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ΙΩ. ΖΕΡΒΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
Θα μιλήσω για τον 'Ανδρέα Λασκαράτο όχι μόνο τον ποιητή, άλλα
και τον άνθρωπο* γιατί το λογοτεχνικό του έργο είναι σχεδόν αχώριστο
από τις λεπτομέρειες της ζωής του.
Τήν προσπάθεια μου την ευκολύνει ό ίδιος ô Λασκαράτος, πού όχι
μόνο πολλά μας πληροφορεί για τή φιλολογική και για τήν κοινωνική
του ζωή στην αυτοβιογραφία του και σε άλλα έργα του, άλλα και συχνά
κρίνει ô ίδιος και χαρακτηρίζει τήν ποιητική του αξία με πολλήν είδη
μοσύνη και προ πάντων με πολλήν αυστηρότητα.
'Αλλ' έκτος άπ' όσα ό ϊδιος έγραψε για τον εαυτό του υπάρχουν αρκε
τές άλλες εΙδήσεις γι' αυτόν, εϊτε σύγχρονα του είτε κατόπι, γιατί πότε
φιλολογικώτερα, πότε μάλλον βιογραφικώς και πότε όλως διόλου πρό
χειρα, πολλοί έχουν γράψει για τον Ληξιουρώτη αυτόν ποιητή καί για
το Μργο του — ένα έργο πού όσο κι αν φαίνεται περιορισμένο στα στενά
καί τοπικά ζητήματα, έχει όμως πολύ πλατύτερο φιλολογικόν ενδιαφέ
ρον και είχε προπάντων στον καιρό του μεγάλη κοινωνική σημασία, ώστε
δικαίως ν' άποσχολήση καί τή φιλολογική καί τή δημοσιογραφική κριτική.
Ή Κριτική, καί μάλιστα ή πρόχειρη καί αγοραία κριτική, είναι ό κυριώ
τερος λόγος ενός παραδόξου φαινομένου, πού το βλέπουμε στή φιλολογία
όπως και σε άλλα κοινωνικά πράγματα, του φαινομένου δηλαδή δτι πολλές
φορές διατηρείται και διαδίδεται ή φήμη ενός ανθρώπου ή ενός έργου,
χωρίς τό πλήθος να καλοξέρη τον άνθρωπον αυτό ή τό έργο. Καί όσο εις
ενα τόπον ό φιλολογικός σνομπισμός είναι περισσότερος, τόσο καί ή υπερ
βολική έπίκρισι ή ό υπέρμετρος έπαινος δημιουργούν πρόχειρα μια καλή
ή μια κακή φήμη για τους συγγραφείς του τόπου. "Ετσι ή σβήνεται ολό
τελα τό έργο τους ή αντίθετα γίνεται γνωστό κατόπι τής φήμης καί βαθμη
δόν εξ αιτίας αυτής.
Σαν αποτέλεσμα καλής φήμης ξαναρχίζει τώρα καί σ' εμάς ή γνωρι
μία καί ή έκτίμησι του έργου τοϋ Λασκαράτου. Κ' εϊπα ξαναρχίζει, γιατί
έκτος άπό τους παλαιοτέρους, δεν γνωρίζουν τώρα τον Λασκαράτο παρά
33
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λίγοι πολυδιαβασμένοι ή επτανήσιοι. 'Από τά Στιχονργήματά του, πού
τυπώθηκαν το 1872, δύσκολα φαινότουν αντίτυπο, ώς προχθές πού ξανατυ
πώθηκαν στή Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη. Ένώ τα πολύκροτα Μυ
στήρια τής Κεφαλονιάς, ό Λύχνος του Λασκαράτου κ' οί Χαρακτήρες του
δεν βρίσκονται παρά σε λίγες βιβλιοθήκες. Κ' εξόν άπ' αυτά κι άπ' όσα
άλλα αν και τυπωμένα είναι τελείως άγνωστα, υπάρχουν και όχι λίγα
ανέκδοτα έργα του Λασκαράτου στή γλώσσα μας και στην 'Ιταλική, κά
ποια μάλιστα πού τά επαινούσε κι αυτός ό ίδιος. Καί δια να μή έχουν γίνει
εκδόσεις ούτε κατ' έκλογήν, αυτό σημαίνει πώς ό Λασκαράτος δεν έχει
πολλούς άναγνώστας. Ή φήμη του απλώθηκε έξ αίτιας κάποιου σκανδάλου
θρησκευτικού, ίσως ακόμα κ' έξ αιτίας του ότι, όπως χαρακτηριστικά
γράφει ό κ. Γρ. Ξενόπουλος, όποιος φωτισμένος διαβάσει κάτι τοΟ Λασκα
ράτου δέν το λησμονεί, άλλα πιο πολύ και προ πάντων ή φήμη του απλώ
θηκε σαν αποτέλεσμα κάποιας ευνοϊκής κριτικής.
Άλλα είναι λοιπόν άξιος τής φήμης του ό Λασκαράτος; Είναι σημαν
τικός λογοτέχνης; Είναι ό δυνατώτερος σατυρικός ποιητής μας, όπως τον
θέλει μια κοινή φιλολογική γνώμη; Ώ ς προς αυτό θα μπορήτε να κρίνετε
όταν θα σας εχω παρουσιάσει το έργο του.
