιες «Jazz» σημαίνει tam-tam, (όργανο μέ 
κρότο καί θόρυβο δαιμονιώδη) αλλά δέν υ
πάρχει καμμία σχεδόν—έκτος απο μερικες 
πραγματικές άπό άμερικανούς έκτελεστές— ή ο
ποία νά παίζη πραγματική μουοική τής^βζζ». 
Οί μουσικοί έξάλλου κριτικοί τής Ευρώπης 
ποϋ πρέπει νά έχουν κύριο σκοπό νά φωτίζουν 
τό πολύ κοινόν είναι περισσότερο καλοί λογο
γράφοι παρά έμβριθεϊς παρατηρητές καί γι 
αυτό καί οί εφημερίδες καί τά μουσικά περιο
δικά είναι γιομάτα περισσότερο άπό πληροφο
ρίες γιά τήν προέλευση τής λέξης «Τζάζ» παρά 
γιά τήν πραγματική της σύνθεση καί βλέπου
με τό παράξενο νά νομίζουν σχεδόν όλοι οί Ευ
ρωπαίοι ότι Τζάζ σημαίνει θόρυβος άποκρηά- 
τικος, δαιμονιώδης, ποϋ άλλο σκοπό δέν έχει 
παρά νά ξεκουφαίνη τόν κόσμο καί νά κάνη 
γελοίους τούς έκτελεστές της!....

Άκόμα καί στήν ’Αμερική οί πολλοί δέν 
έκφράζονται πραγματικά τί θέλουν νά πουν μέ 
τή λέξη Jazz καί τήν μεταχειρίζονται αδιά
κριτους άντί τής λέξης ragtime, ενα από τά κυ
ρίά της στοιχεία μά όχι βέβαια καί τό παν 
γιά μιά μουσική Jazz, δπως θά δούμε παρα- 
κάτω...

Άπό δλες τις μουσικές εκδηλώσεις, τό 
Jazz είνε μιά άπό τις σπανιώτερες, ποϋ προ
ήλθε βέβαια άπό μερικές Ιδιαίτερες συνθήκες 
καί έπιδράσεις τής αμερικανικής ζωής, τοϋ

ανατολικού εβραϊσμού, τοϋ ρυθμού καί τής 
αρμονίας τών Νέγρων. Μά ή άληθινή τη; σύν
θεση, άξια καί τέχνη, άκριβώς γιά τό σπάνιο 
τών πραγματικών αυτοχθόνων στοιχείων, ξε
φεύγει τούς πολλούς καί πέρνουν μερικά μό
νον εκκεντρικά μέσα εκφράσεως γιά τήν πραγ
ματική έκφραση τής Jazz· (άκόμη στό 1924 μία 
σοβαρή παρισινή κριτ;κή έβάφτισε γιά ορχή
στρα Jazz ένα σύνολο άπό ταμπουρά, κρόταλα 
πιάτα καί ντέφια!!). "Ενα σύνολον κτύπων άπό 
σκεύη τή; κουζίνας, κατσαρόλες, σφυρίχτρες, 
ρουκάνες, όργανα ποϋ ουρλιάζουν, δέν είνε βέ
βαια Jazz αλλά μόνο θόρυβος. Φαίνεται όμως 
πώς οί Ευρωπαίοι άρέζονται στό είδος αυτό 
τής μουσικής τών κρότων καί επιτρέπουν στις 
αύτοτιτλοφορούμενες όρχήστρες-Jazz περισσό
τερο θόρυβο καί κρότο παρά οί Άμερικάνοι.

Οί μελωδίες τής Jazz είνε στενοοτατα συν
δεμένες μέ τήν έκτέλεση τών οργάνων τής Jazz, 
τόσο ποϋ δύσκολα ξεχωρίζει κάνει; ποϋ παύει 
ή δύναμη τής μελωδίας καί άρχίζει ή δύναμη 
τοϋ χράψατος τών οργάνων της ’ γι’ αυτό 
πολλοί νεώτεροι θεωρητικοί συμπεραίνουν πώς 
τό μοντέρνο Τζάζ είνε ή ύστατη ανάπτυξη τών 
τύπων τών δημοτικών τραγουδιών τής Αμε
ρικής.

Ή ιστορία τοϋ Δημοτικού τραγουδιού τής 
’Αμερικής διαιρείται φυσικά, σέ τέσσερις πε- 
ρίοδες. Στήν πρώτη, τήν άποικιακή περίοδο, 
οί ιθαγενείς άμερικάνοι συνθέτες άρχίζουν νά 
δίνουν μιά λυρική φόρμα στήν έμπευσή τους 
καί υπάρχουν πολλά ευχάριστα τραγούδια τής 
έποχής εκείνης. Άπό τά 1790 ή ομάδα αυτή 
τών, αυτοχθόνων συνθετών έχάθηκε καί δέν 
ακούστηκαν οί μελωδίες τους παρά ύστερα ά- 
πο τις τελευταίες έρευνες γιά τήν προέλευση 
καί τήν πηγή τής αμερικάνικη; μουσικής. ‘Η 
δεύτερη περίοδο φτάνει άπό τά 1850 ίσαμε 
το τέλος σχεδόν τοϋ αιώνα πού πέρασε. Οί 
συνθήκες τής σύνθεση; τών λαϊκών μελωδιών 
τότε ήταν ευνοϊκές, γιατί ό λαός δέν ζητούσε 
καινούργιο τραγούδι κάθε πέντε λεπτά καί οί 
εκδότες δέν είχαν μάθει άκόμα στό συνεχώς 
καινούργιο καί χτυπητό, πού ζητά πάντα καί 
κάποιον άσυνήθιστο συνδυασμό.... Ή τρίτη 
περίοδο δέν ήταν καί τόσο ήσυχη. Οί πραγ
ματικοί της χαραχτήρες έφάνηκαν καθαρά ά
πό τό 1910 καί τό 1912. "Ολη ή Αμερική 
πλημμύρισσε άπό τήν άσυνήθιστη αύτή και
νούργια λαϊκή μουσική. Οί ήθικολόγοι, οί 
κληρικοί καί άλλοι προέγραψαν τις μελωδίες 
τής εποχής, βρίσκοντάς τις σκανδαλιοδεις καί 
διαφθείρουσες... Μέ τήν έκρηξη τοϋ παγκό
σμιου πολέμου ή μελωδική παραγωγή έγινε 
απίστευτα πλούσια καί κοινή σέ όλο τό λαό καί 
ή επίσημη πολιτεία, (ποϋ πάντοτε νομίζει ότι 
ολα τά ξέρει) έκήρυξε τή δημώδη αύτη άμε- 
ρίκανικη μοισική «ώς στοιχεϊον διαφθοράς 
τής αμερικανικής νεολαίας». Άλλά όλα αυτά 
τοϋ κάκου κ’ οί μελωδίες είχαν μιάν ύπερ- 
πληθωρα παραγωγής όλο καί αυξανόμενη.Με
τά τον πόλεμό ή τάση αυτή έλαττιόθηκε μέ
χρι τής έποχής ποϋ άπό τά 1921 άρχίζει ή 
νεα σύγχρονη περίοδο στήν οποία ή αμερικά

νικη δημώδης μουσική τείνει νά φθάση σέ πιό 
υψηλό έπίπεδο....

Καί ή κλασική μουσική έμεταχειρίσθηκε 
καί συνέθεσε χορούς καθώς τήν Sarabande. τό 
Βαλς, τό Μινουέττο, τή Γκαβόττα κλπ. (άνα- 
φέρομε μερικές μόνο) ποϋ τόν καιρό τους έκρι- 
τικαριστήκανε κΓ αυτοί άπό τούς αιώνιους ή- 
θικολόγους κριτικούς, έκφυλοι, δπως τό Τζάς 
κριτικάρεται σήμερα. eH Sarabande (καταγω
γής ισπανικής) έθεωρήθηκε ή πιό άνήθικη.Τό 
Μινουέττο ποϋ τόσο θαυμάζομε σήμερα γιά 
τήν καλλιτεχνική του απλότητα καί τό έξιδα- 
νικευμένο του χορευτικό κομψοτέχνημα, έγει- 
νε ένα «παραβάν» κατάλληλο γιά νά κρύβη τά 
έρωτικά σκάνδαλα καί τις μηχανορραφίες τής 
Αυλή; τής εποχής έκείνης. Καί όταν τό άθάνα- 
το «βάλς» έχορεύτηκε γιά πρώτη φορά, χιλιά
δες αγαθοί άστοί ήταν πεπεισμένοι πώς οί χο
ρευτές του ήσαν προορισμένοι γιά τό πϋρ τό 
εξώτερον... Μελωδίες όμως καί σκανδαλώδεις 
άνήθικοι χοροί έγειναν τής μόδας πολύ προ
τού φανούν οί νέοι χοροί καί μελωδίες τής 
Τζάς καί μπορούμε νά τό πούμε ότι οί χοροί 
κατ χ τήν γαλλικήν έπανάσταση καί ύστερα ά
κόμα. μέ τί φανταστικά φώτα μέσα στις έκ- 
κλησίες καί στά νεκροταφεία, ήταν πολύ πιό 
άνήθικοι καί άσεμνοι παρά οί χοροί τοϋ Τζάς. 
Παντού καί πάντοτε θά ύπάρχη μιά μάζα άν- 
θρώπων ποϋ έκμεταλεύεται τό άνήθικο σέ κά
θε χορό. Καί είναι παράξενο πώς βρίσκονται 
κριτικοί ποϋ καταδικάζουν μιά μουσική φόρ
μα γιατί μερικοί της έδωσαν μιά Ιδιαίτερη ά- 
νήθικη καί πιό υλιστική έκτέλεση....

* * *
Τό πρώτο καί κύριο στοιχείο τής Τζάς είνε 

τό είδος τής συγκοπής τό λεγόμενο ragtime. 
Συγκοπή δπως ξέρουμε δλοι είναι ή ρυθμική 
άνωααλία πού δίνει κανείς χτυπώντας δυνατά 
τό άσθενες μέρος τοϋ ρυθμού : τήν άρση’ δηλ. 
ανάποδος ρυθμός γιατί ό τόνος ποϋ έπρεπε νά 
άκούσωμε στό ισχυρό μέρος, στή θέση, χάνε- 

% ται καί άκούομε νά τονίζεται ή άρση. .. Τό 
ragtime λοιπόν είναι ή συνένωση μιάς μελωδί
ας γεμάτης συγκοπές (δηλ. άνωμάλων ή άντι- 
στρόφων τονισμών) μέ ένα άκκομπανιαμέντο, 
μιά συνοδεία έντελώς κανονική.... ’Εξ άλλου 
ό Lavignac στο μεγάλο του έγκυκλοπαιδικό Λε
ξικό γράφει τά εξής : Ή μουσική μέ συγκοπές 
παράγει τόν έρεθισμό, τήν έξέγερση τοϋ νευ
ρικού συστήματος τήν διανοητικήν’άδιαθεσί- 
αν (!) καί τήν ήθικήν έκλυση(Η)» Καί βλέπει 
κανείς σύμφωνα μέ δσα παραπάνω είπαμε πώς 
οί πολλοί κριτικοί συμπεραίνουν δτι ή μουσι
κή τού ragtime είναι μουσική άνήθικη, «διαφ- 
θείρουσα», «μουσική μορφινομανών», «άποθέ- 
ωση τοϋ άφύσικου, τοϋ τερατώδους» κλπ.

'Ο μουσικός δρος ragtine δέν είνε πολύ 
νέος. Έφάνηκε τό πρώτον σ’ένα χορό τών δυ
τικών έπαρχιών τής Αμερικής, δπου ένας νέ
γρος έζήτησε άπό τήν ορχήστρα νά έπαναλά- 
βη κάποιο κομμάτι ποϋ είχε ένα ρυθμό χτυ
πητό, κομμένο, ένα είδος ragtine: «ragged» 
άνώμαλο. Ή έκφραση ήταν τόσο χτυπητή, τό
σον έκφραστική, ώστε αμέσως έκυριάρχησεν
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καί τό κομμάτι αυτό βαφτίστηκε ragtime κα
θώς καί δλα τά άλλα ποϋ έγράφηκαν αμέσως 
άφθονα μέ παρόμοιο ρυθμό.

