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ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ X. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Διευθυντοϊ» τοΰ “ Εκκλησιαστικού Φάρου” καί τού “ Πανταίνου ’* 

των Πατριαρχείων 'Αλεξανδρείας

Τό σύγγραμμα άποτελείται έκ σελίδων 504, τοΰ Προλόγου κατα- 
λαμβάνοντος σελίδας 34.

Αί «ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ» αυται εΐνε άπαραίτητον βοήθημα 
είς πάντα κληρικόν, πρό πάντων δ’ είς τους ιεροκήρυκας, τους έφημε- 
ρίους καί τους ίεροσπουδαστάς.

Αί «ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ» άποτελοΰσιν ώφελιμώτατον άμα 
καί έπαγωγότατον ανάγνωσμα διά τάς έλληνικάς χριστιανικάς οίκο- 
γενείας.

’Αποκτήσατε τάς «ΠΡΑΚΤΙΚΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ» τοΰ εύφραδοΰς 
ρήτορος ί'να άπολαύσητε χάριν λόγου, άνθηρότητα ύφους, τερπνότητα 
έκθέσεως, διδασκαλίας γλυκύτητα.

Τήν είς υμάς προσγινομένην έκ τής μελέτης αυτών ωφέλειαν θά 
δυνηθήτε νά μεταδώσητε καί είς φίλους σας καί γνωρίμους, έάν 
συστήσητε καί είς αύτούς νά τάς άποκτήσωσιν. Είς τήν σίστασιν δέ 
ταύτην θά προβήτε μόνοι, άνευ άλλης προτροπής, έάν άναγνώσητε 
καί δλίγας μόνον έκ τών «ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ» τούτων.

Γράψατε: «Phare Eccldsiastique»
Bd Sultan Hussein Kamel 2

ALEXANDRIE - Egypte

συναποστέλλοντες φρ. πέντε διά ταχυδρ. έπιταγής.
Οί έν Έλλάδι άγορασταί τών «ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ» δόναν 

ται πρός ευκολίαν νά καταβάλωσιν ή άποστείλωσι τό άντίτιμον αυ
τών (δρχ. δ) πρός τον Πανοσ. Άρχιμ. κ. Χρυσόστομον Παπα- 
δόπουλον Καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου, Διευθυντήν τής Ριζαρείου 
Σχολής (Είς Ριζάρειον Σχολήν, Αθήνας).
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Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
ΓΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
Πρωτοπρεσβυτέρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Τάξις καί άχολουΰ'ία έπ'ι εξομολογουμένων.

Προτιθέμενοι νά έρευνήσωμεν τά κατά το μυστήριον τής 
έξομολογήσεως — τής σωστικής ταύτης σανίδος των τοΰ βα- 
πτίσματος ναυαγών — τον εξής προεκρίναμεν ν' άκολουθήσω- 
μεν δρόμον. Έν πρώτοις - μέν νά παρουσιάσωμεν έν δια- 
γράμματι προ των δφθαλμών τοϋ άναγνώστου «Ακολου
θίαν έπί των έξομολογουμένων » δσον οίόν τε πλήρη καί 
ίκανώς έκφραστικήν τοΰ 'Ορθοδόξου πνεύματος. Είτα δέ νά 
ύποβάλωμεν την βάσιν καί τά σπουδαιότερα της μέρη υπό τό 
ιστορικόν, πατρολογικόν καί πρακτικόν τής έρεύνης φως. Ού
τως ή ύπό τοιαύτην έννοιαν μελέτη μας θά εινε, έλπίζομεν? 
ολοκληρωτική, δι’ αυτής δέ θά δυνηθώμεν νά κρίνωμεν κατά 
πόσον ή άρχαία πειθαρχία διεφυλάχθη καί τίνες συστάσεις 
βαθυγνώμονες έδώ ή έκεΐ έγκρύπτονται άποσκοποϋσαι τήν 
έξέγερσιν των πεπτωκυιών ψυχών.

Ή έν τφ Εύχολογίψ άκολουθία, καίτοι καλή διά τον 
σκοπόν της, πλήν εις ήμάς δεν εΐνε άρκετή. Ζητοΰμέν τι έν 
τή Εκκλησιαστική ,Φιλολογία πλουσιώτερον, έστω καί άν
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138 Κωνσταντίνου Καλλινίκου

από πρακτικής άπόψεως δυσοικονόμητον, και ώς τοιοΰτον εύ- 
ρίσκομεν τήν «’Ακολουθίαν και Τάξιν έπί έξομολογουμένων» 
τήν συνταγεϊσαν υπό χοΰ Όσιου Πατρός ήμών και Οικουμε
νικού Πατριάρχου τοϋ Νηστευτοϋ (582—595) καί τό μετ’ 
αυτήν αμέσως ακολουθούν «Κανονάριον Ίωάννου Μονάχου», 
δπερ παρά τισιν ώς δεύτερα παραλλαγή θεωρείται τής ’Ακο
λουθίας καί εις τον αυτόν Νηστευτήν αποδίδεται. Περί τοϋ 
άξιολόγου τούτου έργου, δπερ πρώτος ό Ίω. Μορϊνος έξέδω- 
κεν έκ παλαιών έλληνικών χειρογράφων ώς παράρτημα, 
μετά καί άλλων σχετικών μνημείων, είς τό περί Μετάνοιας 
μέγα έργον του1, υπάρχουν γνώμαι πλειότεραι τής μιας. 
Διότι άλλοι μέν, ώς ό συντηρητικώτατος Φιλάρετος2, θεω- 
ροϋσι σύνολον τήν ύλην ώς από τοϋ καλάμου τοϋ άσκητι- 
κοϋ Πατριάρχου άπορρεύσασαν άλλοι, ώς ο Binterim3, τήν 
έκλαμβάνουν προϊόν μεταγενεστέρων χρόνων· καί άλλοι, πολύ 
ορθώς, νομίζομεν, αποδέχονται προσαυξήσεις είς τό αρχικόν 
κατασκεύασμα1. "Οπως καί άν έχη έν τούτοις τό πράγμα, 
δι’ ημάς ή ’Ακολουθία, καί μέ τάς μεταγενεστέρας της 
προσθήκας, δεν χάνει τήν αρχαιολογικήν σπουδαιότητά της. 
Τό χειρόγραφον, οπόθεν υπό του Μορίνου άντεγράφη, άνήκεν 
άναντιρρήτως εις τήν 13γ)ν εκατονταετηρίδα. Ό Άρμενόπου- 
λος καί ό Ματθ. Βλαστάρης παρουσιάζουν σημεία κοινής Ιπα- 
φής προς αυτήν. Ό Νηστευτής έγραψε κανόνας πασιγνώστου 
χρήσεως έν τή Άνατολ. Εκκλησία καί από τούτων είς τήν 
σύνταξιν ’Ακολουθίας επί έξομολογουμένων δεν παρενετίθετο 
παρά έν καί μόνον βήμα. Καί τοϋ Gou λοιπόν αίώνος ή ύπό

') Morinus, De Discipline in administratione Sacramenti Poenitentiae. 
Antverpiae, 1682, σελ. 77-117. ΠΡ6λ. καί Migne 88, στ. 1889-1932.

*) Ίστορ. Διδασκαλία, έξελληνισθεϊσα ύπό ΙΙαγίδα, τόμος Γ’, 263.
5) Παρά Κρουμβάχερ, Ίστορ. Βυζαντ. Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου» 

τόμ. Α’, 285.
4) Wasserschleben παρά Smith Diet, of Christ. Antiquities, London 

1908 τόμ. B' σελ. 1596.
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Ή έξομολόγησις 139

άνάλυσιν άκολουθία ολόκληρος άν δεν είνε, πάλιν ή άρχαιο- 
πρέπειά της απομένει αναντίρρητος.

Άλλ’ ας θεωρήσωμεν αυτήν κατά τά κυριώτερα.
Λαμβάνει ό ίεοεύς τον μέλλοντα να έξομολογηθη καί 

ιστα αυτόν έμπροσθεν τοΰ θυσιαστηρίου. Ψάλλει μετ’ αύτοϋ 
τό τρισάγιόν και τους ψαλμούς 6ον, 24ον, 50°ν, 31ον καί 69ον 
καθώς καί διάφορα άλλα κατανυκτικά τροπάρια. Μετά δέ 
ταΰτα έπιλέγει την ευχήν :

«Κύριε ό θεός ήμών, ό πάντων πατήρ καί δεσπότης, καί 
πάντα έπιβλέπων, καί τοΐς προς 23έ διά μετάνοιας έκ των ιδίων 
αμαρτιών έπιστρέφουσι την άφεσιν φιλανθρώπως δωρούμενος... ό 
πάντας θέλων σωθήναι καί εις έπίγνωσιν αλήθειας έλθεΐν καί 
χαίρων έπί άμαρτωλώ μετανοοΰντι καί μη βουλόμενος τον θάνα
τον τοΰ αμαρτωλού ώς τό έπιστρέψαι καί ζήν αυτόν αύτός, 
'Γπεράγαθε 23ώτερ, καί τής έμής έπάκουσον δεήσεως τοΰ άνα- 
ξίου καί άχρείου δούλου Σου, δς ούκ εϊμι ικανός τό Σόν έπι- 
καλεΐσθαι πανάγιον όνομα διά τά πλήθος των έμών ανομιών 
άλλα τό τής ίερωσύνης περικείμενος άξίωμα καί κατά τήν Σήν 
φιλάνθρωπον εντολήν τους έξομολογουμένους Σοι τά οικεία πλημ
μελήματα προσδεχόμενος, μετά φόβου καί τρόμου καθικετεύω 
Σε: Έπάκουσον ουν έμοΰ τοΰ αμαρτωλού κατά τό πλήθος τοΰ 
έλέους Σου καί πρόσδεξαι τόν δοΰλόν Σου τόν δείνα έξομολογού- 
μενον καί εί τι πεπλημμέληται αυτώ εκούσιον ή ακούσιον αμάρ
τημα έν λόγω ή έργιρ ή κατά διάνοιαν, ώς αγαθός πάριδε. Σύ 
γάρ μόνος έχεις έξουσίαν αμαρτίας άφιέναι καί Σοί προσπίπτο- 
μεν καί Σέ παρακαλοΰμεν καί άνυμνοΰμεν, δοξάζοντες συν Πατρί 
καί άγίψ Πνεύματι».
Μετά ταΰτα τόν παρουσιάζει ίνα άσκεπής τρεις γονυκλι

σίας ποίηση, ποιων καί αυτός ωσαύτως- είτα δ’ άναστάντα 
κατηχεί ώς άκολούθως:

«Ούκ έγώ σου, τέκνον πνευματικόν, τήν έξομολόγησιν 
προηγουμένως δέχομαι καί τήν συγχώρησίν σοι παρέχομαι, δι’ 
έμοΰ δέ δ Θεός- έκείνου γάρ τό τοιοΰτον έργον, δς σου τών ήμαρ- 
τημένων έξομολόγησιν προσδεξάμενος, καί τήν τούτων άφεσιν έπι- 
βραβεύσει διά τής ήμετέρας φωνής, ώς δι’ οικείας φωνής αυτός 
άπεφήνατο, οσα άν δήσητε ή λύσητε έπί τής γής, έσται καί έν
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140 Κωνσταντίνου Καλλινίκου

ουρανοί; τά μέν δεδεμένα, τά δέ λελυμένα. Ώς ούν Αύτώ τά κρυ^ 
πτά τών καρδιών είδότι, τά κρυφή σοι πεπραγμένα διεξαγγέλλων 
ένώπιον τών αγίων αγγέλων μηδέν αποκρύπτεις άπ’ έμοΰ. Και 
αυτός ό τών κρυπτών γνώστης αφανίσει πάντα τά υπό σοϋ 
φανερούμενα, ού μόνον τά προγεγονότα καί τά νϋν ένεργη- 
θέντα, άλλά καί τά έπιγενησόμενα' καί φωτίσει την διάνοιάν 
σου διά τοΰ παναγίου Πνεύματος καί διδάξει σε μεριμνάν πάντοτε 
καί λαλεΐν τά Αύτώ ευάρεστα. Καί δψη σοι ταπείνωσιν άληθή, 
άγάπην άνυπόκριτον, μακροθυμίαν άνεξίκακον, ύπομονήν καί 
πραότητα, φόβον άγνότατον έμβαλεί τή καρδία σου καί, άπαξα- 
πλώς είπεΐν, έν πάσαις ταίς τών άγαθών έργασίαις ρυθμίσει σε. 
Κλΐνον τοίνυν, ώ τέχνον, τό ους σου καί ήδέως άκουσον Θεοϋ
παραγγελμάτων....... Πρόσχες μήπως μετά την άθέτησιν τών
άθέσμων έργων είς τά αυτά πάλιν έπιστρέψής καί όμοιωθήσει 
κυνί πρός τον ίδιον εμετόν στρεφομένω καί ύϊ λουομένη είς κύ
λισμα βορβόρου. 'Ιδού, τέκνον, χάριτι Χριστού τά συμφέροντα 
ύπεθέμην σοι καί ούδέν ένέλιπον τών είς ωφέλειαν καί σωτη
ρίαν σου συντεινόντων. Αοιπόν μη αναβαλλόμενος ή αίσχυνόμε- 
νος, ένώπιον θεού καί τών αγίων αγγέλων έξάγγειλον. Εί γάρ 
καί αισχύνη σοι δοκεΐ τό τά τής αισχύνης άνακαλύπτειν έργα 
πλήν ακριβώς πέπεισο ώς διά τής παρούσης αισχύνης άπαλλάττη: 
τής μελλούσης· καί διά τής τών έντολών έργασίας, ού συγχωρή- 
σεως μόνον, άλλά καί στεφάνων καταξιοΐ έν Χριστψ ’Ιησού τψ 
Κυρίψ ήμών».
Ό έξομολογούμενος ήδη άποσκεπάζεται καί άπογυμνοΐ 

ταπεινοφρόνως την κεφαλήν αύτοΰ, ακόμη και αν ετνχε νά 
εΐνε ό τό διάδημα φορών (έκτος βέβαια άν εινε γυνή, οπότε 
δφείλει νά μένη κεκαλυμμένη). Και πεσών έμπροσθεν τοΰ 
θυσιαστηρίου λέγει:

«’Εξομολογούμαι Σοι, Πάτερ, οΰτω, Κύριε ποιητά ούρα~ 
νοΰ και γής, πάντα τά κρύφια τής καρδίας μου».

Καί άφοΰ είπη ό έξομολογούμενος τούτο, ό ιερεύς ανε
γείρει αυτόν καί ίστα έν τω έν'ι μέρει τής εισόδου τοΰ θυ
σιαστηρίου, ενώ ό ίδιος ΐσταται εις τό έτερον. Καί έπερωτά 
αότόν περί μιας έκάστης αμαρτίας κατά τόν κατάλογον, δν 
περαιτέρω θά σημειώσωμεν. Τόν έπερωτα δέ μετά πάσης-
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Ή έςομολόγησις 141

■προσήνειας καί ίλαρότητος. Εί δυνατόν μάλιστα, και κατα- 
φιλεϊ αυτόν, καί τάς χεΐρας τοϋ εξομολογούμενου επάνω 
εις τον ίδικόν του αυχένα έπε&έτει, καί προ πάντων εάν τον 
βλέπ^ καταπονούμενον καί κατακυριευόμενον ύπο της άφο- 
ρήτου λύπης καί αισχύνης· καί προβάλλων προ αύτοϋ τά 
διάφορα είδη των αμαρτημάτων, μεταχειρίζεται πραεΐαν καί 
γαληνοτάτην φωνήν καί ονομάζει τον έξομολογούμενον «κύ
ριον αδελφόν» καί «αδελφήν».

Καί ήδη ή εξαγόρευσις των πεπλημμελημενών λεπτομε
ρώς συνετελέσθη. Ό πνευματικός ποιμήν έδέχθη αυτήν καί 
έπήγαγεν επί τον έξαγορευθέντα, κάτω κείμενον, την εξής 
βραχεΐαν προεισαγωγικήν λύσιν :

«'Ο δεσπότης καί Κύριος ήμών Ί. Χριστός ό Θεός 
συγχωρήσαι σοι πάντα όσα κατενώπιον Αΰτοΰ τή ούθενότητί 
μου έξήγγειλας».

Μεθ’ ήν άκολουθοϋσιν ετεραι λυτήριαι εύχαί μακρότεραι 
καί επτά τον αριθμόν, πάσαι εχουσαι ούχί προστακτικήν καί 
αυθεντικήν, άλλ’ ικετευτικήν την φράσιν καί άπευθυνόμεναι αί 
μέν δύο πρώται προς τον αμαρτωλόν αυτόν, αί δ’ ετεραι πέντε 
προς τον θεόν, ουτινος έπιζητεΐται ή συγχώρησις.

«Ό Θεός ιλέγεται έν τή πρώτη) 6 συγχωρήσας διά Νάθαν 
τώ Δαβίδ τά ίδια όμολογησαντι κακά, καί Πέτρω. . . καί πόρνη... 
καί τελώνη καί άσώτιρ· ό εΐπών, έξομολογεΐσθε άλλήλοις τά 
παραπτώματα' αυτός συγχωρήσαι σοι πάντα, δσα ενώπιον Αύτοΰ 
τή έμή έξήγγειλας έλαχιστότητι, εν τώ νΰν αιώνι καί έν τώ 
μέλλοντι- καί άκατακρίτως σε έμπροσθεν τοΰ βήματος Αύτοΰ 
παρασταθήναι καταξιώσει, ό ών ευλογητός εις τους αιώνας».

«Ό Θεός (έπαναλαμβάνεται καί έν τή δευτέρα) ό δι’ ήμάς 
ένανθρωπήσας καί πάσας τοΰ κόσμου τάς αμαρτίας βαστάζων, 
Αυτός τή Αύτοΰ παναγάθω χρηστότητι καί ταΰτα πάντα, άδελφέ( 
άναδέξεται, δσα νΰν ένώπιον Αύτοΰ τή έμή έξεΐπες άναξιότητι, 
συγχωρών σοι πάντα καί έν τώ νΰν αίώνι καί έν τψ μέλλοντι, 
ό θέλων καί μένων καί νέμων απάντων την σωτηρίαν, ό ών εύ- 
λογητός είς τους αιώνας».
Διαναστήσας δε, μετά την απαγγελίαν τών επτά λυτή-
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ρίων ευχών, άπδ τοΰ εδάφους τον έξομολογηθέντα, άσπάζεταο 
αύτδν καί ένθαρρύνει καί προτρέπει νά εύθυμή.

«’Ιδού—τώ λέγει— θελήματι τοΰ φιλανθρώπου θεοΰ, τοΰ1 
θέλοντος πάντων τήν σωτηρίαν, προσδραμών τη μετανοίφ καί 
Ιξο μολογησάμενος, πάντων σου προτέρων πονηρών έργων 
άπηλλάγης. Μη τοίνυν, δι’ άμελείας τών θείων έντολών, δευ- 
τέροις κακοΐς σεαυτον ύποβάλης καί έσονταί σοι κατά τδ 
Ευαγγέλιον τα έσχατα χείρονα τών πρώτων, ών διά φιλαν
θρωπίαν θεοΰ λελύτρωσαι, αλλά σπούδασον κατά δύναμιν τάς 
δεσποτικάς έντολάς φυλάξαι καί άκολούθως τής σωτηρίας, 
τυχεΐν».

Έπεται άνάγνωσις έκ τών προφητειών Ιεζεκιήλ (ιη', 
21—28) περί τοΰ άνόμου τοΰ έπιστρέφοντος έκ πασών τών 
άνομιών αύτοΰ, καί Εναγγέλιον έκ τοΰ κατά Λουκάν (ιε',1 — 
10) περί τής χαράς, ήτις γίνεται έν ούρανοΐς έπί ένί άμαρ- 
τωλψ μετανοοΰντι* είτα δέ τρισάγιον, κατανυκτικά καί πάλιν 
τροπάρια, τδ «Κύριε ίλάσθητι», τδ «Κύριε συγχώρησον», τδ 
«Κύριε έλέησον» καί 40 μετάνοιαι, τάς οποί ας συναμφότε- 
ροι ποιοΰσιν. Ούτως ή 'Ακολουθία, μακροτάτη αυτή καθ’ έαυ- 
τήν, λήγει, διά νά τήν άκολουθήση αμέσως ή περί τών άρ- 
μοζόντων επιτιμίων σύσκεψις, ήν τώρα πλέον πνεματικδς 
πατήρ καί πνευματικδν τέκνον θά"· κάμουν συγκαθήμενοι. Τήν 
παθολογίαν, ούτως είπεΐν, διαδέχεται ή φαρμακολογία καί 
διαιτητική.

— «Τί, τέκνον, ισχύεις φυλάξαι;» έρωτα τδν έξαγορευ- 
θέντα ο έξαγορεύσας, κάντε ολίγα ήμαρτε, κάντε πολλά. Διότι, 
κατά τδν Νηστευτήν, τούς πάντας ώφελοΰσι τά έπιτίμια 
«παρεχόμενα κατ' ίσχύν καί προαίρεσιν τοΰ δεχομένου καί 
ού κατ' αναλογίαν τών ημαρτημένων αυτφ. Ενδέχεται γάρ 
τδν μέν ολίγα άμαρτάνοντα, πρόθυμον όντα μέγα λαβεΐν έπι- 
τίμιον, ίνα μή μόνον άφεσιν αμαρτιών, αλλά καί στέφανον 
κομίσηται· τδν δέ πολλά πταίσαντα, ράθυμον όντα, μικράν 
εχειν έπιτίμησιν, ως αν μή καταποθή τώ βάρει καί ράθυμη-
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σας άφέση πάντα». Όπόθεν δεικνύεται ή δλως βοηθητική 
και θεραπευτική Εδιότης των επιτιμίων, ήτοι προσευχών, νη
στειών καί λοιπών, άφοΰ ή χρήσίς των συνιστάται καί εΕς τούς 
μικρά άμαρτήσαντας. Έξαιρέτως δμως τά έπιτίμια επιβάλλον
ται εις τούς τά θανάσιμα, τά παρά φύσιν καί τά ακατονόμαστα 
αμαρτήματα διαπράξαντας, ών ή βαθεϊα πτώσις δραστικωτά- 
των χρήζει φαρμάκων. Οι τοιοϋτοι καί άπδ τής θείας λειτουρ
γίας άπείργονται προς τον νάρθηκα άπωθούμενοι, καί αγίαν 
Κοινωνίαν δεν μεταλαμβάνουν, άλλά μόνον 'Αγιασμα τών 
Φώτων, καί τούτο έπί έτη πολλάκις κατά τδ μέγεθος τού 
αμαρτήματος των, μέχρις ού επιδείξωσι τούς καρπούς τής 
μετάνοιας. Ποιείται έν τούτοις πολλάς συγκαταβάσεις έν- 
ταΰθα ό Νηστευτής, δι’ άς καί υπό τινων αυστηρότερων του 
κατεκρίθη, καί θέτει ως κανόνα τής διαγωγής του τδ 
«μη κατά την άκρίβειαν τών ϋ'είων κανόνων διορίζειν τά 
επιτίμια, άλλά κατά την ποιότητα τον προσώπου». Καί δι
καιολογούμενος άναφέρει τδ λόγιον τού Μ. Βασιλείου, δτι 
«ού χρόνφ κρίνομεν τά τοιαΰτα, άλλά τψ τρόπω τής μετά
νοιας προσέχομεν» καί τδ άλλο λόγιον τού Χρυσοστόμου, δτt 
«ού χρόνφ κρίνεται μετάνοια, άλλά διαθέσει ψυχής»· διότι, 
εξακολουθεί έπάγων ό τελευταίος, καί «οι Νινευΐται ού πολ
λών έδεήθησαν τών ήμερών εις τδ μετανοήσαι, άλλά τριών 
μόνον ό δέ ληστής ούδέ ωρών τοσούτων έδεήθη, άλλά τδ 
διάστημα ού εί'ρηκε ρήματος ήρκεσεν αύτφ εΕς μετάνοιαν».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

cΗ άρχαιότης καί ή έξομολόγησις.

Τδ πρώτον έρώτημα, τδ προβάλλον εΕς τδν νοϋν τού 
διεξερχομένου τήν άνωθι ακολουθίαν, εινε άν ή ύπδ τοιούτον 
τρόπον έξομολόγησις — ή έξομολόγησις δηλ. ή εΕς τδν πνευ- 
ματικδν άνακοινουμένη καί δι5 αύτοΰ εκ Θεού τήν άφεσιν
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δεχόμενη — έχει υπέρ εαυτής τό κύρος της άρχαιότητος, ή 
μη είνε δημιούργημα ξένον προς τούς πρώτους πέντε αιώνας 
του Χριστιανισμού, όπερ ατάσθαλος κληρικοκρατία, κατά τούς 
Προτεστάντας, έπέβαλεν έπί των λαϊκών συνειδήσεων1, παρα- 
μορφώσασα τούς άρχαϊκωτέρους τρόπους της Έκκλησιαστ. 
πειθαρχίας.

Όμολογουμένως ή λέξις έξομο/Ιόγησις έχει πλειοτέρας 
τής μιας έννοιας έν τή παλαιοί Έκκλησιαστ. Φιλολογία καί 
δεν περιορίζεται εις αποκλειστικήν έκφρασιν τής κατ’ ίδιαν 
καί παρά τφ πνευματικφ στοματικής έςαγορεύσεως2 3. "Οταν 
λ. χ. Κλήμης ο Ρώμης γράφη : «Καλόν άνθρώπο) έξομολο-
γεΐσθαι περί τών παραπτωμάτων. . . θυσία γάρ τφ Θεφ 
πνεύμα συντετριμμένον»:|· όταν ό Μ. Βασίλειος σημειόνη : 
«Ού γάρ, ϊνα τοϊς πολλοϊς φανερός γένωμαι, τοϊς χείλεσιν εξο
μολογούμαι, έ ν δ ο ν δε εν αυτή τή καρδία τό όμμα μύων, 
Σοί μόνιυ τφ βλέποντι τά έν κρυπτφ τούς έν έμαυτώ στενα
γμούς έπιδεικνύω, έν έμαυτώ 'ωρυόμενος»4 5· όταν ό Χρυσόστο
μος πλέον ή άπαξ συνιστα : «Παρακαλώ καί δέομαι καί άντι- 
βολώ έξομολογεΐσθαι τφ Θεφ συνεχώς· ουδέ γάρ είς θέα- 
τρόν σε άγω τών συνδούλων τών σών, ουδέ έκκαλύψαι τοϊς 
άνθρώποις αναγκάζω τά αμαρτήματα' τό συν είδος άνά- 
πτυξον έμπροσθεν τού Θεού»'· όταν, λέγω, οι άγιοι, ούτοι πα
τέρες είς τά άνωθι ή είς όμοια μέ τά άνωθι χωρία λέγουν

*) I<ecky, History of European Morals, London 1913 τόμ. B' σελ. 7—8
2) Η λέξις «Ιξομολόγησις» καί τό έξ ου παράγεται ρήμα «εξομολογούμαι» 

λαμβάνονται πολλάκις καί είς δήλωαιν τού αίνεϊν καί εϋχαριατεΐν, οιον όταν ό 
μέν ψαλμιρδές λέγν) «Έξομολογεϊσθε τφ Kupiq) ότι αγαθός», ό δε Σωτήρ «Έξομο. 
λογούμαί οοι, Πάτερ, Κύριε τού ουρανού καί τής γής». Περί τής έννοιας ταύτης 
δέν πρόκειται είς τό παρόν μελέτημα.

3) Κλήρ· Ρ· Α Κορινθ. να —νβ’ έκδ. Βρυεννίου σελ. 93—95.
4) Βααιλ. έρμην. είς λζ ψαλμ. Παρίσιοι 1638, τόμ. Α' σελ. 208.
5) Χρνσοατόμ. δμιλ. ε περί άκαταλήπτου.—Όρα καί δμιλ. λα' είς Έ6ρ.— 

δμιλ. ζ περί μετάνοιας.—δμιλ. δ' είς Λάζαρον κλπ. Κατόι τόν Προτεστάντην 
Daille, τόν γράψαντα τά De Confessione Auricularia βιβλίον έν έτει 1661, δ 
Χρυσόστομος υπό τήν άνωθι έννοιαν μεταχειρίζεται τήν λέξιν 20άκις.
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«εξομολόγησήν», εκλαμβάνουν τήν λέξιν ώς ταυτόσημον προς 
τον αύτοκατοτττρισμόν, προς τήν τής συνειδήσεως ερευνάν, 
προς τήν έπί τοΐς πεπλημμελημένοις ενδόμυχον συντριβήν, 
προς τήν εσωτερικήν μετάνοιαν, άνευ τής προϋπάρξεως τής 
όποιας ή εξωτερική άποβαίνει πρόσχημα καί τύπος.

Καί δταν πάλιν ό Τερτυλλιανός μας παρέχη τον ιδιόρ
ρυθμον εκείνον ορισμόν, καθ’ δν έξομολόγησις (exomologesis, 
ώς τήν ονομάζει μέ τήν έλλην. ονομασίαν της) είνε ή πει
θαρχική εκείνη πράξις, ήτις «μεταβάλλουσα τάς προηγουμέ- 
νας συνήθειας τοΰ βίου, περιβάλλει διά σάκκου τον άνθρω
πον, έπιχύνει σποδόν έπί τής κεφαλής αύτοΰ, ατιμάζει άκαλ. 
λώπιστον τό σώμα, θλίβει δ’ οδύνης τήν ψυχήν, μεταμορφοι 
ολόκληρον τήν παρελθοϋσαν διαγωγήν διά διαγωγής άντιθέ- 
του, ποιείται χρήσιν Αρωμάτων καί πομάτων ούχί έπί σκοπψ 
σαρκικής εύαρεστήσεως, άλλά προς τήν τής ζωής διατήρη- 
σιν, ζωογονεί διά πυκνών νηστειών τήν προσευχήν καί· λα
τρείαν, οιμώζει καί θρηνεί προς Κύριον τον Θεόν νυκτός καί 
ημέρας, ρίπτει πρηνή τον αμαρτωλόν προ τών πρεσβυτέρων 
τής Εκκλησίας καί τών φίλων τοΰ Θεοΰ, έξαιτεΐται τάς- 
παρά τών αδελφών μεσιτείας υπέρ άφέσεως»1, ή έξομολό- 
γησις ένταΰθα προσλαμβάνει όψιν προς τήν προηγουμένην 
άντίθετον διότι δηλοΐ όχι τήν έσωτερικήν αύτέρευναν καί 
τάς παρομαρτούσας αυτή μεταμελείας καί όδύνας, — καίτοι 
τάς προϋποθέτει βεβαίως—, άλλά τό σύνολον τών πολλαπλών 
έκείνων έκδηλώσεων, κατήφειας, δακρύων, πένθους, διαί- 
της, προσευχών, ικεσιών, βιωτικής άνακαινίσεως, τών συνα- 
παρτιζουσών πλήρη τήν εξωτερικήν μετάνοιαν, ής μέρος μό
νον τυγχάνει ή παρά τοΐς πρεσβυτέροις έξαγόρευσις τών όια- 
πραχθεισών αμαρτιών.

Καί δταν πάλιν ή Διδαχή τών δώδεκα Αποστόλων, ή 
κατά τό ήμισυ τοΰ β' αίώνος γραφεΐσα, συμβουλεύη : «Έν

') Tetull. De Poenitentia κεφ. IX.

‘‘ΈηηΧ. Φάρος ,, ?6μ,ω ΙΕ Τ*νχ. [ρια -ρ&' (Απρίλιος-Ιούνιος 1916) 10
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Ικκλησία έξομολογήση τά παραπτώματά σου— Κατά 
Κυριακήν συναχθέντες κλάσατε άρτον καί ευχαριστήσατε, 
προσεξομολογησάμενοι τά παραπτώματα υμών, δπως καθαρά 
ή θυσία υμών ή» '■ δταν ο Ειρηναίος διηγήται, δτι γυναίκες, 
ένυβρισθεισαι ύπδ τοΰ αιρετικού Μάρκου τοΰ μάγου, «είς τήν 
Εκκλησίαν τοϋ θεοϋ έξωμολογήσαντο», άλλαι δέ τινες, ύπδ 
τών μαθητών αύτοΰ έξαπατηθεϊσαι, «είς τδ φανερδν έξωμολο- 
γοΰντο» δταν δ Ευσέβιος ιστορή δτι Μάξιμος δ πρεσβύτερος 
καί Ούρβανδς δ δμολογητής καί Σιδόνιος καί Κελερΐνος, πρδς- 
καιρδν ύπδ τοΰ αιρετικού Νοουάτου παρασυρθέντες, έπανήλ- 
θον είς τήν άγ. Εκκλησίαν, ευθύς ώς τήν πανουργίαν, πα- 
λιμβολίαν, ψευδολογίαν καί λυκοφιλίαν αύτοΰ κατενόησαν, «καί 
άπαντα αύτοΰ τά τεχνάσματα καί πονηρεύματα, ά έκ πολλοΰ- 
εχων εν έαυτψ ύπεστέλλετο, παρόντων ικανών, τοΰτο μέν έπι- 
σκόπων, τοΰτο δέ πρεσβυτέρων καί λαϊκών άνδρών παμπόλ- 
λων, εξήγγειλαν άποδυρόμενοι καί μεταγινώσκοντες» * 3· εν
ταύθα πάλιν ούτε απλώς τήν εσωτερικήν έρευναν καί συντρι
βήν έχομεν ώς παρά Κλήμεντι, Βασιλείω καί Χρυσοστόμψ, 
ούτε απλώς τδ σύνολον τών εξωτερικών τής μετάνοιας έκ- 
δηλώσεων ώς παρά Τερτυλλιανώ, άλλα τήν δημοσίαν έξομολό- 
γησιν, ήν πρδ τής πληθούσης συνάξεως τών πιστών έποίουν 
οί τής νεοπαγούς Εκκλησίας αμαρτωλοί, καί δή οί βαθύτε- 
ρον πεσόντες καί πλατύτερου σκανδαλίσαντες. Διότι, κατά 
τούς τρεις ιδίως πρώτους αιώνας, κοχλάζων ήτο δ ζήλος- 
έξέχουσα ή άντίθεσις Εκκλησίας καί κόσμου- είς άκρον εύαί- 
σθητος ή ηθική. Καί δεν ήτο ασυνήθες μεγάλοι τής πίστεως 
καί τών θεσμίων παραβάται νά εξαγγέλλουν έν μέση λατρεία 
τδ τήν έκκλησιαστ. συνείδησιν συνταράξαν παράπτωμα, ϊνα 
άφ' ένδς μεν δημοσία άποκηρύξουν τήν τδ δημόσιον προσ- 
βαλοΰσαν πράξιν, άφ’ ετέρου δέ τάς συμπροσευχάς τών άδελ--

') Διδαχή, εκδ. Βρνεννίου, Κπολις 1883, αελ- 22—3 καί 48—50.
8) ΕΙρην. Κατά αιρέσεων ριβλ. X' κεφ. X § 5—7. Migne 7, 588-592.
3) Ενσεβ. Έκκλ. Ίστ.·βι6λ. Τ', μγ'.
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φών εκλιπαρήσουν πρός παλινόρθωσιν και επιστροφήν. 0^ 
Προτεστάνται ούδαμώς άρνοΰνται τήν άρχαϊκότητα τοΰ είδους 
τούτου τής έξομολογήσεως. Άλλ’ έχουν τήν δύναμιν καί νά 
τδ εφαρμόσουν ; Προφανώς όχι. Διότι εάν αίσχύνωνται νά έκ- 
μυστηρευθοΰν τά αμαρτήματα των μυστικώς είς ένα καί μόνον 
άνθρωπον, πώς θά τολμήσουν νά τ’ άποκαλύψουν μεγαλοφώνως 
έν πληθούση συνάξει;

Έν τή άρχαία λοιπόν Χριστ. Φιλολογία ή έξομολόγησις 
είχε ποικίλας έννοιας καί μορφάς. Άλλ’ ότι συγχρόνως καί 
παραλλήλως προς ταύτας ύφίστατο ανέκαθεν καί ή, ύφ’ ήν 
έννοιαν ήμεΐς σήμερον έννοοΰμεν, έξομολόγησις — ή κατ' ιδίαν 
δηλ. έξαγόρευσις παρά τψ πνευματικφ — εις τήν Π. Διαθήκην 
βυθίζουσα τάς άρχικάς ρίζας1, υπό τοΰ Κυρίου εις έπίσημον μυ
στήριον άνυψωθεΐσα ’ καί άπό τών χρόνων ιδία τών επί Δε- 
κίου διωγμών έξόχως συστηματοποιηθεΐσα 3, ίνα συμπληροΐ τε 
καί ρυθμίζη τήν δημοσίαν έξομολόγησιν, πολλής προσοχής 
χρήζουσαν, περί τούτου άς μαρτυρήσουν αί άκόλουθοι πηγαί.

Ό Τερτυλλιανός έν ουσιώδες τής καθόλου εξωτερικής 
μετανοίας μέρος θεωρεί, ως προεσημειώσαμεν, τό «νά πίπτη ό 
αμαρτωλός πρηνής ενώπιον τών πρεσβυτέρων τής ’Εκκλησίας 
καί γονυπετή προ τών φίλων τοΰ Θεοΰ: presbyteris advolvi
et caris Dei adgeniculari». Καί ύποδηλοΐ προφανώς τήν 
παρά τοις πνευματικοΐς έξομολόγησιν καί αίτησιν συγχωρή- 
σεως.

Ό ’Ωριγένης, παραβάλλων τήν αμαρτίαν προς φλέγματα 
καί υγρά βρωμερά, τήν δ’ έξομολόγησιν προς έμετόν ανακου
φιστικόν, όν προκαλεΐ έπιστήμων ιατρός, προσθέτει καί τήν 
εξής σύστασιν, όι’ ής άφ’ ενός μέν διαγράφει τό ποιόν τοΰ 
πνευματικοΰ, άφ' ετέρου δέ διακρίνει τήν κατ’ ιδίαν άπό

’) Λεικτ. ε', 5 — 6. Άριθ. ε, 5 — 7. Β' Βασιλ. ιβ', 13. πρ6λ. καί Ματθ. γ', 
5—6. Πράξ. ιθ’, 18.

~) Ίω. κ', 22—23· πρβλ. καί Ματθ. ιη', 18.
8) Σωχράτ. Έκκλ. Ίστ. βιδλ. Ε', ιθ'.
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τήν δημοσίαν έξομολόγησιν : «Έσο όμως προσεκτικός έν τη 
εκλογή εκείνου, εις ον πρεπόντως θά έξαγορευθης το αμάρ
τημά σου. Δοκίμασον έν πρώτοις τον Εατρόν, εις τον όποιον 
θ’ αποκάλυψης τήν αιτίαν τής στενοχώριας σου. Φρόντισον 
να εινε τοιοΰτος, ώστε να γινώσκη πώς ν’ άσθενή μετά των 
ασθενών, πώς νά κλαίη μετά τών κλαιόντων, πώς βαθεΐαν 
νά έχη πείραν εις τό συμπάσχειν καί συμπονεΐν τοιοΰτος τέ
λος νά είνε, ώστε, εάν σοι είπε τι, οι’ ου άπέδειξεν εαυτόν 
ιατρόν όντως ικανόν καί φιλάνθρωπον, σύ νά δύνασαι νά 
θέσης εις πράξιν τήν συμβουλήν του. 'Ο τοιοΰτος επίσης νου
νεχής ίάτρος Οά σε συμβονλεύση, μετά προηγουμένην Βιά- 
γνωσιν, έάν ή ψυχική αδιαθεσία σου εινε Ανάγκη νά εξάγ
γελοι) έν πλήρει συναθροίσει τής Εκκλησίας, όπως καί συ 
ίαθης καί άλλοι οίκοδομηθώσι»

Ό Κυπριανός, ποιούμενος λόγον περί τινων μή θυσάν- 
των μέν εμπράκτους εις τά είδωλα ή λιβέλλους έπιδωσάντων, 
διανοηθέντων όμως τοιοϋτόν τι κατά νοϋν, προσθέτει καί 
τό σημαντικόν τοϋτο : ότι τήν τοιαύτην αμαρτωλόν των σκέ- 
ψιν «προς τούς ιερείς τοΰ Θεοϋ μεταβάντες έν θλίψει καί 
άπλότητι ώμολόγησαν, έξομολόγησιν ποιησάμενοι τών έν τη 
συνειδήσει λαβόντων χώραν: apud sacerdotes Dei dolen- 
ter et simpliciter confitentes, exomologesim conscientiae 
faciunt»2.

Εις τάς Άποστολικάς Διαταγάς υπάρχει ευχή ή έπίκλη- 
σις έπί χειροτονία επισκόπου, όπου άναγινώσκονται καί τάδε : 
«Δός αϋτφ, Δέσποτα Παντοκράτορ, διά τοΰ Χρίστου Σου 
τήν μετάνοιαν τοΰ άγ. Πνεύματος, ώστε εχειν εξουσίαν άφιέ- 
ναι Αμαρτίας κατά τήν έντολήν Σου, διδόναι κλήρους κατά 
τό πρόσταγμά Σου, λύειν δέ πάντα σύνδεσμον κατά τήν έξου- 
σίαν, ήν έδωκας τοΐς άποστόλοις»11.

') Ώριγέν. 6μιλ. ft' εις λζ' ψαλμ. (λατινιστί).
J) Cyprian. De lapsis 16. 28—29. 32—35.
) Άποστ. Διατ. βιβλ. Η', ε'. Migne 1, 1073.
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Ό Μ. ’Αθανάσιος έν άποσπάσματι κατά Νοβατιανών 
εξηγεί τήν διά του ίερέως εν τω μυστηρίω της μετάνοιας 
συγχώρησιν ώς τήν έπιτυγχανομένην διά τοΰ αύτοϋ ίερέως έν 
τφ μυστηρίω τής κολυμβήθρας. «'Ώσπερ άνθρωπός υπό ανθρώ
που ίερέως βαπτιζόμενος φωτίζεται τή τοΰ Πνεύματος χάριτι, 
οΰτω καί ό εξομολογούμενος έν μετανοία διά τοΰ ίερέως 
λαμβάνει τήν άφεσιν χάριτι Χριστοΰ»1.

Ό 'Αμβρόσιος άκολουθεΐ τήν αυτήν όδόν. Πώς δύναται 
άνθρωπος περικείμενος άσθένειαν, οίος ό ίερεύς, νά συγχωρή 
αμαρτίας ; είνε ή προβαλλομένη άντίρρησις. Καί ή άπάντησις 
άκολουθεΐ: «Καί διατί λοιπόν βαπτίζεσθε, άφοΰ τό άφιέναι 
αμαρτίας δεν είνε εις ανθρώπους έπιτετραμμένον ; Διότι έν τφ 
βαπτίσματι άναμφιλέκτως λαμβάνει χώραν άφεσις αμαρτιών- 
’Αλλά ποία διαφορά υπάρχει μεταξύ τοΰ έξασκεΐν τό δικαί
ωμα τοΰτο έν τή μετανοία καί τοΰ έξασκεΐν τό αυτό δικαίωμα 
έν τω βαπτίσματι;»’2

Ό Μ. Βασίλειος άνακαλεΐ εις τον νοΰν μας τον ’Ωριγένη, 
θέτων που τήν έρώτησιν «εί χρή τάς άπηγορευμένας πράξεις 
άνεπαισχυντότερον έξαγορεύειν πάσιν ή τισί καί ποίοις τού- 
τοις», έπιφέρει άμέσως: «Ή έξαγόρευσις των άμαρτημάτων 
τοΰτον έχει τον λόγον, δν έχει ή έπίδειξις τών σωματικών πα
θών. Ώς οΰν τά πάθη τοΰ σώματος ού πάσιν άποκαλύπτουσιν 
οί άνθρωποι, άλλά τοΐς έμπείροις τής τούτων θεραπείας, 
οΰτω καί ή έξαγόρευσις τών άμαρτημάτων γίνεσθαι δφείλει 
έπί τών δυναμένων θεραπεύειν3.

Τοΰ Χρυσοστόμου ή γνώμη είνε πασίγνωστος, υπερμα- 
χοΰσα μετά τόσου σθένους τής τών ιερέων συγχωρητικής έξου- 
σίας, μεθ’ οσου άλλαχοΰ τήν αύτέρευναν ύπερήσπισεν, ήτις 
προεισαγωγή υπάρχει τής κατ’ ιδίαν έξομολογήσεως. «Οί τήν 
γήν (λέγει) οίκοΰντες καί έν ταύτη ποιούμενοι τήν διατριβήν, * 5

’) Ά&ανασ. Migne 26, 1316.
5) Ambros. De Poenitentia I, 8.
’) Βααιλ. °Οροι κατ’ επιτομήν, άπάντ. οκθ'.
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τά έν ούρανοΐς διοικεΐν έπετράπησαν και έξουσίαν ελαβον, ήν 
ούτε άγγέλοις οΰτε άρχαγγέλοις έδωκεν δ θεός. Ου γάρ 
προς έκείνους εΐρηται : δσα άν δήσητε έπι τής γης, έσται 
δεδεμένα έν τψ ούρανφ κλπ. ’Έχουσι μέν γάρ και οΕ κρα
τούντες έπι τής γής την τοΰ δεσμεΐν έξουσίαν, άλλα σωμά
των μόνον ούτος δέ δ δεσμός αυτής άπτεται τής ψυχής καί 
διαβαίνει τους ουρανούς' καί άπερ αν έργάσωνται κάτω οί ιε
ρείς, ταΰτα δ θεός άνω κυροϊ καί την των δούλων γνώμην δ 
Δεσπότης βέβαιοι... Λέπραν σώματος άπαλλάττειν, μάλλον δέ 
απάλλάττειν μέν ούδαμώς, τούς δ' άπαλλαγέντας δοκιμάζειν 
μόνον, είχον έξουσίαν οι των ’Ιουδαίων ιερείς . .. Ούτοι δέ ού 
λέπραν σώματος, άλλ’ άκαθαρσίαν ψυχής, ούκ άπαλλαγείσαν 
δοκιμάζειν, άλλ’ άπαλλάττειν παντελώς ελαβον έξουσίαν. .. 
Καί οι μέν [σωματικοί γονείς] ουδέ τον σωματικόν [τοΐς εαυ
τών τέκνοις| δύναιντ' αν άμϋναι θάνατον, ού νόσον έπενεχθεΐ- 
σαν άποκρούσασθαι· ουτοι δέ [οι πνευματικοί δηλ. γονείς] καί 
κάμνουσαν καί άπόλλυσθαι μέλλουσαν την ψυχήν πολλάκις 
έσωσαν» *. Σαφέστεροι τών λόγων τούτων δεν ήδύναντο να λε- 
χθώσιν. ’Αλλαχού δ αυτός πατήρ, άνακόπτων τάς τών έξαγο- 
ρευομένων προφασεολογίας περί τής έν τή έξομολογήσει αι
σχύνης, κηρύττει οτι ή τοιαύτη αισχύνη είνε άτοπος. «Ούδείς 
γάρ λέγει : έπειδή έλκος έχω, ούκ έπιζητώ τόν ιατρόν, άλλ’ 
ούδέ καταδέχομαι φάρμακον. Αλλά δι’ αύτό μέν ούν τούτο 
μάλιστα, καί τούς ιατρεύοντας καί τών φαρμάκων τήν δύναμιν 
έπιζητεΐν άναγκαΐον. ’Ίσμεν γάρ καί ημείς συγγινώσκειν, άτε 
καί αύτοί έτέροις άμαρτήμασιν οντες ύπεύθυνοι. Διά γάρ τούτο 
καί δ θεός ούκ άγγέλους Ιδωκεν ήμϊν διδασκάλους, ούδέ τόν 
Γαβριήλ άνωθεν κατενεγκών έπέστησεν Αύτοΰ ταΐς άγέλαις, 
άλλ’ άπ’ αύτοΰ τοΰ ποιμνίου άναλαμβάνων ποιεί ποιμένας, άπ’ 
αύτών τών προβάτων τόν άγελάρχην, ίνα συγγνωμονικός ή 
τοΐς άρχομένοις» \

*) Χρνσοατ. Λόγ. γ" περί ίερωσύνης § 5—6 Migue 48, 645—6.
, *) Εις τό δεϊν συνεχώς αυνάγεσθαι κεφ. 6'. Migue 63, 463.
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Άστέριος ο Άμασείας εν λόγω προτρεπτικφ εις μετά
νοιαν κάμνει προς τον αμαρτωλόν τήν έξης εΰγλωττον απο
στροφήν: «Ευαίσθητος γενοΰ προς τήν περιέχουσάν σε νόσον. 
Σύντριψον σαυτόν όσον δύνασαί. Ζήτησον καί άδελφών ομοψύ
χων πένθος βοηθούν σοι προς τήν ελευθερίαν. Δεΐξόν μοι πι
κρόν σου καί δαψιλές τό δάκρυον, ίνα μίξω καί τό έμόν. Λάβε 
καί τον ιερέα κοινωνόν τής θλίψεως ώς πατέρα. Τίς γάρ ού
τως πατήρ ψευδώνυμος ή τήν ψυχήν αδαμάντινος ( = αναίσθη
τος) ώς μή· συνοδύρεσθαι τοΐς τέκνοις λυπουμένοις ή πάλιν συν- 
ευφραίνεσθαι χαίρουσιν ; Ίερεύς υίοΰ τοΰ κατά θρησκείαν ού
τως οδύρεται αμαρτίαν, ώς ’Ιακώβ τοΰ Ιωσήφ τον ήμαγμένον 
χιτώνα’ ώς Δαβίδ τοΰ Άβεσσαλώμ τον όλεθρον· ώς Έλή τον 
Όφνί καί Φινεές πεσόντας επί τής παρατάξεως· ώς Μωϋσής 
τον λαόν τον άθεον μοσχοποιΐαν καινοτομήσαντα. Προ των 
σωματικών πατέρων, θάρρησον τφ κατά θεόν σε γεννήσαντι. 
Δεΐξον αύτφ άνερυθριάστως τά κεκρυμμένα. Γύμνωσον τά τής 
ψυχής απόρρητα, ώς ιατρός πάθος δεικνύων κεκαλυμμένον. Αυ
τός έπιμελήσεται καί τής εύσχημοσύνης καί τής θεραπείας» 

Κύριλλος, τέλος, ό ’Αλεξάνδρειάς—διότι μετ’ αυτόν πλέον 
ούδείς τών Προτεσταντών τήν χρήσιν τής έξαγορεύσεως αμφι
σβητεί— μας ύπενθυμίζει τό επιχείρημα τοΰ ’Αθανασίου καί 
’Αμβροσίου, από θετικής καί αρνητικής όψεως πεπλατυσμένον, 
όταν γράφη : «Άφιάσί γε μέν αμαρτίας ήτοι κατέχουσιν οι
πνευματοφόροι κατά δύο τρόπους, κατά γε διάνοιαν έμήν. 
’Ή γάρ [πρώτον] καλοΰσιν επί το βάπτισμα τούς οίς αν ήδη 
καί τούτου τυχεΐν ώφείλετο διά τήν τοΰ βίου σεμνότητα καί 
τό δεδοκιμασμένον εις πίστιν, ή διακωλύουσί τινας καί τής 
θείας χάριτος έξείργουσιν, ετι οΰπω γεγονότας άξιους’ ή [δεύ
τερον] καί καθ’ έτερον τρόπον άφιάσί τε καί κρατοΰσιν άμαρ-

*) }Αστέρ. *Αμ.ασείας Migne 40. 369. eO λόγος παρά τισ-.ν αποδίδεται Γρη- 
■γορίφ Νύσσης.
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τίας, έπιτιμώντες μέν άμαρτάνουσι τοϊς τής Εκκλησίας τέκνοις,- 
μετανοοΰσι δέ συγγινώσκοντες»1.

Ή άλυσος λοιπόν χωρεΐ αδιάσπαστος καί συνεχής. "Αν 
δ Χρυσόστομος καλή έξομολόγησιν τήν μυστικήν έξέτασιν 
τοΰ συνειδότος, πλήν καί δεν άρνεΐται τήν παρά τοΐς ίερεΰ- 
σιν έξουσίαν τοϋ δεσμεΐν καί λύειν. "Αν ο Τερτυλλιανδς συν
ταυτίζω τήν έξομολόγησιν προς τήν εξωτερικήν μετάνοιαν, 
άλλα καί μέρος αυτής αποδέχεται τήν γονυκλισίαν παρά τω 
πνευματικφ. "Αν διά τον ζήλον των μαρτυρικών έκείνων χρό
νων ή δημοσία έξομολόγησις περίοπτον ως τά πολλά κατέχη 
θέσιν, αλλά ταύτης δέον, κατά τον Ωριγένη, νά προηγηθή ή 
εγκρισις τοΰ πνευματικού ίατροϋ. 'Γπήρχον άλλως τε αμαρτή
ματα, τά οποία αΰτδ τδ συμφέρον των έξαγορευομένων δεν 
έπέτρεπε κτήμα κοινόν νά καταστώσι. Κατά τον Μ. Βασί
λειον, φέρ' είπεΐν, τάς εις τήν συζυγικήν πίστιν έξαμαρτησά- 
σας γυναίκας «δημοσιεύειν (ήτοι δημοσία έξομολογεΐσθαι) έκώ- 
λυσαν οί πατέρες ήμών, ίνα μη θανάτου αιτίαν παράσχωμεν 
έλεγχθείσας» 2. Διότι ό πολιτικός νόμος έπέτρεπεν εις τον άν- 
δρα νά φονεύση μίαν τοιαύτην γυναίκα, έάν έπ’ αύτοφώριρ τήν 
συνελάμβανε· καί ποιαν άλλην ίσχυροτέραν αυτός θά εΰρισκε 
κατάθεσιν από τήν επ’ έκκλησίας έξομολόγησιν; Παρόμοιοι 
κίνδυνοι ύφίσταντο δι' άλλα έγκλήματα, οίον φόνους καί συν
ωμοσίας πολιτικάς· ή αναπεπταμένη ομολογία των θά έξέ- 
θετε πιθανόν τους αυτουργούς των εις τήν πολιτικήν δικαιο
σύνην. Ή δημοσία άρα έξομολόγησις καί κατά τό βραχύ διά
στημα καθ’ ο έκυριάρχει, δεν ήδύνατο νά λειτουργή άνευ ρυ- 
θμιστοΰ, μέχρις οΰ δ ρυθμιστής ■— ή έπιεικεστέρα δηλ. καί 
κατ’ ιδίαν έξομολόγησις — έξετόπισεν όλοσχερώς τήν πρώτην, 
τοϋ «έπί τής μετάνοιας πρεσβυτέρου» άναγνωρισθέντος ως ου
σιώδους αξιώματος έν τφ έκκλησιαστικφ κανόνι.