Για να έκτιμηθή όμως τό έργο του όπως καί όσο πρέπει, θα χρειασθή
να δώσω πληροφορίες όχι μόνο για τή ζωή του, άλλα καί για τήν ψυχο
λογία καί για τό χαρακτήρα του, όπως τά εϊδαν άνθρωποι πού τον έγνώ
ρισαν. Καί θα πρέπει ακόμα να προσθέσω μια γοργά σχεδιασμένη σκια
γραφία τοΰ τόπου καί τής κοινωνίας, όπου κυρίως έζησε κ' έγραψε ô Λα
σκαράτος γιατί, όσο κι αν φαίνονται υποκειμενικοί, οί ποιηταί είναι πάντα
πράγματι ό αντίλαλος τής κοινωνίας όπου έζησαν ή, τό πιο πολύ, είναι
τό άποστάλαγμα άπό τήν πνευματική άνθησι τής εποχής των. Κι αν έξαι
ρέσωμε τους μεγαλοφυείς καί τους υπέροχους, πού γίνονται όλων των χρό
νων άνθρωποι καί όλων των πατρίδων πολίτες, όλες οί άλλες προσωπικό
τητες, καί μάλιστα τής τέχνης καί τής ποιήσεως οί προσωπικότητες, για να
εκτιμηθούν ορθά, χρειάζεται να έξετάζωνται σε πολλές λεπτομέρειες τής
ζωής των καί σχετικά με τήν εποχή τους καί μέσα στο δικό τους τό περι
βάλλον.
Ό 'Ανδρέας Τυπάλδος Λασκαράτος γεννήθηκε στο Ληξούρι τό 1811.
Είναι άπό τή μεγάλη κι αρχοντική οικογένεια των Τυπάλδων, πού προ
πολλών αίώνων εγκατεστημένη στην Κεφαλληνία έδωκε άπό διαφόρους
κλάδους της πολλούς έξοχους, στρατιωτικούς καί κληρικούς, επιστή
μονες και πολιτικούς, φιλολόγους καί συγγραφείς. Καί, για να αναφέρω
μόνο τους συγχρόνους τοΰ Λασκαράτου καί γνωστούς εις τά γράμματα,
θυμίζω εδώ τον σοφό καί συγγραφέα πεθερό του Βαλαωρίτη Αιμίλιο Πρε
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τεντέρη Τυπάλδο και τον εξαιρετικό επτανήσιο ποιητή Ιούλιο Πρετεντέρη
Τυπάλδο.
'Από κληρονομική λοιπόν προδιάθεσι είχε κι ό Λασκαράτος ζωηρή
κλίσι στή θεωρητική σκέψι και στα γράμματα, μια κλίσι πού έφανε
ρώνετο τους δύο περασμένους αιώνες σε πολλές αρχοντικές οικογένειες
της Επτανήσου, ένστικτα σαν ανάγκη της ψυχής, χωρίς κανένα επαγγελ
ματικό σκοπό, χωρίς καμμία φιλοδοξία φήμης. Το χαρακτηριστικό αυτό
συχνά το βλέπουμε και στο Λασκαράτο. — "Οπως μοΰ ελεγ' ένας παλιός
μου φίλος, ό καθηγητής κ. Όδδης, σατυρικός τότε κι αυτός στην Κεφαλ
ληνία, ό Λασκαράτος αγαπούσε να γράφη στίχους, σχεδόν όμως δεν ήθελε
να τους τυπώνη. Του άρεσε μάλλον να κυκλοφορούν σ' ένα στενό κύκλο
γνωρίμων του. Δέν έδεχόταν επαίνους, και σέ κάποια εποχή της ζωής του
είχε σχεδόν αποκηρύξει τα σατυρικά του ποιήματα. Βαθειά παρατηρητής,
προσεκτικός στις λεπτομέρειες, προ πάντων εσωτερικός άνθρωπος. 'Από
τό μετρημένο και ήσυχο εξωτερικό του δέν μπορούσε κανένας να διακρίνη
τήν ατρόμητη ψυχική δύναμι και τον ορμητικά σατυρικό νου, πού κυρι
αρχούσαν μέσα του. Τό πολύ, μια ειρωνεία εϊχεν αφήσει φωτεινά ίχνη
πάνω στή φυσιογνωμία του. Ήταν λιγόλογος και απόφευγε τή συζήτησι,
επίμονος άλλως τε και άμετάπειστος εις τις γνώμες του. Τέτοιο τον έθυ
μοΰντο οί παλιοί του γνώριμοι.
Ά λ λ α και στα ίδια του τα έργα ό Λασκαράτος συχνά φαίνεται στενο
χωρημένος για τον θόρυβο πού γίνεται γι' αυτόν, ©άθελε, όπως γράφει
του φίλου του Βαλαωρίτη, να ζήση στην αφάνεια. Και μόνο ή ακατανί
κητη κλίσι του προς τή σάτυρα τον σπρώχνει να γράψη τους στίχους
του# μόνον ό ορμητικός θυμός τον παρασύρει κατόπι στο δημοσιογραφι
κόν αγώνα1 και μόνο τό αίσθημα της καθαράς τιμιότητος πού κυριαρχεί
στην ψυχή του τον παρακινεί στην έπίθεσι εναντίον παθών και εναντίον
προσώπων, ως πού βαθμηδόν συνηθίζει τή δημοτικότητα χωρίς ποτέ να
τήν καλοβλέπη. Προτιμά" εξ εναντίας να μένη σπίτι του κι άγαπςί, όταν
βρίσκεται στο Ληξούρι, να πηγαίνη ολομόναχος και πεζός χειμώνα καλο
καίρι στο μικρό του κτήμα στα Ριτσάτα, να περιποιήται έκεΐ τό σπίτι του
και τον αγρό του, να μαζεύη κλαριά και να μαγειρεύη, μελετώντας ή γρά
φοντας στο μεταξύ, ανενόχλητος, προς όλους συγκαταβατικός, άλλα και
διόλου κοινωνικός. Κάπου μας τραγουδάει όρατιακά σέ τεχνικές τερτσί
νες τήν τέτοια ψυχική του διάθεσι :
"Οντις είμαι στον κάμπο μοναχός μου,
εχω μια συντροφιά της όρεξιάς μου,
συντροφιά τήν καλύτερη τοϋ κόσμου,
εχω τή συντροφούλα της καρδιάς μου.