To ragtime έξαρτάται πρώτα καί κύρια άπό 
τό ρυθμό καί έπειτα άπό τή μελωδία καί τήν 
αρμονία. eH κύρια ρυθμική έντύπωση μπορεί 
νά γίνη καί χωρίς μουσικά όργανα ούτε τρα
γούδι. Οι υποδηματοκαθαριστές τής Αμερι
κής στιλβώνουν τά υποδήματα μέ ρυθμόν rag
time πού κρατούν μέ τήν στιλβωτική τσόχα ε
πάνω στά υποδήματα* * πολλοί νέγροι ιθαγενείς 
τών Δ. επαρχιών κάμνουν ragtime μέ τή φτέρ
να τών ποδιών τους, μέ κόκκαλα, μέ ξύλα κλπ. 
Ή χρήση τής συγκοπής δέν είνε νέα άλλά 
αρχαία όσο καί ή μουσική καί όλοι οί συγγρα
φείς κλασσικοί καί μή άπό τού Μπάχ. Μπετόβεν 
κλπ. μέχρι τών νεωτάτων, έκαμαν χρήση γιά 
νά διήσουν μιάν Ιδιαίτερη πυρετώδη, αγωνιώδη 
άνώμαλη ρυθμική έντύπωση. Άλλά υπάρχει 
μιά ουσιώδης διαφορά στήν χρήση της : οί 
κλασικοί κ.λ.π. συνθέτες κάνουν μετρημένην 
καί λογική χρήση γιά ένα ώρισμένο σκοπό, μίαν 
ώρισμένη σελίδα τού μουσικού τους έργου,φρον
τίζοντας άμέσως μετά τόν ρυθμόν τών συγ
κοπώ ν καθώς καί μετά ένα rubato (ρυθμός μέ 
περισσότερη άτομική έλευθερία) νά ξαναγυρί- 
σουν στόν αύστηρώς κανονικό ρυθμό*  ένώ στό 
ragtime ό συνθέτης έκμεταλλεύεται καί με
ταχειρίζεται συνεχή ρυθμόν συγκοπών, άπό 
τήν άρχή μέχρι τέλους, κάνοντας τόν άνιόμαλο 
αυτό ρυθμό τών συγκοπών κανονικό ρυθμό 
τής σύνθεσης του.

οί άρμονίες αυτές στόν άκροατή όμοιες μέ τό 
συναίσθημα πού έκφράζει ό άμερικανός στήν 
ιδιαίτερη ^ψυχολογική του κατάσταση μέ τή. 
φράση «έχω τό blues» δηλ. κατάσταση τήν 
ψυχής θλιβερή, άρρωστιάρικα παραπονεμένης 
μελαγχολική...

*ΣΜ. Ξέρομε πόσο σέ κάθε λαϊκό τραγούδι 
εκείνο πού έντυπώνεται καί τραγουδιέται άπό 
όλους δέν είνε οί στροφές, τά couplets, άλλά ή 
έπωδός, τό refrain,

Ό πρώτος πού έξέδωσε μουσικό κομμάτι 
έτσι, είνε ό Μ. Kerry-Mills άπό τή Νέαν Ύόρ- 
κη*  Τό κομμάτι αύτό μέ ένα ευφυές τέχνασμα 
τού συνθέτη καί τών έπιχειρηματιών άμερι- 
κανών έκδοτών έπήρε τέτοια φήμη καί διά
δοση. έπιτυχία καί λαϊκότητα, ώστε όλη ή μου
σική μέ συγκοπές έπήρε τό όνομα ragtime καί 
ή τρέλλα αύτή έφθασε στό κατακόρυφο στά 
1912, πού τό ragtime έκυριαρχούσε άπ’ άκρη 
σ’ άκρη τής ’Αμερικής, καί έφερε τήν δια 
μαρτυρία τών ηθικολόγων καί τής πολιτείας.

'Όσο για τή λέξη Τζάζ πολλές προσπάθειες 
έγειναν γιά νά βρεθή ή αληθινή χρονολογία 
τής χρήσης και τής προέλευσής της. Πολλοί 
τήν παράγουν άπό τό όνομα τοΰ νέγρου μου
σικού Jasbo Brown πού έπαιζε σέ μιά ορχήστρα 
τού Σικάγου, άλλοι άπό τή λέξη «charrivari», άλ
λος βρίσκει συγγένεια τών ρυθμών τοΰ plain 
chant καί τοΰ Τζάς, άλλοι λένε πέος προήλθέ 
άπό μιά μικρή ορχήστρα τέσσαρων οργάνων 
(κόρνο, τρομπόνι, κορνέτα καί ένα αυτόχθονο 
καλαμένιο όργανο παρόμοιο μέ κλαρινέττο) τήν 
Razz Band, πού έπαιζε προ δέκα πέντε έτών σέ 
ένα μικρό καφενείο τής Ν. ’Ορλεάνης καί ποΰ 
έγεινε διαδοχικώς ορχήστρα νών μεγαλειτέρων 
της άριστοκρατικών κέντρων καί κατόπιν τής Ν. 
'Υόρκης. "Ολα αύτάτά γελοία μυθεύματα (γιατί 
π.χ.στά στόματατών’Αμερικανώντό Ράτζ-Μπάντ 
νά μεταβληθή σέ ΤζάςΜπάντ;) μάς δείχνουν τό 
φανταστικό έπιπόλαιο καί γελοίο πολλές φορές 
ποΰ υπάρχει σέ τέτοιες μελέτες καί τή λίγη άξια 
ποΰ έδωκαν στό είδος αύτό τής μουσικής.

Ή λέξη Jazz είνε καταγωγής Γαλλικής καί 
ξέρουμε πώς προ 250 έτών υπήρχε μιά γερή 
Γαλλική άποικία στή Λουϊζιάνα καί τή Δυτική 
Καρολίνα Στί; ανεπτυγμένες πόλεις, τήν Νέαν 
Όρλεάνην καί τόΤσάρλεστον ή Γαλλικήγλώσσα 
έγεινε ή κυρία γλώσσα τοΰ τόπου τής έποχής 
εκείνης καί οι σκ'άβοι ιθαγενείς ποΰ ήταν στήν 
υπηρεσία τών Γάλλων αναγκάζονταν νά την 
μάθουν.

Ή λέξη παράγεται άπό τό ρήμα Jaser ποΰ 
σημαίνει νά φλυαρή κάνει·:. νά μιλά σέ αναμ
μένη συνδιάλεξη μαζί μέ άλλους, καθώς έπΐ- 
σης κι’ ένα επίμονο κουβεντολόγι, γιά κάτι οχι 
σοβαρό

Ή άνάπαυση τών σκλάβων ήταν ή μουσι
κή. Στις άρχές βέβαια οι σκλάβοι δέν είχαν 
όργανα παρά εκείνα πού πρόχειρα έκαναν άπό 
δτι ευρ ίσκαν. ’Αργότερα οί Γάλλοι τούς έδω
σαν βιολιά, μπάντζος, κιθάρες κ. ά. παρόμοια. 
Τά όργανα ποΰ κατασκεύαζαν οί νέγρθι ’ιθαγε
νείς ήταν καθ’ αύτό πρωτόγονα άπό καλαμια. 
νεροκολοκύθες, σκληρά ξύλα, κόκκαλα. Ή μου
σική ποΰ παίζανε, έκ τοΰ προχείρου τούς ξε
κούραζε άπό τούς κόπους τής μέρας. "Οσοι δέν 
έπαιζαν όργανο τραγουδούσαν κρατώντας τό 
ρυθμό μέ τά χέρια τους’ ήταν μιά φυσική απε- 
ριτη απόλαυση, μιά ελεύθερη συναυλία, δπου 
τδν κύριο ρόλο έπαιζε ή φαντασία τοΰ καθε- 
νός χωρίς καμμιά νότα, κανένα κανόνα και 
έδινε ένα σύνολο αρμονίας φυσικής προιτότυ- 
πης ποΰ έβγαινε αυθόρμητη μέσα άπό τή καρ
διά του καθενός, δηλ. τοΰ λαού, μέ ρυθμό 
καί Ιδέες μελωδικές... Κ’ οί νέγροι στή μου
σική τους αύτή, αύθόρμητη μουσική συνδιάλε
ξη, έκαναν χρήση τοΰ ρήματος Jaser καί το σύ
νολο τών οργάνων τών μουσικών αύτών συνο
μιλιών τό είπαν : Τζάς Μπάντ.

Πολλά χρόνια έπειτα άπό τόν «Πολιτικό 
Πόλεμο», Jazz Band άπό Ιθαγενή όργανα υπήρ
χαν σέ πολλά μέρη τής Δυτικής ’Αμερικής, άλ- 
/.ά μέ τόν καιρό ό νέγρος έγκατέλειψε τις συ
νήθειές του καί άντί οργάνων ιθαγενών τής 
Jazz Band έχει τόρα τό βιολί του, τή κιθάρα, τό 
μπάντζο, τό κλαρίνο, τό φλάουτο καί πολλοί 
τόν φωνογράφον καίτόΤ.Θ.Ρ. Άς σημειώσου
με καί τούτο τό χαραχτηριστικό; όταν οί νέ
γροι παίζουν Jazz γιά τούς νέγρους συμπατριώ
τες τους, παίζουν πραγματική καλή μουσική 
κι’ όταν παίζουν γιά τούς λευκούς κατεβαί
νουν στούς χτύπους τών οργάνων τής κουζίνας 
καί σ’άλλα χυδαία μέσα θορύβου.

"Ισως πολλοί αγνοούν δτι μιά πολύ καλή 
ορχήστρα jazz Band άπό νέγρους περιώδευσε τήν 
Εύρώπη προ 10 έτών, ή δέ βασίλισσα Βικτώ- 
ρια τούς ακούσε καί έξέφρασε τήν εύαρέσκειά 
της. Ή ορχήστρα αύτή συνεχώς άνανεουμένη 
υπάρχει άκόμα στό Charleston καί κάθε μέρα 
δίνει συναυλίες στούς δρόμους γιά φιλανθρω
πικούς σκοπούς, (υπέρ τού ορφανοτροφείου). 
Οι έκτελεστές είνε συνήθως περί τούς είκοσι 
καί ό μεγαλείτερός τους δέν έχει ηλικία μεγα
λείτερη τών δέκα τριών έτών. Τεχνικώς δέν 
ξέρουν σχεδόν τίποτα*  παίζουν ένστίκτως άλλά 

πολλές φορές ακόυσαν τήν ορχήστραν αύτήν νά 
αυτοσχεδιαζη ωραίους θαυμάσιους ηχητικούς 
συνδυασμού;, πλούσιου; σέ μελωδικές ιδέες, 
ρυθμού; μαγευτικούς καί χτυπητή πρωτότυπη 
άρμονιά. Σέ τέτοιες στιγμές ή Τζάς καταντά 
θαυμασία μουσική άπόλαυση καί μουσικό κα
τόρθωμα πού καί-οι πιο πεπειραμένοι μου
σικοί δέν θά μπορούσαν νά κάμουν ή νά μιμη- 
θούν. Άλλά είνε τόσο σπάνιες τέτοιες ορχή
στρες πού είνε ζήτημα άν μέσα σέ έκατό. δυο 
ή τρεις παίζουν πραγματική Σμουσική καί είνε 
πραγμ α τ ικές Τζάς ’Μπάντ.

* * *
Γιά τόν πολύ λαό: Τζάς σημαίνει θόρυβος 

μέ τόν όποιο χορεύει κανείς Φόξ. "Οπως 
δλα τά πράγματα τό Τζά; έχει καί τϊ καλά του 
καί τά κακά του στοιχεία. "Ενεκα τή; σπάνιό- 
τητος τής αληθινής Τζάς, ολίγοι ακόυσαν τί 
καλό έχει (μιά πραγματική της έκτέλεση. Στήν 
Ευρώπη ό αριθμός τους έλαττιόθηκε στό μη
δέν ! !

ΤΊ άληθινή Τζάς έχει μαγική γοητεία γιο
μάτη μελαγχολία νοσταλγία, καπρίτσιο, .χαρά, 
ζωή, ζωηρότητα, δτι ό Αμερικανός έκφράζει 
μέ τή λέξη «pep». Στήν μουσική τού αμερικα
νικού λαού τό Τζάς είνε συνδυασμός γιά καλό 
καί γιά κακό, τής μελωδίας, τού ρυθμού, τής 
αρμονίας καί τή; άντιστίξεως μέ μιά λέξη εΐ- 
νε τό ragtime· μαζύ μέ blues καί ή πολυτονία 
στήν ορχήστρα.

