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Εισαγωγή 

 

Το υλικό της παρούσας εργασίας προέρχεται από την µελέτη του συνόλου των 

τευχών του περιοδικού Παναθήναια. Το περιοδικό αυτό δηµοσιεύεται χωρίς διακοπή 

από τον Οκτώβριο του 1900 έως τον Ιανουάριο του 1914 µε διευθυντή το Κίµωνα 

Μιχαηλίδη. Από τον Ιανουάριο του 1914 σταµατά να κυκλοφορεί µέχρι τον 

Αύγουστο του ίδιου χρόνου οπότε και αναλαµβάνει την διεύθυνσή του ο Γεώργιος 

Βλάχος. Υπό την νέα διεύθυνση του Βλάχου, το περιοδικό θα συνεχίσει να 

κυκλοφορεί µέχρι τον Μάρτιο του 1915 οπότε και θα τερµατίσει οριστικά την 

λειτουργία του.  

Ανάµεσα στους πρώτους συντάκτες του, που στην πλειοψηφία τους 

διατήρησαν σχέσεις µε το περιοδικό καθ’ όλη την διάρκεια των ετών αυτών, 

βρίσκουµε τα ονόµατα των Αριστοτέλη Κουρτίδης – που διατέλεσε και 

Αρχισυντάκτης – Χρ. ∆αραλέξη, Ν. Επισκοπόπουλου, Ιω. Ζερβού, ∆. Κακλαµάνου, 

Γρ. Καµπούρογλου, Ν. Λάσκαρη, ∆. Λαυράγκα, Α. Μωραϊτίδη, Γρ. Ξενόπουλου, Ιω. 

Πολέµη, Αρ. Προβελέγγιου, Εµµ. Ροΐδη, Αγγ. Σηµηριώτη. Γ. Σουρή, Γ. Στρατήγη, 

Στ. Στεφάνου, Γ. Β. Τσοκόπουλου κ.α.1  

Ανάµεσα στα ονόµατα αυτά βρίσκουµε από το πρώτο τεύχος και το όνοµα του 

Παύλου Νιρβάνα. Είναι ένας από τους συνεργάτες που δεν θα εγκαταλείψουν τα 

Παναθήναια µέχρι το τέλος της λειτουργίας τους.  

Το ενδιαφέρον µου για το πρόσωπο του Νιρβάνα αρχικά προκλήθηκε από το 

περιεχόµενο των χρονογραφηµάτων και των λογοτεχνικών κριτικών του. Στα κείµενα 

αυτά διακρίνει κανείς έναν ευρύτερο προβληµατισµό γύρω από το ζήτηµα της 

νεοελληνικής τέχνης και της ταυτότητας που αυτή θα πρέπει να έχει. Τόσο η εικόνα 

του προσωπικού του οράµατος – που σε µεγάλο βαθµό αντικατοπτρίζει το όραµα 

µιας οµάδας Ελλήνων της εποχής – αλλά και η ανάληψη της ευθύνης να συµβάλλει 

και ο ίδιος έµπρακτα στην επίτευξη του οράµατος αυτού είναι δύο πολύ γοητευτικά 

ζητήµατα που αναδύονται µέσα από τα γραπτά του Νιρβάνα.  

Για να καταφέρει τον σκοπό αυτό ο Νιρβάνας µέσα από τις σελίδες των 

Παναθηναίων αναλαµβάνει όλους τους ρόλους: γράφει ποιήµατα, διηγήµατα, 

θεατρικά έργα, επιστηµονικές µελέτες φιλοσοφικές και ιατρικές, χρονογραφήµατα 

και τέλος φιλολογικές και θεατρικές κριτικές.  
                                                 
1 Σύντοµη παρουσίαση της ιδεολογικής γραµµής του περιοδικού στο Χαράλαµπος – ∆ηµήτρης 
Γουνελάς, Η σοσιαλιστική συνείδηση στην ελληνική λογοτεχνία 1897-1912, Κέδρος, 1984, σσ. 296-306.  
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Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας εργασίας είναι πρώτα απ’ όλα 

τα καταδείξουµε ακριβώς αυτή τη πολυσχιδής ενασχόληση του Νιρβάνα µε αυτό που 

γενικότερα θα ονοµάζαµε το ζήτηµα της «πολιτισµικής ταυτότητας» της Ελλάδας την 

εποχή αυτή. Η αναζήτηση της ταυτότητας αυτής αλλά και η ρυθµιστική του διάθεση 

επ’ αυτής είναι όπως θα δούµε ένα από τα βασικά του κίνητρα. Και στην συνέχεια να 

δείξουµε πώς η αναζήτηση αυτή τον οδήγησε στο θέατρο και πώς τελικά η 

επαγγελµατική του ενασχόληση µε αυτό διαφοροποίησε τη στάση του απέναντι στο 

ζήτηµα της ελληνικής πολιτισµικής ταυτότητας. 

Για να παρακολουθήσουµε την παραπάνω πορεία του Νιρβάνα, θα 

καταγράψουµε µε χρονολογική σειρά την παρουσία του στο περιοδικό, αναζητώντας 

τα ιδεολογικά και αισθητικά µοτίβα που τον καθοδηγούν τόσο σαν διανοητή όσο και 

σαν καλλιτέχνη. Και στην συνέχεια θα προσπαθήσουµε να διακρίνουµε την 

σύγκρουση των µοτίβων αυτών µε την σύγχρονή του ελληνική πραγµατικότητα. Και 

νοµίζω, ότι  σύγκρουση αυτή δεν γίνεται σε κανέναν άλλο χώρο απ’ όσους έχει 

επιλέξει πιο έντονη από ότι στην σκηνή του θεάτρου. Μέσα από την περιγραφή της 

σύγκρουσης αυτής θα µπορέσουµε να διατυπώσουµε κάποιες πρώτες σκέψεις για τα 

ποικίλα ζητήµατα που σε αλληλεπίδραση καθόρισαν το πολιτισµικό περιβάλλον των 

αρχών του αιώνα, όπως η ανοχή ή µη στην πρόσληψη ξένων αισθητικών ρευµάτων 

στην ελληνική πνευµατική και καλλιτεχνική ζωή, η σχέση της σύγχρονης Ελλάδας µε 

την τέχνη της ελληνικής αρχαιότητας, το εύρος του ορίζοντα προσδοκιών των 

ανθρώπων της εποχής γύρω από την τέχνη, το ζήτηµα της γλώσσας κ.α. Γιατί µε 

οδηγό τα κείµενα του Νιρβάνα νιώθει κανείς ότι βρίσκεται στο κέντρο του 

αναβρασµού που χαρακτηρίζει τις πνευµατικές, καλλιτεχνικές αλλά και κοινωνικές 

αναζητήσεις των ανθρώπων των γραµµάτων και των τεχνών των αρχών του 20ου 

αιώνα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Έτος Α’ (1900-1901) 

Η συνεργασία του Παύλου Νιρβάνα µε τα Παναθήναια εγκαινιάζεται ήδη από 

το πρώτο τεύχος κυκλοφορίας του περιοδικού στις 15 Οκτωβρίου 1900, µε ένα άρθρο 

που φέρει τον τίτλο Μια αναδροµική έκθεσις.2 Στο άρθρο αυτό ο Νιρβάνας 

σκιαγραφεί το σύγχρονο πνευµατικό περιβάλλον των Αθηνών στο οποίο εισέρχεται 

το νέο περιοδικό, συγκρίνοντάς το µε αυτό της προηγούµενης γενιάς όπου οι 

αρθρογράφοι των φιλολογικών περιοδικών ήταν επαγγελµατίες σε άλλους χώρους – 

διπλωµάτες, γιατροί ή δηµόσιοι υπάλληλοι – και «ερασιτέχνες» συγγραφείς και 

µελετητές, αλλά παρόλα αυτά ικανοί να αναλύσουν και να µεταφράσουν κείµενα των 

Νίτσε, Στρίντµπεργκ και Χάουπτµαν.  

Τα ονόµατα των τριών αυτών συγγραφέων δεν αναφέρονται τυχαία από τον 

Νιρβάνα. Πρόκειται για τρεις συγγραφείς που διαβάζει πολύ,3 και όπως θα δούµε και 

στη συνέχεια ενδιαφέρεται το έργο τους να γίνει γνωστό στο ελληνικό κοινό. Επίσης, 

ο τρόπος µε τον οποίο ο Νιρβάνας αναφέρεται στο θέατρο µέσω των θεατρικών 

συγγραφέων Στρίντµπεργκ και Χάουπτµαν, είναι χαρακτηριστικός µιας ακόµη θέσης 

του Νιρβάνα που θα συναντήσουµε και σε µελλοντικά του κείµενα. Για τον Νιρβάνα 

η δραµατική και η θεατρική παραγωγή δεν αποτελούν έναν αποκοµµένο αυτοσκοπό, 

αλλά είναι και αυτές δείκτες προσέγγισης ενός ανώτερου στόχου, που δεν είναι άλλος 

από την πνευµατική και καλλιτεχνική πρόοδο των Ελλήνων, την εξέλιξη της χώρας, 

συγκριτικά όχι µόνο µε τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη, αλλά κυρίως µε την πνευµατική 

κληρονοµιά της δικής της αρχαιότητας. Η νοσταλγία για το χαµένο παρελθόν, 

εγγύτερο ή απώτερο, για τη χαµένη αρµονία και οµορφιά και η απογοήτευση για τη 

σύγχρονη πνευµατική κατάσταση της Ελλάδας, που αναδύεται ήδη από το πρώτο 

άρθρο του στο νέο περιοδικό, διαποτίζει σχεδόν κάθε του κείµενο, όπως θα δούµε και 

στη συνέχεια.  

Οι δύο αυτοί άξονες, από τη µια η αντιµετώπιση της τέχνης του θεάτρου ως 

µέσου επαφής µε έναν κόσµο που διαπνέεται από το Ύψος, και από την άλλη η 

πεποίθηση ότι ο κόσµος αυτός υλοποιήθηκε από τους Έλληνες της αρχαιότητας, 

διατρέχουν τη σκέψη του Νιρβάνα, όπως αυτή ξεδιπλώνεται στα άρθρα του στα 

Παναθήναια. Χαρακτηριστική και των δύο αυτών θέσεών του είναι η ειρωνεία µε την 

                                                 
2 Παναθήναια, Έτος Α’, τ.χ. 1, 15 Οκτωβρίου 1900, σσ. 23-25.  
3 Ένα χρόνο πριν στο περιοδικό Τέχνη ο Νιρβάνας δηµοσιεύει σε τρεις συνέχειες µία από τις πρώτες 
µελέτες που κυκλοφόρησαν στη Ελλάδα γύρω από την φιλοσοφία του Νίτσε. Βλ. Η Τέχνη, τ.χ. 4, 
Φεβρουάριος 1899, σσ. 75-79, τ.χ. 5, Μάρτιος 1899, σσ. 108-113 και τ.χ. 6, Απρίλιος 1899, σσ. 133-
137.   
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οποία αντιµετωπίζει τις ανακοινώσεις που βγαίνουν το φθινόπωρο του 1900 για τον 

πλούσιο καλλιτεχνικό χειµώνα που θα ακολουθήσει. Στο απόσπασµα που ακολουθεί, 

όχι µόνο δεν δείχνει να ενθουσιάζεται από την αύξηση των θεαµάτων που θα 

παρουσιαστούν στις αθηναϊκές σκηνές, αλλά αντίθετα, τουλάχιστον σε επίπεδο 

ρητορικής, δείχνει να ενοχλείται από την αντιµετώπιση της τέχνης του θεάτρου ως 

µόδας ευρωπαϊκής και ως µέσου διασκέδασης.    

 

«Μας αρκεί οπωσδήποτε ότι αργά ή γρήγορα θα έχωµεν τον χειµώνα µας και ότι, 

καθώς προµηνύεται τουλάχιστον, δεν θα λείψη τίποτε από ό, τι αποτελεί την δόξαν και την 

αγαλλίασιν του αθηναϊκού χειµώνος. Το ναυάγιον του δελτίου των µετεωρολογικών 

πιθανοτήτων, ναυάγιον το οποίον µας εστέρησεν οπωσδήποτε µίαν διασκέδασιν, την οποίαν 

έχουν όλοι οι χαζοί των ευρωπαϊκών µεγαλοπόλεων, οι χάσκοντες εµπρός εις τας σχετικάς 

τοιχοκολλήσεις και διασκεδάζοντες µε τας πλάνας µιας αορίστου επιστήµης, δεν είνε λόγος 

να µας εµποδίση να κάµωµεν το κοινωνικόν προγνωστικόν του χειµώνος. Και καθ’ όλας τας 

πιθανότητας θα έχωµεν εις τας Αθήνας καταιγίδας καλλιτεχνίας. Η “Μουσική Εταιρεία”, ο 

“Παρνασσός”, η “Εταιρεία των Φιλοτέχνων”, η “Καλλιτεχνική Ένωσις”, η “Πινακοθήκη”, η 

“Σχολή των Ωραίων Τεχνών”, η “∆ραµατική Σχολή” όλα φαίνονται εις την καλοκαιρινήν 

αυτήν αρχήν του χειµώνος κεκορεσµένα από ηλεκτρισµόν, είµαι δε βέβαιος ότι ο Παρθενών, 

τα Προπύλαια, το Ερεχθείον και όλα ταρχαία µάρµαρα τα επί της γης και υπό την γην θα 

κατελήφθησαν ήδη από ανατριχίλας ζωής. Και επειδή εις τον τόπον αυτόν όλα τα καλά και 

τα κακά πράγµατα µας έρχονται αιφνίδια και χωρίς να τα περιµένωµεν, όπως οι πονόδοντοι 

και τα λαχεία, δεν έχει κανείς παρά να ευχηθή: όλη αυτή η καλλιτεχνία να µας έβγη εις 

καλόν. […] Και θα ήθελε µεν να ευχηθή κανείς να έβλεπεν ύστερ’ από όλον αυτόν τον 

καλλιτεχνικόν ηλεκτρισµόν περισσότερα µάτια και περισσοτέρας ακοάς καθαρισµένας διά 

την αίσθησιν του ωραίου και ολιγώτερα χέρια κινούµενα προς τας χορδάς και τας οθόνας και 

τα φαντάσµατα των δραµάτων».4 

   

Αντίθετα, όπως λέει και στο δεύτερο χρονογράφηµα που υπογράφει τη χρονιά 

αυτή, το ελληνικό κοινό όχι µόνο δεν «καθαίρεται» από την επαφή του µε την τέχνη, 

αλλά δεν µπορεί καν να την απολαύσει µιας και το ενδιαφέρον του εξαντλείται στο 

να ασκεί άσκοπα κριτική.5 Θύµα της κριτικής αυτής είναι, όπως λέει, και το ελληνικό 

Μελόδραµα που «αναντιρρήτως παρουσιάζει µίαν από τας ειλικρινεστέρας και πλέον 

αξίας σεβασµού και αγάπης προσπαθείας της καλλιτεχνικής µας κινήσεως».6  

                                                 
4 Παναθήναια, Έτος Α’, τ.χ. 2, 31 Οκτωβρίου 1900, σελ 73. 
5 Παναθήναια, Έτος Α’, τ.χ. 4, 30 Νοεµβρίου 1900, σσ. 157-158. 
6 Ό.π.  
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Η αναγνώριση ότι και το κοινό έχει ευθύνη για το επίπεδο των θεαµάτων που 

παρουσιάζονται στην αθηναϊκή σκηνή, και η ελπίδα ότι το κοινό αυτό είναι ικανό να 

επιβάλλει µια υψηλότερη καλλιτεχνική αισθητική αν αφυπνιστεί διαπνέει όλα του τα 

κείµενα. Άλλωστε από την στήλη των χρονογραφηµάτων του, έχει ως στόχο να 

αγγίξει ακριβώς αυτό το κοινό και λιγότερο τους ειδικούς. Και είναι σε αυτό το κοινό 

που ο Νιρβάνας θέλει να εµφυσήσει τις δικές του αισθητικές αρχές, ενηµερώνοντας 

και εξοικειώνοντας το πρώτα όχι µε ένα ξένο τρόπο ζωής – τον ευρωπαϊκό τρόπο 

ζωής, αναπόσπαστο κοµµάτι του οποίου ήταν το θέατρο – αλλά µε τη σκέψη και τα 

κείµενα αυτών που αναγνωρίζει ως κορυφαίους διανοητές στην Ευρώπη.  