’) Κυρίλ. Άλεξ. είς Ίωάννην κ', 22—23. Mignc 74, 721. 
η Μ. ΒασιΧ. κανών λί’.
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Μόνη ή διήγησίς των ιστορικών Σωκράτους και Σωζο- 
μένου1 περί τής καταλύσεως τοΰ αξιώματος τούτου υπό τοΰ 
Πατριάρχου Νεκταρίου (4-397) άμεσου προκατόχου τοΰ Χρυ
σοστόμου, διά την δημοσίευσιν αμαρτίας, ήν γυνή τις των εύγε- 
νών έξωμολογήθη καί διά τό εντεύθεν προκΰψαν σκάνδαλον, φαί
νεται πως την άνωθι άλληλουχίαν ταράσσουσα. Πώς δμως καί 
τό έπιχείρημα τοΰτο άποβαίνει τεθλασμένος κάλαμος εις τάς 
χεϊρας τών Προτεσταντών, θά φανή έκ τών έξης: Α'. Ή ιστο
ρία αΰτη παρίσταται ως μία τοΰ ίστοροΰντος προσωπική άντί- 
ληψις. «Τοΰτο δέ τί ποτέ έστι, λέγει ό Σωζόμενος, άλλοι μέν 
ίσως άλλως λέγουσιν, έγώ δέ ως οιμαι άφηγήσομαι». Β'. 
Ή κατάλυσις τοΰ άξιώματος κατά τους ίστοροΰντας υπήρξε 
μονομερής, τής Ρώμης μη άποδεχθείσης. Γ'. Αυτοί οι ιστο^ 
ροΰντες εύρίσκουν τήν τοΰ άξιώματος άρσίν ως άντιτιθεμένην 
ού μόνον προς τό άρχάϊον καθεστώς (ή δέ σαφέστατη αΰτη 
μαρτυρία δέν εόοδοι βεβαίως τάς προτεσταντικάς βλέψεις), 
άλλά καί προς τήν ηθικήν ευρωστίαν τών Χριστιανών, άτο- 
νήσασαν αίφνης διά τήν τοΰ πνευματικού έλλειψιν. Δ'. Τοΰ 
Σωζομένου άποδειχθέντος ώς άντιγράφοντος καί λογοκλοποΰν- 
τος τόν Σωκράτη*, ή φαινομενικώς διπλή μαρτυρία καταντά 
μοναδική μαρτυρία· καί testis unus, testis nullus. Ελ Ό 
Σωκράτης δ ίδιος ομολογεί δτι γράφει όχι ό,τι μετά πολυ
μερή βάσανον τής ύποθέσεως έμαθεν, άλλ’ ό,τι άπό τό στόμα 
ενός καί μόνου προσώπου ήκουσε: «ταΰτα παρά τοΰ Εΰδαί- 
μονος άκούσας έγώ, τή γραφή τήδε παραδοΰναι έθάρρησα». 
CT'. Χρυσόστομος, Άστέριος, Κύριλλος καί οί μετ’ αυτούς 
δμοφώνως μάς πληροφοροΰν ότι τό άξίωμα τοΰ επί τής μετά
νοιας ού μόνον δέν κατελύθη, άλλά καί έν πλήρει διατελεΐ 
ένεργείφ. Ή έν πολλοΐς άρά σεσαθρωμένη αΰτη μαρτυρία

ι) Σωχράζ. βι6λ. Ε', ιθ’. Σαζομέν. βιβλ. Ζ’, iC'.
*) Ρ. Batiffol, Etudes d’Histoire et de Theologie Positive. Paris, 1902, 

οελ. 151-2.
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ήμπορεΐ νά υποστηρίξει το πολύ-πολύ μίαν τοπικήν καί 
πρόσκαιρον τού αξιώματος ανακοπήν άλλ’ ούδέν τούτου πλέον

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ'.

'Η δίάγνωσις έν xfj έξομολογήσει.

Άποδειχθείσης ίστορικώς γρανιτώδους τής βάσεως, έφ1 
ής έπερείδεται τδ κατά τήν ’Ακολουθίαν τοΰ Νηστευτοΰ 
’Ορθόδοξον περί προφορικής έξομολογήσεως σύστημα, ή ερευνά 
ήδη έπιζητεΐται των έπί μέρους τής περί ής ο λόγος ’Ακο
λουθίας. Ό Νηστευτής ούδέν γινώσκει περί θαλαμίσκων καί 
απόκρυφων εις δύο κεχωρισμένων, οπού μόλις δι’ οπής τίνος 
συγκοινωνεί διά τών ώτων, ούχί δέ καί διά τής φυσικής οψεως 
ό πνευματικός προς τον έξομολογούμενόν του, ώς παρά τοΐς 
Δυτικοΐς. Ό Νηστευτής, τήν τάξιν καί το πνεύμα διερμηνεύουν 
τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, θέλει τήν έξαγόρευσιν πρόσωπον 
προς πρόσωπον, παρουσία αυτού τού ιερού θυσιαστηρίου καί 
υπό τούς αναπεπταμένους θόλουο τού ναού, οπού καί ή παν- 
ταχοΰ παρουσία τοΰ Παντεπόπτου διαγράφεται καί τδ έκχυ- 
θέν υπέρ τών αμαρτιών ήμών Αίμα τοΰ Μονογενούς ζωη- 
ρώς ιστορείται. Καίτοι τήν τού δεσμεΐν καί λύειν εξουσίαν 
περιβεβλημένος, έν τούτοις δέν υπεραίρεται ό πνευματικδς πρδ 
τοΰ Χριστιανού. Συμψάλλει μετ’ αυτού τδ τρισάγιον. Συν- 
απαγγέλλει μετ’ αυτού τούς ψαλμούς καί δή τδν 50στόν. 
δστις ώς «ψαλμδς μετάνοιας» πρδ τών χρόνων τοΰ Μ. Βα
σιλείου έγνωρίζετο καί ώς έξ ενός στόματος καί μιας καρ- 
δίας άνεπέμπετο ύπδ τού ’Εκκλησιάσματος τφ Κυρίω κατά 
τά κεκρατηκότα έθη πάσαις ταΐς τοΰ θεού έκκλησιαις*. Γονυ- 
κλιτεΐ μαςί του, ποιών τόσας μετάνοιας, δσας αύτός. Έν ευχή 
προεισαγωγική μετά φόβου καί τρόμου καθικετεύει τδν "Γψι-

*) Μ. Βασιλ. έπ·.στ. ξγ, τοΐ; κατά Νεοκα'.σάρειαν κληρικοΐς, Παρίσιοι, 
1638. ζάμ· Γ' αελ. 96—7.
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στον, ούτινος, λέγει, ούκ εστιν ικανός τδ Πανάγιον Όνομα 
έπικαλεΐσθαι διά τδ πλήθος τών άνομιών αυτού. Ιναί αφού κατη- 
χήση τδν αμαρτωλόν καταλλήλως καί τδν προτρέψη πατρι- 
κώς πρδς άνεπαίσχυντον μεταμέλειαν, προσκαλεΐ εΐτα αύτδν 
νά κατοπτρίση τήν ψυχήν του εις πίνακα αμαρτημάτων, ολην 
τήν είδέχθειαν τής κακίας παριστανόντων.

Καί τδν έρωτα λοιπόν, κατά τδν Νηστευτήν:'
«Περί πίστεως, περί ιεροσυλίας, περί αίρέσεως, περί βλα

σφημίας, περί φθοράς παρθένου, περί μεταλήψεως, περί πο- 
σότητος γυναικών, περί πορνείας, περί μοιχείας, περί. .
περί πόθου ατεκνίας, περί εκτρώματος, περί του___ ποιήσαι
βοτάνην, περί μαυλησίας, περί μαγείας, περί όρνεοσκόπων, 
περί μαντείας, περί... , περί φαρμακείας θανάσιμου, περί 
καλλωπισμού δψεως γυναικός, περί τιλλόντων τάς εαυτών 
τρίχας, περί άποστρεφικών τού μή βυζάνειν τά εαυτών παι- 
δία, περί δέματος ή λύματος, περί φθόνου, περί καταλαλιάς, 
περί κατηγορίας, περί ψεύδους, περί κλεψιάς, περί τυμβωρύ
χων, περί λωποδυσίας, περί δόλου, περί ύβρεως, περί πνευ
ματικού πατρός, περί πατραλοίας, περί . . . , περί μιαροφα- 
γίας, περί κλοπής ζώων, περί μέθης, περί αίματος πνικτοΰ 
καί οίουδήποτε, περί παραβλέψεως ενδεούς, περί βρώσεως 
θνησιμαίου, περί πνικτών, περί αρπαγής οίουδήποτε πράγμα
τος, περί μνησικακίας, περί ύπερηφανείας, περί κενοδοξίας, 
περί πτώσεως έχθρών, περί κατακρίσεως, περί φυσιώσεως, 
περί μισανθρωπίας, περί ακολασίας, περί φιλαργυρίας, περί 
γαστριμαργίας, περί άσπλαγχνίας, περί νηστευόντων Σάββατα 
καί Κυριακάς, περί χορευόντων καί τραγψδούντων, περί ποι- 
ούντων παίγνια σατανικά, περί αυλών καί παντός είδους μου- * 8

') Διά λόγους γλωσσικής εΰκοσμίας παραθέτομε'/ τόν πίνακα τής κατά 
Migne β' παραλλαγής τής ’Ακολουθίας, ήτις παρά Μορίνω άποδίδεται εις τόν μο" 
ναχόν Ίωάννην, άποσιωπώντες καί τά χρήζοντα άπσσιωπήοεως. Αί ερωτήσεις 
ιής α παραλλαγής παρέχονται Οπό του Νηστευτοϋ άγαν άναλυτικώς, εντεύθεν 
δ1 ή δυσχέρεια ήμών εις αναγραφήν των ένταϋθα.

8) Παραλείπονται 18 είδη έκ τών τερατωδεστάτων.

Α
.Π
.Θ
.



156 Κωνσταντίνου Καλλινίκου

σικοΰ, περί πορνοβοσκών, περί τόκων δανείζοντος, περί μι
σθών μισθωτού, περί καμπανιστού, περί τών λεγόντων βιοθα- 
νών, περί μνησικακούντων καί αίφνιδίως άποθνησκόντων, περί 
φορούντων φυλακτήρια, περί έμπυριστοΰ, περί παραυλακιστοΰΓ 
περί παρακροατοΰ, περί. .., περί απερχομένων είς γάμους, περί 
άπερχομένων είς μάντεις, περί κακοποιούντων τούς εαυτών δού
λους, περί μανθανόντων ετέρους κακίας, περί ψευδοϋπογρα- 
ψάντων»

Είνε ό ανωτέρω πίναξ διά πάσαν έξαγόρευσιν υποχρεω
τικός καί στερεότυπος ; Είνε υποχρεωμένος δ πνευματικός, ώς 
τάς αύτάς τής ’Ακολουθίας εύχάς έπαναλαμβάνει, οΰτω καί τά 
προμνημονευθέντα 95 αμαρτήματα προ παντός έξομολογου- 
μένου ν’ άπαριθμή, άδιάφορον άν ήλικία, φΰλον, κατάστασις, 
άντιστρατεύωνται, άδιάφορον άν τινα τών άπαριθμουμένων ει
δών τυγχάνουν άφάνταστά καί γεννούν άνατριχιάσεις; Καί 
είνε άνάγκη έπείγουσα νά έρωτα πρώτος ό ίερεύς, χωρίς νά 
έπιτρέπη τήν παραμικράν πρωτοβουλίαν είς τόν Χριστιανόν ρ 
’Άλλαις λέξεσι: μάς παρουσιάζει ένταΰθα δ Νηστευτής μέθοδον 
ήθικής διαγνώσεως τήν αύτήν πανταχοΰ έφαρμοζομένην καί 
άποκλείουσαν πάσαν άλλην;

Προφανώς δχι. Μάς δίδει μόνον Sv παράδειγμα έκ τών 
δυσχερεστάτων καί τίποτε άλλο. Συμεών δ Θεσσαλονίκης τόν 
τρόπον διαγράφων τής έξομολογήσεως είς τάς ήμέρας του, ση- 
μειοΐ δτι δεΐ τόν έξομολογουμενον «προτραπέντα, πάντα λέ— 
γειν άνενδοιάστως έν ταπεινώσει καί άληθεία, καί μηδέν δπο- 
κρύπτειν.... Εί δ’ άγνοεΐ ποια ταΰτα δ έξομολογούμενος, 
όπομνήσασθαί τε καί έρωτάσθαι παρά τοΰ [τήν έξομολόγησιν] 
άναδεχομένου» 8, έξ ου επεταΐ'δττ κατά τήν γνώμην του τήν 
πρωτοβουλίαν έχει δ νοσών. Ό Πατριάρχης Ιερεμίας δ Β' προς 
τούς θεολόγους τής Τυβίγγης έπέστελλεν δτι έν τή έξομολο- * *)

') Migne 88, 1921—24.
*) Moriuas, de Disciplina Poenitentiae, παράρτημα σελ. 131.
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γήσει οφείλει «ο εξομολογούμενος είς δσα δυνη’δγι και ένϋν- 
μηϋ’ϋ κατ' είδος ειπεϊν καί έξομολογήσασθαι μετά συντετριμ
μένης καρδίας. . . "Οσα δέ διά λήθην ή αιδώ ανεξομολόγητα 
έάσειεν, εύχόμεθα τψ έλεήμονι καί πανοικτίρμονι Θεψ, καί 
ταϋτα συγχωρηθήναι αύτψ, καί πεπείσμεθα την συγχώρησιν 
τούτων εκ Θεοΰ λήψεσθαι»'. Γαβριήλ ό Φιλαδέλφειας εν τψ 
περί μετάνοιας Συνταγματίψ του άλλην οδόν υποδεικνύει παρά 
τήν του Νηστευτοϋ. Καί πρώτον μέν, λέγει, οφείλει ό πνευ
ματικός νά Ιπερωτα άν ήμαρτεν ό εξομολογούμενος περί τάς 
δέκα έντολάς· είτα νά έπερωτα αυτόν, άν άμφιβάλλη περί τά 
12 άρθρα τής πίστεως· καί είτα, άν άμφιβάλλη περί τά επτά 
Μυστήρια τής Εκκλησίας2. Είς άρχαιοτέρους μάλιστα τοΰ 
Νηστευτοϋ χρόνους ούδέν άναγινώσκομεν περί άποκεκρυσταλ- 
λωμένου τρόπου έρεύνης των πεπλημμελημένων, άλλά πολλψ 
μάλλον βλέπομεν αυτόν τον αμαρτωλόν όρμεμφύτως έξεμούντα 
τήν ιδιαιτέραν του αμαρτίαν, χωρίς νά πιέζηται δι’ έξωτερι- 
•κών μέσων. «Γυμνών γύμνωσον μώλωπας τψ ίατρψ· είπε 
καί μή αίσχυνθής: έμόν τό τραύμα, πάτερ, έμή καί ή 
πληγή > συνεβούλευε καί ό σχεδόν σύγχρονος τψ Νηστευτή 
’Ιωάννης ό τής Κλίμακος, ύποδηλών, δτι ό ασθενής είνε ό 
τό πάθημά του άπ’ ευθείας γυμνόνων3. Αυτός ούτος ο πί
ναξ τοϋ Νηστευτοϋ κατά τήν μίαν παραλλαγήν διαφέρει από 
τον πίνακα τής άλλης, δεδομένου ότι άμφότεραι παρά τής 
αυτής προήλθον γραφίδος. Είνε άλλως ή αμαρτία τόσον 
ποικίλη καί είς τοσούτους μετατρέπεται μετασχηματισμούς, 
■ώστε θά ήτο λίαν επισφαλές τό έκλαμβάνειν οτι ό παρά τψ 
Νηστευτή πίναξ έξαντλεί δλας της τάς μορφάς καί διαγρά
φει δλας της τάς σχέσεις. Ό πίναξ λαλεΐ περί 95 τής 
αμαρτίας ειδών, έπιμένων ιδίως, ώς δλα τά Κανονάρια τών 
•χρόνων έκείνων, περί τάς σαρκικάς καί κτηνώδεις άθεμιτουργίας, *)

*) Παρά Μεαολωρά, Συμβολ. τόμ. Α’ αελ. 148.
’) Morinus Ινθ’ άν. παράρτημα αελ. 148—9.
’) Παρ’ Άνασιααίφ Σιναΐττ) έρώτ· ε*. Higae 89, 385.
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ών το κράτος φευ ! είνε πολύ έκτενέστερον παρ’ οσον υποτίθε
ται. Πλήν πόσα άρά γε άλλα παραλείπονται είδη, ώς γινώσκει 
ό σημερινός έμπειρος πνευματικός ; ΙΙλεΐστα οσα έκ των ση- 
μειουμένων έν τφ πίνακι, οίον ή βλασφημία, ή απιστία, ή 
άπροπαράσκευος μετάληψις, ή άποστροφή προς τό της μη
τρότητας αξίωμα, ή μέχρις άστοργίας φιλαρέσκεια, ή άνει- 
λικρίνεια, ή ίεροκατηγορία, ή φυσίωσις, ή φιλαργυρία, ή γα
στριμαργία, ή μέχρις απόπειρας βιοθανασίας απελπισία, ό 
ύποβολιμαΐος έμπυρισμός, ό περί τα σταθμά καμπανισμός, 
ό διά της μεταθέσεως τών τοΰ γείτονος ορίων παραυλακισμός, 
ή δι' ύδρομιξίας νόθευσις καί δολίευσις κλπ. κλπ. προκαλοΰν 
καί σήμερον τό σοβαρόν τής Χριστιαν. θεραπευτικής Ινδία- 
φέρον, αφού ή άνθρωπίνη ψυχή θά είνε πάντοτε ή αύτή. 
’Αλλά πάλιν, τίς, προς θεοΰ, έκ τών σημερινών έξομολόγων 
θά είχε τό θάρρος νά καταλέξη ώς αμάρτημα ίσόμοιρον
πρός τά παρατεθέντα άνωθι αμαρτήματα είτε τον μέτριον τοΰ
γυναικείου σκεύους καλλωπισμόν, είτε την άπόσπασιν τών
(λευκών, ώς ύποθέ^ομεν) τριχών, είτε τόν χορόν καί τό
τραγφδιον, είτε τό αύλίζειν, κιθαρίζειν, κλειδοκυμβαλίζειν καί 
οίονδήποτε μουσικόν όργανον παίζειν, είτε τό έπί νομίμω 
τόκω δανείζειν, είτε τό εις γάμους άπέρχεσθαι, ώς ποιεί ό 
άσκητικώτατος Πατριάρχης ;

'Η επιστήμη τής έξομολογήσεως είνε Ιατρική έπιστήμη 
έκ τών δυσχερεστάτων. «"Ωσπερ ούν έπί τής σωματικής θερα
πείας (παρετήρει άριστα Γρηγόριος ό Νύσσης, την Κανονικήν 
έπιστολήν τοΰ οποίου πρέπει νά μελετήση κατά βάθος ό 
πνευματικός) ό μέν σκοπός τής ιατρικής εις έστι, τό ύγιάναι 
τον κάμνοντα, τό δέ είδος τής έπιμελείας διάφορον — κατά 
γάρ την ποικιλίαν τών άρρωστημάτων καταλλήλως καί ή θε
ραπευτική μέθοδος έκάστιρ τών νοσημάτων προσάγεται — 
οΰτω, πολλής οΰσης καί έν τή ψυχική νόσψ τής τών παθών 
ποικιλίας, άναγκαίως πολυειδής γενήσεται ή θεραπευτική Επι
μέλεια, πρός λόγον τοΰ πάθους ενεργούσα τήν ίασιν.... Διό-
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προσήκει ιόν μέλλοντα τήν κατάλληλον θεραπείαν προσάγειν. 
τφ νενοαηκυτι τής ψυχής μέρει [προσάγειν]. Πρώτον μεν έπι- 
σκέπτεσθαι έν τίνι συνέστη το πάθος, εϊθ' οΰτω τω πεπονθότι 
προσάγειν άρμοδίως τήν θεραπείαν, ώς αν μή i)V απορίαν της 
θεραπευτικής μεθόδου, άλλο μεν η τδ νόσησαν μέρος, ί'τερον 
δε τδ τήν θεραπείαν δεχόμενον, ώσπερ αμελεί βλέπομεν πολ
λούς των ιατρών, έν απορία τοΰ πρωτοπαθόντος μέρους, προσ- 
επιτρίβοντας τήν νόσον όι’ ών θεραπεύουσι» Δεν είνε ιατρός 
άξιος τοΰ ονόματος του έκεΐνος οστις, άδαής τών στοιχείων τής 
Παθολογίας καί άδαέστερος τοΰ πολύπλοκου σωματικού ορ
γανισμού, διά μιας καί τής αυτής συνταγής προσπαθεί να ία- 
τρεύση παν νόσημα, άδιαφορών αν οΰτω δεν ώφελή, αλλά 
βλάπτει. Καί δεν είνε αληθής τών ψυχών άσκληπιάδης εκεί
νος, οστις άπειρος τοΰ πνεύματος τών ιερών κανόνων καί 
έτι πλέον άπειρος τοΰ κόσμου, έν ω ή ψυχή διαβιοΐ, διά 
τών αύτών στερεοτύπων έρωτήσεων, καθάπερ διά μαγικών 
επωδών, τήν κατάστασιν τοΰ άμαρτωλοΰ νά διαγνώση έπιζητεΐ. 
Άλλ’ ούτε οί ξηροί τύποι τής Γραμματικής κάμνουν τον φι- 
λόγογον, δσον καί αν είνε αναγκαίοι, ούτε τό γράμμα τών 
Πηδαλίων, Έξομολογηταρίων καί Κανοναρίων τον πνευμα
τικόν.

Τό αν θά ύποβάλη τον έξομολογούμενον ό ίερεύς εις 
ερωτήσεις, ή πολλψ μάλλον (δπερ, καθ’ ημάς, προτιμότερον) 
θά τον άφήση ν’ άνοιξη μόνος τήν κάρδίαν του καί άποκα- 
λύψη έν άκαταναγκάστψ οδύνη τό έλκος·—τό αν, έν περι- 
πτώσει σιγής, θά ύποβοηθήση τήν έξαγόρευσιν προβάλλων 
προ τοΰ άμαρτωλοΰ πίνακα αμαρτιών δμοιον προς τον τοΰ 
Νηστευτοΰ, ή πολλψ μάλλον θά ύποβοηθήση αυτήν ώς κάτο- 
πτρον μεταχειριζόμενος τό Σύμβολον καί τον Δεκάλογον καί 
τά Μυστήρια κατά Γαβριήλ τον Φιλαδέλφειας, ή τήν εις 
τρία θεωρίαν τής ψυχ’ής κατά τήν άμίμητον διαίρεσιν τοΰ

') Migne, 45, 224.
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Νυσσαέως φωστήρος-—το αν εις προφορικήν απλώς θα προ- 
τρέψη τον έξομολογούμενον άνακοίνωσιν, ή θά τψ συστήση 
καί νά καταγράψω έν προηγούμενη αυστηρά αϋτερεύνη τά 
αμαρτήματα του, ώς ό άγιος ’Αντώνιος τους μοναχούς συνε- 
βούλευε' καί είτα μέ τάς σημειώσεις του έφωδιασμενος παρου- 
σιασθή έμπροσθεν αυτού, προσεχών όμως πάντοτε, ΐνα μη 
πρόσωπα άλλα, μεθ’ ών συνέπραξε το κακόν, όνομάζη’·—τό 
άν εις την εκθεσιν μόνον των έν έργιρ καί λόγφ αμαρτιών του 
θά περιορισθή, ή πολλφ μάλλον, προς τούτοις, θά κάμη έξα- 
γόρευσιν καί «τών κρυφίων τοΰ νοΰ κινημάτων τε καί δρα
μάτων» ώς ο οσιος Πλάτωνη,—πάντα ταΰτα καί τά τοιαΰτα 
είνε ζητήματα έλευθέρας εκλογής καί συνετής κατά τάς 
περιστάσεις καί τά.πρόσωπα προαιρέσεως. Άλλ’ ό,τι υπέρ 
παν άλλο έξέχει καί έπείγει έν τή διαγνώσει τών ηθικών 
παθών είνε ό έφοδιασμός τοΰ πνευματικού δι’ηθικών προσόν
των σοβαρωτάτων, οία ή πλήρης καί άπηρτισμένη καί έμπρα
κτος γνώσις τών ευαγγελικών αρχών, ή πατρική καί χριστο- 
μίμητος άγάπη προς τάς πεπλανημένας ψυχάς, ή υπομονή 
έν τή έξασκήσει τοΰ ιερού υπουργήματος, ή παντός γογγυ
σμού καί συμφεροντολογίας άνωτέρα, ό φόβος μήπως έκτυ- 
λίσσων τήν αμαρτίαν προ τού έξομολογουμένου μεταδώση 
μάλλον ή αφαίρεση νοσήματα, ή διηνεκής άνάτασις προς τον 
θεόν διά προσευχών ένδελεχών καί άκοιμήτων, ας αναφέ
ρει έν ταπεινώσει «έκτενώς τοΰ Κυρίου δεόμενος δοθήναι 
|αύτώ] παρ’ Αυτού γνώσεως καί διακρίσεως χάρισμα* τφ

') «"Εκαστος; τάς πράξεις και τά κινήματα τής ψυχής ώς μέλλοντες άλλή- 
λσις άπαγγελλειν, σημειώμεθα καί γράφωμεν’και θαρρείτε oil, πάντως αΐα/υνόμε- 
νοι γνωσθηναι, παυσόμεθα τοΰ άμαρτάνειν». Μ, ΆΌ-ανασίον, Βίος άγ. ’Αντωνίου 
§ 55. Migne 2G, 924. Κυρίως εΐπεΐν, ένταΰθχ δεν πρόκειται περί προφορικής 
προ τοΰ πνευματικού έξαγορεύσεως, άλλα περί γραπτής έρεΰνης τοΰ συνειδότος πρός 
αποτροπιασμόν της Αμαρτίας.

*) Κβϊϊοπονλον Ομολογ. κεφ. ι\ παρά. ΜεσοΧωρά Συυμβολ. τόμ. Α' σελ·

8) Θεο&ώρ. Στονδιτον, ίπιτάφ. εις Πλάτωνα, Migne 99, 809.
331.
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:όντι γάρ λίαν έστί κινδυνώδες τδ πεπαρρησιάσμένως δεσμεΐν 
καί λύειν τούς έν πταίσμασιν άλόντας καί μή κατάλληλα 
τοΐς παθήμασι κατασκευάζειν τα φάρμακα»'. Καί ένταΰθα τοΰ 
λόγου γενόμενοι, δεν δυνάμεθα νά μή παραθέσωμεν δσα έξο
χός τις Θεολόγος έκ των νεωτέρων έρρητόρευέ ποτέ περί 
τών δυσχερείων τής ΐεράς θεραπευτικής. «Είνέ τι τρομερόν 
(έλεγε), είνε τι τρομερόν ό χειρισμός τής αμαρτίας. Ν' άκούης 
συνεχώς περί αυτής καί μήτε νά μολύνησαι, μήτε νά χάνης 
την ηθικήν σου ευαισθησίαν νά συμπαθής τούς συναμαρτω- 
λούς σου καί δμως νά είσαι αύστηρός πρός σεαυτόν νά ένωτί- 
ζεσαι τούς μιασμούς παντός αισθητηρίου καί μολαταύτα νά 
έπιτηρής προσεκτικώς τάς ίδικάς σου αισθήσεις· αυτό δέν είνε 
κατόρθωμα άνθρώπου, άλλα προϊόν τής άκαταπαύστως περι- 
φρουρούσης καί άεννάως άναψυχούσης θείας χάριτος, τής 
ολόκληρον τόν άνθρωπον διατηρούσης έπί τον Θεόν έπεστηρι- 
γμένον, πρός τον θεόν προσατενίζοντα, παρά τοΰ θεού έσφρα- 
γισμένον. Κλήσις άρα σοβαρά ήμών [τών πνευματικών| είνε 
τό νά προσκολλώμεθα άδιασπάστως πρός τόν Θεόν, έάν πρό- 
κηται άληθώς νά έλκύσωμεν την εμπιστοσύνην τών εαυτούς 
εις ημάς άναθετόντων κλήσις ήμών είνε τό νά άσκώμεν έν 
τή αγία πειθαρχία εαυτούς πρώτον, έάν θέλωμεν νά κατα- 
στώμεν ικανοί περί τό τούς άλλους άσκεΐν κλήσις ήμών είνε 
τό νά μή είμεθα τυφλών τυφλοί οδηγοί' κλήσις ήμών είνε τό 
νά συμπεριφερώμεθα αύστηρώς πρός ήμάς, ίνα ούτω μάθω- 
μεν πώς θά καταστώμεν φιλόστοργοι τών άλλων φροντισταί’ 
κλήσις ήμών είνε τό νά άπεχθανώμεθα πάσαν αμαρτωλόν έν 
ήμϊν κίνησιν, πριν ή τούς άλλους συμβουλεύσωμεν νά τήν 
μισούν καί βδελύσσωνται" κλήσις ήμών είνε τό νά ταπεινο- 
φρονώμεν καί ένζήλως προσευχώμεθα, μήτοι εις παγίδα έμ- 
πέσωμεν τού διαβόλου. Διότι, άν μεγάλη είνε ή μισθαποδοσία

’) Νικηφόρου Πατρ. Κιτάλεως επιστ. πρός Θεοδόσιον μοναχόν καί έγκλει
στον Κορίνθου. Migne 100, 1064.

μΛ· Φόβο; ,, ΙΕ (*Ajtoiitog-*£ovvto>; 1916) 11
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τοΰ αξιώματος τούτου, πλήν μέγιστος εΐνε καί ό έξ αύτοϋ· 
κίνδυνος»1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Ή λύσις των πεπλη μμελη μένων.

Μετά τάς προεισαγωγικάς προς τον Θεδν προσευχάς υπέρ 
τε τοΰ έξομολογοΰντος καί τοΰ έξομολογουμένου, έ'πεται, κατά 
τον Νηστευτήν, ή προς έξομολόγησιν προτροπή καί κατήχησις. 
Μετά τήν κατήχησιν ή των αμαρτημάτων λεπτομερής έξα- 
γόρευσις. Καί μετά τήν έξαγόρευσιν άκολουθεΐ ή άπδ τής 
αμαρτίας λύαις. Διότι, κατά τήν διαβεβαίωσιν πολιάς συγ
γραφής, «άμα τψ είπεΐν τινα των πλημμελησάντων: ήμάρ-
τηκα τω Κυρίω, αποκρίνεται τό άγ. Πνεΰμα: καί Κύριος 
άφήκέ σοι τήν αμαρτίαν, Φάρρει, ού μή άπούάνγις»2. Παρέ
χεται δέ ή τοιαύτη λύσις έν επτά λυτηρίοις εύχαΐς, ών τάς. 
δύο πρώτας, τάς εις τον έξομολογηθέντα άπευθυνομένας, εΐ- 
δομεν ήδη είς τδ α' κεφάλαιον. Των δ’ ύπολειπομένων 
πέντε εύχών, των έκλιπαρουσών τά έλέη τοΰ Θεοΰ, γνωστό
τατη ιδίως τυγχάνει ή προτελευταία : «Κύριε, Ί. Χριστέ, υίέ 
τοΰ Θεοΰ τοΰ ζώντος», ή έν τή λειτουργία μέν τοΰ ’Ιακώ
βου ως ευχή ίλασμοΰ άπαντωσα έν τψ τέλειή μέχρι δέ σήμε
ρον χρησιμοποιουμένη υπό των πνευματικών μας ως κατ’ 
έξοχήν συγχωρητική ευχή. Τν’ άντιληφθή ό αναγνώστης τδ 
καθόλου αυτών πνεΰμα, μεταφέρομεν τρεις ένταΰθα έκ τών 
πέντε.

«Δέσποτα Κύριε ό Θεός, ό καλών δικαίους είς αγιασμόν καί 
αμαρτωλούς είς τό δικαιώσαι αυτούς· πρόσδεξαι τήν μετάνοιαν 
τού δούλου σου δεινός καί, προσπίπτοντα τή μεγαλωσύνη Σου έν

’) Έ. Pusey, The Entire Absolution of the Penitent, έν Famous Ser
mons ed. by D. Macleane, London 1911. αελ. 274.

’) Άποστολ. Διαταγ. βιβλ. Β', ιη'. Migae 1, 629.
s) Hammond, Liturgies Eastern and Western, Όξφόρίη, 1878. αελ.54—55.-
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εξομολογήσει των ήμαρτημένων αύτώ, έ?ευθέρωσον ώς αγα
θός καί λύτρωσον αυτόν εκ πάσης σαρκικής αμαρτίας· λάμπρυ- 
νον έκ πάσης έρρυπωμένης συνειδήσεως· καθάρισον καί ένδυνά- 
μωσον έν τή εργασία τών σών έντολών- καταξίωσον τής άφέσεως 
τών αμαρτιών αύτοΰ' Γνα διά καθαρότητος ψυχής καί σώματος 
κατασκήνωσαν επ’ αυτόν τό άγ. ΙΙνεΰμα κληρονόμον απόδειξη 
τής βασιλείας τών ουρανών χάριτι καί οΐκτιρμοΐς καί φιλαν
θρωπία. .. . ».

«Κύριε ό θεός τής σωτηρίας τών δούλων Σου, ό ελεήμων 
καί οίκτίρμων, 6 μακρόθυμος καί πολυέλεος, ό μετανοών έπί 
ταΐς ήμετέραις κακίαις, ό μη βουλόμενος τόν θάνατον τοΰ αμαρ
τωλού ώς τό έπιστρέψαι καί ζήν αυτόν αυτός καί νυν παρακλή- 
θητι έπί τον δοΰλόν Σου τόν δείνα καί παράσχου αυτί) συγγνώ
μην αμαρτιών, ίλασμόν άνομιών, συγχωρών αύτψ παν πλημμέ
λημα εκούσιόν τε καί ακούσιον. ΑιαλΧάγψ9ι καί ενωσον αυτόν 
rfj άγια Σου ’Εκκλησία έν Χριστώ ’Ιησού τω Κυρίω ήμών, μεθ’ 
ου Σοι κράτος, μεγαλωσύνη καί μεγαλοπρέπεια......

«Πάτερ Κύριε, μη παραδώης τον δοΰλόν Σου δείνα υπό 
χείρας τού διαβόλου, Γνα μή οί εχθροί ήμών έπιχαρώσιν έφ’ 
ήμάς. Δός έπί τώ στόματι αυτού τήρησιν έντολών, καί έπί τοίς 
χείλεσιν αυτού σφραγίδα κρυφίαν, Γνα μή λαλή δόλον καί, οφθαλ
μόν ύπερήφ^ινον άπώσας άπ’ αυτού καί στρήνος καί κακίαν, 
καθάρισον έκ τής ψυχής αύτοΰ πνεύμα σκληρόν καί ύπερήφανον- 
καί γλώσσα δολία μή ήτω έν αύτώ. Έπίστησον, Κύριε, έπί 
τήν διάνοιαν αυτού πνεύμα άγαθόν. καί καθάρισον αυτόν από 
παντός ακαθάρτου πνεύματος· άποτίναξον άπ’ αυτού πάσαν τα
λαιπωρίαν συγχώρησον αύτώ παν αμαρτημάτων όφείλημα' έπί- 
βλεψον έξ ούρανοΰ καί εδφρανον αύτόν, δτι έπί Σοί ήλπισε. 
Καί ένδυνάμωσον αύτόν τη δυνάμει τού Πνεύματός Σου τού αγίου' 
καί μή έάσης αύτόν καταποθήναι υπό τού διαβόλου, δτι Σύ 
έρρύσω ήμάς έκ θανάτου αιωνίου διά τής χάριτος τού Χριστού 
Σου, μεθ’ ού εύλογητός εΐ.
"Ό,τι κινεί έν πρώτοις τήν προσοχήν μας είς τάς άνωθι 

λυτηρίους ευχάς, εϊνε ή άκρα του λεκτικού των ταπείνωσις, ή 
παραπομπή τού τήν έξαγόρευσιν δεχομένου είς τδν μόνον άνα- 
μάρτητον θεόν, ή άπόσβεσις, ούτως είπεΐν,τοΰ δργανικοΰ Ενώ
πιον τού Ποιητικού Αίτιου. Οιον χάσμα μεταξύ τής παπιστι—
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κής καινοτομίας τοΰ 130U αίώνος Ego te absolvo (έγώ σε 
απολύω της αμαρτίας)1 οπού δ ιερατικός εγωισμός συμπνί- 
γει τον μέγαν Έλεήμονα, και τψν ορθοδόξων συγχωρητικών 
δεήσεων, έν αίς ό Θεός έξαίρεται ως δ έν τψ μυστηριψ τής 
μετανοίας τελεταρχών καί καθαίρων καί συγχωρών καί συν
διαλλάσσω'; καί τάς αμαρτίας τοΰ κόσμου οίκ^ιρμόνως βα- 
στάζων! Πλήν αν τοϋτο είνε άληθές, δεν είνε δμως ήττον 
αληθές καί τδ δτι έν τή τοιαύτη συγχωρήσει καί συνδιαλλαγή 
δ ίερεύς τυγχάνει παράγων σημαντικώτατος καί απαραίτητος* 
τόσον απαραίτητος, ώστε άνευ αύτοΰ ή τρέμουσα δεξιά τού 
αμαρτωλού να μή έφάπτηται τής ευλογητής δεξιάς τοΰ Ύψί- 
στου. Ό άσωτος υιός βέβαια άπήλθε κατ’ ευθείαν προς τον 
πατέρα του, προ αυτού γονυπετών καί τον αυτού δεόμενος 
εξιλασμόν. Άλλα την «στολήν τήν πρώτην», τήν στολήν 
τής ασπίλου αγνείας ήν έφερε προ τής άπομακρύνσεώς του 
από τού πατρικού οίκου, τήν στολήν τής παλαιάς υιοθεσίας 
του οι δούλοι έφερον κατά διαταγήν αυτού τού Πατρός του. 
Τίνες δέ οί δούλοι ούτοι, είμή οί απόστολοι καί οί τών απο
στόλων διάδοχοι, προς οΰς ως μεμβράνην άδαπάνητον καί έν- 
ταλτήριον αίώνιον τούς μεγάλους έκείνους λόγους κατά τήν 
μεγάλην καί μοναδικήν ήμέραν τής Άναστάσεως έπισήμως 
έβόησεν ό τού κόσμου Σωτήρ <άν τινων άφήτε τάς αμαρτίας, 
άφίενται αύτοΐς, αν τινων κράτητε, κεκράτηνται*; Τό λέγειν 
άρα : «δεν έχω ανάγκην τού ίερέως* άποτείνομαι προς τον 
Θεόν κατ’ ευθείαν» άντίκειται προς αυτό τό θέλημα τού Θεού, 
δστις τούς ρακώδεις καί άσωτους υιούς Του άμφιάζει διά τών 
τής χάριτος καινουργών στολών έν τε τή μετανοία καί τψ 
βαπτίσματι, ναί, αλλά τή δρατή συνεργεία τών ιερέων Αυτού, 
καθ' ον τρόπον καί τούς σωματικώς ασθενείς Αυτός ιατρεύει, 
αναμφιβόλους, άλλά τή οργανική συμπράξει τών άσκληπιαδών

‘) Κατά τήν μαρτυρίαν αύτοΰ τοΰ Μαρίνου. "Ορα MotinUB, De Disciplina 
Poenitentiae Lib. viii c. 8—13.
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Του. Καί το λέγειν : «ή μετά τοΰ θεοϋ συνδιαλλάσσουσα είνε 
ή έν όλομελεία Εκκλησία καί όχι άπλώς οι τής Εκκλησίας 
ποιμένες» δέν εχει ιστορικήν την βάσιν. Διότι καί επί Χρι
στού ή Εκκλησία άπηρτίζετο άπό πλείονας των Δώδεκα- καί 
δμως την έξουσίαν τού δεσμεΐν καί λύειν δέν ένεχείρισεν ό Κύ
ριος καί εις τούς Έβδομήκοντα, περί ών λαλούν τα Ευαγγέ
λια, ή τούς Πεντακοσίους άδελφούς, περί ών γράφει ό Παύ
λος, άλλα μόνον εις τούς Μαθητάς Του *.

*) "Eitetou τό τέλος.
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ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΥΠΟ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Ε ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

'Ως έλέγομεν έν τοΐς όπισθεν, το Θέατρον αποτελεί τήν 
άνωτάτην καί τελειότατην της Τέχνης μορφήν καί έκφανσιν, 
διότι έν αύτψ συγκεντρούμεναι εύρίσκουσι στάδιον καλλιέρ
γειας, άναπτύξεως καί έπιδείξεως πασαι συλλήβδην αί Κα- 
λαί Τέχναι, έν συγχρονιστική συνεργασία άπαρτίζουσαι τά 
καλλιτεχνικά έργα τής δραματικής Τέχνης. Ή μουσική, ή 
ζωγραφική, ή πλαστική, ή αρχιτεκτονική καί ή ποίησις, 
μετά τής διακοσμητικής καί τής όρχήσεως, συνεργάζονται 
εις τήν άποτέλεσιν μιας συνολικής αισθητικής έντυπώσεως 
έκ ποικίλων καλαισθητικών συναισθημάτων, συγχωνευομένων 
είς μίαν ζωηροτάτην αισθητικήν συγκίνησιν *. Έν τψ Θεάτρψ 
συναντώνται έπί τό αυτό πάσαι αί καλλιτεχνικαί έπιρροαί, 
καί ή σκηνή αποτελεί τοιουτοτρόπως οίονεί τήν συνισταμένην 
τής Τέχνης, τήν ύψίστην καί άνωτάτην έκφρασή τής Αι
σθητικής 2.

*) Συνέχεια από σελ. 135 τοΰ ΙΕ τόμ. καί τέλος.
’) «Tout ce qui est stoique, est antitheatral» (Lessing, Laocoon o. 11).
’) Αί πρώται πέντε των Καλών Τεχνών εΐνε αί μεγάλαι καί κύρια’., πασαι δ’ 

είς διαφόρους ύπό διαφόρων κατανέμονται συνομοταξίας ή κατηγορίας. Οίίτω κατά 
τόν Taine (Philosophic de l’Art, I a. 14, 43 καί II, σ. 237-238), ή ποίησις,
ή πλαστική καί ή ζωγραφική άποτελοΰσιν ίδιαν κατηγορίαν, γνώρισμα έχουσαν τήν 
μίμηαιν, αί δέ λοιπαί δύο, ή μουσική καί ή αρχιτεκτονική, πρός ταΐς ίδιότησιν-
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Ή μορφή, ύπο τήν οποί αν παρουσιάζονται έν τώ Θεά- 
-ιρφ συνδεδυασμέναι και πάοαι μέν αί Τέχναι, ιδία δ’ αί εις 
αυτήν προσφυέστερου έπικουρικαί (ζωγραφική, πλαστική, μου-

περιεκτικδν αυτής χαρακτήρα, κυρίως είπεΐν, άπέκτήσε τήν 
εξαιρετικήν ταύτην καί μοναδικήν έν ταϊς Καλαΐς Τέχναις 
θέσιν, άλλ’ ως εκ τής ίδιότητος αυτής τοΰ τή βοήθεια αυ
τών έπιτηδειότερον καί επιτυχέστερου άναπαράγειν ενώπιον

ας έχουσι κοινάς μετά τών άλλων, ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν κέκτηνται τάς 
μα&ηιιατικάς σχέσεις, 6έν είνε όμως καί μιμητικά!, εν αΰταΐς μή έκδηλουμένης μι- 
μήσεως των πραγματικών αντικειμένων. Των τελευταίων τούτων πάλιν ή μέν 
πρώτη, πλήν τών μαθηματικών σχέσεων (μελψδία, αρμονία) εκφράζει πιστώς καί 
άμέσως μετά λεπτότητος καί δυνάμεως οδύνην, χαράν, οργήν, άγανάκτησιν καί πάσαν 
συγκίνησιν τοΰ ζώντος δντος μέχρι τών άδιανοητοτέρων αποχρώσεων καί τών άσυλ- 
ληπτοτέρων λεπτομερειών (σ. 4δ)- ή δέ βευτέρα διακρίνεται πασών τών άλλων 
κατά τόν κατ’ έξοχήν πρακτικόν αυτής χαρακτήρα, διότι αί μέν λοιπαί Τέχναιείνε 
απαύγασμα εσωτερικής άποκλειστικώς διαθέσεως, τάσεώς τε καί κλίσεως, αύτη 
δ' έκδηλοϋται ώς εξωτερική υλική ανάγκη (Θ Σιμίτ, Εισαγωγή εις τήν παγκό
σμιον "Ιστορίαν τών Τεχνών σ. 37). 'Ο θ. Στμιτ (σ. 10 — 12) ποιείται διττήν 
ταξινόμησιν τών Καλών Τεχνών' α') κατά τά είδος τής φαντασίας, καί β’) κατά 
τό είδος τής καταστάσεως. Καί έν μέν τή πρώτη περιλαμβάνονται ή ζωγραφική 
(δρασις), ή γλυπτική (άφή), ή μουσική (ακοή), τό μιμόδραμα [‘.παντομίμα, μιμι
κός χορός, ballet] (κινητική) καί ή φιλολογία (προφορ. λόγος)· έν δέ τή δευ- 
τέρα αί Τέχναι τής λεπταισθησίας, τής βουλήσεως, τής σκέψεως καί τής συγκινή- 
σεως. Ό Radloff (Φιλοσ. Λεξ. σ- 267) ώς κοινά γνωρίσματα πασών τών Κα
λών Τεχνών άναφέρων τήν εκλογήν τοΰ αντικειμένου, τήν έπεξεργασίαν αΰτοϋ καί 
«είδοποίησιν», ήτοι τήν εις ώρισμένον είδος ένοάρκωσιν τής έκλεγείσης ιδέας, 
προσάγει δύο συνομοταξίας : α) κατά τάς σχέσεις τοΰ τόποσ, άς προσλαμβάνει ό 
οφθαλμός (αρχιτεκτονική, πλαστική, ζωγραφική), κατά τάς σχέσεις τοΰ χρόνου, 
άς προσλαμβάνει ή ακοή (μουσική καί ποίησις), καί κατά τόν χαρακτήρα τών 
άναπαριστωμένων αντικειμένων β) τύποι νεκροί (αρχιτεκτονική), τύποι έμψυχοι 
(πλαστική καί αρχιτεκτονική), τύποι πνευματικής δημιουργίας (ποίησις), καί εκ
δηλώσεις αίσθανομένης ψυχής (μουσική). Κατ’ άλλους (ΐδε Μεγ. ρωσ. Έγκυκλ. 
Πετρούπ. 1902, τ. 10 σ. 194—195) αί Καλαί Τέχναι διαιρούνται εις αντοτεί,εΐς 
δημιουργικός καί εις αναπαραγωγικός. Καί αί μέν πρώται είνε α) άφηρημέναι κατά 
σχέαιν τόπου (αρχιτεκτονική, διακοσμητική), χρόνου (μουσική), καί τά συναμφό- 
τερον, τόπου καί χρόνου (χορός), καί 6) συγκεκριμένοι, άντιστοιχοΰσαι κατά τάξιν 
^ρός τά τρία είδη τών άφηρημένων ώς έξής: τόπος—ζωγραφική, πλαστική, ανά
γλυφος· χρόνος - ποίησις, τό δέ συναμφότερον, μιμική. Ή μιμική μετά τοΰ χο
ρού αποτελεί τήν παντομίμαν, συνδυάζεται δέ καί πρός τήν ποίησιν καί πράς τάς
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των θεατών τήν ιστορίαν καί τήν ζωήν των άνϋρώπων καί- 
τοϋ άνθρωπον. Το δράμα, μίμησις δν τής άνθρωπίνης ζωής 
καί πιστή τής ανθρώπινης φύσεως έρμηνεύς3, συμβιβάζει τήν 
παράδοσιν καί τήν έμπνευσιν, ήτοι τον βίον τής ιστορίας 
καί τήν ζωήν τήν σύγχρονον. Έν αύτψ έξελίσσονται δφθαλ- 
μοφανώς ως ζωνταναί καί πραγματικαί άφ’ ενός μέν αί μεγα
λοπρεπείς περιπέτειαι των ποικιλωτάτων μεταβολών καί άστα- 
θειών τών άνθρωπίνων τυχών, άφ’ ετέρου δ’ δ πολυμορφότα- 
τος καί πολυσυνθετώτατος εσωτερικός ψυχικός κόσμος τού 
άνθρώπου κατά τάς μάλλον απόκρυφους, απροόπτους, αιφνί
διας καί βαθείας τής ψυχής αύτοΰ ταλαντεύσεις, μεταπτώ
σεις, Απογοητεύσεις καί διαψεύσεις, ολόκληρος συλλήβδην ό 
πολυδαίδαλος κυκεών τής ζωής τής ψυχικής, τών αισθημά
των καί τών σκέψεων, τής καρδίας καί τής διανοίας, ή συν
ολική άνθρωπίνη ζωή ζωντανή, πραγματική καί άπτή.

Άλλ5 αί συγκρούσεις αύται καί μεταπτώσεις Ιν τε τφ 
ίστορικφ καί τψ άτομικφ βίψ προέρχονται έκ τής έν τε τή 
ίστορίφ καί τή ψυχή ζωηράς πάλης τών προτερημάτων καί 
τών έλαττωμάτων, τοΰ άγαθοϋ δήλον δτι καί τοϋ κακού, δια 
τούτο δέ προς παραγωγήν τής προσηκούσης έκ τής πάλης

έν τόπφ έκδηλουμένας Τέχνας έν τή σκηνική εμφανίσει τοϋ δράματος- έν τφ 
μιλοδράματι μετά τής μιμικής συνδυάζεται καί ή μουσική. 'Αναπαραγωγικοί ίέ 
Τέχναι λέγονται αί μή άπλώς άναπαράγουσαι μόνον (ώς ή φωτογραφική), αλλά 
καί άφ’ έαυτών δημιουργικόν τι αυνειαφέρουσαι. Φέρεται καί «άλληγορική Τέχνη», 
ήν έν τούτοις διακρίνουσιν από τής Τέχνης καθόλου έφ’ όσον έπί τό ζωηρότερον 
έκδηλοϋται έν τφ έργψ ή αλληγορία ή ή συμβολική αΰτοϋ έννοια, καίτοι, έΕ 
άλλου, έκαστη Τέχνη άπό αισθητικής έπόψεως δύναται νά θεωρήται συμβολική’ 
Έκ τών Καλών Τεχνών ή διαχοσμητιχή Τέχνη νόμους έχει τόν ρυθμόν τών γραμ
μών, τό κατά φαντασιώδεις συνδυασμούς ποικιλόχρωμον, καί τήν συμμετρίαν, είνε 
δέ Τέχνη μιμητική κατ’ έμφυτον τοϋ άνθρώπου καλαίσθητον τάσιν πράς τό μιμεϊ- 
αθαι τό έν τή άψύχφ καί τή έμψύχψ φύσει καλόν, καί κατ' αυτό αϋτοκοσμεΐσθαι 
καί διά τοΰ κόσμου άναπληροϋν πραγματικός ή φανταστικός έν τψ σώματι ελ
λείψεις (εντεύθεν τά κοσμήματα καί ή πρός τόν συρμόν αυμμόρφωαις), είτε κο- 
σμεϊν τά έργα τών έαυτοΰ χειρών. Περί δέ τοϋ χοροΰ έγένετο 4 προσήκων λόγος 
έν τοΐς ίπισίεν.

*) Σαιμμάρπου Γιραρδίνον, Μαθήματα δραματολογίας τ. Δ', 61. Β' , 161.
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ταύτης έντυπώσεως το δράμα εμφανίζει τύπους ισχυρούς μέν, 
άλλ’ ατελείς και έστερημένους ψυχικής ισορροπίας, ώς έκ 
τούτου δ’ έκδηλοΰντας πάθος ή πνευματικήν τινα ενέργειαν 
καί διάθεσιν μετά τοσαύτης δυνάμεως, κυριαρχίας, υπερβολής 
καί δυσσναλογίας προς τάς λοιπάς τοΰ ανθρώπου έκφάνσεις 
καί ένεργείας, ώστε, ή μέν εξέλιξις τής πάλης νά κορυφώται 
εις παντοίαν οδύνην καί καταστροφήν, ή δέ λύσις αυτής νά 
ύποτάσσηται εις άνώτερόν τινα ηθικόν νόμον, τον νόμον τής 
θρησκείας, τής τιμής, τής φιλοπατρίας, ί'να άποβή τδ δράμα 
διδακτικόν καί εποικοδομητικόν Ή τοιαύτη φύσις τοΰ δρά
ματος καθιστά αυτό πηγήν των ισχυρότατων καί τελειοτάτων 
συγκινήσεων, των προερχόμενων καθόλου από τής μιμήσεως 
τής ανθρώπινης φύσεως, διότι ή δραματική Τέχνη είνε ή 
μόνη δυναμένη νά πλησιάζη προς την ζωντανήν πραγματικό
τητα, τηρουμένου, εννοείται, πάντοτε καί απαρέγκλιτους τοΰ 
δρου τής φαντασιώσεως, τον όποιον τόσον μέν καλώς έγίνω- 
σκε το άρχαϊον ελληνικόν θέατρον, τόσον δ’ ήγνόησεν ή 
ύπεράγαν πραγματιστική αγροικία τοΰ ρωμαϊκού Θεάτρου εν 
ταΐς μονομαχίαις τοΰ Κίρκου, ώς είδομεν ήδη αλλαχόΰ’1. Έν- 
τεΰθεν καί ·η επί των ανθρώπων έπίδρασις τοΰ δράματος 
υπερβάλλει πάσαν από οίαςδήποτε άλλης Τέχνης επήρειαν, 
διά τοΰτο δ’ αποβαίνει σπουδαιότατος αγωγός παντοίων αισθη
μάτων, εύγενών μέν, γενναίων καί καθόλου αγαθών όταν τοΰτο 
ήνε φορεύς υγιών ηθικών αρχών, αγενών δέ, χθαμαλών καί

4) Η. Tiline [■-] II, 291—292. Σαιμμάρκου Γιραρδίνου [3] Α, 116. 304- — 
Τοιαϋτα γενικώς κυριαρχοΰντα έν τω δράματι πάθη ό Taine φέρει έν μέν τη 
αρχαία Έλλάδι τήν αλαζονείαν, χήν μνησικακίαν («κότος»), τήν πολεμικήν μανίαν, 
τήν φονικήν φιλοδοξίαν, χήν υίϊκήν έκδίκησιν καί πάντα τά φυσικά καί αυθόρμητα 
πάθη, έν δέ τή ‘Ισπανία καί τή Γαλλίφ τήν ίπποτικήν τιμήν, τόν παράφορον 
έρωτα, τόν έμπυρον θρησκευτικόν ζήλον, καί πάντα τά μοναρχικά καί «κεκαλλιερ- 
γημένα» αισθήματα, τέλος δ1 έν τή συγχρόνψ Ευρώπη τά ανικανοποίητου του αν
θρώπου έκ τε έαυτοΰ καί τής κοινωνίας. Τούς ϊσχυροτέρους χαρακτήρας καί τά 
έντονώτερα αισθήματα άπαντώμεν ϊδίφ παρά τω Σαίξπηρ καί τφ Μπαλζάκ ([3) 
II, 291-292).

5) Σαιμμ. Γιραρδίνον [3] Α, 11.
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κακών όταν χρησιμοποιήται άταλαιπώρως προς τέρψιν μόνον 
καί ύποκνισμόν τών έπιμέμπτων κλίσεων και παθών. Ώς δέ 
πάσα Καλή Τέχνη, οΰτω καί το δράμα δεν έχει μέν άμε
σον αυτού αποστολήν τό κήρυγμα τής ηθικής, άλλ’ ώς δυ- 
νάμενον ζωηρότερον ή αί λοιπαί νά είκονίση τό τε αγαθόν 
καί τό κακόν, χρησιμεύει ώς κάλλιστος βοηθός τής 'Ηθικής, 
δταν τό μέν κακόν παριστα έν όλη αύτοϋ τή φρικτή εΐδε- 
χθεία, εις δέ τό αγαθόν παρέχη τον οριστικόν θρίαμβον καί 
τήν τελικήν νίκην6.

Ή ζωή, τήν οποίαν αναπαράγει τό δράμα από σκηνής»· 
ώς πεδίον συναντήσεως ελευθερίας άφ' ενός καί αμαρτίας 
άφ’ ετέρου, παρουσιάζεται υπό δύο κυριωτάτας όψεις: τήν
τραγικήν καί τήν κωμικήν, ίνα δέ καταντήσωμεν είς τον 
καθορισμόν τής θέσεως του Θεάτρου έν τψ άνθρωπίνφ βίψ, 
θεωροΰμεν άναγκαΐον ν' άναλύσωμεν τα δύο ταΰτα θεμελιώδη 
στοιχεία τής άνθρωπίνης ζωής πρό·ς εύκρινεστέραν κατανόη- 
σιν τής καλλιτεχνικής αυτών άναπαραστάσεως.