"Οπως είπαμε τό κύριο στοιχείο τής Τζάς 
είνε ό ρυθμός στόν όποιον αποδείχθηκε άπα- 
ράμιλλη... Οί ρυθμοί τής Τζάςδέν είνε τίποτα 
άλλο παρά τό ragtime, έχουν δέ τήν δημοτικό
τητα τους γιατί είνε άπλοι καί εύληπτοι. Οί 
πτώσεις ένός καλού Τζάς δπως τϊ «stops» (παύ
σεις) καί τά breaks (άπότομοι σταματημοί) είνε 
στιγμιαίες εμπνεύσεις τών έκτελεστών οί ό
ποιοι ζητούν νά έξαλείψουν τήν μονοτονία 
τού κανονικού ρυθμού τών φόξ-τρότ, χωρίς 
όμως νά χαλάσουν τή φόρμα του.

Τό άρμονικό “στοιχείο τής μοντέρνας Τζάς 
είνε ό συνδιασμός τών blues (bleus). Μέ τήν 
λέξη αύτή εννοούν μιά «πικάντικη» αρμονία 
(ποΰ τσιμπά) καί ή οποία συνδιάζεται ή προ
στίθεται σέ μιά συγκοπή καί όχι ένα ιδιαίτε
ρο ρυθμό Φόξ δπως γενικά νομίζεται. Ή 
αρμονική αύτή ποικιλία έγινε κύριο χαρακτη
ριστικό τής αμερικανικής αυτής μουσικής μέ 
συγκοπές άπό τά 1915 μέ τόν Κέρν δταν έτύ- 
πωσε τήν«Μάζικ Μελοντί».Οί πρωτότυπές του 
αρμονίες ξετρέλλαναν τό κοινόν τής έποχής ε
κείνης πού είχε βαρεθή τις κοινές καί τριμ
μένες άρμονίες τών μέχρι τής έποχής έκείνης 
έκτελεστών καί συνθετών τής Τζάς Μπάντ. Οί 
άρμονίες τής Magic Melody είχαν ένα τόσο ιδι
αίτερο χρώμα ώστε τό κοινόν ώνόμασε τήν 
μελωδίαν αύτήν «blue·*  *

* ΣΜ. Ό όρος αυτός έκλέχτηκε αναμφίβο
λα γιά τήν ιδιαίτερη έντύπωση ποΰ κάνουν

Οί μιμητές τών νέων αύτών άρμονιών έγι
ναν (Απειράριθμοι καί σέ λίγο χρόνο μέσα όλες 
οί λαϊκές μελωδίε; χρωματίστηκαν ή βαφτί
στηκαν «bleu»· To bleu είνε ένας Ιδιαίτ ρος 
μουσικό; άρμονικό; συνδιασμό; πού δίνει στή 
μελωδία όψη φανταστική καί παράξενη. Στή 
λαϊκή δέ μουσική ή λέξη αύτή σημαίνει τήν 
χρήση τών έκκετρικών καί διφορούμενων άκ- 
κόρντων. τήν κατϊ κόρον χρήση καί κατάχρη
ση τών αλλοιώσεων καί τών απατηλών 
πτώσεων καί μεταβολών τού τόνου (modulations 
μετατροπία) τών πολλές φορές απρόοπτων, 
άπροσδοκήτων καί χωρίς πολλή λογή σειρά.

Μελωδικώς. ή μοντέρνα Τζάς δέν είνε πρω
τότυπη : Οί καλές ιδέες της είνε οί αύτέ; μέ 
κάθε καλή μουσική. Ή Τζάζ ξέρει πού θά εύ
ρη καλά μοτίβα άλλά δέν ξέρει νά δημιουργή- 
ση άπό αυτά κάτι τι ενδιαφέρον’ κεντά γύρω 
άπό τί; μελωδικές ιδέες, τί; στολίζει άλλά δέν 
τι,’ ^ναπτύσσει. μέ τή μουσική σημασία τής 
λέξης. Καί έάν—καθώς συμβαίνει σέ κάθε λα
ϊκό τραγούδι—διατηρούσε δλη τή μελωδική 
άρτιότητα θά έπαυε νά είνε λαϊκή ή τζάζ. Ή 
καλή ιδέα μιας μελωδίας τζάζ κυρίως υπάρχει 
στήν έπωδό δηλ. στό μέρος ποΰ τρα
γουδούν ή σφυρίζουν δλοι μαζί οί άκροατές.*

Τό στοιχεΐον πού δίδει στή Τζά; τόν Ιδι
αίτερο χαραχτήρα, είνε τό κοντραπούντο (τό 
ποίκιλμα πολλών οργάνων) τή; ορχήστρας καί 
ή έμπνευση τού αυτοσχέδιου (improvisation). 
Ξέρουμε ότι άπό τόν παληό καιρό οί έχτελε- 
στές τής ορχήστρας στί; όπερες τού Peri (Δά
φνη 1597), τού Μοντεβέρδε (Όρφεύς 1600) κ. 
ά. ήταν υποχρεωμένοι νά έμπροβιζάρουν τό 
κοντραπούντο στήν ορχήστρα. Οί Ούγγροι 
τζιγγάνοι καί Ρώσσοι επίσης, θαυμάζονται γιά 
τό ταλαντον τού αύτοσχεδιάζειν στήν ορχή
στρα. ’Επί Χαίντελ άκόμη, οί παραδοξότητες 
καί ή τόλμη τού αύτοσχεδιάζειν έμειναν πα- 
ροιμιιόδεις: τό πρώτο βιολί μιά μέρα σέ μιά 
δημόσια έκτέλεση άφέθηκε σέ ένα τέτοιο αύ- 
τοσχεδίασμα θαυμάσιο, αυτοτελές άριστούρ- 
γημα, ώστε καί αυτός ό διευθύνων Χαίντελ ό 
όποιος έπαιζε στό πιάνο έμεινε έκστατικός 
καί όταν τέλος έφθασε στόν τόνον άπό τόν 
όποιον εΐχεν όρμηθή έφιυναξε μεγαλοφώνως: 
«Καλώς - ορίσατε κύριε Dubourg». 'Π τέχνη αυ
τή τού «έμπροβιζάρειν» ήταν τόσο μεγάλη 
τήν έποχή εκείνη στούς έκτελεστές ώστε οί 
συνθέτες δέν έκαμναν «ρεαλιζασιόν» τής άρ- 
μονίας άλλά έγραφαν μόνον τήν «base chiffree», 
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άφίνοντας στον; έκτελεστές τόν τρόπον τής 
λύσεως τής συνθέσεως, τής θέσεως τών φω
νών. τής έκλογής τών οργάνων κλπ.. Καθώς 
επίσης καί οι συνθέτες τών κονσέρτων δέν 
έγραφαν δπως οι τωρινοί τίς καντέντσες,—ιιε- 
ρη όπου δείχνει ό βιρτουόζος τήν τέχνη του 
καί άφίνεται μέ τχ φτερά τής φαντασίας καί 
τής έμπνευσης, έμπνεόμενος μόνον άπό τό κύ
ριον θέμα τής συνθέσεως, σέ αύτοσχεδίασμα, 
πολλάκις αληθινό αριστούργημα. Άλλά δπως 
ή πολυφωνία τής ορχήστρας χάνει δλον της 
τόν χαραχτήρα δταν θελήσωμε νά τήν ρεαλι- 
ζάρωμε γιά ένα όργανο, τό ίδιο συμβαίνει 
δταν ή Τζάς έχει μόνον πιάνο. Τό πέρίπλοκον 
αυτό κοντραπούντο τής ορχήστρας, είνε ενα 
άπό τά ποιο χαραχτηριστικά στοιχεία μιας 
άληθινής Τζάς Μπάντ. άκόμη από τή; πρώ
της έκδηλώσεως της από τούς νέγρους, ίσαμε 
τή σημερινή πολυπλοκότερή του καί πλέον εν
διαφέρουσα σύνθεση καί χρήση.

* * *

Μιά άληθινή Τζάς Μπάντ δέν παίζει ποτέ 
δύο φορές τό αυτό πράγμα κατά τόνιδιο τρο- 
πο: ’Εκείνο πού δίνει στή εκτέλεση τής Τζάς 
μιά τόσο θλιβερή έντύπωση είνε ή στιγιιιαία 
έμπνευση τών έκτελεστών της. "Αμα δεν έχουν 
αυτή,τήν έμφυτη τή φυσική ικανόnjτα δεν κά
νουν παρά θόρυβον, κινούνται, περνούν αστείες 
καί άνόητες στάσεις, πόζες, κινήσεις καί αυ
τό είνε τό παν’.!...

Τό καθ’ αυτό Τζάς δέν μπορεί ακριβώς νά 
γραφή άφού τού είνε απαραίτητη η έμπνευση 
τής στιγμής τού εκτελεστού. ’Αρκετές παρτι- 
σιόν Τζάς είνε αξιοσημείωτες γιά τήν Ισορρο
πία, τήν ποικιλίαν τών χρωμάτων, τό επιτυ
χημένο σύνθλο, άλλά δέν μπορούν νά φθάσουν 
τό ύψιστον σημεΐον τής άποδόσεως εάν οί εκ
τελεστές δέν έχουν τό δώρο νά έμπροβιζάρουν, 

νά ποικίλουν, νά καλλωπίζουν καί ώμορφαι- 
νουν τό σύνολον.

Τό μεγαλείτερον μέρος μιας καλής band 
είνε τό αυτοσχέδιον καί γιαύτό τά γραπτά μέ
λη μιας σύνθεσης γιά Τζάζ δέν έχουν τήν τέχ
νην καί τό ενδιαφέρον μιας άληθινής μουσικής 
μέ αξιώσεις νά διαρκέση καί γιά τούς μεταγε
νεστέρους.

«Στή σημερινή φόρμα ή Τζάζ περιορίζεται 
σέ μιά, έκδήλωση ευθυμίας «pep», ή οποία έμ- 
ποδίζει νά άκούση κανείς τουλάχιστον ίσαμε 
σήμερα μουσικές φόρμες σάν τό «κονσέρτο», 
τήν «όπερα». Αυτό τής δίνει τήν δύναμη καί 
τήν άδυναμία της. Μία όπερα μέ Τζάζ [μέ με
λωδικές της Ιδέες ragtime, bleus, improvisation 
τής ορχήστρας, πολυτονία καί πολυφωνία, ά- 
νακάτωμα δλων αύτών κατά τήν έμπνευση τής 
στιγμής τών έκτελεστών της] θά ήταν μία σω
τηρία δοκιμαστική άπόπειρα. Κανείς^δέν θά 
ζητούσεδεύτερηέπανάληψη κι’αύτόθά έκανε νά 
μάθουν οί ένθερμοι θιασώτες τής τρελλής αυ
τής Ιδέας πώςδέν ξέρουν τί λένε καί τί ζητούν.*

Οί τολμηροί μιας τέτοιας ’Όπερα — Τζάς, 
διατείνονται δτι είνε φίλοι τής Τζάς, ενώ είνε 
οί χειρότεροί της έχθροί’ γιατί τίποτα δέν θά 
συντέλεση στήν τάχιστη κατάπτωση καί παρα
κμή τής Τζάς άπό τή μεταφύτευση καί χρήση 
της σέ είδος πού δέν τής ανήκει ούτε είνε δι
όλου κατάλληλη.

IRVING SCHWERKE
(Μετάφρ. Β. Κόντη)

Είνε γνωστόν δτι τώρα τελευταία μιλούν 
γιά άπόπειρα νά εισαγάγουν τήν Τζάς —ορχή
στρα στις κλασικές ορχήστρες καί νά γράψουν 
καί συμφωνίες καί συιιφωνικα ποιήματα μέ 
Τζάς. ’

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:

ΤΟ ΘΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟ

ΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ

' Σέ παλαιότερα χρόνια ή εύλάβεια προς 
τήν Τέχνη, δ φόβος προς τήν ενατένισή 
της, ή αδιαφορία τού τύπου και τών αν
θρώπων, ή πείνα τών Καλλιτεχνών, δλα 
αυτά συνέτειναν νά κάμνουν, σπάνιες τίς 
καλλιτεχνικές εκθέσεις.

Προ δέκα χρόνων άρχισαν αραιές νά 
σημειώνωνται οί πρώτες ατομικές εκθέσεις, 
κ’ έκτοτε πηγαίνουν crescendo σ’ αριθ 
μόν καί σέ ελαφρότητα.