Το πρώτο αυτό έτος λειτουργίας του περιοδικού, ο Νιρβάνας, εκτός από τα 

δύο χρονογραφήµατα στα οποία αναφερθήκαµε δηµοσίευσε και µια κριτική για την 

έκδοση του πρώτου συγκεντρωτικού τόµου µε τα διηγήµατα του Γρ. Ξενόπουλου. 

Στην κριτική του αυτή µαθαίνουµε για τον φιλικό δεσµό πολλών ετών που συνδέει 

τους δύο άντρες, τον Νιρβάνα και τον Ξενόπουλο, έναν δεσµό που από την παιδική 

ηλικία συνεχίστηκε µέχρι τις σελίδες της Τέχνης, όπου, όπως λέει ο Νιρβάνας, ο 

Ξενόπουλος δέχτηκε «γενναίως» µαζί µε τους άλλους το χρίσµα του «µαλλιαρού».7 

Επίσης, ο Νιρβάνας αναφέρει την επίδραση συγγραφέων όπως ο Λεµαίτρ και ο Ίψεν 

στο έργο του Ξενόπουλου, αλλά και τον «φιλονεϊσµόν», την «καινοµανίαν» του που 

τα πρώτα του χρόνια τον έκανε να ακολουθήσει κάθε νέα τάση και να συµµετέχει σε 

όλες τις φιλολογικές «µικροεπαναστάσεις».8 Γενικότερα, στο άρθρο του ο Νιρβάνας 

ενώ εκφράζει την συµπάθειά του για τον φίλο του Ξενόπουλο, αναφερόµενος στο 

έργο του προβάλλει µια σειρά από λόγους για τους οποίους ορισµένες από τις 

βασικές καλλιτεχνικές επιλογές του Ξενόπουλου δεν τον βρίσκουν σύµφωνο.  

Στην παρούσα εργασία δεν θα ασχοληθούµε µε τις κριτικές του Νιρβάνα γύρω 

από λογοτεχνικά κείµενα. Έτσι, την κριτική του γύρω από τα διηγήµατα του 

Ξενόπουλου δεν θα την εντάξουµε σε κάποια φιλολογική συζήτηση. Αυτό που 

περισσότερο µας ενδιαφέρει είναι η παρουσίαση του αντίκτυπου που οι αισθητικές 

απόψεις των δύο αυτών λογοτεχνών είχαν στις αρχικά φιλικές τους σχέσεις, όταν τα 

κείµενά τους ήρθαν αντιµέτωπα όχι στις σελίδες περιοδικών, αλλά στο θέατρο. Η 

πορεία της σχέσης τους είναι ικανή να παρακολουθηθεί ως έναν βαθµό και µέσα από 

τις σελίδες των Παναθηναίων· για τον λόγο αυτό παρουσιάζεται εδώ η κριτική του 

Νιρβάνα για τον Ξενόπουλο.  
                                                 
7 Παναθήναια, Έτος Α’, τ.χ. 21, 15 Αυγούστου 1901, σσ. 346-349. 
8 Ό.π. σελ. 347. 
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Τη συµπόρευση των δύο συγγραφέων τα πρώτα χρόνια του αιώνα µέσα στο 

στρατόπεδο των «προοδευτικών» δείχνει και µια ακόµα αναφορά που βρίσκουµε στις 

σελίδες του περιοδικού, αλλά αυτή τη φορά γραµµένη από τον Ξενόπουλο για τον 

Νιρβάνα. Στην ίδια στήλη της «Φιλολογική Ζωής», ο Ξενόπουλος αναφερόµενος 

στην έκδοση των Αναλέκτων του Άγγελου Βλάχου, κατηγορεί τον συγγραφέα για 

συντηρητισµό και άρνηση αποδοχής των ιδεών της «νέας γενιάς» καλλιτεχνών στους 

οποίους συγκαταλέγει και τον Νιρβάνα.9 Ο βασικός συνδετικός δεσµός όλων αυτών 

των νέων συγγραφέων, όπως αναφέρει ο Ξενόπουλος, είναι ότι στη γλώσσα 

«ακολουθούν το σύστηµα του µεγάλου Σολωµού», και για τον λόγο αυτό η 

προσπάθειά τους, όπως λέει χαρακτηριστικά χρησιµοποιώντας µια ρήση του 

Κωνσταντίνου Χρηστοµάνου, είναι «αδύνατον να µην καταλήξη εις 

αφροστεφάνωµα».10    

Και έχει ενδιαφέρον ότι τόσο ο Ξενόπουλος, όσο και ο Νιρβάνας, 

αποδέχονται ότι δεν ακολουθούν τα ίδια καλλιτεχνικά δόγµατα, αλλά ότι παρ’ όλα 

αυτά ανήκουν στο ίδιο στρατόπεδο, αυτό της «πρωτοπορίας», που επιθυµεί την 

εξοικείωση και την επικοινωνία µε τις ξένες καλλιτεχνικές τάσεις στη νεοελληνική 

τέχνη. Φαίνεται, δηλαδή, ότι την εποχή αυτή η έννοια της πρωτοπορίας υιοθετείται 

από συγγραφείς διαφορετικών καλλιτεχνικών τάσεων, όπως ο Νιρβάνας και ο 

Ξενόπουλος, γιατί η χρήση της παραπέµπει όχι µόνο στο κοινό τους ενδιαφέρον προς 

τις νεώτερες εξελίξεις γύρω από την τέχνη, αλλά και στην έκφραση αποδοκιµασίας 

προς τις «συντηρητικές» ιδέες µιας άλλης οµάδας Ελλήνων διανοουµένων και 

συγγραφέων που ανήκαν στην προηγούµενη γενιά. Και το ζήτηµα της γλώσσας είναι 

στο επίκεντρο της διαµάχης αυτής, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ιδέα περί 

τέχνης ή περί αισθητικής. Έτσι, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η συσπείρωση των 

νέων συγγραφέων γύρω από την έννοια της πρωτοπορίας δεν εµφορείται από την 

διάθεση να διαµορφώσουν µια τέχνη κατά τα δυτικά πρότυπα – έχουµε δει τον 

θαυµασµό του Νιρβάνα για το ελληνικό παρελθόν – αλλά να µέσα από τα διδάγµατα 

των ξένων κινηµάτων να εκσυγχρονίσουν την ελληνική τέχνη, κάνοντάς την πιο 

βαθιά εθνική και όχι προγονόπληκτη – πρόκειται για έναν όρο που συχνά αντιµάχεται 

ο Νιρβάνας µέσα σε χρονογραφήµατα. Βλέπουµε, δηλαδή, ότι το ενδιαφέρον για την 

σύγχρονη ευρωπαϊκή τέχνη συνδέεται άµεσα µε το αίτηµα για καθορισµό µιας 

ταυτότητας εθνικής.        
                                                 
9 Παναθήναια, Έτος Α’, τ.χ. 20, 31 Ιουλίου 1901, σσ. 307-309. 
10 Ό.π. σελ. 309. 
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Τέλος, τη χρονιά αυτή ο Νιρβάνας θα δηµοσιεύσει στο περιοδικό και κάποια 

λογοτεχνικά του κείµενα. Πρόκειται για το διήγηµα Ένα ∆έντρο,11 για το πεζό ποίηµα 

Ία12 και για τη µετάφραση του διηγήµατος του Μορεάς, Φίλος και Φίλων, από τα 

γαλλικά.13 Πολύ σηµαντικό για τις σχέσεις του Νιρβάνα µε τον πνευµατικό και 

καλλιτεχνικό κόσµο της εποχής, είναι να αναφέρουµε ότι το πεζό του ποίηµα το 

αφιερώνει στον ιδρυτή της Νέας Σκηνής Κωνσταντίνο Χρηστοµάνο. 

  

Έτος Β’ (1901-1902) 

Πολύ περιορισµένη είναι η αρθρογραφία του και κατά το δεύτερο έτος 

κυκλοφορίας του περιοδικού. Τη χρονιά αυτή δηµοσιεύει τρία άρθρα στη στήλη 

Φυσιογνωµίαι της ηµέρας14 καθώς επίσης δύο διηγήµατα το πρώτο µε τίτλο Στις όχθες 

του ποταµού και το δεύτερο το Ανδρόγυνο και µία Ωδή στον Φράττη.15 Επίσης, όπως 

µαθαίνουµε από δηµοσίευµα του περιοδικού συµµετέχει στην επιτροπή που ιδρύθηκε 

από τους Αριστοµένη Προβελέγγιο, Αριστοτέλη Κουρτίδη, Νίκο Επισκοπόπουλο και 

Κίµωνα Μιχαηλίδη, µε σκοπό τη συλλογή χρηµάτων για ανέγερση προτοµής του 

Σολωµού στην Αθήνα.16 

Στα τρία άρθρα του υπό τον τίτλο «Φυσιογνωµίες της ηµέρας» συναντάµε 

αρκετά σηµαντικές πληροφορίες τόσο για το θέατρο της εποχής, όσο και για τη 

στάση του ιδίου απέναντι σε ανθρώπους και γεγονότα που έπαιξαν πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην πορεία του ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πρώτο άρθρο  

είναι αφιερωµένο στον πρίγκιπα Νικόλαο και έχει τίτλο Ο Αττικός Πρίγκηψ. 

Πρόκειται για ένα εγκωµιαστικό κείµενο για την προσωπικότητα του νεαρού 

πρίγκιπα, µε τον οποίο ο Νιρβάνας όπως µαθαίνουµε είχε συνταξιδέψει στο 

Μαυροβούνιο στο πλαίσιο κρατικής αποστολής. Ο Νιρβάνας µέσα από το κείµενό 

του αφήνει να φανεί όλη η γοητεία που ο πρίγκιπας άσκησε επάνω του, µια γοητεία 

που όπως λέει και ο ίδιος, σχετίζεται άµεσα µε το έντονο ενδιαφέρον του Νικόλαου 

για τις τέχνες και τα γράµµατα. Στο πρόσωπο του πρίγκιπα οι ελπίδες του Νιρβάνα 

                                                 
11 Παναθήναια, Έτος Α’, τ.χ. 6, 31 ∆εκεµβρίου 1900, σσ. 210-211. 
12 Παναθήναια, Έτος Α’, τ.χ. 10, 30 Φεβρουαρίου 1901, σσ. 384-385. 
13 Παναθήναια, Έτος Α’, τ.χ. 20, 31 Ιουλίου 1901, σσ. 296-298 και τ.χ. 21, 15 Αυγούστου 1901, σσ. 
328-331. 
14 Παναθήναια, Έτος Β’, τ.χ. 30, 31 ∆εκεµβρίου 1901, σελ. 203 – τ.χ. 34, 28 Φεβρουαρίου 1902, σσ. 
331-332 – τ.χ. 37, 15 Απριλίου 1902, σσ. 27-28.   
15 Παναθήναια, Έτος Β’, τ.χ. 30, 31 ∆εκεµβρίου 1901, σσ. 180-181, τ.χ. 39, 15 Μαΐου 1902, σσ. 73-81 
και τ.χ. 41, 15 Ιουνίου 1902, σσ. 138-140.  
16 Παναθήναια, Έτος Β’, τ.χ. 42, 30 Ιουνίου 1902, Γράµµατα – Τέχνη – Επιστήµη. Ολιγόστιχα, σελ. 191 
και τ.χ. 43, 15 Ιουλίου 1902, Γράµµατα – Τέχνη – Επιστήµη, σελ. 221.  
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για µια οργανωµένη και συντονισµένη από το κράτος πνευµατική ζωή φαίνονται να 

παίρνουν σάρκα και οστά:  

 

«Ο αβρός αιθήρ της αττικής ηµέρας εχάρισε – προτού καµµία ποιητική καθιέρωσις 

τον απονείµη – εχάρισε τον ευγενή τίτλον εις τον ηγεµονίδην, τον οποίον προ πάσης 

επισήµου θελήσεως ή αποφάσεως, η ιδία αυτού ψυχή έταξε επί κεφαλής της νεοελληνικής 

Τέχνης και όστις σήµερον συγκεντρώνει, παρά την θυµέλην του Βασιλικού Θεάτρου, τα 

βλέµµατα της σκεπτοµένης και φανταζοµένης Ελλάδος».17 

 

Ενδιαφέρον έχει ότι µετά τον επικεφαλής του Βασιλικού Θεάτρου 

παρουσιάζει στο επόµενο άρθρο του τον ιδρυτή του άλλου νέου θεατρικού 

οργανισµού της εποχής, τον Κωνσταντίνο Χρηστοµάνο της Νέας Σκηνής. Και στην 

περίπτωση του Χρηστοµάνου ο Νιρβάνας καταπιάνεται µε την παρουσίαση των 

προσωπικών του εντυπώσεων από την προσωπικότητα του ανθρώπου.  

Από το κείµενό του δεν παίρνουµε πολλές ειδήσεις για τη θεατρική 

δραστηριότητα της Νέας Σκηνής, αλλά πληροφορούµαστε από την µια τον έντονο 

ενθουσιασµό που η ίδρυσή της είχε προκαλέσει σε µερίδα λογίων όπως ο Νιρβάνας 

αλλά και την απογοήτευση που οι ίδιοι γνώρισαν πολύ σύντοµα από τον ιδρυτή της 

λόγω του τρόπου διαχείρισης του νέου αυτού θεατρικού οργανισµού. Η παραπάνω 

τροπή γίνεται εµφανής από την αµφιθυµία του Νιρβάνα απέναντι στον Χρηστοµάνο, 

αµφιθυµία τόσο έντονη που τελικά τον αναγκάζει να µιλήσει για την ύπαρξη δύο 

«σιλουετών» µέσα στον ίδιο άνθρωπο. Στην πρώτη σιλουέτα ο Νιρβάνας αναγνωρίζει 

τον χαρισµατικό άνθρωπο, ένα από τα «πλάσµατα που δηµιουργούν µερικαί σοφαί 

δυνάµεις της φύσεως διά κάποιαν απολογίαν», έναν «ονειροπόλο της ελληνικής 

Αναγεννήσεως, εµψυχώσας µιαν πρωΐαν την κόγχην του ∆ιονυσιακού Θεάτρου, µε 

τους ωραιοτέρους λόγους, οι οποίοι εδόνησαν τον ιερόν εκείνον αέρα από τους 

χρόνους της ελληνικής τραγωδίας».18 Στην δεύτερη «σιλουέτα» βλέπει τον 

«άνθρωπο-µηχανή»:  

 

«Ο ονειροπόλος της ερηµονήσου του Αιγαίου, ευρίσκεται περικυκλωµένος ένα 

απόγευµα εις το Ζάπειον από το πλέον ασύµφυλον κράµα των Αθηναίων, από ανθρώπους 

προσβλέποντας αλλήλους µε απορίαν, µη αναγνωριζοµένους µεταξύ των, και απαγγέλει µε 

την ιδίαν ωραίαν φωνήν, την οποίαν ηγάπησεν η Αυτοκρατόρισσα, απαγγέλει επί δύο ώρας 
                                                 
17 Παναθήναια, Έτος Β’, τ.χ. 30, 31 ∆εκεµβρίου 1901, σελ. 203. 
18 Παναθήναια, Έτος Β’, τ.χ. 34, 28 Φεβρουαρίου 1902, σελ. 331. 
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ένα καταστατικό ανωνύµου εταιρίας, συντεταγµένον από δικηγόρον, το οποίον θα έφερε 

πλήξιν και εις… νοµικόν φροντιστήριον ακόµη. Μοιράζει υπουργήµατα και µετοχάς, 

δηµιουργεί τιτλοφόρους της Νέας Σκηνής ων ουκ έστιν αριθµός, παραγγέλλει δράµατα επί 

υποθέσεων τας οποίας προσφέρει ο ίδιος εις άνδρας και γυναίκας οι οποίοι δεν ωνειρεύθησαν 

ποτέ δόξαν δραµατικών συγγραφέων». 19         

 

Και η παρουσίαση του Χρηστοµάνου καταλήγει λίγο πιο κάτω µε τη φράση 

«Όταν δεν τον µισή κανείς δεν µπορεί παρά να τον λατρεύει».  