Τό τραγικόν—κατά τον Σιέλλιγγ — είνε σύγκρουσις μεταξύ

ϋ) Ό 2. Γιραρδΐνος εν σχέσει προς τούτο άποφαίνεται ώς έςής · *’0λέθριον 
είνε νά άνάγτ) τις έν τψ δράματι τό κακόν εις αγαθόν, νά άφαιρή τής κακίας τήν 
φρίκην της καί νά καθιστά αυτήν έρασμίαν ή συγγνωστήν ολέΟριον έν ένί λόγψ 
είνε τό σόφισμα καί τό ψευδός. Ύπάρχουσι δραματικοί συγγραφείς καί μυθιστο- 
ριογράφοι είκονίζοντες ώς ώραϊα τά πονηρά πάθη καθ* ολον τό δράμα ή τό μυθιστό
ρημα» τιμωρουντες οέ αυτά κατά τήν λυσιν. Τό κακόν ούτω θριαμβεύει καθ’ ολον 
τό εργον, πατάσσεται δέ μόνον είς τό τελευταΐον κεφάλαιον. Τό φθαρτικόν τούτο 
θέαμα φέρει επί σκηνής άλυτον τό αίνιγμα, οπερ βασανίζει επί γης τούς χρηστούς 
ανθρώπους καί εμβάλλει είς πειρασμόν τάς ασθενείς ψυχάς, τούτέστι τήν ευημε
ρίαν τών πονηρών απέναντι τής κακοπραγίας τών αγαθών* (f3] Γ', 49G—497) · 
Τούτο βεβαίως εΐνε ορθόν προκειμένου περί τής έν τψ δράματι ώρΜοπαιήσεως 
τού κακού, διότι, άν τό κακόν δέν παρίστατο πόλλάκις θριαμβεύον έν τή ζ<οή, ού 
μόνον Οά παρεβλάπτετο αυτή ή ουσία τού δράματος, άλλά καί θά ήλέγχετο ψευ
δής ή ελλιπής ή μιμησις τής ζωής. Τό κακόν δυνατόν νά παριστάται κατά τήν 
έξέλιξιν τού δράματος θριαμβεύον, ό δε θρίαμβος αυτού κατά τήν δέσιν αυτού έξι- 
κνεϊται εις τό ύπατον σημεϊον όταν όμως ή λΰσις έπέλθη διά τής καταστρο
φής τού κακού και τού θριάμβου τού αγαθού, αί έν πειρασμψ τελούσα*. Ιιυχαί 
ανακουφίζονται, ικανοποιούνται καί εύρίσκουσι τήν λύσιν τού μεγάλου τούτου 
βιωτικού προβλήματος εν τή θεία δικαιοσύνη.
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■τί|ς υποκειμενικής ελευθερίας άφ’ ενός καί τής άντικειμενικής 
ανάγκης άφ' ετέρου, άπολήγουσα εις καταστροφήν καί διεγεί- 
ρουσα παρά τφ θεατή αίσθημα φόβου μέν διά τδ μέγεθος τής 
άπειλουμένης συμφοράς, έλέου δ’ έκ συμπαθείας προς τδν 
πάσχοντα7. 'Αποκαλύπτεται ούτως εν τώ τραγικφ ό κόσμος 
τής άντιφάσεως, άντιθέσεως καί συγκρούσεως. Ό κόσμος 
τής έλευθερίας αίφνης αποκαλύπτεται ών έν ταύτφ καί κό
σμος των σκληρών τοΰ μοιραίου καί τής ανάγκης πλη
γμάτων, ή άλληλαντιμετώπισις δε των δύο τούτων επόψεων 
τής ζωής παρουσιάζει τον κόσμον τής πραγματικότητος άντί- 
θετον προς τον κόσμον τοΰ ιδεώδους. Τδ φαινόμενον τούτο 
τής άντιφάσεως καί άντιθέσεως παρατηρεΐται καθ’ δλην την 
έκτασιν τοΰ άνθρωπίνου βίου, αί κύριαι φάσεις τοΰ οποίου δύ- 
νανται νά όρισθώσι τδ μέν έν ταΐς σχέσεσι τοΰ ανθρώπου 
προς την φύσιν, τδ δ’ έν τφ ψυχικφ αύτοΰ τούτου κόσμω. 
Κατά την πρώτην περίπτωσιν βλέπομεν την άντίθεσιν προκύ- 
πτουσαν έν τοΐς φαινομένοις τής φυσικής φθοράς, έμφανιζο- 
μένην έκεΐ ένθα δεν θά έπρεπε νά την άναμένωμεν. Τδ 
ώραΐον δημιούργημα μαραίνεται καί φθίνει καί ύπόκειται είς 
σήψιν καί φθοράν ό άνθρωπος κατατρύχεται ύπδ παθών καί 
βασάνων αί δυνάμεις τής φύσεως καταστρεπτικώς έπιδρώσιν 
έπί τής άνθρωπίνης ζωής· ο νεανίας έν τφ ανθεί τής ηλικίας 
καί ό άνήρ έν τή άκμή τών δυνάμεών του γίνονται βορά 
νόσων καί λεία θανάτου’ εΰελπι μέλλον άνακόπτεται καί μα- 
ταιοΰται ύπδ ατυχήματος αιφνίδιου· ένδεδειγμέναι μεγαλοφυ'ίαι 
άπόλλυνται έν ένδεια καί θνήσκουσι τών πάντων έστερημέ- 
νοι. Κατά την δευτέραν περίπτωσιν ή άντίθεσις φαίνεται προ- 
κύπτουσα έκ τοΰ έσωτερικοΰ κόσμου τοΰ άνθρώπου καί έν τφ 
βάθει αυτής τής άτομικότητος αΰτοΰ. Ούτω βλέπομεν εύγενεΐς 
καί υψηλούς χαρακτήρας άπολλυμένους ές έσιοτερικής τίνος 
αγωνίας έρριζωμένης έν τφ έσω «έγώ» καί παραγούσης αντί-

) Πρ6λ. Radloff [41 σ. 610 -620.
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φασιν μη λυσμένην εις ισορροπίαν δριστικήν πρός τε εαυτούς 
και τδ περιβάλλον ανθρώπους έν ύψηλώ έπιπέδω ίσταμένους, 
διαρκώς τείνοντας καί προσπαθοΰντας νά πραγματώσωσι μέγα 
καί εύγενές ιδεώδες, άλλα καί διαρκώς προσκρούοντας προς 
ποικίλα καί άλλεπάλληλα κωλύματα καί άποτυγχάνοντας, 
εξαντλούμενους δέ καί φθειρόμενους εν τή άντιθέσει ταύτη, έν 
ή τδ ιδεώδες παρουσιάζεται ώς ανέφικτος διωκόμενη σκιά. 
Πάσα οδυνηρά περιπέτεια, φυσική τε καί ηθική, πάσα βιω- 
τική άντιξοότης, πάσα αστάθεια, διάψευσις καί αποτυχία, 
πάσα έλπίδος έξάτμισις, βεβαιότητος απάτη, υπολογισμού άνε- 
πιτυχία, πάς θρίαμβος αδικίας, διωγμδς άθωότητος καί δικαι
οσύνης, πάσα συλλήβδην άντίθεσις καί σύγκρουσις τής πρα- 
γματικότητος πρδς το ιδεώδες, γεννά ψυχικήν καί αισθηματι
κήν ανωμαλίαν, κλονισμόν καί τρικυμίαν καταλήγουσαν εις τρο- 
μεράν εκρηξιν, ήτις αποτελεί τδ υψιστον δραματικδν σημεΐον 
εν τή σφαίρα τού τραγικού καί, επομένως, προκαλεϊ τα ισχυ
ρότατα τών συναισθημάτων.

Άλλ’ ό αύτδς ανθρώπινος βίος έχει καί την κωμικήν 
του εποψιν. Πολλαί ύπδ διαφόρων έγένοντο αποπειραι ορι
σμού τού κωμικού, διότι τούτο καθ’ εαυτό είνε δυσδιόριστον, 
ώς παρουσιάζον πολλαπλάς ύποκειμενικάς αποχρώσεις1; Έκ

s) Αί αποχρώσεις αύται γενικώς μέν έκδηλουνται εις γέλωτα, μερικώτερον δέ 
χρωματίζονται ώς άοτειυτης, ευτραπελία (humor), σχώβίμα, ειρωνεία, οαοκαομός, 
αάτνρα καί γελοιογραφία. Τούτων έκαστη διαφέρει τών λοιπών καί τού κωμικού 
*0 Σαιμμ. Γιραρόΐνος μεγίστην βρίζει την διαφοράν μεταξύ της άστειότητος 
καί της χωμικότηιος (έπιΟι [<ι] Α", 418—419). Τό οκώμμα κρίνεται είδικώς εφαρ
μοστόν κατά τών κακιών του δημοσίου βίου καί τών τα της πόλεως πραττόντοάν 
(IV. Christ, Ί οτορία τής Έλλην. Λογοτεχνίας, μετ. Λ. X. Κώστα, Άθήναι 
1900, Βιβλ. Μαρασλή, τ. Α' σ. 352—3). 'II ευτραπελία (humor) βρίζεται ώς 
διάθεαις τής ψυχής σύνθετος καί μικτή, έν ή υπό τήν κωμικήν χροιάν διαφαίνε- 
ται τραγικός τόνος. Ό Σΐοπεγχάουερ άντιπαραθέτει τό humor πρός τήν ειρωνείαν, 
ταύτην μέν όρίζων ώς αστειότητα κρυπτομένην Οπό σοβαρόν περίβλημα, εκείνο δ’ 
ώς βαθεΐαν σοβαρότητα κρυπτομένην ΐιπό άστεΐον περίβληιια. Έν τψ humor - 
κατά τον αυτόν—περιέχονται στοιχεία τού αϊσθητικώς υψηλού, διότι ό ευτράπελος 
ΰπερπηδών τά όρια τών σαφώς ώρισμένων καταστάσεων καί αναγνωρίζουν τό 
αδύνατον τής επιτυχίας τού σκοπού έν τή σφαίρφ τής γνώσεως (αλήθεια) καί τή
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ιών αποπειρών τούτων προς καθορισμόν της έννοιας τοΰ κω
μικού9 συνολικώς δυνάμεθα νά παραστήσωμεν αύτο ως σύγ- 
κρουσιν μέν καί τούτο, άλλ’ άντίθετον τη εν τφ τραγικώ

σφαίρφ της πράξεως ^αγαθόν), ρίπτει βλέμμα οίκτου πράς τάς άκαρπους ταύτας 
προσπάθειας πεπεισμένος περί τής ματαιότητος αυτών, ήτις όμως έν αΰτφ ούτε 
μίσος προκαλεί, ούτε άπαιαιοδοξίαν, άλλ', απ' εναντίας, συμπάθειαν, οίκτιρμόν 
καί συγκατάβασιν (Kadloff [*] σ. G87 — C88). Ή ειρωνεία ορίζεται ώς διάθε- 
σις αισθητική έκφράζουσα συνειδητόν αίσθημα υπεροχής υπέρ τά φαινόμενα πρός 
σκίδψιν καί χλευασμόν. Διά τόν συνειδητόν αυτής χαρακτήρα δέν συγχωροΰσι 
τήν ειρωνείαν. Σαρκαομός είνε ό άνώτατος τής ειρωνείας βαθμός, ή αύτή δ' ει
ρωνεία κείται ώς βάσις καί τής αατνρας, έν 7| ό αυγγραφεύς έκδηλοΐ υπεροχήν 
υπέρ τά πρό αύτοϋ φαινόμενα (Rildlotf [“] σ. 263—4). Τέλος γελοιογρικ/'ία είνε 
ή έπί τό ϋπερβολικώτερον άνάπτυξις ένός μόνου κυρίου χαρακτήρας τής φυσιογνω
μίας καί τού καθ' όλου σώματος έπί ζημίφ τοΰ όλου, επιδιώκει δέ τήν πρόχειρον 
μάλλον έντύπωσιν ή τήν αλήθειαν (Σαιμμ. Γιραρδίνου ['], A', 14G)

®) "ΐδε Ra'lloff [-] σ. 303—305. Παραθέτομέν τινας εκ τών ορισμών της 
πηγής καί αιτίας τοΰ κωμικού : Ό Χδμπς τήν αιτίαν τοΰ κ. ευρίσκει έν τφ 
«άπροσδοκήτψ», τφ συνδεδεμέ'/q) πρός τήν ιδέαν τής ιδίας υπεροχής. Ό ΜένδεΧ- 
σων έμ6λέπε·. τό κ. έγκείμενον έν τή άντιθέαει ή συγκρούσει τής τελειότητας πράς 
τήν ατέλειαν, τή μή τραυματιζούση όμως ήθικώς τον άνθρωπον ή τόσον μό
νον, ώστε νά μή προσκτάται μεγάλην σημασίαν ή προσβολή- Κατά τόν Ρέϊγκολδ, 
ή αίτια τοϋ κ έγκειται εν τή λογική άντιφάσει, κατά δέ τόν Μιτενδαβιδ, έν τή 
μή αντιστοιχία τής αιτίας πρός τό αποτέλεσμα. Ό Ρόξενκραντς βλέπει τό κ- έν 
τφ «αϋτεξευτελιομφ) τής ασχήμιας». Ό Φίοιερ ορίζει τά κ. ώς τό «ώραΐον έν τφ 
άγώνι κατά τών έπί μέρους στιγμών (έκφάνσεών) του:·. Ό 3οστεγχάουερ νοεί τά 
κ. ύπαρχον έν τή μή αντιστοιχία τής έννοιας πρός τό έν αυτή νοούμενου αντικείμε
νου, κλ. Οί ορισμοί, ώς βλέπει πας τις, είνε αόριστοι, έν τή γενική όμως έν- 
ιοία τοΰ κωμικού άναντιρρήτως συναντιόνται τά δύο ταΰτα στοιχεία: τό οιη·αί- 
Γ,ΰ-ημα τον δ.-τροηδοχίμον, προερχόμενου έκ τής αιφνίδιας άποκαλϋψεως ότι τό 
κωμ.κάν αντικείμενου είνε ήττον καί υποδεέστερον τοΰ πραγματικού, καί ή οννεί· 
δησις τής Ιδίας υπεροχής. ”11 ψυχολογική άνάλυσις τοΰ κωμικού έγκειται έν τούτιρ, 
οτι, έφ’ όσον αποδίδεται εις τό κωμικόν άντικείμενον ύπά τής φαντασίας έννοια 
τις καί σημασία, ή προσοχή στρέφεται πρός αυτό, ή περί αυτού παράστασις πλη
ροί τήν ψυχήν καί περιάγει τό πνεύμα εις κατάστασίν τινα έντάσεως. Τούτο είνε 
τό στάδιον τής προσδοκίας. "Οταν όμως τά κωμικόν αντικείμενου άποκαλυφθή 
κενόν τής άποδιδομένης αΰτφ) έννοιας καί σημασίας, ήτοι υποδεέστερον τοϋ προσ- 
δοκωμένου πραγματικού, ή προσοχή καί τά διαφέρον πίπτουσιν άποδεικνυόμενα 
περιττά, ή δέ χαλάρωσις τής πνευματικής ταυτης έντάσεως έκσπφ εις άκου- 
σίας καί ασυγκράτητους ψυχικάς κινήσεις, έκδηλουμένας φυαικώς μέν εις γέλωτα, 
ήθικώς δ’ εις αίσθημα φαιδρόν, άποτελούν τόν θετικόν τού κωμικού παράγοντα. Έν 
τφ παράγοντι τοϋτψ ένίοτε έπεισάγεται καί άρνητικόν στοιχείου δυσαρέσκειας, 
προερχόμενης έκ τής κατά τήν άπότομον λϋσιν τής προσδοκίας προξενουμένης 
άπογοητεϋαεως, όπότε τό κωμικόν άντικείμενον άπά γελοίου καθίσταται μισητόν
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παραγομένη, διότι έν ιφ κωμικφ ό άγων έπισυμβαίνει μεταξύ · 
τής υποκειμενικής ανάγκης και τής αντικειμενικής έλευθερίας

ου φθαρτικτρ, άβλαβΐί έμφανίαει τοΰ άπροόπτου, έν ώ τδ 
ασυμβίβαστον, ή μή άνταπόκρισις καί αντιστοιχία τοΰ πρα-

μενον εκ τής συναισθήσεως τής ιδίας ηθικής ή διανοητικής 
υπεροχής, προκαλεΐ ούχί ψυχικήν τρικυμίαν καί αγωνίαν όδυ- 
νηράν, άλλ' ιδιότροπα τινα συναισθήματα λυόμενα εις γέλωτα. 
Ένψ δήλα δή τδ τραγικόν παρουσιάζει τδ φυσικόν καί τδ 
ήθικδν κακδν έν δλη τή σοβαρά έκδηλώσει τής ανάγκης, 
τοΰ λεγομένου μοιραίου, ή τής ενοχής, τήν αμαρτίαν δήλον 
δτι ύπδ τάς τρομερωτέρας αυτής έκφάνσεις, τάς συνεπαγού- 
σας τάς βαρυτέρας τών ευθυνών, τδ κωμικόν έμφανίζεται ώς 
άντίθεσις πρδς τδ ιδεώδες, προερχομένη έξ αφελούς περί τής 
αμαρτίας άντιλήψεως καί ιδέας, συνορευούσης πρδς τήν 
εύήθειαν. Ευφυώς κατά τοΰτο ύπδ τοΰ Vinet τδ κωμικόν άπε-

καί άποτρόπαιον. Τό κωμικόν διακρίνετα: συνήθως εις αιηικειμενικόν, υποκειμενικόν 
καί αφελές, φαίνεται όμως ότι υπέρ τάς αποχρώσεις ταύτας κρατεί μάλλον ή 
δεύτερα. Γελώσιν όλοι όταν πράξίς τις υπό πάντων γενικώς θεωρηθώ ώς άσύμφω- 
νος πρός τό γενικώς παραδεδεγμένον καί προσιτόν καί εις τήν μετρίαν άντίλη- 
ψιν* τότε λέγουσιν όλοι όμοφώνως · τούτο είνε άνόητον, βλακώδες, γελοϊον. ’Αλλά 
γελοΐον εϊνε καί τό αίρόμενον υπέρ τό επίπεδον τών κατά καιρούς συμβατικών 
ιδεών. Νέα τις καί πρωτότυπος ιδέα δυνατόν νά φανή κωμική, καθ’ ον χρόνον 
τό όντως άνόητον καί βλακώδες, υπό πάντων δν παραδεκτόν ώς σοβαρόν καί εμ
βριθές, ή, τουλάχιστον, ώς μή άνόητον, δέν φαίνεται κωμικόν. Ενίοτε, φέρ* «ίπεΐν, 
ό γυναικείος συρμός, ή -μόδα», παρουσιάζει πραγματικός κωμικός εκπλήξεις, αλλά 
παρ’ όλίγοις μόνον προκαλούσας τον γέλωτα. Δοθέντος π. χ. ότι προορισμός τών 
ποδών είνε τό άνέτως βαδιζειν, ό συρμός τών jupes entravees θά έπρεπε νά φανή 
κωμικός τοΐς πάσι' «τό σμμβατικόν» όμως παρά τή μεγίστη μερίδι τής κοινωνίας 
έξήλειψε πο νύ του κωμικού, ή καί όλον τούτο. Έν τή φύσει κωμικόν δέν 
υπάρχει, έν δε ταΐς Καλαίς Τέχναις ούχί ίσοβαθμίως έκδηλοΰται, βαΐνον κατ’ ανα
λογίαν πρός τήν υλικήν τής Τέχνης υφήν* όσψ ΰλικωτέρα είνε ή Τέχνη, τόσφ 
όλιγώτερον έν αυτή έπφαίνεται τό κωμικόν. Έν τή Αρχιτεκτονική κωμικόν δέν 
υπάρχει, εν τή Πλαστική ασθενές, έν τή Ζωγραφική περισσότερον (ίδίφ έν τώ 
Genre καί τή Γελοιογραφίφ). Έν γένει τό κ· είνε έκφραστότερον έν ταΐς προσ^ 
φορωτέραις εις τον κόσμον τών ιδεών Τέχναις (ΙΙοίησις : σάτυρα, κωμφδία κλ.)·

το γεννώ-
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κλήθη «αφέλεια της αμαρτίας:>'''‘, διότι ό έπιγραμματικός ου- 
τος ορισμός φαίνεται πλησιέστερος προς την ψυχολογίαν της 
έννοιας αυτοϋ. Τοιουτοτρόπως, τό κωμικόν έκδηλουται έν τω 
κόσμω τής βλακείας συνδεδυασμένης προς την ειλικρίνειαν. 
Έν τω κωμικω ή βαθύτερα τής αμαρτίας ουσία παρουσιάζε
ται συγκεκαλυμμένη, κεκρυμμένη όπισθεν τής απλοϊκής άφε- 
λείας και ήλιθιότητος. τής έλαφράς απερισκεψίας και αβελτη
ρίας, ή τής μωρίας καί ανοησίας, όταν δ’ εν τή εξελίξει 
των αντιθέσεων ή αμαρτία προδοθή ή άποκαλυφθή, παρου
σιάζεται ούχί υπό την σοβαράν καί τραγικήν της μορφήν, 
άλλ’ ώς τυχαΐον λάθος καί παρεξήγησις άπλοϊκότητος άμα 
καί ειλικρίνειας, «αγίας άγνοιας >. Ή έξ εύηθείας προερχο- 
μένη επικίνδυνος μέν, άλλ’ είλικρινώς άφελής παρεξήγησις 
αΰτη τής έμφάνιζομένης σοβαρότητος τής άντιθέσεως προδίδει 
την άνθρωπίνην ανεπάρκειαν καί άτέλειαν καί παράγει έντύ- 
πωσιν κωμικήν, ήτοι φαίδραν καί γελοίαν, διότι έν τω κω
μικω αί διάφοροι περιπέτειαι καί περιπλοκαί καί οί κίνδυνοι, 
είς τους οποίους φαίνονται άπό στιγμής είς στιγμήν άγουσαι 
αυται, αίφνης καί άπροσδοκήτως παρίστανται ώς φανταστικοί 
καί εύαπόκρουστοι καί διά τοΰτο προάγοντες την ελπίδα αίσιας 
αυτών έκβάσεως1'·

Τοιουτοτρόπως ή ζωή, ούσα εναλλαγή του τραγικού καί 
τοΰ κωμικού καί Ιμφαινομένη — κατά την έκφρασιν Ρώσου 
ποιητοϋ'^ — ώς «συνήχησις ηχηρών γελώτων καί συμπνιγομέ- 
νων μυστικών θρήνων τής ανθρωπότητας-■>, παρουσιάζει άφθονον 
υλικόν διά την άπό σκηνής καλλιτεχνικήν άναπαράστασιν 
ιών ιστορικών τής άνθρωποιητος περιπετειών καί τών εσωτε
ρικών αντιφάσεων καί άντιθέσεων τής άνθρωπίνης ψυχής.

,0) «Le comique est la naivete· chi pOclie > εν litinles sur Pascale a. 52 
(παρά Γ. Μάρτενσεν, Χριστ. ΉΘ. A', 195).

") Πρ6λ. Μάρτενσεν [ι0] Α', 192—196. Η. Taint: [aJ II, 290.
1Ϊ) 1. A. Apollonskaja (Stravinskaja) Τό Χριστιανικόν θέατρον. Πε- 

τρούπολις 1914 α. 66 (ρωσ.).
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Καί τδ μέν τραγικόν άναπαράγεται εν τή τραγωδία, το δέ 
κωμικόν έν τή κωμωδία.

Τί έστι τραγωδία :
Τήν τραγωδίαν ώρισεν ο Αριστοτέλης ώς «μίμησιν πρά- 

ξεως σπουδαίας καί τελείας, μέγεθος έχούσης, ήδυσμένω λόγq> 
χωρίς έκάστου των ειδών έν τοΐς μορίοις, δρώντων καί ού δι’ 
απαγγελίας, δι’ έλέου καί φόβου περαίνουσαν τήν των τοιού- 
των παθημάτων κάθαρσιν» ,:ι. Ή άναπαριστωμένη δήλα δή 
έν τή τραγωδία πράξις προκαλεί παρά τοΐς θεαταΐς αίσθημα 
φόβου όόμα καί έλέου, τά οποία κατόπιν καθαίρονται. Καί 6 
μέν φόβος διεγείρεται έκ τής ασυναίσθητου είς ημάς αυτούς 
μετατοπίσεως τής οδύνης του πάσχοντος, ού τά παθήματα 
γεννώσιν έν ήμΐν ταραχήν μή καί ημείς περιπέσωμεν είς 
παρομοίαν δυστυχή περιπέτειαν, 6 δ’ έλεος γεννάται έκ συμ
πάθειας προς τάς ξένας συμφοράς. Άμφότερα ταΰτα τά αι
σθήματα, κορυφούμενα είς το ύπατον τής συμφοράς σημεΐον, 
πριν ή ύπερβώσι τδ άμετάσειστον έκεΐνο οριυν, μεθ’ ο τδ 
συναίσθημα μεταπίπτει είς αίσθημα καί ό οίκτος είς πόνον, 
μεθ’ δ δήλον δτι ή φαντασίωσις συμπίπτει πρδς τήν πραγμα
τικότητα'1, άρχονται κατευναζόμενα τεχνητώς καί συμμέτρους,
ή οε καταπραϋνσις άγει εις ανακουφισιν τερψειυς και ηόονής . 
Ό έν τή τραγωδία τελούμενος άγων τής ύποκειμενικής έλευ· 
θερίσος πρδς τήν αντικειμενικήν ανάγκην είνε τεράστιος, καθί
σταται δέ μεγαλοπρεπέστερος οσω ισχυρότερα είνε τά άντιμα- 
χόμενα πρδς άλληλα στοιχεία τοϋ υψηλού καί τού μοιραίου, 
ήτοι οσω αξιοπρεπέστερος, υψηλότερος, εύγενέστερος καί ήρωΐ- 
κώτερος είνε ο τοϋ ήρωος αυτής χαρακτήρ άφ' ενός, καί

!3) Περί Ποιητικής (5.
Η) Σαιμμάρχον Γιραρδίνου 3] Α , 289, 303.
,5) 'Δριατοτέλους, Περί Ποιητική; 14. Ιΐρβλ- καί Βαοιλ. Άντωνιάδον, 

Έγχειρ. Ίστορ. Φιλοο. Α', 327. Περί τής παρ’ Άριστοτέλει καΟάρσεως τιΰν παθη- 
μοϊτιον έπιθι τήν παρ’ Ueberweg-Heime, Grundriss der Qesch. (1. Philoso· 
phie § 53 φιλολογίαν. Περί αΰτής έγραψε καί ό Δ. Βερναρδάχης εν τΰ εκδόσει 
τών €φοινιασών* τοΰ Εόριπίδου. Πρ6λ· καί W. Christ [“] A', 351.
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οσιρ άφ ετέρου άδηριτώτερα, άμειλικτότερα καί έπιβλητικώ- 
τερα είνε τών πραγμάτων ή τυφλή ανάγκη καί τοΰ μοιραίου 
το άφυκτον, οπότε καί ή έπερχομένη υπό τής οικονομίας 
τής τραγωδίας κάθαρσις είνε άνακουφιστικωτέρα καί μείζονος 
αισθητικής ηδονής πρόξενος1'1.

Τί δέ έστι κωμωδία ;
Κατά τον ’Αριστοτέλη πάλιν, κωμωδία έστί ι-μίμησις φαυ

λότερων μέν, οΰ μέντοι κατά πάσαν κακίαν, αλλά τοΰ αισχρού, 
οΰ έστι τό γελοΐον μόριονΑ". Έκ τών περί τοΰ κωμικοΰ έν 
τοΐς όπισθεν είρημένων, την κωμωδίαν νοοΰμεν ώς άναπαρά- 
στασιν αβέλτερου τίνος ελαττώματος ή κακίας προς γελοι- 
οποίησιν οΰχί επί έκφαυλισμώ καί διασυρμώ ώρισμένων προ
σώπων διά κακολογίας καί ρωμολοχίας1*, οΰ?’ επί εκδηλώσει 
έπιχαιρεκακίας διά την δυστυχίαν τοΰ άλλου, άλλ’ έπί προ-

1Ι;) Ό ·29θίΐεχχάοτ>ερ ούκ όρΟώ; βλέπει έν τή τραγωδία «παράστασιν τή; μα
ταιότητας τη; ζωής», τήν «φοβέραν όψιν τή; ζωΰς», «τοΰ θριάμβου του κακοϋ»· 
Περί τραγ. 'ίδε Lipps, Das Wcscn der Tragoedie 1S92. Zimincrni'inu, 
Oas tragisdie mid die Tragodie 1356. P. Corneille, Discours sur la trage- 
die. Voltaire, άρΒρον «Art dramatique· έν Dictiomiairc pliilosopliique. Tie- 
lisle cle Sales, Essai sur la tragedie (1772). A. IV. Schlegel, Ueber dra- 
iiiatisclie Kiinst und Litteratur (1809). Schneider, De originibus iragediae 
graecae (1818). Putin, Etudes sur les tragiques grecs (sv Histoire de la tra
gedie grecque, 1841—1843, τόμ. 3). i}. Ronx, Du Merveilleux dans la tra
gedie grecque (1846). Delay igne, La tragedie clirctieimc an XVII sieclc 
(1S48). Chassang, Dcs cssais dramatiques imites de I'antiquile (i8i)2). 
Riehendorff, Qeschichte des Dramas (1854). Jak. liernays, Oriind/.iige 
der verlornen Abhandlung des Ar;sioteles iiber die Wirkuug der Tragodie 
(1858), καί Zwei Abliaiidluugeu iiber die Aristotelische Tlieorie des Dramas 
(18S2). Ripps. Der Streit iiber die Tragodie (Beitr. zur Aesth. mil R M Wer
ner, άριθ. 2, 1891). Diiriug, Die Kunstlehre des Aristoteles (1876). linlthanptr 
Dramaturgic der Klassiker (1882). Volkelt, Aesthetik des Tragisclien, κλ-

,7) Περί Ποιητ. 5. "Ο ορισμός οΰτος εϊνε προφανώς ατελής, οΰδαμοϋ δέ πε · 
ραιτέρω έν οίς περί κωμηιβίας λαλεΐ' ό ’Αριστοτέλης παρέχει τήν αυμπλήρωαιν 
αΰτοΰ. Ό Θεόφραστος (παρά Διομήδει έκδ. Keil σ. 488,) ορίζει οΰτω τήν κ·: 
«κωμψδία έστίν ιδιωτικών πραγμάτων ακίνδυνος περιοχή» (ΐβε IV. Chfist [*] 
A', 352).

,9) Δριστοτέλους, Πολιτ. 71, 15.

,4*ΒημΧ. Φάρος ,, ιόμ. ΙΕ ιβνχ. ριο’·ρ&’ (fArr >iltoi-'Iovvtoi 1916) 12
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κλήσει τέρψεως αισθητικής διά γέλωτος έν τή γελωτοποιήσει 
καί τψ διαχλευασμφ αυτής τής κακίας'3.

Ύπό τοιαύτην παρουσιάζουσα σύνθεσιν τήν τε εξωτερικήν 
καί τήν εσωτερικήν τής άνθρωπότητος καί τού ανθρώπου ιστο
ρίαν καί ζωήν ή σκηνή τοϋ θεάτρου λογίζεται ύπδ του 
Σιίλλερ ώς ή άληθής —χολή τής μορφώσεως καί τής άγωγής, 
Σχολή τοΰ ανώτερου καί τοϋ υψηλότερου Καλού έν σχέσει 
προς τδ ώραίον καί το ύψηλδν τής φύσεως, δλως ο’ ίδιάζουσα 
σημασία αποδίδεται ύπ' αυτού κυρίους εις τήν τραγικήν τέ
χνην, ώς ποιητικήν άναπαράστασιν των ιστορικών καί των 
ψυχικών περιπετειών, τής οποίας τδ καλδν δ άνθρωπος μετου- 
σιοΐ είς τήν ιδίαν έαυτοΰ φύσιν διά τής μεταγγίσεως αύτοΰ 
εις τήν ζωήν του. Κατά τδν Σιίλλερ, παρακολουθοΰν- 
τες τάς ύψηλάς καί παθητικάς παραστάσεις έν τή τρα
γική Τέχνη, συγχρόνως γνωρίζομεν καί τδν κόσμον τοΰ 
πνεύματος, τδν έν τω στηθεί μας κυριαρχοΰντα νόμον τοϋ 
πνευματικού κόσμου, οΰτω δέ παρασκευαζόμεθα καί ένισχυ- 
όμεθα είς τδ νά ύφιστάμεθα μετ’ αντοχής τάς δοκιμασίας τής 
ζωής. Έν τή τραγική Τέχνη καθίσταται ήμΐν γνώριμος ή 
σοβαρά έποψις τής ζωής καί ή μεταμόρφωσις αυτής εις 
άληθή πνευματικήν έλευθερίαν, έν τούτφ ο’ ακριβώς έγκει
ται ή ηθική αυτής δύναμις, ,ήτις ού μόνον καθαίρει, άλλα 
καί έξευγενίζει καί ένισχύει ημάς. Έν τώ πραγματικώ βίω 
ή δυστυχία πάντοτε καταλαμβάνει τδν άνθρωπον έξ άπίνης, 
διά τούτο δέ καί απομένει ούτος κατά τάς τοιαύτας στιγμάς 
άνυπεράπιστος. Έξ έναντίας, καθ’ οίον τρόπον άναπαριστά 
ήμΐν ή τραγική ποίησις τήν δυστυχίαν, αΰτη καθίσταται μέ
σον πρδς αγωγήν. «Διά νά μή καταληφθώμεν έξ άπίνης 
ύπδ τής πραγματικής δυστυχίας, ή ποίησις, άφυπνίζουαα έν 
ήμΐν τήν συνείδησιν τής αίωνιότητος καί θέτουσα είς κίνησιν 
τήν ήμετέραν έλευθερίαν τής βουλήσεως, αίρει ήμάς ύπέρ το

’”) Σαιμμ. Γιραρδίνον [3] Δ', 5, 209, 249. Η. l'aiite [J] II, 291 : «l-ΐ·1 
bannissement d’un mal vaut le triomplie d’un bien».
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πρόσκαιρου, τό ορατόν και τό αισθητόν, καί παιδαγωγεί ημάς 
εις το νά υφιστάμεθα μετ’ αξιοπρέπειας την πλήξασαν ημάς 
δυστυχίαν. "Οσω συχνότερον υπό την έπήρειαν τοΰ παθητικού 
άνανεοΰμεν την έσωτερικήν ταύτην πράξιν της έλευθερίας, 
τόσιο ταχύτερον καί πληρέστερου ή ψυχή αποκτά αγαθήν 
ί'ξιν, τόσιο περισσοτέραν υπεροχήν προσκτάται έν σχέσει προς 
τήν ροπήν των αισθήσεων. Μετά ταϋτα, όταν ή αισθητική 
δυστυχία αντικαθίσταται υπό πραγματικής, τό πνεύμα ίκανοΰ- 
ται νά φέρηται καί εν τ/j πραγματικότητι καθ’ όν τρόπον 
καί έν τή αισθητική, μεταβάλλον ουτω το πραγματικόν- 
πάθημα εις υψηλήν διάθεσιν. Δυνάμεθα άρα νά εί'πωμεν, οτι 
διά τοΰ τίαθητικοΰ, εις τό όποιον άγει ήμάς ή Τραγική Τέχνη,, 
γίνεται είδος τι έμβολιααμοϋ, καθ’ όν έμβολιάζεται ήμΐν ή 
άφυκτος τύχη, ή διά τοΰτο ακριβώς καί άποβάλλουσα τόν 
όξύν καί κακοήθη αυτής χαρακτήρα»*0.

Τοιαύτην δύναμιν άποδίδων εις τήν τραγωδίαν ό Σιίλ- 
λερ, ικανήν νά δημιουργήση έν τώ άνθρώπω άγαθάς έξεις 
προς τό ύφίστασθαι γενναίως τάς τραγικάς περιπετείας, τάς 
άποτόμους αντιθέσεις καί τάς θλιβεράς τής πραγματικής 
ζωής μετατροπάς. θεωρεί τό θέατρον ώς ίδρυμα ηθικόν, δυνά- 
μενον νά έξευγενίζη άμα, νά παιδαγωγή καί νά τέρπη. Τήν 
τοιαύτην ιδιότητα τοΰ Θεάτρου θεωρεί πολύ βαθυτέραν καί 
δραστικωτέραν τής αξίας τής άφηρημένης ηθικής μετά τής ξη- 
ράς αυτής διδασκαλίας καί τοΰ ψυχροΰ δογματισμού. ΤΙ 
Ηθική έφόδια προς άγωγήν έχει μόνον το νεκρόν αυτής 
γράμμα καί τήν σοβαράν νουθεσιολογίαν, ένώ ή σκηνή 
παρουσιάζει προ ημών έλκυστικώς καί μαγευτικώς ζωντανάς 
τάς άρετάς καί τάς κακίας, ούτως ώστε νά αίσθανώμεθα όν
τως τήν γοητείαν τοΰ καθήκοντος, τό ύψος τών άρετών, τήν 
φρίκην καί τήν αποστροφήν τοΰ έγκλήματος, τό γελοΐον τής 
βλακείας τοΰ κωμικοΰ, ένώ δ* άφ' ενός μέν χύνσμεν δάκρυα

,β) Παρά Μήρτεναεν [|0] Β', 52 —53.
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διά τάς τραγικάς περιπετείας, αντιθέσεις καί συγκρούσεις καί 
τήν εναλλαγήν των έξ αυτών γεννωμένων παθών, άφ’ ετέρου 
δέ γελώμεν διά τάς κωμικάς τής ήλιθιότητος αντιθέσεις, έν 
ταυτώ συναισθανόμεθα δτι ή φρίκη τοΰ τραγικού καί ή ευή
θης πλάνη τοΰ κωμικού δεν είνε πραγματικά, άλλ’ άμφότερα 
λύονται εις το εύάρεστον συναίσθημα τής καθαρώς αισθητικής 
συγκινήσεως. Οϋτω, διδασκόμενοι νά στΐουδάζωμεν έν τή 
σκηνή τούς ανθρωπίνους χαρακτήρας, τάς ποικιλωτάτας τών 
άνθρώπων τάσεις καί ροπάς καί τήν έξέλιξιν τών τυχών τού 
βίου, μανθάνομεν άμα νά έθιζώμεθα εις τήν υπομονήν καί 
τήν τήρησιν τής προσηκούσης ψυχικής ισορροπίας οσάκις έν 
τή έμπειρική πραγματικότητι ήθέλομεν εύρεθή αντιμέτωποι 
προς παρομοίας συνθήκας καί περιπτώσεις. Είνε άρα·—κατά 
τον Σπ'λλέρ—το θέατρον ή άρίστη Σχολή τής πρακτικής 
σοφίας, πάσης άλλης Σχολής άνωτέρα, διότι έν αύτή παρέ
χεται ήμΐν τής ανθρώπινης ζωής ή κλείς, διά τής οποίας 
δυνάμεθα ού μόνον νά παρακύψωμεν, αλλά καί νά έγκύψωμεν 
εις τά ενδόμυχα αυτής μυστήρια. Έν τή Σχολή ταύτη, προ 
τής σκηνής δήλα δή, συναθροίζονται θεαταί καί ά/ροαταί έκ 
πάντων τών κοινωνικών στρωμάτων καί έκ πασών τών τά
ξεων, πάσαι αί μεταξύ αυτών διαφοραί αφανίζονται, πάντες 
εν τή αύτή προσοχή τών αύτών έμφορούνται αισθημάτων, 
λησμονούντες δε καί εαυτούς καί τον περί αυτούς κόσμον 
αίρονται ώς μία διάνοια προς τήν αυτήν ουρανίαν καταγωγήν^ 
τον αυτόν αισθάνονται ένθουσιασμόν καί τήν αυτήν ηδονήν, 
συνελόντι δ’ ειπεΐν έκαστος αισθάνεται εαυτόν όντως άνθρωπον. 
’Από τής έπόψεως ταύτης μάλιστα το Θέατρον θά ήδύνατο νά 
ονομασθή ούχί πλέον Σχολή, έστω καί άνωτάτη πασών, αλλά 
Ναός τής άνθρωπότητος.

"Ολως άντίθετον γνώμην περί τού Θεάτρου διετύπωσεν 
ό Ρουσσώ5', συνεπής προς τάς έκτεθείσας ήδη θεωρίας αυτού

si) Πρό τοΰ Ρουσσώ δ* ο Bossuet (1627 —1704) καί δ Γάλλος ήθικολόγος 
Pierre Nicole (1625-1695).
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περί Τέχνης. Ούτε ή τραγωδία, ούτε ή κωμψδία ευρισκον 
παρ’ αύτω χάριν, διότι την μέν πρώτην έθεώρει συνδαυλί- 
στριαν των άνθρωπίνων παθών άνευ έλπίδος κατευνασμού αυ
τών έπι βλάβη της ηθικής, την δέ δευτέραν κατέκρινεν ώς 
διδάσκουσαν εις τα τέκνα την προς τούς γονείς ασέβειαν, 
καθ’ ον τρόπον ό ’Αριστοφάνης έμέμφετο την Φιλοσοφίαν 
ώς φθαρτικήν τού πνεύματος τών νέων διά τής έν ταϊς καρ- 
δίαις αυτών διασείσεως του μεγαλείου τής πατρικής έξουσίας". 
Έπιστέλλων προς τον γνωστόν εκ τών ’Εγκυκλοπαιδιστών 
φιλόσοφον καί μαθηματικόν d'Alembert (1717 -178;’)), δστις 
έμερίμνα περί ίδρύσεως Θεάτρου έν Γενεύη, έγραφε : «Το
Θέατρον θέτει εις κίνησιν τα ανθρώπινα πάθη χωρίς να 
κατευνάζη, ενώ δ’ αποκαθαίρει ανύπαρκτα έν τώ άνθρωπο) 
πάθη, υποδαυλίζει έξ άλλου καί ύποτρέφει τα υπάρχοντα καί 
αφυπνίζει έν τή καρδία τοΰ λαού, καί προ πάντων τής νεο
λαίας, τάσεις καί έπιθυμίας ασυμβιβάστους προς την ηθικήν. 
Τό Θέατρον συντελεί εις την έκθήλυνσιν, υποθάλπει την ήδο- 
νοθηρίαν καί παρέχει αφορμήν εις σύγχυσιν τών άπό τών θεα
τρικών παραστάσεων στιγμιαίων αισθημάτων προς τάς ήθικάς 
άρχάς καί πράξεις. Το Θέατρον είνε ίδρυμα ανάξιον ανθρώ
πων σοβαρών, αρμόζει δέ μόνον εις τούς άργοσχόλους, οΐανες 
ευρίσκουσιν έν αύτω άσυλον, λησμονοΰσιν εαυτούς τε καί τα 
καθήκοντά των καί «σκοτώνουν τον καιρόν των». Έάν οι άν
θρωποι έχωσιν ανάγκην έμπνεύσεως, προς τούτο υπάρχει 
πολύ εύγενεστέρα ηδονή έν τή θεωρία τής φύσεως καί έν τφ 
οίκογενειακφ βίο). .. »23.

Άλλ’ ούτε οι απόλυτον αξίαν προσδίδοντες είς τό Θέα
τρον, ώς ό Σπλλερ, ούτε ό Ρουσσώ καί οί απόλυτοι άρνηταί 
τής θετικής αυτού σημασίας έν τή αγωγή καί τή μορφώσει 
τοΰ ανθρώπου εύρίσκονται έν τφ δικαίω. Τό γενικώς έν τώ

Μ) Σαιμμ. Γιραρδίνον [a] Α', 209, 234. 
ί3) Παρά Μάρτενοεν [|01 Β', 694—695.
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προηγουμένιρ κεφαλαίου λεχθέν περί Τέχνης έφαρμόζεται 
μερικώτερον καί κατά μείζονα λόγον προκειμένου περί τοΰ 
θεάτρου ώς ύψίστης αυτής έκφάναεως καί οίονεί συνισταμέ- 
νης πασών των Καλών Τεχνών, μετά τής διαφοράς, δτι έν 
τή προκειμένη περιπτώσει ή άνάλυσις τών πραγμάτων έμ- 
φανεστέραν καθίστησι την δύναμιν τής σκηνικής Τέχνης. 'Ως 
κυριωτέρα έλλειψις τής Τέχνης καθ' δλου, άρα δέ καί τής 
δραματικής, κατά δίκαιόν τινα λόγον φέρεται το μή παραμό- 
νιμον τοΰ απ’ αυτής αισθητικού συναισθήματος καί, επομέ
νως, τό άνίσχυρον προς ριζικήν καί οριστικήν μεταστροφήν 
καί κίνησιν τής βουλήσεως. "Ως παράδειγμα δέ προσάγεταί 
μία τών μεγίστην έπίδρασιν επί τοΰ ανθρώπου άσκουσών Τε
χνών, ή Μουσική. Διά τήν έξαιρετικήν αυτής δύναμιν ή Μου
σική έθεοποιήθη υπό τών άρχαίιον Ελλήνων συναριθμη- 
θεΐσα ταΐς Μούσαις, έκφραστικώτατα δέ παρεστάθη ή ακατα
νίκητος απ’ αυτής γοητεία έν τοΐς περί Όρφέως, περί Σει
ρήνων καί περί Άρίωνος μυθολογηθεΐσιν. ΤΙ Μουσική είνε» 
κατά τον Λούθηρον, κατ’ έςοχήν «die edle Frau Musica,—· 
ή εύγενής Κυρία Μουσική. Έ δύναμις αυτής είνε τόσον με- 

, όύστε, ενώ άφ’ ενός εκφράζει καί τά μυχιαίτατα καί τά 
λεπτότατα τών συναισθημάτων τής θλίψεως καί τής χαράς, 
άφ’ ετέρου καταπραΰνει καί τά ισχυρότερα τών παθών, καί 
τήν βαθυτέραν θλΐψιν. καί τήν βαρυτέραν αδημονίαν, τήν τρι- 
κυμιωδεστέραν ταραχήν καί τήν όξυτέραν οδύνην. Ό τής 
Μουσικής άκροώμενος ακούει αρμονία; συγγενείς προς τάς 
έσωτάτας του τάσεις καί όρμάς, ενώ δ’ αίρεται προς τον κό
σμον τοΰ ιδεώδους καλοΰ, αισθάνεται άμα καί αυτόν κατα- 
βαίνοντα προς αυτόν ώς κόσμον τής ιδεώδους αρμονίας καί μα- 
καριότητος. ΊΙ από τής μουσικής αρμονίας καί τοΰ ρυθμού 
ευδαιμονία αύτη είνε τόσον γοητευτική, ώστε ού μόνον ουδέ
ποτε κουράζει τον ακροατήν, αλλά καί δλως τουναντίον, 
ούτος θά έπεθύμει νά διατελή πάντοτε υπό τήν ήδεΐαν αυ
τής επήρειαν, διά τούτο δε καί παρετηρήθη, ότι ούδεμιάς
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άλλης Τέχνης εινε άνεκτή, ποθητά; καί απαιτητή μάλιστα 
ή έπανάληψις, οσον ή τής Μουσικής'2'. Διά την εξαιρετικήν 
ο' αυτής ταύτην άκριβώς ιδιότητα καί δύναμιν ευρύτατα 
εχρησιμοποιήθη έν τή λατρεία υπέρ πάσας τάς λοιπάς Καλάς 
Τέχνας πρός τε διέγερσιν, έξαρσιν καί διακράτησιν, άλλά καί 
προς έκδήλωσιν καί έκχυσιν των θρησκευτικών συναισθημά
των. Ή Παλ. Διαθήκη, ούδέν άναφέρουσα περί άλλων Κα
λών Τεχνών, ειδικόν ποιείται λόγον περί τοΰ εφευρέτου τής 
Μουσικής'2·1· ταύτην οί Εβραίοι είσήγαγον εις τήν λατρείαν 
ιδίως διά τών ψαλμών’^, δι’ αύτής δέ κατηύναζεν ό Δαυίδ τον 
υπό πονηρού πνεύματος κατεχόμενον Σαούλ-27. Διά τον αυτόν 
λόγον ή Μουσική προσέλαβεν ίεράν σημασίαν έν τή χριστιανική 
Λατρεία. Έν γένει είπεΐν, τόσην επιρροήν ήσκησε καί ασκεί ή 
Μουσική επί τών άνθρώπων, ώστε, ώς προσφυώς παρετηρήθη» 
καί οσάκις διαλεγόμεθα περί πραγμάτων, εις δλως άλλοίας 
άνηκόντων σφαίρας, τάς έννοιας ημών δαψιλώς άρυόμεθα από 
τής σφαίρας τής Μουσικής (αρμονία, συνήχησις, τόνος, ρυ
θμός κ.τ.λ.28).

Παρά τήν δύναμιν ταύτην τής Μουσικής, άμ' ώς άρθή 
το εξωτερικόν αίτιον, συνεκλείπει καί τό αποτέλεσμα. Οΰτω 
καί επί τής σκηνικής τέχνης. Έφ’ οσον διαρκεΐ ή παρά- 
στασις τού έργου, προκαλείται συγκίνησις, θαυμασμός, ένθου- 
σιασμός, ή αποστροφή καί μίσος καί οργή, ή γέλως. Προς 
στιγμήν, διαρκούσης τής παραστάσεως, ή άπό τής δραματικής 
Τέχνης έπίδρασις προκαλεΐ καί πόθον προς μίμησιν μεν τών 
καλών, τών εύγενών καί τών αγαθών πράξεων, αποφυγήν δέ 
τών αισχρών καί τών φαύλων. Ό πόθος όμως οΰτος οέν μετα-

Μ) Μάρτεναεν ['"J A', ‘’>51.
2ι) Γεν. S’, 21: »ουιος (6 Ίουόάλ) ήν ό κατα5ΐίξας Ταλτήριον καί κιθάραν»·
■6) Πρ6λ· «Αινεί ή 'bn/Ji μου τον Κύριον’ αίνέοω Κύριον έν ifj ζωτι μου' 

-χcTj θεψ μου έως ΰπάρ/νω (Ταλμ. ρμε , 1—2). “ISs καί Ταλμ. λ6 . 2 — ό. 
“ ■ 2—3' -α’, 2 —-1· ρμ7-, 1 κλ.).

'”) Α' Βααιλ, -.7’, 14—23.
'*) Μάρτεναεν ["'] Β-, CSU.
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βάλλεται καί εις εργον, διότι τό έργον τής Τέχνης δεν ισχύει 
τόσον επί τής βουλήσεως, ώστε ή νά στρέψη αυτήν όριστι- 
κώς προς τά μιμητέα, ή ν’ άποτρέψη όλοτελώς από των 
φευκτέων. Ό επί τφ καλώ ενθουσιασμός καί ή αποδοκιμασία 
του κακού περιορίζεται εις την από τού θεατρικού εδράνου 
προς καιρόν θεωρητικήν επιδοκιμασίαν ή αποδοκιμασίαν. Καθ’ 
οίον τρόπον, εάν ή Μουσική ενείχε τήν δύναμιν τής ενδελεχούς 
καί μετά τήν άμεσον έπενέργειαν κινήσειυς τής βουλήσεως 
προς τήν πράξιν, οί έρασταί αυτής, πολλψ δέ μάλλον οί έκ- 
τελεσταί, οί δι’ αυτό τούτο καί μάλλον των άλλων κα- 
τανοούντες καί αισθανόμενοι τούς θησαυρούς αυτής, θά 
έπρεπε νά ήσαν οί μάλλον παντός άλλου έξηυγενισμένοι. 
ύψηλότεροι το φρόνημα καί ήθικώτεροι, κατά τον αυτόν τρό
πον, περί τής δραματικής προκειμένου Τέχνης, οί ηθοποιοί, 
οί μεγαλοφυείς ούτοι μύσται τής τελειοτέρας των Τεχνών, θά 
έπρεπε νά ήνε καί οί τελειότεροι των λοιπών ανθρώπων. 
Εινε γνωστόν έν τούτοις, ότι καί μεταξύ τών καλλιτεχνών 
τούτων άπαντώσι πολλάκις ηθικά εξαμβλώματα καί ερείπια 
χείρονα εκείνων, τά όποια άπαντώσιν έν ταίς μάζαις τών κοι
νών ανωνύμων καί άμουσων ανθρώπων, ούό' είνε αί εύμοι- 
ρούσαι ενός ή πολλών θεάτρων πόλεις ήθικώτεραι τών παν- 
τάπασιν άθεάτρων.

Δύναται λοιπόν νά παραβληθή ή άπο τής Τέχνης αι
σθητική έντύπωσις προς λίθον, οστις, ριπτόμενος είς ήρεμον 
ύδωρ, προς στιγμήν μόνον ταράττει αυτό καί έν ελάχιστη 
άκτίνι· καί ή Τέχνη προς καιρόν μόνον συγκινεϊ μικράν τινα 
ομάδα τής κοινωνίας, μεθ’ ό τής συγκινήσεως τά κύματα βα
θμηδόν καταπίπτουσι καί κατευναζόμενα συγχωνεύονται πρός 
τήν ήρεμον τής ψυχής διάθεσιν, ταχέως τής προτέρας άπα- 
θείας άποκαθισταμένης. Τούτου δοθέντος, θά έπρεπεν ή από 
τής Τέχνης έπίδρασις νά ήνε καί συχνή, άν μή διαρκής, καί 
είς όσον το δυνατόν πλείονας προσιτή. Πού είνε έν τούτοις τά 
τεχνουργήματα τών μεγάλων καλλιτεχνών ; Πού είνε, φέρ' εί-
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πείν οί πίνακες των μεγάλων ζωγράφων ; Ταΰτα αποθηκεύ
ονται είτε εν ταΐς αίθούσαις των μεγαπλούτων, οπού απολαμ
βάνει αύτάς ώρισμένος κύκλος γνωρίμων, είτε έν τοΐς Μου- 
σείοις καί ταϊς Πινακοθήκαις, τάς οποίας επισκέπτονται τόσον 
ολίγοι καί τόσον σπανίως, όσον ολίγοι καί σπάνιοι είνε τών 
νεκροταφείων οί έπισκέπται. Λεν είνε λοιπόν τραγική ειρω
νεία ή γέννησις καί ή δημιουργία τών μεγαλοφυϊών τής 
Τέχνης, άφοΰ, έγκλείοντες ούτοι έν τή ψυχή των τόσον 
μεγάλα καί αθάνατα ιδανικά καί κατ’ εγγενή άκατά-
σχετον τάσιν καί ορμήν δημιουργοΰντες διά τήν άνθρωπό-· 
τητα, καταδικάζονται έν τούτοις νά μλέπωσι τά έργα των 
έγκεκλεισμένα έντος τών τεσσάρων τοίχων τής αιθούσης 
ερασιτέχνου τίνος συλλογέως; ’Αλλά καί εις τί γενναΐον έπί 
τέλους συνέβαλεν ή υπό πάντων, έστω, όρωμένη καί θαυ- 
μαζομένη Άκρόπολις του Καλλικράτους, τοΰ ’Ικτίνου, τού 
Μνησικλέους καί τοΰ Φειδίου, αφού καί οί θεωροΰντες αυ
τήν τε καί τά είς περίοπτον τεχνουργήματα λαοί άπέμειναν 
σκοτεινοί, καί οί ένδελεχώς έξ αυτών τρεφομένη αριστοκρα
τία έξεφυλίσθη ; Διότι παρετηρήθη καί τούτο — λέγουσιν — έν 
τή 'Ιστορία, ότι ή Τέχνη είνε Μεσσίας εμφανιζόμενος προ 
καταστροφής- πάντες οί πολιτισμοί καταπίπτουσι μετά τούς 
χρυσούς τής Τέχνης αιώνας, καθ’ ούς ή τών λαών μεγαλο- 
φυ'ία, είς το ζενίθ τής έκδηλώσεως αύτής έξιχθείσα, τήν τε- 
λευταίαν αύτής είπε λέξιν. Έδείχθησαν δ’ ίκαναί ή σύγχρο
νος Τέχνη καί Επιστήμη ν’ άποτρέψωσι τον τεράστιον τής 
σήμερον κίνδυνον, τον όποιον κινδυνεύει ή μάλλον πεπολιτι- 
σμένη τής άνθρωπότητος έπιτομή, ο άφθονώτερον δήλον δτι 
έν ταΐς Τέχναις καί ταΐς Έπιστήμαις έντεθραμμένος κόσμος; 
Ού μόνον ούδέν ίσχυσαν είς άποτροπ7|ν αυτού, άλλ’, άπ’ 
έναντίας, δύναταί τις νά είπη δτι μάλλον συνετέλεσαν είς τον 
όλεθρόν τούτον. Πάσαι αί Μοϋσαι καί πάντες οί θεοί τού Ό
λυμπου από πολλοΰ έζεύχθησαν είς το άρμα ενός καί μόνου 
θεού, τού ’Άρεως, πάσαι καί πάντες δση αϋτοΐς δύναμις έμ-
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υυσώσιν εις τήν τεραστίαν άνθρακιάν τού γιγαντειου πολεμι
κού ηφαιστείου, ϊνα σφυρηλατηθή τομώτερον το ξίφος τής 
παγκοσμίου σφαγής. Ιναί παριστάμεθα ενώπιον τού φοβερού 
τούτου δράματος τής εύγενεστέρας των ιδεολογιών : καθ’ δν 
οήλον δτι χρόνον οί πάντες άποστρέφονται, μισοΰσι καί κατα- 
δικάζουσι τον πόλεμον καί τήν εξ αυτού δυσπερίγραπτον φθο
ράν, ποίησις, ζωγραφική, γλυπτική, θέατρον καί λογοτεχνία 
άμιλλώνται ν’ άπαθανατίσωσι τάς έν ξηρά καί θαλάσση μά- 
χας, από των άρχαιοτάτων δέ χρόνων μέχρι τής σήμερον τά 
πλεΐστα των καλλιτεχνημάτων αδουσι τον προς τον πόλεμον 
ερυθρόν ύμνον, τον ύμνον τού ΰψίστου πάθους τής ζωής, τον 
ύμνον τής δυνάμεως καί τού μίσους -·'.