Ή επιτυχία τών εκθέσεων ώς επιχείρη
ση, έδωσε τό θάρρος στόν εμπορικόν νουν 
του "Ελληνα νά τολμήση. Ή συμπάθεια 
τού τύπου γιά.,τήν Τέχνη καί οί φίλοι τού 
καθενος εφεραν, τα νκαλα αποτελέσματα· 
Έτυχε μάλιστα γενικά δσοι εκθέτες είχαν 
περισσότερον άνεπτυγμένον τό εμπορικόν 
δαιμονιον, έστω καί αν παρουσίαζαν κα
τώτερη τέχνη, νά είχαν καί τά καλλίτερα 
αποτελέσματα. Καί γιά τήν ιστορία έτυχε 
νά γενούν εκθέσεις, άπό αντίγραφα ταχυ
δρομικών δελτίων, έτυχε νά εκτεθούν έρ
γα μαθητών, πολλές φορές έργα κακότεχνα 
καί ανειλικρινή—ή άλλοτε έργα μιμού
μενα όλότελα μοντέρνους ξένους καλλιτέ' 
χνες.— "Ολα ηύραν τούς θαυμαστές καί 
τούς εκτιμητές τους. Μάλιστα μερικοί 
κριτικοί μας γιά νά μήν υστερήσουν στήν 
πρόοδο έπλεξαν καί διθυράμβους.

Η εμπορική δμως αυτή κίνηση, δπως 
είχε καί τό κακό μέρος της, διαφθείροντας 

τό γούστο τού κόσμου, πού φέρνεται πάν*  
τα στά εύκολα καί στά ψεύτικα, είχε καί 
το καλό της: νά δημιουργήστε τό ενδιαφέ
ρον, ενός κύκλου στήν Αθήνα πού ένδια· 
φέρεται γιά τίς εκθέσεις καί τήν Τέχνη 
καί αρχίζει νά σπουδάζη, νά συζητή τήν 
ουσία της.

Η κριτική στόν τόπο μας δέν υπη
ρετεί όλότελα τήν καθαυτό Τέχνη’ υ
πάρχει ή δημοσιογραφική νά πούμε ρε
κλάμα τών εφημερίδων, δπου οί φίλοι καί 
οί δημοσιογραφικές συμπάθειες τής εφη
μερίδας κάνουν πολλές φορές αληθινές 
καμπάνιες γιά τούς ενδιαφερομένους, καί 
συμβαίνει ενώ κάποιες εγκωμιάζουν, ένα 
καλό τεχνίτη νά κάνουν τό ίδιο καί γιά ένα 
μέτριο ή ένα κακότεχνο·

Καποτες σέ μιά στιγμή ενθουσιασμού, 
οί εφοπλιστές είχαν ριχτή ν’ αγοράζουν 
έργα καλλιτεχνικά1 είχαν γιεμίσει τά σα
λόνια τους. Μά συνέβηκε νά τούς πή 
κάποιος πού γνώριζε άπό Τέχνη πόσο εί
χαν πεσει έξω καί πώς ή συλλογή τους 
δέν είχε καμμιά σχέση μέ τήν άξια. 'Υ
πάρχουν καί συλλέκτες πού παίρνουν άπό 
δλους τούς καλλιτέχνες’ υπάρχει μάλιστα 
ένας πού ευεργετεί τήν τέχνη : φθάνει νά 
μάθη πώς ένας τεχνίτης, έχει άνάγκη χρη
μάτων, γιά νά έπωφεληθή σάν Σάϋλωκ 
παίρνοντάς του γιά ένα κομμάτι ψωμί τό 
έργο του*  έτσι μάζεψε ένο σωρό πράγμα
τα ό κύριος αυτός, πού θά τά δωρήση 
στην Εθνική Πινακοθήκη — ή οποία έγέ- 
μισε τελευταία άπό δωρεές, πού δέν τι
μούν τήν έκλεκτικότητα πού οφείλει νά έ- 
χη ένα επίσημο ίδρυμα τού Κράτους πού 
οφείλει νά παρουσιάζη τήν καθαυτό Τέ
χνη, καί νά δίνη τό καλό παράδειγμα στόν 
Κόσμο.

’Έτσι παρουσιάζεται τό οϊκτρό θέαμα 
κοντά στόν Θεοτοκόπουλο καί τόν Γκύζη 
να βλεπη κάνεις, έργα άνούσια ή μετα
ποιήσεις μεγάλων δασκάλων.

Στόν τόπο μας δλα περνούν, άρκεί νά 
μιλάς, και νά έχης τό θάρρος. Είναι τώ
ρα κάμποσα χρόνια μιά μέρα έρχεται ένας 
φίλος στό εργαστήρι μου λέγοντάς μου, 
πώς ένας ξένος δημοσίευε πώς ήθελε ν’ ά- 
γοράση έργα ζωγραφικής Ελλήνων Καλ
λιτεχνών· Μέ πήγε δ φίλος μου σέ μιά 
έκθεση ζωγραφικής πού έκαμε ό κύριος 
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αυτός μέ λαμπρές κορνίζες γι ιιί ήταν «ν” 
ιιπρόσωπος μεγάλου Β·ενέζικου καταστή
ματος κορνιζοποιίας · — Έφριξ·*  δταν εί
δα τά τερατουργήματα εκείνα' δέν ήταν 
οΰτε καλές αντιγραφές !—αισχρόν έστί καί 
λέγε ιν.

Τον έρώτησα εάν ήθελε να άγοραση 
παρόμοια έργα από τού; 'Έλληνες τεχνϊ 
τες. Έγέλάσε χωρίς νά πειρσχΟή καί 
ήρθε στο εργαστήρι μου.

Ό άλητήριος ήταν πρώην ζωγράφος’ 
ξετρύπωσε μόνος του δλα μου τά έργα 
καί δταν, έπούλησε δλα του τά αίσχη, 
στους άΟηναίους (ένας μάλιστα μέγ τς ια
τρός τής πόλεώς μας, εΐχεν άπαγάγει μίαν 
άραμπαδιά από τις ωραίες αυτές κορνίζες), 
υστέρα από την επιτυχία του ό καλός έμ
πορος, έφθασε καί πάλι στο εργαστήρι 
μου καί μου διάλεξε τριάκοντα τρία έργα 
μου· Καί σάς εξομολογούμαι τό αμάρτημά 
μου, είχα δεχθή τό άργύριό του —τό αρ
γύριο πού πήρε γελώντας τούς άδηναίους 
φιλοτέχνους.-- Αυτός τουλάχιστον είχε τι
μήσει την Ελληνικήν Τέχνην, ένφ οί συμ
πολίτες μου, ρίχνονται στο ξένο περι- 
φρονώντας τό δικό τους.

Καί πολλές φορές έπλούτισαν ξένους τε’ 
χνϊτες στο τόπο μας.

Αν τά γράφουμε δλα αυτά είναι γιατί 
σαν ζωντανή ιστορία μπορεί νά έ· διαφέ- 
ρη καί νά φωτίση τούς φιλοτέχνους μας. 
Σιή χώρα μας υπάρχει ακόμη μεγάλη καλ
λιτεχνική αναρχία, απειρία, αυταρέσκεια 
καί δέν υπάρχει ακόμα ούτε ένας φορτι
σμένος συλλέκτης, έστω καί από διαίσθη
ση.— Καί επειδή αρχισα γιά τό θάρρος 
πού έχουν νά κάμουν εκθέσεις τώρα σι ο 
καιρό μας, θά σάς αναφέρω, ωσάν έπι 
σφράγισμα κάτι πού συνέβηκε τελευταία.

Είχα αρχίσει τήν έφετεινή έκθεσή μου, 
στο Σπλέντιτ, οπότε έρχεται νά ένοικοί- 
ση ιήν ίδια αίθουσα ένας κύριος από τάς 
Πάτρας γιά νά κάμη έκθεση ή κόρη του. 
Έ προπλήρωσε καί ένεφανίσθη τό ίδιο 
βράδυ πού έληγε ή έκθεσή μου μέ τήν κο 
ρη του, μια συμπαθή δεσποινίδα, τοσηδά. 
Το ίδιο βράδυ τά έργα έκρεμάστηκαν καί 
ή εκ IΙατρών καλλιτέχνις ζωγράφος, αύτο- 
δίδακτη, έχει τήν έκθεσή της. Καί δμος τί 
θεία άτλότης ’ — I ιατί νά μή κάμη 
μιά έκθεση κι’ αυτή ; Εΐχεν ακούσει πώς 
μιά άλλη δεσποινίς επίσης ατό τήν II.ί- 

τρ ί,άπό τά 25 έργα της πού εΐχεν εκθέσει 
στο Λύκειο τών Έλληνίδων, είχαν πωλη- 
θή τά είκοσι. — Γιατί νά μή πουλήση κι’ 
αυτή;—Είναι άλλως τε τόσο αθώα καί 
σι μπαθής καί ακόμη δέν αποκλείεται νά 
γενή καμμιά μέρα καλή ζωγράφος... Έμεϊς 
μάλιστα νομίζομε πώς οί ζηλωιές τού 
Rousseau τού Τελωνειακού θά μπορού
σαν νά ένθουσιασθυύν από τά έργα της· 
Καί δμως...

Κ. ΜΑΛΕΑΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΖΡΑΦΙΚΗΣ:

νΑρχισαν καί φέτος καί έξακολουθούν οί 
εκθέσεις ζωγραφικής. eO κ. Δανιήλ, ό κ. Μα- 
λέας, ό κ. Δημητριάδης, ό κ. Ιθακήσιος, ό κ. 
Θωμόπουλος, ό κ. Χειμώνας καί μία δεσποι
νίς ή Άδαμοποΰλου. Γιά τον κ. Δανιήλ είπα
με άλλοτε τή γνώμη μας. Οι άνθρωποι καί οί 
καλλιτέχνες δέν αλλάζουν τόσο γλήγωρα, ή 
μάλιστα δέν αλλάζουν καθόλου’ καλλιεργούν
ται. Γιά τον κ. Μαλέα θ’ άπασχολ,ηθούμε άλ
λοτε. Ό κ. Δημητριάδης, ό συνεργάτης τού 
«Βήματος», μάς έδωσε μιά χιουμοριστική έκ
θεση, πού είχε ευτυχία αγοραστική. eO κ. Δη
μητριάδης είνε προικισμένος μέ μιά σατυρική 
φλέβα περισσότερο τής ιδέας. Έάν είχε φιλο
λογική κλίση, ή έάν εΐχεν έκφράσει τήν εκ
δήλωσή του μέ τον λόγο, θά έγραφε κωμωδίες 
καί θά ewijivc έργον τέχνης τότε, αν είχε 
αισθητικήν. Ό κ. Δημητριάδης σχεδιάζει 
μπορεί νά πή κανείς ορθά, συνθέτει πολλές 
φορές επιτυχημένα’ διασκεδάζει τό ’Αθηναϊκό 
'κοινό, πού πάντα δέν έχει καλλιτεχνικές απαι
τήσεις. ΕΙνε σχετικά υποφερτός, γιατί στο εί
δος αυτό δέν υπάρχουν Καλλιτέχνες πού νά 
έχουν τήν κλίση αυτήν, ή νά τήν ενασκούν κα
θημερινά.

Ό κ. Δημητριάδης. πού είνε ένας μετρ ιό- 
φρων καί ένας ήσυχος καί αθώος άνθρωπος, 
πού κάμνει άλλη δουλειά γιά νά ζήση, ξέρου
με πώς δέ θ’ άπελπιστή από τά γραφόμενά 
μα;’ ούτε πάλι ή πρόθεσή μας είνε αυτή. 
’Εκείνο πού έχουμε σκοπό, είνε πάντα νά δη
μιουργήσουμε μιάν αντίσταση στη κριτική αρ
λούμπα τού τόπου μας καί νά δείξουμε τί είνε 
Τέχνη σέ όσους αίσθάνουνται μιάν ανακούφιση 
ν’ ακούουν δυο λόγια πού θάβαζαν σέ τάξη 
τή Καλιτεχνική αναρχία μας.