Πέρα από την πληροφορία που λαµβάνουµε για την προσπάθεια του 

Χρηστοµάνου να διευρύνει τον κύκλο επαφών και χρηµατοδότησης της Νέας 

Σκηνής, πολύ ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία έχει το πόσο ζωντανό είναι το 

όραµα και ο πόθος του Νιρβάνα για µια αναγέννηση της ελληνικής τέχνης, µια 

αναγέννηση, που όπως λέει, έχει να συµβεί «από τους χρόνους της ελληνικής 

τραγωδίας» και της οποίας υποκινητής θα µπορούσε να είναι και ο Χρηστοµάνος – 

όπως και ο Νικόλαος σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο του που εξετάσαµε. Αλλά 

για να αρχίσουµε να σχηµατίζουµε µια εικόνα του τι ακριβώς ο Νιρβάνας εννοεί 

«αναγέννηση» έχει σηµασία να δούµε τον τρόπο µε τον οποίο ο ίδιος προσλαµβάνει 

και ερµηνεύει το εγχείρηµα του Χρηστοµάνου:  

 

«Την Νέαν Σκηνήν εφαντάσθη µίαν σκηνήν αριστοκράτιδα, µίαν σκηνήν αιθούσης 

διά τους ολίγους, προσηλυτίζουσαν βαθµηδόν τας εκλεκτάς φύσεις εις την άµωµον 

θρησκείαν της ωραιότητος, µία σκηνήν πνευµατικήν, απλήν, κλασικήν, περιφρονήτριαν των 

διακόσµων και της σκηνοθεσίας, παντός ό,τι απατά και θαµβώνει ή επισκιάζει την ψυχήν των 

έργων».20  

 

Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι ο Νιρβάνας όχι µόνο έχει κατασταλάξει ως 

προς τον προσανατολισµό που θα πρέπει να έχει η ελληνική τέχνη, δηλαδή, να 

ακολουθήσει µια πορεία που θα την οδηγήσει στο αρχαιοελληνικό της παρελθόν, 

αλλά παρουσιάζει και τις πρώτες αρχές ως προς το ποιοι θα πρέπει να είναι οι 

ειδικότεροι αισθητικοί της στόχοι ώστε να προσεγγίσει το ιδανικό αυτό. Και το 

ιδανικό αυτό, δεν σχετίζεται µε τη διαµόρφωση µιας επαγγελµατικής θεατρικής 

σκηνής ή επαγγελµατικών θεατρικών φορέων που θα παρέχουν διασκέδαση στον λαό 

όλο το χρόνο κατά τα δυτικά πρότυπα, αλλά µε τη θέσπιση εκ νέου µιας «αµώµου 
                                                 
19 Παναθήναια, Έτος Β’, τ.χ. 34, 28 Φεβρουαρίου 1902, σελ. 331-332. 
20 Παναθήναια, Έτος Β’, τ.χ. 34, 28 Φεβρουαρίου 1902, σελ. 331. 
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θρησκείας» «κλασικής» και «πνευµατικής». Η τέχνη, και ειδικότερα το θέατρο 

αποτελούν το µέσο προσηλυτισµού για τη διαµόρφωση µιας νέας κοινωνίας που 

αρχικά θα ξεκινήσει από «ολίγους» αλλά που στη συνέχεια θα παρασύρει όλους τους 

εκλεκτούς στους κόλπους της. Ενδιαφέρον, βέβαια, παρουσιάζει το ότι στη χορεία 

των «εκλεκτών» αυτών συγκαταλέγει και τον πρίγκηπα Νικόλαο, παραγνωρίζοντας 

τη σχέση του µε την δύση και τα ήθη της, θεατρικά και µη. Απ’ ότι φαίνεται από το 

άρθρο Ο Αττικός Πρίγκηψ, ο Νιρβάνας θεωρεί ότι ο Νικόλαος εκπροσωπεί αρετές 

καθαρά ελληνικές, όπως η «αττική χάρις εις το παράστηµα», η «αττική διαφάνεια και 

δροσερότητα εις το βλέµµα» και η «αττική υγρότητα εις το κίνηµα».21   

Η περιφρόνησή του προς το θέατρο που αποτελεί λαϊκό και εύπεπτο µέσο 

διασκέδασης φαίνεται και στο τρίτο άρθρο του, το οποίο είναι αφιερωµένο στον 

Έλληνα µουσικό Ναπολέοντα Λαµπελέτ που ζούσε στο Λονδίνο και είχε επισκεφτεί 

την Αθήνα. Όπως λέει, ο µεγάλος αυτός καλλιτέχνης πέρασε «απαρατήρητος» ακόµα 

και από τους δηµοσιογράφους που δεν βρήκαν λίγο χώρο να του αφιερώσουν 

«µεταξύ των µαρτύρων της δίκης Καρτάλη και των τενόρων των υπαιθρίων 

θεάτρων».22  

Τέλος, σηµαντική για τη σχέση του Νιρβάνα µε τον θεατρικό κόσµο της 

εποχής είναι η αναφορά που κάνει σε αυτόν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, στην ανοιχτή 

επιστολή που απευθύνει προς τον Βασιλιά µε ηµεροµηνία 25 Μαρτίου 1902 και η 

οποία αφορά την λειτουργία του Βασιλικού Θεάτρου. Στην επιστολή αυτή που 

δηµοσιεύεται στο 37ο τεύχος του περιοδικού (15 Απριλίου 1902) ο Ξενόπουλος 

αναφερόµενος στην ανάγκη ορισµού ενός νέου διευθυντή του Β. Θεάτρου, που θα 

αντικαταστήσει τον Στέφανο Στεφάνου προτείνει πέρα από τον Κ. Χρηστοµάνο, που 

όπως λέει είναι ήδη δοκιµασµένος, τους Κ. Παλαµά, Γ. ∆ροσίνη, ∆. Κακλαµάνο, Αρ. 

Κουρτίδη, Π. Αποστολίδη (Π. Νιρβάνα) και Ν. Επισκοπόπουλο.23  

 

Έτος Γ’(1902-1903) 

Η αρθρογραφία του Νιρβάνα το τρίτο έτος των Παναθηναίων δεν αναφέρεται 

καθόλου στη θεατρική τέχνη. Το έτος αυτό δηµοσιεύει ένα απόσπασµα από τις 

ταξιδιωτικές του διηγήσεις µε τίτλο Τσερναγόρα,24 ένα διήγηµα µε τίτλο Αι ηµέραι του 

                                                 
21 Παναθήναια, Έτος Β’, τ.χ. 30, 31 ∆εκεµβρίου 1901, σελ. 203. 
22 Παναθήναια, Έτος Β’, τ.χ. 37, 15 Απριλίου 1902, σελ. 27. 
23 Παναθήναια, Έτος Β’, τ.χ. 37, 15 Απριλίου 1902, σελ. 3-4. 
24 Παναθήναια, Έτος Γ’, τ.χ. 50, 31 Οκτωβρίου 1902, σσ. 46-50. 
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κ. Ασόφου25 – πρόκειται για την πρώτη αναφορά του σηµαντικού αυτού «ήρωα» του 

Νιρβάνα, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στα χρονογραφήµατα του συγγραφέα όταν 

αυτός αναλάβει τη στήλη του «∆εκαπενθηµέρου» – πέντε άρθρα στην στήλη του 

«∆εκαπενθηµέρου» Φιλολογική Ζωή για έργα των Γ. ∆ροσίνη,26 Ιωαννίδου 

Βοσπορίτου,27 Γ. Σουρή,28 Μ. Μαλακάση, Σ. Σκίπη, Αχ. Π. Βενετά,29 για µια 

συλλογή µε έργα Ερωτικών Μυθογράφων της Ιταλίας του 14ου, 15ου και 16ου αιώνα 

που του έστειλε από το Παρίσι ο Γάλλος φίλος του κριτικός και ποιητής Ed. Sansot – 

Orland30 και, τέλος, σε δύο συνέχειες η έρευνα που διεξήγαγε για τα Παναθήναια µε 

θέµα την Γλώσσα µας: Έρευνα ψυχολογική και πρακτική.31 

Από τα κείµενά του αυτά παρατηρούµε ότι τα πρώτα έτη λειτουργίας των 

Παναθηναίων το ενδιαφέρον του Νιρβάνα για την τέχνη του θεάτρου είναι 

περιορισµένο, καθώς η φιλολογική παραγωγή της εποχής του µονοπωλεί σχεδόν το 

ενδιαφέρον του. Ο προσανατολισµός του προς την τέχνη της γραφής δεν θα πάψει να 

τον ακολουθεί και τα επόµενα χρόνια. Φιλολογική, όπως θα δούµε θα είναι πάντα η 

µατιά που έχει ο Νιρβάνας και για την τέχνη του θεάτρου. Με την διαφορά, βέβαια, 

ότι από 1907 και µετά, όταν δηλαδή θα κάνει την πρώτη του προσπάθεια για 

θεατρική συγγραφή µε τον Αρχιτέκτονα Μάρθα, ο νηφάλιος και αποστασιοποιηµένος 

κριτικός που εµφανίζεται εδώ θα δώσει τη θέση του στον µάχιµο δηµιουργό και 

υπερασπιστή των δικών του αισθητικών θεωριών. Στα κείµενα της χρονιάς που 

παρακολουθούµε τώρα, διακρίνει κανείς µια διάθεση συµβιβαστική ακόµα και για 

ζητήµατα όπως το γλωσσικό, – δεν είναι τυχαίο ότι διεξάγει µια «επιστηµονική 

έρευνα» γύρω από την γλώσσα – των οποίων στην συνέχεια θα γίνει µαχητικός 

υπερασπιστής. Πιστεύω ότι η ενασχόλησή του µε το θέατρο της εποχής του και η 

εµπλοκή του στους εµπορικούς και καλλιτεχνικούς κανόνες που το καθόριζαν, είναι 

ένας από τους βασικούς λόγους αύξησης της µαχητικότητας του συγγραφέα γύρω το 

ζήτηµα της ποιότητας της σύγχρονής του καλλιτεχνικής και πνευµατικής ζωής. Η 

διαφοροποίηση αυτή, όπως θα δούµε στην συνέχεια, θα γίνει αντιληπτή και από τους 

                                                 
25 Παναθήναια, Έτος Γ΄, τ.χ. 52, 30 Νοεµβρίου 1902, σσ. 99-104.  
26 Παναθήναια, Έτος Γ’, τ.χ. 55, 15 Ιανουαρίου 1903, σσ. 211-214. 
27 Παναθήναια, Έτος Γ’, τ.χ. 56, 31 Ιανουαρίου 1903, σσ. 244-245. 
28 Παναθήναια, Έτος Γ’, τ.χ. 59, 15 Μαρτίου 1903, σσ. 343-347. 
29 Παναθήναια, Έτος Γ’, τ.χ. 69-70, 15-31 Αυγούστου 1903, σσ. 687-689. Η στήλη αναφέρεται και 
στους τρεις αυτούς συγγραφείς. 
30 Παναθήναια, Έτος Γ’, τ.χ. 71, 15 Σεπτεµβρίου 1903, σσ. 727-730. 
31 Παναθήναια, Έτος Γ’, τ.χ. 56, 31 Ιανουαρίου 1903, σσ. 239-241 και τ.χ. 67-68, 15-31 Ιουλίου 1903, 
σσ. 577-593. 



 13

συγχρόνους του, ορισµένοι από τους οποίους, όπως ο Ξενόπουλος θα αλλάξουν 

στάση απέναντί του.  

 

Έτος ∆’(1903-1904) 

Κατά το τέταρτο έτος των Παναθηναίων, αυξάνεται σηµαντικά το 

µεταφραστικό έργο του Νιρβάνα για το περιοδικό. ∆ηµοσιεύεται σε έντεκα συνέχειες 

η µετάφραση του µυθιστορήµατος του Κνουτ Χάµσουν, ο Παν32 και η µετάφραση 

δύο νορβηγικών ποιηµάτων σε πεζό µε τίτλο Η Ζητιάνα και Οι Νεκροί.33Επίσης, 

δηµοσιεύεται και το δικό του διήγηµα Οι Γέροι που αναγνώστηκε στην αίθουσα των 

Παναθηναίων στις 21 Μαρτίου 1904.34  

Η αρθρογραφία του την χρονιά αυτή γίνεται λίγο πιο τακτική. Στην στήλη της 

Φιλολογικής Ζωής δηµοσιεύει κριτική του για την έκδοση του δεύτερου 

συγκεντρωτικού τόµου διηγηµάτων του Ξενόπουλου,35 κριτική για το δράµα του Μ. 

Μαλακάση Η Κυρά του Πύργου36 και δύο κριτικές του για τις ποιητικές συλλογές του 

Έρµονα και του Σκιαδαρέση.37 Επίσης, κάνει µια παρουσίαση του έργου του Άγγλου 

φιλοσόφου Έρβερτ Σπένσερ µε αφορµή τον θάνατό του,38 δηµοσιεύει σε δύο 

συνέχειες τις αναµνήσεις του από τη γνωριµία του µε τον Γάλλο ακαδηµαϊκό και 

συγγραφέα Πιερ Λοτί που είχε επισκεφτεί τότε την Ελλάδα,39 και τέλος, µια 

παρουσίαση της προσωπικότητας του προέδρου της ελληνικής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας, Παναγιώτη Καββαδία.40  

Το πρώτο από τα οκτώ άρθρα της χρονιάς αυτής παρουσιάζει ενδιαφέρον 

καθώς από τον νέο τόµο των διηγηµάτων ξεχωρίζει και αναλύει τον Εσταυρωµένο 

Έρωτα του Ξενόπουλου που µετέπειτα θα αποτελέσει το υλικό για τη συγγραφή ενός 

                                                 
32 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 73, 15 Οκτωβρίου 1903, σσ. 13-18, τ.χ. 74, 31 Οκτωβρίου 1903, σσ. 47-
54, τ.χ. 75, 15 Νοεµβρίου 1903, σσ. 77-85, τ.χ. 76, 30 Νοεµβρίου 1903, σσ. 113-115, τ.χ. 77, 15 
∆εκεµβρίου 1903, σσ. 143-147, τ.χ. 78, 31 ∆εκεµβρίου 1903, σσ. 177-182, τ.χ. 79, 15 Ιανουαρίου 
1904, σσ. 212-216, τ.χ. 80, 31 Ιανουαρίου 1904, σσ. 241-245, τ.χ. 81, 15 Φεβρουαρίου 1904, σσ. 272-
277, τ.χ. 82, 29 Φεβρουαρίου 1904, σσ. 309-312, τ.χ. 83, 1 Μαρτίου 1904, σσ. 341-344. 
33 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 95, 15 Σεπτεµβρίου 1904, σελ. 297 και τ.χ. 96, 30 Σεπτεµβρίου 1904, σελ. 
333.  
34 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 85, 15 Απριλίου 1904, σσ. 1-7. 
35 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 74, 31 Οκτωβρίου 1903, Φιλολογική Ζωή, σσ. 55-57. 
36 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 85, 15 Απριλίου 1904, Φιλολογική Ζωή, σελ. 25. 
37 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 89-90, 15-30 Ιουνίου 1904, Φιλολογική Ζωή, σσ. 162-163 και 
Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 93, 15 Αυγούστου 1904, Φιλολογική Ζωή, σελ. 244. 
38 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 77, 15 ∆εκεµβρίου 1904, Οι Μεγάλοι Νεκροί, σσ. 132-134.  
39 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 86, 30 Απριλίου 1904, σσ. 33-36 και τ.χ. 87, 15 Μαΐου 1904, σσ. 76-83. 
40 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 94, 31 Αυγούστου 1904, Φυσιογνωµίαι, σσ. 283-284.  
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από τα γνωστότερα δράµατά του, τη Στέλλα Βιολάντη.41 Στην κριτική του αυτή ο 

Νιρβάνας αποστασιοποιείται από την αισθητική γραµµή του Ξενόπουλου. 