ΙΙερί τού Θεάτρου είδικώτερον προκειμένου τού λόγου, 
ετονίσθη ή θετική από τε τής τραγιροίας καί τής κωμωδίας 
βλάβη τής κοινωνίας. Ή τραγq)δία, έν αντιπαραβολή προς τήν 
κωμψδίαν, παρατάσσει συλλογισμούς καί εμμένει συστηματι- 
κώς εις τήν διέγερσιν καί άνάπτυξιν των παθών, εΐνε δ' άρα 
κατ' έξοχήν σοβαρά, ακριβώς δ’ «ή σοβαρότης τού δράματος 
— λέγει ό Γιραρδΐνος — είνε τόσον μάλλον έπικίνδυνος, όσον 
διαφθείρει το λογικόν διά τού σοφίσματος καί τήν καρδίαν διά 
τής συγκινήσεως»· ένψ ή κωμωδία, ώς άρκουμένη εις τον γέ
λωτα, όστις είνε ήττον κινδυνώδης τής σοβαρότητος, ώς άποφευ- 
γουσα το τραγικόν ήθος, άστειευομένη, ακροθιγώς μόνον θί- 
γουσα τά πάθη καί μή ήθικολογούσα, είνε διά ταύτα ακριβώς 
ήθικωτέρα τής τραγωδίας Επειδή όμως τήν κωμωδίαν άσμε- 
νίζει ή κακία τού ανθρώπου·"', διασκεδάζει δ’ αΰτη τήν 
έλαφρότητα ημών καί έν αυτή κινεί ήμάς εις γέλωτα το κα
κόν ,u, είνε άρά γε πάντοτε πρέπων καί άγαθός ο ήμέτερος *

*J) Πρ6λ. Μενισηχώφ έν < Νέο> Χρονω» ΙΙετρουπόλεως -7 Σεπτ. 1915, άρ'.Ο- 
14216 «‘Ο ψίθυρος τοϋ ΙΙεφιατοιρελοϋς^ (έπιφυλλίς).

Μ) Η Α-, 247, 249.
3|) Σαιμμ. Γιραρδίνου [5] A', 5.
r>2) ΔΓιτόΟ’. [3] Λ', 253.
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τωματικότητι από τού κωμικού γέλως άξιοκατακριτώτερος των 
από τού τραγικού δακρύων; Ό προμνημονευθείς αισθητικός

γώτερον τής άπο τού τραγικού αίσθηματικότητος. Τ11το δυ
νατόν άλλοτε να πιστεύεται ότι ό γέλως ήτο χείρων των δα
κρύων, δτε τα δάκρυα έρρεον μόνον διά τα αληθινά άλγη τής 
ανθρώπινης ζωής· άλλ’ άφ’ οτου δμως ρέουσι καί διά τά πλα
στά, άφ’ δτου το σόφισμα παρεισέδυσεν εις την συγκίνησιν, 
δυσπιστώ προς τά δάκρυα μάλλον ή προς τον γέλωτα Η ’Άλ
λοι δμως φιλοσοφοΰσι τάντίθετα, «κακούς» καί «έστερημένους 
θρησκευτικής καί φιλοσοφικής κρίσεως» χαρακτηρίζοντες τούς 
αισθητικούς εκείνους κριτικούς, οϊτινες φρονοΰσι καί γράφουσιν 
δτι ό γέλως διορθώνει τά ήθη 3,1. Ό Γέλως είνε υιός τής Νυ- 
κτός, γελάν δέ σημαίνει κατά το ήμισυ συγχωρεΐν. Το προ- 
καλοΰν τον γέλωτα ελάττωμα κινεί τον οίκτον, το δέ οίκτρον 
ωθεί προς την συγκατάβασιν, ήτις μάλλον εξοικειώνει καί συμ
βιβάζει προς το κακόν. Ή κωμψδία λοιπόν ούτε έξυγιαίνει, 
ούτε θεραπεύει τούς ύπ’ αυτής γελωτοποιουμένους ελαττωμα
τικούς χαρακτήρας καί τά ήθη, δεν γεννά αποστροφήν πρός 
τά ελαττώματα καί τάς κακίας, ενώ δέ αύται παραμένουσιν 
αιώνιοι καί σύμφυτοι τφ άνθρώπω, ή Τέχνη εκμεταλλεύεται 
αύτάς έν τή κωμωδία απλώς, τέρψεως χάριν καί παιδιάς1'. 33 * 3

33) Αυτόθι [»] Δ', 255.
3J) Ούτως δ προμνημονευθείς Μενισιιχώφ ές αφορμής τής 500ής έν Πετρο»- 

πόλει παραστάσεως τής κλασικής έν τή ρωσική λογοτεχνία καί «εθνικής» χαρα" 
κτηριζομένης κωμωδίας τού Γόγολϊ (έν έπιφυλλίδι του «Νέου Χρόνου» Πετρου- 
πόλεως [1 Νοεμβρ. 1915] ΰπό τόν τίτλον «Εθνική κωμιοϊία»).

3S) Περί τής ψυχολογίας τοϋ γέλωτος ϊδε flecker. Physiologic uiul Psy
chologic dcs Lacheiis und des Komischcn, Berlin 1878. J. Sully, Essai snr

ιτά, ούτε πλανά, ούτε δι- 
πδοκιμάζει τόσον δσον τά 
Ίρότητα ημών, μή τυφλώ- 

οταν ετι άπομακρύνηται 
έτϊ/C διαιοθείρει πολύ όλι-
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Τά κατά της Τέχνης καί τού Θεάτρου επιχειρήματα 
ταϋτα όσονδήποτε καί αν παρουσιάζωνται πιθανοφανή, είνε 
μονομερή καί ασύστατα ή, τουλάχιστον, εκκεντρικά. Το παγ
κόσμιον γεγονός τής υπό του νεωτερου καί καλώς νοουμένου 
πολιτισμού καταβαλλόμενης συντόνου προσπάθειας προς όσον 
ενεστιν εύρυτέραν διάδοσιν καί έκλα'ίκευσιν τής Τέχνης μαρ
τυρεί περί τής ^αθείας συναισθήσεως καί εκτιμήσεως τής 
πραγματικής καί θετικής αυτής αξίας έν τή πνευματική ανα
πτύξει καί μορφώσει καί τώ έξευγενισμώ τής ανθρώπινης ψυ
χής. Έκάστη πόλις θεωρεί καθήκον αυτής Απαραίτητον ν' 
απόκτηση Μουσεία καί Πινακοθήκας, να κοσμ-ή τάς πλα
τείας, τάς λεωφόρους καί τούς δημοσίους της κήπους διά 
τεχνουργημάτων τής γλυπτικής, καί τά δημόσια αυτής κατα-- 
στήματα διά πινάκων διασήμων ζωγράφων. Θεωρεί cTC COY|C 
συντελούσαν εις την άνάπτυξιν καί έκλέπτυνσιν τής καλαι
σθησίας τού λαού την καταναγκαστικήν άνέγερσιν οικοδομών 
όσον τό δυνατόν ωραίων καί μεγαλοπρεπών, τουλάχιστον κατά 
τά κεντρικώτερα μέρη καί ΰπο τών εύπορωτέρων. Σύλλογοι 
καί Έταιρεΐαι ιδρύονται, όπως οι’ οίουδήποτε προσφόρου τρό
που έκλαϊκευθή ή Τέχνη διά τής αναπαραγωγής τών αρι
στουργημάτων τών μεγαλοφυεστέρων καλλιτεχνών επί δελτα
ρίων καί δι’ άλλων οίωνδήποτε μέσων προσιτών καί εις τούς 
πενεστέρους. Λαϊκά θέατρα ιδρύονται καί λαϊκαί καταρτίζον
ται συναυλίαι, ίνα 6 λαός αντί ελάχιστου τιμήματος άπολαμ- 
βάνη τάς από τής Τέχνης τέρψεις καί συγκινήσεις, διοά- 
σκηται καί Ιξευγε/ίζηται, άποσπώμενος άμα καί άπό τής παν-

le rire, Paris 1904 (εκ του άγγλ.). i"\ Μττέργκσωρ, Ό Γέλως, Πετρούπ. 10UJ 
(εις τό ροισ.) '12ς ψυχικήν αιτίαν του γέλο>τος οί μεν Χόμτζς καί
Μπέν Οεωροΰσι τό αίσθημα υπεροχής, τό γεννώμενον εκ συγκρίοεως τού γελών· 
τος πρός τ'.να ή τ· ηθικώς ή διανοητικώς κατώτερον* έν τοΰτω ουμχωνεΐ καί ό 
/yessiiig, τό γελο-ον ϋπολαμβάνων μετά του Jfoi.se Mendelssohn (Per::- 
pliilosopliiques τ. II, σ. 23) ώς γεννώμενον έξ αντιΟέσεως τελειοτήτων καί ατε
λείων ο: όε Κάντ καί «Σίοττεχχάονερ την μή αντιστοιχίαν τής προσηκωμένης 
παραυτάσειυς πρός τή/ έμγανιζουένην. Πρβλ. καί Rarlloff jv σ. S70 — 577.
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-τοίας διαφθορά;. ΙΙανταχοϋ άνεγνωρίσθη πλέον ώς ανάγκη ή 
αισθητική διαπαιδαγώγησή τής μαθητικής νεολαίας, συνέ
δρια δέ σοφών παιδαγωγών καί καλλιτεχνών διετύπωσαν απο
φάσεις, όπως, παρεκτος τής φιλοκάλου διακοσμήσεως τών αι
θουσών τών σχολών, οί μαθηταί έπισκέπτωνται τα Μουσεία, 
τάς Πινακοθήκας καί τά παντοΐα καλλιτεχνικά κέντρα, 
άσκώνται δ’ επιμελώς εις τήν Καλλιγραφίαν καί τήν Ιχνο
γραφίαν καί συχνά εξέρχωνται εις εξοχικούς περιπάτους, ϊνα 
έξοικειώνται καί προς το έν τή φύσει καλόν. Διότι οΰδεμίαν 
επιδέχεται άμφισβήτησιν τούτο, δτι, εάν το καλόν ήνε εγγενές τή 
άνθρωπίνη φύσει καί τείνη νά έκδηλωθή διά τών εκάστοτε
εκ των σπλάγχνων του /.αου γεννωμενων μεγακοφυϊων, η 
ενδελεχής θεωρία, άκρόασις καί μελέτη τών άριστουργημά- 
των τής Τέχνης, έθίζουσα τά ένστικτα προ; τήν έμφυτον 
αρμονίαν, έν τή ψυχή καί τών μάλλον προς τήν Τέχνην 
άοιαφόριυν λανθανόντως απεργάζεται τήν έξιν προς τήν ψυ
χικήν ευγένειαν καί έμμέλειαν, εξημερώνει τό ήθος καί λει-

έργων τν,ς Τέ-Γ=αινεί τον χαρακτήρα. 'Η διαρκής θεωρία τών 
χνής καί ή αδιάλειπτος επαφή προς τήν ούτω απτήν καθιστα- 
μένην μεγαλοφυΐαν παράγει άτμφοσφαΐραν καλαισθησίας, οί έν 
τή οποία ζώντες καί άναπνέοντες βαθμηδόν καί άσυναισθήτως 
άποβάλλουσι τήν βαναυσότητα καί τήν αγροικίαν τής φυσι
κής αγριότητας^. Μεγάλην οθεν πλανώνται πλάνην δσοι νο- 
μίζουσιν, οτι εις ούδέν συνετέλεσεν ή Άκρόπολις τών μεγα
λοφυών Ελλήνων αρχιτεκτόνων καί γλυπτών, διότι, ή ανι
στόρητοι όντες, ή τήν ιστορίαν παρερμηνεύοντες, ή άμοιροι 
ψυχολογικής παρατηρητικότητας, δεν βλέπουσιν δ,τι παγκο- 
σμίως όμολογεΐται, τήν άνέφικτον δήλον οτι καλαισθησίαν,

"°) Ό ΙΙολΰβιος αναφέρει (IV, 21), οτι οί εν xij φύσε·, ψυχοά 'Αρκαδίφ νομο- 
θέται, ϊνα μή οί κάτοικοι αυτής άποβαίνωσι σκαιοί, έπέβαλον ΰποχρεωτικώζ τήν 
μουσικήν, όταν δ' οί ΚυναιΟεΐς ήμεληααν ταυτης, εςηγριώθηααν. Πρβλ. και 
’Αγγελικής Παναγιωτάτον, Ί'γιεινή τού περιβάλλοντος εις τούς αρχαίους “Ελληνας. 
Εν Άθήναις, Τύπ· Άθ. ϋκορδέλη, 1915, σ. 29.
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190 Γρηγορίου Παπαμιχαήλ

ευγένειαν καί ήμερότητα του αρχαίου εκείνου κλασικού Ελλη
νισμού, τον πολιτισμόν τού οποίου ώχρώς άντιγράφουσιν οί 
αιώνες, προς τήν τελειότητα αϋτού οιηνεκώς νοσταλγοΰντες. 
Ούδείς λαός έν τη "Ιστορία κατώρθωσεν άνευ προτύπων, 
χωρίς κλασικών υποδειγμάτων, έξ ιδίας έμπνεύσεως πρωτο- 
τύπως νά δημιουργήση άκόπως καί οίονεί φυσικώς δ,τι οι 
αρχαίοι ημών πρόγονοι ένεσάρκωσαν εις μορφάς αίσθητάς, 
πάσας τάς εκδηλώσεις της καλαισθησίας θεοποιήσαντες, διαρ
κώς ζώντες έν κοινωνία μετά τών Μουσών, πανταχοΰ τήν 
αρμονίαν θηρεύοντες καί αυτήν τήν αρχιτεκτονικήν άπεργα- 
σθέντες εις μουσικήν γραμμών οίονεί έν τώ αίθέρι άποκρυ- 
σταλλουμένηνν. Ταΰτα ειχον έκεΐνοι,—καί ήσαν το υπόδειγμα 
τής εύγενείας καί τής ήμερότητος· ταΰτα έκληρονόμησαν παρά 
τών προγόνων οί νεώτεροι,—καί διά τούτο ό νεοελληνισμός 
είνε τήν ψυχήν καί τήν ιδεολογίαν καλοηθέστερος καί εύγε- 
νέστερος τών έστερημένων τοιαύτης τιμαλφούς κληρονομιάς 
περίοικων λαών παρ’ αυτών ένεπνεύσθησαν καί έφρονηματί- 
σθησαν καί οσοι τών ξένων λαών μάλλον ένεβάθυνον εις τήν 
ελληνικήν ιδεολογίαν, έξ ής άπειργάσθησαν τον νεώτερον ευ
ρωπαϊκόν πολιτισμόν τού καλού καί τής αλήθειας, υπό τήν 
άμεσον έπίδρασιν τής Χριστιανικής Θρηκείας. Ταύτα τηρούν- 
τες καί περιέποντες ημείς, βλέπομεν έκ περάτων τής οικου
μένης έρχομένους εις προσκύνησιν τών κειμηλίων τού πα- 
τρφου πολιτισμού καί έκ τής θεωρίας αυτών αποκομίζον
τας οι'καδε τον πόθον τής μιμήσεως καί το ιδεώδες μέσον 
τής άποξέσεως τής βαρβάρου τραχύτητος. Καί άλλοτε, καί 
σήμερον, καί πάντοτε, αί πλουσιώτεραι τής Τέχνης έστίαι 
έλκουσι προς έαυτάς τούς θαυμαστάς τού καλού, καί, τού 
έαρος έπιστάντος, ζωηρά πανταχόθεν παρατηρείται κίνησις 37

37) Πρ6λ. ΧΓ. Πεοτσώφ, Κρίσιν περί τοΰ συγγράμματος τοϋ .Ε. Αεβή : Ή 
Ελληνική γλυπτική (Πετρούπ. 1915 σελ. X—119 —XIV, μετά 168 πινάκων) έν 
τψ έβϊομαϊιαίψ *Νέφ Χρόνιο» τής Πετρουπ. 1916, 13 Φεβρ., άριθ. 14314, 3. 
52-54.
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θέατρον ν.α: Έχχλτ/οία 101

θεωρών, διψώντων εϋγενών πνευματικών καί ψυχικών απολαύ
σεων καί διδασκαλίας καί κατευθυνομένων προς τα κέντρα 
τής Τέχνης.

Ούδ’ είνε ένταΟθα ό προσήκων τόπος προς οιεξήγησιν 
τοϋ παραγνωριζομένου φαινομένου τής μετά την ακμήν των 
Τεχνών έπερχομένης καταστροφής, ουδέ των Τεχνών άλλως 
ή ύψίστη άνθησις είνε ή έπάγουσα τών εθνών την κατάπτω- 
σιν καί την παρακμήν. ΤΙ ζωή τής άνθρωπότητος είνε 
άμπωτις καί παλίρροια εναλλασσόμενα1, έν τή εξελίξει τών 
αιώνων τή συνδρομή παραγόντων πολυσυνθέτων, τήν φύσιν. 
τον συνδυασμόν καί τούς νόμου: τών οποίων εξετάζει εΐδι-
κώς ή Φιλοσοφία τής Ιστορίας. Τό δε λεγόμενον δτι αί Τέ- 
χναι συνετέλεσαν καί συνετελοΰσιν άποκλειστικώς εις τήν 
διέγερσιν καί διακράτησιν του καταστρεπτικού μένους, ελέγ
χεται έτεροσκελές καί μονομερές, διότι αί αϋταί Τέχναι χρη- 
σιμεύουσιν εις έξαρσιν καί τών έργων τής ειρήνης, τονίζουσκι 
παναρμονίους προς αυτήν ύμνους καί ωδάς. 'Άλλως τε δέ, 
εάν ό πατριωτισμός ήνε αρετή, τί καταλληλότερου τής έν- 
θουσιαζούσης Τέχνης νά διεγείρη καί ύποθάλπη αυτήν, δεν 
είνε δ’ αυτή ό προσφορά)τερος τής ελευθερίας τών υποδού
λων καί τών εθνικών δικαίων ψάλτης καί υμνητής, καί δεν 
οφείλεται καί εις αυτήν τά μάλιστα ή άπόσεισις τού ζυγού 
καί ή θραϋσις τών άλύσεων τής μακραίωνος δουλείας του 
ήμετέρου έθνους, ή παλιγγενεσία αυτού καί ή άποκατάστα- 
σις; Άλλ’ έκτος τούτου, καί αν έτι χωρίσωμεν τήν Τέχνην 
από τού αμέσου αυτής σκοπού, έφ’ όσον το καλόν αποτελεί 
ανάγκην τής ψυχής, έφ’ όσον έκδηλούται ώς ακατανίκητος προς 
δημιουργίαν ορμή, καί ασχέτως έτι προς ό,τι εις τήν Τέχνην 
οφείλει ή άνθρωπότης, αυτή αύτη ή καλλιτεχνική δημιουργία 
καθ’ έαυτήν, ώς δημιουργική έκφανσις, είνε ζωή υπό τήν 
ευγενεστέραν καί πνευματικωτέραν αυτής έννοιαν. Ό καλ- 
λιτέχνης είνε ευτυχής καί απλώς εργαζόμενος, διότι έν τή 
τή εύγενεία τής έργασίας του αισθάνεται, τέρπεται, διαλογί-
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ζεται καί ζή. Έφ’ όσον εν αύτώ ύπαρχε', τάλαντον, ή 
υψηλή αΰτη ζωή τής ψυχής μεταβάλλεται. ε:.ς πίνακα, εις 
εικόνα, είς άγαλμα, εις αρμονίαν γραμμών καί ρυθμών, 
είς χαρακτήρα καί είς ιδέαν. ΤΙ δημιουργία είνε γλυκεία ώς 
ή αγάπη,—είπε τις των αισθητικών. ’Αφού ούτως ή άλλως 
6ά άποθάνωμεν,—> έγετ ό αυτός—διατί να μή ζήσωμεν τήν 
ζωήν τής δημιουργίας, διατί να μή έγκύψωμεν είς το κα
λόν τής φύσεως, διατί να μή άκροασθώμεν τούς παλμούς 
αυτής καί να αφή σω μεν να μάς καταλάβη ή ψήξις μα
κράν του θάλπους καί τού φωτός τού καλού ; Έάν οί πο
λιτισμοί φθίνουσι μετά τήν άνθησιν τών Τεχνών, ίσως τούτο 
είνε νόμος τής φύσεως. "Οταν το φυτόν έξανθήση, μαραίνεται, 
διότι ό έν τώ άνθει λανθάνων καρπός είνε ό τελικός τής 
ζωής του σκοπός. Έάν δε ή Τέχνη ήνε—καί είνε—άνθος, 
έγκρύπτει βεβαίως καρπόν, όστις αποτελεί μέγαν τής 'Ιστο
ρίας σκοπόν. Καί όταν ό σκοπός ούτος έπιτευχθή, το άνθος 
μαραίνεται, ίνα άπο τών σπερμάτων τών καρπών αυτού νέα 
έξανθήσωσιν άνθη. . .

Τά κατά τής Τέχνης καί τού Θεάτρου επιχειρήματα 
περί τού μή παραμόνιμου τής αισθητικής έντυπώσεως καί 
πέραν τής αμέσου απ’ αυτών επιοράσεως καί, επομένως, περί 
τής αδυναμίας αυτής προς κίνησιν τής βουλήσεως, δύνανται 
νά χρησιμεύσωσι μόνον προς ύπόδειξιν τής εσφαλμένης άκρό- 
τητος τής θεωρίας τού Σςίλλερ, ούχί δ’ ό'μως καί προς 
άρνησιν τού Θεάτρου. 'Ότι το Θέατρον δεν άπεργάζεται ρι
ζικήν άναμόρφωσιν, τούτο ήναγκάσθη νά όμολογήση αυτός 
ούτος ό Σΐίλλερ· «Ό Άρπαγκών τού Μιλιέρου—λέγει εν 
τινι τών εαυτού αισθητικών εργων:'!'—πιθανώς ούδένα ακόμη 
τοκογλύφον διώρθωσε, καί ό αύτοκτόνος τού Μπεβερλέϋ ούχί 
πολλούς τών συναδέλφων του άπήλλαςεν έτι τού μυσαροϋ

3>) Τό Θέατρον, ώς ηθικόν ϊίρομα. Πετρούτιολις 1884 (ρωσ. με-ά-ρρ.)
3ΤΟ. Πρβλ. καί Μάρτενσεν ["^ Β\ til.

3.
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πάθους της χαρτοπαιξίας, καί ή άτυχη» λ^ι^λι,
ρία τοΰ Καρόλου Μόρ ίσιος δεν Οά καταστήση άκινδυνοτέρας 
τάς μεγάλας οδούς. . . <·’Α.λλά—έπάγεται ό αυτός περαι
τέρω—καί αν ετι περιορίσωμεν τόσον την μεγάλην σημα
σίαν της σκηνής, οέν δυνάμεθα να καταστώμεν τόσον άδικοι, 
ώστε να καταργήσωμεν αυτήν τέλεον, ν’ άρνηθώμεν δήλα δή 
τό μέγα από τής έπιδράσεως αυτής αγαθόν. Έάν δεν έξα- 
λείφη καί δεν μειοί τό ποσόν των ελαττωμάτων, μήπιος δεν 
καθιστά αυτά εις ημάς γνωστά; Περί τούτου δ’ ακριβώς πρό
κειται, καί έν τούτο) έγκειται ή έπίδρασις 
Διότι τούτο δύναται νχ δεικνύν. ήαϊν 
ανθρώπους έν ώρισμένω κατόπτρω καί να τείνη : 
εσωτερικήν άπελευθέρωσιν τού ήμετέρου πνεύματος- .

Θεάτρου·
τον κοσμον και τους

ος τα,νv-"*

Ό φανατικός τού Θεάτρου λάτρης δι’ ών ενταύθα λέ
γει συνεκόλασε ρεβαίως τήν περί τού Θεάτρου απόλυτον 
θειυρίαν του, προέβη όμως, καθ' ημάς, περαιτέρω τού δέον
τος εν τή έκτιμήσει τού ραθμού τής έπιοράσειυς τού Θεά
τρου, ον ημείς ύπολαμβάνομεν μείζονα ές αυτής τής έννοιας 
καί σημασίας των από σκηνής διδασκαλιών. Ή τραγω- 
οία, μίμησις ούσα των ανθρωπίνων τυχών καί τών ποικίλων 
ψυχικών άντιΘέσων καί συγκρούσεων, εν αίς διαδηλούται ό 
προνοιακος δάκτυλος, παρουσιάζει εν ταίς άνθρωπίναις πράξε- 
σιν έκφαινομένην τήν θείαν τού κόσμου διακυβέρνησιν, πλη
ροί ημάς φόβου καί εύλαβείας προς τούς άναλλοιώτους εκεί
νους τής δικαιοσύνης νόμους, εις ούς ύπόκεινται ή ανθρώπινη 
ςωή καί τών ανθρώπων αί πράξεις1'·'. Ές άλλου δέ, έφ’ οσον 
απεικονίζει τόσον ζωηρώς τον μεταξύ τής ηθικής ελευθερίας 
τού ανθρώπου καί τής ανάγκης αγώνα, ή έν τή( τρικυμία 
αυτού κορυφουμένη άντίθεσις καί άντίδρασις καθίστησι τήν 
ίσχύν τής ψυχής καί τήν αρχήν τής ηθικής έλευθερίας μάλ
λον έκδηλον έν ολω αυτών τώ μεγαλείο), χαλυβδώνει δ’ άρα

”) Μάρτενσεν [|0] Β , 710.

Μ ΕηηΚ· Φάοος ,, ιόμ. ΙΕ ιΐνχ. out -oil· (*Λπηιλίος··',Ιυι>νίθ·; 1916/ 13
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194 Γρηγορίου Παπαμιχαήλ

έν τώ θεατή τήν άτονον καί ασταθή |3ούλησιν, έθιζε’, εις τήν 
ψυχικήν ανδρείαν, ύψοΐ αυτόν ύπερ τήν ασθενή φύσιν, το
νώνει τό πνεΰμα καί φρονηματίζει εις τήν άνθρωπίνην αξιο
πρέπειαν ούτως, ώστε, όταν εις παρομοίους καί ούτος έν τή
πραγματική ζωή έμπέση κινδύνους καί συμφοράς, νά ήνε 
ικανός νά φέρη αυτούς μετρίως καί μετά ψυχικής ισορροπίας, 
χωρίς δήλα δή νά περιπίπτη εις ύπερβολάς έπιβλαβεΐς'1". 
Ούδ’ είνε πολύ σοβαρά καί τά κατά τής κωμωδίας έπιχει- 
ρήματα. Είναι τοσαϋται αί άποχρώσεις τοΰ γέλωτος, ώστε νά 
ύπάρχη μέν καί γέλως έν οί'κτω προσκλινής προς συγγνώμην, 
καί αξιοκατάκριτος μάλιστα καί ηθικώς απόβλητος, καθ' 
δλου δ’ 6 γέλως νά παρουσιάζηται ώς τοιαύτη έκδήλωσις 
ώρισμένης ψυχικής διαθέσεως, ώστε νά φαίνηται συναφής 
τή τέρψει καί τή παιδιά- έξ άλλου όμως δεν δύναταί τις νά 
άρνηθή δτι υπάρχει καί ηθικώς αγαθός γέλως καί, επο
μένως, ωφέλιμος εις τήν αγωγήν. Ό γέλως, ώς έμφυτος καί 
αυθόρμητος έκδήλωσις τής ανθρώπινης φύσεως, είνέ τι μέ
σον, προσλαμβάνει δ’ ηθικώς αγαθόν χαρακτήρα όταν χρη- 
σιμεύη είς διόρθωσιν του πλησίον. Βεβαίως, καί ό τοιοϋτος 
γέλως καί ή προκαλούσα αυτόν κωμωδία ούτε άμέσως διδά- 
σκουσιν, ούτε έμπνέουσιν απ’ ευθείας σέβας καί αγάπην προς 
τήν αρετήν, άλλ’ έφ’ οσον δι’ αυτών διαχλευάζεται ή κακία, 
έφ’ οσον καθιστώσι γελοία τά ατομικά ελαττώματα καί τάς 
κοινωνικάς έλλείψεις, έφ’ οσον ή κωμωδία, «τιμωρούσα δι’ 
άλλήλων τάς κακίας, παριστα τήν έν τώ κοσμώ τούτω δι
καιοσύνην οποία αληθώς είνε, άσκουμένην δήλα δή καί συν- 
τελουμένην τή ροηθεία τών ανθρωπίνων παθών, άτινα άλλη- 
λομαχοΰντα συνανατρέπονται»41, άρνητικώς, εμμέσως καί προ- 
ληπτικώς έπέρχεται ή διδασκαλία καί ή διόρθωσις, διότι οί 
ανθ ρωποι, φοβούμενοι νά καταστώσι γελοίοι, προσπαθοΰσι νά 
μή περιπίπτωσιν είς σφάλματα, ν’ άποβάλλωσι δ’ ελλείψεις

40) Πρβλ. Μεγ. Εγκυκλοπ. [*] τ. 18 ο. 535. Β. Αντ<ονιάδον [15] q. 327. 
Αχ) Σαιμμ. Γιραρδίνον [3] Α', 209» 236.
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JtpCοοιοούσας εύήθειαν καί βλακείαν καί αφελή —ερί :TiS
αμαρτίας άντίληψιν'1-. Δικαίως οθεν ή κωμφδία παρεβλήθη 
προς τήν ηθικήν των ΙΙατέρων τής Εκκλησίας1'1 καί —ρος τήν 
ζωγραφικήν, εν ή χρήσις γίνεται, προς τοίς φωτεινοΐς, καί 
σκοτεινών χρωμάτων καθ' (ορισμένους συνδυασμούς, ϊνα 
παρασταθή ζωηρότερον καί έντονώτερον το θεμελιώδες τοΰ 
πίνακος ράθος'λ Λεν δυνάμεθα απολύτως ν’ άρνηθώμεν, δτι 
το (“Ιέατρον δεν έγκρύπτει κινδύνου: ώς εκ του χαρακτήρες
ακριβώς τών ές αύτοϋ παραγσμένων συναισθημάτων, άλλ’ έφ’
οσον οιακρατεΐται έν τω υψει της αποστο/σής τής apac
Τέχνης, διά τούτον δή τον χαρακτήρα τών συναισθημάτων 
αποβαίνει σπουδαίος προς ωφέλειαν ήθικήν παράγων. 'Η άπο 
τής σκηνής τελειοτάτη μίμησις διά μεν τής τραγωδίας τών 
ανθρωπίνων «φοβερών καί ελεεινών»4', διά δε τής κωμωδίας, 
τών έν άνθρώποις γελοίων μέν, άλλ’ «άνωδύνων καί ού φθαρ- 
τικών»1'1 αμαρτημάτων, παράγει κατά φαντασίωσιν αισθήματα 
ούχί πραγματικά, άλλ' αισθητικά, δεν πρέπει δ’ άρα παρ’ αυ
τής ν' άπαιτώμεν καθαράν καί άμεσον ήθικολογίαν, εάν δ’ 
δ τοιοΰτος αυτής χαρακτήρ, έφ’ οσον άντιβάλλομεν αυτήν προς

4a) Κα&ηγ. Ν. Στελλέτσχη, Ή ’Ηθική θεολογία άπολογητικώς διαφωτιζό
μενη. έν περιοδ. (Χαρκόδου) «Πίστις καί Λόγος» 1910 τεϋχ. Map. σ. 765. «Υπο
δείξατε τήν σκοτεινήν εικόνα τοΰ έλαττώματοςχωρίς νά βασανίσητε τό αίσθημα 
καί νά προσδάλητε ϋπερδολικώς άπογυμνοΰντες τάς ασχήμιας του, καί τότε ού"α- 
σθε νά έλπίζητε. ότι ό αιχμάλωτος τοΰ ελαττώματος θ’ άποστρέψη άπ’ αϋτοΰ 
μετ’ αίϊοϋς τό βλέμμα»" Φιλάρετον Μόσχος, Λόγοι καί όμιλίαι τ. Ε', Μόσχα 
1885, σ. 45-1 (ρωσ.).

4:ι) «ΜΙ αρχαία σάτυρα ή κωμωδία έπετίμα τά ελαττώματα τής κοινωνίας, 
έξέφραζεν εϋχάς καί ηϋχετο μεταρρυθμίσεις’ ό ϊέ Χριστιανισμός, ό έλθών δπως 
άναπλάση τήν άρχαίαν κοινωνίαν, έπρεπεν άναγκαίως νά γείνη τιμητής τών κα
κιών αυτής καί νά είσακοϋση τών ευχών τής κωμωδίας καί τής σατύρας κατά 
τε τά μικρά καί τά μεγάλα, κατά τε τήν αρετήν καί τήν κοσμικήν ευπρέπειαν». 
Σαιμ,μ. Γιραρδίνον [4] Δ", 137.

4J) Κα&ηγ. Ν. Στελλέτσχη [**] α. 765.
4i) Άριστοτέλους, Περί Ποιητικής 9Π, 13., : - τραγιμδία έστί φοβερών καί 

ελεεινών μιμητική».
4β) Αυτόθι 5, : «τό γελοΐόν έατιν αμάρτημά τι καί αίσχος άνώδυνον καί οϋ· 

ιρθαρτικόν».
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τήν καθαράν ’Ηθικήν, δύνχται να θεωρηθή ούς έλλειψις, ταΰ- 
την δεν πρέπει να φανταζώμεθα μείζονα τής πραγματικής· 
όπως δε δεν επιτρέπεται να πανηγυρίζωμεν τδ Θέατρον, 
ούτω δεν πρέπει κα'ι νά καταδικάζωμεν αυτό οι’ όσας κα
κίας δεν έχει. Το Θέατρον είνε είκών του ανθρωπίνου Γίίου 
καί τής ανθρώπινης ψυχής,

λαμβάνει τούς ανθρώπου; ώ; έπλάσθησαν ι-,

εινε δ’, επομένως, ηθικόν όσον καί ή ανθρώπινη ξένη πείρα, 
ήτις συγκινεϊ μέν, άλλα δεν διδάσκει”*, δεν αναπτύσσει τήν 
χριστιανικήν ηθικήν, δεν απεικονίζει έναργώς τάς χριστιανι
κά? άρετάς, δεν προβάλλει άμεσον κήρυγμα των αληθειών τής 
πίστεως και των κανόνων τής ηθικής, δεν επεξεργάζεται ίε- 
ράς ιστορικά? υποθέσεις, καθ’ οίον τρόπον περί πάντα ταύτα 
άσχολεΐται ή άφηρημένη, μονότονος, ξηρά καί άτερπής αί- 
σθητικώς ήθικοθρησκευτική διδασκαλία- έν έναντία περιπτώσει 
— ώς λέγει τις των θεολογούντων '"— θά παρέμενε κενόν θεα
τών. «Ή ανθρώπινη καρόία — λέγει ό Girardin — δεν άρέ- 
σκεται έπί θεάτρου εις τήν αρετήν αυτήν καθ’ εαυτήν, ήτι: 
αντλεί τήν δύναμίν της έξ έαυτής καί μόνης. "Όταν όμως τήν 
αρετήν ύποστηρίζη καθ’ οίουδήποτε πάθους άλλο πάθος..., 
τότε ή ανθρώπινη καρδία ανέχεται τήν αρετήν καί συγκινει- 
ται μάλιστα έξ αυτής >· Άλλ’ ή δραματική τέχνη, καίπερ 
μή απ’ ευθείας ήθικολογοΰσα, χρησιμεύει όμως ώς κάτοπτρον 
τού έν τώ άνθρωπίνω Βίω άγώνο; τού καλού καί τού κακού — 
ώς λέγει ο ^ίαίξπηρ διά στόματος τού ’Άμλετ —, εκμεταλ
λεύεται δε τον αγώνα τούτον εις άνάδειξιν αρετών καί υψη
λών χαρακτήρων έμπνεομένων είτε έκ τής Χριστιανικής Θρη
σκείας, είτε καί έκ τού φυσικού ήθικοΰ νόμου, ένω δ’ άφ’ ένος

J7) Molicre, Misanthrope, -ρ. Α', τλ. 1.
4H) Σαιμμ. Γιραρδίνον [Ji A*, 255.

Άρχιειε. Μονρέτωφ, Λόγοι ν.αί Όμιλία*., τόμ. 5*, Μόοχα 1898 σ· 
ίρωο.). Ν. Στελλέτσκη [ι2] j. 7S8—789.

49«) [*] Α', 30—51.
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είνε ψυχαγωγική διά τον χαρακτήρα των οι' αυτής και έξ 
αυτής παραγομένων συναισθημάτων, άφ’ ετέρου είνε άναν- 
τιρρήτως διδακτική, μορφωτική καί έξευγενιστική ώς ευρύ - 
νουσα, διά των έργων των άριστων τής ανθρωπότητας δια
νοιών και των μεγαλοφυών καλλιτεχνών, τήν περί τής αν
θρώπινης ζωής γνώσιν, βοηθούσα εις τήν βαθυτέραν αυτής 
κατανόησιν, άναπτύσσουσα τήν προς τους πάσχοντας συμπά
θειαν. έςυψοϋσα τήν άνθρωπίνην ψυχήν και καθαίρουσα διά 
του έλέου καί των δακρύων, διά δε του γέλωτος θέτουσα 
φραγμόν εις τάς ελλείψεις αυτής καί αδυναμίας καί τήν αφελή 
περί τής αμαρτίας άντίληψιν ... Ούτω το καλόν Θέατρον καί 
άνώτερον πάσης άλλης άναψυχής αποβαίνει, καί προσφοράν 
τυγχάνει προς ηθικήν διαπαιδαγώγησή, συνδυάζονται δήλα δή 
έν αύτφ άρμονικώς, κατά τον Σνίλλερ, ή τέρψις μετά τής δι
δασκαλίας, ή ησυχία μετά τοϋ καμάτου, ή διασκέδασις μετά 
τής μορφώσεως, χουρίς ουδέ μία τής ψυχής δύναμις νά εν- 
τείνηται επί βλάβη των άλλων, ούδ’ άναλώμασι τοϋ δλου νά
γίνηται τής τέρψεως ή άπόλαυσις. Άλλ’ έκτόσ τούτου, 
ψηλαφητή σχεδόν μορφή αναφαίνονται έν τώ

εν
Θεάτρω ή

αρετή και η κακία, ή σοφία και η μωρία, ως και η εξουσία
τής Θείας ΙΙρονοίας, ή £’ άμεσότης των φαινομένων δύνατα1 
άπό ηθικής έπόψεως νά συγκίνηση τον άνθρωπον σωτηριωδώς. 
Προ τοϋ ανθρωπίνου νόμου 6 μιαρός πολλάκις διαφεύγει τήν
ποινήν υποβάλλεται δ’ εις σκληράν βάσανον άθώοο’ ενώ
εν τώ δράματι, άντιθέτως, ή δικαιοσύνη ύπεραρκούντως σώ
ζεται, τοϋτο δ’ έξεγείρει έν ήμίν τήν αγάπην προς τήν δι
καιοσύνην, τήν εμπιστοσύνην προς τήν θείαν Πρόνοιαν καί 
τήν βδελυγμίαν προς τήν κακίαν. . . »Ro.

Ταΰτα πάντα τό θέατρον κατορθοΐ ακριβώς διά των
άπό τής φαντασιώσεως αυτοϋ παραγόμενων αισθητικών συν-

”) Schiller, Die Schaubiiline als eine moralische Anstall betraclitet. 
Werke τ. 10, Stuttgart 1847, o. 79. Kirschkamp =v ~\Vetzer und Welte's 
Kircher.lexicon τ. XI. a. 1478.
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αισθημάτων, Έάν, διά τήν αστάθειαν της έπί τοΰ ανθρώπου 
έπηρείας πάσης έπί μέρους Καλής Τέχνης και διά το μή 
διαρκώς παραμόνιμον των απ’ αυτής συναισθημάτων, κρίνη- 
ται αναγκαία ή συχνοτέρα αυτής έπανάληψις κα'ι ή ευρυ- 
τέρα αυτής διάδοσις καί έκλάίκευσις, πολλω μάλλον δέον 
τούτο νά έφαρμοσθή επί τοϋ Θεάτρι
ύψίστην των Καλών Τετ7.νων

ως αποχελοϋντος την 
καί τήν συνισταμένην αυτών,

διά δε τήν άπ' αυτού μείζονα συγκίνησιν άσκοϋντος τήν 
ίσχυροτέραν επί τής ψυχής έπίδρασιν. Τοΰτο είνε άνεγνωρι- 
σμένη τοΰ πολιτισμού αρχή καί αλήθεια, διά τοΰτο δέ καί 
τδ Θέατρον άπδ σποραδικού καί παριστατικοΰ κατέστη θε
σμός μόνιμος καί πάγιος παρά πάσι τοΐς πεπολιτισμένοις 
λαοΐς. Ύπο των ψυχολόγων δήλον δτι άνεγνωρίσθη, δτι ή 
συχνοτέρα καί πυκνότερα από τής σκηνής ζωντανή άναπαρά- 
στασις των αρετών καί κακιών έξοικειοΐ τήν ψυχήν είς τήν 
πραγματικήν αυτών έκτίμησιν καί άναντιλέκτως καταλείπει 
έν αυτή ίχνη ούκ ευκαταφρόνητα. Εΐνε αδύνατον ζωντανός 
τύπος φίλαργύρου, κακούργου, αδίκου, χαρτοπαίκτου, φθονε
ρού, κακεντρεχούς, ζηλοτύπου, ή τύπος τιμιότητος, δικαιοσύ
νης, γενναιοφροσύνης, πατριιυτισμοΰ, αύταπαρνήσεως καί αυτο
θυσίας, συχνάκις από τής σκηνής εμφανιζόμενος, νά μή ένα- 
ποτυπαίθή είτε λανθανόντως είτε καί συνειδητώς έμμονώτερον 
έν τή ψυχή καί νά μή μένη καί μετά τήν άπό τοϋ Θεά
τρου έξοδον κατά το μάλλον καί ήττον παραμόνιμος έστω 
καί μετ’ εναργείας ήττονος τής αμέσου κατά τον χρόνον 
τής άναπαραστάσεως έπενεργείας. Έάν, θέλοντες π. χ. νά 
διδάξωμεν έν τή Σχολή τούς μαθητάς ως ’ φευκτάς μέν ώρι- 
σμένας κακίας καί άσπαστάς ώρισμένας άρετάς, μετά τήν 
άφηρημένην διδασκαλίαν οοηγήσωμεν αυτούς είς τό Θέατρον, 
ένθα άναπαριστώνται αύται έν προσώποις ζωνταναί, άρά γε 
ή έπί τής διανοίας καί τής ψυχής αυτών έπίδρασις θά περι- 
ορισθή κατά μόνην τήν διάρκειαν τής άπό σκηνής παραστά- 
σεως; Ή ζωντανή καί παλλομένη εικών τής αρετής ή τής
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κακίας δέν θά επηρεάση ποσώς τήν Ζ Ο J ϊ V εϋαίσθητον καί
..,ωηραν φαντασίαν των παίδων, ώστε, καί αν μή αμέσως 
κατευθύνη το βουλητικόν αυτών, πάντιυς όμως νά συντέλεσή
αοκουντωε τν,ν ή0ικ V αυτών οιαπ/.ασιν ; ναν at
τοιαΰται ζωνταναί διδασκαλίαι επαναλαμβάνονται, επέρχηταί 
δέ το μορφωτικόν καί ήθοπλαστικόν Θέατρον επίκουρον εις 
τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν, δεν θά ύπάρχη άρά γε παντά- 
πασι κέρδος, ή τοΰτο θά ήνε ανάξιον λόγου ; Άπ' εναντίας· 
αφού ή συνοδεύουσα τήν θεωρητικήν καί άφηρημένην διδα
σκαλίαν οι’ έποπτείας διδασκαλία, ή διά μαγικών εικόνων 
ή κινηματογραφικών παραστάσεων γΐ/ομένη. θεωρείται τελεσ- 
φορώτατος τρόπος έν τή διδακτική καί μορφωτική τελε- 
ολογία, το Θέατρον, κατά τρόπον άσυγκρίτως κρείττονα 
επερχόμενον έπίκουρον τής τοιαύτης διδασκαλίας> άναντιρρή- 
τως θά έχη μείζονα τήν έπίδρασιν, διότι, συνδυάζον τδ τερ
πνόν μετά τοΰ διδακτικού, άναπαριστα τά αντικείμενα τής 
διδασκαλίας ζωντανά κατά τον μάλλον έφικτόν τρόπον. 
’Εάν ήθέλομεν άρνηθή το Θέατρον διά μόνον το πρόσκαι-
ρον τής έντυπώσεως, τότε επί τφ αΰτφ, ίσως δέ καί μείζονι, 
λόγq), θά έπρεπε ν' άρνηθώμεν πάσαν καθόλου ήθικήν διδα
σκαλίαν καί αυτό τοΰ θείου λόγου το κήρυγμα. Οι ήθικοδιδά- 
σκαλοι, οί γονείς, οί ιεροκήρυκες, οϋχ άπαξ, ουδέ δίς, άλλα 
πλειστάκις καί διηνεκώς διδάσκουσι, προτρέπουσιν. άποτρέ- 
πουσι, συμβουλεύουσι, παρακαλοΰσι καί άπειλοΰσι καί έξορ- 
κίζουσι. Πόσοι τάχα νά ήνε οί ύπΰ ζήτ άμεσον τών συμ
βουλών καί τών παροτρύνσεων έπενέργειαν μεταλλάσσον- 
τες διαγωγήν ; Δεν περιορίζεται τάχα πολλάκις καί ή 
από τοΰ τελείου άπο πάοης εποψεως κηρύγματος συγκίνησις 
=ίς μόνον τόν χρόνον τής διάρκειας του, πολλοί δέ καί έκ 
τών δάκρυα άπομαξάντων έν τώ ναφ, δέν έξέρχονται αύτοΰ 
αμετάβλητοι; Μήπως δ' δ,τι προβάλλεται περί τοΰ βαθμοΰ 
τής ηθικής βελτιώσεως τοΰ πληθυσμοΰ τών έχουσών τά Θέα
τρα πόλεων καί αυτών τών καλλιτεχνών, δέν είνε κατά τινα
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αναλογίαν έφαρμόσιμον καί επί των άφθονουσών εις ναούς 
καί ιεροκήρυκας πόλεων; Οίον λόγον θά είχε το έρούτημα : 
οποίος θά ήτο ό λαός άνευ κηρύγματος τοΰ θείου λόγου; 
τοιοΰτον θά είχε καί το ερώτημα : όποΐαι θά ήσαν αί πό
λεις αύται άνευ θεάτρων καί κέντρων καλλιτεχνίας καί οποίοι 
θά ήσαν οι άνθρωποι άνευ τοΰ καλού εν γένει. Ουδέ δυνά- 
μεθα νά λάβωμεν ύπ’ όψιν έν τίνι σχέσει ό καλλιτέχνης, 
έν δέ τή περιπτώσει ταύτη ό ηθοποιός, διατελεί προς την 
ήν ερμηνεύει καί δημιουργεί Τέχνην, διότι αύτη λαμβάνεται 
καθ’ έαυτήν ασχέτως προς τον φορέα της. Είτε ενάρετος, είτε 
διεφθαρμένος είνε ό ηθοποιός, τό εγώ αυτού διά τον θεατήν 
παραμένει αφανές, άγνωστον καί άδιάφορον, διότι κατ’ άπαί-
τησιν τής φαντασιώσεως το πρόσωπον καί τό άτομον τού 
ηθοποιού έν τή σκηνή κρύπτεται όπισθεν προσωπείου, δρα 
έπ’ αυτής ώς «υποκριτής», ούτος δέ καί μόνος είνε ό προ- 
καλών τό διαφέρον τού καλού καί γεννών τά έν τώ θεατή 
συναισθήματα.

Κατά ταΰτα, εί καί δεν είνε άμε: απ: του Θ εατοου
επίδρασις έπί τής 'όουλήσεως, έν τούτοις ή 
άπ’ αυτού έπηρείας άναντιλέκτως καταλείπει

πανάληψις τής 
ίχνη έπί τής

ψυχής όλονέν βαθύτερα, λειαίνουσα ούτω βαθμηδόν την φυσι
κήν τραχύτητα, τήν αγριότητα ήμερώνουσα, άποξέουσα δέ 
καί άφαιροΰσα τήν ασχήμιαν τής ανθρώπινης φύσεως, εύ- 
κοπώτερον όσημέραι ύπαίρουσα πρός τάς σφαίρας τού ιδα
νικού καλού καί έπιταχύνουσα τόν ηθικόν τού άνθρώπου έξευ- 
γενισμόν.

’Εάν τό Θέατρον ήτο απολύτως κακόν, θά ήτο αδύνατον 
νά συγκρατηθή μέχρι τοϋοε, πολλώ ο’ ήττον νά έξαπλώται και 
παγιώται ώς στοιχείον πολιτισμού απαραίτητον καί ώς μό\ι- 
μος, επομένως, θεσμός. Τό εμφανές καί απόλυτον κακόν, οσας 
δήποτε καί αν έκδηλοί τάσεις πρός ριζοβόλησιν, δεν καθίσταται 
ανεκτόν. Έν ή περιπτώσει το Θέατρον ήθελε κριθή ώς απολύ
τως καταδικαστέον, αί κοινωνίαι δέν θά έπεδείκνυον εις αυτό
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ανοχήν, πολύ δ’ ολιγώτερον ύποστήριξιν. Έν τούτοις βλέπομεν 
αύτδ άναπτυχθέν τή συνεργεία και προσπάθεια αυτής ταύ- 
της τής κοινωνίας εις θεσμόν διαρκή καί μόνιμον. Τό μόνι
μον τοϋ θεσμού τούτου κρίνει επιβλαβές ό ήθικολόγος Rotlie ’’ 
ώς ευνοούν τήν θεατρικήν υπερβολήν καί κατάχρησιν. Τά 
μόνιμα θέατρα — κατ’ αυτόν — αποκλειστικόν σκοπόν έ'χουσι 
τήν ίκανοποίησιν τού πάθους καί τής ήδονής, διευκολύνουσι 
δ' ένεκα τούτου τήν κολακεύουσαν τάς χθαμαλωτέρας κλίσεις 
καί πειράζουσαν διά τού εύκολου σκανδαλισμοΰ τον λαόν κα- 
τωτέραν καί ύποδεεστέραν θεατρικήν παραγωγήν, φθείρουσι 
δέ προσέτι καί αυτούς τούς σκηνικούς καλλιτέχνας, τούς 
υποκριτάς, διότι έθίζουσιν αύτούς εις τά μέτρια καί τά φαύλα, 
δι’ ών, θεραπεύοντες τάς προσγειοτέρας όρμάς τού κοινού, 
έπιζητούσι ν’ άρέσκωσιν εις αύτο έκ κερδοθηρίας. ’Αντί τών 
ούτως έκφαυλιζόντων τήν τε θεατρικήν φιλολογίαν, τούς ηθο
ποιούς καί τον λαόν διαρκών θεάτρων ό Rothe προτείνει τήν 
καθ’ ώρισμένας έθνικάς έορτάς υπό έρασιτεχνών ύποκριτών 
άναπαράστασιν διδακτικών θεατρικών έργων, ίνα ουτω έξα- 
φανισθή καί ή εις ιδίαν επαγγελματικήν τάξιν διακριθεΐσα κα
τηγορία τών ηθοποιών.

Έν τούτοις τά τε κατά τής μονιμότητος τού Θεάτρου 
επιχειρήματα ταΰτα εΐνε καί μονομερή καί ασυμβίβαστα προς 
αύτόν τον χαρακτήρα καί τήν υφήν τού Θεάτρου, καί ή πραγ
ματοποίησή δέ τής συστάσεως τού Rothe αδύνατος. Διότι τά 
μόνιμα θέατρα συνετέλεσαν άκριβώς καί είς το μέγα τούτο από 
τής Τέχνης άγαθόν, τήν έμφάνισιν δήλον δτι τών μεγαλοφυών 
δραματικών συγγραφέων καί υποκριτών, οίτινες άνεδείχθη- 
σαν αληθείς τής άνθρωπότητος διδάσκαλοι διά τής δημιουρ
γίας χαρακτήρων υψηλών καί συνετέλεσαν τά μάλιστα είς 
τήν έξύψωσιν τής Τέχνης καί τήν άνάδειξιν αύτής είς στοι
χείων μορφωτικόν καί ήθοπλαστικόν. Το ασυμβίβαστον τών 
εγχειρημάτων τού Rothe καταδηλοΰται έκ τούτου, δτι καί

51) Christ). Etllik, III, 747 έξ (Παρά Μάρτενσεν [■“] Β', 696).
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πάσα μέν Καλή Τέχνη, μάλιστα δ’ ή σκηνική, οεΐται συχνής 
έπαναλήψεως ινα έπιτυχέστερον καί άσφαλέστερον άποξεσθή 
ή τραχύτης τής ανθρώπινης αγροικίας καί ύποβοηθηθή θε- 
τικώτερον ό σκοπός τής ηθικής. Δεν είνε δέ καί πραγμα
τοποιήσιμος, διότι ή όσημέραι πλουτιζομένη πείρα ημών 
μαρτυρεί συν τώ χρόνιο άκατασχέτως προϊοΟσαν την τάσιν τής 
διαδόσεως καί τοϋ πολλαπλασιασμού των μονίμων θεάτρων.