"Ολοι γράφουν στην Ελλάδα’ καί τά ξέ
ρουν όλα καί λάμπουν από πανδαημοσύνη*  ή 
έπιπολαιότης τού ρωμηού, γυρεύει τό εύκολο 
καί τή πρόχειρη απόλαυση’ είνε ή φυσική συ
νέπεια κάθε αρχής στον αγώνα τής προόδου 
—άς τό πούμε έτσι—.

eO Τύπος τώρα τελευταία έχει τού; σκι- 

τσογράφους του καί τούς χιουμουριστές του’ 
οί περισσότεροι είνε ερασιτέχνες’ είνε αλή
θεια πού δέν θά τούς θέλαμε μέ διπλώματα, 
μά λέγοντας έτσι θέλαμε νά πούμε «διλετάν- 
τηδες»’ Χαί ακόμα άνθιόρπους πού πήραν μιά 
σανίδα σωτηρίας γιά νά ζήσουν. ’Άν έξαιρέ- 
σουμε τον κ. Πρωτοπάτση. ώς σκιτσογράφο, 
πού στις καλές του ώρες μάς δίνει κάποια α
νακούφιση στο είδος του, άν έξαιρέσουμε τον 
κ. Ντίνο Μπέη πού έχει μέσα του τήν αντί
ληψη τού Καλού, πρέπει ν’ ανατρέξουμε σέ 
παλαιότερες έποχές. στον Άννινο. πού μάς ά
φησε ένα έργο μέ όγκο καί μέ αξία καλλιτεχ
νικά σατυρική. Στά τελευταία χρόνια τής γε
νεάς μας ό κ. Ζ. Παπαντωνίου μάς έδωσε κά
ποιες φορές στον τύπο, σατυρικές εκδηλώσεις 
πού κατά τή γνώμη μας έχουν ανώτερη έμ
πνευση καί ουσίαν καλλιτεχνικά κωμικήν καί 
μορφήν ατομικήν. Αυτή δε ή μορφή καί ή αι
σθητική μαζί μέ τό ξεχωριστό ύφος πού πρέ
πει νά ύπάρχη σέ κάθε σχέδιο ή έκφραση πλα
στική, λείπει από τον κ. Δημητριάδην. ό ό
ποιος ένώ διασκεδάζει τον κόσμον, δέν τού 
παρέχει αισθητική τροφή, όπως καί τόσοι καί 
τόσοι χρονογράφοι καί ποιητές πού διατρέ
φουν τό αναγνωστικόν κοινόν τού τόπου μας.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

— ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
- ΤΑ ΜΑΡΑΣΑΕΙΑΚΑ

"Υστερα από τις δηλιύσεις τού κ. ιΓπουρ- 
γού τής Παιδείας γιά τήν «επαναφοράν τής 
καθαρευούσης είς τάδημοτικά Σχολεία», δημο- 
σιεύθηκε στο «’Ελεύθερον Βήμα» ή έκθεση 
τού ’Αρεοπαγίτη κ. Γ. Άντωνακάκη γιά τά 
«Μαρασλειακά». Ή έκθεση αυτή είνε από τά 
σοβαρώτερα καί σοφώτερα έγγραφα πού μάς 
έχει δώση ή Ελληνική Δικαιοσύνη. Βλέπει 
κανείς μέσα της τον άνιότερον άνθρωπον ό 
οποίος μέ βάση μία πολύ δυνατή φιλοσοφική 
καί κοινωνιολογική μόρφωση, κχτίζει τό έργο 
του μέ άντικειμενισμό σπανιώτατο στή νεοελ
ληνική διανόηση. Βάζει κάτω όλα τά στοι
χεία, όσα τού παρουσίασαν οί «κατήγοροι» 
τού Μαρασλείου. τά εξονυχίζει, τϊ ξεδιαλέγει 
μέσα άπ’ τον άμορφο σωρό πού έκαμε μέ αυτά 
ή ψυχολογία τού όχλου, ενός όχλου μέ κολλά- 
ρα, όπως έλεγεν ό Λασκαράτος, καί αφού τά 
μελετήσει από ό?.ες τις μεριές τους, βγάζει τό 
συμπέρασμά του ώς έξής :

«Τό τελικόν μου πόρισμα είνε : Πρώτον 
ότι καί τό όλον ζήτημα τών «Μαρασλεια- 
κών» ανήκει είς τήν σειράν τής γνωστής δι
αμάχης τών δύο γλωσσικών ιδεολογιών’ ή 
δημοτική γλώσσα, ήτις καί έχρησιμοποιείτο 
είς τό Μαράσλειον Διδασκαλείων καί είς τήν 
Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν, αύτή ήτο ή πέ

Καί όλοι αυτοί οί κύριοι πού λυμαίνον
ται τήν έποχή μας, έκδικούνται καί χαμογε
λούν γιά τή βασιλεία τους. Καί έκδικούνται 
τήν αμάθεια πού μάς κυκλώνει. Καί όμως 
οί άνθρωποι δέν είνε καθόλου ένοχοι, είνε μά
λιστα αθώοι καί δέν έσκέφθηκαν ποτέ τον δό
λο. Τούς ζητούν ή προσφέρουν τήν εργασία 
τους’ όλα πηγαίνουν καλά καί όλοι είνε ευχα
ριστημένοι. ’Έχουν τύπον, έχουν καρβέλι, έ
χουν δόξα καί καλοπέραση,—ουφ αδελφέ ή κρι
τική! —τί νά τήν κάνουν αφού έχουν τήν ανη
συχία τής δικής των κριτικής.

Τώρα τελευταία ό κ. ’Ιθακήσιος καί ό κ. 
Θωμόπουλος έπλούτησαν’ έπούλησαν όλα σχε
δόν τά έργα τους’ τί τούς μέλει γιά τή κριτι
κή; Τό έμπόριο πετυχαίνει, έχουν τούς θαυμα
στές τους’ οί αγοραστές δικαιολογούν τήν καλ
λιτεχνική ύπαρξή τους.... Καί ό μέν κ. ’Ιθα
κήσιος δέν αποτελεί καλλιτεχνικό κεφάλαιον 
τού τόπου μας δυστυχώς. Γιά τον κ. Θωμόπου- 
λον όμως καί τήν όλη του έργασία. θά γρά- 
ψωμε, λυπούμενοι γιά τή σημερινή κατάντια 
του: ’Ιδού καί ολίγη αντίδραση στή τόση άνη- 
θηκότητά μας.

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ

τρα τού σκανδάλου, "Ολα τ’ άλλα, άντιθρη 
οκευτικότητες, άντβθνικότητες καί άνηθικό- 
τητες, ήταν υποθέσεις, μέσα, θεμιτά λογιζό- 
μένα, κατά τού κυρίως έχθροΰ, τής δημοτι
κής. καί έχρησιμοποιήθησαν διότι ήτο γνω
στόν ότι αυτά κυρίως θά έκαμνον έντύπω- 
σιν, ότι δΓ αύτών θά συνεκινεΐτο, ώς καί συ- 
νεκινήθη ή Ελληνική κοινωνία ολόκληρος. 
Καί δεύτερον : ότι ή έν τφ Μαρασλείφ Διδα- 
σκαλείφ'τελουμένη έργασία ήτο σπουδαίο- 
τάτη.

«Τον κ. Άλέξ. Δελμούζον δέν γνωρίζω 
προσωπικώς’ δέν έτυχε ποτέ ν’ άκούσω ομι
λίαν ή διάλεξίν του Ούτε ήδη τον έκάλεσα 
είς έξέτασιν, διότι τον είχε καλέσει ό κ. Γα- 
ρέζος καί εΐχεν ύποβάλει είς εκτενή ύπόμνη- 
μα τάς άπόψεις του, ώστε άπέβη περιττή νέα 
έξέτασίς του· ’Αλλά τον γνωρίζω ήδη άπό 
τό έργον του, όπως πιστώς έξεικονίζεται είς 
τήν δικογραφίαν. Καί ήτο τό έργον του τούτο 
είς πολύμοχθος, πελώριος, πειραματισμός 
προς δημιουργίαν καλλιτέρου σχολείου τής 
αύριον διάτά παιδιά τής Ελλάδος. ΤΗταν 
έργον πλήρες, άπό παλλόμενον θρησκευτικόν 
αίσθημα, άπό ζωντανόν αίσιόδοξον πατρι
ωτικόν ένθουσιασμόν έργον τό όποιον, καί 
διά τον έχοντα έπιφυλάξεις ώς προς τήν 
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χρησιμοποιηθεΐσαν άκράτως δημοτικήν γλώσ
σαν, ήτον άξιον καλλιτέρας τύχης. Κατέκτη- 
σε τήν έκτίμησίν μου.»

* * *

(*) Ό δημ. Σύμβουλο; αύτό; είνε ό πολύ
τιμος, άγαπητός καί σεβαστός μας συνεργάτης 
πού γρά ρει. Σημ. τού «Φ.»

Είνε ή δεύτερη φορά πού ή δικαιοσύνη 
έρχεται νά αναγνώριση τήν αξία ένός έργου 
πού γίνεται χρόνια τιάρα μέ πόνο γιά τήν νεό
τητα τού "Εθνους. μέ πρωτοτυπία, μέ θυσίες, 
μέ ένθουσιασμό. Ή πριότη ήταν δταν στήν 
περίφημη «Δίκη τού Ναυπλίου» άλλοι πάλι 
δικαστές, ανώτεροι δχι μόνο στό βαθμό άλλά 
καί στή σκέψη, έβγαλαν τήν απόφασή τους μέ 
τήν οποίαν κήρυξαν αθώους τόν Δελμούζον 
καί τούς συνεργάτες του.

Οι κατηγορίες ήταν καί τότε οί ίδιες: «Α
θεΐα, ανηθικότης. σοσιαλισμός, αναρχία, άντε- 
θνικότης», μέ τις οποίες έλάσπωσαν τό ώραιον 
έργον τού έμπνευσμένου παιδαγιογού. Καί είνε 
τιάρα επίκαιρο νά θυμηθούμε δτι ό Βόλος 
έδωκε τό πρώτο χτύπημα στά παιδαγωγικά 
συστήματα πού επικρατούν στήν εκπαίδευση. 
Καί λέγω συστήματα καί δχι γλώσσα γιατί τό 
Άνιάτερο Παρθεναγωγείο πού είχεν ίδρυθή 
στό Βόλο προ 18 ετών, δέν έπρόσεξε μόνο στό 
τυπικό τής γλώσσας πού θά έδιδάσκοντο τά 
κορίτστια, αλλά καί στό περιεχόμενο δλων τών 
μαθημάτων καί στή διδακτική μέθοδο καί προ 
πάντων στις πηγές από τις οποίες θά αντλούσε 
τήν φιλοπατρία καί τόν φρονιματισιιό.

Πριν άκόμα γίνη ό ’Εκπαιδευτικός "Ομι
λος τών ’Αθηνών, ό Δήμος Παγασών ίδρυσε 
τό ιστορικόν πλέον Σχολείου, μέ τήν εισήγη
ση ένός Δημοτικού Συμβούλου(*)ό  οποίος πο- 
νούσε γιά τήν εκπαίδευση’ καί εύρέθηκε ό 
Δελμούζος ό οποίος «πραγματοποίησε τά ιδα
νικά τού τόπου, μας μέ τήν πίστη του στό σύ
στημά του. καί τήν αφοσίωση στό έργο του. 
Στή μέση τού τρίτου έτους πού θά συμπλη- 
ρόνουταν ή φοίτηση καί θά φαίνονταν οί καρ
ποί τής διδασκαλίας του, σηκώθηκε στό πόδι 
δλη ή αντίδραση πού παραμονεύει κάθε προ
οδευτική κίνηση καί έρριξε κάτω τό ώραϊο οι
κοδόμημα, άπαράλλαχτα δπως πέρυσι στό 
Μαράσλειο !

*

Άφότου πρωτοάρχισε ό αγώνας γιά τή 
γλώσσα τού λαού -εδώ καί 150 χρύνια-έχρη- 
σιμοποιήθηκαν οί πιο μεγάλε; συκοφαντίες 
εναντίον εκείνων πού πολεμούσαν γιά τά δι
καιώματα τους. eO Κωνσταντάς καί ό Δανιή/ 
Φιλιππίδης—καί οί δύο άπό τί; Μηλιές'τού 
Πηλίου—«βρίστηκαν φοβερά άπό τούς τότε ύ- 
πέρμάχους τής καθαρεύουσας. Τούς έλεγαν πώς 
είνε άγράμματοι καί γράφουν στήν «γλώσσαν 
τών μπακάληδων τής Ζαγοράς».