Αναλύοντας τα πρόσωπα του έργου παρατηρεί ότι όλα χαρακτηρίζονται από µια 

ακρότητα, η Στέλλα είναι η «κόρη – αµνός», ο Βιολάντης ο «πατέρας – λύκος», ο 

αδελφός «υιός άξιος του πατρός», η µητέρα «µια άψυχη σκιά» και οι υπηρέτες «βωβά 

και άψυχα πρόσωπα», που αποκαλύπτει όπως λέει – νοµίζω ίσως και µε κάποια 

ειρωνεία – «όλον τον σπαραγµόν των τραγωδιών της ζωής» αλλά που δηµιουργεί µια 

ατµόσφαιρα «ασφυκτική». Κατά τον Νιρβάνα µέσα σε αυτή την ατµόσφαιρα δεν 

µπορεί να ευδοκιµήσει το είδος της τέχνης που αυτός επιθυµεί. Το είδος αυτό της 

τέχνης έχει ανάγκη από άλλα στοιχεία στα οποία αναφέρεται στην συνέχεια: 

 

«Τώρα όµως µου φαίνεται ότι του λείπει ο αέρας, ότι του λείπει φως και ότι η 

ατµόσφαιρα µέσα εις την οποίαν κινούνται τα πρόσωπά του είνε ασφυκτική. Μία ακτίς δεν 

φθάνει από τον ουρανόν, µία ακτίς καλοσύνης, ελπίδος, λήθης, µεταµελείας, τύψεως µέσα εις 

το πυκνόν αυτό σκότος, όπου πέριξ ενός αθώου, αλλ’ άψυχου θύµατος, κινούνται πρόσωπα 

απαίσια, φύσει ή θέσει αδιάφορον, βδελυρά και θηριώδη. Τόσον, που νοµίζει κανείς, ότι ο 

σκληρότερος από όλην την λυκοφωλέαν των Βιολάντηδων είνε ο ίδιος ο κ. Ξενόπουλος, ο 

οποίος ενώ είχεν όλην την δύναµιν να χύση µίαν σταγόνα βαλσάµου, µίαν ακτίνα ελπίδος, 

µίαν πνοήν µετανοίας, έναν κόκον ανθρωπισµού µέσα εις όλην αυτήν την φρίκην, δεν 

ηθέλησεν να το πράξη. […] Με όλα αυτά ο Έρως Εσταυρωµένος είνε ένα έργον µε πολλήν 

ζωήν, τραγικότητα και παρατήρησιν και υψώνεται ως µια ποιητική διαµαρτυρία κατά των 

εγκληµάτων της πατρικής εξουσίας […]. Εάν ο κ. Ξενόπουλος δεν ήτο τόσον κακός και 

θηριώδης εις το έργον αυτό, εάν εφόνευε την ηρωΐδα του µε ολιγωτέραν σκληρότητα, εάν 

µας έδινε έναν πατέρα µε περισσότερον ανθρωπισµόν ή τουλάχιστον µε ολιγώτερα … 

ζακυνθινά – δεν ηµπορώ να φαντασθώ ένα άνθρωπον οµιλούντα ζακινθυνά, ικανόν να φθάση 

εις τέτοιον βαθµόν θηριωδίας – εάν άνοιγε επιτέλους ένα ανατολικόν παράθυρον εις το έργον 

του, διά να εισδύση ολίγον φως και ολίγος αέρας, ο Έρως Εσταυρωµένος χωρίς να ήνε 

ολιγότερον σπαρακτικόν διήγηµα, θα ήτο πολύ αληθινότερον, ανθρωπινότερον και 

ωραιότερον». 42  

 

Ο αισθητικός απολογισµός του έργου του Ξενόπουλου κατ’ αρχήν 

προβάλλουν την αγάπη και την πίστη του Νιρβάνα σε έννοιες όπως το «ωραίο», η 

                                                 
41 Το έργο δηµοσιεύεται και παίζεται για πρώτη φορά το 1909. Βλ. Elise – Anne Delveroudi, Le 
Répertoire original présenté sur la scène Athénienne 1901-1922, Thèse pour le doctorat de troisième 
cycle présentée à l’ Université de Paris – Sorbonne, 1982, σσ. 223-224 και 361. 
42 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 74, 31 Οκτωβρίου 1903, σσ. 56-57. 
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«αλήθεια» και ο «ανθρωπισµός», έννοιες που παραπέµπουν στην ύπαρξη µιας 

κλασικής τέχνης. Επίσης, σηµαντική νοµίζω ότι είναι η χρήση του όρου «ανατολή». 

Αναρωτιέται κανείς αν ο όρος αυτός συνδέεται µε το σύµβολο του ήλιου που 

ανατέλλει – σύµβολο κοινό για την εποχή λόγω της χρήσης του από τον Ίψεν, το 

οποίο συναντάµε και στο έργο του Καζαντζάκη µε τίτλο Ξηµερώνει – ή αναφέρεται 

σε έναν τόπο «ανατολικότερο», και «ανθρωπινότερο» όπως η Ελλάδα, όπου οι 

άνθρωποι όπως αναφέρει ο Νιρβάνας µιλώντας για τον ζακυνθινό πατέρα, δεν 

µπορούν να φτάσουν σε «θηριωδίες» ανάλογες µε αυτές που περιγράφει το διήγηµα. 

Στα ερωτήµατα αυτά είναι αδόκιµο να δώσει κανείς µια και µόνη απάντηση. Το 

σίγουρο, όµως, είναι ότι στα όσα γράφει ο Νιρβάνας, παρατηρούµε για ακόµη µια 

φορά το πώς συνδέονται µε έναν ιδιαίτερο τρόπο η ευρωπαϊκή σύγχρονη τέχνη – ο 

Ίψεν – µε την αγάπη για την ελληνικότητα και τον ελληνικό τρόπο ζωής.  

Εντελώς διαφορετικός είναι ο τόνος του στην κριτική του για το δράµα του Μ. 

Μαλακάση Η Κυρά του Πύργου. Πρόκειται για ένα µονόπρακτο έργο σε στίχους, του 

οποίου την πρώτη ανάγνωση παρακολούθησε ο Νιρβάνας σε µια από τις ∆ιαλέξεις 

των Παναθηναίων. Ο ίδιος ονοµάζει το έργο αυτό «οραµατική συµφωνία», όρος που, 

όπως λέει, δεν υπάρχει, αλλά που αποδίδει πολύ καλύτερα το ύφος και το 

περιεχόµενο του έργου από τον όρο «δράµα». Παραδέχεται ότι δεν θυµάται σχεδόν 

τίποτα από την υπόθεση του έργου και δεν ενδιαφέρεται να θυµηθεί, διότι αυτές οι 

λεπτοµέρειες δεν έχουν καµία σηµασία. Η ανάµνηση από το έργο έχει την ποιότητα 

της ανάµνησης ενός µουσικού κοµµατιού, µιας µουσικής «καθαρώς µελωδικής και 

γλυκυτάτης» σαν «σερενάδα». Και συνεχίζει:  

 

«Είνε εκεί µέσα ένας χορός γυναικών, µια Κυρά του Πύργου, ένα φάντασµα, ένα 

ποτάµι, µια πυρκαϊά που αποτεφρώνει τον πύργον, είνε ακόµη σεληνόφωτα, άνθη, η 

νυκτερινή γαλήνη και πολλά άλλα ωραία πράγµατα. Όλα αυτά ξεχωριστά και όλα µαζί δεν 

µου εγέννησαν καµµίαν δυνατήν συγκίνησιν, δεν µου επροξένησαν κανένα ρίγος, καµµίαν 

υποβολήν, ίσως δε και καµµίαν σκέψιν. […] Πρόσωπα και πράγµατα, όλα ωραία, ξεχωριστά 

και µαζί, µου φαίνονται να έχουν έναν χαρακτήρα απλώς διακοσµητικόν».43  

 

Η οµορφιά που αναζητούσε επί µαταίω στον Εσταυρωµένο Έρωτα φαίνεται 

ότι του αποκαλύπτεται εδώ, σε ένα έργο που κινείται τόσο µακριά από τον ρεαλισµό 

του Ξενόπουλου. Η ύπαρξη µιας ισχυρής υπόθεσης και η διαγραφή στιβαρών 

                                                 
43 Παναθήναια, Έτος ∆’, τ.χ. 85, 15 Απριλίου 1904, Φιλολογική Ζωή, σελ. 25. 
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χαρακτήρων, στοιχεία πολύ σηµαντικά για το ρεαλιστικό δράµα, δεν αποτελούν για 

τον Νιρβάνα κυρίαρχο κριτήριο. Αντίθετα, φαίνεται να απολαµβάνει – στο τέλος του 

άρθρου λέει ότι διαβάζει και ξαναδιαβάζει το έργο µόνος του – την παρουσία 

στοιχείων «διακοσµητικών» που σα τελικό αποτέλεσµα έχουν τη δηµιουργία µιας 

«µαγευτικής µελωδίας». Εδώ, η έννοια του «ωραίου», και η χρήση της από τον 

Νιρβάνα νοµίζω ότι εµπλουτίζεται καθώς παραπέµπει όχι τόσο σε µια µορφή 

κλασικής οµορφιάς όπως την έχουµε συναντήσει µέχρι τώρα στα κείµενά του, όσο 

στον αυτοσκοπό της απόλαυσης που απορρέει από αυτή, πράξη που διακήρυξε το 

κίνηµα του Αισθητισµού. Τέλος, η αναφορά του στα αφηρηµένα πρόσωπα και στην 

ρευστή σαν ποτάµι υπόθεση του έργου δηλώνουν την αποδοχή του προς δράµατα 

Συµβολιστικά, όπως αυτά του Μάτερλιγκ, τα οποία έχουν αποτελέσει πρότυπα της 

Κυράς του Πύργου. Η διαπίστωση της κλίσης του Νιρβάνα τόσο προς τον Αισθητισµό 

όσο και προς τον Συµβολισµό, σίγουρα φωτίζουν µε ακόµη περισσότερο φως τις 

παρατηρήσεις του Νιρβάνα για το έργο του Ξενόπουλου που κινείται τόσο µακριά 

από τα δύο αυτά ρεύµατα.  

Τέλος, από τις αναφορές που γίνονται στο πρόσωπό του από άλλες στήλες του 

περιοδικού ξεχωρίζουµε την είδηση που δηµοσιεύεται στις 29 Φεβρουαρίου 1904, ότι 

µαζί µε τους Γ. Στρατήγη, Βαλ. Στάη, Β. Καψαµπέλη, Λ. Οικονοµίδη, Μ. Βολανάκη 

και Αλ. Βραχνό, διορίστηκε και ο Νιρβάνας µέλος της Επιτροπής ∆ηµοτικού 

Θεάτρου Πειραιώς.  

     

Έτος Ε’(1904-1905) 

Το πέµπτο έτος κυκλοφορίας του περιοδικού παρατηρούµε ότι δεν αυξάνεται 

µόνο ο συνολικός αριθµός άρθρων και κειµένων µε την υπογραφή του Νιρβάνα, αλλά 

και ειδικότερα τα άρθρα του που αφορούν το θέατρο.  

Ας ξεκινήσουµε πρώτα από µια γενική καταγραφή των κειµένων του Νιρβάνα 

που περιλαµβάνονται στα τεύχη της χρονιάς αυτής. Συνεχίζει την µετάφραση των 

νορβηγικών πεζών ποιηµάτων που είχε ξεκινήσει το προηγούµενο έτος, µε τα 

ποιήµατα Στο ξένο σπίτι, Οι εχθροί, Μυρολόγι, Ο µαύρος κύκνος και Η Νεράιδα.44 

Μεταφράζει επίσης, ένα κείµενο του Μ. Λυκιαρδόπουλου µε τίτλο Όταν σβύνουν τα 

ξύλα και δηµοσιεύει ένα δικό του παραµύθι από τη σειρά Περασµένα Ξεχασµένα µε 

                                                 
44 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 97, 15 Οκτωβρίου 1904, σσ. 5-8, τ.χ. 98, 31 Οκτωβρίου 1904, σελ. 38, 
τ.χ. 102, 31 ∆εκεµβρίου 1904, σσ. 181-182 [δηµοσιεύονται µαζί το Μυρολόγι και Ο µαύρος κύκνος] 
και τ.χ. 104, 31 Ιανουαρίου 1905, σσ. 236-237.  
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τίτλο το Ατελείωτο παραµύθι το οποίο και αφιερώνει στην ηθοποιό Ειµαρµένη 

Ξανθάκη.45 

Πέρα από τα λογοτεχνικά αυτά κείµενα, ο Νιρβάνας συνεχίζει όπως είπαµε 

την αρθρογραφία του και ειδικότερα τα κριτικά του κείµενα στην φιλολογική στήλη 

του «∆εκαπενθηµέρου». Την χρονιά αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι γράφει 

κριτικές για έργα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας που µεταφράστηκαν στα νέα 

ελληνικά. Την αύξηση των µεταφράσεων κειµένων από τα αρχαία ελληνικά αυτή την 

χρονιά την παρατηρεί και ο ίδιος και σηµειώνει ευχαριστηµένος: «Εχαιρέτισα 

τελευταίως από την στήλην αυτήν ως ένα σύµπτωµα ζωής και αφυπνίσεως, διά την 

νέαν µας φιλολογίαν και γλώσσαν, την γενναίαν στροφήν των ηµερών µας προς τους 

Έλληνας κλασικούς».46 

Πρόκειται για την µετάφραση της Ιλιάδας του Οµήρου από τον Αλ. Πάλλη,47 

της Αντιγόνης του Σοφοκλή από τον Κωνσταντίνο Μάνο,48της Μήδειας του Ευριπίδη 

από τον Γιάννη Περγιαλίτη και των Τρωάδων του Ευριπίδη από τον Αλέξανδρο 

Κασδαγλή.49 Εκτός αυτών, στην ίδια στήλη δηµοσιεύει κριτικές για τα Μακεδονικά 

τραγούδια του Γ. Στρατήγη και για τέλος για την Ασάλευτη Ζωή του Παλαµά.50 Τέλος, 

δηµοσιεύει ένα εγκωµιαστικό άρθρο για τον διάδοχο του Ελληνικού θρόνου, 

πρίγκηπα Κωνσταντίνο.51       

∆ιαβάζοντας τα όσα γράφει ο Νιρβάνας γύρω από το ζήτηµα της µετάφρασης 

κειµένων από τα αρχαία στα νέα ελληνικά παρατηρούµε ότι ανεξάρτητα από το αν 

αναφέρεται στον Όµηρο ή σε κείµενα τραγωδιών αναζητά µια γλώσσα ζωντανή και 

όχι ψυχρή, ικανή να αγγίξει την καρδιά του σύγχρονου Έλληνα αναγνώστη.52 

Φαίνεται να θεωρεί κριτήριο της προόδου της εγχώριας πνευµατικής ζωής την 

δυνατότητα απόδοσης των κειµένων αυτών στη νέα γλώσσα, της οποίας ο 

                                                 
45 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 103, 15 Ιανουαρίου 1905, σελ. 199 και Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 113-
114, 15-31 Ιουνίου 1905, σσ. 139-144. 
46 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 107, 15 Μαρτίου1905, σελ. 343. 
47 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 100, 30 Νοεµβρίου 1904, σσ. 121-123. 
48 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 101, 15 ∆εκεµβρίου 1904, σσ. 151-152. 
49 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 107, 15 Μαρτίου 1905, σσ. 341-344. Η στήλη περιλαµβάνει και κριτική 
του Νιρβάνα για τη συλλογή Εξωτικά του Ι. Πολέµη, Ο δρόµος γέρνει του Απ. Μελαχρινού [Ν. 
Λάσκαρης] και Κηρήθρες του Κ. Ι. Βάρναλη.   
50 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 103, 15 Ιανουαρίου 1905 και Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 105, 15 
Φεβρουαρίου 1905, σσ. 277-278. 
51 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 108, 31 Μαρτίου 1905, σσ. 353-355. 
52 Μιλά για τον «ζωντανό λόγο του έθνους» στην περίπτωση του Πάλλη βλ. τ.χ. 100, 30 Νοεµβρίου 
1904, σελ. 121 και για τη «ζωντανή γλώσσα» στην περίπτωση του Μάνου βλ. τ.χ. 101, 15 ∆εκεµβρίου 
1904, σελ. 151, τις οποίες αντιπαραβάλλει µε την «ψυχρότητα της γλώσσας» της σχολής των 
αρχαϊστών στην οποία κατατάσσει την µετάφραση των Τρωάδων του Αλ. Κασδαγλή βλ. Παναθήναια, 
Έτος Ε’, τ.χ. 107, 15 Μαρτίου 1905, σσ. 344.  
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καθορισµός ήταν το αντικείµενο σφοδρής διαµάχης στις αρχές του 20ου αιώνα. Όπως 

λέει αναφερόµενος στην µετάφραση της Ιλιάδας από τον Πάλλη:  

 

«∆ιά την Ελλάδα την τωρινήν, την Ελλάδα αυτήν των ηµερών µας, την Ελλάδα των 

απογόνων, η οποία ακριβώς µε το να ονειρεύεται ότι συζή µε τον αρχαίον πολιτισµόν, µε το 

πνεύµα και την γλώσσαν του, µέχρις αρνήσεως ταπεινωτικής πάσης αυθυπαρξίας, έµεινε 