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Καρδούλα μου πιστή συντρόφισσα μου
που δε δίνει υποψίες της φαντασίας μου,
που ôè χολοταράζει τάντερά μου
και πούναι δλη για με κι δλη δική μου.
Δική μου σαν μπορεί νάν ή καρδιά μου
πόσες φορές κ' εκείνη κλαίει μαζί μου
με πίκρα αληθινή το ριζικό μου.
Μα εκείνη ή πίκρα εϊν εύχαρίστησί μου,
κ' ευθύς παρηγοριέμαι ανάμεσα μου.
Ρίχνω το βλέμμα γύρω εις τις δουλειές μου
κ' εδώ βλέπω ενα φύτεμα δικό μου,
τον κόπο μου, τής έγνοιες κ' ίδρωτες μου.
Πιάνω τότε τα σχέδια κι, ώ θέ μου,
πόσες πούναι οι ευχαρίστησες μου.
Και λέω στή χώρα να μήν πάω ποτέ μου. . .
Τα πρώτα γράμματα έμαθε άπο το γνωστό διδάσκαλο του Γένους Νεό
φυτο Βάμβα, στή σχολή του Κάστρου. Κ' ήταν, όπως ομολογεί, αμελής
μαθητής και ταραξίας. Ό θείος του Δελαδέτσιμας, γνωστός τότε πολιτι
κός, μέλος μάλιστα τής Φιλικής Εταιρείας, τον επήρε κατόπι στ' 'Αργο
στόλι, κ' εκεί στοϋ θείου του έγνώρισε το λόρδο Μπάυρον, πού ήταν στην
Κεφαλληνία κ' έστρατολογοϋσεν έθελοντάς για τον αγώνα. Ό μεγάλος
ποιητής τον έπρόσεξε, αστειευόταν συχνά μαζί του και προεϊπε, καθώς
λέν, τήν αξία του.
Δεκαέξη χρόνων ό Λασκαράτος πήγε στην Κέρκυρα κ' ήταν εκεί
μαθητής του 'Ιταλού λογίου Νανούτση και του ποιητοϋ 'Ανδρέου Κάλβου,
κι άπό τότε άρχισε να γράφη στίχους, ώδηγημένος στην ποίησι και στή
μετρική άπό τον ίδιο τον Κάλβο. Πέρασεν έτσι αρκετός καιρός, και θα
ήταν 21 χρόνων ό Αασκαράτος, όταν ό θείος του, για να κανονίση τήν κάπως
ακατάστατη ζωή του ανεψιού, τον διώρισε γραφέα στή Γερουσία και συγ
χρόνως τον έγραψε στην εκεί νομική σχολή μέ σκοπό να τον κάμη δικα
στή, ενώ ό ίδιος ό Αασκαράτος προτιμούσε να σπουδάση γιατρός.
Τήν εποχή εκείνη δημοσιεύθηκαν στίχοι του στο φιλολογικό ημερο
λόγιο του Νανούτση, σχεδόν μεταφράσεις άπό τό ιταλικό. Μεταξύ αυτών
εϊναι και οί παλαιότερα πολύ γνωστοί στην Επτάνησο και τραγουδημένοι
στίχοι :
Μή σιμώσης, στον τάφο μου επάνω
πού κλειεί μέσα το άμορφο σώμα.
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Τούτο μ' έκραζε το εσπλαχνο χώμα,
δντις μ' έδιωχνες άσπλαχνη εσύ.
Τώρα τι να μου κάμουνε τάνθια
και τα δάκρυα πού χύνει για μένα!
Τι ωφελούν τα κορμιά τα θαμμένα
τα δάκρυα σου κάί τάνθια σκληρή; κ.τ.λ.
Ή έπίδρασις του λεκτικού και του ϋφους του Σολωμού είναι φανερή
στους στίχους αυτούς καθώς και στάλλα λυρικά της νεανικής του ηλικίας.
Μέ τον Σολωμό άλλωστε κ' έγνωρίζετο τότε και είχε τήν οδηγία και τήν
έκτίμησί του.
'Από τήν Κέρκυρα ξαναγύρισε στην Κεφαλληνία πρωτοκολλητής
του ΕΙρηνοδικείου, άλλα σε λίγο παραίτησε τή θέση κ' επήγε να εξακο
λούθηση τις νομικές του σπουδές στην Πίζα και για λίγους μήνες στο
Παρίσι. Το 1839, ήταν τότε 28 χρόνων, γύρισε στο Ληξούρι δικηγόρος.
Άλλα το επάγγελμα δέν του αρέσει και μόλις τρία χρόνια το εξασκεί μέ
πολλή τιμιότητα και κάπως ιδιότροπα. Στους Χαρακτήρες του έχει ενα :
«Ό δικηγόρος όποιος είναι», όπου δέν περιγράφει, άλλα σατυρίζει το δι
κηγόρο. « Ό Κώδικας λέει, είναι ή τράπουλα του και τον μεταχειρίζεται
ώς ό χαρτοπαίκτης μεταχειρίζεται τήν τράπουλα του για να κερδήση.
Θεωρεί τον πελάτην του ώς ό γεωργός θεωρεί το κλήμα του, κτήμα καρπο
φόρο.» Και εις άλλο του έργο, εις τό «Δοκίμων ποιητικής» αναφέρει
μερικές σκηνές από μία κωμωδία του «Δικανικές καταχρήσεις», όπου σα
τυρίζει επίσης τήν κακοήθεια των δικολάβων τής εποχής.