Έν ταίς υπό του Rothe κατά τοΰ μονίμου Θεάτρου 
διατυπουμέναις έπικρίσεσιν υπάρχει τούτο το άςιον προσοχής, 
δτι ή άπο τής φαντασιώσεως τής σκηνικής μιμήσεως παρε
χόμενη τέρψις οόθεί εις άμετρίαν τέρψεως άπο των θεατρικών 
θεαμάτων, αυτή δ’, εις κατάχρησιν καταντώσα, αποσπά την 
προσοχήν από τής σοβαρότητος τής σκηνικής διδασκαλίας 
επί τήν μονομερή καί αξιοκατάκριτον τερψιθηρίαν, τήν 
οποίαν εκμεταλλεύεται ή ανήθικος κερδομανία φαύλων θεα
τρικών συγγραφέων. ΤΙ τέρψις αΰτη πολλάκις τυγχάνει 
συναφής καί προς τήν από σκηνής άναπαράστασιν των άνη- 
θίκων τής ζωής επόψεων, αίτινες έν τούτοις άποτελοΰσι στοι- 
χείον άναγκαίον τής θεατρικής Τέχνης, έφ’ όσον αυτή είκο- 
νίζει τήν ζωήν. Δεδομένου δήλα δή οντος, ότι ή δραματική 
ποίησις, πλήρης ούσα ιστορίας καί ήθογραφίας, άναπαριστα 
τάς περιπετείας τής άνθρωπότητος καί τάς ψυχικάς τών 
ατόμων μεταπτώσεις, τήν Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσειαν τοΰ 
ανθρώπου, δεν παρέχει μέν, ως έπανειλημμένως ήδη έν τοϊς 
όπισθεν έλέχθη, άμεσον ήθικο-διδασκαλίαν, έχει όμως με- 
γάλην καί στενήν προς τήν ηθικήν σχέσιν, ως καί ή 
ζωή έχει σχέσιν τινά προς τήν ποίησιν. "Ινα δ’ ή ποίησις 
ήνε όντως άληθής άναπαράστασις τής ζωής, ταύτην αναπαρά
γει ούχί κατά μόνας τάς ηθικώς άγαθάς αυτής έκφάνσεις. 
αλλά καί κατά τάς ανήθικους της όψεις. 'Η κατά τρόπους 
μυρίους πλοκή τών δύο αντιθέτων τούτων όψεων τής ζωής 
απαρτίζει τό πραγματικόν αυτής περιεχόμενον, ή καλλιτεχνική 
δε τής πλοκής ταύτης άναπαράστασις δεν δύναται ν’ άπο-
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σχη τής πραγματικής αλήθειας επί τοσοϋτον, ώστε να παρι- 
στώντα,ι άπίθανα. Έν τούτοις ή σοβαρά θεατρική Τέχνη, διά 
νά έχη δικαίως την άςίωσιν νά ήνε Τέχνη ηθική, διδακτική καί 
μορφωτική, δύναται πάντοτε νά στρέφηται εν τώ κύκλω τής 
πιθανότητος πραγματευομένη μέν καί την άνήθικον τής ζωής 
όψιν. μή τονώνουσα όμως αυτήν μεθ’ υπερβολής καί κατά 
τρόπον τοιοΰτον, ώστε ή άνηθικότης νά παρίσταται ώς τδ 
κρατούν πρίσμα, ύφ>’ ό έτάζεται ή ζωή. ΤΙ άνηθικότης, ώς 
λέγει ο Μάρτενσεν, «δεν δύναται ν’ άνήκη καί νά προσι- 
διάζη εις αυτήν τήν περί ζωής θεωρίαν, εις τον τρόπον 
εκείνον τοϋ σκέπτεσθαι, τον όποιον ό ποιητής θέλει νά μετα- 
δώση είς ημάς έν τω έργο) του, διότι τοιουτοτρόπως θά προσέ
βαλλε τήν ηθικήν καί τδ ήθικόν ιδεώδες εκείνο, ύπδ τδ 
οποίον πρέπει νά συνυποτάσσηται ή ανθρώπινη ζωή, επομένως 
δέ καί ή «Τέχνη»55. Ή έναντία άκριβώς περίπτωσις θά ήτο 
ή πραγματική άπιθανολογία, διά τής οποίας παράγεται ηθικώς 
κατάκριτος τέρψις, ρυπαίνουσα τάς ψυχάς καί έκφαυλί- 
ζουσα τήν θεατρικήν Τέχνην. Αλλά καί ανεξαρτήτως τής 
τονώσεως τής άνηθικότητος, το μόνιμον Θέατρον, από μέσου 
μεταβαλλόμενον είς σκοπόν παρά τοίς μή εύμοιρούσι βαθμού 
τίνος μορφώσεως καί ήθικοϋ καταρτισμού, δυνατόν νά χρησι- 
μεύση ώς αφετηρία καταχρήσεως διά τής συστηματικής επι
διώξεως τής απ’ αυτού ηδονής, διότι είς τούς τοιούτους ό ευε

ξήγητος τοϋ τερπνού έρως δυνατόν νά μεταβληθή εις πάθος 
θεατρομανίας άπότοκον χαυνότητος, οκνηρίας καί μαλθακότητος. 
«Ή υπερβολική άπόλαυσις τού Θεάτρου—λέγει ό αυτός ΒΙάρ- 
τενσεν—, δταν καθίσταται έξις καί άνάγκη, είνε έν γενει 
τεκμήριον πνευματικής μικροπρέπειας καί αγάπης προς τήν 
έπίδειξιν. "Οσοι καθ’έκάστην φοιτώσιν είς τά Θέατρα διά νά 
σκοτώσουν τον καιρόν των, δεν λαμβάνουσιν ύπ’όψιν 
δτι έν τή πραγματικότητι βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον σκοτώ-

Μ) Η Β·, 691.
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νουν τον εαυτόν των, τήν ίδικήν των διανοητικήν ζωήν 
διά των αιωνίως μεταβλητών θεαμάτων τούτων, τα όποια, άτελώς 
προσλαμβανόμενα, ούδεμίαν έμποιούσιν έντύπωσιν καί δεν παρέ- 
χουσι τήν προσήκουσαν τροφήν. "Οσοι περισσότερον ή ψυχή 
πληροϋται τοιούτων θεαμάτων, τόσω κενωτέρα καί οκνηρότερα 
καθίσταται, τόσω περισσοτέραν χάνει ζωτικότητα, πνευματικάς 
δυνάμεις καί παραγωγικά σπέρματα, άτινα πνίγονται έκ τού 
τόσον καταστρεπτικού (θεατρικού) κατακλυσμού»"1, ενώ ακριβώς 

θά έπρεπε νά συμβαίνη παν τουναντίον, νά χρησιμοποιήται 
δήλα δή τό Θέατρον ως μέσον ήθοπλαστικόν καί έξευγενιστικόν 
προς σκοπούς πνευματικωτέρους.

ΓΩς τοιούτο άκριβώς εκπολιτιστικόν καί ήθοπλαστικόν 
στοιχεΐον εκλαμβάνει τό θέατρον ο Χριστιανισμός, ή, άληθέ- 
στερον είπείν, είς τοιοΰτον παράγοντα άνύψωσεν αυτό αυτή ή 
Χριστιανική Θρησκεία. Είδομεν ήδη έν τοίς όπισθεν, οποίον ήτο 
το Θέατρον έν τή χριστιανική άρχαιότητι. Άλλ’ ή έξάπλω- 
σις τού Χριστιανισμού καί τών χριστιανικών ιδεών ή διάδο- 
σις, πάσας τάς Καλάς Τέχνας άναγεννήσασα διά τής μεταγ- 
γίσεως τής χριστιανικής ιδεολογίας καί άρετολογίας εις πά
σας τάς άνθρωπίνας εκφάνσεις, επόμενον ήτο νά έξευγενίση 
καί έκχριστιανίση καί το Θέατρον, καταστήσασα αυτό φορέα 
τής ιδεολογίας ταύτης καί άναπτύξασα εις παράγοντα μέγαν 
τού χριστιανικού πολιτισμού. Καί ήτο τούτο επόμενον, διότι 
6 Χριστιανισμός εις τοιαύτην ήλθε προς τό νεώτερον θέα
τρον επαφήν, ώστε αΰτή ή Εκκλησία νά συνδεθή μετ’ αυ
τού ατενώς, μάλιστα κατά τον Μεσαίωνα, χρησιμεύσασα δια 
τής λατρείας αυτής ώς άρχηγέτις, τρόπον τινά, αυτού, υπό 
τήν μετέπειτα δέ όιάπλασιν καί μορφήν του άναγνωρίσασα 
έν αύτώ άξιόλογον αυτής έπίκουρον. ΓΩς γνωστόν, έν τή αρ
χαία Έλλάδι το δράμα) τού οποίου πλήρης ένσάρκωσις και

”) Γ] Β', 711·
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Χρίστος ερμηνεύς ήχο καί είνε το Θέατρον, προήλθεν έκ της 
θρησκευτικής των Ελλήνων λατρείας’ ό ίερεύς άναπαρίστα 
τάς ακαθάρτους περιπετείας του Βάκχου, ό δ’ άντιπροσωπεύων 
τον λαόν χορός εξέφραζε τάς επί τούτων κρίσεις αυτού. Άνε- 
βλάστησε λοιπδν τδ Θέατρον επί εδάφους εθνικού καί ήτο 
έμπεποτισμένον το έθνικον πνεύμα, κατά τούς πρώτους δέ 
χριστιανικούς αιώνας ή εθνική σκηνή παρακμάσασα κατέστη 
θέαμα παντοίας ήθικής ασχήμιας καί κακοχυμίας διά των 
διονυσιακών οργίων, προς άντίδρασιν δε κατά τής νέας θρη
σκείας έξετρέπετο καί εις έμπαιγμούς αυτής καί σατυρισμούς. 
Λεν ήδύνατο, επομένως, ή Εκκλησία ν’ άνεχθή τδ τοιούτο 
θέατρον, δι’ επανειλημμένων δέ κανονικών διατάξεων προσεπά- 
θησε νά τηρήση τά μέλη αυτής μακράν τής τοιαύτης σκηνής. 
"Οταν όμως ή καθόλου Τέχνη ήρξατο άναπτυσσομένη ύπδ 
την ίσχυράν τής Χριστιανικής Θρησκείας επήρειαν, έλαβε καί 
τδ Θέατρον τδ απ’ αυτής χρίσμα καί έξ έθνικού μετεβλήθη 
εις χριστιανικόν, δεν ήδύνατο δ’ άρα ή Εκκλησία ν’ άπο- 
βλέπη εφεξής πρδς αύτδ καθ’ οίον τρόπον καί πρότερον. 
’Απ’ εναντίας μάλιστα, ώς τδ άρχαΐον Θέατρον προίΥ,ΛΟ εκ
τής εθνικής λατρείας, ουτω καί τδ νεώτερον χριστιανικδν
τάς ρίζας αυτού έχει έν αυτή τή χριστιανική λατρεία, ώς 
μαρτυρεί ή θρησκευτική χροιά τών πρώτων δραματικών καί 
κωμικών παραστάσεων καί τά λεγόμενα «Θεανδρικά Μυστήρια». 
Τά «Μυστήρια» ταΰτα τδ κατ’ άρχάς ένεφανίσθησαν εν Βυ-
ί,αντίω, έκεΐθεν δέ μετεφυτεύθησαν εις την Δύσιν ένψ δ’ άρ- 
χήθεν έτελούντο έν τοϊς ναοϊς καί τά διάφορα ιερά πρόσωπα 
ύπεδύοντο κληρικοί, έν τή Δύσει σύν τψ χρόνφ καί έκ τών
ναών έξήλθον εις τάς πλατείας, καί ή ιεροπρεπής αυτών
σεμνότης καί σοβαρότης έξεπομπεύθη, καί τούς κληρικούς άν- 
τικατέστησαν λαϊκοί. Καί έν μεν Βυζαντίω αί καιρικαί περι
στάσεις δεν έπέτρεψαν την έξέλιξιν αύτών έν τή Ανατολική 
Εκκλησή, έν ή ίχνη χινά μόνον αύτών άπεσώθησαν ένιάχού
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μέχρι σήμερον''1, έν δέ τή Δύσει διά τής άκρατου αυτών έκλα-- 
ϊκεύσεως συν τφ χρόνψ έξεφυλίσθησαν αύτόχρημα εις καρνα- 
βαλικάς Narrenfesten και Narrenkirchveihen, έντεΰθεν δ’ ως 
τε θρησκευτικά! παραστάσεις καί ώς βεβηλώσεις των Ιερών 
άπηγορεύθησαν.

[ΙΙερί τής έκ τής θείας λατρείας καταγωγής τοϋ νεωτέρου Θεάτρου 
έπιθι Κ. Krumbacher, Ιστορία τής Βυζαντινής λογετεχνίας, τ. Β'., 
σ. 480-481. «Ήχώ 'του Λονδίνου» 7 Ίουν. 1013 άρθρον τών «Times· 
έξ αφορμής τής άδειας, τής δοθείσης προς παράστασιν τοΰ θρησκευ
τικού δράματος τοΰ ΓΙάρκερ «Ό ’Ιωσήφ καί οί αδελφοί αυτού». 
Γ. Μιοτριώτου, Ελληνική Γραμματολογία, τ. Α λ, σ. 700—704, 
Griineisen, Geistliche Dramen des Mittelalters έν Herzog-Plitt's 
Real-Encyklopadie fiir protestantische Theologie und Kirche, τ. V, 
20 έξ., καί W. Baumker, Theater έν Wetzer und Welte’s Kirchen- 
lexikon, τ. XI., σ. 1457 έξ. Πόσον συν τώ χρόνο) βεβήλως έξεχυ- 
δαΐσθη τό πρότερον άδόλως ευσεβές «Μυστήριον» μαρτυρεί, έπί παρα- 
δείγματι, τό έξής τεμάχιον έκ τίνος γαλλικού «Μυστηρίου». Ό Θεός- 
Πατήρ παρίσταται ώς αποκοιμηθείς έπί τού Θρόνου του καθ’ ήν ακριβώς 
στιγμήν ό Υιός αυτού έν γή έσταυροΰτο" άγγελος αφυπνίζει αυτόν ν.τ 
συνάπτεται ό έξής διάλογος:

Pere eternel. vous avez tort,
Et devriez vous avoir vergogne.
Votre fils bien aime est mort,
Et vous dormez comme un yvrogne.

<~)roc— Ιίατ'ηρ 
II est mort?

Άγγελος
D'homme de bien.

Θεός — Πατήρ
Diable m’emporte, qui en savaisrien!

W. Baumker, αύτόθι, σ. 1469. Αί κατά τών ούτως έκφυλισθέντων 
«Μυστηρίων» εκκλησιαστικά! άπαγορεύσεις ήρξαντο ήδη από τού 1210 
διά τών δεκρεταλίων τού Ίννοκεντίου Γ'., τα όποια ήκολούθησαν αί 
άποφάσεις τών έν Trier (1227) καί έν Utrecht (1293) συνόδων τής

Μ) Οϊον ό Ιερός Νιπτήρ έν ‘Ιεροσολύμοις καί Πάτμψ· θεατρικήν υφήν έχουο 
καί at Ακολουθίας τών Παθών (ή Σταύρωσις καί 6 Επιτάφιος).
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πρώτης ό σχετικός κανών έλεγε: «Non permittant sacerdotes ludos 
theatrales fieri in ecclesia et alios ludos inhonestos». Τής δια- 
κρίσεως δε μεταξύ τών honestos καί inhonestos άποβάσης δυσκόλου, 
αί άπαγορευτικαί διατάξεις έφηρμόζοντο επ' άμφοτέρων. Τό μόνον έν 
τή Δύσει έκτοτε άπομεΐναν λείψανον τών «Μυστηρίων» είνε αί έν 
Oberamergauer τής Βαυαρίας κατά δεκαετίαν μεγαλοπρεπώς καί έν 
έπιβλητική πομπή τελούμεναι παραστάσεις τών ΙΙαθών του Χριστού 
κατ’ έθος, κρατήσαν από τού 1634 καί προελθόν έξ ίεράς ύποσχέσεως 
έπί άναμνήσει σωτηρίας από λοιμού. ’Αλλά καί τώ 1807 έν τώ έν 
Πράγα ναώ τού τών Βενεδικτίνων ιδρύματος Έμμαούς έγένετο παρά- 
στασις λειτουργική πασχάλιος κατά την Κυριακήν τού Θωμά. Προς 
τούτοις έν Stieldorf τής έπαρχίας τού Ρήνου έγένετο άπόπειρα μιμή- 
σεως τής έν Oberamergauer παραστάσεως τών Παθών. Ταϋτα υπεμ- 
φαίνουσι τάσεις άνανεώσεως τών «μυστηριακών* παραστάσεων, έκοη- 
λουμένας ου μόνον έν τή Δύσει, αλλά καί έν Ρωσία. Τάς τάσεις ταύτας 
ίιποτρέφει τά μάλιστα ό νϋν άπαραδειγμάτιστος έν τή 'Ιστορία πό
λεμος συνεπεία τής παρατηρούμενης νοσταλγίας τών λαών εϊς τήν 
χριστιανικήν ιδεολογίαν. Οί οέ περί τό Θέατρον διατρίβοντες αισθητι
κοί κριτικοί κρίνουσι τήν άναγέννησιν τών «Μυστηρίων» καί άναγ- 
καίαν καί δυνατήν, καθ’ όσον καί τό θρησκευτικόν αίσθημα τού πολ- 
λού λαού θά ένισχυθή καί άπαγόρευσις οέ ρητή τής Εκκλησίας ώς 
πρός τάς «μυστηριακάς» παραστάσεις δεν υπάρχει, ουδέ προβλέπετα^ 
ένδεχομένη χυδαιοποίησις αυτών — όποια έγένετο κατά τον Μεσαίωνα 
— κατά τούς νΰν προηγμένους έν τή αίσθ-ητική άντιλήψει κα! μορ
φώσει χρόνους. Κατά τά σημεία ταΰτα τό ζήτημα αναπτύσσει έμπερι- 
στατωμένως καί έμβριθώς ό έγκριτώτατος τών Ρώσων θεατρικών κρι
τικών Μ. Ίβανώφ έν έπιφυλλίδι έν τώ «Χέω Χρόνω» ΙΙετρουπόλεως 
(«”Ετι άπαξ περί τών «Μυστηρίων», 26 Χοεμβρ. 1915, άριθ. 14263. 
Του αυτόν ΐδε καί άλλην σχετικήν προς το ζήτημα έπιφυλλίδα έν 
φύλλω τού «Ν. Χρόνου» άριθ. 14151 τής 3 Αύγ. 1915). — Εύλογον 
νά σημειωθή ένταΰθα ώς προς τήν σχέσιν τής ’Εκκλησίας καί τού 
θεάτρου, οτι τά θεατρικά καί τά καθ’ δλου δημόσια θεάματα καί 
αυτή ή μουσική έν Ρωσία μέχρι τού Μεγ. ΙΙέτρου έθεωροΰντο έργα 
τού Σατανά, άξιοσημείωτον δ’ είνε δτι ή πρώτη άπόπειρα θεατρικής 
παραστάσεως «μυστηριακής» άνετέθη ύπό τού Τσάρου ’Αλεξίου Μι- 
χάηλοβιτς — πρός πανηγυρικώτερον έορτασμόν τής άνακηρύξεως ώς 
διαδόχου τοΰ θεοδώρου Άλεξέγεβιτς καί τών γενεθλίων τής τσαρό- 
παιδος θεοδώρας—είς τόν έν Μόσχα προτεστάντην πάστορα Γκρέ-

Α
.Π
.Θ
.



208 Γρηγορίου Παπαμιχαήλ

γκορυ, δστις διοργανώσας θίασον έξ G4 ατόμων παρέστησε τη 17 
Όκτ. 1672 την «τραγικοκωμψοίαν» «Έσθήρ καί Άρταξέρξης» επί 
παρουσία της τσαρικής οίκογενείας, τής αυλής, των μεγιστάνων καί 
άπειρου πλήθους· ή αύτοκράτειρα συν ταΐς θυγατράσι παρηκολούθουν 
τήν παράστασιν όπισθεν δυκτιωτοΰ καί, άρα, αθέατοι εις τούς θεα- 
ατάς. 'Επειδή δμως ό Γκρέγκορυ ήτο ξένος, ή δημιουργία εθνικού 
«δράματος-μυστηρίου» άνετέθη |3ραδύτερον είς τόν διάσημον θεολόγον 
τού ιζ' αίώνος Συμεών ΓΙολότσκη, δστις συνέγραψε «κωμωδίαν περί 
τοϋ Ναοουχοδονόσορος καί των τριών παίδων» καί τον «’Άσωτον 
υιόν», ή απόπειρα δμως αυτού άπέτυχε. Κατά τόν ιζ' αιώνα υπήρχε 
πρωτότυπον είδος μοναχών έν Κιέβω, εις ούς, μετακαλουμένους είς 
Μόσχαν, οί τσάροι άνέθετον, σύν άλλοις έργοις, καί τήν συγγραφήν 
«κωμωδιών διά το αύλικόν Θέατρον (πρβλ Άοχιιι. 'Γ/.αοίω νος, [κα- 
θηγ. τής έν Μόσχα Θεολογ ’Ακαδημίας], Ή Θεολογία καί ή ελευ
θερία τής ’Εκκλησίας, έν τώ «Θεολογ. Άγγελιαφόρω» τής Άκαδ. 
Μόσχας, Σεπτ. 1915, σ. 105). Ό Μ. Πέτρος, έπιχειρήσας καί διά 
τού Θεάτρου νά παγιώση τάς άς έν Ρωσία εισήγε μεταρρυθμίσεις, 
τώ 1756 έξέδωκεν ούκάζιον περί ίδρύσεως ρωσικού Θεάτρου, το πρώ
τον. Καίτοι δμως το έγχείρημα άπεδείχθη πρόωρον, έν τούτοις ό Μ. 
Πέτρος πάσης έδράττετο ευκαιρίας δπως διοργανώνη θεατρικάς παρα
στάσεις, προς καταπολέμησιν τών έν τή ρωσική κοινωνία κρατουσών 
κατά τού Θεάτρου καί τής μουσικής προλήψεων. Τή 26 Νοεμορ. τού 
171S έξέδωκεν ούκάζιον, δι’ οϋ 'ίδρυσε τάς ούτω κληθείσας τότε «Συν
ελεύσεις», κοινωνικάς δήλα δή συναθροίσεις πρός τέρψιν καί άναψυ- 
χήν καί έπικοινωνίαν τών μελών τής κοινωνίας. Είς ταύτας ό τσάρος 
προσεκάλει καί κληρικούς. ’Έκτοτε ή πολιτική έξουσία έπαυσε νά 
καταδιώκη τάς λαϊκάς τέρψεις, "ήναγκάσθη δέ καί ή Εκκλησία νά 
συμμορφωθή πρός τούς νεωτερισμούς τούτους έπιδεικνύουσα άνοχήν 
πρός τά άσματα, τούς χορούς καί τάς λοιπάς λαϊκάς τέρψεις (ίδε 
Λό Μ. Γαλικόβακη, ’Αγών τού Χριστιανισμού κατά τών λειψάνων 
τού έθνισμού έν τή άρχαία Ρωσία, έν περιοδ. Χαρκόβου «Πίστις καί 
Λόγος» Η) 15, 21, α', σ. 290—296].

Έκ τών κόλπων λοιπόν αυτής τής Εκκλησίας δι’ αυ
τού τού κλήρου έξεπήγασεν έν τώ θρησκευτικφ δράματι τό 
μεσοχρόνιον θέατρον ώς άντίδρασις μέν κατά τής φαύλης 
έθνικής σκηνής και τών άγυρτικών καί χυδαίων θεαμάτων 
τών τριόδων, τών διοργανουμένων υπό πλανητών μίμων, θαυ-

Α
.Π
.Θ
.



θέατρον καί ’Εκκλησία 209

μαχοπο ιών, γελοτοποιών, κωμωδών καί άκροβατών, ώς ύπ’ 
αυτής δ’ άρα άνεγνωρισμένη κοινωνική ανάγκη. Όταν δ’ δμως 
άπδ της εποχής τής 'Αναγεννήσεως ήρξαντο έκδηλούμεναι 
λεπτότεραι καί εύγενέστεραι αί καλλιτεχνικαί ροπαί καί απαι
τήσεις, έπεφάνησαν τά μόνιμα Θέατρα, άνεπτύχθη ή νεω- 
τερα σοβαρά δραματική ποίησις καί έμορφώθη ή μόνιμος των 
υποκριτών τάξις, καταστήσασα ειδικόν αυτής άσχόλημα την 
ηθοποιίαν, βαθμηδόν άπαρτίσασαν ίδιον πάσης προσοχής άξιον 
καλλιτεχνίας κλάδον, ή θεραπεία του οποίου παρελληλίσθη 
ύπο των ιδιαιτέρως τονιζόντων την θρησκευτικήν τής δραμα
τικής Τέχνης καταγωγήν ρος αυτό του ιερεως το Λειτούρ
γημα". Κατά τής τοιαύτης έξελίξεως τής νεωτέρας σκηνής, 
κατά τής δραματικής Τέχνης, κατά τής τάςεως των ηθοποιών, 
κατά του σοβαρού καθόλου Θεάτρου, ή ’Εκκλησία ουδέποτε 
έξεδήλωσεν αποδοκιμασίαν, πολλώ δ’ ήττον έξέδωκε κανονικάς 
διατάξεις άπαγορευούσας την εις το Θέατρον φοίτησιν τών λαϊκών 
ή τών κληρικών. ΙΙάν τουναντίον ή Εκκλησία καλουμένη τελεί 
την ακολουθίαν του καθαγιασμού τών θεμελίων προωρισμένης 
εις Θέατρον οικοδομής- προ τής ενάρξεως τών σκηνικών

Μ) Κατ’ αυτούς, γενάρχαι τού Θεάτρου sivs ές ίσου καί παραλλήλους ό 
ίερεύς καί ό πλάνης μίμος, ό μεν πρώτος εκπρόσωπων τό θρησκευτικόν καί πνευ · 
ματικόν εν τω δράματι στοιχεΐον, ό δέ δεύτερος τό κοσμικόν καί τό Ολικόν. Άμ- 
φότερα ταϋτα συνηντήΟησαν καί συνεδυάσθησαν συμβολικώς εν ένί καί τφ αύτψ 
προσώπφ κατά τρόπον τοιουτον, ώστε ό μεν πρώτος, άφήσας τον ναόν, έπλησίασε 
τό θέατρον περισσότερον πρός την ζωήν, δ δέ δεύτερος —δ μίμος—, άποτινάξας 
τον κονιορτόν καί τον πηλόν τών τριόδων, άνήλθεν υψηλότερον πρός τά πνεύμα- 
τικώτερα. Τοιουτοτρόπως, τό κοινόν άμφοτερων στάδιον, ήτοι τό θέατρον, δεν 
είνε ούτε ναός αποκλειστικούς, ούτε μόνον τρίοδος, άλλα τό συναμφοτερον, ώστε ή 
πρός τον γεηρότερον βίον συγκατάβασις του πρώτου καί ή πρός τά πνευματικοί)· 
τέρα έξαρσις τού δευτέρου νά συνεπάγωσι την συμβολικήν εναλλαγήν τού έτέρου 
εις τόν έτερον καί τήν εις έν πρόσωπον συγχώνευσιν, τού μέν ιερεως εμφανιζόμε
νου υπό τό ένδυμα τού μίμου, τούτου δ* υπό τό τού ίερέως ένδυμα- Ούτω παρήχθη 
τό θέατρον ώς ίδρυμα ψυχαγωγούν μέν καί τέρπον διά τής καλλιτεχνικής ηθο
ποιίας, εξαίρον δέ καί έξυψούν διά τής εν αύτψ ιερατικής φλογός, άναψύχον άμα 
.%αί καθαίρον, τέρπον άμα καί διδάσκον, μορφούν καί έξευγενίζον (J. Α. Αροί- 
Ιο ska j a {ιί] σ. 26—27).

***ΒημΛ· Φάοοζ],, τομ·. ΙΕ ν«νχ. Jma'-g#* (3 Λπηίλιος-9 Ιούνιος 1916} 14
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παραστάσεων έπϊ τ<7> έγκαινισμφ αυτών τελεί ειδικήν δέησιν66' 
είς δέ τά κλασικά προϊόντα των κορυφαίων έν τοΐς δραμα- 
τικοΐς συγγραφεΰσιν, οιοι οί Σαίξπηρ, Σιίλλερ, Γκαίτε κλ. 
άπονέμεται ύπδ τών λειτουργών τής Εκκλησίας καί των 
καθόλου θεολογούντων τιμή τουλάχιστον 'ίση προς τά άρι
στα τών φιλοσοφικών έργων τών μεγαλειτέρων τής άνθρω- 
πότητος φιλοσόφων'". Έάν τδ θέατρον έθεωρείτο ύπδ τής 
Εκκλησίας κατακρίσεως άξιον επί τή βάσει τής κανονικής 
πράξεως τής χριστιανικής άρχαιότητος, ώς ισχυρίζονται οί έκ 
τών θεολογούντων πολέμιοι τοΰ Θεάτρου'’’8, δυνάμει τών αυ
τών κανόνων δεν θά ήτο ύπ’ αυτής ανεκτόν τούτο έν τή χριστι
ανική κοινωνία, οί δραματοποιοί καί κωμωδοποιοί θά ήσαν 
άφωρισμένοι, ή τάξις τών ηθοποιών θά ήτο έκκήρυτος καί 
απόβλητος καί 6 χριστιανικός λαδς θ’ άπείργετο τής είς 
ταΰτα φοιτήσεως. Άλλ’ ή Εκκλησία γνωρίζει, δτι άρνου- 
μένη τήν θεατρικήν Τέχνην, τήν μετά τών λοιπών Καλών 
Τεχνών άποτελοΰσαν μέρος τού δλου, δπερ καλείται πολι
τισμός, θά άπεκήρυττε φανερώς καί άσυνεπώς αυτόν τούτον 
συλλήβδην τδν πολιτισμόν, ο στις ούδέν άλλο είνε, άλλ’ ή 
«λανθάνουσα ζύμωσις εξ αυτού εκείνου τοΰ φυράματος, δπερ 
έκ τών χειρών τού Χριστού έρριψαν οί απόστολοι είς τήν 
σκάφην τού κόσμου »δ''. Άλλ’ ή ύπ’ αυτής τής ’Εκκλησίας 
άποκήρυξις τού ύπ’ αυτής τής ιδίας δημιουργηθέντος πολιτι
σμού θά ήτο παράβασις καί παραγνώρισις αυτού τού γη'ίνου 
σκοπού καί προορισμού, συνισταμένου είς τήν επί τής χρι-

ie) Ν. Στελλέτσχη [4i] σ. 772—778.
i7) Ν. Στελλέτσχη [,2J ο. 768.

4β) Εις τούτους συγκαταλέγονται καί οί Ρώσοι θεολόγοι: Πρεσβ. Ί. Όρφα- 
νόβσχη (At σκηνικαί παραστάσεις άπό θρησκευτικο-ήθικής έπόψεως, έν τφ ρωσ. 
περιοβ. «Πίατις καί ’Εκκλησία» 1900, δ, σ. 762) καί Άρχιειτ. 'Οδησσού Νι· 
χάνωρ (Περί τών θεατρικών θεαμάτων κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ’()5ησ' 
σός, 1888 αελ. 2, 4).

ie) Β. Φ. "Ερν, Ό Χριστιανισμός καί 6 κόσμος, έν ρωσ. περιοδ. «Ζώαιι 
Ζωή», 1907, 1, σ. 44.
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στιανικής κοινωνίας έκπολιτιστικήν, μορφωτικήν καί φωτι
στικήν έπίδρασιν00. Αύτδς δ’ οΰτος ο πολιτισμός καί έδέχθη 
τδ θέατρον καί άπήρτισεν αύτδ εις τήν τελειοτάτην τής Τέ
χνης έκδήλωσιν, άνεγνώρισε δ’ αύτδ ίσοστάσιον τής Επιστή
μης καί δή καί ταύτης ύπεροχώτερον, καθ' δτι τδ Θέατρον 
άποτείνεται εις κύκλον εύρύτερον του πρδς δν αποτείνεται 
έκείνη καί δή κατά τρόπον γοητευτικώς συγκιρνώντα τδ δι- 
δακτικδν καί ωφέλιμον μετά τοΰ τερπνού καί τής ψυχα
γωγίας.

Άλλ’ ευρίακεται άρά γε τδ σύγχρονον Θέατρον εις τδ 
ΰψος τής έκπολιτιστικής αύτοΰ αποστολής ; Εΐνε τδ Θέατρον 
καί σήμερον ή ύψίστη τών Καλών Τεχνών καί εύγενεστάτη, 
καί θετικώς συντελούσα εις τήν ηθικήν τών κοινωνιών προ
κοπήν ;

Ό ίΐίαιμμ. Γιραρδϊνος, παρεξετάζων τδ καθόλου νεώτε- 
ρον Θέατρον πρδς τδ Θέατρον τής ελληνικής κλασικής άρ- 
χαιότητος, ευρίσκει τδ πρώτον έκπεσδν τής πνευματικωτέ- 
ρας φαντασιώσεως τοΰ δευτέρου καθ’ οίον τρόπον καί ‘ή 
νεωτέρα Λογοτεχνία, καταστάσα μάλλον έπιτετηδευμένη, έν 
μέν τή Τέχνη έπεδίωξε τήν υπερβολήν, έν δέ τ-ή ηθική τδν 
υλισμόν. Έργον πάσης Λογοτεχνίας είνε νά παρέχη εις τδν 
άνθρωπον τήν ιδεώδη αυτού παράστασιν, τούς τύπους τού 
άγαθοϋ καί τού πονηρού καί έν γένει τούς τύπους τών ήμε- 
τέρων συναισθημάτων, παραλαμβάνουσα αυτούς άπδ τής αλη
θούς ηθικής φύσεως τού άνθρώπου*1. Έν τούτοις, ενώ ή άρ- 
χαία Λογοτεχνία, έχομένη τού Καλού έν τή Τέχνη καί τοΰ 
άληθοΰς έν τή 'Ηθική, ήτο άπλουστέρα, καλλιτέρα καί ήθι- 
κωτέρα, διότι, έμπνέουσα τδν έρωτα τής ζωής, καθίστα αγα
πητά καί τά έξ αυτής καθήκοντα διδάσκουσα υπομονήν καί

60) Καθηγ. Π. Σβιετλώφ, Ή Ϊ3έα τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ καί ή σημασία 
«ΰτής ίιά τήν χριστιανικήν κοσμοθεωρίαν, έν «θεολογ. Άγγελιαφόρψ» τής θεολογ.
Ακαϊ. τής Μόσχας, 1902, Νοέμβρ., σ. 283. Ν. Στελλέτοκη [4>] σ. 773.

61) [a] Α', 338.
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ευστάθειαν, ή νεωτέρα διά τής έν τή Τέχνη υπερβολής καί 
τοΰ φανταστικού και του έν τή ηθική υλισμού ήρξατο έμ- 
πνέουσα αηδίαν προς την ζωήν και το καθήκον καί ώθοΰσα 
προς την αδράνειαν καί το μηδέν"2. Ή κοινωνία ήρέσκετο 
άλλοτε ν’ άνευρίσκη έν τή Λογοτεχνία την έξωραϊσμένην ει
κόνα των συναισθημάτων της, έξ ής έδιδάσκετο καί ένεθαρ- 
ρύνετο, ένφ σήμερον αναζητεί μόνον διασκέδασιν. «’Άλλοτε 
έλεγον είς την Λογοτεχνίαν: σπούδασε με διά νά με διδάξης 
καί ανύψωσης- σήμερα λέγει μόνον: διασκέδασε με. . .». ’Εν
τεύθεν έπέρχεται διαζύγιον μεταξύ τής κοινωνίας καί τής 
Λογοτεχνίας, εκατέρας αυτών τρεπομένης την οδόν των ιδίων 
αυτής κλίσεων καί αναγκών, διότι ή μέν πρώτη στρέφεται 
προς τούς «ζωτικούς της μόχθους, τούς καθισταμένους όση- 
μέραι άνιαρωτέρους έφ’ όσον αποκλείεται έξ αϋτών ή Τέχνη, 
ή δέ Λογοτεχνία εις τά συνήθη της έργα, τά βαθμηδόν έπι- 
πολαιότερα γινόμενα καί κενώτερα διότι όσημέραι αποκλείε
ται περισσότερον έξ αυτών ή μελέτη καί ή παρατήρησις τοΰ 
κόσμου 

' Ή

,63

τοιαύτη τροπή τής νεωτέρας Λογοτεχνίας καταφαί
νεται μάλιστα πάντων έν τή δραματική Τέχνη. Ένφ, κατά 
τήν τάσιν τής καθόλου αρχαίας ελληνικής Τέχνης, καί ή 
δραματική άφ’ ενός μέν καί αυτήν τήν φυσικήν οδύνην προσε- 
πάθει νά συγκρατή έν τοΐς όρίοις τής ηθικής οδύνης, ήν έξι- 
δανίκευε διά τού ωραίου, άφ' ετέρου δέ περιωρίζετο είς τήν 
έξεικόνισιν ιδίως τών οικογενειακών λεγομένων συναισθημά
των, ούτω δ’ άνήγετο μάλλον άπό τού σώματος είς το πνεύμα 
καί έπλησίαζε προς τον χριστιανικόν πνευματισμόν, ή νεωτέρα 
δραματική Τέχνη ήκολούθησεν έν πολλοΐς αντίθετον κατεύ- 
θυνσιν, τήν μέν δήλα δή ηθικήν οδύνην ύλικεύσασα άνήγαγεν 
είς οδύνην φυσικήν, τά δ’ οικογενειακά συναισθήματα άντι-

62) Σαιμμ. Γιραρδίνον [3] Α\ 123. 
β3) Δύτοθι. Α , 344—345,
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κατέστησε οιά τών ερωτικών, έν έκατέρα τών περιπτώσεων 
άπο τοΰ πνεύματος κατερχομένη προς το σώμα καί έξολισθαί- 
νουσα προς τον είοωλολατρικον υλισμό'/'.

°4) Αυτόθι Α', 35, 339. Β', 259. Είνε αξιοσημείωτα όσα δ Σαιμμάρκος Γι- 
ραρδίνος λέγει περί τής ιδέας τού έρωτος έν τη άρχαίφ δραματική Αογοτεχνίρι 
καί Φιλοσοφία έν αντιπαραβολή πρός τόν έν τψ Χριστιανισμοί έρωτα άφ’ ενός 
καί τήν νεωτέραν Λογοτεχνίαν άφ' ετέρου. Ό έρως έν τη αρχαία τραγφδία 
παρίσταται ώς γενικός νόμος του κόσμου καί οϋχί ώς πάθος. διότι ώς 
πάθος είνε ανάξιος τής ποιήσεως. Παρ’ Αίσχύλφ ό έρως είνε παντάπααιν άγνω- 
στος, ή δ’ έμφανιζομένη παρ' αΰτψ ’Αφροδίτη δέν είνε ή έλαφρά καί φιλοπαίγμων 
θεά, άλλ’ ή άφθιτος αρχή τής γονιμότητος, ή θεία αιτία τής διαιωνίσεως τών 
όντων, έχουσα τήν γλώσσαν αγνήν καί αΰστηράν. 'Εντεύθεν καί ό ’Αριστοφάνης 
προσάγει τόν Αισχύλον λέγοντα εΰπαρρηαιάστως πρός τόν Εύριπίδην έν τοΐς 
«Βατράχοις» (1043—1044) :

. . . οΰ μά Λί' οϋ Φαίδρας έποίουν πόρνας. ουδέ Σθενεβοίας.
οΰδ' οίδ’ οϋδείς ήντιν’ έρώσαν πώποτ’ έποίησα γυναίκα.

Καί παρά Σοφοκλεΐ δ’ δ έρως μόλις ύποφαίνεται έν τή «’Αντιγόνη» καί ταϊς 
«Τραχινίαις». Είνε αληθές ότι παρ’ Ευριπίδη ό έρως είκονίζεται βίαιος, άλλα 
καθόλου τό άρχαΐον Θέατρον παριστά τόν Έρωτα ααλλον ώς θεότητα ή ώς πά
θος, καί έψαλλε τήν άνίκατον αυτού δύναμιν μάλλον, ή ήρμήνευε τάς αγωνίας αυ
τού καί τάς ήδονικάς παραφοράς, τόν σάλον αυτού καί τήν ήθικήν ταραχήν, 
ώς έν τή νεωτέρα Λογοτεχνία καί τφ Θεάτρω, έν οίς πρωτοστατεί άφιστάμενος 
τού τέως χριστιανικού, ίπποτικοΰ καί πλατωνικού έρωτος τής μέχρι τή; ·,7'~ ιζ’ 
έκατ. έποχής. ’’Επιθι λεπτομερέστερου Σαιμμ. Γιραρδίνου [3] Β’, 259—274,
320-338.

— Ή δραματική Τέχνη, τήν πραγματικήν έκάστοτε ζωήν έρμηνεύουσα, ακο
λουθεί φυσικής τήν έξέλιςιν αυτής καί τάς εναλλασσόμενα; ιδεολογίας. Ούτω τό 
νεώτερον δράμα έξειλίχθη εις ρωμαντικόν (οΰ γενάρχαι έγένοντο ό Γκαίτε καί ό 
Σΐίλλερ), ρεαλιστικόν (άπό τού Άλεξ. Δουμά—υιού, πολλά έν τούτΟις στοιχεία τη- 
ρήααντος άπό τού ρωμαντισμού καί τοΰ νεωτέρου κλασικισμού), καί φυσιολογι- 
στικόν (φυσιολογισμάς — naturalismus), τό ολως νεώτατον καί σύγχρονον. ‘Η σύγ
χρονος ιδεολογία, προκύψασα έκ τού δεινού άγώνος τών κοινωνικών τάξεων, 6έν 
ικανοποιείται έκ τή; ιδέας τής ποιητικής δικαιοσύνης τού Λουμά έν τή δραμ· 
ποιήσει, τήν όποιαν άπήτει βαθέω; τραγικήν καί ούχί έπαναπαύουσαν, "ικανοποιού
σαν καί άναψύχουσαν. Ό βαθύς οΰτο; τραγισμά; ήρξατο άπό τής καλούμενης 
Comedie rosse τού Henri Franqois Bacque (1837—1S99). νεωτερίσαντος "ιδία 
διά τού έργου του «Les COl'beailx >. 'Εντεύθεν κυρίως έχει τήν αρχήν αυτού τό 
τραγικόν γαλλικόν θέατρον, έν ώ άνεδείχθηααν δ Έροιέ καί δ Φρανσουά δέ 
Κίουρέλ καί δπερ είτα μετεφυτεύθη εις Γερμανίαν καί εις ’Αγγλίαν. Έν τή 
παραστάσει τού ύψίστου τραγικού διεκρίθη δ Ίψεν (αμιγή; νατουραλισμός καί 
συμβολισμός), οΰ τόν τραγικόν διάλογον άπεκάλεσεν «ενδιάθετον» δ Μαίτερλιγγι 
θεωρητικός οΰτος εκφραστής τού «καθημερινού τραγισμού>, βαθύτερου βαθμηδόν 
καταστήσας μετά τού Χάουπτμαν τόν ρεαλισμόν καί αποχώρισα; αυτόν άπό τής
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214 Γρηγορίου Παπαμιχαήλ

Όποιον δ’ είνε τδ άμεσώτερον ενδιαφέρον ημάς σύγχρο
νον Ελληνικόν Θέατρον ; Βεβαίως, προκειμένου περί Θεάτρου 
«Ελληνικού» δεν δύναται νά γείνη λόγος τόσον ευρύς οίος 
περί τού εν ταΐς προηγμέναις εύρωπαϊκαίς κοινωνίαις, ένεκα 
λόγων ιστορικών, μικράς μόνον γωνίας του καθόλου ‘Ελλη
νικού μόλις προ αίώνος χειραφετηθείσης εις την ελευθερίαν; 
ύπο την σκιάν της οποίας αυξάνεται παμμερώς το δένδρον 
τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμού. 'Αλλά καί περί τού ήδη όπωςδή- 
ποτε ύπάρχοντος Ελληνικού Θεάτρου, πλήν εξαιρέσεων τινων 
όλιγίστων, δεν ύπάρχουσι προς σημείωσιν ενθαρρυντικά. «Τδ 
γυμνόν, τό χυδαΐον καί αηδές γυμνόν, κατέκλυσε την ελλη
νικήν σκηνήν—λέγει μετά καυστικής ειλικρίνειας Έλλην σο
βαρός θεατρικός κριτικός έν μακρά αύτοΰ μελέτη «Τδ Ελλη
νικόν Θέατρον»1’’—. Είς όλα σχεδόν τα θέατρα τής πρωτευ- 

• ούσης παίζονται έργα, των όποιων το μοναδικόν προσόν είνε 
ή μέχρις αηδίας βδελυρότης. Σκηναί, αί'τινες, μέχρι προ ολί
γων ετών, εθεωροΰντο ώς προσβάλλουσαι τήν αιδώ καί αυτών 
ακόμη τών καφωδείων τής Πλατείας τής Όμονοίας, σήμερον 
εξελίσσονται ενώπιον κυρίων, κυριών καί δεσποινίδων άπο τής 
σκηνής τών λεγομένων σοβαρών θεάτρων καί άπο ήθοποιούς 
έχοντας τήν άξίωσιν νά θεωρώνται σοβαροί. Τό δράμα το δι- 
δάσκον, τό άνοΐγον νέους ορίζοντας σκέψεως, το μορφώνον, 
το θέτον είς κίνησιν τά εγκεφαλικά κύτταρα τού άκροατοΰ, 
διεγράφη έξ ολοκλήρου άπο τά δραματολόγια όλων σχεδόν

«καθημερινής ζωής». Περί τοΰ συγχοόνου δράματος ϊδε Hettner, Das moderne 
Drama (1852). Zola, Le naturalisms an theatre (1881). Τοΰ αυτόν, Nos au
teurs dramatiqucs (1881). Faqnet, Drame ancien, drame moderne (1899). Ti- 
Ion, De Dumas a Rostand (1900). JAtzmaun, Das deutsche Drama in der 
litterarichen Bewegungen den Gegenwart (Hamburg 1897). Steiger, Das Wer- 
den des neuen Dramas (1898, Berlin). Zabel, Zur inodernen dramaturgie 
(1899—1900). Sitteuberger, Studien zur Dramaturgie der Gegenwart (Miin- 
clien 1898). ij. B., Άναγέννησή τοΰ τραγισμοΰ έν τψ συγχρόνψ δράματι (έν τψ 
περιοδ. «Άγγελιαφόρος καί Βιβλιοθήκη αΰτομορφώσεως», 1905, άριθ. 49 καί ·51> 
ρωσ.) κλ

* “) Έν τη έφημ. των ’Αθηνών «Νέα Ελλάς» 26 καί 28 ’Ιουνίου, 5 καί 10 
Ιουλίου 1915.
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τών θιάσων. Περί κλασικής κωμωδίας καί περί τραγωδίας 
ούτε λόγος. "Ολη ή πορνογραφία Ορισμένων κέντρων τής 
γαλλικής πρωτευούσης παρελαύνει κάθε βράδυ από τής σκη
νής όλων των αθηναϊκών θεάτρων. 12ς να μή ήτο δέ άρχετή 
ή έκ τοΰ εξωτερικού εσοδεία (γρ. εισαγωγή) τοιούτου είδους 
χυδαιολογημάτων, από τινων ετών άνεπτύχθη δυστυχώς καί 
μεταξύ τών Ελλήνων συγγραφέων μία λυσσώδης, απεγνω
σμένη. άγρια συστηματική άμιλλα, τις θά γράψη τάς περισ- 
σοτέρας χυδαίας σκηνάς, καί τις θά γυμνώση περισσότερον 
τούς θηλυκούς αστέρας τού Ελληνικού θεάτρου». Καί συνέβη 
έν τώ έλληνικώ κοινώ ο,τι άλλως τε ήτο επόμενον. Το 
επί τή πρώτη από έλαφράς σκηνής εμφανίσει δύο ή τριών 
γυμνοσφύρων γυναικών σκανδαλισθεν καί διαμαρτυρηθέν κοι
νόν ήρξατο βαθμηδόν έξοικειούμενον καί λησμονούν τάς πα- 
λαιοτέρας σεμνάς παραδόσεις. Ή έξοικείωσις αύτη, άφυπνί- 
σασα τά πρωτογενή ένστικτα, παρηγκώνισε τάς ψυχικάς αξι
ώσεις προ τής ίκανοποιήσεως τών οφθαλμικών ορέξεων, οί δέ 
διάφοροι δραματικοί συγγραφείς καί ηθοποιοί, τών οποίων, ως 
εκλεκτών, ή αποστολή είνε ν’ άνυψώνωσιν εις το έφ' ού αυτοί 
ούτοι ϊστανται πνευματικόν επίπεδον τόν δεόμενον πνευματι
κής χειραγωγίας πολύν λαόν, απ’ εναντίας, καί έν αύτοΐς τοΐς 
σοβαροΐς σκηνικοίς έργοις προσέφερον ο,τι πλέον έζήτει ό 
αγροίκος όχλος, αύτοί δ’ ούτως ύποβιβασθέντες εις τήν χυ- 
οαίαν αυτού ταπεινότητα, «κατώρθωσαν νά μεταβάλουν το θέ- 
ατρον από ναού τέχνης εις καπηλείον πάσης άνωτέρας σκέ- 
ψεως». Ό οΰτω δ’ ώμώς τήν κατάπτωσιν τού Ελληνικού 
Θεάτρου έκτραγωδών, ούς αίτια ταύτης φέρει τήν έξ άγνοιας 
τής ουσίας τής Τέχνης ύπό τών «θεατρώνων» έπιχειόι/μα- 
τοποίησιν τής θεατρικής Τέχνης. Τοΰ επισήμου Κράτους έξ 
αδιαφορίας προς τήν Τέχνην μή έπικουροϋντος, ώς έχει κα
θήκον, δι' έπιχορηγήσεων εις ίόρυσιν καί συντήρησιν Θεά
τρου σοβαρού, οί έπιχειρηματίαι θεατρώναι, εις έμπορείαν τής 
■θεατρικής Τέχνης έπιδοθέντες προς πλουτισμόν, τον ναόν τής
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216 Γρηγορίου Παπαμιχαήλ

Τέχνης μετέβαλον «εις προσοδοφόρων καί πλουτοφόρον παν·· 
τοπωλεΐον », καί οσοι δ’ άνεδείχθησαν καλλιτέχναι «περιωπής»;, 
καί οδτοι έχρεωκόπησαν έπιχειρηματοποιήσαντες την θεατρι
κήν ύπόθεσιν, διότι «ή ιστορία τοΰ Θεάτρου διδάσκει οτι,·
δσοι εύρωπαΐοι ηθοποιοί ήθέλησαν να κάμουν συγχρόνως καί 
τόν επιχειρηματίαν, έχρεωκόπησαν ή ύλικώς ή ηθικώς», 
τό μέν πρώτον έκ σεβασμού προς την Τέχνην, ής έτάχθησαν 
ευσυνείδητοι λειτουργοί, το δε δεύτερον ως παρασυρθέντες υπό 
τής λάμψεως τοΰ χρυσού καί μεταβληθέντες εις έμπορους
τής έκφαυλισθείσης Τέχνης. Πλήν τής αδιαφορίας δμως τού 
Κράτους, εις έκφαυλισμόν τού Ελληνικού Θεάτρου συνετέλεσε 
καί ή είσαχθεϊσα εις αυτό τών αμφιέσεων τών θηλέων ηθο
ποιών υπερβολική πολυτέλεια, διά τήν οποίαν απαιτούνται με- 
γάλαι δαπάναι μόνον διά τής χρηματοθηρίας καλυπτόμεναι, 
εντεύθεν δ’ έπηκολούθησε καί τό άλλο κακόν, «ή έκπόρ- 
νευσις τής ήθοποιοΰ ώς γυναικός καί, κατά φυσικόν έπακο- 
λούθημα, καί ώς καλλιτέχνιδος». Διά τούτο «ή ίδέα ή έπι- 
κρατοϋσα σήμερον παρά τφ (έλληνικφ) λαφ περί Θεάτρου 
ένθυμίζει πολύ τούς προ τής Θεοδώρας βυζαντινούς χρόνους, 
οπότε αί ηθοποιοί έκαλοΰντο μιμάδες», ή δ’ εισβολή τοιού- 
των γυναίων εις τό Θέατρον καί πάντα αληθή καλλιτέ
χνην διατακτικόν καθιστά, καί παν έργον Τέχνης έξεδίωξεν
από τοΰ Θεάτρου ένεκεν τής έλλείψεως πάσης μορφώσεως 
παρά τοΐς ήθοποιοΐς, τών οποίων πολλοί « δεν γνωρίζουν 
καλά — καλά ούτε άνάγνωσιν, ούτε γραφήν»!'’0

Τοιαύτη παρίσταται σήμερον ή κατάστασις τής συγχρό
νου Ελληνικής σκηνής, οσονδήποτε δέ καί αν ήθελε θεω- 
ρηθή έπί τό ύπερβολικώτερον διεζωγραφισμένη, είνε έν τού-

|ι6) Δέν /.έγε·. υπερβολήν 6 "Ελλη·/ ούτος κριτικέ;- Ό γράφω·/ ταϋτα ήρώτησε 
ποτέ «διακεκριμένη·/ > Έλληνίδα ήθοποιόν τοΰ εν ’Αλεξανδρεία τότε παρεπιδημούντο; 
«Ελληνικού μελοδραματικού θιάσου» περί τοΰ θέματος καί τής έννοιας τοΰ μελο
δράματος «Ριγκολέτος», εν φ ήτο «πρωταγωνίστρια», έλαβε δέ τήν άπάντηοιν: 
«μά . .. μήπως είξεύρω κ’ έγώ ; ! *
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τοις βέβαιον, οτι ή πραγματική αυτή εϊκών παρουσιάζει βα- 
θείας σκιάς καί μεγάλα; κηλΐξας. Καί συμφωνούμεν μετά 
τοϋ Έλληνος κριτικού εν τω οτι άπο τής κάταπτώσεως ταυ— 
της θά ήβύνατο νά έγείρη το Ελληνικόν Θέατρον άφ’ ένος 
μέν ή Ελληνική Πολιτεία1'7, άφ’ ετέρου ο’ αυτός ο ήθοποιός, 
ή μέν πρώτη δι’ επιχορηγήσεων, δυνάμει τών οποίων θά 
καθίστατο δυνατή ή επιλογή τών αρίστων καλλιτεχνών, οί 
δέ δεύτεροι δι’ άφοσιώσεως ειλικρινούς καί θερμής άποκλει- 
στικώς εις τήν Τέχνην. Το παρ’ αύτοΐς κοινώς φερόμενον 
επιχείρημα υπέρ τής κατ' ανάγκην ύπ’ αυτών έκπορνεύσεως 
τής θεατρικής Τέχνης εκ συμμορφώσεως προς τάς ορέξεις *

*1) Τήν Πολιτείαν θεωρεί ώ; μόνην δυναμένην νά άνυψώση τό θέατρον καί 
δ Γάλλος Βιβιεν έν ταΐς «Διοικητ.καΐς μελέταις» του. Χαρακτηρίζων τό θέατρον 
ώς σχολεϊον καί βήμα απευθυνόμενα συγχρόνως εις τήν διάνοιαν, τήν ψυχήν καί 
τάς αισθήσεις, τήν εκ τοΰ ανταγωνισμού τών ιδιωτών θεατρώνων σύγχρονον ύπερ- 
αύξηαιν τών θεάτρων θεωρεί επικίνδυνον διά τε τήν Τέχνην καί τήν κοινωνίαν, 
πληγήν δέ τοϋ θεάτρου ονομάζει τήν προοδευτικήν αΰξησιν τοϋ μισθού τών πσλ- 
λάκις μέτριων ήθοποιών. Πρός αναστολήν τών κακών τούτων τελεσφόρον υπο
λαμβάνει τήν άμεσον άντίληψιν τής Πολιτείας, φρονών ότι μόνον δι’ ειδικής άδειας 
δέον νά ίδρύηται θέατρον κα! ότι μόνον ή υλική αυτής αρωγή δύναται νά περι- 
ορίση μέν τά πολλά ιδιωτικά μικροθέατρα, νά σώση δε τό αληθινόν θέατρον καί 
ουντελέση εις τήν πρόοδον αυτού (πρβλ. Τ. Μωοαϊτίνη, Τό θέατρον, έν έφημ. 
«Νέα Ελλάς» 7 Αύγ. 1915). « Από τήν ιστορίαν μανθάνομεν—γράφει καί δ Ήλ. 
H. Βοντιερίδης έν τή αυτή έφημερίδι ύπό τόν τίτλον «Ευχάριστα φαινόμενα» 
έξ αφορμής τής εις νεαρόν καλλιτέχνην παροχής τής βασιλικής προστασίας πρός 
τελειοποίησιν τών σπουδών του—ότι ό πολιτισμός τών αρχαίων ’Αθηναίων έφθα- 
αεν εις τά ΰψιστον σημεΐον τής ακμής του κατά τήν εποχήν τού Περικλεούς, όταν 
ίήλα δή ή Πολιτεία έδειξε τά μέγιστον ένδιαφέρον υπέρ τών Γραμμάτων καί τών 
Τεχνών. Εις τήν Ρώμην ή εποχή τού αΰτοκράτορος Αϋγούστου, προστάτου καί. 
θαυμαστού τών πνευματικών εργατών, εΐνε εποχή τοϋ λατινικού πολιτισμού. Εις 
τήν Ιταλίαν ή ’Αναγέννησις παρουσιάζεται εις τήν μεγαλειτέραν έκδήλωσίν της 
μέ τούς Μεδίκους, πού τήν αυλήν των κατέστησαν κέντρον καλλιτεχνών καί ποιη
τών, ένφ εις τήν Γαλλίαν δ βασιλεύς Φραγκίσκος Α' ώνομάζετο πατήρ καί ανορ
θωτής τών Τεχνών, διότι συνήθροισε γύρω του όλους τούς μεγάλους καλλιτέχνας 
καί τούς ανθρώπους τών γραμμάτων τής εποχής του. Τό Πρωσσικόν μεγαλεϊον 
έθεμελιώθη άπό τόν Φρειδερίκον Β' τόν Μέγαν, τόν φιλόσοφον βασιλέα, πού έκά- 
λει εις τήν αυλήν του πολλούς ξένους σοφούς καί λογίους διά νά άνυψώση τήν 
πνευματικήν έποχήν τής χώρας του. ‘Η Έλισσαβέτειος λεγομένη έποχή εις τήν 
Αγγλίαν εΐνε ή έποχή τής μεγάλης πνευματικής κινήσεως, διότι ή βασίλισσα 

έπροστάτευε τά Γράμματα καί τάς Τέχνας. . · »·
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τού κοινού καί τής επί τούτου, επομένως, έπφρίψεως τής εύ- 
θύνης'ή αποτελεί δικαιολογίαν άναιρεθεΐσαν ήδη άπο πολλοΰ 
ύπδ των δύο μεγάλων δραματικών καί αισθητικών Σιίλλερ
καί Γκαΐτε. < Λεν είνε αληθές—είπεν ο πρώτος—το λεγόμε-

·β) ΓΙρβλ- καί «'Εθνικόν Κήρυκα» Ν. Γόρκης (28 Νοεμβρ. Η)15Ϊ: Τα με
γάλα κοινωνικά προβλήματα: θέατρον, ηθοποιοί καί κοινόν. Ενταύθα 6 σ. τη; 
μελέτης αναφέρει τό έξης έπεισόβιον. χαρακτηριστικόν τής άντιλήφεως των ηθο
ποιών :

«Πρό τινων ετών, μετά μακράν απουσίαν, δ Παντόπουλος είχεν αρχίση τάς 
παραστάσεις του δ'/ ενός κωμειδυλλίου* είχε φορέση βράκαν καί φέσι, είχε τρα- 
γουδήση, τό θεατρον έσείετο υπό των επευφημιών* βιαία καί χυδαία φαιδρότης 
έπλήρου τον περίβολον καί τά διαφράγματα συνεκλονουντο εκ τών σφοδρών καγ
χασμών. Κατά τό διάλειμμα άνεβην εις τήν σκηνήν νά χαιρετίσω τόν παλαιόν 
γνώριμον* καθώς μέ είδεν, οί μυς εκείνοι του προσώπου, οι τόσον ευκίνητοι καί 
παντοδύναμοι καί κυρίαρχοι, οί όποιοι είχον ίτοιμασθή διά θρίαμβον ευθυμίας, συνε- 
•πάαθησαν αίφνης όδυνηρώς* ό καπετάν Γιακουμής ερριψε βλέμμα αηδίας έφ’ 
έαυτού καί μου είπε με άπογοήτευσιν άπερίγραπτον :

— Αυτά θέλουν, αυτά τούς παίζω ! . . .
Τότε ό σπαραγμός εκείνος ό έκρηγνύμενος διά μέσου του κατηναγκασμένου, 

του κατά παραγγελίαν γέλωτος, με συνεκίνησε βαθέως* άλλ1 έπειτα ήλθον εις τόν 
νουν μου αί υποχρεώσεις προς τήν Τέχνην, καί οι αγώνες οί πικροί, καί οί θρίαμ
βοι οί βραδείς, οί έπιστέφοντες τήν μακράν πίστιν καί τήν μακράν καρτερίαν. . · 
«Ιίράγματι — λέγει ό αυτός περαιτέρω — πότε τό νοούν κοινόν άπεθάρρυνε τάς 
προσπάθειας τών θιάσων όταν άνεβίβασαν μέ καλλιτεχνικήν μέριμναν έργα δρα
ματικά υπέροχα ή άπλώς ανεκτά; πότε έφάνη φειδωλόν τών δραχμών του καί 
τών χειροκροτημάτων του ; Καί άν παραόεχθώμεν ότι τό πολύ πλήθος άρέσκεται 
εις τάς χονδράς συγκινήσεις καί τούς χονδρούς γέλωτας καί ότι τό πνεύμα του 
σύρεται προς τά κάτω μέ τήν νοσταλγίαν τών χθαμαλών, τί έπραξαν οί θίασοί 
μας, δεκαπέντε είκοσι έτη, όπως συστηματικώς, κατά μικρόν, τό λάβουν άπό τήν 
χείρα καί τό αναβιβάσουν άνά μίαν βαθμίδα σήμερον καί αύριον εως ού δυνηθή, 
άνελθόν τέλος ν' άτενίσγ, άπό υψηλά τήν μεγάλην τέχνην ; Δεν ήρκέσθησαν άρά γε 
εις τάς εύκολους επιτυχίας, εις τούς προχείρους θριάμβους καί δεν εγαργάλισαν 
τά ελαττώματα του κοινού, καί δεν άπετελμάτωσαν τήν καλαισθησίαν του διά νά 
.συγκομίσωσι τήν ορυζάν των; Οί δέ στενάζοντες διά τόν έξευιελισμόν τής τέχνης 
■ποίας ενδόξους ούλάς φέρουν; διατί άφωπλίσθησαν τόσον ταχέως καί διατί ανυ
ψώνουν εις τίτλον τήν ήτταν των ;

Βεβαίως υπάρχουν μεταξύ τών ηθοποιών άπλοι έπαγγελματίαι, άπλοι χειρώ- 
νακτες έννοούντες έκ τής τέχνης όσον ό κανδυλανάπτης έκ τών θείων συμβόλων 
τής λειτουργίας, διά τούς δποίους εΐς διάσημος ηθοποιός, δ Σαμψών τής Γαλλικής 
κωμφδίας, έγραφε:

. . . et pour les sots acteurs Dieu crea le faux gout et les sots spectateurs*,
άλλ οί άλλοι καλλιτέχναι διατί δεν κινούνται; τί περιμένουν;»
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νον ότι το κοινδν καταβιβάζει τήν Τέχνην 6 καλλιτέχνης 
αύρει προς τά κάτω το κοινδν καί, καθ' δλους τούς χρό
νου:, οσάκις ή Τέχνη κατέπεσε, κατέπεσε διά των καλλιτε
χνών.Έάν συνειθισθή το κοινον να εΰχαριστήται μέ τό κακόν, 
θά παύση νά ζητή το έξαίρετον, και όταν ακόμη το δίδωμεν 
εις αύτό, δεν θά τδ θέλη πλέον». «.Το κοινον πρέπει νά φέ— 
ρωμεν διά του ωραίου,—είπεν ό δεύτερος—, τού συναισθήμα
τος καί τής καλαισθησίας προς το ώραΐον, τότε δε θά προσ- 
φέρη με διπλάσιάν χαράν το χρήμά του. Λυνάμεθα νά το 
κολακεύσωμεν διά νά τδ κάμωμεν καλλίτερον, διά νά τδ φω- 
τίσωμεν είς τδ μέλλον, καί δχι ώς άνόητον πλούσιον, όπως 
διά τής κολακείας διαιωνίσωμεν τήν πλάνην, άπδ τήν οποίαν 
ώφελούμεθα»°!>. Άλλ’ εις τήν έξύψωσιν τού Θεάτρου καθή
κον έχει, προσθέτομεν ήμεΐς, νά συντελέση, ούχ ήττον, 
μάλλον δέ πρδ παντός, καί ή Εκκλησία.