περισσότερον ακοινώνητος από κάθε άλλον πολιτισµένον λαόν του ελληνικού πνεύµατος, η 

αναβίωσις του Οµήρου, πηγή πάσης ποιήσεως και πάσης ωραιότητος, αποτελεί γεγονός 

εξαιρετικής σηµασίας. ∆ιότι εάν εις τον λόγον του λαού αυτού, τον λόγον των απογόνων, τον 

διαµορφωθέντα φυσικώς και διακρατήσαντα µίαν ωραίαν γλωσσικήν ψυχήν, διά µέσου των 

εξωτερικών αυτού µεταβολών, ακριβώς ένεκα αυτών, εάν εις τον λόγον των απογόνων, η 

οµηρική ποίησις δύναται ναναζήση µε κάποιαν έντασιν εξαιρετικήν, το γεγονός αποκτά έναν 

χαρακτήρα σχεδόν κοσµοϊστορικόν και αποτελεί περισσότερον από κάθε σχολαστικόν 

επιχείρηµα και κάθε φιλελληνικήν φιλοφρόνησιν, µίαν ωραίαν έκφρασιν της συνεχείας της 

φυλής και της ζωτικότητος της ελληνικής ψυχής, εις την βαθυτέραν ουσίαν της εκφράσεως 

και της γλώσσας».53    

 

Τα επαινετικά λόγια του Νιρβάνα για το επίτευγµα του Πάλλη, που 

ακολουθούν το παραπάνω απόσπασµα στην κριτική του, δεν θα επαναληφθούν για 

τους επόµενους µεταφραστές. Παρόλα αυτά, µε εξαίρεση την µετάφραση των 

Τρωάδων από τον Αλ. Κασδαγλή την οποία θεωρεί ψυχρή και ακατανόητη εξαιτίας 

της αρχαιοπρέπειάς της, ο Νιρβάνας αναγνωρίζει ότι ανεξάρτητα από το τελικό 

αποτέλεσµα – αναφέρεται µε πιο θερµά λόγια στην µετάφραση της Μήδειας του 

Περγιαλίτη – που µπορεί να µην αποδίδει το µέγεθος των κειµένων, η προσπάθεια και 

των δύο να γράψουν σε µια γλώσσα κατανοητή και ζωντανή προκαλεί αισιοδοξία για 

το µέλλον των µεταφράσεων αυτών των κειµένων. Και πιστεύει ότι αν καλλιεργηθεί 

η γραµµή της γλωσσικής απλότητας, που οι µεταφραστές αυτοί ακολουθούν, µπορεί 

τελικά να αποκαταστήσουν την πολυπόθητη για τον Νιρβάνα επικοινωνία του νέου 

ελληνισµού µε τον πολιτισµό της αρχαιότητας. Ενός πολιτισµού που, όπως έχουµε δει 

και σε προηγούµενα άρθρα του, έχει να παρουσιάσει έργα όπως η Αντιγόνη του 

Σοφοκλή, που εκπροσωπούν αυτό που ο ίδιος αναγνωρίζει ως το ιδανικό κάθε τέχνης, 

δηλαδή, την «αυστηρά, λιτή και υπερήφανον ωραιότητα».54  

                                                 
53 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 100, 30 Νοεµβρίου 1904, σελ. 121. 
54 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 101, 15 ∆εκεµβρίου 1904, σσ. 152. 
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Αλλά το ενδιαφέρον του για την τραγωδία τη χρονιά αυτή δεν θα περιοριστεί 

στις παραπάνω κριτικές. Η επικαιρότητα θα του παράσχει δύο ακόµα πολύ 

σηµαντικές αφορµές για να µιλήσει για το θέατρο και για το επιφανέστερό του τέκνο, 

την τραγωδία. Το πρώτο γεγονός που φαίνεται να τον επηρεάζει σηµαντικά είναι η 

επίσκεψη του Ζαν Μορεάς [Ιωάννης Παπαδιαµαντόπουλος] στην Αθήνα και η 

θριαµβευτική υποδοχή που γνώρισε ο Έλληνας συγγραφέας τον Νοέµβριο του 1904, 

όταν παρουσίασε µε γαλλικό θίασο την τραγωδία του Ιφιγένεια στο Βασιλικό θέατρο 

και στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τόσο ο πνευµατικός και καλλιτεχνικός κόσµος της 

πρωτεύουσας, όσο και ο ίδιος ο ∆ιάδοχος παρακολούθησαν τις παραστάσεις της 

νεοκλασικής τραγωδίας του ποιητή µε ενθουσιασµό – όπως διαβάζουµε στην 

ανταπόκριση των Παναθηναίων «ενθουσιωδώς εχειροκρότει» την είσοδο του ποιητή 

στο Στάδιο ο ∆ιάδοχος.55 Την υποδοχή ακολούθησε τιµητικό γεύµα στο Σπλέντιτ (3 

Νοεµβρίου 1904) στο οποίο εκτός των άλλων παρακάθησαν η Καλλιρόη Παρρέν, η 

Θ. Παππά, Α. ∆ρακοπούλου, ο Μπ. Άννινος και ο Μ. Μαλακάσης. Την βραδιά 

άνοιξε, όπως διαβάζουµε, ο Νιρβάνας µε µια «ποιητικώτατην προσφώνησιν». Ο 

Νιρβάνας µε γλώσσα αρχαιοπρεπή καλωσορίζει την επιστροφή του «εκλεκτού των 

Ολυµπίων», αυτού που ο «Ευριπίδης εφίλησε το µέτωπο παρά τον Ιλισσόν και παρά 

τας δάφνας του Κηφισού [τού] ωµίλησεν ο Σοφοκλής», στην Αθήνα και τα «σιωπηλά 

µαρµάρινα Ηλύσια».56 Φαίνεται, δηλαδή, ότι στο πρόσωπο του Μορεάς ο Νιρβάνας 

αναγνωρίζει και θαυµάζει όχι τον ποιητή, αλλά τον Έλληνα καλλιτέχνη, που στην 

σύγχρονη εποχή και µάλιστα σε «βαρβαρική γη» συνέθεσε εκτός των άλλων µια 

τραγωδία, την Ιφιγένεια, ένα κατόρθωµά που στεφανώνει ολόκληρη την δηµιουργία 

του.         

Μέσα σε αυτό το κλίµα, ακολουθεί στο επόµενο τεύχος µια πολύ σηµαντική 

για την σχέση του Νιρβάνα µε το θέατρο είδηση. Στο 100ο τεύχος των Παναθηναίων 

στην στήλη των Ολιγόστιχων διαβάζουµε: «Ο κ. Παύλος Νιρβάνας σκοπεύει να 

γράψη και διά το θέατρον. Μελετά την υπόθεσιν αρχαίας τραγωδίας».57 Η είδηση 

φυσικά είναι ανυπόγραφη και γι’ αυτό δεν γνωρίζουµε την ακριβή πηγή της. Παρόλα 

αυτά θα πρέπει να θεωρήσουµε µε βεβαιότητα ότι ήταν εν γνώσει του Νιρβάνα, ο 

οποίος όχι µόνο αρχίζει την εποχή αυτή να στρέφεται προς το θέατρο αλλά 
                                                 
55 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 99, 15 Νοεµβρίου 1904, Γράµµατα – Τέχνη – Επιστήµη, Φιλολογία, Ο 
Μορεάς εν Αθήναις, σσ. 90-92. 
56 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 99, 15 Νοεµβρίου 1904, σελ. 91. 
57 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 100, 30 Νοεµβρίου 1904, σελ. 127. Ο Γ. Σιδέρη, στην Ιστορία του Νέου 
Ελληνικού Θεάτρου, 1794-1944, Τόµος ∆εύτερος, Μέρος Πρώτο, Καστανιώτης, 1999, σελ. 34, 
αναφέρει λανθασµένα ότι η είδηση αυτή δηµοσιεύτηκε το έτος Θ’ των Παναθηναίων.   
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αποφασίζει όχι να µεταφράσει αλλά να γράψει ο ίδιος µια τραγωδία. Τραγωδία κατά 

τα κλασικά πρότυπα ο Νιρβάνας δεν θα γράψει ποτέ. Όπως και να έχει, όµως, η 

εµπλοκή του µε το θέατρο της εποχής σε ένα επίπεδο µη φιλολογικό ή κριτικής, που 

θα τον οδηγήσει στο να γράψει και ο ίδιος θεατρικά έργα για την σκηνή, αρχίζει να 

παρατηρείται την χρονιά αυτή.  

Μέσα από αυτό το πρίσµα, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο και το ότι έναν 

µήνα µετά, αναλαµβάνει για πρώτη φορά να γράψει στη θεατρική και όχι στην 

φιλολογική στήλη του περιοδικού µια κριτική για την παράσταση του Φάουστ του 

Γκαίτε από το Βασιλικό Θέατρο και τον Θωµά Οικονόµου.58 Στην κριτική του αυτή 

συµπυκνώνονται πολλές από τις θέσεις του που έχουµε ήδη συναντήσει µέχρι τώρα. 

Πρώτα απ’ όλα µιλά µε µεγάλο σεβασµό για την προσφορά του Βασιλιά και του 

θεάτρου του στην υπόθεση της δηµιουργίας ενός υψηλού καλλιτεχνικού φορέα στην 

πρωτεύουσα. ∆εν παραγνωρίζει βέβαια ότι ανεβαίνουν συχνά παραστάσεις όχι 

αντάξιες της Βασιλικής Σκηνής αλλά όπως λέει, «Ευτυχώς ο αγιασµός της µεγάλης 

τέχνης τελείται κάθε χειµώνα εις το ευγενές θέατρον και κάθε πνεύµα πονηρόν και 

ακάθαρτον το οποίο γλυστρά εις την βασιλικήν σκηνήν µε τα έργα του τρέχοντος 

φιλολογικού εµπορίου, εκδιώκεται διά µιαν στιγµήν από το αγίασµα της ευγενούς 

ωραιότητος».59   

Η έννοια της «ωραιότητος» που επανέρχεται στα κείµενά του όταν µιλά για 

την τέχνη στην ύψιστη µορφή και αποστολή της, συνδέεται άρρηκτα για τον Νιρβάνα 

µε την τραγωδία που καλλιεργήθηκε πρώτα από τους Έλληνες κλασικούς και 

µετέπειτα µόνο από δύο, τον Σαίξπηρ και τον Γκαίτε. Και για τον λόγο αυτό, «είνε 

ένας τίτλος τιµής διά την Βασιλικήν Σκηνήν η αναβίβασις του Φάουστ».60 

Επίσης, σηµαντικό για το είδος της σχέσης του Νιρβάνα µε τη θεατρική 

πράξη, πέρα από ζητήµατα αισθητικής, είναι το ότι αφιερώνει το µεγαλύτερο µέρος 

της κριτικής του όχι στην σκηνοθεσία του Οικονόµου ή στην ερµηνεία των ηθοποιών, 

αλλά στην µετάφραση του Χατζόπουλου. Αναφερόµενος σε αυτή επαναλαµβάνει τη 

θέση που είχε και σχετικά µε την µετάφραση των αρχαίων ελληνικών κειµένων στη 

σύγχρονη γλώσσα και αφήνει για άλλη µια φορά να διαφανεί η αγωνία του για την 

διαµόρφωση ενός γλωσσικού οργάνου ικανού να εκφράσει και να δηµιουργήσει εκ 

νέου µια τέχνη υψηλή:  

                                                 
58 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 102, 31 ∆εκεµβρίου 1904, σελ. 184. 
59 Ό.π.  
60 Ό.π. 
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«Μία µετάφρασις του Φάουστ είνε ήδη µια δόξα δι’ έναν άνθρωπον, µίαν γλώσσαν 

και µίαν φιλολογίαν. ∆ιότι ο Φάουστ δεν είνε µόνον ένα ποίηµα, είνε µία πρωτεόµορφος 

σύνθεσις φαντασίας, αισθήµατος, σκέψεως και λόγου. Και µία γλώσσα, η οποία δύναται 

ναποδώση τον Φάουστ, δύναται ναποδώση το παν. Ο ποιητής κ. Χατζόπουλος µε την νέαν 

γλώσσαν του έθνους, µας έδωκεν την έκπληξιν αυτήν και µας την έδωκε αρµονικήν, βαθείαν 

και φωτεινήν, ως πνοήν ζωής και ως φως ωραιότητος. Ο Σουλύ Πρυδώµ µεταφράζων τα 

πρώτα άσµατα του De Naturae Rerum του Λουκριτίου, λέγει εις τον πρόλογόν του, ότι 

επεχείρησε την µετάφρασιν, όχι τόσον µε την ελπίδα να φέρη εις τέλος το βαθυστόχαστον 

έργον του Ρωµαίου ποιητού, όσον διά να δοκιµάση τας δυνάµεις τας ιδικάς του και τας 

δυνάµεις της εκφράσεως της γαλλικής γλώσσης. Ο κ. Χατζόπουλος, πολύ περισσότερον από 

τον Γάλλον ποιητήν, δύναται να καυχηθή ότι µε τον Φάουστ εδοκίµασε τον εαυτόν του κ’ 

εδοκίµασε την νεοελληνικήν γλώσσαν. Και οι δύο εξήλθαν θριαµβευταί από τον αγώνα».61             

 

Αντίθετα, οι παρατηρήσεις του για τα στοιχεία της θεατρικής πράξης είναι 

περιορισµένες και κινούνται σε ένα επίπεδο επιφανειακότερο. Λέει αρχικά και ως 

γενική παρατήρηση ότι «όλοι αντεφιλοτιµήθησαν να του απονείµουν [του έργου] τας 

τιµάς εις τας οποίας εδικαιούτο: ο Βασιλεύς, ο µεταφραστής, ο κ. Οικονόµου, οι 

ηθοποιοί και το κοινόν, καθένας το κατά δύναµιν. Αν η αναβίβασις δεν ήτο η ιδανική 

δι’ εν σύγχρονον θέατρον, διά θέατρον ελληνικόν υπήρξεν οπωσδήποτε 

ανέλπιστος».62 Ως προς την σκηνοθεσία λέει απλά ότι ο Οικονόµου, η «ψυχή του 

θεάτρου», πήρε τα άφθονα υλικά µέσα που του παρείχε ο Βασιλιάς και τα µετέτρεψε 

σε «πνευµατικά µέσα». Ενώ τέλος, αφιερώνει τις ακόλουθες γραµµές στους 

ερµηνευτές της παράστασης: 

 

«Τι να ειπώ τώρα για τους καλούς ηθοποιούς της Βασιλικής Σκηνής; Εκτιµώ τόσο 

πολύ τον κ. Φυρστ – ένα αλησµόνητον Οιδίποδα – την δεσποινίδα Κοτοπούλη, µίαν 

ηθοποιόν µε ωραίον µέλλον, τον κ. Ζάννον – µίαν αληθινήν τιµήν του Βασιλικού Θεάτρου – 

και όλους τους άλλους καλούς τεχνίτας, ώστε να µην ηµπορώ να πιστεύσω ότι υπελήφθησαν 

τόσον πολύ από όλας τας ηθικάς, πνευµατικάς και υλικάς δυνάµεις αι οποίαι συνειργάσθησαν 

εις την πρώτην εµφάνισιν ενός αριστουργήµατος επί της ελληνικής σκηνής».63    

 

                                                 
61 Ό.π.  
62 Ό.π.  
63 Ό.π.  
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Από τα παραπάνω είναι παράξενο πώς προκύπτει ο χαρακτηρισµός που ο 

ίδιος έδωσε στην αρχή της κριτικής του περί «ανέλπιστου» ανεβάσµατος του Φάουστ. 

Ίσως, ο χαρακτηρισµός αυτός να οφείλεται, πέρα από τις καλές προθέσεις που 

αναγνώρισε σε προσπάθεια όλων, στην επιτυχία του εγχειρήµατος στον τοµέα που 

αποτελεί την βασική του αγωνία, που είναι όπως είδαµε, το να καταφέρει η νέα 

ελληνική γλώσσα να ανταποκριθεί στην απόδοση του µεγάλου αυτού έργου.64 

Βλέπουµε λοιπόν, ότι η κριτική του Νιρβάνα κινείται στη γραµµή της φιλολογικής 

και δραµατικής ανάλυσης και όχι στην ανάλυση της θεατρικής πράξης.  