Τό 1843 ό Λασκαράτος παραιτήθηκε άπό δικηγόρος κι οΰτ' έδέχθηκε
ανώτερες κυβερνητικές θέσεις πού του πρότειναν. Άλλα ό θάνατος τοΰ
πατέρα του, μετά ενα χρόνο, τον κάνει να ξαναζητήση άδεια δικηγορίας
για να φροντίση τις οικογενειακές του δίκες. Ή Γερουσία τοΰ αρνείται
τήν άδεια κι αυτός σέ μια επιθετική διατριβή του παρουσιάζει παράνομη
τή Γερουσία. — "Επειτα τον ίδιο εκείνο χρόνο ταξιδεύει στην Κρήτη για
να μελετήση τή γλώσσα και να μαζέψη ανέκδοτα λαϊκά τραγούδια. Έκείθε
μέ τον ίδιο σκοπό έρχεται στάς Αθήνας, πάει στή Σύρο, στην Κόρινθο,
στάς Πάτρας στο Μεσολόγγι καί ξαναγυρίζει στην Κεφαλληνία, απογο
ητευμένος γιατί, καθώς γράφει, βρήκε ολούθε λογιωτάτους, πούχαν λησμο
νήσει τή γλώσσα τους. Τότ' έγινε κ' ή πρώτη, ή Αθηναϊκή εκδοσι τής
σάτυράς του «Το Ληξούρι».
Κι ώς εδώ, μπορεί να πούμε, τελειώνει ή πρώτη περίοδος τής ζωής
τοϋ Λασκαράτου. Τους πιο πολλούς σατυρικούς στίχους τους ώς τότε τους
είχε γράψει. Ά λ λ α στον κοινωνικόν αγώνα δέν εϊχεν ακόμα ριχθή. Κι
ούτε τις σάτυρές του έδημοσίευε, ούτε τίποτε πεζό είχε γράψει. Ήταν
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όμως γνωστός σατυρικός σ' ëva φιλολογικό κύκλο τής Επτανήσου και
πλατύτερα στην Κεφαλληνία. Οί στίχοι του χειρόγραφοι κυκλοφορούσαν
και πολλοί, ιδίως οί μορφωμένοι, τους αποστήθιζαν.
Μια τέτοια δημοτικότης βωμολόχων ανεκδότων στίχων μεταξύ σοβα
ρών ανθρώπων φαίνεται κάπως παράξενη σήμερα και στο δικό μας τό περι
βάλλον. Τότε όμως στην Επτάνησο οί καλοί εϊτε σατυρικοί είτε λυρικοί
στίχοι εντοπίων ποιητών προκαλούσαν ενδιαφέρον και είχαν προφορική
διάδοσι, κάπως ανάλογη προς τή διάδοσι τών δημοτικών τραγουδιών
στην άλλην Ελλάδα.
Ή ποίησις είναι πάντα ψυχική ανάγκη κάθε λάου και μάλιστα ή τρα
γουδημένη ποίησις. 'Απάνω στοϋ στίχου το ρυθμό ή λαϊκή ψυχή εϊτε απο
τυπώνει αυθόρμητα, είτε βρίσκει και παίρνει αποτυπωμένες τις χαρές και
τις θλίψες, τα αίσθήματα και τα κατορθώματα, τις γνώμες και τις παροι
μίες του λαοϋ — σχεδόν δ,τι ψυχικώτερα τον συγκινεί καί ο,τι γενικώτερα
τον κάνει να σκέπτεται.
Στην Επτάνησο καί προ πάντων στην Κεφαλληνία ή σατυρική ποίη
σις σαν γελοιογραφία, σαν εύθυμολογία, σαν βρισιά κάποτε, ήταν πιο
λαοφίλητη παρά κάθε άλλο είδος ποιήσεως. Καί στην Κεφαλληνία ευδο
κιμούσε παλαιότερα ή λαϊκή σάτυρα, ενώ λόγιοι σατυρικοί υπήρξαν πολλοί
καί πριν του Λασκαράτου καί άλλοι σύγχρονοι του, ό Σπύρος Καπιτσής
π.χ. πού έγραψε παρωδία τής Ίλιάδος, ό έλληνοϊταλός "Οδδης, ό Δημήτρης
κι ό Παναγιώτης Πανάς, ό "Αβλιχος, ό Γιώργος Ίακωβάτος. "Ωστε ή σατυ
ρική παράδοσις τοϋ Λασκαράτου δεν προέρχεται από τους Ζακυνθίους
σατυρικούς, τον Σουρμελή, τον Κουτούζη, τον Γουζέλη, άλλα είναι ή
καθαυτό σατυρική παράδοσις τής Κεφαλληνίας καί ή λαϊκή καί ή λογία,
βοηθημένη από μίαν έπίδρασι τής ανάλογης 'Ιταλικής φιλολογίας του
1600 ώς τα 1700.
Ή κοινωνική σύνθεσι, οί τρόποι τής ζωής καί ιδίως οί εδαφικοί καί
κλιματικοί όροι έχουν δώσει στον Κεφαλλονίτη ζωηρό νου κ' ενα χαρα
κτήρα με πολλές αντιθέσεις. 'Αγαπά τήν θεωρία, άλλα καί είναι πολύ πρα
κτικός· σέβεται τήν αξία, απαιτεί όμως τήν Ισότητα. Στην Κεφαλληνία ήσαν
άπιστεύτως πολλές σημαντικές οικογένειες. 'Από τις σπουδαιότερες χώρες
τοϋ Βυζαντινού Κράτους, άπό τήν Κωνσταντινούπολι καί τήν Τραπε
ζούντα, άπό τήν "Ηπειρο καί τήν Κρήτη, κατέφυγαν εκεί πλήθος επιφανείς*
άπό τήν 'Ιταλία κατόπι ήρθαν όχι λίγοι. Κι άπό μια επίσημη Βενετική
έκθεση τοΰ 1770 μαθαίνομε πώς υπήρχαν τότε στο νησί, χωρίς τό Ληξούρι,
6285 ευγενείς, δηλαδή τό ενα τρίτο τών κατοίκων! Μεταξύ τόσων ευγενών
δεν μπορούσε παρά να επικράτηση ενα πνεύμα ίσότητος, πού ή οικονο
μική ανεπάρκεια καί οί νέες Ιδέες τό μεταμόρφωσαν βαθμηδόν σέ ενα
αίσθημα φιλελεύθερο κατά τό τέλος τοΰ 18ου αιώνος.