Άγότερα ό Κοραής θέλοντας νά άπαλλάξη 
τό "Εθνος από τούς «λογιώτατους» καί τά 
γραφόμενά τους έγραψε πολλές φορές γιά τήν 
άξία τής δημοτικής. Έκήρυξε δτι είνε «κακή 
καί διεστραμένη συνήθεια νά καταφρονώμεν 
τήν γλώσσαν τού λαού, τήν οποίαν έθηλάσα- 
μεν μέ τό μητρικόν γάλα». Μολονότι δέ πα
ραδέχτηκε τήν «μέσην οδόν» δπως τήν έλεγε 
τότε, τόν είπαν αγράμματο,χωρίς γλωσσικό αί- 
στημα, άπατοι καί άθεο ’. 'Ο Κοδρικάς έγρα
φε γι’ αυτόν. «"Η νομίζουν τά ανδράποδα (οί 
δημοτικιστές) δτι έξέλειπεν εκ τού Ελληνικού 
γένους ευγένεια διότι κακή μοίρα έξεφύτρο 
σαν ήδη σάν μανιτάρια άπό τήν Κοραΐκήν κά
προν τού Αύγείου δύο τρία πενιχρά άνθρωπά- 
ρια, τά οποία μέ τό φαρμάκι τής αισχρολο
γίας των δοκιμάζουν νά διαφθείρουν τά υγιή 
έθιμα τής ευταξίας τού Γένους μας;»— Νομίζει 
κανείς δτι διαβάζει Κουλουμβάκην ή Άμπε
λον ! Αυτός ό Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε.' 
έγραφε γιά τις γλωσσικές Ιδέες τού Κοραή: «είς 
κενόν άπέβησαν αί περί γλώσσης διδασκαλία» 
τών δημοσίρ φιλοσοφούντων» καί δτι«αύτοί(οί 
Κοραϊσταί) έπεχείρησαν νά πλέξουν τό έξ άμ
μου σχοινίον*  φανερόνέπειδή χάριτι θεία "Ελ
ληνες χριστιανίζοντες. πρόμαχοι καί προασπι- 
σταί της άληθείας δέν έξέλιπον άπό τό Γέ
νος» κλπ. κλπ.

"Ωστε δέν είνε έκπληκτικά δσα έμάζεψεν ή 
κακοβουλία εναντίον τής γλωσσοεκπαιδευπικής 
μεταρρυθμίσεως, άφού τά πρωτότυπό τους 
βρίσκονται σέ τόσο παληά βιβλία! Άλλά έ- 
κείνο πού ενδιαφέρει τόν αγώνα αυτόν είνε 
δτι ή εισαγωγή τής Δηιιοτικής συνοδεύεται 
καί μέ μιά βαθειά μελέτη δλων τών έκπαι- 
δευτικών ζητημάτων. Κατάτά πρακτικά τούΜα- 
ρασλείου συζητούνται μεταξύτών μαθητών καί 
καθηγητών θέματα δπως «περί κλέφτικων 
τραγουδιών», «περί τού 'Ομήρου καί Ιδίως 
τών μοιρολογιών του καί τών μοιρολογιών τού 
λαού», «περί κοινοιτήτων», «περί τής Φιλικής 
εταιρίας καί τών παραδουναβείων έπιχειρήσε- 
ων». «περί τής πολιτικής διοικήσεως τής Ελ
λάδος προ τής έπαναστάσεως» καί άλλα πα
ρόμοια, τά όποια δείχνουν μέ πόσην φροντί
δα έφυτεύονταν ή άγάπη τής πατρίδας, ή ο
ποία θά έβγαινε όχι άπό λόγια κομπαστικά 
άλλά άπό μελέτη τού Ελληνικού λαού άπό τά 
άρχαϊα χρόνια έως σήμερα.

Τά θέματα αύτά καί άλλα παρόμοια πρέ
πει βέβαια νά απασχολούν τούς δασκάλους 
πού καταπιάνονται μέ τά Ελληνόπουλα. 
ΚΓέκεΐνοιπού έχουν υποχρέωση νά φροντίσουν 
γενικά γιά τήν ’Εκπαίδευση, έχουν ν’ ασχο
ληθούν καί μέ τόσα άλλα προβλήματα τά όποια 
έλυσαν ή λύουν στήν έποχή μας δλοι οί προ- 
οδευμένοι λαοί :

—Πόσα χρόνια πρέπει νά βαστάη ή δημο
τική ’Εκπαίδευση καί πόσα ή μέση ; Ποιόν 
ρόλον θά παίζουν τά βιβλία στήν πρώτη ; Θά 
ύπάρχη δηλαδή ένα μόνο βιβλίο γιά κάθε τά
ξη δπως τό έχουμε εμείς, ή πρέπει νά ξαναγυ- 
ρίσουμε στά πολλά δπως υποστήριξε προχτές 
άκόμα στή Γαλλική Βουλή ό πολύς υπουργός 

άτής παιδείας Έρριώ ; Πότε θά αρχίζουν καί 
πόσο θά διαρκούν οί κλασικές σπουδές ; Πού 
θά διευθύνεται ή νεολαία πού δέν άκολουθεϊ 
αυτές ; Πόσον μέρος τών έγκυκλίων σπουδών 
πρέπει νά πάρουν τά φυσιογνωστικά μαθήμα
τα ; Πώς θά άποκτήσουμε διδακτήρια υγιει
νά καί κατάλληλα ; Ποιά θέση θά έχη τό 
ύπαιθρο στή Σχολική Ζωή ; —

Αύτά καί άλλα άκόμα πρέπει νά άπασχολούν 
κάθε'Υπουργό τής παιδείας καί φυσικά καί τό 
έπιτελεϊο πού θά έχη δίπλα του.'Ο σημερνός δ
μως, βρήκε δτι αύτά τά πράγματα είνε τίποτα 
γιά τήν έκπαίδευσή μας, καί δτι τό μόνον πού 
χρειάζεται γιά νά μαθαίνουν γράμματα τά 
παιδιά είνε νά διδαχτούν άπό τά πρώτα σχο
λικά τους βήματα τήν.... καθαρεύουσα ’

Sancta Simplicitas !
Δ. I. ΣΑΡΑΤΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ:

ΔΗΜ I. ΣΑΡΑΤΣΗΣ— Τό &q- 
θρο μας γιά τά Γλωσσοεκπαιδευτικά είναι 
γραμμένο άπό τόν Ιατρό κ, Δημ· I. Σαρά- 
τση, άλλοτε πληρεξούσιο τον Νομού μας· 
Γιά όσους δέν ξαίρουν τόν κ. Σαράτση, ση
μειώνομε πώς είναι άπό τούς πρώτους νπο~ 
στηριχτές τού 'Εργατικού Κέντρου Βόλου 
και ιδρυτής τού Ανώτερου Παρθεναγω
γείου που άνοιξε στό Βόλο στά 1908 ό Δή
μος, σύμφωνα μέ την είσήγηση τού κ Σα
ράτση, Δημοτικού Συμβούλου τότε·

Τό πώς τό Ανώτερο Παρθεναγωγείο 
κλείστηκε και πώς εσύρθηκαν στό Ναύπλιο 
νά δικαστούν οί Δελμούζος, Σαράτσης, και 
οί άλλοι ομοϊδεάτες, επί €άθείμ, μαλλιαρι
σμός, κομμουνισμός καί...χορτοφαγίες - ό 
λα αύτά είναι σχετικά καί άλληλένδετα ό
πως κατήγγειλαν οί κατήγοροι, — βρίσκεται 
γραμμένο στό βιβλίο «Ή Δίκη τού Ναυπλί
ου που περιλαβαίνει και τά πρακτικά της 
πολύκροτης Δίκης.

ν Υστερα άπό την καταδίωξη εκείνη πι
κραμένος ίσως,περιωρίστηκε στή μεγάλη και 
άφωσιωμένη πελατεία του, καί άποτραβή- 
χτηκε άπό τήν ενεργό δράση· Τελευταία 
ξανάρχισε ν ανακατεύεται πιστεύοντας πώς 
καλλιτέρεφαν οί καιροί· Τού ευχόμαστε νά 
μήν ξαναπάη στό Ναύπλιο, άν καί ή μα
νούβρα τών * Μαρασλειακών» δείχνει πώς 
ή ... ιστορία επαναλαμβάνεται

νΕχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες σέ 

γιατρικά περιοδικά καί σέ ιδιαίτερο βιβλίο 
τήν μελέτην του *Περί  υπαιθρίων Σχολεί

ων^ που είχεν ανακοινώσει ώς εισηγητής 
στό «Β·' Πανελλήνιο Συνέδριο κατά τής 
Φυματιώσεως», τό οποίον είχε συνέλθει 
στόν Βόλον στά 1912 μέ τή διοργάνωση 
τού ιδίου κ. Σαράτση·

Στην Εθνοσυνέλευση μίλησε γιά τις 
σχέσεις Πολιτείας καί Εκκλησίας· Διαλέ
ξεις έχει κάμει πολλές γιά διάφορα επιστη
μονικά καί κοινωνικά θέματα καί σέ καθη
μερινά φύλλα έχει γράφει άρθρα γιόί εκπαι
δευτικά καί άλλα κοινωνιολογικά ζητήματα-

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ:
= Τό τεύχος μας αύτό, δπως καθένας κα

ταλαβαίνει είναι σοβαρή ζημία γιά τήν έκδο
σή μας. Θά πουληθή στήν ίδια τιμή μέ τ’ 
άλλα (πού ν’ αύξήσουμε τιμή δταν μάς συνα
γωνίζονται....έπιτυχώς οί διάφορες φυλλάδες) 
μολονότι έχει διπλάσιες σελίδες κ’ έξοδα. 
Τό λίγο πού θά κερδίσουμε άπ’ τούς συνδρο
μητές, τό υπερκαλύπτει ή ζημία άπ’ τούς ά- 
γοραστές καί τις ρεκλάμες μας.

= ’Ελπίζουμε δμως πώς οί άναγνώστες 
μας, θά εκτιμήσουν τί; προσπάθεις καί τις 
θυσίες μας.

= Τό άρθρο τοϋ κ. Α. Δ. Σίδερη γιά τό 
Θεοτόκη έχει τυπωθή στόν «Έλ. Λόγο» τήε 
4-7-23 δταν πέθανε ό μακαρίτης. Τότ- έγινς 
κ’ ή διάλεξη τού "Αλκή Θρύλου άπό τήν οποία 
δημοσιεύουμε άπόσπασμα.

= 'Η «Μινιόν» είναι τυπωμένη σέ πρό
γραμμα Συναυλίας τού Συλλόγου ’Ερασιτε
χνών Κερκύρας (Φεβρ. 1915).
= To «De Rerum Natura» τού Λουκρητίου βι
βλία έξη, σιίχοι 7461 δεκαπεντασύλλαβοι, είνε 
εργασία του 1909—11. Τό χειρόγραφο έπουλή- 
θηκε μετ ί τόν θάνατο τού Θεοτόκη στά 
«Γράμματα» τής Άλεξάττοειας, σύμφωνα μέ 
τή νέπιθυμία του.

= Ό κ. Στέφανος Πάργας θά προβή προ
σεχώς σέ πολυτελή έκδοση τού έργου, δπως 
μάς γράφει ό Πήλιος Ζάγρα; πού μάς δίνει 
τις παραπάνω πληροφορίες.

= Στό ερχόμενο τεύχος δημοσιεύουμε ολο
σέλιδη εικόνα τού ζωγράφου Κ. Μαλέακαίστά 
προσεχή τών κ. κ. Γ. Ροϊλού καί Δ. Μπισκίνη.

= Τό μέλος τού Συλλόγου μας, Δις Κική 
Οίκονομάκη μαθήτρια τού κ. Κόντη, έγινε δε
κτή στήν άνώτερη τάξη τού Ωδείου ’Αθηνών 
μέ καθηγητή τόν κ. Bustinduy.