Τέλος, και πριν ολοκληρώσουµε την παρουσίαση των στοιχείων για τον 

Νιρβάνα από τον πέµπτο έτος των Παναθηναίων θα πρέπει να αναφερθούµε σε µια 

σύντοµη ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στις σελίδες του περιοδικού στις 15 Απριλίου 

1905, η οποία αποκαλύπτει το ενδιαφέρον του όχι µόνο για τα έργα της τέχνης αλλά 

και το επιστηµονικό του ενδιαφέρον για την τέχνη σαν φαινόµενο και σαν έκφραση 

της ανθρώπινης φυσιολογίας. Στην στήλη µε τα ∆ηµοσιεύµατα διαβάζουµε: «Η 

Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις δηµοσιεύη εν συνεχεία µελέτην του 

συνεργάτου µας κ. Νιρβάνα υπό τον τίτλον Τέχνη και Φρενοπάθεια.65 

 

Έτος ΣΤ’(1905-1906)    

Το εύρος του προβληµατισµού του Νιρβάνα γύρω από το καλλιτεχνικό 

φαινόµενο και τους καλλιτέχνες που φανερώνει η συγγραφή της παραπάνω µελέτης 

του εκτιµάται πολύ από τους συγχρόνους του. Στο πρώτο τεύχος της έκτης χρονιάς 

του περιοδικού βρίσκουµε τρία δηµοσιεύµατα για το Τέχνη και Φρενοπάθεια. Πρώτα 

απ’ όλα παρουσιάζεται στην στήλη της Φιλολογικής Ζωής από τον Πέτρο 

Ζητουνιάτη, 66ενώ στην στήλη ∆ηµοσιεύµατα δηµοσιεύονται µία επαινετική επιστολή 

του Παλαµά προς τον Νιρβάνα και αποσπάσµατα από την ίδια την µελέτη.67 Τόσο ο 

Ζητουνιάτης όσο και ο Παλαµάς συµφωνούν ότι ήταν καιρός κάποιος από τον χώρο 

της επιστήµης – και οι δύο µιλούν µε µεγάλη εκτίµηση για την ιατρική ιδιότητα του 
                                                 
64 Ίσως αυτό να προέρχεται και από την ασυνείδητη ανάγκη που εντείνεται και από την ιστορική 
συγκυρία, να επιτευχθεί στην Ελλάδα ένα έργο που να µπορεί να επιβιώσει στον χρόνο – όπως 
επιβίωσαν τα αρχαία αγάλµατα – και όχι κάτι που χάνεται, όπως η παράσταση. Άλλωστε και οι 
τραγωδίες που έχουν σωθεί εξετάζονται από τον Νιρβάνα ως µέρος της αρχαίας γραµµατείας και όχι 
ως σπαράγµατα παραστάσεων. Η αφοσίωση του Νιρβάνα στην υπόθεση της νεοελληνικής γλώσσας 
φαίνεται και από ένα ακόµη δηµοσίευµα των Παναθηναίων το οποίο αναφέρεται στην ανάγνωση από 
τον Νιρβάνα του έργου του µε τίτλο Γλωσσική Αυτοβιογραφία σε µία από τις ∆ιαλέξεις του περιοδικού. 
Βλ. Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 108, 31 Μαρτίου 1905, σσ. 374-375.     
65 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 109, 15 Απριλίου 1905, σελ. 32. 
66 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 121, 15 Οκτωβρίου 1905, σελ. 26. 
67 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 121, 15 Οκτωβρίου 1905, σελ. 29 και σσ. 30-31. 
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Νιρβάνα – να απευθύνει µια απάντηση προς όλους αυτούς που χαρακτήριζαν για 

καιρό τους λογοτέχνες που αναζητούσαν µια «νέα οµορφιά» «έκφυλους».68 Τα 

αποσπάσµατα από την µελέτη του Νιρβάνα υπερασπίζονται την ανεξαρτησία του 

καλλιτέχνη από κάθε κοινωνική σύµβαση, λέγοντας ότι διαχρονικά ο µεγάλος 

καλλιτέχνη αντιµετωπίζονταν από όλους τους µεγάλους και υγιείς πολιτισµούς σαν 

ένα πλάσµα «εξαιρετικόν, έκρυθµον, επικοινωνούν προς την θεότητα, εµπνεόµενον 

υπό υπερκοσµίων δυνάµεων, παρουσιάζον εν συνόλω µίαν ψυχήν εξαιρετικήν, 

πλάσµα δηµιουργηθέν εξ ιδιαιτέρας τινός αριστοκρατικής ζύµης. […] Ό,τι κατά µέγα 

µέρος ζητούµεν και χαρακτηρίζοµεν σήµερον ως στίγµα νοσηρότητος, 

µυστικοπαθείας, µανίας του συµβόλου, θρησκευτικού παραληρήµατος, υπό την 

υψηλήν µορφήν την οποίαν προσέλαβεν εις την ελληνικήν τέχνην, παρουσιάζει κατά 

βάθος τα αυτά στοιχεία τα οποία η νεωτέρα ψυχιατρική αντίληψις του 

καλλιτεχνήµατος θεωρεί ως στίγµατα καλλιτεχνικής εκπτώσεως και εκφυλισµού».69 

Και συνεχίζει χρησιµοποιώντας σαν παραδείγµατα µεγάλων καλλιτεχνών τον Όµηρο, 

τους τρεις τραγικούς, τον ∆άντη, τον Σαίξπηρ, τον Γκαίτε και τον Νίτσε.  

Τα όσα γράφει ο Νιρβάνας στην µελέτη του αυτή είναι πολύ σηµαντικά για 

την κατανόηση των ιδεών του γύρω από την έννοια της υψηλής αισθητικής. Μέσω 

του δρόµου της επιστήµης, ο Νιρβάνας καταφέρνει να φέρει σε επαφή τους τραγικούς 

µε τον Νίτσε αλλά και συγγραφείς της σύγχρονής του décadance, θέλοντας να 

αποκαταστήσει, νοµίζω, το κύρος όχι των πρώτων αλλά των δεύτερων στην 

συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Η αποκατάσταση αυτή φαίνεται να του είναι 

απαραίτητη µιας και µόνο κατόπιν αυτής θα µπορέσει να γίνει κατανοητό το δικό του 

όραµα γύρω από την τέχνη το οποίο περνά τόσο µέσα από την φιλοσοφία του Νίτσε, 

τον αισθητισµό και τον συµβολισµό όσο και µέσα από την τραγωδία των κλασικών, 

του Σαίξπηρ και του Γκαίτε. Άλλωστε, η θερµή υποδοχή του βιβλίου του από τους 

συγχρόνους του φαίνεται να σηµαίνει ότι οι απόψεις του εκφράζουν µια µερίδα των 

λογίων της εποχής.  

Η επιτυχία της µελέτης του αυτής αλλά και η εκτίµηση που έχαιρε ο Νιρβάνας 

είναι εµφανής και από την είδηση που δηµοσιεύεται στο περιοδικό το καλοκαίρι που 

ακολουθεί, και στην οποία αναφέρεται ότι ανάλυση του βιβλίου αυτού από τον Φιλέα 

Λεµπέκ δηµοσιεύτηκε στην Revue Philosophique.70  

                                                 
68 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 121, 15 Οκτωβρίου 1905, σελ. 26. 
69 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 121, 15 Οκτωβρίου 1905, σελ. 31. 
70 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 139-140, 15-31 Ιουλίου 1906, σελ. 221. 
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Την χρονιά αυτή ο Νιρβάνας δεν αναλαµβάνει καµία µόνιµη στήλη του 

περιοδικού µε εξαίρεση ένα άρθρο που γράφει στην Φιλολογική Ζωή για την έκδοση 

των Μαύρων Κρίνων του Αγγ. Σηµηριώτη71 και µία ανοιχτή του επιστολή προς τον 

εκδότη των Παναθηναίων στην στήλη Γράµµατα – Τέχνες – Επιστήµη στην οποία 

κρίνει αρνητικά το νέο µυθιστόρηµα του καλού του φίλου, όπως αναφέρει, Πολ. 

∆ηµητρακόπουλου µε τίτλο Το Μυστικό της Ζωής.72 Παρόλα αυτά η παρουσία του 

είναι τακτική και αυτό το έτος στα Παναθήναια καθώς φιλοξενούνται τέσσερα άρθρα, 

δύο διηγήµατα και µία µετάφρασή του στο κυρίως σώµα του περιοδικού.  

Αρχικά θα σταθούµε στα δύο από τα τέσσερα άρθρα του τα οποία είναι 

αφιερωµένα στους Ολυµπιακούς αγώνες και τιτλοφορούνται Πανέλληνες και Γύρω 

από τους Ολυµπιακούς Αγώνες Α’ Μέρος και Β’ Μέρος.73 Τα κείµενα αυτά χωρίς να 

είναι σηµαντικά για το θέατρο έχουν ενδιαφέρον γιατί αποκαλύπτουν το βάθος και 

την ένταση της πίστης του Νιρβάνα στα µαθήµατα που ο σηµερινός ελληνικός 

κόσµος θα πρέπει να αντλήσει από την αρχαιότητα, όχι για λόγους συντηρητικούς, 

αλλά για λόγους καθαρά αισθητικούς. Και τα κείµενα αυτά µας βοηθούν να 

κατανοήσουµε καλύτερα αυτό που παρατηρήσαµε και στο άρθρο του για την Τέχνη 

και Φρενοπάθεια. Ο Νιρβάνας, δηλαδή, αναφερόµενος στην τέχνη της αρχαιότητας 

δεν επιθυµεί να προβάλει µια νεοκλασικιστική αισθητική γραµµή. Αντίθετα, όπως 

δηλώνει  απερίφραστα, δεν πιστεύει σε αναβιώσεις:  

 

«Είχαµεν αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων; ∆εν ηξεύρω. ∆εν πιστεύω εις τας 

αναβιώσεις. Ούτε εις την µετεµψύχωσιν. […] Ούτε εις την επανάληψιν της ιστορίας. Αλλά η 

πίστις εις όλα αυτά είνε ωραία και όχι µόνον ωραία αλλά και δηµιουργός ωραιοτήτων. 

Ωραιοτήτων που οµοιάζουν κάποτε µε θαύµατα. Και τι άλλο από την ωραιότητα αξίζει το 

ενδιαφέρον µας; Τίποτε. Η αλήθεια συχνά είνε το ασχηµότερον πράγµα, συχνότερα το 

µάλλον περιττόν, συνηθέστατα το βλαβερώτερον. Η ωραιότης είνε το παν. Και δι’ αυτό 

πιστεύω εις όλα αυτά που ηρνήθην. Πιστεύω αισθητικώς».74     

 

Η αµφιταλάντευσή του ανάµεσα στην πίστη και στη µη πίστη, ο διαχωρισµός 

που κάνει µεταξύ µιας πίστης σε ιστορική ή αισθητική αναβίωση και η χρήση της 
                                                 
71 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 123, 15 Νοεµβρίου 1905, σελ. 88. 
72 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 130, 28 Φεβρουαρίου 1906, σελ. 318. 
73 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 132, 31 Μαρτίου 1906, σσ. 355-356, τ.χ. 134, 30 Απριλίου 1906, σσ. 33-
35 και τ.χ. 135, 15 Μαΐου 1906, σσ. 72-76. Πρόκειται για την «Μεσο-ολυµπιάδα» που διοργανώθηκε 
το 1906 για να γιορταστεί η επέτειος των δέκα χρόνων από την πρώτη αναβίωση των Ολυµπιακών 
Αγώνων του 1896.  
74 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 134, 30 Απριλίου 1906, σελ. 33. 
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«ωραιότητας» για άλλη µια φορά ως το ύστατο επιχείρηµα και τον µόνο άξιο για τη 

ζωή και την τέχνη στόχο, νοµίζω ότι προβάλλουν µε αρκετή ευκρίνεια το 

καλλιτεχνικό όραµα του Νιρβάνα. Είναι ένα όραµα που ακουµπά στον 

νεοκλασικισµό που αναζητούσαν τα συντηρητικότερα πνεύµατα της εποχής αλλά που 

εκτινάσσεται ταυτόχρονα στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου βρίσκεται ο αισθητισµός 

και η εξύµνηση της οµορφιάς ως αύταρκες ιδανικό, θέση που ενστερνίζονταν οι 

άνθρωποι της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας των αρχών του αιώνα.75 Μοιάζει ότι η 

τέχνη που ο Νιρβάνας υπερασπίζεται να είναι µια έννοια φευγαλέα, που δεν µπορεί 

να οριστεί παρά µόνο σαν µια τρέλλα ή ένα όνειρο. Αυτό δεν είναι, νοµίζω, καθόλου 

τυχαίο· από το κείµενό του το ίδιο φευγαλέα αναδύεται και µια άλλη έννοια, αυτή του 

ελληνικού έθνους, της Ελλάδας που φαίνεται να ταυτίζεται στο µυαλό του µε την 

τέχνη: 

 

«Ο νέος αυτός λαός, ο περιτριγυρισµένος από θαύµατα, τα θαύµατα τα ανθρώπινα 

και τα θεία, τα οποία ονοµάζονται µ’ ένα όνοµα: Ελλάς – οφείλει περισσότερα εις το όνειρον 

παρά εις την πράξιν. Έζησε µε τα ωραιότερα ψεύδη. Και θα ζήση µ’ αυτά. Και ίσως µ’ αυτά 

θα θαυµατουργήση. Υπό τον Ήλιον της Ελλάδος ένας ονειροπόλος αξίζει χίλιους πρακτικούς 

ανθρώπους. […] Οι ονειροπόλοι κάµνουν τα άλµατα. Αυτοί έκαµαν το έθνος, αυτοί σύρουν 

εµπρός. Είνε οι τρελλοί. Ένας τρελλός όµως κάνει πάντα το µέγα άλµα. […] Όταν ο 

τελευταίος µελαψός ανθρωπάκος, που σύρει ένα χειραµάξι εις τον λαβύρινθον µιας 

αµερικανικής τερατοπόλεως λέγη: Είµαι Έλλην, είναι το ρεύµα του ονείρου αυτού που 

διαρρέει τα νεύρα του. Και όταν λέγει: Είµαι απόγονος των Ελλήνων, ενώ σύρει το ταπεινόν 

χειραµάξι, είνε το ίδιο ρεύµα. Και ο άνθρωπος αυτός είνε έτοιµος να θαυµατουργήση. Ποιος 

διοχετεύει το πανίσχυρον αυτό ρεύµα του ονείρου; Ποιος άλλος παρά οι δηµιουργοί των 

ονείρων. Έπρεπε να ήνε οι ποιηταί, οι τεχνίται, οι ιερείς του λόγου». 76   

 

Και βλέπουµε, νοµίζω, εδώ καθαρά τη µεγάλη λογική αντινοµία στην σκέψη 

του Νιρβάνα, που από τη µια διακηρύσσει ως βασικό χαρακτηριστικό της τέχνης την 

«ανωφελή οµορφιά» του αισθητισµού και από την άλλη τη βαθειά του πεποίθηση ότι 

                                                 
75 Είναι µάλιστα χαρακτηριστική η ονοµαστική αναφορά που κάνει στον Όσκαρ Ουάιλδ αναφερόµενος 
στην µαταιότητα τελικά του να διοργανώνονται οι Αγώνες αυτοί µόνο και µόνο για να 
χρονοµετρούνται οι αθλητές. Το σηµαντικό όπως λέει είναι η παρατήρηση της οµορφιάς τους όταν 
τρέχουν και τίποτε άλλο: «Ήτο συγκίνησις αισθητική. Ακριβώς γιατί ο αγών και η νίκη τους ήσαν 
ανωφελείς. […] ∆εν είπεν ο Οσκάρ Ουάιλδ, ότι η τέχνη είνε εντελώς ανωφελής;», Παναθήναια, Έτος 
ΣΤ’, τ.χ. 135, 15 Μαΐου 1906, σελ. 75. 
76 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 134, 30 Απριλίου 1906, σσ. 33-34. 
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η υπόθεση της τέχνης είναι πάνω απ’ όλα µια υπόθεση εθνική, δηλαδή, υποταγµένη 

στην ιστορική ανάγκη και συγκυρία.   

Ως τελευταίο σχόλιο στα παραπάνω θα µπορούσαµε να προσθέσουµε ότι είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο και συχνά σχηµατικό να κατατάσσουµε τους ανθρώπους της 

εποχής αυτής σε συντηρητικά ή προοδευτικά στρατόπεδα βάσει των αισθητικών τους 

θεωριών, µιας και κοιτώντας προσεκτικότερα βλέπουµε ανθρώπους όπως ο Νιρβάνας 

να παρευρίσκονται σε διοργανώσεις όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες µε τον ίδιο 

ενθουσιασµό, µε ανθρώπους όπως ο Μιστριώτης ή ο Χατζιδάκης. Οι λόγοι που 

τοποθετούν τον καθένα στη θέση αυτή όσο και αν µοιάζουν, δεν είναι ίδιοι.  