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Έξ άλλου ό τόπος παράγει την ποικιλία και την άντίθεσι τών τύπων.
Καθώς το γράφει ό περιηγητής Μουσσόν : «'Από την κορυφή του Αίνου,
του Μεγάλου Βουνού, βλέπει κανείς το νησί γύρω του σαν ενα χάος άπό
βουνά και μικροκοιλάδες». Κι αν εϊν' αλήθεια εκείνο πού είπε κάποιος,
πώς τήν ανθρώπινη νοημοσύνη τήν έσφυροκόπησε το βουνό και τήν άτσά
λωσε κατόπι ή θάλασσα, μπορεί να πούμε πώς οι Κεφαλλονϊτες άπό τήν
δυνατή έπίδρασι των δύο αυτών στοιχείων ωφελήθηκαν πολύ. Κοσμογυ
ρισμένοι, τολμηροί, στοχαστικοί, άλλα και οξύθυμοι, είναι αντικειμενικοί
στην παρατήρησι, άλλα και κρίνουν όλα καθένας με το δικό του το μέτρο,
έχοντας μια φυσική ροπή στην υποκειμενική έκτίμησι των ανθρώπων
και στην έπίκρισι. — Ή σάτυρα είναι ή πιο έντονη έκδήλωσι τής ροπής
αυτής. Και τή σάτυρα λοιπόν τήν άγαπςί και τήν αισθάνεται ό Κεφαλλο
νίτης. 'Αλλά πιο πολύ άπ' όλους ίσως ευχαριστείται στή σάτυρα ό Ληξου
ριώτης. Στή μικρή πόλι του Ληξουρίου ό κόσμος είναι πιο ανοιχτόκαρ
δος, άλλα πιο είρωνικός. Αίτία ίσως είναι ή τοποθεσία τοΟ Ληξουρίου,
πού ένώ μόλις απέχει 4 θαλασσινά μίλια άπό το βαρύσκιωτο 'Αργοστόλι,
βρίσκεται σε μέρος ανοιχτό με μικρά φωτεινά βουνά γύρω* ή θάλασσα
μπρος του δεν είναι στενόχωρη καί τά παράλια κατά εκεί απλώνονται
σε χαμηλές αμμουδιές. Κι δπως τό λέει ό Λασκαράτος :

t

"Ομορφη χωροπούλα εϊν' το Ληξούρι,
που βρέχει στο γιαλό τα ποδαράκια τηζ
με τα βουνά τον 'Αργοστολίου στή μούρη.
Όπίσωθέ τηζ έχει τα βουνάκια της.
'Εκείνη πρωτοβλέπει δποιοζ περνάει,
μα τή μαύρη κανείς δεν τήν ψηφάει.
Πουλώ κατοικημένη οχ τ 'Αργοστόλι
είναι και πλούσια περσότερο άπό γη,
καί μολαταύτα το γνωρίζουν όλοι
πώς εΐναι αμελημένη και φτωχή.

Κάποια έχθρα, πού υπήρχε ανάμεσα στις δυο πόλεις, απηχεί μέσα
στους στίχους αυτούς. 'Από τήν άξίωσι πού είχε τό Ληξούρι να διαδε
χθή τό Κάστρο, τήν παλιά δηλαδή πρωτεύουσα, γεννήθηκε ή έχθρα καί
στασιασμοί συνέβηκαν τό 1800 καί μια διοίκησι ολιγαρχική άπό ευγε
νείς αύτοχειροτονήθηκε τοπική στο Ληξούρι. Τά συμβάντα εκείνα δείχνουν
τό ζωηρό τοπικισμό καί τήν αυθαίρετη πρωτοβουλία πού είχαν εις τά πο
λιτικά οί μεγάλες οικογένειες τής Κεφαλληνίας. Στις περισσότερες άπ' αυ
τές επικρατούσε φιλελεύθερο πνεύμα. Υπήρχαν δμως καί λίγοι πεισμα
τικά συντηρητικοί, πού καλόβλεπαν αργότερα τήν 'Αγγλική προστασία,
αν καί κατά βάθος είχαν κι αυτοί, τό ίδιο, ελληνική εθνική συνείδησι. —
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Στο συγγενικό κύκλο του Λασκαράτου περισσότεροι ήσαν συντηρητικοί.
"Ετσι κι αυτός, άπό παιδί, τέτοια βαθμηδόν έσχημάτισε τήν πολιτική του
γνώμη — ενώ στις κοινωνικές και στις θρησκευτικές του γνώμες ήταν περισ
σότερο νεωτεριστής.
Ά λ λ α και κάτι άλλο θ' αναφέρω τελευταίο, πού όχι μόνο μας εξηγεί
τη φιλελεύθερη άνάπτυξι τών Κεφαλλήνων, άλλα και μας δείχνει τη γλωσ
σική παράδοσι, πού έδωκε τον Λασκαράτο.
Ά π ό νωρίς καλλιεργήθηκε στην Κεφαλληνία όχι μόνο ή παιδεία
και ή επιστήμη, άλλα ιδίως ή ελληνική παιδεία και ή νεοελληνική γλώσσα.
Τό 1635 στην Κεφαλληνία πρωτόφεραν ελληνικό τυπογραφείο κ' εκεί
τυπώθηκε το πρώτο ελληνικό βιβλίο σ' ελληνική γη. Λίγο ύστερώτερα
ό μεγαλύτερος εκκλησιαστικός μας ρήτορας, ό Ληξουριώτης 'Ηλίας Μη
νιάτης, μιλεί και γράφει τήν απλή γλώσσα με τόση δύναμι και τόση τέχνη.