= 'Ο άντιπρόσωπος μας στήν Αθήνα κ. 
Απόστολος Γ. Κολτσιδοπουλος, βρίσκεται στό 
Βόλο γιά τις γιορτές. 'Ο κ. Κολτσιδοπουλος 
θά γυρίση στήν Αθήνα άμέσως, γιά νά κανο
νίση τά τού περιοδικού μας.
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“ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ 2EJ4HNAj

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 'Ο «Φιλότεχνος» δέν έχει 
λόγια νά εύχαριστήση τήν 

αξιότιμη κυρία Έρνεστίνη Κωνστ. θεοτόκη 
γιά τήν εύμένεια καί τήν προθυμία μέ τήν 
οποία μάς έστειλε τή φωτογραφία πού ζητή
σαμε καί μάς έδωκε τήν άδεια γιά τή δημο
σίευση τών άνέκδοτων έργων τοΰ αλησμόνητου 
συζύγου της. πού περιλαβαίνουμε στό τεύχος 
αύτό. "Ομοιες ευχαριστίες στήν αδελφή του, 
αξιότιμη κυρία 'Ελένη Θεοτόκη Παρασκευο- 
πούλου, τήν συνεργάτισσά μας, πού μεσολά
βησε γι’ αύτό καί τόσους κόπους έκανε γιά 
νά μάς βοηθήση στό έργο μας.

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Τούς φίλους τού μακα
ρίτη πού πρόθυμα μάς 

έδωκαν στοιχεία, ευχαριστούμε επίσης, όσο 
κι’ άνδέν κάναμε χρήση. Δέν έπρόκειτο νά 
συγκεντρώσουμε τό ανέκδοτο καί τό δημοσι
ευμένο έργο τού Θεοτόκη πού είνε άλλως τε 
τόσο πολύ. Αύτό θά γίνη αργότερα άπό τήν 
οίκογένειά Του. 'Εμείς μονάχα θελήσαμε ένα 
τεύχος τού περιοδικού ν’ αφιερώσουμε στή 
μνήμη τού Σοφού Λογίου τής Κερκύρας, γιά 
νά δείξουμε τό σεβασμό καί τήν έχτίμηση 
πούχομε στό έργο Του καί γιά νά ζήσουμε λί
γες στιγμές μέ τήν ανάμνηση τής έκλεχτής 
καί μεγάλης έκείνης προσωπικότητας, πού μέ 
τόση ταπεινοφροσύνη υπηρετούσε στά ανώτερα 
’Ιδανικά πού καί μείς. μικροί κ’έλάχιστοι, θα
μάζομε καί στήν υπηρεσία τών οποίων εύχό- 
μαστε νά μάς έμπνέη καί νά μάς κάνη νά έμ- 
μένουμε ή ψυχή τών προηγηθέντων Μυστών.

ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ’Από τά γραψίματα όμως 
ΠΑΛΑ1ΟΤΕΡΟΙ αύτά βλέπει κανείς μέ τί σε

βασμό οί κερκυραιοι νέοι 
μιλούν γιά τούς παλαιότερους, Ό σεβασμός αύ- 
τός είνε παράδοση στήν Κέρκυρα. Ό Πολυ- 
λάς έσέβετο κ*  έτιμούσε τόν Σολωμό. Ό Μα- 
μπίλης κι’ό Θεοτόκης τόν Πολυλά καί τούς λό
γιους τούς παλαιοτέρους του. Μέ σεβασμό ό 
ΙΙολυλάς έτύπωνε κ’ έσχολίαζε τά έργα τού Σο
λωμού : Μέ τόν ίδιο σεβασμό καί αγάπη τό έ
κανε ό Θεοτόκης γιά τό έργα τού Κογεβίνα, 
Καλοσγούρου, Μαμπίλη. Καί μέ τήν ϊδια εύ- 
λάβεια ό Λευτεριώτης κι ό Σίδερις μιλούν γιά 
τόν Θεοτόκη καί τό έργο του,

’Αναγέννηση : Μηνιαίο περιοδικό. Διευ
θυντής Δ. Γληνός. Αθήνα. Συνεργάζονται 
διαπρεπείς επιστήμονες καί λόγιοι. Στό Γ/ 
τεύχος γράφουν : Δ. Γληνός, Ρ. Ίμβριώτου, 
Ν. Καζαντζάκης, Χρ. Καρούζος, Κ. Σωτη
ρίου, Π. Ζήση,ς Κ. Βαρνάλης. Ηλ. Βουτιερί- 
δης κλπ. Γιά τό περιοδικόν αύτό ό «Φιλότεχ
νος» δέν έχει παρά θερμές συστάσεις νά κάνη 
στούς φίλους του πού ζητούν άνιδτερη συγχρο
νισμένη μόρφωση.

’Αλεξανδρινή Τέχνη : Μηνιαίο Λογοτεχνι
κό καί Καλλιτεχνικό Περιοδικό. *Διευθ. Α. Γ- 
Συμεωνίδης. ’Αλεξάνδρεια. Χρονιά καί τεύ. 
χος λ/

Ελληνικόν Θέατρον : Καλλιτεχνική Θεα
τρική ’Εφημερίδα. Διενθυντής Π. Καλογερι
κός. 'Οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου 14 (Δε
ξαμενή). ’Αθήνα.— Συνδρομή δρχ. 50.— 'Ο 
«Φιλότεχνος» συνιστα ιδιαιτέρως στούς φίλους 
τού Θεάτρου τήν έφημερίδα τού κ. Καλογε
ρικού.

’Αγών ’· Ανεξάρτητον έβδομαδιαΐον φύλ- 
λον, πολιτικόν, οικονομικόν, κοινωνικόν, καλ
λιτεχνικόν. 'Ιδρυτής — Διευθυντής : Πέτρος 
Ί. Πετρίδης. ’Έτος Β'. 143. Rue d’ A16sia. Paris 
(XIV)-

Φάρος : Μηνιαίον εικονογραφημένον πε
ριοδικόν, όργανον τού Ελληνικού Συλλόγου 
Αλεξάνδρειάς ή «Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη». 
’Έτος 6ον. Τεύχος ΙΟον (132).

Νέοι Ρυθμοί : Λογοτεχνικό καί καλλιτε
χνικό φύλλο. Διευθυντής. Κώστας Ν. Δρακό- 
πουλος, οδός Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 115 Λράμα,

Ό καθένας μέ εύλάβεια στον παλαιοτερό 
του απονέμει τό σέβας, ζητά ζώντας του συμ
βουλές κ’ οδηγίες κ’ επιμελείται μετά θάνατον 

τό έργο του. Οί νεώτεροι διαβάζουν τά έργα 
τους στούς παλαιότερους πριν τά τυπώσουν 
κ’ αυτοί μ’ αγάπη καί καλωσύνη τούς βοηθούν. 
Οί «νέοι» δέ αύτοί πού σέβονται κ’ ευλαβούν
ται, είναι μεστωμένδι στά χρόνια καί στή μά
θηση άντρες σοφοί.

ΑΛΛΟΥ ΟΙ ΝΕΟΙ Κάπου αλλού οί νέοι, 
όποιοδήποτε, άπ’ τά δε

καεφτά τους χρόνια πού πρωτοπαρουσιάζοντα 
νομίζοντας πέος έμαθαν τό παν, καί θέ
λουν νά ξαίρουν καί ν’ άναγνωρίζουν κανένα. 
Ni Dieu ni Maitre. Καί νομίζουν πώς όσο πιό 
πολύ άρνηθούν καί βρίσουν τούς παλαιότε
ρους, τόσο πιό σπουδαίοι γίνονται. 'Ο κακο
μοίρης ό Παλαμάς, σάν πιό κορφή, είνε σ’ 
εμάς ό στόχος, άγκαλά μερικοί άπό «'Εμάς» 
τά βάζουμε καί μέ τό Σολωμό γιά ν’ άποχτή- 
σουμε φήμη.

Βλέπεις εμείς πιστεύουμε ακράδαντα στό 
δαιμόνιο τή; μεγαλοφυΐας μας καί δέν μάς 
μέλλει γιά τή Γνώση πού άλλος άπότχησε με
λετώντας καί καταρτιζόμενος τριάντα χρόνια 
πριν παρουσιαστεί.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟΤΟΚΗ 

Τά όσα γράφουν 
γιά τή ζωή καί 
τό έργο τού Θεο

τόκη, ή άδερφή Του κ’ οί στενοί Του φίλοι κ. 
κ. Λευτεριά) της καί Σίδερις είνε άξιοπαρατή- 
ρητο πόσο συμφωνούν καί στις λεπτομέρειες. 
’Έτσι νομίζομε πέος έχομε δώσει στοιχεία αυ
θεντικά γραμμένα άπό τούς πιό κατάλληλους 
γι’ αύτό άνθριόπους πού βαθειά τόν γνιόρισαν 
καί τόν άγάπησαν.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ Καιρός νά πάψη 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ό όποιος δήποτε

πού γίνεται ύπουρ 
γός νά θέλη νά έφαρμώση δική του γλώσσα καί 
δικό του σύστημα στήν ’Εκπαίδευση. Τό νά 
άλλάζη ή σχολική γλώσσα καί τό σύστημα τής 
διδασκαλίας κάθε πού άλλάζει καί Κυβέρνη
ση δέν είνε ό καλλίτερος τρόπος γιά νά εκ
παιδευτούν κι’ άνατραφούν τά παιδιά τού κο
σμάκη. Κ’ ένώ τά εκπαιδευτικά ζητήματα πρέ
πει νά καθορίζονται άπό Ειδικά Συμβούλια, 
έδώ ό κάθε υπουργός τά κανονίζει σύμφωνα 
μέ τις δικές του αντιλήψεις... Κ’ έπειδή κάθε 

νεοέλλην έχει καί δικό του «πρόγραμμα», ή 
δυστυχισμένη μας έκπαίδευση υποφέρει άπό 
τήν ακαταστασίαν αύτήν.

ΚΑΙ... ΔΗΛΩΣΕΙΣ 'Ο κ. 'Υπουργός έδήλωσε 
πώς ή έπάνοδος στήν κα

θαρεύουσα είνε επιβεβλημένη κατόπιν «σα
φούς δεδηλωμένης λαϊκής επιταγής». Τίνων 
επιταγής ; Τών έκλογέων τού κ. 'Υπουργού ; 
Οί λογογράφοι μας όμως όλοι καί οί γλωσσο
λόγοι μας είνε «σαφώς δεδηλωμένοι» υπέρ τής 
δημοτικής, καί όλα τά φιλολογικά βιβλία σή
μερα στή δημοτική είνε γραμμένα.

Μένει ή ντροπή στόν κ. υπουργό πού άκούει 
τήν «σαφή λαϊκήν έπιταγήν» — όέ λέει καλ
λίτερα τήν προτίμησή του— κι’ άγνοεϊ τήν 
φιλολογική κ’ έπιστημονική παραγωγή, πού 
μόνον αύτή καθιερώνει τή γλώσσα ενός τόπου.

ΑΝΤΙΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή Κυβέρνηση έδήλωσε πώς 
οί άνακοινιόσεις τού κ. 'Υ

πουργού τής Παιδείας έκπροσωπούν τήν άτο- 
μική του γνώμη καί ότι «ή λύσις τού ζητή
ματος δέν είνε έργον τοΰ 'Υπουργού». (Δη
λώσεις στις ’Εφημερίδες 8]12]26.). 'Υπουργός 
τής Παιδείας είνε ό κ. Άθ. Άργυρός, βου
λευτής άπό τή Μακεδονία. Μετά τις άντιδη- 
λιόσεις τής Κυβερνήσεως ό κ. 'Υπουργός δέν 
παραιτήθηκε.

Ο ΤΑΓΚΟΡ ΚΑΙ Ό Ραμπιντρανάθ Ταγ- 
ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ κόρ περνώντας άπό τό

Βελιγράδι καί τή Σό
φια έδήλωσεν «πώς δέν θά έπισκέπτονταν τήν 
Αθήνα έπειδή καμμιά οργάνωση δέν τόν έκά- 
λεσε». Τότε έσπευσε νά τόν καλέση ή «Εται
ρεία τών Δραματικών Συγγραφέων» καί ύ
στερα άπό κωμικιότατες υποδοχές—παρεξηγή
σεις. τού παρέθεσε γεύμα στό ξενοδοχείο τής 
Μ. Βρεττανίας στό οποίον παρεκάθησαν οί 
σοφοί μελετητές τού έργου του, κ. κ. Λάσκα- 
ρης, Συναδινός, Άννινος, Ποταμιάνος, Δελη- 
κατερίνης, Δαραλέξης, Μπόγρης καί Χάρης. 
'Ο υπουργός καί άλλοι επίσημοι, λόγιοι καί 
μή, κληθέντες δέν παρέστησαν,..