Πριν ή όμως προβώμεν εις τήν έξέτασιν τοΰ τρόπου, 
καθ’ ον πρδς τούτο δύναται ή Εκκλησία νά έργασθή, έπά- 
ναγκες κρίνομεν νά προβάλωμεν τδ έρώτημα : είνε ή κατά- 
στασις αΰτη τοΰ συγχρόνου Θεάτρου λόγος άποχρών πρδς 
άποκήρυξιν τού Θεάτρου καθ’ όλου ; Ή ταπεινή δήλον ότι 
βιομηχανία των πλουτόθηρών θεατρικών συγγραφέων καί ο ύπδ 
τών ηθοποιών ύποκνισμδς των χθαμαλωτέρων ροπών τοΰ κοι
νού πρέπει νά ώθήσωσιν εις τήν άπόλυτον καί άμείλικτον 
καταδίκην τής θεατρικής Τέχνης ;

Πολλοΰ γε καί Βει. Πρώτον μέν, διότι ή παραφθορά 
καί στρέβλωσις τής Τέχνης δεν άφαιρεΐ τήν θετικήν αυτής 
άξίαν, όπως ή κακή χρήσις τής μαχαίρας δεν καταργεί τήν 
χρήσιν αυτής. Δεύτερον δέ, διότι, καί αν θελήσωμεν νά κα- 
ταργήσωμεν τδ Θέατρον, δεν δυνάμεθα, Ιπειδή ούτε τήν 
ζωήν, ούτε τάς έκφάνσεις αυτής νά συμπνίξωμεν είνε δυνα
τόν, ούτε τήν έν τή άνθρωπίνη φύσει έμφυτον πρδς τδ κα-

*’) Αυτόθι.
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λόν τάσιν ν’ άπαγορεύσωμεν. Έφ’ οσον το τραγικόν και το- 
γελοΐον ύπάρχουσιν έν τή ζωή τής πραγματικότητος, ή δέ 
θεατρική Τέχνη, άναπαριστώσα τήν τραγωδίαν καί την κω
μωδίαν τοϋ βίου, διδάσκει οτι άμφότεραι αύται αί έκδηλώσεις, 
ή μέν αμέσως, ή δέ εμμέσως, μαρτυροΰσι περί τής έν τφ 
κόσμω αμαρτίας ώς συγκρούσεως παθών καί καθηκόντων καί 
ώς έκφάνσεως βλακείας καί ήλιθιότητος, πνευματικής καί 
ηθικής ένδειας καί έλαττωματικότητος, συλλήβδην δ’ είπεΐν. 
ώς έκκλίσεως τής ζωής άπδ τής θεμελιώδους αλήθειας' έφ’ 
δσον έν τή θεατρική Τέχνη ή τραγφδία καί ή κωμωδία τής 
ζωής μετεγγίζονται έκ τοϋ έμπειρικοΰ κόσμου είς τάς ψυχάς 
καί ό ρεαλισμός των γεγονότων μεταβάλλεται είς συναισθήματα 
προκαλοΰντα ευγενεϊς συγκινήσεις ένισχυτικάς των ηθικών 
αρχών έφ’ οσον ή τοιαύτη από τής σκηνής καλλιτεχνική 
άναπαράστασις τοϋ βίου γίνεται μετά δυνάμεως καί τόνου 
έν βαθμώ ύπερτέρω τοΰ έν οίαδήποτε άλλη έπί μέρους 
Τέχνη, καί παράγει οΰτιυ τήν ίσχυροτέραν έν ήμϊν έντύπω- 
σιν ώς ζωηρώς έκτυλισσομένη προ τών ήμετέρων αισθήσεων, 
έφ’ οσον το Θέατρον πηγάζει έκ τοιαύτης ανάγκης καί 
τοιαύτην κέκτηται δύναμιν καί άποστολήν, υπό δέ τών προηγ
μένων κοινωνιών θεραπεύεται ώς παράγων πολιτισμού, — έφ’ 
οσον ταΰτα ούτως εχουσι, δέν είνε δυνατόν να γεννηθή σκέ- 
ψις περί καταργήσεως τοϋ Θεάτρου, άλλα μόνον περί τής 
σκοπιμωτέρας αυτοΰ έκμεταλλεύσεως. « Το Χριστιανικόν θέ
ατρον τότε μόνον θά παύση υφιστάμενον, όταν έν τή 
ζωή δέν θά ύπάρχη πλέον εκκλισις από τής άληθείας ούτε 
προς τά δεξιά, ούτε προς τά αριστερά, ούτε προς το μέρος 
τής χυδαιότητας, ούτε προς τό μέρος τής φρίκης, αί όποϊαι 
άνακλώνται έν τώ δράματι καί τή κωμωδία τής θεατρικής 
σκηνής»'11. Πάντοτε τό Θέατρον ήτο καλόν καί κακόν, κα
θήκον δέ τής έχέφρονος μερίδος τής κοινωνίας καί τών άρ-

,(ι) 1. A. Apollonskaja ['*] σ. 188.
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μοδίων παραγόντων είνε να συντελώσιν είς τό να ήνε ώς 
ώς επί τό πλεΐστον καλόν καί · καλλίτερον. Τό απλώς καί 
άταλαιπώρως διατείνεσθαι ότι ή σκηνή είνε θυμέλη καί φω- 
λεά τού Σατανά καί τό Θέατρον αποτρόπαιου καί σατανικόν, 
σημαίνει ότι τα πνευματικά αισθητήρια δεν έλεπτύνθησαν εί- 
σέτι μέχρι τοσούτου, ώστε νά αίσθάνωνται το από των Κα
λών Τεχνών άναδιδόμενον άρωμα του Ιναλοΰ· δτι οί οφθαλ
μοί καί τά ώτα καί ή ψυχή δεν έξηυγενίσθησαν εις βαθμόν 
τοιούτον, ώστε ν’ άναζητώσι, νά διακρίνωσι καί νά προσλαμ- 
βάνωσι το ώραϊον, τήν αρμονίαν, το θέλγητρον τής έν τψ 
ψυχικώ κόσμο,) άνταυγείας του Τψίστου Ιδεώδους’ δτι υπάρ
χει ένδεια μέσων πρός συγκράτησιν τής Τέχνης έν τή 
σφαίρα τής πρεπούσης αυτή εύγενείας. Έάν τό σύγχρονον 
Θέατρον κρίνηται μάλλον ώς κακόν καί φθοροποιόν, τοΰτο 
μαρτυρεί ότι το ύποστηρίζον αυτό κοινόν ήδη διεφθάρη άνε- 
πιστρεπτεί ύπο τών φαύλων « θεατρώνων », ώς είδομεν μι
κρόν ανωτέρω, ότι δε προς έςύψωσιν του ηθικού επιπέδου 
ούδεμία ύφ’ ών δει καταβάλλεται μέριμνα. « Έάν θέλης ν’ 
άνακαλύψης κίνδυνον από τού δράματος — λέγει ό Steffens 
—, οφείλεις νά μάθης, καί μάλιστα ν’ άγαπφς τό άληθές 
δράμα»71. Ό διάσημος Ρώσος λογοτέχνης Γόγολ κατακλείει 
τήν περί Θεάτρου πραγματείαν αύτοΰ διά τών εξής : « Πρό- 
τερον καθάρατε το θέατρον από τού φορυτοΰ, καί έπειτα 
κρίνατε τί έστι Θέατρον. Ει'μεθα κεκλημένοι εις τον κόσμον 
ούχί νά καταστρέφωμεν, αλλά, κατά τό παράδειγμα τού 
θεού, νά κατευθύνωμεν το πάν είς τό άγαθόν, καί ο,τι 
ακόμη ό άνθρωπος διέφθειρε καί μετέβαλεν είς κακόν. Δεν 
υπάρχει έν τψ κόσμψ μέσον ή όργανον, τό όποιον νά μή ήτο 
προωρισμένον είς υπηρεσίαν τψ θεψ. Αύταί αί σάλπιγγες 
καί τά κύμβαλα, δι’ ών οί έθνικοί υμνουν τά είδωλά των, 
μετά τήν κατ’ αυτών νίκην τού Δαυίδ μετεβλήθησαν είς όρ

71) Henricli Steffens, Von der falschen Tlieologie uud dem wahren 
•Qlauben. Breslau 1823, a. 197 ίξ. (παρά Μάρτενσεν [|0] B\ 711).
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γανα δοξολογίας τοϋ άληθοΰς θεού, έτι δέ μάλλον έχάρη ί 
'Ισραήλ άκούσας αίνον προς τον Θεόν έξ οργάνων, έκ των 
όποιων ουτος δεν ήκούετο μέχρι τότε»"'λ

Άλλ' εάν ό πολιτισμός κατέστησε τό Θέατρον θεσμόν 
άκατάργητον δεχόμενος αυτό ώς ένα των σπουδαίων ήθο- 
πλαστικών καί μορφωτικών των κοινωνιών παραγόντων, 
οποία έν τή νέα ταύτη τών πραγμάτων καταστάσει ένδείκνυ- 
ται ή χρήσις καί ή εφαρμογή τών προς τό Θέατρον oys- 
τιζομένων αρχαίων κανόνων τής Εκκλησίας ;

Τήν διασάφησιν τοϋ ζητήματος τούτου παρέχει ή ήδη 
έν τοϊς όπισθεν γενομένη έξέτασις τοϋ χαρακτήρος τοϋ Θεά
τρου, τοϋ προκαλέσαντος τάς άντιθεατρικάς κανονικάς διατά
ξεις, ή διά τοϋ Χριστιανικού πολιτισμοΰ καί έν αύτώ άνα- 
γέννησις τών Καλών Τεχνών, καί ή έκ ταύτης έπελθοΰσα 
άδέλφωσις τών ελατηρίων αυτών καί τών σκοπών έν τή τε
λειοποιήσει τοϋ ανθρώπου. Έκ τής άναπτύξεως τών θεμάτων 
τούτων προκύπτει ότι το έν τή χριστιανική άρχαιότητι Θέ
ατρον τής έθνικής θυμέλης, τής διονυσιακής ακολασίας και 
καί τοϋ άντιχριστιανικοϋ σαρκασμού ούδεμίαν έ/ει σχέσιν προς 
τό χριστιανικόν Θέατρον. Τό Θέατρον τής έπο/ής τών κανό
νων έπρεπε νά καταπολεμηθή μετά καί τών λοιπών έθνικών 
θεαμάτων υπό τής μόλις μορφουμένης Χριστιανικής ’Εκκλη
σίας ώς ύποσκάπτον καί ύποσαλεϋον αυτήν τήν Χριστιανι
κήν θρησκείαν διά τής άντιδράσεως τής Έθνικής θρησκείας, 
ένώ ή ιδεολογία καί ή καλολογία τοϋ νεωτέρου Θεάτρου ήτο 
αυτόχρημα- Χριστιανική καί διά τού έν τώ Χριστιανισμώ έξευ- 
γενισθέντος Καλοΰ έπήρχετο συνεργόν αύτοϋ. Τό ζήτημα 
λοιπόν τοϋ θεάτρου έν τή Χριστιανική άρχαιότητι ήτο ζή
τημα τοϋ Χριστιανισμόν ώ ς Θρησκείας. ΤΙ αρχαία 
Εκκλησία, τελοϋσα έτι άντιμέτωπος προς τον 'Εθνισμόν, 
έπρεπε νά περιφρουρήση τήν Χριστιανικήν ϋρησκείαν από

”) I. Λ. Apollonskaja [<>] σ. 1δ—46.
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της ’Ενικής ειδωλολατρείας, διά την οποίαν ή σκηνή άπε- 
τέλει κατ’ έξοχήν θρησκευτικόν 'ίδρυμα καί θεσμόν, διδά
σκοντα τάς άρχάς τής εθνικής θρησκείας, τά δόγματα, ούτως 
ε'ίπεΐν, τής έθνικής θεολογικής μυθολογίας. Έκ τής θυμέλης 
άρα άνεπήδα μέγας κίνδυνος δι’ αυτήν τήν ύπόστασιν τής μήπω 
παγιωθείσης Χριστιανικής θρησκείας, ένφ διά τήν μετέπειτα 
έποχήν άπδ τής σκηνής ου μόνον δεν κινδυνεύει, άλλ’ άπ’ 
έναντίας καί έπικουρειται ό Χριστιανισμός Εδίως ώς ηθική, ό 
δ’ εκ τής διαστροφής τής νεωτέρας σκηνής ενδεχόμενος κίν
δυνος εινε ούχί θρησκευτικός, αλλά ήι%κός. Σήμερον θά έλο- 
γίζετο τουλάχιστον παραδοξολόγος ό ίσχυριζόμενος, ότι εκ τής 
άπό τής συγχρόνου σκηνής διδασκαλίας των άρχαίων δραμά
των είνε δυνατόν νά κλονηθή, ή καί απλώς νά παρα
βλαβή ή Χριστιανική Θρησκεία. Κατά ταΰτα, οί πρός τήν 
σκηνήν καί τούς σκηνικούς σχετιζόμενοι αρχαίοι κανόνες 
έχουσι καιρικήν μόνον καί ιστορικήν έννοιαν, ώς ανεφάρμοστοι 
δ’ άρα επί τού συγχρόνου Θεάτρου ττεριεπεσαν εις άγ^ριιστίαν 
καί, επομένως, άργοϋσι.

Διά τούς ενδεχομένως ξενισθησομένους εκ του λογικού 
τούτου συμπεράσματος ζηλωτάς τής έν παντί καιρφ αδιάσει
στου καί ολοκληρωτικής πάντων των κανόνων ισχύος, επι
βάλλεται ένταϋθα λεπτομερεστέρα τις κατά το δυνατόν άνά- 
πτυξις τής έννοιας καί τού πνεύματος των κανόνων.

Πάντες οί κανόνες ίσχύουσιν απολύτως ώς έχουσι καί 
πάντοτε, ή μήπως δυνατόν ώς έκ των περιστάσεων νά κα- 
ταστώσιν αργοί ή έπιδέχονται καθόλου μετατροπήν ;

Περί τού ζητήματος τούτου τρεις ύπάρχουσι γνώμαι έν 
τή θεολογία :

α) δτι οί κανόνες δεν κέκτηνται υποχρεωτικήν ίσχύν διά 
τήν σύγχρονον έποχήν, δύναται δ’ άρα ή Εκκλησία ελευθέ
ριος νά μεταβάλλη αύτούς ή ν’ άντικαθιστα.

Ρ) 8τι οί κανόνες εινε απολύτως άμετάβλητοι καί κέ- 
κτηνται πάντοτε οϊαν καί ή αγία Γραφή ίσχύν.
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γ) ύπάρχουσι καί μεταβλητοί κανόνες, μεταβάλλει δ’ αυ
τούς μόνη ή Εκκλησία καί δή έν άπολύτιυ ανάγκη.

Τίς εκ των τριών τούτων θεωριών είνε ορθή ;
Ή πρώτη θεωρία ώς δικαιολογίας αυτής προσάγει' 1) 

δτι έν τή πραγματικότητι οί κανόνες ουδέποτε έτηρήθησαν, 
ούδέ νΰν τηρούνται· 2) ότι άφορώσιν εις πράγματα «μέσα», 
ήτοι μή αναγόμενα εις την ουσίαν τής σωτηρίας' καί 3) 
δτι ή ’Εκκλησία παντός χρόνου ούσα οργανισμός ζών καί 
αείποτε υπό τής χάριτος τού άγ. Πνεύματος έμψυχούμενος 
καί καθοδηγούμενος, έχει την δύναμιν νά μεταβάλλη καί κα- 
ταργή τούς προτέρους κανόνας καί νά θεσπίζη νέους. Άλλ’ 
ό πρώτος ισχυρισμός είνε άβάσιμος, μάλιστα ώς προς τού: 
κανόνας τούς έχοντας άμεσον αυτών πηγήν το θειον δί
καιον (jus divinum)73, άλλα καί ώς προς πολλούς δευτερεύ- 
οντας, οίτινες πάντοτε καί άπαρεγκλίτως έτηροΰντο ύπο τής 
’Εκκλησίας καθ’ όλην αυτής την ιστορίαν μέχρι καί σήμερον. 
Ούτε είνε δυνατόν νά χαρακτηρίζωνται ώς «μέσοι» εκείνοι 
τών κανόνων, οίτινες καθορίζουσι τον ουσιώδη οργανισμόν τής 
’Εκκλησίας, ή αμέσως σχετίζονται προς την δογματικήν καί 
ηθικήν τού Χριστιανισμού διδασκαλίαν. Ίσχυρότερον είνε τό 
τρίτον επιχείρημα περί τής απεριορίστου δυνάμεως τής Εκ
κλησίας τού μεταβάλλειν τούς κανόνας δυνάμει ακριβώς τής 
έν αυτή έπαναπαυομένης καί ζωοποιούσης χάριτος τού αγίου 
Πνεύματος καί τής απ' αυτού άδιαλείπτως άντλουμένης δυ
νάμεως. Καί είνε μέν αληθές, δτι την Εκκλησίαν χειραγω
γεί καί ενισχύει αδιάλειπτους τό άγ. Πνεύμα, αλλά το αυτό 
άγ. Πνεύμα ένέπνεεν, έχειραγώγει καί ένίσχυεν αυτήν άπ' αυ
τής τής αρχής τής συστάσεώς της, ισοδύναμον δέ πάντοτε 
προς εαυτό ον καί άμετάβλητον, δεν δύναται ν’ άντιφάσκη 
προς εαυτό κατά τάς διαφόρους τού ιστορικού βίου τής Έκ-

,s) Τοιοϋτοι είνε, φέρ’ είπεΐν, οί καθορίζοντες τούς τρεις βαθμούς τής Ίερω- 
σύνης, τά τής όπακοής τών πρεσβυτέρων καί του ποιμνίου εις τόν Επίσκοπον αυ
τών καί ποιμένα κ.Λ.π.
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κλησίας φάσεις. Τούτου ενεκα δεν είνε νοηταί αλλεπάλληλοι 
καί απολύτως απεριόριστοι έν τη νομοθεσίφ της Εκκλησίας 
μεταβολαί. Ύπάρχουσι κανονικά της Εκκλησίας θεσπίσματα 
ίσχύοντα διά την έν οίανδήποτε χρόνφ καί Εκκλη
σίαν. Ή θεωρία λοιπόν αυτή είνε ασύστατος.

Άλλ’ ασύστατος είνε καί ή δεύτερα άκρως αντίθετος 
θεωρία περί του απολύτως αμεταβλήτου των εκκλησιαστικών 
κανόνων καθ’ ολου. Εις ύποστήριξιν αυτής προσάγονται δύο 
κυρίως κανόνες Οίκουμ. Συνόδων : ό ,Τ τής C' '1 καί ό α' τής 
Ζ' :Γ>. Άλλ’ ή έννοια των κανόνων τούτων ούδαμώς ευνοεί την 
υπό έξέτασιν θεωρίαν, διότι ή αυτή C' Οίκ. Σύνοδος νέους 
νόμους έκδοΰσα, παρά την δήθεν ύπ’ αυτής ταύτης απόλυτον 
άπαγόρευσιν πάσης έν τοίς κανόσι μεταβολής'η ού μόνον θά 
άντέφασκεν εις έαυτήν, αλλά καί θά συνεκρούετο προς τήν 
καθόλου γνώμην τής Εκκλησίας, ήτις παραδέχεται το μετα
βλητόν των κανόνων, ώς περαιτέρω θά ίδωμεν. Δεν θεσπί- 
ζουσι λοιπόν οί κανόνες ούτοι το απολύτως αμετάβλητον, 
άλλ’ άπαγορεύουσι τήν κατ’ αυτήν τήν βάσιν καί ουσίαν αυ
τών αυθαίρετον καί κατ’ άνθρώπινον πάθος μεταβολήν, ήτις 
άλλως τε θά ήούνατο νά φέρη τον χαρακτήρα παραχαράξεως 
ή άθετήσεως, ή παραδοχής ψευδεπίγραφων κανόνων συντεθέν-

,4) ·. . . Έπισφραγίζομεν δέ καί τούς λοιπούς πάντας ιερού; κανόνας, τούς 
όπό των άγιων κα! μακαρίων Πατέρων ήμών έκτεθέντας» (περαιτέρω κατονομά
ζονται αΐ θεσπίσασαι τούτους ούνοδοι καί οί τοιούτους ουντάςαντες Πατέρες). . . 
«καί μηδενί έξεΐναι τού; προδηλωθέντας παραχαράττειν κανόνας, ή άθετεΐν, ή έτέ- 
ρους παρά τούς κειμένους παραδέχεσθαι κανόνας, ψευδεπιγράγως υπό τινων αυν- 
τεθέντας. των τήν αλήθειαν καπηλεύειν έπιχειρησάντων. . .» ΡάΧλη καί Ποτλη 
Σύνταγμα των θείων καί Ιερών κανόνων, τ. Β1 ο- 308—310.

,5) «... άσπααίως τούς θείους κανόνας ένστερνιζόμεθα, καί ολόκληρον τήν αυ
τών διαταγήν καί άοάλευτον κρατύνομεν, τών έκτεθέντων υπό τών άγιων σαλπίγ
γων τοΰ Πνεύματος, τών πανευφήμων ’Αποστόλων, τών τε έξ άγιων οικουμενικών 
συνόδων, καί τών τοπικώς αυναθροισθειαών επί έκδόαει τοιούτων διαταγμάτων, καί 
τών άγιων Πατέρων ήμών»- ΡάΧΧη καί ΙΙοτΧη [7<] Β”, 55G.

7ί) Π. χ. ό ι'Τ' τής Στ' αναιρεί καί καταργεί τόν ιε' τής έν Νεοκαισαρεί^ι, ό 
t6 τής Στ' αναιρεί τόν ε' Άποστολικάν κανόνα, δ ί" τής Στ' αναιρεί τόν ι' τής 
iv Άγκύρφ, κλ.

Φάοος ιρ ιόμ. ΙΕ: τ*νχ. Qta-οΟ·' (*Αποιλιος-* Ιούνιος 1916) 15
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των ύπό καπηλεντών τής άληΰείας, ώς ρητώς έν τοΐς κα- 

νόσι τούτοις άναφέρεται7'.
Υπολείπεται προς έξέτασιν ή τρίτη θεωρία περί τοΰ- 

σχετικώς μεταβλητού των κανόνων, ή οποία έξ αυτής της 
των δύο προηγουμένων άνακρίσεως προκύπτει ώς ή μόνη, 
ορθή, υπέρ έαυτής έχουσα συνηγοροΰντα έπιχειρήματα άναν- 
τίρρητα. Ή θεωρία αΰτη παρουσιάζεται ύπό δύο άποχρώ- 
σεις, ών ή μέν ευρύνει περισσότερον τά όρια τοΰ μεταβλητού 
των άναφερομένων εις την έκκλησ. ευταξίαν κανόνων, ή δέ, 
συντηρητικωτέρα ούσα, περιορίζει το μεταβλητόν έν τοΐς 
όρίοις τής απολύτου ανάγκης. Καί ούς λόγος μέν τής πρώτης 
προβάλλεται ή διά την ωφέλειαν τοΰ εκκλησιαστικού άγαθοΰ 
(salus ecclessiastica) εφαρμογή καί έν τή σφαίρα τών κανό
νων τοΰ νόμου τής ζωής έκείνου, καθ’ δν δέον μέν να τη- 
ρήται τό προτερον άχα$όΐ’, να προστίθηται ο’ εις αυτό τό 
άγα'&ον νεον προς θεραπείαν τών έκάστοτε άναφαινομένων 
νέων άναγκών ή δέ δευτέρα τό μεταβλητόν τών κανόνων νοεί 
υπό την έννοιαν μόνον τής ονμπληρώσεεος τών άρχαίιυν κα
νόνων καί τοΰ «κατ’ οικονομίαν > περιορισμού τής αυστηρότη- 
τος αυτών. 'Ανεξαρτήτως όμως τών μερικωτέριυν αποχρώσεων 
τής θεωρίας ταύτης, προσοχής άξια είνε τά άπερ υπέρ έαυ
τής προσάγει σπουδαία έπιχειρήματα, άτινα είνε lj ή ύπό 
τών Πατέρων τής ΈκκλησίαςΤ8 άποδιδομένη εις τούς κανό
νας έννοια, καθ’ ήν αμετακίνητοι μέν καί αμετάβλητοι («im- 
mobili et irreformabili» — Τερτυλλ)''·' τυγχάνουσιν οί εις 
την πίστιν καί τό δόγμα άναφερόμενοι κανόνες, μεταβλητοί δε 
οί είς την εκκλησιαστικήν ευταξίαν καί διοίκησιν αναγόμενοι,

7') Πρβλ. Χρυσοστόμου Α. ΙΙατεαδοττούλου, Τό πνεύμα τών κανόναν, εν 
«Έκκλησ, Κήρυκι» Γ' [1913], σ. 540—541. Κα&ηγ. Ί. Μπερόνικώφ, Ή πρα
κτική σημασία τών κανόνων τής Οικουμενικής Εκκλησίας, έν A. Π. Λοπονχήν 
Όρθ. Θεολογ. Εγκυκλοπαίδεια (υπό την επιστασίαν Ν. Ν. Γλουμπαχόβσχη)/ 
Πετρούπολις 1907, τ. VIII, σ. 383 — 383.

78) Τερτυλλιανου, Ειρηναίου, Ώριγένους, Μ. Βασιλείου, Αυγουστίνου κλ.
79) Dc monogamia, 2, Migne Β', 931—932.
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καί ούτοι δ’ δμως ούχί δλως άπεριορίστως, άλλα μόνον έν 
ώρισμένοις όρίοις καί κατ’ ανάγκην πραγματικήν80· 2) αυτοί 
οί κανόνες, οϊτινες έπιτρέπουσιν εις τάς επί μέρους τοπικάς 
Εκκλησίας να χειραγωγώνται και από των κατά τόπους 
έθων" καί νά μετριάζωσι την αυστηρότητα των οικουμενικών 
διατάξεων85- 3) ή πράξις τής αρχαίας Εκκλησίας άντικαθιστώ- 
σης κανόνας δι’ άλλων ή τροποποιούσης κατά τάς έκάστοτε πρα- 
γματικάς άνάγκας των πιστών8'1· καί 4) αυτή ή έννοια τής 
Εκκλησίας ως ζώντος δργανισμού, εν εκάστη τής ύπάρξεως 
αυτής στιγμή ζωοποιούμενης καί χειραγωγούμενης υπό τής 
χάριτος τοΰ άγ. Πνεύματος, καί, επομένως, πάντοτε δικαιου- 
μένης μέν καί ίσχυούσης νά μεταβάλλη τούς προτέρους κα
νόνας, ούχί όμως καί κατ’ αυτήν την ουσίαν καί την θε
μελιώδη αυτών έννοιαν διά την αίωνίαν ταυτότητα καί προς 
εαυτό ισότητα τοΰ άγ. Πνεύματος.

Τοΰ σχετικώς μεταβλητού τών κανόνων γενομένου δε- 
κτοΰ, αυτονόητον τυγχάνει, δτι ούχί μέν πάντες οί κανόνες είνε 
δεκτικοί μεταβολής ή άντικαταστάσεως, αμετάβλητοι δ’ εσαεί, 
ασάλευτοι, αναντικατάστατοι καί ενεργοί παραμένουσι μόνον 
οί δογματικοί) χαρακτήρος κανόνες, εις ούς άνάγονται άφ’ 
ενός μέν οί τοΰ αμέσου θείου δικαίου, ώς τεθειμένοι ύπ’ αύ- 
τοΰ τοΰ Ίησοΰ Χριστού καί τών ’Αποστόλων, άφ’ ετέρου 
δ’ οί άπορρέοντες άπ’ αύτής τής φύσεως τής ’Εκκλησίας ώς 
θεανθρωπίνου συνδέσμου, καί, τέλος, οί συνδεόμενοι προς

β0) Ή σφαίρα τής έκκλησ. ευταξίας άποκαλεϊται παρά τώ Τερτυλ. «disci - 
plina et conversatio», πανταχοΰ δ’ οπού τών συγγραμμάτων αΰτοϋ άντιπαραβάλλει 
ταύτην πρός τήν σφαίραν τής πίστεως, σαφώς παραδέχεται τό δυνατόν τής (ούχί 
δλως απεριορίστου) μεταβολής τών εις ταύτην αναγόμενων κανόνων' πρβλ. τοΰ αύ- 
τοϋ καί De jejunio, 13-14, Migne Β', 971. Τής αυτής γνώμης έχεται καί 6 
Ειρηναίος, ίδιοι έν τψ Adversus haerescs.

91) Πρβλ. τόν β' τής Β' Οϊκ. Συνόδου, τόν η' τής Γ', τόν κη' καί τόν λ’ 
4’ι τόν λθ’ τής Στ’ κλ.
”) Πρβλ. τόν α' κ. τοΰ Μ. Βασιλείου, τόν λζ’ καί ρβ’ τής Στ' κλ.
**) ”Ιδε περί αυτών έκτενέστερον παρά Χρνσοστόμω A. IlaJzaSojtovXco [17J,

ο. 539—540, 543-544.
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την δογματικήν καί ηθικήν τής Εκκλησίας διδασκαλίαν καί 
άπορρέοντες αμέσως άπδ των θεμελιωδών αυτής κανόνων. ’Ήδη 
αυτή ή Εκκλησία έν ταΐς Οίκουμενικαΐς Συνόδοις διακρίνει 
τους όρους καί κανόνας εις δογματικούς καί πρακτικούς81, 
τούτων δ’ οί μέν πρώτοι, ως άναφερόμενοι εις τήν πίστιν καί 
τό δόγμα, δήλα δή εις τάς αιώνιας, παραμόνιμους, άσαλεύ- 
τους καί αμετακίνητους βάσεις τού Χριστιανισμού, τηροΰσιν 
εις τό διηνεκές άναλλοίωτον καί υποχρεωτικήν τήν ίσχύν των, 
οί δε δεύτεροι, ώς άφορώντες εις τήν εκκλησιαστικήν ευτα
ξίαν, ήτοι εις τγ,ν λυσιτελεστέραν έκάστοτε ρύθμισιν τού εκ
κλησιαστικού καί θρησκευτικού βίου τών πιστών113, μεταβάλ
λονται, διότι κατ’ ανάγκην παρακολουθοΰσι τάς έκάστοτε μετα- 
βολάς τής καθόλου ζωήςΚ'\

Οί κανόνες λοιπόν εΐνε μεταβλητοί, ούχί δ’ όμως καί 
πάντες· οί δογματικοί κανόνες παραμένουσι διά παντός άμετά- 
τρεπτοι. ’Αλλά καί οί ήττον σπουδαίοι κανόνες είνε μεταβλη
τοί οΰχί απολύτως, αλλά μέχρις ούρισμένων ορίων, βριζόμενων 
πάλιν ύπ’ αυτού τού πνεύματος τών καθόλου κανόνων καί 
τής μερίμνης αυτής τής Εκκλησίας υπέρ τού αγαθού τών 
πιστών.

Άλλ1 αυτό τούτο το μεταβλητόν 84 τών κανόνων τί άλλο

84) Οί Πατέρες τής Β’ Οίκ. Συνόδου εγραφον πρός τον αΰτοκράτορα Θεοδόσιον 
«πρώτον μέν άνενεωσάμεθα τήν πρός άλλήλους ομόνοιαν, έπειτα 3έ καί συντό
μους ορούς έξεφωνήσαμεν τήν τε τών Πατέρων π ί ο τ ιν τών έν Νίκαια κυρώοαν- 
τες . . . πρός δέ τούτοις καί υπέρ τής ευταξίας τών ’Εκκλησιών ρητούς κανόνας 
ώρίσαμεν».

,s) Έν τφ ι6' κ. τής Στ' Οίκ. Συνόδου σαφώς λέγεται, οτι διά τούτου μετά, 
βάλλεται ή διάταξις του ε' άποστ. κανόνος *ονκ επ’ ΰ&ετήσετ ή ανατροπή τών 
άποατολικώς νενομοΟετημένων, άλλα τής σωτηρίας καί τή; επί τά κρεΐττον προκο
πής τών λαών προμηΰοΰμενοι > (Ράλλη καί Ποτλή [,4] Β', 330—331).

’*) ’Εντεύθεν περί τής διατυπώαεως δόγματος προκειμένου αί Οίκ. Σύνοδοι 
ποιούνται χρήοιν τού όρου «όμολογεϊν», διότι ή δογματική αλήθεια εΐνέ τι δεδομέ
νου καί υφιστάμενον, δέν καθορίζεται άρα τά πρώτον, άλλ’ δμολογεϊτατ, ένφ περί 
τών μεταβλητών τής εκκλησιαστικής ευταξίας καί διοικήσεως κανόνων προκειμέ
νου λέγουσιν «όρίζειν» καί «διορίζειν» (πρβλ. καί Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπού-
λου ["] σ. 536—537).
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προϋποθέτει, εί μή δτι μεταβολής ή άντικαταστάσεως έπιδέ- 
ονται οσοι των κανόνων περιέπεσαν, ύφ’ ο’ι'αν έννοιαν καί τύ
πον είνε διατετυπωμένοι, εις αχρηστίαν (desuetudo'j, ένεκα 
καιρικών καί τοπικών περιστατικών αδυνάτου καταστάσης της 
τηρήσεως καί εφαρμογής αυτών έν τη εκκλησιαστική πράξει, 
δι’ ιστορικούς λόγους μεταβληθείση. ΙΙαραοείγματα τοιαυτης 
μερικής άχρηστείας κανόνων ύπάρχουσιν οΰκ ολίγα έν τη 
εκκλησιαστική πράξει. Μεταξύ τών της κατηγορίας ταύτης 
κανόνων ύπάρχουσι καί οί καθαρώς ιστορικήν μόνον καί 
αρχαιολογικήν έννοιαν έχοντες σήμερον, έφ’ ω καί, sessailte 
ratione legis, cessat lex ipsa"·.

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει δτι, διά τής διαδόσεως 
καί κρατύνσεως τοΰ Χριστιανισμού καταλυθέντος τού εθνι
σμού καί άρθέντος τού άπο τούτου διά τήν Χριστιανικήν Θρη
σκεία ν κινδύνου, προς τούτοις V άπο τής’Αναγεννήσεως άνα- 
βιωσασών τών Καλών Τεχνών καί έν τψ Χριστιανική) πο- 
λιτισμώ άπαρτισασών στοιχεΐον τά μάλιστα έπικουρικον εις 
τήν ηθικήν προκοπήν τών ανθρώπων, πρώτον μεν οί περί 
θεάτρου καί θεαμάτων αρχαίοι τής Εκκλησίας κανόνες, και
ρικήν μόνον καί ιστορικήν σημασίαν έχοντες , περιέπεσαν σύν 
τιΤ) χρόνω εις άχρηστίαν δεύτερον δέ έπιδέχονται ύπ’ αυτής

*’) Τοιοϋτοι είνε, φερ’ είπεϊν, οί εις τούς Κατηχουμένους άφορώντες, οί δρί- 
ζοντες τόν τόπον τής τελέσεως του Βαπτίσματος, τινές τά τής λατρείας ρυΟμίζον· 
τες καί άλλοι άναφερόμενοι εις τήν εκλογήν τών Επισκόπων, εις τάς μαθηματι- 
κάς καί τάς φοσίκάς έπιατήμας κλ. Μερικώτερον, εις άχρηστίαν περιέπεσαν ό η 
τής 2τ Οΐκ. (περί σογκροτήσεως συνόδου πάντων τών επισκόπων έκάατης 
επαρχίας άπαξ τού έτους), 6 ι' τής αύτής (περί τού φεΰγειν παντοίαν κοινωνίαν 
’Ιουδαίων), δ ιε' τής αυτής (περί ήλικίας τών υποδιακόνων), δ ιθ" τής αυτής (περί 
του τούς προεατώτας τών ’Εκκλησιών διδάσκειν κατά τάς Ιίυριακάς τό έαυτών 
ποίμνιον) κλ. Έξ άλλου τό τρέφειν τούς κληρικούς κόμην άντιόαίνει πράς τήν 
Άγ. Γραφήν καί ασυμβίβαστον τυγχάνει πρός τόν κα' τής £τ", «πολλούς δε κλη
ρικούς βαρύνόυσιν δ κβ’, κγ , λα" καί λδ τής αυτής» (Ίδε Χρυσοστόμον Α. Πα
παδοπούλαν [7Ι] α. 543 — 544). Άλλ’ εις τούτους θα ήδύναντο νά προστεθώσι καί 
άλλοι πολλοί. . . Περί της desuetudo ιόε I. Μπερδνικώφ, Ό κανών κατά τήν 
νομικήν—εκκλησιαστικήν αυτου έννοιαν καί τήν πραγματικήν αυτου σύστασιν [77] 
ο. 323. Έπιθι πλατυτέραν Ν. Λέμττεδεφ, *Η έννοια τών κανόνων, έν τψ περιοδι 
ϊαρκόβου «Πίστις καί Λόγος* 1915, 16, β, σ. 563—597, καί 18, β, σ. 889—904’
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της Εκκλησίας μετατροπήν σύμμορφον προς το πνεύμα 
τής συγχρόνου εποχής καί άνάλογον προς το αγαθόν τής 
συγχρόνου κοινωνίας των πιστών, ιυς μή άφορώντες εις τό 
δόγμα, άλλ’ εις την πράξιν καί την ευταξίαν, καί κεκτημέ- 
νοι αρα κύρος μόνον έφ’ όσον είνε σκοπίμως προσηρμοσμέ- 
νοι εις τον βίον των πιστών.

Τών κανόνων τούτων iv'jV αχρηστίαν καί αργίαν μαρτυ
ρεί αυτή ή πράξις τής Εκκλησίας. Έάν ή Εκκλησία έλο- 
γίζετο αυτούς έν ίσχύϊ τελοϋντας καί σήμερον, ού μόνον δεν 
θά καθηγίαζε τάς θεατρικάς οικοδομάς, άλλα καί τήν τάξιν 
τών ηθοποιών θά άπεκήρυττε, καί θά έξεφώνει το ανάθεμα 
κατά συμπάσης τής Χριστιανικής κοινωνίας, ούτως άναίδην 
καί δημοσίως συν γυναιξί καί τέκνοις, αυτών τών βασιλέων 
πολλάκις πρωτοστατούντων, έξακολουθούσης τακτικώς νά φοιτά 
είς τά θέατρα. Άλλ' ή 'Εκκλησία ού μόνον τούτο δεν πράτ
τει, αλλά καί αύτούς τούς κληρικούς ανέχεται φοιτώντας 
είς τά θέατρα, ουδέποτε δ’ ήκούσθη έφαρμογή τής υπό τών 
αρχαίων κανόνων έπιβαλλομένης ποινής τής καθαιρέσεως είς 
τούς έν διαφόρους δρθοδόξοις έκκλησίαις τής Έωας ύπηρετοΰν- 
τας κληρικούς, οίτινες άδεώς έν ρψει πάντων καί έν γνώσει 
τών έκκλησιαστικών αρχών «παρανομοΰσιν», ένοχοι καθιστά
μενοι τής έσχάτης τών έκκλησιαστικών ποινών. ’Αλλά κληρικοί 
παρέστησαν έν θεάτρω καί έν Κωνσταντινουπόλει, καί έν 
Κύπρφ καί έν Έλλάδι καί άλλοτε καί νϋν, ή δ' ’Εκκλησία 
δεν προέβη είς τήν κατ’ αυτών έφαρμογήν τών αρχαίων κα
νόνων. Έτι πλέον. Κατά τάς προ τετραετίας (1912) τελε- 
σθείσας έν Άθήναις έορτάς τής οέ έπετηρίδος τού Εθνικού 
τής Ελλάδος Πανεπιστημίου ή έπίσημος τών ’Ορθοδόξων Πα
τριαρχείων τής ’Ανατολής αντιπροσωπεία, άποτελουμένη έκ 
τών Μητροπολιτών Σάρδεων Κλεοβούλου (Κων)πόλεως), Μέμ- 
φιδος Νεκταρίου καί Άρχιμ. Πολυεύκτου (Αλεξάνδρειάς)8*,

Ββ) Της αντιπροσωπείας της 'Εκκλησίας Άλεξανδρείας μέλος Απετέλει καί δ 
-ταοτα γραφών.
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βότρυος καί Βύβλου | Λιβάνου] Παύλου (’Αντιόχειας) καί Άρ- 
χιμ. Νικοδήμου ('Ιεροσολύμων), παρέστη έπισήμως εν τε τώ 
Βασιλικώ Θεάτρω κατά τήν προς τιμήν των ξένων γενομέ- 
νην παράστασιν τοϋ «Οίδίποδος Τυράννου ·' του Σοφοκλέους καί 
εν τω Δημοτικά) Θεάτρω κατά παράστασιν κινηματογραφι
κήν*·1, ού μόνον δ’ ουδόλως τούτο ύττό τε των ας άντεπροσώ- 
πευον οί κληρικοί ούτοι Εκκλησιών καί ύπο τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος έθεωρήθη παράβασις ώρισμένων τής Καθολικής 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας κανόνων, αλλά καί ούδείς ούδαμόθεν 
έξεδηλώθη σκανδαλισμός. ’Αλλά καί όταν ή παρουσία κλη
ρικών εις τήν έν Άθήναις μουσικήν συναυλίαν τοϋ 191ο 
έσκανδαλοττοιήθη ύπο Ορισμένης τού τύπου μερίδος, έπεδόθη 
δε μάλιστα καί τακτική υπό Ορισμένου προσώπου προς τήν 
Τέραν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καταγγελία, 
αυτή θεωρηθεΐσα πάντως ασύστατος, ούδαμώς έλήφθη ύπ' 
δψιν, εάν δ’ ήνε αληθές το έν τφ τύπιμ τότε γραφέν, ή 
'Ιερά Σύνοδος άπεφάνθη είτ’ έπισήμως, είτ’ έξωδίκως, ότι 
«ούδέν έγένετο τό αντικανονικόν»·'0.

Όρθώς λοιπόν ή Εκκλησία έν τή ίδιότητι αυτής ώς 
θεματοφύλακος τών κανόνων τής ’Ορθοδόξου Καθολικής Εκ
κλησίας καί έρμηνευτοΰ αύτών θεωρεί τούς περί Θεάτρου 
αρχαίους κανόνας περιπεσόντας είς αχρηστίαν. Τούτο όμως 
αποτελεί το πρώτον ήμισυ τής ορθής αυτής κατά καθήκον 
διαγνώσεως τοΰ ύπ’ δψιν ζητήματος, τοΰ δευτέρου ήμίσεως 
έγκειμένου έν τή μετατροπή τών κανόνων τούτων κατά τάς 
αυγχρόνους συνθήκας καί τή συμμορφώσει καί προσαρμογή 
προς τήν σύγχρονον ιδεολογίαν τοΰ χριστιανικού πολιτισμού 
έπ’ άγαθφ τοΰ χριστιανικού πληρώματος. Διότι ακριβώς ή μή 
διά του μέτρου τούτου έπιστέγασις τής έκκλησιαστικής ύπέρ 
τών μελών τής Εκκλησίας μερίμνης άγει είς κακά πολύ 
χείρονα ίσως έκείνων, άτινα θά προέκυπτον έκ τής καί σή-

*’) Ί8ε «Έκκλησ. Φίρον» τ. Θ' [1912J σ. 468—469.
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μερον παρατεινομένης ισχύος των περί θεάτρου κανόνων καί 
της συνεπεία ταύτης επιβαλλόμενης κατά γράμμα εφαρμογής 
αυτών επί τής συγχρόνου κοινωνίας.

Διότι ή άργία ακριβώς τών κανόνων τούτων εινε εκείνη, 
ήτις παρέχει τροφήν εις συζήτησιν, την οποίαν καθιστά 
άπεραντολόγον ή μή ορθή κατανόησις τοϋ πνεύματος τών κα
νόνων, άγαγοΰσα εις διατύπωσιν καί δλως εσφαλμένο)'/ γνω- 
μών. Τούτων δ’ ή παραδοξοτέρα εινε ή περί διπλής ηθικής 
θεωρία, καθ’ ήν καί καθορίζουσί τινες διάφορον την τών κα
νόνων ίσχύν διά τούς κληρικούς καί τούς λαϊκούς. ’Αλλά τών 
καθ’ ολου κανόνων ή ισχύς εκτείνεται επί πάντας άδιακρί- 
τως, κληρικούς τε καί λαϊκούς, διότι «το είναι μέν καί κα- 
λεΐσθαι μέλος τής Έκλησίας, μή ζήν δέ κατά τούς κανόνας 
αυτής καί τάς διατάξεις, σημαίνει αντιφάσκει'/ προς εαυτόν 
καί προς την εαυτού κλήσιν»01. ΤΙ ηθική εινε μία καί ή 
αυτή διά πάντας, οί δέ νόμοι τής Εκκλησίας άφορώσιν εϊς: 
πάντας ανεξαιρέτως, μόνης τής ποινής παραλλασσομένης κατά 
τήν θέσιν καί το άξίωμα τών ενόχων ούτως οί μέν κληρι
κοί καθαιροΰνται, οί δέ λαϊκοί άφορίζονται. Τοιουτοτρόπως, 
καθ’ ον λόγον ή ’Εκκλησία δέν άφορίζει τούς φοιτώντας εις 
τά θέατρα λαϊκούς καί θεωρεί τέκνα αυτής γνήσια καί πάν
τας τούς σκηνικούς, κατά τον αύτδν λόγον δέν καθαιρεΐ καί 
τούς έκ τών κληρικών παρευρεθέντας έν θεάτρω. Άμέτρως δμως 
χείρων τής επιβλαβούς συζητήσεως καί τών τοιούτων άτοπων 
θεωριών εινε αύτή τών χριστιανών ή πράξις. ΤΙ υπαρξις νε
κρών ή ασυμπλήρωτων καί απροσαρμόστων προς τον πραγμα
τικόν βίον τών πιστών διατάξεων παραβλάπτει τά μάλιστα τήν 
έκκλησιαστικήν καί καθ’ δλου θρησκευτικήν ζωήν τών μελών 
τής ’Εκκλησίας, διότι ό ταύτας ως νεκράς καί ανεφάρμοστους, 
καί, επομένως, ως μή συνεπαγομένας ποινήν, παραβαίνων, νο- 
μίζ ει ότι δικαιούται νά παραβαίνη καί άλλας, αί όποΐαι 
άκόμη όιατελοϋσιν έν πλήρει ίσχύϊ°ν. Ούτως, οί άπλούστεροι

,0) <Έ>ικλ· Φάρος» τ. ΙΔ’ [1915] σ. 189.
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— καί τοιούτοι εινε παντες συΛΛηβοην οι το πνεύμα των κα
νόνων μή κατανοοϋντες , περιπίπτουσιν εις κυκεώνα, στερούμε
νοι ο’ ώς έκ τούτου γνώμονας σαφούς καί ώρισμένου, δεν κανονί- 
ζουσι τον μίον αυτών κατά τάς έκκλησιαστικάς διατάξεις, ζών- 
τες δε κατ’ ιδίαν έκαστος αυθαίρετον άντίληψιν, διαπράττουσι 
παραπτώματα βαρύτερα ή όσον νομίζουσιν. Έπεται δθεν έκ 
τούτων, ότι το αγαθόν της Εκκλησίας επιβάλλει την άνα- 
θεώρησιν τών κανόνων της εκκλησιαστικής ευταξίας καί πρά- 
ξεως καί, προκειμένου περί τού δπερ πραγματευόμεθα εν
ταύθα ζητήματος, την προσαρμογήν τών περί Θεάτρου κανό
νων προς τάς πραγματικάς άνάγκας τής συγχρόνου ζωής επ’ 
οικοδομή τής χριστιανικής κοινωνίας.