Σύγχρονα του σχεδόν ό σοφός Βικέντιος Δαμοδός παρουσιάζεται μεγάλος
πρόδρομος στο γλωσσικό μας ζήτημα, υπερασπιστής της δημοτικής.
Κατόπι, αρκετοί μιμηταί τους και πλήθος άλλοι φιλόλογοι, επιστή
μονες και σοφοί. Και σαν συνέχεια του νέου αύτοΰ πνευματικού ελληνισμού,
παρουσιάζεται άπό τα τέλη του 18ου αίώνος στην Κεφαλληνία ζωηρά ή
εθνική συνείδησι. Ό Λοβέρδος σχεδιάζει ελληνική έπανάστασι στο 1800,
ό Κοργιαλένιος γίνεται συναγωνιστής τών Σουλιωτών, οί Μεταξάδες, οί
Πανάδες, οί Ίγγλέσηδες και άλλοι τρέχουν στην έπανάστασι, ό Άννινος
πρωταγωνιστεί για τήν ελληνική γλώσσα στο Ίόνιον Κράτος, οί μεγάλοι
ριζοσπάσται θυσιάζονται για τήν ενωσι. Και σύγκαιρα μέ τους τελευταίους
τούτους αληθινοί της φιλοσοφίας διδάσκαλοι ό Μενάγιας και ό Καροΰσος
ξυπνάνε τους νέους μέ τό φως της ελληνικής και της νεωτέρας σοφίας.
Μέσα σε τέτοια λοιπόν εθνική και πνευματική παράδοσι και σε τέτοιο
περιβάλλον έζησε ό Λασκαράτος. Κ' επειδή μια φιλολογική διάλεξι δεν
είναι πανηγυρικός, μου επιτρέπεται να προσθέσω πώς ό Λασκαράτος στον
πατριωτισμό και στή διανοητική υπεροχή δεν βρίσκεται ίσως στην πρώτη 
πρώτη γραμμή. Ή ηθική του, ή ενέργεια του, ή ζωή του στην κοινωνία
εύωδιάζουν άρετήν. Ή τιμιότης του δέν έχει ψεγάδι. Εϊναι ό χωρίς φόβο
και χωρίς κηλίδα πολίτης. Άλλα δέν είναι ό οίστρήλατος πατριώτης,
ούτε ό υπέρτερος διανοητικός. Βρίσκεται όμως πάνω στο υψηλό βήμα
της τέχνης και άπό κει ή φωνή του ακούεται, ή χειρονομία του φαίνεται,
ακούεται και φαίνεται όχι μόνο άπό τους κοντινούς, άλλα και καθαρώτερα
μάλιστα άπό τους μεταγενεστέρους. Κ' ενώ ή ατομική του αρετή τον καθο
σιώνει σαν υπόδειγμα, ή δημιουργία του στην τέχνη, ή ποιητική του δύ
ναμι, τον βάνει αντικειμενικώς σέ ψηλότερη και πλέον περίοπτη θέσι
παρά τους περισσοτέρους σημαντικούς συμπολίτες του.
Ά π ό τό φυλλομέτρημα τών Αθηναϊκών εφημερίδων του 1845 βλέ
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πομε πώς τα Ληξούρι, τήν πρώτη τυπωμένη σάτυρα του Λασκαράτου,
δεν τήν έπρόσεξε ό τότε φιλολογικός κύκλος των 'Αθηνών. Το μονοπώλιο
της ποιήσεως το είχαν ακόμη οί λυρισμοί και οί σάτυρες των Σούτσων,
κάτι δηλαδή όλως διόλου αντίθετο της αισθητικής του Λασκαράτου. Κι
αργότερα, το 1861, στο Λύχνον του, άγανακτημένος για τήν τέτοια κατά
στασι τής τέχνης στην Ελλάδα, έδημοσίευσε ό Λασκαράτος το ποίημα
του Σούτσου «Ή ποίησις τής νεωτέρας Ελλάδος», βάνοντας ύποσημείωσι :
« Ό Κάλβος και ό Σολωμός ώδοποιοί μεγάλοι κ' οί δύο παρημέλησαν
τής γλώσσας μας τα κάλλη» τήν έξης σημείωσι : «Τα ποιητικά σεσκλο
σέλινα του κ. Σούτσου θα περάσουνε στους απογόνους μας για να τους
δείξουνε πώς, μια φορά οί προγονοί τους εσυνηθούσανε να κλειώνται
μέσ' στο γραφείο τους, να φτιάνουνε γλώσσες, γλώσσες παστές, όπου τις
έπαρουσίαζαν έπειτα στο έθνος για γλώσσες χλωρές κι όλοι τους έθαυ
μάζανε, μα κανείς δέν ήξερε σέ τί μπορούσανε να χρησιμέψουν».
'Αφορμή στή σάτυρα του Ληξουρίου έδωκε μια ζωηρή φιλονεικία τών
Ληξουριωτών. "Ενα ρέμμα χωρίζει τήν πόλι σέ δύο τμήματα και προκει
μένου να κτισθή ένας λιμενοβραχίονας έφιλονείκησαν από ποιο μέρος
θα έκτιζότανε. Ό Λασκαράτος διηγείται στους πρώτους στίχους πώς άρχισε
ή φιλονεικία. Και κατόπι προχωρεί :
"Ητανε ώς τόσο αδύνατο να πάη
κάθε μιανοϋ μέσ' στην αυλή του ό μόλος
κ έτσι στέκει καθένας και κοιτάει,
ώς που γίνεται δύο ο τόπος δλος.
"Από ενα μέρος πάνε οί Μαρτσελάδες,
άπα ταλλο από κει οί Δεμπονεράδες.
Γνρεύουνε κ' οί δύο μ" αναφορές
ό καθένας το μόλο στή μεριά του.