*Ο Ταγκόρ κατάλαβε τόσο πολύ άπό τήν 
υποδοχή καί τις προσφωνήσεις τών σοφών 
θαυμαστών του, πού τόσα είχαν νά πούν γιά 
τό έργο του πού βαθειά είχανε μελετήσει, ώ
στε μιλώντας σχετικά στήν Άλεξάντρεια είπε 
πώς συνέφαγε μέ μερικούς διανοούμενους στήν 
Αθήνα σέ γεύμα πού παρέθεσεν ή Αγγλική 
Πρεσβεία, (ό ευλογημένος πάλι αύτός δέ ρω
τούσε ποιος τούκανε τό γεύμα ; )

Ο ΤΑΓΚΟΡ Στήν Άλεξάντρεια ό-
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΤΡΕΙΑ μως τόν ύποδέχθηκεν ό 

Λογοτεχνικός Σύλλο
γος «Νέα Ζωή». Τόν έφιλοξένησαν στήν έπαυ
λη «Σουάρες» καί τόν προσεφώνησαν οί συ
νεργάτες μας κ. κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδης καί 
Π. Μάγνης καί έπιτροπή άπό μέλι] τής «Νέας 
Ζωής» καί τούδωοαν γραμμένες σέ γνήσια 

περγαμηνή απάνω τις προσφωνήσεις καί τούς 
χαιρετισμούς τους. Ό Ταγκόρ έμεινε ενθουσι
ασμένος καί κατάλαβε ποιοι τόν φιλοξενήσανε. 
Είνε γνωστόνάλλως τε πιος στήν Άλεξάντρεια 
μένουν μελετητές καί μεταφραστές του βαθύ
τεροι άπό τούς κ. κ. πού τόν υποδέχτηκαν 
στήν Αθήνα.

ΤΑ Α/ΧΕΞΑΝΤΡΙ- Σειρά περιοδικών μας
ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ έρχονται άπό τήν Άλε-

ξάντρεια. Κάπου δέκα*  
είναι όμως όλα επιμελημένα, φροντισμένα καί 
δείχνουν τουλάχιστον πέος εκεί υπάρχουν κύ
κλοι πού ένδιαφέρονται γιά τήν Τέχνη. ’Επει
δή στούς κύκλους αυτούς πρωτοστατούν οί 
Πηλιορείτες συνεργάτες μας, πού δίνουν τό 
παράδειγμα καί τήν πριότη ώθηση, έμεϊς δέν 
μπορούμε παρά νάμαστέ ευχαριστημένοι καί 
νά ευχηθούμε σ’ όλα καλή προκοπή.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ :

[Ό «Φιλότεχνος» ανοίγει τήν στήλην αυτήν δπου θά σημειοόνεται δλ)] μας 
ή Καλλιτεχνική κίνηση, ’Αθηνών και επαρχιών. Θά εΐνε ενα είδος ’Απολογισμού 
κ’ενα είδος Guide, γιατί θά. προαναγγέλλουμε Συναυλίες, ’Εκθέσεις, Διαλεςεις 
κλπ. πού θά μαθαίνουμε εγκαίρως.]

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1926

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

Κ. ΜΑΛΕΑΣ Άριστεϊον Γραμμάτων καί Τεχνών
I ΔΑΝΙΗΛ
Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΛΔΗΣ
ΕΠ. ΘΩΜΌΠΟΥΛΟΣ Καθηγ. Πολυτεχν. 'Αθηνών
Β. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ
Κ αδαμοπουαου 
μαρτζουβανωφ 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ Καθηγ. Καλόν Τεχνών, Πετρούπολη 
Β ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗΣ Καθηγ. Πολυτεχν. 'Αθηνών 
Γ· ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
Λ. ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ
ΡΟΚ και ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ Ζωγραφικής - Γλυπτικής

Σπλέντιτ
Παρνασσός

Στοά Στρατηγοπούλου
Στοά Στρατηγοπούλου
Παρνασσός
Σπλέντιτ
Λύκειον 'Ελληνίδων
Παρνασσός
Ζάιμη 22
Ιλιον Πάλας
Λύκειον ‘Ελληνίδων
Στοά Στρατηγοπούλου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ .'

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
’Αθήνα: 2-11-26

» 4-11-26

Α.' Συλλόγου Συναυλιών (Συνδρομητών). (Πρόγραμ
μα : Ελληνική Σονάτα Μητροπούλου). ·
RecitalPiano YOURA θυΕΕΕΚ(Πρόγραμμα: Scar
latti, Chopin, Stravinsky, Bach).

> 16-11-26 Β.' Συλλόγου Συναυλιών (Συνδρομητών). Διευθ. Μπου~ 
τνίκωφ Σύμπραξη: Πλοντνίκωφ (πιάνο). Γεν. Δοκιμή 
14-11-26.

» 21-11-26 ΑίΣυλλόγου Συναυλιών (Λαϊκή) Διευθυν. Μπουτνίκωφ 
(Πρόγρ.: Βάγνερ, Σιμπέλιους, Λ'ιστ, Ρίμσκυ—Κορσακιοφ).

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
’Αθήνα 22-11-26

KUBELIK (ρεσιτάλ βιολί)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
’Αθήνα 27-11-26

MUSIQUE DE CHAMBRE Εθνικού ’Ωδείου : Μπο· 
σκώφ (πιάνο) Φ. Βολωνίνης (βιολί) Άχ. Παπαδημη- 
τρίου (βιολοντσέλο).
(Πρόγρ-, Μπετόβεν, Μότσαρτ, Καλομοίρης).

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
’Αθήνα 30-11-26

Γ·' Συλλόγου Συναυλιών (Συνδρομητών.) Διευθυν. 
Μπουτνίκωφ. Σολίστ: Ίξίνα Μπαχάουερ (πιάνο Χρ. 
Μετ. Ώδ. ’Αθηνών)
(Πρόγρ: Σοϋμαν,Βάγνερ.Τσαίκόφσκυ,Μπερλιόζ.) Γεν Δοκ, 28-11-26.

ΑΤΤΙΚΟΝ
’Αθήνα: 5-12· 26

Λαϊκή Συναυλία. Διευθ. Jose de Bustinduy. Σολίστ. 
Γ. Μποσκώφ (Πιάνο).
[Πρόγρ: Βάγνερ, Μπετόβεν, Σοΰμπερτ, Μέντελσον]

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
’Αθήνα : 5 12-26

Β.’ Λαϊκή—ορχήστρας Συλλ. Συναυλιών- Διευθ. Μη- 
τρόπουλος Σύμπραξη· Αλ. Σκούφη (βαρύτονου) 
[Πρόγρ: Γκλούκ, Χαίντελ, Λεονκαβάλλο, Ροσσίνι, Βάρβογλης]

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα: 8-12-26

Recital Όλγας Νικολάου (βιολί).
[Πρόγρ: Χαίντελ, Μπάχ, Σωσσόν, Σαίν-Σάνς Μπετόβεν,Μόισαρτ.
Πουνιάνι-Κράίσλερ. ]

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
’Αθήνα: 9-12-26

Recital Felix Petyrek (καθηγ. δεξιοτεχνίας καί μουσ 
έρμ. Ώδ. ’Αθηνών).
[Πρόγρ: Μπετόβεν, Φίσερ, Μπάχ καί Πετύρεκ.]

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Αθήνα: 11-12-26

Εθνικόν Ώδεϊον· A·' Recital Jose Iturbi (πιάνο). 
[Πρόγρ: Μότσαρτ, Φράνκ, Λίστ, Σαμπριέ, Ντεμπουσύ, Άλμπενίζ].
Επανάληψη 15-11-26.

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα: 12-12 26

Recital Ευτυχίας Καμπανάκη.
(καθ. άσματος Έλλ. ’Ωδείου).

ΑΤΤΙΚΟΝ
’Αθήνα ; 12-12-26

Συναυλία ορχήστρας Λαϊκών Συναυλιών Διεύθ. Jose 
de Bustinduy YX>\\at Jose Iturbi.
[Πρόγρ : Γκρήγ, Λίστ, Μότσαρτ, Λαλό].

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
Αθήνα : 14-12-26

Λ.' Συνδρομητών συμφ· ορχήστρας Συλλ Συναυλιών. 
Διευ. Δ. Μητρόπουλος Σύμπρσ&η:.δΓ. Ι\Γικολάου(τραγούδι)

- [Πρόγρ: Βάγνερ] Γεν. Δοκ. 12-15-26

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
’Αθήνα: 14-12-26

’Εθνικόν Ώδεϊον. Β·' Recital Jose Iturbi (πιάνο) 
[Πρόγρ: Μπάχ, Σοΰμπερ, Παγκανίνι, Μπράμς, Μέντελσον, Φωρέ, 
’Αλμπανιζ, Λίστ].

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
’Αθήνα 16-12-26

Σύλλογος Συναυλιών Τσέχικο Κουαρτέτο, 
[ Προγρ. : Μπετόβεν, Ντβόρακ, Σούμπερτ] 
Β.' Συναυλία 18-12-26

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
’Αθήνα 18-12-26

Recital ITURBI
[ Προγρ. : Χάϊδν, Σοΰμαν, Λίστ, Σοπέν Ντεμπουσΰ, Ραβέλ,Κα

λομοίρης, Βάρβογλης ]



ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
ΆίΗ) α 20-12 2 >

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
’Αθήνα 22 12-26

Recital ITURBI
[Προγρ.: Μπάχ, Μπετόβεν. Σοπέν, Λίστ, Άλμπανιζ].

MUSIQUE DE CllAMBRE. Πιάνο Πετύρεκ, Τατιά
να Κίπμαν, φλάουτο Μηραουνβίζερ·
[ Προγρ. : Μπάχ. Μάξ Ρέγκερ]

ΑΤΤΙΚΟΝ
ΆΌήνα 26-11-26

Συναυλία Χορωδίας άι δρών ΔιευΟ. Φ Ο’ικονομίδης
[ Προγρ. : Σούμπερτ, Σοΰμαν, Μέντελσον, Κόκκινος ]

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
’Αθήνα: 28-12 2 >

Ε ’ Συνδρ· Σιμφ. δρχ. Σύλ. Συναυλιών ΔιιύΟ. Δ Μη~ 
τρόπουλοζ- Σύμπραξη Βέρας Γιανακοπούλου (τραγούδι) 
Δνις Πρωτοπαηα (άρπα).

ΘΕΑΤΡΑ:

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
19 11-26
3 12-26
17 -12 26

* Μακβεϋ·ι> ΙΙριότη - Μέ την κ. Λοτοπούλ^καί τον κ 
Αίμ. Βεάκην-
«Στο ΙΙανηγύρι > Πρώτη - II. Χόρν
«Στέλλα Βιολάντη > (Κοτοπούλη, Βεάκης, Σαπφιο Αλ 

καίου). Σύμπραξη ορχήστρας ΈίΤνικοϋ ’Ωδείου. Διεύίΐυν 
οη 4/ Καλομοίρη' βιθλι Φ. Βολωνίνης.

ΔΙΑΦΟΡΑ :

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
21-11-26 
24-11.26

’Αποκαλυπτήρια άδριάντος Βαλαωρίτη. 'Ομιλητής 
Σ. Μενάρδος-
Ελληνικό παράσηιιο στον Τσέχο βιολιστή Kubelik

ΑΚΑΜΙΜΙΑ
5-12-26

Δημοσία Συνεδρίαση. 'Ομιλητές.- Δ. Αίγινήτης Περί 
τιϊιν έν Έλλάδι ανομβριών. Δ. ’Ορλάνδης Περί Βυζαντι
νών μοναστηριακών λουτρ όνων.

ΕΠΑΡΧΙΕΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

ΜΟΝΑΧΟΝ
23-11-26

ΒΟΛΟΣ
21-11 26

Συναυλία ψάχου.
(Βυζαντινή Μουοική καί Δημοτικά τραγούδια'.

Σύλλ. Φιλοτ. Βόλου Recital βιολί Κικής Οίκονομάκη 
(Μαθήτρια Β. Κόντη). [Προγρ. Nardini, Beethoven 
Paderewski-Kreisler, Wieniawsky, Vieutemps].

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
27-11 26

ΘΕΣ)Ν1ΚΗ 1 12-26

Συμφωνική Συναυλία 'Ορχήστρας ’Ωδείου Πειραιώς. Δι- 
ευΐΐ. Φ Οίκονομίδης- Σολίστ Β. Φρήμαν (πιάνο).
Έναρξη λειτουργίας Πανεπιστημίου.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ' ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΥ,. Ο κ. Α.ΒΕΚ1ΑΡΕΛΗΣ