"Οτι τοιαύτη άναθεώρησις είνε απολύτως επιβεβλημένη, 
κατάδηλον επί πλέον καθίσταται καί έκ τής προσφάτου από
πειρας τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος δπως 
άποκαταστήση το κύρος τών αρχαίων περί Θεάτρου καί θεα
μάτων κανόνων τής ’Εκκλησίας, ών την ίσχύν έπεκαλέσθη 
δι’ Εγκυκλίου προς αποτροπήν τών κληρικών από τής εις 
αυτά φοιτήσεως. «Ή 'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος — λέγει ή Εγκύκλιος αΰτη — , πληροφορηθεΐσα έξ 
άσφαλών πληφοριών οτι κληρικοί τινες καί άπλοι ρασοφόροι 
μεταβαίνουσι προς κοινόν σκάνδαλον είς θεατρικάς καί κινημα
τογραφικός παραστάσεις, έγνω νά παρακαλέση τούς Σεβα- 
σμιωτάτους ιεράρχας δπως γνωρίσωσιν άρμοδίως τοϊς υπό την 
δικαιοδοσίαν αυτών κληρικοΐς καί άπλοΐς ρασοφόροις, οτι ή 
'Ιερά Σύνοδος, άπαρασαλεύτως έμμένουσα είς την διά τε τών 
Ιερ ών Κανόνων καί τής διά μέσου τών αιώνων διαδοχικώς 
έκκλησιαστικής παραδόσεως κρατήσασαν τάξιν έν τή Όρθο- 
δόξφ Εκκλησία, καθ' ήν απαγορεύεται τοΐς κληρικοΐς μέν 
επί ποινή καθαιρέσεως, τοΐς ρασοφόρος δέ έπί ποινή άφορι-

8Ι) Χ(>νσοστόμου Δ. Παπαδοποϋλου ["’] c. 542. 
S2) Αυτόθι ["] σ. 544.
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σμοΰ ν' εις τά θέατρα καί τους κινηματογράφους και τά παρό
μοια θεάματα φοίτησις, προτίθεται διά της παρούσης ’Εγ
κυκλίου να περιστείλη καί άνακόψη την άναιδώς ούτως άρ- 
ξαμένην κχταπάτησιν των ιερών θεσμών και εκκλησιαστικών 
παραδόσεων της 'Αγιας Καθολικής και Άποστολικής ’Ορθο
δόξου Εκκλησίας. Τούντεϋθεν απαγορεύεται πάσι τοΐς περι- 
βεβλημένοις τό ιερόν τού ράσου ένδυμα ίνχ φοιτώσιν είτε εις 
κινηματογράφους, είτε εις οίαδήποτε άπάδοντα προς το ιε
ρόν αυτών σχήμα κέντρα καί θεάματα. Οί δε άποτολμώντες 
παραβαίνειν την τοιαύτην διά τής παρούσης εγκυκλίου όριζο- 
μένην διάταξιν ύπόκεινται εις αύστηράν τιμωρίαν καί βιαίαν 
καταδίωξιν διά των πολιτικών αρχών λ On

Ή αυστηρώς επιστημονική εν τω έργο) ημών τουτω
νομένη έρευνα τοΰ ζητήματος άποδεικνύει την ’Εγκύκλιον

καί άλλων επόψεων, ίοιαί-
γ,ν εκει-

ταυτην άτυχη απο ποΛ/.ων μεν 
τατα δ’ δμως κατ’ αυτήν τήν βάσιν αυτής, προς 
vaL τυγχάνουσι συναφείς. Είνε δ' ή βάσις τής ’Εγκυκλίου ή 
θεωρία, ότι ίσχύουσι καί σήμερον απολύτως οί αρχαίοι περί 
Θεάτρου καί θεαμάτων εκκλησιαστικοί κανόνες. Καί πρώτι- 
τιστα πάντων ή έκδοσις τής ’Εγκυκλίου παρουσιάζεται άφ’ 
ενός μέν άντιφάσκουσα προς τήν προτέραν πράξιν τής έν 
Έλλάδι 'Εκκλησίας, άφ’ ετέρου δέ καί φέρουσα χαρακτήρα 
όψιμου έπικαιρότητος. 'Ως είδομεν ήδη, κληρικοί παρηκο- 
λούθησαν θεατρικάς παραστάσεις καί παρεμφερή θεάματα κα! 
άλλοτε ύπ' αυτά τά δμματα τών εκκλησιαστικών αρχών καί 
έν γνώσει αυτών, έπ’ αυτών όμως ουδέποτε έπεβλήθη ποινή 
επί δημοσία γενομένη παραβάσει ώρισμένων κανόνων, εκεί
νων άκριβώς, οΰς ή Εγκύκλιος αυτή επικαλείται. Έτι πλέον 
κληρικοί παρέστησαν κατά τήν συναυλίαν τής 7 Δεκ. 1913 δο·

,·1) "Ιδε «Πάνταινον» τ· Η" (1916) σ. 124—125. Ή ’Εγκύκλιος φέρει χρονο- 
λογίαν 18’Ιανουάριου 1916, καί τάς έξης ΰττογραφάς -τόδν συνοδικών: ΆΟηνώ1'
θεοκλήτου Προέδρου, Κορινθίας Βαρθολομαίου, Φωκίδος ’Αμβροσίου, Φαναριού χχι 
θ&σσαλ.ώτιδος Ευθυμίου καί Κεφαλληνίας Δαμασκηνού.
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ϋΞΐααν έν τψ Λημοτικώ Θεάτρω Αθηνών καί φορούσαν χαρα
κτήρα δημοσίου θεάματος ύπό πολλών χαρακτηρισθέντος ώς 
ασυμβιβάστου καί «άπάδοντος πρός το ιερόν σχήμα?' τών 
κληρικών ένώ δ έν τή αθηναϊκή κοινωνία το γεγονός τούτο 
άνήχθη τότε εις πραγματικόν σκάνδαλον, έπεδόθη δε μάλι
στα καί τακτική κατά τών κληρικών τούτων μήνυσις επί 
παραβάσει αυτών τούτων τών κανόνων, ούς επικαλείται ή 
'Εγκύκλιος, έν τούτοις αί έκκλησιαστικαί άρχαί ού μόνον εις 
ούδέν διάβημα κατά γε τών ύπ’ αύτάς υπαγόμενων έκ τών 
κληρικών τούτων προέβησαν, άλλα δή καί έγνωμάτευσαν ότι 
«ούδέν έγένετο το αντικανονικόν-·, ώς τότε έγράφη. Λεν συμ
βιβάζεται προς την επιστημονικήν έρευναν τού ζητήματος καί 
το απόλυτον τής άπαγορεύσεως, διότι δι’ αυτής απαγορεύε
ται γενικώς καί καθόλου «ή εις τα θέατρα καί τούς κινηματο
γράφους καί τα παρόμοια θεάματα φοίτησις». Κατά τε το 
γράμμα καί τον νουν τής Εγκυκλίου πάσα θεατρική καί 
κινηματογραφική παράστασις καί παν «παρόμοιον» θέαμα 
αποτελεί «κοινόν σκάνδαλον» καί «άπάδει προς το ιερόν 
αυτών (τών κληρικών) σχήμα», ώς τοιαΰτα δε τα θεάματα 
ταΰτα συνεπάγονται τήν έ σ χ ά τ η ν τών ποινών, αυτήν δήλον 
δτι εκείνην, ήν ορίζουσιν οί εις τα θέατρα καί τα θεάματα άνα- 
φερόμενοι άρχαΐοι κανόνες τής ’Εκκλησίας. Το λυπηρότερον 
δμως είνε τούτο, δτι ή Εγκύκλιος φωράται ή άποδεχομένη 
τήν θεωρίαν τής διπλής Ηθικής, ή μηδεμίαν λαμβάνουσα 
πρόνοιαν περί τού χριστεπώνυμου πληρώματος, συνεπώς δέ 
παραβαίνουσα αυτούς τούτους τούς εις ούς παραπέμπει κανό
νας, εις ών έν τούτοις τήν ίσχύν δηλοΐ δτι «άπαρασαλεύτως 
εμμένει». Έάν «τα θέατρα, οί κινηματογράφοι καί τα παρό
μοια θεάματα» ήνε χαρακτήρος τοιούτου, ώστε ή εις αυτά 
φοίτησις «τών κληρικών καί τών ρασοφόρων» νά θεωρήται 
«αναιδής καταπάτησις τών ιερών θεσμών καί εκ
κλησιαστικών παραδόσεων τής 'Αγίας Καθολικής καί Άπο- 
βτολικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας» καί, επομένως, «κοινόν

θέχτρον ν.α;. ’Εκκλησία
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σκάνδαλον», ή δι' ειδικής περί θεάτρων καί θεαμά
των Εγκυκλίου άπαγόρευσις αυτών εις μόνους τούς κληρι
κούς καί τούς ρασοφόρους μαρτυρεί, ότι εις τούτους έπιβέβλη- 
ται νά πολιτεύωνται κατ’ ηθικήν διάφορον τής των λαϊκών. 
Άλλ' οι σχετικοί προς τά θέατρα αρχαίοι κανόνες μ ί α υ 
καί τ ή ν α ύ τ ή ν ή θ ι κ ή ν έπιβάλλουσι τοΐς τε κληρι- 
ρικοΐς καί τοϊς λαϊκοΐς, έφ’ ω καί άπαγορεύουσιν αυτά άμφο- 
τέροις, τούς μεν έκ τών πρώτων παραβάτας τιμωροΰντες διά 
καθαιρέσεως, τούς δέ έκ τών δευτέρων δι’ άφορισμοΰ. Έάν δ’ 
εξ άλλου γείνη δεκτόν, ότι καί ή ύπ’ όψιν Εγκύκλιος μίαν 
καί την αύτήν ηθικήν γινώσκει υποχρεωτικήν εί'ς τε τούς κλη
ρικούς καί εις τούς λαϊκούς, απομένει ή αποδοχή τοΰ δευτέρου 
μέρους τοΰ διλήμματος, ότι δήλα δή αμελεί περί τής ήθικής 
εύεστοΰς τής χριστιανικής κοινωνίας, ώς λαμβάνουσα πρό
νοιαν περί μόνων τών μελών τοΰ κλήρου, περί μόνων έν γένει 
τών ούτως ή άλλως περιβεβλημένων το τοΰ κληρικοΰ ένδυμα. 
Άλλ’ έπιζητουμένης τής εφαρμογής τών περί Θεάτρου καί 
θεαμάτων, ή καί οίωνδήποτε άλλων εκκλησιαστικών κανόνων, 
πώς εινε νοητή ή τών εκκλησιαστικών αρχών μονομερής μέ
ριμνα περί μόνου τοΰ κλήρου, άφοΰ τά υπό άπαγόρευσιν εινε 
εξ ίσου διά τοΰτόν τε καί τούς λαϊκούς φθαρτικά, αυτοί ο 
οι προσαγόμενοι κανόνες ρ η τ ώ ς έπιβάλλουσι τοΐς μεν κλη- 
ρικοΐς καθαίρεσιν, τοΐς δέ λαϊκοΐς άφορισμόν ; Έπανάγουσα ή 
ύπ’ όψιν ’Εγκύκλιος πλήρη την ίσχύν τών κανόνων τούτων 
έπί το σύγχρονον Θέατρον καί τά θεάματα καθόλου, καθή
κον είχε ν’ άπαγορεύση ταΰτα καί εις τούς κληρικούς καί 
εις τούς λαϊκούς, νά έπισείση δέ κατά τών παραβατών 
την ποινήν τής καθαιρέσεως μέν διά τούς κληρικούς, τοΰ 
άφορισμοΰ δέ διά τούς λαϊκούς. Τούτο μή ποιήσασα, μερι— 
μνήσααα δέ μόνον περί τών πρώτων, άνεξήγητον έπιδείκνυ- 
ται άστοργίαν καί ολιγωρίαν προς τά άπαρτίζοντα την 
Εκκλησίαν μέλη, υπέρ τών ψυχών τών οποίων όφείλουσιν οί-
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-ήγούμενοι αυτών ν’ άγρυπνώσιν «ως λόγον άποδώσοντες»·'4· 
Άλλ’ είτε ούτως, είτε άλλως, τδ εντεύθεν προκύπτον θλιβερόν 
συμπέρασμα είνε τούτο, δτι οι ποιμένες, άποξενοΰντες εαυτούς 
από τού απαρτίζοντας τήν Εκκλησίαν ποιμνίου, λεληθότως 
αποχωρίζονται εις ίδιαν «τάξιν» μειούσαν βαθμηδόν τα πνευ
ματικά κοινά προς τό εκκλησιαστικόν πλήρωμα, τοιουτοτρό
πως δέ διευρύνεται τό μεταξύ άμφοτέρων χάσμα.

Ή δλως άκαδημαϊκή αυτή άνάλυσις τής Εγκυκλίου ού- 
όαμώς σκοπεί βεβαίως νά κλονήση τον σεβασμόν προς την 
ώρισμένης έκκλησιαστικής Αρχής διάταξιν ταύτην, εις ήν 
άπαρεγκλίτως οφείλουσι νά ύποτάσσωνται οί υπό την ’Αρ
χήν ταύτην υπαγόμενοι κληρικοί ,s, αλλά νά κατάδειξη πό
σον τοιαύτη απόπειρα επαναφοράς τής ισχύος κανόνων, συνέ
πεια καιρικών περιστάσεων άργησάντων, άποδεικνύεται απροσ
άρμοστος προς την νΰν έποχήν καί πολλαχώς άστοχος, άλλα 
δή καί μειοΰσα τής 'Ιεραρχίας το γόητρον. Διότι πρώτον μέν 
-τό Θέατρον σήμερον δεν είνε ή παλαιά εθνική θυμέλη, άφ’ 
ής καί δι’ ής κατεπολεμεΐτο καί έμυκτηρίζετο ή χριστιανική 
θρησκεία· δεύτερον δέ ούχί το καθόλου Θέατρον καί πάσα 
καθόλου θεατρική παράστασις καί οίονδήποτε θέαμα είνε 
άκοσμα καί ήθικώς κατάκριτα- έξ άλλου, από τής άναγεν- 
νήσεως τών Τεχνών ή Εκκλησία έθεώρησεν άργήσαντας τούς 
αρχαίους περί Θεάτρου καί θεαμάτων κανόνας, έφ’ ω καί 
ουδέποτε ούτε τούς ηθοποιούς έξελάκτισε τού ιερού περιβόλου, 
ούτε τούς φοιτώντας είς αυτά λαϊκούς άφώρισεν, ούτε τούς 
πολλάκις παραστάντας είς αυτά κληρικούς καθήρεσεν- αλλά 
καί ουδέποτε έθέσπισεν άλλας περί Θεάτρου καί θεαμάτων 
διατάξεις κανονιζούσας τήν απέναντι αυτών στάσιν τών κλη-

°Ί Έ6ρ. ιγ, 17.
9i) Άπό χης έπόψεως χαύχης όρΟώς άπήνχησεν έρωχηϋείς ό άλλως ύπερμα- 

χος της φοιχήσεως χών κληρικών είς χό θέαχρον Επίσκοπος Χρισχουπόλεως Αμ
βρόσιος (Ιδε «Έκκλ. Φάρον» χ. ΙΔ- [19151 σ. 182—183) όσκ έδημοσίευσεν 6 
'‘Ιερός Σύνδεσμος* 1δ Φε6ρ. 1916, άρθ. 2δ9, εν σ. 15-16.
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ρικών ή των λαϊκών:,π· έπι τούτοις δε, άναγνωρίζουσα καί ομο
λογούσα ή ’Εγκύκλιος το σύγχρονον θέατρον καί τα θεάματα 
πάντα συλλήβδην κατάκριτα έπί τή |3άσει τών αρχαίων 
τής ’Εκκλησίας κανόνων, επισείουσα δέ την άπειλήν τής ποι
νής μόνον κατά τών κληρικών, ούχί δέ κ a I κατά τών λαϊ
κών, παρέχει εύλογον αφορμήν καταλογισμού αδυναμίας εις 
την εκκλησιαστικήν ’Αρχήν, μή τολμώσαν νά άπαγορεύση καί 
εις τούς λαϊκούς ο,τι υπό τών αυτών κανόνων ρητώς καί 
άπεριφράστως κ a I εις αυτούς άπαγορεύεται, άλλ’ άνεχομέ- 
νην δπως τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα φθείρηται φοιτών πανοι- 
κεί εις τά θεάματα ταϋτα, ό πάγιος θεσμός τών οποίων 
αναγνωρίζεται ούτως ύπ’ αύτής απρόσβλητος μέν καί ακλό
νητος, λυμαινόμενος όμως την κοινωνίαν ώς άναγκαϊον 
κακόν!

Εις ταΰτα καί τοιαύτα λυπηρά άτοπα άγει κατ’ ανάγ
κην ή επαναγωγή τής ισχύος τών αρχαίων περί Θεάτρου καί 
θεαμάτων κανόνων, προς αποφυγήν δ’ αυτών δέον ούτοι νά 
προσαρμοσθώσι προς τήν πραγματικήν τής συγχρόνου ζωής 
κατάστασιν.

Καίτοι όμως ύπ’ αυτών τών πραγμάτων όμολογεΐται η 
ανάγκη τής άναθεωρήσεως τών αρχαίων περί θεάτρου διατά
ξεων, ούχ ήττον προσεκτική τού ζητήματος μελέτη άγει εις 
τό συμπέρασμα, ότι είνε δυσχερεστατον νά κανονισθή έν γί
νει τό ολον θεατρικόν ζήτημα. Το ζήτημα τούτο σήμερον 
εινε ήϋιχύν, βεβαίως δ’ ώς τοιούτο εξέλαβεν αυτό καί ή 
προμνημονευθεϊσα ’Εγκύκλιος. Το γεγονός όμως, ότι προ; δι
ακανονισμόν ζητήματος ήθικού έπεκαλέσθη άναχρονιστι/ώς 
αυτούσιας τάς αρχαίας μη κυρίως ήϋτκάς έκκλησιαστικάς δια-

,j6) Προλ· Ν. Στελλέτσκη [4?] ο. 772 Μ. Ίβανώφ. Έτι άπας περί -Μυστη
ρίων-, έν »Νέω Χρόνων Πετρουπολεως (έπιφ υλλίς)' ένταΰθα ό ο. ώς αιτίαν τή; 
βαθμιαίας Ικλείψεως τών «Μυστηρίων» άπό τής σκηνής φέρει οΟχ! απαγόρευα:'- 
τινα εκκλησιαστικήν ρητήν, ουδέποτε γενομένην, άλλα τήν ύποχώρησιν αυτών πρί 
τών νέων ιδεωδών καί τής νέας κατευθύνσεως τής ζωής.
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τάξεις, προδίδει τήν δυσχέρειαν έν ή διέγνω έαυτήν περιπε- 
πλεγμένην ή ’Εκκλησιαστική ’Αρχή, μή δυνηθεΐσα οίονεί 
νά ταξινόμηση καί κωδικοποίηση τα σύγχρονα θεατρικά 
έργα καί τα καθόλου 'θεάματα, ϊνα οΰτω δοθή εις τε τούς κλη
ρικούς καί εις τούς λαϊκούς ακριβής τε καί ασφαλής γνώ- 
μων άκριβοδικαίως καί λογικώς καθορίζων τα επιτρεπόμενα 
καί μή. Αί ίστορικαί συνθήκαι τής χριστιανικής άρχαιότητος 
επέβαλλον εις τήν ’Εκκλησίαν τήν απόλυτον άπαγόρευσιν τής 
σκηνής καθόλου. Τής έπαναλήψεως τής άπαγορεύσειυς μή 
ούσης δυνατής σήμερον, αδυνάτου όμως, έξ άλλου, ούσης καί 
τής διαρρήδην επιδοκιμασίας τού Θεάτρου καθόλου, ως έκ 
τής άπο σκηνής παραστάσεως καί άκοσμων θεατρικών έργων; 
δεν φαίνεται έπιτευκτή καί ή λεπτολόγος περιπτωσεοποίησις, 
τρόπον τινά, τής θεατρικής Τέχνης. Εντεύθεν ή ’Εκκλησία 
ή δεν θά προβή εις σύνταξιν νέων θεατρικών κανονικών δια
τάξεων, ή διά γενικών διατάξεων θα άπαγορεύση απλώς εις
τούς πιστούς, κληρικού: καί λαϊκούς, τήν θέαν καί ακρό-
ασιν τών ανήθικων καί άκοσμων σκηνικών παραστάσεων καί 
θεαμάτων. Το τελευταίον όμως τούτο επόμενον νά έπιφέρη 
τηλικαύτην σύγχυσιν, ώστε πιθανώτατα, ταύτην ή 'Εκκλησία 
προβλέπουσα, νά καταντήση εις τήν σκέψιν νά μή νομοθέ
τηση οι’ όλου περί Θεάτρου, μήτε διαρρήδην άπαγορεύουσα 
εις κληρικούς καί λαϊκούς τήν εις αύτό φοίτησιν, μήτε καί 
οίονεί εν λευκώ παρέχουσα άδειαν καί, επομένως, άνεχομένη 
τήν έν γίνει άδεά πάντων εις αύτά φοίτησιν.

Τό ζήτημα, κατά ταύτα, είνε πρόβλημα πνευματικής 
[ΐορφωσεως καί ιμυϊκής άρτιότιμος. Αέον αυτοί οί κληρικοί και 
αυτή ή κοινωνία νά έννοώσι τί πρέπει νά μλέπωσι καί νά 
άκούωσι καί ποιον είνε το επιτρεπτόν, τό μορφοΰν, τό έξυψούν; 
τό έξευγενίζον, τό ήθικοποιούν καί τό άβλαβώς τέρπον Θέατρον 
Αιά νά έξιχθή δ' εις τό άνώτερον τούτο επίπεδον ό,τε κλή
ρος καί ή κοινωνία, χρεία άνωτέρας μορφώσεως καί τελείου 
ήθικοΰ καταρτισμού τού προύτου, συστηματικής δέ καί έμμονου
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διαπαιδαγωγήσεως καί καθοδηγίας της δευτέρας. Τούτο ακρι
βώς έν τφ θέματι τούτω είνε το καθήκον τής Έκκλησίαςι 
περί ου ό λόγος έγένετο έν τοις όπισθεν. Άλλ’ έ'ργον τής 
Εκκλησίας προ παντός είνε καί τοΰτο, ' να παρακολουθή το 
έκάστοτε ποιόν τοΰ θεάτρου καί να λαμβάνη πάντα τα άπερ 
δύναται να διαθέτη μέσα προς βελτίωσιν αύτοΰ καί έξύ- 
ψωσιν.

Ό οΰτω μεμορφωμένος κλήρος καί ή οΰτω διαπαιδαγω- 
γούμενη κοινωνία θά δύνανται άφ’ εαυτών να γνωρίζωσι τί 
τό έπιτρεπόμενον καί αβλαβές καί οόφέλιμον, καί τί τό άξι- 
όμεμπτον καί έπιβλαβές. Είδικώς δέ περί τοΰ κλήρου προ- 
κειμένου ένταΰθα τοΰ λόγου, ταΰτα είνε ικανοί να διακρίνωσι 
πάντως δσοι τών άνωτέρων κληρικών κέκτηνται ήδη τα άπό 
τοΰ βίου, τής θέσεως καί τής μορφώσεως έφόδια, δυνάμει 
τών οποίων να ρυθμίζωσ. την διαγωγήν αδτών έν παρομοίαις 
περιστάσεσιν. Οι τοιοΰτοι κληρικοί έν εκάστη περιπτώσει γνώ
μονα τής πολιτείας αυτών έχουσι την γνώσιν τοΰ πνεύματος 
τής Θρησκείας, ής είνε τεταγμένοι λειτουργοί, την ιερατικήν 
των συνείδησιν καί την γνώσιν τοΰ περιβάλλοντος. Οί τών 
τοιούτων έφοδίων άμοιροΰντες κληρικοί δύνανται να παρίσταν- 
ται έν θεατρική παραστάαει μόνον έν γνώσει τών εις ας υπά
γονται εκκλησιαστικών Αρχών και μετ’ ειδικήν αυτών έγκρι
ση' και άδειαν. Τοιοΰτον νομίζομεν ημείς πρέποντα, δυνατόν, 
άλλ’ άμα καί ωφέλιμον διακανονισμόν τοΰ ζητήματος τής 
φοιτήσεως τών κληρικών εις τό θέατρον.

Έκ τής διδομένης εις τό ζήτημα λύσεως ταύτης πρόδη· 
λον οτι δεν άσπαζόμεθα την γνώμην τών φρονούντων, δτι θά 
ήτο καλλίτερον ουδέποτε ό κληρικός νά έγνώριζε τό Θέατρον 
καί νά έτήρει εαυτόν εις άπόστασιν απ’ αύτοΰ· οί τοιοΰτοι φαν
τάζονται, δτι αυτό τό περί Θεάτρου ζήτημα καί αυτό το 
Θέατρον θά έκλίπωσιν άφ1 εαυτών, δταν καί ό κλήρος έξιχθή 
εις τό ύψος τής άποστολής του, καί ή κοινωνία καταντήσω 
τόσον τελεία, ώστε νά μή καθίσταται αισθητή ή έλλειψις τοδ
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Θεάτρου, ή δ' ΰπαρξίς του νά μή θεωρήται αναγκαία καί 
απαραίτητος. Ή τοιαύτη γνώμη πηγάζει έξ έλλείψεως αίσ&ή- 
αεως τής πραγματικότητος. Έφ' οσον υπάρχει κόσμος καί 
ζωή εγκόσμιος, θά ύπάρχη καί Τέχνη, θά ύπάρχη καί θέα
τρον. Έν τή ζωή ταύτη δεν είνε πραγματοποιήσιμον τδ ιδεώ
δες καί ή τελειότης κεϊται πέραν τοΰ κόσμου τούτου. Έν 
αύτφ τείνομεν νά φθάσωμεν εις την τελειότητα, διώκομεν, 
ει και καταλάβω μεν . Τδ θέατρον λοιπδν θά ύπάρχη, διότι
ή κοινωνία ζητεί αύτδ ως εκφανσιν Τέχνης, ώς ποίησιν, ώς 
μουσικήν, ώς ιστορίαν, ώς ζωήν, ώς καλδν καθόλου. Σήμε- 
povt τδ πεδίον τοϋτο τής έκδηλώσεως τοΰ άνθρωπίνου πνεύ
ματος έπασχολεΐ ού μόνον μεγάλην τής άνθρωπότητος με
ρίδα, άλλά δη καί την εύγενεστέραν καί μάλλον άνεπτυγμέ- 
νην καί πεπολιτισμένην, άπέβη δ’ ό μοχλδς τής ύψηλοτέρας 
προόδου καί ο δείκτης τοΰ βαθμού τοΰ πολιτισμοΰ των λαών. 
Δεν δύναται λοιπδν ή έπί κεφαλής τής ’Εκκλησίας τών πι
στών τεταγμένη Ιεραρχία νά άγνοή την ζύμωσιν ταύτην τοΰ 
πνεύματος καί τοΰ αισθήματος, την καλλιτέραν καί εύγενε
στέραν Ακτινοβολίαν τής ύψηλοτέρας ζωής· έάν άξιοι νά ζή 
έν τφ μέσψ τών πιστών καί νά κατευθύνη τά διαβήματα 
αυτών πρδς τήν τελειότητα, οφείλει νά κύπτη καθ' έκάστην 
πρδς τδ κοινωνικδν στήθος καί ν’ άκούη καί παρακολουθή 
τούς παλμούς τής καρδίας του. Διατί, ένψ ή Εκκλησία καθ
αγιάζει τήν Τέχνην, ό λειτουργδς αυτής πρέπει νά αίσθάνη- 
ται πρδς αυτήν Αποτροπιασμόν; Κλήρος, μακράν διατελών τών 
τοιούτων Ικφάνσεων τής κοινωνικής ζωής, δεν δύναται νά λο- 
γίζηται ταγδς τής κοινωνίας καί ποδηγέτης καί ρυθμιστής, 
ή δέ κοινωνία, βλέπουσα αυτόν μακρόθεν όνειδιστικώς μορφά- 
ζοντα καί μή πλησιάζοντα πρδς διάγνωσιν τών υποτιθεμέ
νων πληγών της, αισθάνεται όλονέν έπί πλέον διευρυνόμενον 
μεταξύ έαυτής καί έκείνου χάσμα έντείνον τήν μεταξύ ποι-

a?) Φιλιπ. γ', 12.

1,%ΕηηΙ, Φάοοζ ,, τόμ. ΙΕ τβνχ. ρι*'·ρ\ν (*Α.ηρίλιος-3Ιούνιος 1916) 16
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μνίου καί ποιμένων άποξένωσιν, ήτις συν τφ χρόνω μεταβάλ- 
λεται είς έ'χθραν τοΰ πρώτου προς τούς δευτέρους· οί τελευ
ταίοι, τοιουτοτρόπως, παρουσιάζονται άκούσιοι συνεργάται των 
εχθρών της Εκκλησίας, οϊτινες, ϊνα μειώσωσι καί έξουδετε- 
ρώσωσι το κύρος αύτής έν ταΐς παντοίαις έκφάνσεσι της κοι

νωνικής ζωής, προσεπάθησαν να δημιουργήσωσι τον δυασμόν 
τής ’Εκκλησίας καί τοΰ κοσμικού πολιτισμού, παντί σθένει 
Ιπιδιώκοντες την άπομάκρυνσιν τής πρώτης από τοΰ δευτέρου. 
Διότι, έπί τέλους, τό ζήτημα, κατ’ άρχήν, άνάγεται είς ζή
τημα σχέσεως τής 'Εκκλησίας προς τον κοσμικόν λεγόμενον 
πολιτισμόν, καί τίθεται ούτω το ερώτημα: τί φρονεί ή ’Εκ
κλησία περί τού συγχρόνου τούτου πολιτισμού καί τίνα στά
σιν τηρεί νύν καί δέον να τηρή εν τψ μέλλοντι απέναντι 
αύτοΰ ; Ή Εκκλησία δεν άρνεϊται τον σύγχρονον κοσμικόν 
πολιτισμόν, μή θεωρούσα την σφαίραν αυτού ώς 'ίασίλειον 
τού κακού. Διαβλέπουσα έν τούτοις έν αύτώ έχθρικά τινα 
προς την Χριστιανικήν Θρησκείαν καί την ’Εκκλησίαν στοι
χεία, τηρεί απέναντι αυτού στάσιν άνογής, αποχής, μή άνα- 
μίξεως, οίονεί αύστηράς ούδετερότητος, ταύτην δέ την στάσιν 
όρίσασα ώς (3άσιν τής συντηρητικής αύτής διαγωγής, απαι
τεί παρομοίαν αμοιβαιότητα στάσεως καί παρά τοΰ πολιτισμού, 
άξιοΰσα δπως καί ούτος μή άναμιγνύηται εις τα τής Θρη
σκείας καί τής ’Εκκλησίας, ϊνα μή, ύποβιβαζομένων ουτω 
των εκκλησιαστικών ιδεωδών, κοσμικοποιηθή ή Εκκλησία. 
Αλλ’ ακριβώς ταύτης τής άποστάσεως την τήρησιν έπιοιώ- 
κουσιν αυτοί τής Θρησκείας καί τής ’Εκκλησίας οί εχθροί, 
δραξάμενοι τής αμέτοχου καί άκρως συντηρητικής στάσεως 
τής ’Εκκλησίας ώς δπλου προς διπλωματικόν κατ’ αύτής 
αγώνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπον, ένφ άλλοτε πάντα τού πο
λιτισμού τά στοιχεία καί αί δυνάμεις, ’Επιστήμη, Γράμματα 
καί Τέχναι, ύπούργουν καί δή καί ύπετάσσοντο έν άρμονία 
είς την ’Εκκλησίαν καί συνέβαλλον είς την προαγωγήν των 
συμμφερόντων αύτής, άπό τής έποχής τής ’Αναγεννήσεως
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θέατρον χαί Έκχληοίβ,

έ λεγόμενος «Ούμανισμός», οημιουργήσας άντίθεσιν των νέων 
προς τά αρχαία, προήγαγε τάς θεωρίας της χειραφετήσεως 
πάντων των στοιχείων του κοσμικού πολιτισμού από της κηδε
μονίας της ’Εκκλησίας, καίτοι δ’ ό έμμονος αυτού αγών δεν 
κατέτεινε προς άρδην κρήμνισιν της Εκκλησίας, άλλ’ όμως 
έπέτυχε τον περιορισμόν τής σφαίρας τής έπιρροής αύτής, 
κατώρθωσε τον δυασμον Εκκλησίας και Πολιτισμού, καί, 
ουτω τό νέον κατέλαβε παράλληλον, ανεξάρτητον θέσιν προς 
τό παλαιόν. Άλλ’ ή άνεξαρτησία αυτή κατέστησε τόν νέον 
πολιτισμόν άθρησκον, έθηκεν αυτόν άντιμέτωπον τής Εκ
κλησίας, θά διέπραττε δ’ αΰτη μέγιστον σφάλμα εάν, είτε, 
άνεχομένη αυτόν, παρέμενεν δλως αμέτοχος εν τή εξελίξει του, 
είτε καί, δπερ χείρον, ήρνείτο αυτόν καθ’ ολοκληρίαν. Ή 
παγκόσμιος πνευματική κίνησις μαρτυρεί, ότι από τίνος ή 
άνθρωπότης ήρξατο κατανοούσα το έσωτερικώς ασύστατον τού 
πολιτισμού τούτου καί τό ανεπαρκές των δυνάμεων του. είς άς 
μεγάλαι άνετεθησαν ελπίδες, εντεύθεν δέ παρατηρεΐται επι
στροφή τις προς τάς θρησκευτικάς άρχάς, ών θεματοφύλαξ 
τυγχάνει ή Εκκλησία. Τήν ώς προς τάς δυνάμεις τού άθρή- 
σκου πολιτισμού αμφιβολίαν ταύτην καί τήν έκ ταύτης επελ- 
θοΰσαν άπογοήτευσιν οφείλει εμφρόνως νά εκμεταλλευθή ή 
'Ιεραρχία αίρουσα τόν δυασμον τής ’Εκκλησίας καί τού νεω- 
τέρου πολιτισμού, έγκολπουμενη τό νέον πνεύμα, συνάπτουσα 
προς αυτό τόν ον απαιτεί ή σύγχρονος εποχή σύνδεσμον, μεταγ- 
γίζουσα είς αυτόν τάς χριστιανικάς άρχάς καί ζυμούσα δι’ 
αυτού τό μέγα φύραμα τής χριστιανικής κοινωνίας, διότι δεν 
είνε δυνατόν νά περιφρονηθώσι καί ν’ άμεληθώσι νηποινεί 
τοιούτοι παράγοντες, όποιοι αί Έπιστήμαι, τά Γράμματα καί 
αί Τέχναι.

Τήν υπό των κληρικών όμως παρακολούθησιν τού θε
άτρου δεν νοοΰμεν ώς ανάγκην ώφελείας δι’ αυτούς τούτους, 
διότι κατά τάς περί Θεάτρου συζητήσεις διετυπώθη καί ή: 
γνώμη, ότι ό ιερεύς από τού Θεάτρου δύναται νά πλουτίζη,
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244 Γρηγορίου Παπκμιχαήλ

τάς- περί τοϋ ανθρώπου καί της ανθρώπινης κοινωνίας ιδέας 
καί παραστάσεις αύτοΰ, ποριζόμενος ούτως έξ αύτοΰ άφθονώτερα 
τα μέσα προς διαπαιδαγώγησιν τοϋ ποιμνίου. Δυνατόν βεβαίως 
καί τούτο νά συμβαίνη, άλλα δεν πρέπει να ήνε τοΰτο δ 
κύριος σκοπος της έν τώ Θεάτρψ παρουσίας τοΰ ίερέως. 
Δεν έχει ανάγκην τοιαύτης γνώσεως άπδ τής Τέχνης καί 
τοϋ Θεάτρου ό ίερεύς. Ό ίερεύς, ως έκ τοϋ άςιώματος καί 
τής θέσεώς του έν τή κοινωνία ως πνευματικού πατρός, εισ
δύει καθ’ εκάστην είς τα άδυτα των εστιών, άναγινώσκει έν 
ταΐς πτυχαΐς των καρδιών τα μυστήρια τών ψυχών, άναφυλ- 
λίζει τά φύλλα τών μεγάλων, τών ποικίλων καί τών αλάλη
των ζωντανών δραμάτων τής ζωής, καθίσταται κοινωνδς μυ
στικών σκέψεων καί διαλογισμών, ψυχολογεί χαρακτήρας, 
θαυμάζει θυσίας, ένί λόγφ άναγινώσκει το μυστικόν βιβλίον τών 
μεγάλων τραγψδιών καί κωμορδιών τής ζωής καί καθίσταται 
ο εχέμυθος δοχεύς τών αρετών καί τών κακιών τών ανθρώ
πων. Αύτη είνε ή πηγή τής σοφίας καί γνώσεως διά τον 
ιερέα, άπείρως πλουσιωτέρα, πραγματικωτέρα καί άμεσωτέρα 
τής άπο τής θεατρικής φαντασιώσεως γνώσεως. Ούχί δ £ εαυ

τόν λοιπδν κυρίως οφείλει δ ίερεύς νά παρακολουθή τούς 
πιστούς καί ένταΰθα, αλλά χάριν αυτών, οίτινες, ούτω, 
βλέποντες έν μέσω αύτών κ α ί τον ιερέα των, άφ’ ενός μέν 
βεβαιοϋνται δτι ουδέν άξιόμεμπτον πράττουσι φοιτώντες είς το 
Θέατρον, έφ’ ετέρου δ’ άποτρέπονται άπο τής παραβάσεως 
τοϋ ήθικοΰ γνώμονος, ον ή παρουσία τοϋ ίερέως έκπροσωπεΐ9 *■ 

ΓΩς συνέπεια άφ’ ενός μέν τής σχετικής έργασίας τής 
Εκκλησίας, άφ’ ετέρου δέ τής παρουσίας τοϋ κλήρου έν τώ 
Θεάτρο) έν τώ μέσω τής Χριστιανικής κοινωνίας ως έκπρο-

Q7a) Οί κατόλικοι θεολόγοι συνιστώσι τήν απόλυτον αποχήν τών κληρικών 
από του θεάτρου, τό όποιον θεωροΰσι σήμερον μή συμβιβαζόμενον προς τήν 
ηθικήν. Άλλ' οί τόσον αμέτοχοι του κοινωνικού βίου τών Χριστιανών μή οίκο· 
γενειάρχαι Λατίνοι μοναχοί, όσονόήποτε καί άν τό θέατρον ήνε ηθικόν, προκρίνουσι 
πάντοτε νά ϊσταται μακράν απ’ αύτοΰ ό κλήρος1 ϊδε Kirsclikamp [50| σ· 1474. 
Bberl, Staudespflicliten der Qeistlichen αύτόθι τ. 11, σ. 719—720
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Θέατρον καί ’Εκκλησία 245

σώπου των ηθικών αρχών της Χριστιανικής θρησκείας, θά 
έπακολουθήση ή βαθμιαία έξύψωσις τού Θεάτρου προς τον 
ιερέα καί ούχί ή κάθοδος τού τελευταίου προς το πρώτον. 
Ή τελεία άγνόησις του Θεάτρου ύπδ της Εκκλησίας καί ή 
απομάκρυνσις καί αποχή τοΰ κλήρου άπδ κοινωνικού θεσμού 
τοιαύτης σπουδαιότητος διά τον βίον των Χριστιανών, ήγα- 
γεν εις το παράδοξον καί θλιβερόν φαινόμενον νά στρεβλωθή 
ή περί Θεάτρου άντίληψις μέχρι τοσούτου, ώστε νά θεωρήται 
ενδιαίτημα τοΰ Σατανά, έν τώ όποίω, κατά συνέπειαν, οΰδε- 
μίαν έχει θέσιν ό αντιπρόσωπος τής θρησκείας! Εντεύθεν 
έπήλθε σύγχυσις ιδεών καί αντιλήψεων, 6 δέ κατά πάντα 
άξιοσέβαστος, μεμορφωμένος καί πεφωτισμένος κληρικός, παρευ- 
ρισκόμενος έν σοβαρώ Θεάτρω ή μουσική συναυλία, διαπομ
πεύεται ώς πρόξενος τρομερού σκανδάλου, ως παραβάτης τών 
κανόνων τής Εκκλησίας καί καθαιρέσεως ένοχος ! ’Ενδιαίτημα 
τοΰ Σατανά είνε όντως το έκκλΐναν άπδ τής ευθείας Θέα
τρον, άλλ’ ένψ ούδείς κληρικός επιτρέπει είς εαυτόν την 
φοίτησιν είς Θεατρον, είς δ άπαξιοϊ νά είσέλθή καί ό σεβό
μενος εαυτόν λαϊκός, έξ άλλου μέγιστον μέρος τής ευθύνης επί 
τή τοιαύτη διαφθορά τού Θεάτρου καταλογιστέον είς αυτούς τούς 
τά τής Εκκλησίας ιθύνοντας, οίτινες ουδέποτε έμερίμνησαν σο- 
βαρώς καί συστηματικώς προς έξύψωσιν τού Θεάτρου. Συνεπεία 
τής ούτως έπελθούσης συγχύσεως, ή άθωα καί είς τον κλη
ρικόν έπιτρεπομένη εύγενής καί υψηλοτέρα άπδ τής Τέχνης 
τέρψις έκλαμβάνεται ώς ένέχουσα στοιχεία έπίμεμπτα ταύτι- 
ζομένη πρδς την άθέμιτον ήδονήν. Καί είνε μέν βεβαίως άλη- 
θές, δ'τι «πάντα μοι εξεστιν, άλλ’ ου πάντα συμφέρει^98, δτι 
πρέπει έπιμελώς ν’ άποφεύγηται πάσα άφορμή σκανδαλισμοΰ 
ιής συνειδήσεως τών πιστών, άλλά δεν είνε ολιγώτερον έπι- 
κίνδυνος ή πρδς τάς χυδαίας άντιλήψεις τών πολλών ή τών 
δλίγων δουλική προσαρμογή, διότι αΰτη άποθρασύνει καί έκ-

8β) Α' Κορ. ς·', 12.
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246 Γρήγορου Παπαμιχαήλ

χυδαΐζει τούς στρεβλούς τά φρονήματα καί τά αισθήματα καί 
συντελεί ούχί εις τήν έςύψωσιν, τον έξευγενιαμόν καί τήν 
διόρθωσιν αυτών, άλλ’ εις τήν ενίσχυσιν μέν τής πλάνης των 
άσθενεστέρων, παρακώλυσιν δε τής περαιτέρω άναπτύξεως των 
δοκιμωτέρων έν τή άντιλήψει τού πνεύματος τής Χριστιανι
κής Θρησκείας. Ή διαγωγή καί έν τψ ζητήματι τούτο) δέον 
νά κανονίζηται υπό τής αρχής τοϋ φωτισμού των στενωτέρων 
τήν άντίληψιν, ΐνα έννοήσωσιν οΰτοι, οτι δεν υπάρχει στοι- 
χεΐον σκανδαλισμοΰ έκεΐ, οπού κακώς νομίζεται υφιστάμε
νον. 'Ο άπ. Παύλος, προς αποφυγήν τού σκανδάλου, τού άπο 
τής γεύσεως τών είοωλοθύτων κρεάτων, προύτίμησε τήν εις 
τον αιώνα άπ’ αυτού άποχήΆ', συγχρόνα>ς όμως έθεώρησεν 
άναγκαΐον νά έξηγήση προς διδασκαλίαν καί διαφώτισιν, 3τι 
«ούδέν εΐδωλον έν κόσμψ» '"η τούς δέ «τή συνειδήσει τού ειδώ
λου ώς είδωλόθυτον έσθίοντας» έχαρακτήρισεν ως «ασθενείς 
τή συνειδήσει»'01, έτόνισε δ’ έμφαντικώς «οίδα καί πέπεισμαι 
έν Κυρίορ ’Ιησού οτι ούδέν κοινδν δι’ αυτού, ει μή τψ λογι- 
ζομένορ τι κοινδν είναι, εκείνο) κοινόν». «Καίτοι λοιπόν—σχο
λιάζει ό Μάρτενσεν—οφείλομεν ν’ άποφεύγωμεν τον σκανδα- 
λισμόν τών ασθενών, έν τούτοις δεν πρέπει συγχρόνως νά τοΐς 
,έπιτρέπωμεν νά ύπάγωσιν εαυτούς υπό οίονδήποτε νόμον δου
λείας, έν πάση δέ περιπτώσει δέον νά ρυθμίζωμεν τήν ήμε- 
τέραν διαγωγήν κατά τήν άρχήν τής ευαγγελικής έλευθερίας»1"3.

Ή τοιαύτη διαπαιδαγώγησές τών χριστιανών θά καθι
στά βαθμηδόν αυτούς ικανούς νά διακρίνωσιν άφ* εαυτών πλέον 
τί τό ηθικώς έπιτρεπόμενον έν τή Τέχνη καθόλου καί έν τψ 
Θεάτρψ μερικώτερον, ώστε καί τήν ιδίαν εαυτών διαγωγήν νά κα- 90

90) Α’ Κορ. η', 13. 
,0°) Α’ Κορ. η, 4. 
,01) Α' Κορ. η , 7. 
ι,:) Ρωμ. ιδ', 14. 

[.0] Α'_ 441.
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247θέχτρον καί 'Εκκλησία

■νονίζωσι κατά το ορθόν καί το πρέπον. καί τήν έν τούτω διαγωγήν 
των κληρικών να μή παρεξηγώσιν. Έ Τέχνη και τδ Θέατρον είνε 
καί 0ά ήνε άπαραίτητα έν τή ζωή τής άνθρωπότητος, ούτε 
δ’ εφάμαρτα είνε καθ’ έαυτά, ούτε αδιάφορα. Ταΰτα συγ
καταλέγονται μεταξύ τών καθόλου εκπολιτιστικών μέσων, 
τά όποια άνάγονται εις τήν μέσην χώραν καί τών οποίων 
ό σκοπός ενέχει συνυποτεταγμένην σημασίαν έν τή αναπτύξει 
τοϋ άνθρώπου προς έπίτευξιν τού τελικού καί ύψίστου σκοπού 
τής ζωής, τούτου δ’ ενεκα πρέπει να κανονίζωνται ηθικώς 
καί θρησκευτικώς διά να δύνανται νά συντελώσιν εις δόξαν 
θεοΰ,ιΗ. Έκαστη περίπτωσις καθορισμού τής ηθικής αυτών 
αξίας πρέπει νά σταθμίζηται μετά προσοχής, λαμβανομένων 
ύπ’ οψιν τών περιστάσεων, τών προσώπων, τών πραγμάτων 
καί τής άτομικής έκάστου ηθικής προσωπικότητος· δταν δέ 
έκαστος δύναται νά έφαρμόση έφ' εαυτόν τον κανόνα: «παν 
τό ούκ έκ πίστεως, αμαρτία έστί»!°', προκειμένου περί αισθη
τικών απολαύσεων δύναται νά διακρίνη εκάστοτε τί τό έκ 
-πίστεως.

|0*) Μάοτενσεν [40j Α', 437. 
’°5) Ρο:μ. ιδ', 23.
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ΝΕΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

At προς την ΔιεχτΟυνσιν επεσταλμΰναι συγγραφαι φέρουσιν άστερίσκον.

AΚΡΙΤΙΚΗ

Σπ. Ν ιχ. Λαγοπάτη, Γερμανός ό Β'. Πατριάρχης ΚΠό- 
λεως-Νίκαιας (1222—1240). Βίος, συγγράμματα καί διδασκαλία αύ- 
τοΰ, ανέκδοτοι όμιλίαι καί επιστολαί, τό πρώτον έκδιδόμεναι.Έν Τρι- 
πόλει (Τΰποις Έφημερίδος «Μορεάς») 1914, 8°ν σ. 360, τιμ. δρχ. 5.

Ό Πατριάρχης ΚΠόλεως Γερμανός, εν Νίκαια διατρίτ^ας, ένεκα 
τής προσωρινής κατοχής τής ΚΠόλεως υπό των Λατίνων, κατέλαβεν 
δλως έξέχουσαν θέσιν εν τή ιστορία τής ήμετέρας Εκκλησίας. Άλλα 
τά κατ’ αυτόν ολως άτελώς εγινώσκοντο μέχρι τοϋδε, διότι ανέκδοτα 
παρέμενον τά πλεΐστα των έργων αυτού. 'Ο κ. Λαγοπάτης ύπήρξεν 
ευτυχής αυτών ερευνητής. Έργασθεΐς εν τώ Βυζαντινό» Φροντιστήριο) 
τού Μονάχου κατώρθωσε να παρασκευάση έργον φέρον τούς γνη
σίους χαρακτήρας επιστημονικής μονογραφίας, ής την αξίαν προσε- 
πηύξησε διά τής παραθέσεως τέως ανεκδότων 'Ομιλιών καί Επιστο
λών τού Πατριάρχου Γερμανού.

Έν τή Εισαγωγή εξετάζει ό σ. τάς πολιτικάς καί εκκλησιαστι
κός συνθήκας, ύφ’ ας ό Γερμανός άνήλθεν εις τον Πατριαρχικόν 
Θρόνον, άμα δέ καί παρατίθησι σύντομον έξιστόρησιν τών κατά τό 
Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον από τής αλώσεως τών λατίνων μέχρι 
τής ανόδου τού Γερμανού επί τον Πατριαρχικόν θρόνον (1204— 
1222). Μετά την Εισαγωγήν εν πρώτω κεφαλαία) εκτίθεται ο βίος 
τού Γερμανού, δστις κατήγετο μέν εξ Ανάπλου τού Βοσπόρου,εγεν- 
νήθη δέ κατά τήν η', δεκαετηρίδα τού ιβ'. αΐώνος εκ πτωχών γο
νέων. Μετά δέ τήν εκπαίδευσιν αυτού κατετάχθη είς τάς τάξεις τού 
κλήρου τής ΚΠόλεως, αλλά μετά τήν άλωσιν αυτής υπό τών λατί
νων, κατέφυγεν εις Μικρασίαν καί εμόνασεν έν τή παρά τή πόλει
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Άχυράους Μονή τού αγίου Γεωργίου τοΰ «πανευμόρφου». ’Λλλ’ 
επειδή παρεξετάθη ή εξουσία τών Φράγκων μέχρι τής πόλεως εκεί
νης, δ Γερμανός διά τοΰ κηρύγματος τοΰ θείου ?ώγου έστήριξε την 
κινδυνεύουσαν ορθόδοξον πίστιν, έως ου έκλήθη εις Νίκαιαν καί 
άνέλαβε τό Πατριαρχικόν αξίωμα, χειροτονηθείς κατά ’Ιούνιον τοΰ 
1222 και άρξάμενος τής μεγάλης αύτοΰ υπέρ τής καθόλου ορθοδό
ξου Εκκλησίας δράσεως. Τό δεύτερον κεφάλαιον άφιεροΐ ό σ. εις 
την έξέτασιν τής διοικητικής αύτοΰ δράσεως, εν ή παρενείρει την 
Ιριδα τοΰ Γερμανού προς τούς Επισκόπους τοΰ Δεσποτάτου τής 
Ηπείρου.

Κυρίως δ’ εξετάζει την έριδα μεταξύ τοΰ Οικουμενικού Πατρι
αρχείου κα'ι τού δυτικού Ελληνικού Βασιλείου, ήν παρώξυνεν 6 
’Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Δημήτριος Χωματηνός καί ήτις, προς και
ρόν, διέσπασε την εκκλησιαστικήν τών Ελλήνων ενότητα. Εις τήν 
διάσπασιν τούτην συνετέλεσαν τά μάλιστα αΐ πολεμικοί έπιτυχίαι τού 
Δεσπότου τής ’Ηπείρου Θεοδώρου καταλαβόντος καί αύιήν τήν Θεσ
σαλονίκην. Ό Θεόδωρος έτεινε καί εις τήν άνάκτησιν τής ΚΠόλεως, 
μή άναγνωρίζων δέ τον Αύτοκράτορα τής Νίκαιας άνεκήρυξεν εαυ
τόν Αύτοκράτορα καί έστέφθη τοιοΰτος υπό τοΰ πολυπράγμονος καί 
καί πολυτροπωτάτου Δημητρίου Χωματηνού, σφετερισθέντος δικαίωμα 
άνήκον τώ Πατριάρχη ΚΠόλεως. Άναμφιβόλως δέ πάσας τάς εκ
κλησιαστικός ενεργείας τού Θεοδώρου διηύθυνεν ό Χωματηνός καί 
πάντα τά έγγραφα τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ίωάννου Άπο- 
καύκου αύτός συνέταξεν. Ύπεδείχθησαν δέ ήδη καί παρενθέσεις 
επισήμων εγγράφων γενόμεναι πιθανώς υπό τού Χωματηνού. Αΐ 
τοιαύται τού Χωματηνού παρασκηνίακαι ενέργειαι ήσαν γνωστοί καί 
έν Νικαία. Ούτω λ. χ. κατά Φεβρουάριον τού 1222 6 Πατριάρχης 
Γερμανός γραφών προς τον Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί τον 
’Αρχιεπίσκοπον Γαρδικίου καί διαμαρτυρόμενος κατά νέων αντικανο
νικών χειροτονιών, ρητώς ύπεδείκνυεν αύτάς δφειλομένας εις τάς 
εισηγήσεις τού Δημητρίου Χωματηνού. Ή εις τήν διαμαρτυρίαν τού
την άπάντησις τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου άναμφιβόλως εΐνε 
έργον τοΰ Χωματηνού, δστις προδήλως είργάζετο περί παγιώσεως 
τού έν ταΐς δυτικαΐς Έπαρχίαις Ελληνικού Κράτους καί τής άνα- 
γνωρίσεως τής από τοΰ ’Ανατολικού Ελληνικού Κράτους τής Νί
καιας ανεξαρτησίας αύτού, εαυτόν δ' εθεώρει αρχηγόν ανεξαρτήτου 
ολως από τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου ’Εκκλησίας, μή περιοριζο- 
μενης μόνον έν τοΐς όρίοις τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, αλλά συμ-
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περιλαμβανούσης πάσας τάς Επαρχίας τού δυτικού Κράτους. Ό σ. 
κρίνει μέν και επικρίνει όρθώς τάς ένεργείας ταυτας τού παντόλμου 
καί φιλοδόξου Δημητρίου Χωματηνού, έξαίρει δέ τάς ενεργείας τοΰ 
Γερμανού προς επιβολήν τοΰ πατριαρχικού κύρους.

’Εξετάζει περαιτέρω τά κατά τήν άνακήρυξιν τής ανεξαρτήτου 
Βουλγαρικής Έκκλ,ησίας, τάς μετά τών 'Αρμενίων περί ένώσεω; 
■διαπραγματεύσεις καί τάς διαφόρους διοικητικός τού Πατριάρχου 
Γερμανού πράξεις. Έν τώ τρίτω κεφαλαία) έκτίθησι τάς περί ενώ - 
σεως μετά τών Λατίνων διαπραγματεύσεις προ τού Γερμανού από 
τής λατινικής άλώσεως τής Κων)πόλεως καί επί τοΰ Γερμανού, λίαν 
Ιμπεριστατωμένως καί ακριβώς, έξάγων έν τετάρτω κεφαλαία) τό 
γενικόν συμπέρασμα. Τό δεύτερον μέρος άφιεροΐ είς τήν Ιξέτασιν 
τού Γερμανού ώς συγγραφέως. Άπαριθμήσας τά σωζόμενα χει
ρόγραφα καί περιγράψας λεπτομερώς τον κώδηκα (Coislianus 278), 
έξ οΰ ήρυσθη τά δημοσιευόμενα ανέκδοτα τού Γερμανού κείμεναι 
κατέταξε καί κατέγραψε τά έργα αυτού, τά τε γνήσια καί τ’ αμφι
σβητούμενα ή εσφαλμένως εις τον Γερμανόν άποόοθέντα, προς δέ 
καί τάς μέχρι τούδε γενομένας εκδόσεις αυτών. ’Εν πέμπτω κεφα
λαία) κατατάξας καί συντόμως αναλάίσας τάς εκδιδομένας ομιλίας 
τού Γερμανού, έν έκτο) κεφαλαία) έκθέτει τήν διδασκαλίαν αυτού, 
ύποδείξας τον κύριον σκοπόν είς δν άπέβλεπον τά κηρύγματα τού 
Γερμανού, τάς μυστικιζουσας τάσεις καί τάς ΐδιαζουσας θεωρίας, 
τέλος έν έβδόμω κεφαλαίω χαρακτηρίζει γενικώς τον Γερμανόν ως 
εκκλησιαστικόν ρήτορα. Έν τώ τρίτο) μέρει παραθέτει τάς δημοσι- 
ευομένας ανεκδότους ομιλίας καί έπιστολάς τού Πατριάρχου 
Γερμανού.

Ούτως ό κ. Λαγοπάτης συνεκρότησε τήν τά μάλιστα ένδιαφέ- 
ρουσαν πραγματείαν του. Ελλείψεις τινας ήδυνατό τις νά παραιη- 
ρήση, προ παντό'ς, ώς προς τήν φιλολογίαν καί βιβλιογραφίαν τών 
εξεταζομένων ζητημάτων. Ούτω λ.χ. διά τήν Εισαγωγήν δεν εΐχεν 
υπ’ δψει τήν υπό τού L. Petit γενομένην έκδοσιν τής πράξεως τοΰ 
Πατριάρχου Νικηφόρου περί τών προνομίων τοΰ Μητροπολίτου Τρα- 
πεζούντος καί τον κριηκώτατον έλεγχον αυτής καί τών συμπερασμά
των τού L. Petit υπό τοΰ Ξ. Α. Σιδερίδου. Διά τό βλ κεφάλαιον 
διέφυγον αυτόν ή εύρεΐα «'Ιστορική σημείωσις περί τής ’Αρχιεπι
σκοπής ’Αχριδών» τού Άρχιμ. (νΰν Μητροπολίτου Βερροίας) Καλ
λινίκου Δεληκάνη καί άλλαι τινές δευτερευουσαι έργασίαι περί τής 
’Αρχιεπισκοπής έκείνης. Είδικαί τινες έκδόσεις κειμένων υπό Thciner
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-καί υπό τοΰ Hurmuzaki καί έργασίαι των Ρώσων Oolubiski καί 
Vassiliewski θά παρεΐχον αϋτώ σπουδαία στοιχεία διά την άνακή- 
,,ρυξιν τής Αυτοκέφαλου Βουλγαρικής Εκκλησίας. Διά τάς περί ενώ- 
σεως τών ’Εκκλησιών διαπραγματεύσεις, περί ών λόγος γίνεται έν 
τώ γ'. κεφαλαία), χρήσιμος θά ήτο ή μικρά πραγματεία τοϋ μακα
ρίτου Pargoire περί τοϋ Νικολάου Μεσαρίτου, απαραίτητος δέ διά 
τό στ', κεφάλαιον ή επιστημονική εργασία τοϋ κ. Γρηγορίου Παπα- 
μιχαήλ Περί τοΰ αγίου Γρηγορίου τοϋ Παλαμα. Δυστυχώς δ’ ή 
έκδοσις τής άξιολογωτάτης τοΰ κ. Λαγοπάτη πραγματείας έν Επαρ
χιακά) Τυπογραφεία) γενομένη δεν κατέστησε δυνατήν τήν άνευ 
σφαλμάτων έκτόπωσιν τών ανεκδότων έργων τοϋ Πατριάρχου Γερ
μανού .