Φέρνουνε μέσα πρόφασες πολλές
και λέει εκεί καθένας τα δικά του.
Μα ή κυβέρνησι πριν άποφασίση
στέρνει άνθρωπο τής τέχνης να γνωρίση.
Ετούτη τή φορά ο αποσταλμένος
ήτανε κατά τύχη ένας τσαγγάρης,
πού εις τα μέρη του Πάπα γεννημένος,
τον είχε φέρει μαζί του ένας φλάρης
για ν αν του πατινάρη τα στιβάλια
και τδδειξε να κάνη μονογάλια.
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Ής τόσο ελαβθ χρεία ή Διοίκησί μας
και, σαν έ'ξυπνος ετούτος, τόνε κράζει
καί τον εβάνει ευθύς στη δούλεψί μας'
Γιατί δντις εϊναι ξένος δεν τη γνοιάζει
ποτέ τι πράγμα εϊν' άξιος να κάντ).
Μόνε : εϊναι ξένος; Ναϊσκε. Τόσο φθάνει.
Είδε τον τόπο, κι άκουσε τα δίκια',
και λέει : Σωπάτε τώρα να σας πω.
Για να μην πω πολλά μασκαραλίκια,
και για να ευχαριστήσω και τους δνό,
σε τρόπο που ό^ώνε σας ν άρέση,
εγώ σας τόνε βάνω μέσ' στη μέση.
"Ω ναθελ3 εϊναι τότε ό Φωτεινός,
αστέρας πού'ναι τώρα. Έκειόν, εκειόνε
νάθε μας στείλουν τότε, γιατί εκειος
όπσδναι το άνθος τοΰ μηχανικώνε,
ήθε μας βάλει βέβαια το λιμένα
απάνου στα χωράφια τα σπαρμένα.
Ή σκοτεινή άπόφασι του μηχανικού εξαγριώνει και τους δυό. Οί
Ντεμπονεράδες συσκέπτονται, ψευτοαρματώνονται, δημηγοροΟν κ' έπί τέ
λους αποφασίζουν να στείλουν πρεσβεία στους αντιθέτους.
Κι αρχίζει ή δεύτερη ραψωδία με περιγραφή τοϋ τί έκαναν στο μετα
ξύ οί αντίθετοι, δηλαδή οί Ποταμιότες, και κατόπι πώς οί απεσταλμένοι
ξεκινούν σε τρία ψοφάλογα, πώς οί σκύλοι τής άλλης γειτονιάς τους κακο
μεταχειρίζονται, πώς οί πρόκριτοι Ποταμιότες τους υποδέχονται καί πώς
συζητούν, κι αποφασίζουν να λυθή το ζήτημα στα χαρτιά (με τήν τράπου
λα), άλλα στο παιγνίδι απάνω μαλώνουν.
Στην τρίτη ραψωδία :
Στέκονται στο γιαλό οί Ντεμπονεράδες,
προσμένοντας τους τρεις καβαλαρέους
και οί περισσότεροι παίζουνε τσ' αμάδες
σαν τσον "Ελληνες, τσού τότε, τοϋ ''Αχιλλέους.
ΆκοΟν τις κακές ειδήσεις, αγριεύουν καί ξεκινούν να πολεμήσουν,
άλλα οί αντίθετοι τους νικούν καί διηγούνται κατόπι, ώς πού νύχτωσε, τα
κωμικά τους, τα ανύπαρκτα κατορθώματα.
'Από τοντα ελεγόντανε χιλιάδες·
κ' εϊν από κειά πού λέγονται ως και τώρα
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οχ τσου πολιτικούς ύποκριτάδες,
όπου πάνε βονρλίζονταζ τη χώρα,
νομίζοντες πώς βέβια δεν γνωρίζοννται,
μα ειν δλοι γνωρισμένοι και θεατρίζοννται.
Ώς τόσο ή Νύχτα ερχότουνε γδυμένη,
μ ενα σεντόνι μοναχό στην πλάτη,
όμορφη μωροπούλα αναθρεμμένη
εΧς το χορό, στο θέατρο, στο κρεβάτι.
5
Ανασκαμνίζεται γλυκά και πγαίνει
να πέση να ήσυχάση δουλιασμένη.
Ή τετάρτη και τελευταία ραψφδία σατυρίζει τον κλήρο. Το όνειρο
ενός παπα κάνει τους Ντεμπονεράδες να ζητήσουν άπο το Δεσπότη άφορεσμό των αντιθέτων. Άλλα και οι Ποταμιότες ενεργούν τα ϊδια, ώστε,
πληρωμένος κι άπο τους δύο ό Δεσπότης, δεν κάνει τον άφορεσμό, κι ό
ποιητής συμπεραίνει :
"Ω τον ασημιού μαγευτική λαμπράδα,
πώς στριφτείς το δεσπότη μας με μίας!
,Χ
Ω τάλλαρα την σήμερο μονάδα
της ανθρωπινής παντοδυναμίας.
"Ω Μοΰσα μου, στον αιώνα που βρεθήκαμε
ή κοίτα για παράδες f\ εχαθήκαμε.
Στην αυτοβιογραφία του μας λέει ό Λασκαράτος πώς το Ληξούρι του
είναι μια παιδιαρίστικη μίμησι του ωραίου ιταλικού ποιήματος La secchia
rapita του Ίταλοΰ νομικού και σοφοϋ 'Αλεξάνδρου T assoni. ΜοΟ έτυχε
να ιδώ το ποίημ' αυτό καί γνωρίζοντας το Ληξούρι τοΰ Λασκαράτου έπρόσεξα το υπόδειγμα. Είναι τυπωμένο στο Παρίσι το 1622 με ψευδώνυμο
Androvinci Melisone και σατυρίζει μια έχθρα μεταξύ Μπολώνιας καί Μόδενας έξ αιτίας της αρπαγής ενός ξύλινου κλάδου. — Καί είδα πράγματι
τον ϊδιο τρόπο διηγήσεως, τις ίδιες σχεδόν δημηγορίες, τήν περιγραφή
του οπλισμού και τα επεισόδια των άλογων καί τών σκυλιών καθώς καί
τή μάχη. "Ολα τάλλα όμως, ιδίως ή σάτυρα του Δεσπότη φαίνονται να είναι
του Λασκαράτου. Κι όσο μπορώ άπο ένθύμησι τώρα να κρίνω, στοχάζομαι
πώς δ,τι γελοιογραφικό βρίσκεται στο Ληξούρι είναι μίμησι άπο τον
Tassoni, δ,τι όμως υπάρχει σατυρικώτερο είναι του ϊδιου του Λασκαράτου.
'Αλλ' έάν, άσχετ' άπο τις λεπτομέρειες αυτές, κρίνωμε τό Ληξούρι,
πρέπει να πούμε πώς για τό στίχο του καί για το συγγραφικό του ύφος είναι
άπο τά τεχνικώτερα του σατυρικού είδους στή γλώσσα μας' κ' έχει ακόμα
μια δύναμι γελοιογραφίας καί κάποιο ρεαλιστικό χαρακτήρα, πού σπάνια
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τον συναντούμε στη φιλολογία μας· άλλα δεν είναι καθαυτό σάτυρα, σύμ
φωνα με την αυστηρά αισθητική άντίληψι. Θυμίζει περσότερο τους 'Ιτα
λούς εύθυμογράφους, τον Berni, τον Mauro, τον C aporali παρά την πρα
γματική σάτυρα, έκείνην πού μας τήν λέει ό Όράτιος γεννημένην άπό το
acetum italicum, άπό τήν ιταλική στυφάδα, και πού τή νοιώθουμε να μαστι
γώνη τήν κακία, να φιλοσοφή με στενή σκέψι, άλλα με βαθειάν αΐσθησι
της πραγματικότητος, να χαράκτη ρίζη, να καυτηριάζη και να άδικη κά
ποτε. Ή μίμησι, κι αν τήν ύποθέσωμε ολάκερη στο Ληξούρι, δέν θα είχε
πολύ μεγάλη σημασία, όπως έχει βέβαια στα άλλα είδη της ποιήσεως.
Οί σατυρικοί συχνά μιμοΟνται ό ένας τον άλλον και όμως αίσθητικώς, αντι
κειμενικώς για μας, είναι πρωτότυποι. Ό μεγάλος υποκειμενισμός του
σατυρικού ποιητή, πού του χρωματίζει τήν εκφρασι, σβήνει τ' άχνάρια
της μίμησης. Ό ζωντανός ρεαλισμός, πού υφαίνεται μέσα σέ κάθε αληθινή
σάτυρα, σκεπάζει μ' ενα πέπλο ζωηρού πάθους τό πρότυπο πού είχε στή
σύνθεσί του ό σατυρικός. "Ετσι ό Ρενιέ, π.χ. ό Τζούστι, ό Μάρστον, ό
Πώπ είναι σατυρικοί πρωτότυποι, αν κ' έχουν μιμηθή φανερά τον Ίου
βενάλη ιδίως και τον Όράτιο. Έξ εναντίας του Λασκαράτου τό Ληξούρι
δέν είναι κυρίως σάτυρα, γιατί εύθυμολογεΐ περισσότερο και ήθογραφεΐ
παρά σατυρίζει.
Τό αντίθετο μπορεί να πούμε για τήν άλλη σάτυρα τοϋ Λασκαράτου,
τή Βάρκα κανονιέρα, γραμμένη στην ϊδια περίπου εποχή. Τήν άντίθεσι
τή νιώθει κι ό ποιητής λέγοντας : «στο Ληξούρι είναι πολύς μύθος και
λίγη ιστορία. Στή Βάρκα κανονιέρα είναι πολλή ιστορία και λίγος μύθος».
Σωστότερα θα έλεγε : Στο Ληξούρι είναι πολύ εύθυμολογία και λίγη σά
τυρα, στή Βάρκα κανονιέρα είναι πολλή σάτυρα και λίγη εύθυμολογία.
Τό φιλελεύθερο αίσθημα στην Κεφαλληνία, πού κατόπι έγινε πόθος
της ενώσεως, ήταν αντιδραστικό εναντίον της 'Αγγλικής προστασίας και
των συνεργατών της. Ό Λασκαράτος συντηρητικός, πλανημένος άπό κά
ποιες λεπτομέρειες, εϊχε παρεξηγήσει τον αγώνα των φιλελευθέρων και
κατόπι τον ένωτικόν αγώνα των ριζοσπαστών. Και με τέτοια παρεξήγησι,
υπερασπιζόμενος τό θείο του Δελαδέτσιμα, έγραψε τή Βάρκα κανονιέρα,
πού εϊναι πράγματι πολιτική σάτυρα. Ό τίτλος είναι τό παρωνύμι κάποιας
ξένης γυναίκας ελαφρών ηθών, πασίγνωστης τότε στην Κεφαλληνία. Θα
διαβάσω λίγα μόνο έξάστιχα της Βάρκας κανονιέρας κι ας μου επιτρέψετε
να ξεφύγω δυο  τρεις φορές τήν ώμή λέξι, πού χρήσιμη στο σατυρικό
ποιητή, δέν ταιριάζει όμως ν' απαγγέλλεται σέ πλατύτερο κ' έτσι στολισμέ
νο μάλιστα άπό τόσες κυρίες κύκλο. «Ή επιφυλακτική φράσι μέσα στον
κόσμο, μας λέει ό Βολταΐρος, δέν είναι σεμνοτυφία* είναι ύποχρέωσι κα
λής ανατροφής».