Έκτος τής αναπόφευκτου ταυτης έλλείψεως παρεισέφρυσαν καί 
τινες άνακρίβειαι. Οϋτω λ.χ. τά περί τοϋ Πατριάρχου ΚΠ. Ίωάν- 
νου Καματηροϋ καί τής συναντήσεως αυτοϋ μετά τοϋ Βουλγάρου 
Ίωαννίτση δεν εΐνε μέν ακριβή, οφείλονται δ" ϊσως, άν μή εις 
έσφαλμένην εΐδησιν, εις Ιπινόησιν τοϋ Χωματηνοϋ. Ό Καματηρός 
παρητήθη κατά Φεβρουάριον τοϋ 1206 έν Διδυμοτείχω τής Θράκης, 
δπου καί έτελευτησε μή συναντηθείς μετά τοϋ Ίωαννίτση. Δεν εΐνε 
ακριβές τό λεγόμενον δτι μετά τον θάνατον τοΰ πρώτου έν Νί
καια έκλεγέντος Πατριάρχου ΚΠ. Μιχαήλ δ'. Αύτωρειανοϋ ό Πα
τριαρχικός θρόνος έχήρευσεν έπί 10 μήνας. Ό Μιχαήλ έξελέγη τή 
20 Μαρτίου 1206 στέψας τον αντί τοϋ έν ΚΠ. ήδη κληρωθέντος 
Αϋτακράτορος Κωνσταντίνου Λασκάρεως καταλαβόντα τό Αύτοκρα- 
τορικόν αξίωμα Θεόδωρον Λάσκαριν. Ή πατριαρχεία τοϋ Μιχαήλ 
παρετάθη μέχρι τέλ<η·ς 'Οκτωβρίου ή μέχρι τών αρχών Νοεμβρίου 
1213. Διότι τελευταιον έγγραφον αϋτοϋ σώζεται από ’Οκτωβρίου 
τοϋ 1213 (Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπόλεως, IV, 164). Πάντως δέ 
τή 12 Νοεμβρίου 1213 ήτο ήδη Πατριάρχης ό διάδοχος αϋτοϋ Θε
όδωρος β'. Ειρηνικός, πατριαρχήσας μέν έπί έν έτος, τέσσαρας μή
νας καί εξ ήμέρας, άποθανών δέ κατά Μάρτιον τοϋ 1215. Ή 
εκλογή τοϋ διαδόχου αϋτοϋ Μανουήλ α'. Σαραντηνοϋ έγένετο κατά 
τούς μήνας Ίουνιον-Δεκέμβριον τοϋ 1215. Μετ’ αυτόν δέ πατρι- 
αρχήσαντα μέχρι Σεπτεμβρίου τοΰ 1222 έξελέγη ό πολύς Γερμανός 
β'. Δυστυχώς αί χρονολογίαι τών Πατριαρχικών Πινάκων τοΰ Μ. Γε- 
δεών, ας εΐχεν ύπ’ όψιν ό σ., δέν εΐνε ακριβείς.

’Αλλά κρίνοντες τήν επιστημονικήν έργασίαν τοϋ κ. Λαγοπάτη 
«θέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι πρόκειται περί πρωτολείοον τής έπι-
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στημονικής αΰτοϋ δράσεως, συντελεσθείσης, ώς ό σ. έν τώ προλόγον 
σημειοΐ, μετά ΰπερνίκησιν πολλών δισταγμών. Αί ανωτέρω ή οίλλαι 
τινές ασήμαντοι καί σχεδόν αναπόφευκτοι έν παρομοίαις έπιστημονι· 
καις έργασίαις ελλείψεις δεν δυνανται νά μειώσωσι την αξίαν τής 
πραγματείας τοΰ κ. Λαγοπάτη, δστις, ιος έξ αυτής καταφαίνεται, 
κέκτηται άριστά εφόδια επιστημονικά γινώσκων τον τρόπον τού 
επιστημονικούς έργάζεσθαι καί ερευνάν. Έν τή προκειμένη εργασία: 
του, ήν εΰχόμεθα καί αλλαι παρόμοιοι νά έπακολουθήσωσι, λίαν έπι- 
τυχώς ό σ. μετά τοΰ βίου καί τής δράσεως τοΰ Πατριάρχου Κων)πό- 
λεως Γερμανού συνεξέθηκε την ιστορίαν τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας, 
ιδίως την εσωτερικήν, κατά την εποχήν τοΰ Πατριάρχου εκείνου., 
χωρίς ν’ άπομακρυνθή τοΰ κυρίου σκοπού αΰτοϋ. Έπιστημονικώς: 
χρησιμοποιήσας τάς εγνωσμένος ήδη πηγάς επωφελήθη άριστα καί 
τών ΰπ’ αύτοΰ το πρώτον δημοσιευόμενων, παρουσιάσας πρωτότυ
πον επιστημονικήν εργασίαν.

Έν Άΰήναις.
Άρχιμ. Χρυσόστομος Α. Παπαλοπογλος

Ί. Ί. Σοκολώφ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως; 
’Εν Πετρουπόλει 1915.—Ή Επαρχιακή διοίκησις εν τώ Δικαίω καί 
tfj πράξει τής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως τοΰ παρόντος χρό
νου, (ρωσ.). Έν Πετρουπόλει 1914.

Ό χαλκέντερος συγγραφέας καί εκδότης τών δυο τοΰτων έργων 
απέβη ήδη διά τών μέχρι τοϋδε επιστημονικών αΰτοϋ ερευνών ό 
κατ’ εξοχήν ιστορικός τής Εκκλησίας ΚΠόλεως, προσενεγκών άνεκτι* 
μήτους εκδουλεύσεις εις τήν ιστορικήν καθόλου επιστήμην. Τά έργα 
αΰτοϋ τιμώσι μέν τήν Ρωσίαν, μαρτυροϋσι δε πόσον διά τών άοκνων 
αΰτοϋ προσπαθειών έκινήθη τό διαφέρον τοϋ ρωσικού επιστημονι- 
κοϋ κόσμου προς τήν ορθόδοξον 'Ανατολήν. ’Αλλά καί διά τήν 
’Ανατολήν αί επιστημονικοί αΰτοϋ έργασίαι άποτελοϋσι πολ,υτιμοτά- 
την συμβολήν εις τήν γνώσιν τοϋ παρελθόντος αΰτής.

Άπό τοιαύτης επόψεως σπουδαιότατον είναι τό πρώτον τών 
ανωτέρω έργον, άποτελοϋν συλλογήν κειμένων άναφερομένων εις τήν 
ιστορίαν τών Επαρχιών τής Εκκλησίας ΚΠόλεως άπό τοϋ β'. ήμι· 
σεως τοϋ ιε', αίώνος μέχρι σήμερον. Παρατίθενται έν αΰτώ 120 
κείμενα, ών τό άρχαιότερον είναι Κατάλογος τών Επαρχιών τής 
’Εκκλησίας ΚΠόλεως κατά τό ιε'. αιώνα. Ό Κατάλογος οΰτος δη
μοσιεύεται έπι τή βάσει τεσσάρων κωδίκων τών Μονών τοΰ Πον--
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<ϊ.;υ και τής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας. Δεύτερον δε κείμενον τοΰ 
ιελ αΐώνος δημοσιεύει ό κ. Σοκολώφ Πράξιν τον Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου Νήφωνος α. περί Ινώσεως των 'Επισκοπών Λιαυλείας καί 
Ταλαντίου εκ κωδικός τής 'Ιεροσολυμιτικής Βιβλιοθήκης. ’Επακολου
θεί εν κείμενον τοΰ ιστ'., δέκα και τρία τού ιζ'., δέκα καί επτά τοΰ 
τΐ|'. καί όγδοήκοντα επτά τού ιθ\ αΐώνος. Τελευταΐον κείμενον παρα
τίθεται ό τόμος τοΰ νΰν Οικουμενικού Πατριάρχου Γερμανού περί 
,ίδρύσεως τής Μητροπόλεως Δαρδανελλίων και Λαμψάκου (1913), 
Πάντα ταύτα τά Πατριαρχικά καί Συνοδικά τής Εκκλησίας ΚΠό- 

,λεως κείμενα άναφέρονται εϊς την αναγραφήν τών Επαρχιών αυτής 
κατά τάς έκάστοτε έπερχομένας μεταβολάς, τον προβιβασμόν ’Επι
σκοπών καί ’Αρχιεπισκοπών εις Μητροπόλέις, την ΐδρυσιν νέων 
’Επισκοπών ή την συγχώνευσιν αυτών εις τάς Πατριαρχικός ’Εξαρ
χίας καί εις πάν δ,τι σχετικόν προς τάς Επαρχίας τής ’Εκκλησίας 
ΚΠόλεως.

Ό κ. Σοκολώφ παρασκευάζανν δεύτερον τόμον τής 'Ιστορίας 
τής Εκκλησίας ΚΠόλεως μέλλει νά παράσχη εν αίιτώ . καί άνά- 
λυσιν, μετά τών σχετικών επιστημονικών παρατηρήσεων, τών ανωτέρω 
κειμένων, άτινα θ’ άποτελέσωσι παράρτημα τής συγγραφής αυτού. 
’Αλλά δημοσιεύει αυτά καί εν ΐδίω τόμοι ού μόνον ένεκα τής εξαι
ρετικής σπουδαιότητος, αλλά καί ενεκα τής γενικωτέρας ιστορικής ση
μασίας αυτών ως πηγών, άς δι’ επιτόπιων ερευνών άνά τάς Βιβλιο- 
■θήκας τής Ανατολής επιμελώς συνέλεξεν. 'Ικανόν μέρος τών δημο- 
σιευομένων εγγράφουν καί άλλων κειμένων εΐνε γνωστόν καί έκ τών 
τοΰ Gelzer καί εξ άλλων εκδόσεων καί περιοδικών δημοσιευμάτων. 
Άλλ’ ή συγκέντρωσις αυτών μετά τών τό πρώτον δημοσιευομένων 
1ν ένί τόμω είναι μεγάλη υπηρεσία εις την επιστήμην. Έν εύρυτέρα 
δ’ έννοια ή συλλογή τού κ. Σοκολιυφ αποτελεί Notitia episcopa- 
tuum Constantinopolitanae. ”Av δέ δεν άπατώμεθα, 7] συλλογή 
ούτη είναι καί ή πρώτη επιμελής έκδοσις έλλί]νικών έκκλησιαστι- 
κών κειμένων γενομένιι έν Ρωσίφ, έφάμιλλος προς τάς τής εσπε
ρίας Ευρώπης.

Τό έ'τερον τών ανωτέρω έργων τού κ. Σοκολ,ώφ μαρτυρεί την 
«καταπόνητον αυτού υπομονήν καί τήν συγγραφικήν ικανότητα. 
’Εξετάζεται έν αΰτώ ή σύγχρονος επαρχιακή όργάνωσις καί διοίκησες 
τής Εκκλησίας ΚΠόλεως κατά τά ισχύοντα θέσμια καί εν τή 
πραξει. Τήν δλην πραγματείαν διήρησεν ό σ. εις τέσσαρα μέρη, εν 
,τφ πρωτφ τών οποίων εκτίθεται ή έκλογή καί μετάθεσις τών Μη-
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τροπολιτών και ’Επισκόπων έν τή Εκκλησία ΚΠόλεως. Έν τφ· 
δευτέρω μέρει χαρακτηρίζονται καί περιγράφονται τά δικαιώματα καί 
τά καθήκοντα των Επαρχιακών ’Αρχιερέων, εν τφ τρίτφ υποδεικνύ
εται ή διοικητική καί δικαστική όργάνωσις καί εν τώ τετάρτω ή οι
κονομική καταστασις τοϋ κλήρου τής Εκκλησίας ΚΠόλεως. Ό γνω- 
ρίζων τας σχετικός προς τήν σύγχρονον κατάστασιν τής Εκκλησίας 
τής Ανατολής εργασίας τοϋ Gelzer, Beth καί άλλων ξένων καί 
ήμετέρων καί συγκρίνων αύτάς προς τήν ανωτέρω σπουδαιοτάτην καί 
δλως πρωτότυπον εργασίαν του κ. Σοκολώφ θά μείνη ευχαρίστως 
έκπληκτος προ τοϋ πολυτιμότατου υλικού, δπερ εν αυτή συνεκέν- 
τρωσεν. Ό κ. Σοκολώφ δεν ειργάσθη κεκλεισμένος έν τφ γραφείο) 
του καί έχων απλώς ύπ’ όψει τας έκδεδομένας διατάξεις περί τής 
Επαρχιακής διοικήσεως τοϋ Πατριαρχείου ΚΠόλεως, δεν περιέγραψε 
τήν διοργάνωσιν αυτού κατά τούς ενώπιον αυτού κειμένους κανόνας 
καί κανονισμούς. ’Αλλά συνήγαγε τό πολύτιμον υλικόν τής εργα
σίας αύτόϋ εξ αυτής τής ζωής τής Εκκλησίας ΚΠόλεως, ήν μετ’ αγά
πης καί ειλικρινούς διαφέροντος έκ τοϋ σύνεγγυς, προσωπικώς καί 
επανειλημμένος παρηκολούθησεν. Είδε τήν πραγματικήν εφαρμογήν 
τών θεσμών Ιν τή ζωή καί τή συγχρόνω πράξει τής Εκκλησίας καί 
παρηκολούθησε συνεχιζομένην τήν παλαιάν παράδοσιν υπό τάς έν 
Τουρκία δυσχερέστατος συνθήκας τής εκκλησιαστικής ζωής καί περι
στάσεις. Άντέγραψεν αυτήν τήν πραγματικότητα εκ τών γεγονότων, 
τά οποία μετά θαυμαστής υπομονής συνεκέντρωσε καί έκ τών 
όποιων συνήγαγε συμπεράσματα. Εις τήν έργασίαν ταύτην άφωρ- 
μήθη ό κ. Σοκολώφ έκ τής έπιθυμίας τοϋ νά παράσχη τοϊς έν 
Ρωσία έργαζομένοις προς άνόρθωσιν τής Εκκλησίας πιστήν εικόνα 
τής συγχρόνου διοικητικής καί ’Επαρχιακής διοργανώσεως τής με
γάλης τοϋ Χριστού Εκκλησίας. Άλλ’ ή έργασία αυτού προσέλαβε 
γενικώτερον χαρακτήρα καί έξαιρετικήν έπιστημονικήν αξίαν ένεκα 
τοϋ άρίστου τρόπου καθ’ δν διεξήχθη, καί ένεκα τής όλης έξαιρετι- 
κής σημασίας τού περιεχομένου αυτής. Πρέπει δέ καί τούτο νά ση- 
μειωθή, δτι ό κ. Σοκολώφ μελετά τό Ιστορικόν παρελθόν τής ’Εκ
κλησίας ΚΠόλεως καί τήν σύγχρονον αυτής κατάστα σιν ούχί ως ξέ
νος προς αυτήν καί ψυχρός έπιστήμων, άλλά συνδεδεμένος μετ’ αυ
τής δι3 ένθέρμου καί ειλικρινούς αγάπης.

Έν Άθήναις

Άρχιμ. Χρυσόστομος Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Dorn Germain Morin. Ο. S. Β., The ideal of the mo
nastic life tound in the apostolic age. Transl. from the French 
by C. Gunning. With a preface by D o in Bede C a in m. 
Benziger Bros.. New York, 1914, σ. XVI—200.

Byrne Edward J., The place of the general jugement 
(ER LI, 5, Nov. 1914, σ. 596—602).

*Ή γΐώοοα τής Καινής Διαθήκης κατά τάς ν ε ω- 
τέρας μελετάς. Μετάφρασις Ίωάννου Α. Παπαδοποΰλου. Έν 
Άθήναις 1914.

Λίαν αξιανάγνωστος μελέτη τοΰ Ε. Jacquier έκ τής β' έκδ. τού 
τρίτρυ Τόμου τής συγγραφής αυτού Histoire des livres du Nou-
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veau Testament. Έξ αυτής καταφαίνεται πόσον προάγεται ιδία επί 
τή βάσει των άνακαλυφθέντων και έκάστοτε άνακαλυπτομένων πά
πυρων τό ζήτημα περί τής γλώσσης, έν ή έγράφει ή Καινή Διαθήκη 
περί τό όποιον μεγάλη άπηρτίσθη φιλολογία κατά τούς τελευταίους 
χρόνους. Γ. Π.

Walther G., Untersuchungen zur Geschichte der griechis- 
chen Vaterunser—Exegese, Leipzig 1914.

'Ο σ. παρατίθησι τάς εις την Κυριακήν προσευχήν ερμηνείας 
1) Κλήμεντος ’Αλεξάνδρειάς 2) Ώριγένους 3) Κυρίλλου 'Ιεροσολύ
μων 4) Γρηγορίου Νύσσης 5) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου 6) Κυ
ρίλλου Αλεξάνδρειάς 7) Μαξίμου τοΰ 'Ομολογητοΰ καί 8) Πέτρου 
Λαοδικείας. Ευρίσκει δ’ δτι ό ’Ωριγένης, ό Κύριλλος 'Ιεροσολύμων 
καί ό Γρηγόριος Νύσσης εχουσιν αυτοτελή καί ανεξάρτητον ερμηνείαν, 
ό ’Ιωάννης Χρυσόστομος καί Κύριλλος ’Αλεξάνδρειάς ανεξαρτησίαν 
έν τή επιλογή εκ των προηγουμένων Ιρμηνειών, στερούνται δ’ανεξαρ
τησίας ό Μάξιμος 'Ομολογητής καί Πέτρος Λαοδικείας. Πλειότερον 
πάντων επί τής μεταγενεστέρας Ιρμηνείας έπέδρασεν ό Ιωάννης Χρυ
σόστομος. X.

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

Σπάσκη Α., 'Ιστορία τής δογματικής κινήσεως κατά τήν επο
χήν των Ο’ικουμ. Συνόδων. Τόμ. Α', Σέργιεφ Ποσάδ 1914 (ρωσ.).

Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Μελέται περί τών 
θείων Μυστηρίων, ’Εν Άθήναις 1915.

Καλλίστη καί εμπεριστατωμένη πραγματεία περί τών μυστη
ρίων τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας, έκτιθεμένης λ,επτομερώς τής διδα
σκαλίας αυτής καί αναιρούμενων τών εις τά μυστήρια άναφερομέ- 
νων έτεροδοξιών καί κακοδοξιών. Προς άπόδειξιν τής ορθοδόξου 
διδασκαλίας προσάγει ό σ. πάσας τάς μαρτυρίας έκ τε τής αγίας Γρα
φής καί έκ τής παραδόσεως τής ’Εκκλησίας, συνεχώς άρυόμενος απο
δείξεις καί έκ τής 'Εκκλησιαστικής'Ιστορίας. Οΰτω κατέστησεν άρτίαν, 
κατά τό δυνατόν, δι’ 8ν έπεδίο^ξε σκοπόν τήν πραγματείαν αυτού.

X.
'Ιγνατίου Γιαννακοπούλου ’Αρχιμανδρίτου, 'Η καθολικότης 

τού προπατορικού αμαρτήματος, Έν Άθήναις 1915, σ. 31.
Ύποδείξας ό σ. τήν έννοιαν τού προπατορικού αμαρτήματος 

παρατίθησι α' τάς έκ τής αγίας Γραφής μαρτυρίας, β' τάς έκ 
τής ίεράς παραδόσεως μαρτυρίας καί τήν διδασκαλίαν τών Πατέρων
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τής ’Εκκλησίας, γ'. τάς έκ τής ανθρώπινης πείρας και ιστορίας μαρ
τυρίας και δή την ιστορικήν άπόδειξιν, εΐτα δέ καί την ψυχολογικήν 
άπόδειξιν. Ταϋτα προς έξήγησιν τής καθολικότητος τοΰ αμαρτήματος. 
Έν κεφαλαία» δέ δεύτερα) κατά τήν αυτήν διαίρεσιν εξετάζει τήν 
πηγήν τής αμαρτίας. X.

ΗΘΙΚΗ

Κωνατ. Ν. Καλλινίκου, Ό πόλεμος καί ή Εκκλησία (ΑΝΠ 
Κίλ 396 σ. 1517—1519).

Ό λόγος περί τής στάσεως τής ’Εκκλησίας ώς προς τον πόλεμον 
καί τον στρατιωτικόν βίον ίστορικώς. "Η στάσις αΰτη, αρνητική το 
κατ’ άρχάς, βαθμηδόν μεταβάλλεται εις ενδιαφέρον τής Εκκλησίας 
προς τό Κράτος, μέχρις ου τό ενδιαφέρον προβιβάζεται εις συμπά
θειαν, εις οίκειοποίησιν τοΰ κατά των εχθρών άγώνος τοΰ Κράτους 
καί ύπ’ αυτής τής Εκκλησίας καί εις ίεροποίησιν τοΰ πολέμου τής 
πατρίδος κατά των έπιβουλευόντων αυτήν πολεμίων. Γ. Π.

*Δουληγέρη Παναρέτου X. Άρχιμ., Μελέται καί Όμιλίαι.Έν 
Άθήναις, Τύποις A. Ζ. Διαλησμά καί Σα, 1914, σ. 256. Τιμάται 
δρχ. 2.

Τό σύγγραμμα άποτελεΐται έκ δυο μερών καί εν μέν τώ πρώτω 
δημοσιεύονται Μελέται οίκογενειακαί καί παιδαγωγικοί, έν δέ τω δευ- 
τέρω Όμιλίαι έπί διαφόρων ηθικών θεμάτων. Τά θέματα τών τε 
μελετών αύιοϋ καί ομιλιών διεπραγματευθη ό σ. πρότερον από τοΰ 
αμβωνος, είτε έν τώ δημοσία» τύπω, ένθα παρηκολουθησε ταυτας 
το κοινόν μετ' ένδιαφέροντος. 'Η είς εν δέ συναγωγή αυτών εινε 
σκόπιμος κατά τοΰτο, δτι άφ’ ενός μέν καθίσταται μυνιμώτερον τό 
κήρυγμα καί προχειρότερον τοΐς μελετηταΐς, άφ’ ετέρου δέ πλουτί
ζεται ή καθ’ ημάς ιερά φιλολογία, είς ήν πάσα τοιαύτη συμβολή 
μαρτυρεί περί τών πνευματικών δυνάμεων τής μεμορφωμένης τα
χέως τοΰ ήμετέρου κλήρου. Θά ήδυνάμεθα ίσως νά παρατηρήσωμεν 
μονον, δτι έν τοΐς τοιουτοις έργοις δέν θά είχον τό τόπον αυτών 
οσα «έγγραφα καί δημοσιεύσεις άφορώσαι τήν ποικίλην δράσιν τοΰ 
ουγγραφέως» προτάσσονται τοΰ κυρίου έργου έν ίκαναΐς σελίσιν 5 — 
40), έκτος έάν ίδιαίτεραί τινες συνθήκαι καί λόγοι ειδικοί έπέβαλλον 
τήν άναδημοσίευσιν αυτών, δπερ δμως οΰδαμόθεν τής συγγραφής 
φαίνεται. Γ. Π.

*Ίακώβου ’Αρχιμανδρίτου, Αντιπροσώπου τοΰ Οικουμενικού 
ΙΙατριάρχου καί Ηγουμένου τοΰ έν Μόσχα · Πατριαρχικοΰ Μετοχιού

** ΚηηΧ. Φόβος ,, τομ. ΙΕ τ>νχ. tQiU -Qil· (’Λ.τταίλιας-’Ιόύνιος 1916) IS
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τής ΚΠόλεως, Ή ηθική ελευθερία τοΰ ανθρώπου εν τφ Χριστιανι
σμό). Μόσχα 1914. Σελ. 128. Τιμ. 1 ρ. 25 κ. (ρωσιστί).

Ή τρισσή ιστορική σχέσις τοΰ ανθρώπου προς τον Θεόν, ή εμ- 
φανισθεΐσα διαδοχικώς εν τφ έθνισμώ, τώ ιουδαϊσμό» καί τώ χρι
στιανισμό», ήγαγε φυσικώς εις τρία διάφορα απ’ άλλήλων είδη ηθι
κής: τήν αυτόνομον ηθικήν, τήν ηθικήν τοΰ νομισμοΰ καί τήν χρι
στιανικήν. Έν προλόγφ (VII—XIV) παραλληλίζων ταΰτας ό σ. κατα
λήγει εις τό εξαγόμενον, ότι ή αληθής ηθική ελευθερία, ή έν τοίς 
πρώτοις δυσί σταδίοις (τοΰ έθνισμοΰ καί τοΰ Ιουδαϊσμοί) άτελώς καί 
σπερματικώς Ινυπάρχουσα έν τφ άνθρώπφ, έν τή τελειότατη αυ
τής μορφή έξεδηλώθη μόνον έν τή Χριστιανική Θρησκεία ώς προϊόν 
καί δώρον τής θείας Χάριτος δια τής απολυτρωτικής θυσίας τοΰ 
Θεανθρώπου, τής θεραπευσάσης τό από τής αμαρτίας τοΰ ανθρώ
που τραΰμα καί ϊκανωσάσης αυτόν εις ζωήν αληθώς έν Θεώ ηθικήν· 
Εις τήν άνάπτυξιν ταύτης τής θέσεως ακριβώς αφόρα τό έργον τοΰτο 
τοΰ συγγραφέως, έξαντλοΰντος αυτήν μετά διαύγειας καί γνώσεως έν 
τρισί κεφαλαίοις (1—61). Έν τώ αυτό» συγγράμματι συνδημοσιεύ- 
ονται έτεραι τρεις πραγματεΐαι: <Ό κλήρος καί ή Κοινωνία·» (67 — 
84), «'Η σημασία τοΰ μοναστικοί κλήρου ώς παράγοντος κοινω
νικοί» (87—107), καί «Ή θεολογία ώς άντικείμενον τής Επιστή
μης» (111—128). Ό Πανοσιυλογ. συγγραφείς, καί εξ άλλων πλει
στών έργων γνωστός έν τή θεολογική έπιστήμη, δι’ ών συνέβαλεν 
άξιεπαίνως εις τήν διαφώτισιν ποικίλων ίστορικο-θεολογικών θε
μάτων, διά τής έν τή ρωσική γλώσση έργασίας του τούτης καθίστα
ται έτι γνωριμώτερος εις τους θεολογικούς έν Ρωσία κύκλους, παρ' 
οις τιμάται έπαξίως καί ώς επιφανής κληρικός καί ώς δεξιός τών ιε
ρών Μουσών θεράπων. Γ. Π.

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Ά&ανασίου 'Επισκόπου Σύρον, Μελέτη κατά τοΰ 'Υλισμοί, 
έκ τών τοΰ Καθηγηχοΰ τής Βοτανικής έν τώ Πανεπιστημίφ τοΰ 
Κιέλου Reinke, καί έπιστημονική ανασκευή τών περί καταγωγής τοί 
ανθρώπου Ιδεών τοΰ κ. Μηλιαράκη. Έν Σύρφ, (Τυπ. «Ίατρ. Προ
όδου») 1914, 16ον (μέγα) σ. 120.

Ό Σεβ. Επίσκοπος Σύρου, Τήνου καί ’Άνδρου κ. ’Αθανάσιος, 
είδεκώς ασχολούμενος περί τήν απολογίαν τοΰ Χριστιανισμοί κατά 
τών συγχρόνων υλιστικών θεωριών, έκτίθησιν έν τή πραγματεία τούτη 
τήν διδασκαλίαν ταύτην τοΰ Reinke κατά τοΰ υλισμοί, ήτοι περί-
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τής θέσεως τοΰ ανθρώπου έν τή φύσει, τόν περί τών κοσμοθεωριών 
αγώνα, περί τών έμψυχων καί άψυχων. Έν τελεί άνασκευάζει ό Σεβ. 
συγγραφεύς τάς εώλους θεωρίας τοΰ κ. Μηλιαράκη περί τής Ικ πιθή
κου καταγωγής τοΰ ανθρώπου διά τής έξελίξεως. X.

*Ματϋ·οπούλου Ευσεβίου, Άρχιμ., Ό προορισμός τοΰ ανθρώ
που, ήτοι τίς είναι δ σκοπός τής ύπάρξεως καί τής ζωής τοΰ ανθρώ
που καί τίνι τρόπω επιτυγχάνεται ουτος. Έν Άΰήναις. Τύποις Δ. 
X. Τερζοπούλου καί αδελφού, 1914, σελ. 527, Τιμ. δρχ. 2.

«Σκοπός τοΰ παρόντος βιβλίου—λέγει ό σ. έν τώ Προλόγω αυ
τού—είνε νά γνωρίση ό άγνοών Χριστιανός άφ’ ενός μέν τάς αλή
θειας τής ορθοδόξου ήμών πίστεως, άφ’ ετέρου δέ νά μάθη τί 
οφείλει νά ποιή, διά νά καταρτισθή καί άναδειχθή δόκιμος, αρε
στός καί αγαπητός τώ Θεώ». Έκ τοΰ ορισμού τού σκοπού τούτου 
εξάγεται, δτι έν αύτώ εκτίθενται αί δογματικαί άλήθειαι τής ορθο
δόξου πίστεως καί αί επ’ αυτών έρειδόμεναι καί εξ αυτών πηγά- 
ζουσαι ήθικαΐ άρχαί και κανόνες τής κατά Χριστόν ζωής. Περί την 
άνάπτυξιν καί έμπέδωσιν τών αληθειών τούτων παρέχονται κα> 
άπολογ'ητικαί αποδείξεις καί δικαιολογίαι καί εξηγήσεις καί έρμη- 
νεΐαι άφορώσαι εις τά τής λατρείας καί τόν θειον λόγον, ούτως 
ώστε ό χριστιανός έχει ενώπιον του σύστημα ολόκληρον τής θρη
σκευτικής δεοντολογίας, εν ώ πολλάς απορίας λύει καί (ραπίζεται έν 
τώ τρόπω τοΰ θεαρέστως βιοΰν. Τό σύγγραμμα μετά προεισαγωγήν 
διαιρείται εις είκοσι κεφάλαια, έν οίς δ σ. διά γλώσσης εύληπτου, 
τοίς πάσι προσιτής, απλής καί αφελούς καί σφόδρα άιαλ.υτικής λάλε! 
καί κατθοδηγεί μετά βαθέος θρησκευτικού αισθήματος περί παντοίων 
θρησκευτικών καί ηθικών θεμάτων προς πάντα δποιαςδήποτε θέσεως, 
καταστάσεως καί μορφώσεως νριστιανόν. Τούτου ένεκα συνιστώ- 
μεν την μελέτην αυτού εις πάντα άναγινώσκοντα ουτος θά εύ- 
ρισκη έν αύτώ παραμυθίαν καί δδηγίαν έν οίαδήποτε τού βίου περι- 
στάσει, κατά τοσούτο μάλλον, καθ’ δσον ή τιμή αύτοΰ εινε δυσα
ναλόγους μικρά προς τόν μέγαν του δγκον. Γ. Π.

*ββεδένσαη Αλεξάνδρου, Σύγχρονοι θρησκευτικοί άμφιβολίαι. 
Τόμος Α'. Οδησσός 1914, Σελ. 334 (ρωσ.).

Εκάστη εποχή έχει τά έπίκαιρά της ζητήματα καί τάς έπ' αύτών 
αμφιβολίας, τούτου δ’ ένεκα μεγάλ.ην προσφέρουσιν υπηρεσίαν εις τήν 
φιλέρευνον τής κοινωνίας μερίδα δσοι, ευαίσθητοι εις τούς παλμούς τού1 
συγχρόνου βίου καί κατέχοντες τήν κλείδα τής λύσεως τών αμφιβο
λιών, δεν άποδυσπετοΰσιν εις τήν διαπραγμάτευσήν τών ζητημάτων'
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τούτων. Τοιαύτην υπηρεσίαν προσφέρει δ σ. τοΰ παρόντος έργου, υπο
λογιζόμενου εις πολλούς τόμους. Οΰτω, εν τώ α' τόμο) πραγματεύεται 
περί δέκα ζητημάτων, άτινα θεωρούνται επίκαιρα διά την ρωσικήν 
κοινωνίαν. Εινε δέ ταΰτα καθ’ ήν σειράν παρουσιάζονται εν τή συγ
γραφή: Ή ύφεσις τής πίστεως· Ή Άνάστασις τοΰ Χριστού, ώς 
θρίαμβος τής πίστεως, τής άληθείας, τής έννοιας τής ζωής, τής προ
όδου και τής αθανασίας· Άμφιβολίαι περί τής θεότητος τού ’Ιησού 
Χριστού- Οί δαίμονες καί ο! δαιμονιζόμενοι- Ταφή ή καύσις ; Τό μυ
στήριον τής θαυμ,ατουργικής δυνάμεως τών αγίων εικόνων Ή άγ. 
Γραφή καί ή ’Επιστήμη περί τού ζητήματος τής αρχής τού κόσμου 
καί τού ανθρώπου- Ή θεία Χάρις ενεργεί δι’ αναξίων λειτουργών ; 
Ή χριστιανική νηστεία καί ή σύγχρονος Ιατρική επιστήμη- ’Έχει δί
καιον ό Μπέμπελ έν ταΐς περί τού Χριστιανισμού κρίσεσί του ; Περί 
πάντων τούτων τών ζητημάτων δ σ. δμιλεϊ μετά πολλής σαφήνειας 
καί πειστικότητος, ευχής δ’ έργον ήθελεν είσθαι δπως ταχέως έμφα- 
νισθώσι καί οι λοιποί τόμοι τού ώφελιμωτάτου τούτου έργου.

Γ. Π.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

Papas Nicola Franco, L’Apocalisse del Prete Louciano 
di Kaphra Gamalae la versione di avito (RO Nov.—Die. 1914, 
47—48, σ. 291—307).

Ή <’Αποκάλυψις» αυτή φέρει τον τίτλον «Άποκάλυψις άπο- 
καλυφθεΐσα Λουκιανώ Πρεσβυτέρα» Περί τών λειψάνων τού 'Αγίου 
Στεφάνου πρωτομάρτυρος, εν ήμέραις Ίωάννου ’Επισκόπου 'Ιερο
σολύμων», δημοσιεύεται δ’ επί τή βάσει τών κωδίκων τού Βατικα
νού 866, 1216, 1633 καί 1641. Γ. Π.

* Παλλαδίου ’Επισκόπου Έλενονπόλεως 'Η πρός Λαύσον 
'Ιστορία, ήτοι Λαυσαϊκόν καί ή κατ’ Αίγυπτον τών Μοναχών 'Ιστο
ρία, περιέχουσα βίους ερημιτών άγιων, εξ Ίεροσολυμιτικού χειρο
γράφου ιστλ αίώνος. Έκδίδονται υπό Αυγουστίνου μοναχού Ίορ- 
δανίτου, ’Εν 'Ιεροσολύμοις 1914.

Τής Λαυσαϊκής 'Ιστορίας τό πρωτότυπον κείμενον πολλάκις μέ
χρι τούδε έξεδόθη παρά τοίς ξένοις. Παρ’ ήμΐν τοΐς "Ελλησι μέχρι 
τούδε δεν έδημοσιεύθη τό πρωτότυπον κείμενον αυτής ούτε τής 
κατ’ Αίγυπτον τών μοναχών ‘Ιστορίας, άλλ’ έν κοινή χρήσει υπάρ
χει Λτυχής τις χυδαΐζουσα καί πολλαχού διαστρέφουσα τό κείμενον 
παράφρασις. Την σπουδαιοτάτην ταύτην έλλειψιν άναπληροΐ ή πα'

Α
.Π
.Θ
.



Νέα·, συγγραφαί καί μελέτα’. — Κριτική και Βιβλιογραφία 261

ροΰσα έκδοσις, ήν όφεΐλομεν ε!ς τον ελλόγιμον και φιλόπονον Ίορ- 
δανίτην μοναχόν Αυγουστίνον, γνωστόν γενόμενον εκ τών μέχρι τοΰδε 
σχετικών προς τον Μοναχικόν βίον εκδόσεων. Ό κ. Αυγουστίνος βά- 
σιν τής έκδόσεως αύτοϋ έθηκεν Ίεροσολυμιτικόν κώδικα τοΰ ιστλ 
αϊώνος, άλλα συνεπλήρωσεν αυτόν έκ τής έκδόσεως τοΰ Λαυσαικοΰ 
υπό τοΰ Preuschen καί έπλοΰτισε διά σπουδαίων σημειώσεων καί 
διά χάρτου τής Αίγυπτου ϋν παρέλαβεν έκ τής έκδόσεως τοΰ Butler. 
*Η κατά κεφάλαια διαίρεσις τοΰ κειμένου τοΰ Αυγουστίνου διαφέ
ρει τής τοΰ κειμένου δπερ ό Preuschen καί δή ό Butler έδημοσίευ- 
σαν, αλλά καί έν τώ περιεχομένω ύπάρχουσιν άξιολογώταται καί ση- 
μαντικώταται διαφοραί. Εις παράδειγμα κείσθω ή αρχή τοΰ πρώ
του κεφαλαίου :

’Ίϊκδ. Butler Ey.h. Αυγουστίνον

Πρώτως πατήσας την Άλεξαν- 
δρέων πόλιν, έν τή δευτέρα ύπα- 
τεία Θεοδοσίου τοΰ μεγάλου βα- 
σιλέως, δς νΰν έν άγγέλοις υπάρ
χει διά την αΰτοΰ πίστιν είς τον 
Χριστόν, περιέτυχον έν τή πόλει 
άνδρί θαυμασίφ πάντοθεν κεκο- 
σμημένω έν τε ήθει καί γνώσει, 
Ίσιδάιρορ πρεσβυτέρω καί ξενοδόχω 
δντι τής Άλεξανδρέων ’Εκκλη
σίας· δς τά μέν πρώτα τήςνεότη- 
τος άθλα έλέγετο ήνυκέναι έν τή 
έρημω' ού καί την κέλλαν έθεα- 
σάμην έν τώ ό'ρει τώ τής Νιτρίας.

Πρώτως τοίνυν πατήσας εγώ 
την Άλεξανδρέων πόλιν έν τή 
δευτέρα ύπατεία Θεοδοσίου τοΰ 
μεγάλου βασιλέως, δς νΰν έν άγ- 
γέλοις υπάρχει διά την ορθήν αύ- 
τοΰ πολιτείαν τήν εις Χριστόν, 
περιέτυχον έν αυτή τή πόλει άν
δρί θαυμασίφ τόν τρόπον, παν- 
ταχόθεν κεκοσμημένω έν τε λόγω 
καί ήθει καί γνώσει, Ίσιδώρω 
πρεσβυτέρω ό'ντι καί ξενοδόχο) τής 
Άλεξανδρέων έκκλησίας, δς τά μέν 
πρώτα τής νεότητος έλέγετο έν 
τή έρημω διατρίψας καί ήνυκέναι 
τά τής άσκήσεως αθλα, ου καί τήν 
κέλλαν έθεασάμην έγώ έν τώ ΰρει 
τής Νιτρίας.

Τοιαΰται διαφοραί άπαντώσιν έν πάσι σχεδόν τοΐς κεφαλαίοις, 
ένιαχοΰ δέ ταΰτας υπέδειξε καί ό έκδοτης, καίτοι σκοπόν είχε τήν δη- 
μοοίευσιν απλώς τοΰ κειμένου έκ τοΰ έν λόγω κώδικος. X.

ΔΙΑΦΟΡΑ

*Δρακάκι Σ. Π., ’Ιούδας ό Ίσκαριώτης. Κατά τόν Andreief. 
Αλεξάνδρεια 1915. Τύποις Σ. I. Βαλλινάκη. Σελ. 88.
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Ό «’Ιούδας Ίσκαριώτης» five διήγημα τού διάσημου Ρώσου 
λογογράφου Λεωνίδου Άνδρέϊεφ, πολλά κρότησαν δτε το πρώτον έξε- 
δόθη έν Ρωσία, ένθα ή κριτική διά μακρών ήσχολήθη περί αυτό, 
Ό κ. Δρακάκης βεβαίως μετέφρασεν απλώς τό διήγημα τοΰτο, πάν
τως δ’ εκ τοϋ γαλλικού, εινε ά'ρα μετάφρασις μεταφράσεως. Αυτό 
καθ’ εαυτό τό έργον τοΰτο τοϋ Άνδρέϊεφ είνε ανάξιον τοϋ όμολο- 
γουμένως αριστοτεχνικού καλάμου του’ό δ’ έκ δευτέρας μάλιστα χειρός 
— από τής γαλλικής χύτρας—μεταφράσας, δεν προσέφερε σπουδαΐόν τι 
είς την ελληνικήν λογοτεχνίαν, διό καί μάταιος άπέβη ό κόπος του.

Γ. Π.
*ϋαν& Νικολάου Π., Έμπορευματογνωσία, ήτοι περί τών έμ- 

πορευσίμων φυσικών προϊόντων. Προς χρήσιν τών Εμπορικών Σχο
λών, τών Εμπόρων καί τών βιομηχάνων. Έν Σάμω. Τύποις I. Δ. 
Βακιρτζή, 1913. Σελ. 332. Τιμ. δρχ. 3.

Ό καί εξ άλλων έργων περί Φυσικής, Χημείας καί Υγιεινής 
γνωστός καθηγητής τής Χημείας καί τής Φυσικής Ιστορίας έν τώ 
Πυθαγορείω καί ταΐς λοιπαΐς Σχολαΐς τής Σάμου διά τοϋ βιβλίου 
του τούτου προσήνεγκε σπουδαίαν καί πολύτιμον αληθώς συμβολήν 
εις τήν παρ’ ήμΐν εμπορικήν μόρφωσιν τών είς τό έμπόριον μελλόν
των νά έπιδοθώσι σπουδαστών. Δυνάμεθα μάλιστα νά ίσχυρισθώμεν 
δτι εν τώ κλάδω τούτφ ίσως ουδέποτε παρουσιάσθη βιβλίον τόσον 
χρήσιμον, αλλά καί τόσον εύμεθόδως τήν χρησιμότητα αυτού προσι
τήν εις πάντας καθιστών. Διαιρούμενου εις τεύχη τρία, κατά τά τρία 
φυσικά βασίλεια: τών ορυκτών, τής φυτολογίας καί τής ζωολογίας, 
πραγματεύεται περί πάντων τών εκ τών βασιλείων τούτων έμπορευ- 
σίμων υλών καί ειδών, έκαστον τών όποιων περιγράφει, χαρακτηρίζει, 
καί διακρίνει είς ποικιλίας· ορίζει επ’ ίσης τάς μεθόδους τής τεχνικής 
εκάστου παρασκευής, τήν διατήρησιν τών υποκειμένων είς άλλοίωσιν 
ώς καί τάς αλλοιώσεις αυτών, τάς νοθεύσεις καί τούς δολισμούς καί 
τάς πρακτικάς καί ευχερείς μεθόδους τής άνιχνεύσεως καί έξελέγξειυς 
τών καταδολιεύσεων τούτων. Τό έργον αποτελεί οΰταις ολόκληρον εμ
πορικήν εγκυκλοπαίδειαν από τής έπόψεως ταύτης, διότι δεν υπάρχει 
έμπορεύσιμος ύλη καί είδος, δπερ νά μή άναφέρηται μετά συντομίας 
μέν, αλλά καί σαφήνειας καί αΰταρκείας. Τοιαύτας άρετάς έχον ένε- 
κρίθη υπό τοϋ Υπουργείου τής Εθνικής Οικονομίας έν Ελλά δ ι προς 
εισαγωγήν καί διδασκαλίαν έν ταΐς έμπορικαΐς Σχολαΐς, ώς έκ τούτου 
δε έκθύμως καί ημείς συνιστώμεν τήν εισαγωγήν αυτού είς τά έμπο- 
ρικά τμήματα καί τών παρ’ ήμΐν Σχολών έν τη κατ’ έξοχήν έμπορική
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γαύτη χώρα. Άλλα to βιβλίον τοΰτο δεν είνε χρήσιμον διά μόνα τά 
Σχολεία- πάς έμπορος καί πάσα οικογένεια δέον νά έχωσιν αυτό πρό
χειρον βοήθημα και οδηγόν διά πάσαν περίπΐωσιν αγοραπωλησίας έμ- 
πορευσίμου είδους, ιδιαίτατα χάρις εις τάς οδηγίας περί τοϋ τρό
που τών νοθειών καί δολισμών καί τής έξιχνιάσεως αυτών. Έλπίζοντες 
οτι ευρέως θά διαδοθή τό χρησιμώτατον τοΰτο βιβλίον θά ηΰχόμεθα, 
ινα ευχρηστότερον καταστή, έν δευτέρα αυτοΰ έκδόσει νά διωρθοϋντο 
ελλείψεις τινές αυτού, οιαι ή μη ϋπαρξις καταλόγου περιεχομένων, προ 
πάντων δέ καταλόγου λεπτομερούς πάντων τών εν αυτώ άναφερομένων 
Ιμπορευσίμων ειδών μετά παραπομπής εις τάς σχετικάς σελίδας, καί νά 
ήπλοποιεΐτό πως ή τοΰ κειμένου τής α' έκδόσεως άγαν αρχαιοπρεπής 
γλώσσα. Γ. Π.

*Άρχιμ. Ίαχώβον Βατοπαιδινσϋ, Αντιπροσώπου τοϋ Οικου
μενικού Πατριαρχείου έν Ρα>σσία, Λόγος Επικήδειος εκφωνηθείς έν 
Μόσχα κατά την ημέραν τής κηδείας τής Λ. Μ. τοϋ Βασιλέως τών 
Ελλήνων Γεωργίου τοϋ Α'. Άνατυπιοσις έκ τής έν Όδησσώ έκδι- 
δομένης έφημερίδος «Κόσμος». Έν Μόσχα 1013, σ. 15.

'Ο λόγος οΰτος άπηγγέλθη έπί παρουσία τών έπισήμων τής 
Μόσχας αρχών έν τώ ναώ τοϋ ελληνικού μοναστηριού τής Μονής τών 
Ίβήρων, αποτελεί δ' έντρύφημα καλλιλογίας καί πατριωτικής έξάρσεως.

Γ. Π.
*Νάλας καί Νταμαγεάντη, Επεισόδιο τοϋ Μαχαμπαράτα- μετα

φρασμένο από τό Λο ρέντα ο Μαβίλη καί τον Κίονατ. Θεοτόκη. Εισα
γωγή τοϋ Hermann Camillo Kellner (1885). Έκδοσις τοϋ Λογο
τεχνικού περιοδικού «Γράμματα». Τυποις Κασιμάτη—’Ιωνά, ’Αλεξάν
δρεια 1914, σελ. 87, τιμ. φρ. 1,25.

Τό «Μαχαμπαράτα» εινε μάλλον έκτεταμένον επικόν ποίημα έν 
τή παγκοσμίω λογοτεχνία, διαιρούμενου εις 19 βιβλία περιλαμβάνοντα 
220,000 στίχους (ή Ίλιάς όμοϋ καί ή ’Οδύσσεια άποτελοϋσι τό ό'γδοον 
τού ολου ειδικού τούτου έπικοΰ ποιήματος). Τό ενταύθα μεταφρα- 
ζόμενον τμήμα αποτελεί έπεισόδιον τοΰ «Μαχαμπαράτα» περιεχόμενον 
έν τώ ς·' κεφαλαίω τοϋ τρίτου βιβλίου, τοΰ υπό τον τίτλον «Βανα- 
πάρβα» (: βιβλίον δρυμού). Τά κατά τήν ύπόθεσιν τοϋ έπεισοδίου 
τούτου εξηγεί διά μακρών έν τή Εισαγωγή αυτοΰ δ Η. C. Kellner 
(σ. 9—21), δστις δμιλεΐ περί τών διαφόρων αυτοΰ μεταφράσεων, 
επεξεργασιών καί τής λογοτεχνικής σημασίας του έν τή παγκοσμίω 
λογοτεχνία. Οϊ φιλότιμοι μεταφρασταί αυτοΰ είς τό ελληνικόν παρέ- 
■θηκαν έν τώ τέλει (σ. 77—85) απαραιτήτους διασαφητικάς πολλών όνο-
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μάτων καί δρων τοϋ κειμένου σημειώσεις, ώς κα'ι την προφοράν καί 
ορθογραφίαν των εν αύτώ άναφερομένων σανσκριτικών ονομάτων 
(σ. 86—87). Ή μετάφρασις έγένετο εις την εν τή συγχρόνω λογοτεχνία 
κρατήσασαν δημοτικήν, δεν είνε δμως και ή πρώτη εν τή ελληνική, 
διότι ήμεΐς γινώσκομεν την τοΰ μακαρίτου Ίορδάνου Καρολίδου, άνδρός 
πολυμαθέστατου, κρατίστου .δε, συν άλλαις πολλαΐς γλώσσαις, καί τής 
σανσκριτικής, έκδοθεΐσαν υπ’ αυτού έν ΚΓΤόλει εν άρχαιοπρεπεστάτη 
καθαρευούοη, καί άφιερωμένην, ώς έν θυμού μέθα, εις τον αύτοκράτορα 
τής Γερμανίας Γουλιέλμον Β'. Γ. Π.

*Παηαν&ρέου Γ'. Ελληνικόν Μέλλον. ’Έκδοσις τοϋ λογοτεχνικού 
περιοδικού «Γράμματα». Τύποις Κασιμάτη—'Ιωνά, Αλεξάνδρεια. 
1914, σελ. 30.

Τό περιεχόμενον τού κομψού τούτου τεύχους αποτελεί άπάντησιν 
τοϋ σ. εις την υπό τοϋ ενταύθα έκδιδομένου λογοτεχνικού περιοδικού 
«Γράμματα» γενομένην μεταξύ τών επιστημόνων καί τών λογίων 
«’Έρευναν» (Enquete) «περί τών μελλουσών φυλετικών κατευτθύν- 
σεα)ν% τοΰ Ελληνισμού. Τούτου ένεκα καί την άπάντησιν αυτού ό 
σ. έπέγραψεν ακριβολογών «Ελληνικόν Μέλλον». Ή έρόπησις τής 
«Έρεύνης» τών «Γραμμάτων» συνίσταται εις τούτο : Ποιον είνε τό 
πιθανόν μέλλον τής ελληνικής φυλής; Ό σ. φρονεί, δτι, πριν δοθή 
άπάντησις εις τούτο, δέον να Ιξιχνιασθώσι δύο άλλα προηγούμενα τοϋ 
διαπορήματος τούτου ερωτήματα: Είνε δυνατή ή πρόγνωσις μέλλοντος; 
Έάν ναί, τότε ή πρόγνωσις έχει μόνον θεωρητικήν γνωστικήν αξίαν, 
οπότε καί δύναται να διατυπωθή τό ερώτημα: μέχρι ποιου βαθμού; 
Είς ταϋτα τα ερωτήματα άπαντών ό σ. καταντά εις τήν ανακεφα
λαίωσήν τών λεγομένων του: «Είς δλας τάς μορφάς τής ζωής θ’άκο- 
λουθήσωμεν ανιούσαν εξέλιξιν, επάνω εις τήν ιδίαν τροχιάν τών προ
χωρημένων Κρατών. Θ’ αύξηθή ό πληθυσμός, ό πλούτος, ό πολιτισμός, 
αί κοινωνικοί καί πολιτικοί αντιθέσεις. Άλλ’ ή έξέλιξις αυτή θά 
ήναι «σχετική», δεν θά έχη τήν έντασιν με τήν οποίαν εμφανίζεται 
είςτά σύγχρονα προηγμένα Κράτη, επειδή «σχετική» θά ήναι καί ή 
ΰπαρξις τών αναγκαίων προϋποθέσεων». Είς τούτο τό «με άναπό- 
φευκτον αναγκαιότητα» εξελιχθησόμενον μέλλον ό σ. δεν αποκλείει 
καί τήν δημιουργικήν έπέμβασιν τοϋ ανθρώπου, διό φρονεί, δτι «οί 
σύγχρονοι έχόμεν μεγάλην ηθικήν ευθύνην απέναντι τής φυλής», 
διότι «από ημάς έξαρτάται νά επιταχύνωμεν, ή νά έπιβραδύνωμεν 
τήν εξέλιξιν, νά ένδυναμώσωμεν τό έθνος εις τον αγώνα περί ύπάρ-- 
ξεως». Γ. Π.
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ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ

Ρ. SVJETLOFF
Καθηγητοϋ τής ’Απολογητικής έν τφ Πανεπιστήμιά Κίεβου

erneTHMONec
Κ*· ΘΡΗΟΚβΙΧ

ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Διευθυνχοΰ τοΰ «Έκχλ. Φάρου» καί τοΰ «Πανταίνου»

Σελίδες ί'—190

ΤΙΜΑΤΑΙ ΦΡ. ΤΡΙΩΝ
Εύρίσκεται καί πωλείται έν τΰΐς Γραφείοις τοΰ *Εκκλ. Φάρου» 

Boulevard Sultan Huesein Kamel N° 2. Alexaudrie-Egypte.

ΠΡΟΣΕΧΕΣΤ AT A

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ κ«ι ΘΕΑΤΡΟΝ
‘Υπέρ τα 20 τυπογρ. φύλλα.
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“ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ,,
ί6 ¥TJ A A ** Περιοδικά των Πατριαρχείων

Ι/^Ι1τΙν?Αι ’Αλεξανδρείας, έκδιδόμενα άπό 

τοΰ έτους 1908. Ό «Έκκλ. Φάρος» έκδίδοται είς μηνιαία τεύχη 
έξ 6 τυπογρ. φύλλων έκαατον, απαρτίζει δέ κατ’ έτος δύο τόμους, 
2>ν έ'καοτος περιλαμβάνει Β76 σελίδας. Δημοσιεύει α) έπιστημονι· 
κάς πραγματείας Θεολογικάς, 'Εκκλησιαστικός, Α’ιγυπτολογικάςι 
‘Ιστορικός, Φιλοσοφικός καί Παιδαγωγικός· β) Βιβλιογραφικόν 
Δελτίον περιλαμβάνον Κριτικήν των αρτιφανών συγγραμμάτων 
καί άγγέλλον τάς εν ττ, ελληνική, ευρωπαϊκή καί ρωσική θεολο· 
γική φιλολογίμ νέας συγγραφός καί μελετάς. ’Κτησία συνδρομή 
προπληρωτέα φρ. 25. — Ό Πάνταινος» είνε τό επίσημον δργα' 
νον τής ’Εκκλησίας Αλεξάνδρειάς. Έκδιδόμενος καθ’ εβδομάδα 
είς τεύχη Ιθσέλιδα απαρτίζει κατ’ έτος τόμον έξ 832 σελίδων· 
δημοσιεύει δέ α) επίσημα έγγραφα τής ’Εκκλησίας Αλεξάνδρειάς 
β) άρθρα πρακτικό επίκαιρα, ευαγγελικά, άπολογητικά, ήθικοκοι 
νωνικά καί εθνικά1 γ) επιμελή αναγραφήν τής θρησκευτικής καί 
ήθικοκοινωνικής κινήσεως πασών τών άνά τόν κόσμον ’Εκκλησιών 
καί θρησκειών- δ) Βιβλιογραφικόν Δελτίον- ε) επιτομωτάτην 
αποριών έπίλ.υσιν, αναγόμενων είς τόν κύκλον τών θεμάτων αύ· 
τοΰ. ‘Ο «Πάνταινος» παρέχεται δωρεάν εις τούς συνδρομητάς 
τοΰ «Έκκλ,ησ. Φάρου». Ό έγγραφόμενος συνδρομητής μανθάνει 
τήν παγκόσμιόν θεολογικήν καί εκκλησιαστικήν κίνησιν, υποστη
ρίζει δ’ άμα τήν πάτριον εκκλησιαστικήν φιλολογίαν.—"Εκαστον 
τεύχος του «Έκκλ.Φάρου» τιμάται φρ.2 Β0, ιοΰ δέ «Πανταίνου» φρ. 
0,2δ. — Διευθυντής άμφοτέρων ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ,
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