Από τα δύο άρθρα του που µας αποµένουν, σηµαντικό θα ήταν να 

αναφέρουµε ότι στο πρώτο από αυτά που τιτλοφορείται Η Άνοιξις77, εξοµολογείται 

τον προσωπικό του πεσιµισµό. Ο πεσιµισµός αυτός, όπως λέει, γεννάται από το ότι 

την ίδια στιγµή που µεθά µε την οµορφιά της φύσης, µέσα του αισθάνεται θλίψη. 

Αυτή η διάσταση, που σχετίζεται όπως εξηγεί, µε την αποµάκρυνση από τη φύση και 

την συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού, δηµιουργεί µέσα του τον πεσιµισµό, που 

βέβαια αποτελεί κοινό τόπο στην τέχνη της εποχής. Στην περίπτωση του Νιρβάνα 

έχει ενδιαφέρον ότι ο ίδιος µιλά για τη δυσκολία που του προκαλεί η παραδοχή της 

αποµάκρυνσής του από ένα χαµένο ιδανικό, που στην περίπτωση αυτή είναι η φύση, 

η «ιερή» και «οργιαστική». Τα δύο αυτά επίθετα για τη φύση µπορεί εδώ να 

χρησιµοποιούνται τυχαία, αλλά σίγουρα φέρνουν στο νου τις Βάκχες του Ευριπίδη, 

αλλά και το διονυσιακό στοιχείο για το οποίο µιλά ο Νίτσε στην Γένεση της 

Τραγωδίας, το οποίο επίσης, κατά τον Γερµανό φιλόσοφο, έχει πια χαθεί.78      

Τέλος, το συγγραφικό και µεταφραστικό του έργο εκπροσωπείται από δύο 

διηγήµατά του, Ζωής Όνειρον και Ώµορφος Κόσµος, το πρώτο αφιερωµένο στον Ζαν 

Μωρεάς και το δεύτερο στην Νίνα Ιβάνοβνα Καραβάικινα,79αλλά και µία µετάφρασή 

του αποσπάσµατος από την Απολογία του Σωκράτη.80 

Η µετάφραση της Απολογίας, όπως διαβάζουµε σε υποσηµείωση του τίτλου 

αποτελεί ανατύπωση από τα «εκδοθέντα Ηλύσια». Τα Ηλύσια είναι ένα νέο περιοδικό 

που αρχίζει να κυκλοφορεί τότε και στου οποίου την εκδοτική επιτροπή λαµβάνει 

                                                 
77 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 133, 15 Απριλίου 1906, σσ. 3-4. 
78 Το τελευταίο άρθρο στο οποίο δεν αναφερθήκαµε αποτελεί απάντηση σε έρευνα του περιοδικού σε 
σχέση µε το γιατί οι Έλληνες δεν διαβάζουν πολλά βιβλία. Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 141-142, 15-31 
Αυγούστου 1906, σσ. 225-226. 
79 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 125, 15 ∆εκεµβρίου 1905, σσ. 144-147 και τ.χ. 137-138, 15-30 Ιουνίου 
1906, σελ. 154. 
80 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 130, 28 Φεβρουαρίου 1906, σσ. 309-310. 
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µέρος και ο Νιρβάνας. Επίσης, αναφέρονται τα ονόµατα του Ζουφρέ,81 του Καµπάνη 

και του Κωνσταντινίδη. Την επικείµενη έκδοσή του ανακοινώνουν τα Παναθήναια 

στις αρχές Νοεµβρίου 190582 ενώ δηµοσιεύεται είδηση κυκλοφορίας του πρώτου 

τεύχους του στα τέλη Φεβρουαρίου 1906.83 Στην είδηση του Νοεµβρίου αναφέρεται 

µάλιστα ότι επειδή στην επιτροπή εκδόσεως των Ηλυσίων θα είναι πολλοί από τους 

συνεργάτες των Παναθηναίων τα δύο περιοδικά θα διατηρούν στενές σχέσεις. Στόχος 

του νέου περιοδικού, όπως διαβάζουµε είναι να δηµοσιευτούν στην Ελλάδα 

µεταφράσεις κειµένων «των µεγαλύτερων πνευµάτων του παγκοσµίου πνεύµατος», 

όπως ο Πλάτωνας, ο ∆άντης, ο Γκαίτε, ο Λουκιανός, ο Λεοπάρδη, ο Τσέχωφ, ο 

Σέλλεϋ, ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Ρενάν, ο Μακώλεϋ, ο Σααδή, ο Επίκτητος, ο 

Βύρωνας και ο Ουάιλδ. Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Η σηµασία του πράγµατος 

είναι ανωτέρα παρ’ ότι φαίνεται. ∆ιότι δεν πρόκειται περί των µεταφράσεων, τας 

οποίας προκαλεί η ζήτησις του πλήθους και κατεργάζεται η κερδοσκοπία. Πρόκειται 

περί των µεταφράσεων αι οποίαι αποτελούν τα θεµέλια µιας λογοτεχνίας, διά των 

οποίων δοκιµάζεται και ενισχύεται µια γλώσσα, διά των οποίων παιδαγωγείται η 

εθνική καλαισθησία».84 Τα λόγια αυτά ακόµη και αν δεν ανήκουν στον Νιρβάνα, 

κινούνται αναµφίβολα πάνω σε αρχές και αναφέρονται σε ζητήµατα που έχει θέσει 

πολλές φορές σε άρθρα του – έχει ενδιαφέρον το πώς σε µια φράση τελικά ενώθηκε 

το έθνος µε την οµορφιά – και είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι γύρω από 

αυτόν συσπειρώνεται µια οµάδα ανθρώπων µε διάθεση να συµβάλει στην προσπάθεια 

της «εθνικής καλαισθησίας».       

Ολοκληρώνοντας την αναζήτηση της παρουσίας του Νιρβάνα κατά το έτος 

αυτό στο περιοδικό, θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι το ενδιαφέρον του 

συγγραφέα για το θέατρο, το οποίο είχαµε διαπιστώσει να εντείνεται την 

προηγούµενη χρονιά, τελικά δεν διοχετεύτηκε στην συγγραφή τραγωδίας, όπως 

είχαµε διαβάσει και στην ανακοίνωση του Νοεµβρίου 190485, αντίθετα µάλιστα 

ατόνησε εντελώς. Το συµπέρασµα, όµως, αυτό έρχεται να το ανατρέψει µια είδηση 

που διαβάζουµε στα τέλη Μαΐου 1906, στην οποία ανακοινώνεται η παρακάτω 

πληροφορία:  

 
                                                 
81 Πρόκειται για τον Ζουφρέ και όχι για τον Ζουφφέ όπως αναγράφεται στο συγκεκριµένο δηµοσίευµα 
των Παναθηναίων.  
82 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 123, 15 Νοεµβρίου 1905, σσ. 91-92. 
83 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 130, 28 Φεβρουαρίου 1906, σελ. 318.   
84 Παναθήναια, Έτος ΣΤ’, τ.χ. 123, 15 Νοεµβρίου 1905, σσ. 91-92. 
85 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 100, 30 Νοεµβρίου 1904, σελ. 127. 
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«Εις τα θερινά θέατρα των Αθηνών προστίθεται και νέον θέατρον, Πολυθέαµα, εις 

τον κήπον του Ωδείου Λόττνερ. Την διεύθυνσιν και εκµετάλλευσιν του θεάτρου τούτου έχει 

ο κ. Γερ. Βώκος, εις τον οποίον παρεχώρησεν αυτό ο µουσικός Σύλλογος Απόλλων. Καθ’ 

όλην την θερινήν περίοδον θα παιχθούν έργα ελληνικά των κ.κ. Αριστοµ. Προβελέγγιου, 

Αγγ. Τανάγρα, Γερ. Βώκου, Παύλου Νιρβάνα, Νικ. Λάσκαρη κλπ.».86      

 

Ούτε η παραπάνω είδηση δεν επιβεβαιώθηκε µιας και κανένα έργο του 

Νιρβάνα δεν εκδόθηκε ή παραστάθηκε το καλοκαίρι του 1906. Παρ’ όλα αυτά, όµως, 

δείχνει ότι η συζήτηση του Νιρβάνα µε τους συγχρόνους του σχετικά µε την 

συγγραφή από µεριάς του ενός έργου για την σκηνή, όχι µόνο παραµένει ανοιχτή 

αλλά φτάνει στο σηµείο να θεωρείται βέβαιη και να προαναγγέλλεται. Και δεν είναι 

καθόλου τυχαίο, αφού την επόµενη χρονιά τελικά θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά 

ένα δικό του έργο στην αθηναϊκή σκηνή, µετά από δύο χρόνια από την πρώτη του 

εξαγγελία. ∆ύο χρόνια κατά τα οποία προφανώς ο Νιρβάνας εργαζόταν πάνω στο 

έργο αυτό.  

 

Έτος Ζ’(1906-1907) 

Το έβδοµο έτος κυκλοφορίας των Παναθηναίων η παρουσία του Νιρβάνα στο 

περιοδικό γίνεται εντονότερη από ποτέ, καθώς τόσο η δική του αρθρογραφία όσο και 

τα δηµοσιεύµατα που αναφέρονται σε αυτόν πολλαπλασιάζονται.   

Η αναγγελία του τεύχους της 31ης Μαΐου 1906 ότι το καλοκαίρι του ίδιου 

χρόνου θα παρουσιάζονταν έργο του Νιρβάνα στο Πολυθέαµα του Βώκου, στην 

οποία αναφερθήκαµε προηγουµένως δικαιολογείται από την ειδησεογραφία του έτους 

Ζ’ καθώς στο τεύχος της 31ης Οκτωβρίου 1906 διαβάζουµε ότι ο Νιρβάνας ανέγνωσε 

στα γραφεία του περιοδικού «εις στενόν κύκλον λογίων εκ των κ.κ. Α.Π. Κουρτίδη, 

Κωνστ. Μακρή, Γρ. Ξενοπούλου, Ν. Λάσκαρη και Πέτρου Ζητουνιάτη, το δράµα, το 

οποίον είχοµεν προαναγγείλει».87 Είναι, δηλαδή, πιθανόν ο Αρχιτέκτων Μάρθας, που 

τελικά αναγνώστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1906 να προοριζόταν για τη 

θερινή περίοδο του προηγούµενου καλοκαιριού. Η αδυναµία του Νιρβάνα να 

παραδώσει το χειρόγραφό του στην προαποφασισµένη ηµεροµηνία, νοµίζω ότι αξίζει 

να σηµειωθεί.  

                                                 
86 Παναθήναια, Έτος Ε’, τ.χ. 136, 31 Μαΐου 1906, σελ. 126. 
87 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 146, 31 Οκτωβρίου 1906, σελ. 65. 
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Το πέρασµα του Νιρβάνα στη θεατρική γραφή φαίνεται να το υποδέχονται οι 

σύγχρονοί του µε µεγάλο ενθουσιασµό, όχι µόνο λόγω του ποιότητας του ίδιου του 

τού δράµατός του αλλά εξαιτίας του σεβασµού και της εκτίµησης που τρέφουν για 

τον συγγραφέα του. Αλλά ας δούµε πρώτα τι γράφεται την χρονιά αυτή για τον 

Νιρβάνα και τον Αρχιτέκτονα Μάρθα. Ξεκινάµε αρχικά µε το δηµοσίευµα του 

Οκτωβρίου στο οποίο δηµοσιεύονται κάποιες πρώτες κρίσεις του περιοδικού. Το 

µονόγραµµα Μ. µε το οποίο υπογράφεται η είδηση παραπέµπει κατά πάσα 

πιθανότητα στον Κίµωνα Μιχαηλίδη.  

«Το έργον επιγράφεται Ο Αρχιτέκτων Μάρθας. “Ο αρχιτέκτων Μάρθας, όπως λέγει ο 

συγγραφεύς εις τον πρόλογόν του, οικοδοµεί την ζωήν σ’ ένα σχέδιο ωραιότητος και 

καλοσύνης. Ο Μάρθας αντιτάσσει όλας τας ωραίας δυνάµεις της ψυχής του διά να κρατήση 

το έργον του υψηλόν και ακλόνητον εις το φως. Κάθε φοράν που η υλική αντίστασις προς 

την Μοίραν εξασθενεί και νικάται ο Μάρθας αντιτάσσει το όνειρον. Νικά την αλήθειαν µε το 

µέγα ψεύδος, ισοδύναµον και κραταιότερον από την αλήθειαν. Και όταν εις την ακατάβλητον 

και ειρωνικήν ορµήν της εχθρικής Μοίρας το έργον του δέχεται τον τελευταίον κλονισµόν, 

µε τα ίδια στοιχεία της ωραιότητος και της καλοσύνης, υψώνει εις το φως το οικοδόµηµα του 

θανάτου, ωραίον και αγαθόν, όπως το οικοδόµηµα της ζωής. Η ευθανασία στεφανώνει το 

έργον του. Ο αρχιτέκτων Μάρθας νικά την Μοίραν”. Μία απλή εξέλιξις της ζωής δύο 

ευγενικών ψυχών, τας οποίας ενώνει η αγάπη, και τας ενώνει διά παντός κατόπιν ο θάνατος, 

ιδού όλο το δράµα. Τα επεισόδια αληθινά, ο διάλογος φυσικώτατος, αποδίδων ζωηρούς τους 

χαρακτήρας, µε φράσιν ωραίαν και ποιητικήν. Κάτω από τον διάλογον ο οποίος βαίνει χωρίς 

καµίαν εκζήτησιν και όµως µε τόσην τέχνην, βαδίζει γοργά η Μοίρα να φέρη το ωραίον 

τραγικόν τέλος. Είναι σκηναί, όπως η της αρπαγής της Μίνας υπό του Μάρθα και άλλαι, 

αριστοτεχνικαί. Ο κ. Νιρβάνας παραθέτει κοντά κοντά αντιθέσεις µε τέχνην που δίδει την 

ωραιοτέραν εντύπωσιν. Και η σκέψις του αγαπητού συγγραφέως η οποία γεµίζει όλην την 

ατµόσφαιραν, και παρακολουθεί, εσωτερική πάντοτε, χωρίς βιαίας και κοινάς εκδηλώσεις, 

δίδει εις όλον το δράµα κάτι το θλιβερώς ωραίον».88           

 

Από τα παραπάνω µπορούµε αρχικά να αποµονώσουµε τα όσα λέει ο ίδιος ο 

Νιρβάνας στον Πρόλογό του. Στο κείµενό του αυτό συναντάµε έννοιες που 

αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του πνευµατικού κόσµου του συγγραφέα και στις 

οποίες έχουµε αναφερθεί ήδη αρκετές φορές. Η «ωραιότητα», η «καλοσύνη», το 

«όνειρο», το «µέγα ψεύδος» που είναι κραταιότερο της «αλήθειας», αποτελούν µέρος 

ενός γνώριµου τοπίου. Φαίνεται, δηλαδή, ότι ο Νιρβάνας έχει διοχετεύσει στον 

                                                 
88 Ό.π.  
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κεντρικό του ήρωα, τον Μάρθα, το βασικό λεξιλόγιο της ρητορικής του. Ίσως, αυτό 

να εννοεί και ο Μιχαηλίδης όταν γράφει ότι «η σκέψις του συγγραφέως γεµίζει όλην 

την ατµόσφαιραν».89  

Ένα στοιχείο που δεν έχουµε συναντήσει µέχρι τώρα στα κείµενα του 

Νιρβάνα και το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στο δράµα αυτό είναι η επιλογή του 

θανάτου ως µόνη λύση απέναντι σε µια αντίξοη Μοίρα. Το στοιχείο, όµως, είναι 

πιθανόν να του είναι χρήσιµο για λόγους δραµατουργικούς. Και λέγοντας 

δραµατουργικούς εννοούµε ότι τον βοηθάει να πλησιάσει σε ένα δραµατικό πρότυπο 

που τόσο πολύ έχει θαυµάσει, αυτό της τραγωδίας. 

Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε ότι στον πρόλογο αυτό συνυπάρχουν τα κυριότερα 

από τα ζητήµατα που ο ίδιος έχει θέσει κατά το παρελθόν µιλώντας και αναλύοντας 

την υψηλή τέχνη. Είναι, δηλαδή, σαν να έχει αναλάβει να γράψει ένα θεατρικό έργο 

για να διαδώσει από ακόµη ένα µέσο, αυτό του θεάτρου, τις ιδέες του περί οµορφιάς, 

γνωρίζοντας ότι για να το πετύχει αυτό πρέπει την ίδια στιγµή να την κάνει να 

γεννηθεί όχι σαν ιδέα αλλά σαν αίσθηση στην ψυχή των αναγνωστών. Και γι’ αυτό ο 

Μάρθας ως ήρωας του δράµατος και ο Νιρβάνας ως καλλιτέχνης έχουν τελικά τον 

ίδιο στόχο: την κατάκτηση της οµορφιάς. Η επιτυχία και των δύο εξαρτάται µόνο από 

αυτό. Αν θελήσουµε να συνδέσουµε την παρατήρηση αυτή µε ζητήµατα πρόσληψης 

ξένων ρευµάτων στην Ελλάδα των αρχών του αιώνα, και στην θέση της οµορφιάς 

χρησιµοποιήσουµε τον όρο Αισθητισµός, κάτι που ο ίδιος ο Νιρβάνας από τα κείµενά 

του µας επιτρέπει να κάνουµε, θα συµπεράνουµε ότι βασικός στόχος του ήρωα 

Μάρθα όσο και του συγγραφέα Νιρβάνα είναι να κατακτήσουν και να δικαιώσουν 

τον Αισθητισµό ως στάση ζωής αλλά και ως αισθητικό ρεύµα. Μέσα από το 

παραπάνω σχήµα επιστρέφουµε σε έναν ακόµα βασικό θεωρητικό τόπο του Νιρβάνα 

που είναι η επιδίωξη της ταύτισης της τέχνης µε τη ζωή.     

Το νέο δράµα του Νιρβάνα φαίνεται να µην απασχόλησε περισσότερο τα 

Παναθήναια κατά τον χειµώνα του 1906-1907. Η επόµενη σχετική αναφορά που 

συναντάµε είναι το καλοκαίρι του 1907, και συγκεκριµένα στο τεύχος του 

Αυγούστου που κυκλοφόρησε λίγο µετά την πρώτη παράσταση του δράµατος στο 

θέατρο Συντάγµατος, από τον θίασο Ευτύχιου Βονασέρα και Μαρίκας Κοτοπούλη 

                                                 
89 Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να αναλυθεί ο χαρακτήρας του Μάρθα βάσει των όσον είχε γράψει ο 
Νιρβάνας µε αφορµή την µεσο – Ολυµπιάδα, σχετικά µε τους Έλληνες εκείνους που οδήγησαν την 
χώρα στους µεγάλους της θριάµβους. Και αυτοί, όπως ο Μάρθας, αψήφησαν την ορθολογική αλήθεια 
και εµπνεύστηκαν από το όνειρο και το «µέγα ψεύδος». Και από την άποψη αυτή ο Μάρθας διαθέτει 
τα χαρακτηριστικά εκείνα που κατά τον Νιρβάνα θα προήγαγαν το ελληνικό έθνος.   
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στις 6 Αυγούστου 1907.90 Ο Ξενόπουλος αναλαµβάνει στο τεύχος αυτό όχι µόνο να 

γράψει την κριτική του δράµατος και της παράστασης στην θεατρική στήλη του 

∆εκαπενθηµέρου αλλά και να παρουσιάσει το πορτρέτο του ήδη γνωστού στο ευρύ 

κοινό συγγραφέα του δράµατος. Ο Ξενόπουλος µε πολύ ζεστά λόγια µιλά για την 

προσωπικότητα και το σύνολο του συγγραφικού έργου του «φίλου του» Π. Νιρβάνα 

ή κατά κόσµον Πέτρου Αποστολίδη. Τον αποκαλεί «Μάγο» και «Αγύρτη», 

χαρακτηρισµοί που όπως διευκρινίζει χρησιµοποιούν για τον Νιρβάνα και άλλοι 

συνάδελφοί τους, γιατί όπως λέει, είναι ικανός να γράφει σε όλα τα φιλολογικά είδη 

«από το απλούν χρονογράφηµα µέχρι της τραγωδίας», και να µιµείται το ύφος όλων 

των µεγάλων συγγραφέων που έχει µελετήσει:  

 

«Κανέναν άλλον δεν εγνώρισα εις τον κύκλον µας, που να έχη µεγαλητέραν µανίαν 

µε τα βιβλία, Και προπάντων µε τα νέα. ∆ιότι πολύ περισσότερο αφ’ ό, τι εγράφη ποτέ, τον 

Νιρβάνα ενδιαφέρει ό, τι γράφεται σήµερον. Εννοεί να παρακολουθή βήµα προς βήµα την 

πνευµατικήν κίνησιν των ηµερών µας. ∆εν υπάρχει ιδέα, τάσις, συρµός, κίνησις, ύφος, 

σχολή, τεχνοτροπία, µορφή, σύστηµα, τίποτε το νεοφανές, που να µην το µανθάνη πρώτος 

και να µην το εγκολπούται. Ροµαντισµός, νατουραλισµός, συµβολισµός, προρραφαηλιτισµός, 

νετσεϊσµός, ιψενισµός, ∆’ Αννούντσιο, Ανατόλ Φρανς, Ρώσκιν, Τολστόι, Κνούτ Χάµσουν, 

Βγιέρνσων, - όλοι και όλα εκ περιτροπής τον εύρον πρόθυµον µαθητήν, και έπειτα 

δάσκαλον».91 

 

Και λίγο πιο κάτω συνεχίζει: 

 

 «Έξαφνα εις την ιδίαν σελίδα, ελληνίζει εναλλάξ ως Βερναρδάκης, ως Γαβριηλίδης, 

ως Ψυχάρης, χαριτολογεί ως Ανατόλ Φρανς, ως Αρδουέν ή ως Ροΐδης. Ποιητικίζει ως ∆’ 

Αννούτσιο, ως Μάτερλιγκ ή ως Χρηστοµάνος, περιγράφει ως Λοττί, ως Φλωµπέρ ή ως 

Μητσάκης. ∆ιηγείται ως Πωλ Αδάµ, ως Μωπασσάν ή ως Παπαδιαµάντης. Φιλοσοφεί ως 

Νίτσε, ως Σοπεγχάουερ ή ως Τολστόι».92  

 

Οι παρατηρήσεις του Ξενόπουλου έχουν ενδιαφέρον µιας και αποκαλύπτουν 

την εντύπωση που η προσωπικότητα του Νιρβάνα δηµιουργούσε στους συγχρόνους 

                                                 
90 Πρόκειται για δύο δηµοσιεύµατα του Ξενόπουλου στο ίδιο τεύχος: Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 165-
166, 15-31 Αυγούστου 1907, σσ. 250-254 και 267-269. Για την ηµεροµηνία της παράστασης βλ. στο 
ίδιο τεύχος σελ. 234.   
91 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 165-166, 15-31 Αυγούστου 1907, σσ. 250-254. 
92 Ό.π. σελ. 254. 
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του. Και αυτό που συµπεραίνει κανείς είναι ότι ο Νιρβάνας παρόλη την έντονη 

συγγραφική του δραστηριότητα δεν αναγνωριζόταν ως ένας µεγάλος καλλιτέχνης 

αλλά ως ένας εξαιρετικής µόρφωσης και κατάρτισης διανοητής. Χαρακτηριστικό 

είναι και ένα ακόµα σηµείο του άρθρου του Ξενόπουλου στο οποίο περιγράφει το 

πώς τελικά ενώ πάντα µαγεύεται από τα κείµενα του Νιρβάνα τελικά δεν θυµάται 

παρά µονάχα το τελευταίο έργο του που διαβάζει κάθε φορά. Όλα τα άλλα 

ξεχνιούνται, «εις µάτην προσπαθώ ν’αναπολήσω µίαν πλαστικήν µορφήν, µίαν 

σκηνήν, µίαν εικόνα, µίαν ιδέαν, µίαν φράσιν από τα άλλα».93 

Αλλά πέρα από την πνευµατική του συγκρότηση ο Νιρβάνας φαίνεται να 

έχαιρε και συνολικής αποδοχής ως άνθρωπος. Ο Ξενόπουλος περιγράφει το πώς 

αµέσως έγιναν φίλοι στενοί µε τον Νιρβάνα και το πώς την φιλία τους αυτή δεν 

σκίασε ποτέ η µεγάλη διαφορά που είχαν στις απόψεις τους περί τέχνης. Και µάλιστα 

παρατηρεί ότι το πιο περίεργο ήταν ότι «το ίδιον τούτο ήκουσα να βεβαιώνουν και 

πολλοί άλλοι συνάδελφοί µας, επίσης διαφορετικοί κ’ επίσης αγαπηµένοι µε τον 

Νιρβάνα. Το τόσον συχνόν εις τον πολυτάραχο κύκλον µας: ωχ, αδελφέ! Μ’ αυτό τον 

άνθρωπο δεν µπορεί κανείς να συννενοηθή, ποτέ δεν το ήκουσα διά τον Νιρβάναν από 

κανέναν».94      

Πέρα από τις απόψεις του Ξενόπουλου γύρω από την πνευµατική, 

καλλιτεχνική και κοινωνική προσωπικότητα του Νιρβάνα, το άρθρο αυτό είναι πολύ 

σηµαντικό πρώτον γιατί περιέχει έναν συγκεντρωτικό κατάλογο των µέχρι τότε 

εκδοµένων κειµένων του Νιρβάνα, που αποκαλύπτει την έντονη συγγραφική του 

δραστηριότητα, αλλά περιέχει και δύο σηµαντικές αναφορές ως προς την σχέση του 

Νιρβάνα µε το θέατρο. Στον κατάλογο των έργων του που δίνει ο Ξενόπουλος, 

αναφέρει πέρα από τον Αρχιτέκτονα Μάρθα και την Μαρία την Πενταγιώτισσα ένα 

έργο που τελικά θα δηµοσιευτεί στην Νέα Ζωή το 1909 και θα ανέβει για πρώτη φορά 

στην σκηνή το καλοκαίρι του 1908.95 ∆εν µπορούµε να ξέρουµε σε ποιο συγγραφικό 

στάδιο ήταν τότε ο Νιρβάνας αλλά είναι σηµαντικό ότι ήδη το περιβάλλον του 

γνώριζε τουλάχιστον την πρόθεσή του να γράψει ένα ακόµη έργο µε τον 

συγκεκριµένο τίτλο. Αυτό µπορεί να οφείλεται και στην θέρµη µε την οποία ο 

Νιρβάνας είχε καταπιαστεί µε το θέατρο, θέρµη που ο κύκλος του προφανώς 
                                                 
93 Ό.π.  
94 Ό.π. σελ. 251.  
95 Νέα Ζωή (Αλεξανδρείας), Έτος Ε’, αρ. 54, Μάρτιος 1909, σσ. 163-172, αρ. 55, Απρίλιος 1909, σσ. 
216-224 και αρ. 56, Μάιος 1909, σσ. 255-263. Για παράσταση βλ. Elise – Anne Delveroudi, Le 
Répertoire original présenté sur la scène Athénienne 1901-1922, Thèse pour le doctorat de troisième 
cycle présentée à l’ Université de Paris – Sorbonne, 1982, σελ. 360. 
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διέγνωσε, και ίσως αυτή να είναι και η αιτία που ο Ξενόπουλος µετά την αναφορά 

στην Μαρία την Πενταγιώτισσα σπεύδει να προσθέσει ότι «πολλά άλλα δράµατα θα 

τη διαδεχτούν».96    

Το δεύτερο σηµείο που θα σταθούµε είναι η αναφορά που κάνει ο 

Ξενόπουλος στην επιτυχία της πρόσφατης παράστασης του Αρχιτέκτονα Μάρθα. 

Λέει: «Η δε παράστασις του Αρχιτέκτονος Μάρθα – ο νωπός του θρίαµβος – 

απέδειξεν ότι δεν υπάρχει ίσως άλλο “φιλολογικόν όνοµα” εις τον τόπον µας 

συγκεντρώνον τόσας ζωηράς συµπαθείας».97 Το σχόλιο αυτό είναι σηµαντικό γιατί 

από την µια κάνει αναφορά σε έναν θρίαµβο αλλά από την άλλη φαίνεται να υπονοεί 

ότι ο θρίαµβος αυτό είναι αποτέλεσµα όχι της αξίας του ίδιου του έργου αλλά της 

συµπάθειας που έτρεφαν για τον συγγραφέα του οι σύγχρονοί του. Κάτι παρόµοιο 

λέει και στην παρουσίαση της παράστασης και του έργου από τη στήλη του 

∆εκαπενθηµέρου. Εκεί, µετά από µια µετριοπαθή κριτική κατά την οποία αναλύει 

πέρα από την υπόθεση, το γιατί οι δύο πρώτες πράξεις του έργου είναι περιττές, 

γράφει σε ένα σηµείο προσπαθώντας να εξηγήσει τους λόγους που κάνουν το 

«σκηνικά άτεχνο» αυτό δράµα, να είναι συγκινητικό:  

 

«Ο Νιρβάνας, και όχι το δράµα, κρατεί τους θεατάς υπό την γοητείαν του. Και ένα 

έργον, το οποίον οι βέβηλοι, οι ψυχροί ανατόµοι, οι ασεβείς σχολιασταί, θα το εύρισκον 

ψεύτικον, κάµνει την εντύπωσιν αληθινού».98 

 

∆εν θα σχολιάσουµε καθόλου τις απόψεις του Ξενόπουλου γύρω από τα 

ζητήµατα ποιητικής που εγείρει το δράµα του Νιρβάνα. Αυτό, όµως, που θα 

σχολιάσουµε είναι η έµφαση που δίνει στο ότι η γοητεία που ασκεί το πρόσωπο του 

συγκεκριµένου συγγραφέα είναι µεγαλύτερη από αυτή του έργου του. Νοµίζω, ότι θα 

ήταν πολύ περιορισµένη µια παρατήρηση που θα απέδιδε τα λόγια του σε µια διάθεση 

υποτίµησης του συγγραφικού του ταλέντου. Αλλά ακόµα κι έτσι να είναι αυτό που 

τελικά µένει είναι η παραδοχή ότι τόσο στον ίδιο όσο και στο κοινό που παραβρέθηκε 

στην παράσταση – µάλλον περιορισµένο καθώς το έργο δεν γνώρισε πολλές 

επαναλήψεις99 – Ο Αρχιτέκτονας Μάρθας άσκησε γοητεία και προκάλεσε 

                                                 
96 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 165-166, 15-31 Αυγούστου 1907, σελ. 252. 
97 Ό.π. σελ. 251. 
98 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 165-166, 15-31 Αυγούστου 1907, σελ. 269. 
99 Από τα Παναθήναια πληροφορούµαστε µόνο για δύο παραστάσεις: αυτή της 6ης Αυγούστου και µιας 
ακόµη που έγινε στον Πειραιά και στην οποία τιµήθηκε µάλιστα ο Νιρβάνας µε «αργυράν 
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συγκίνηση.100 Και νοµίζω ότι αυτό σχετίζεται µε την ανάγκη του συγκεκριµένου 

κύκλου ανθρώπων να έρθουν σε επαφή µε τις νέες ιδέες που ο Νιρβάνας έχει 

παρακολουθήσει και προσπαθεί, έστω ανεπιτυχώς, να εισαγάγει στα ελληνικά ήθη 

µέσω των άρθρων του και τώρα µέσω του θεάτρου. Για την ακρίβεια θα µπορούσε να 

πει κανείς ως εξωτερικός παρατηρητής ότι όσο πιο άτεχνο βρίσκουν οι άνθρωποι 

αυτοί ένα έργο που τελικά τους συγκινεί, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ανάγκη τους 

για αυτό που προγραµµατικά πρεσβεύει ή καλλιτεχνικά και ιδεολογικά θυµίζει. Και 

έτσι, µπορούµε να εικάσουµε ότι πέρα και από τον ίδιο τον Νιρβάνα, αυτό που 

γοητεύει το κοινό είναι τα όσα πιστεύει, τα όσα έχει διαβάσει, οι χώρες προέλευσης 

όλων αυτών και το επίπεδο  καλλιτεχνικής έκφρασης στις χώρες αυτές. Το ότι µέρος 

του κοινού αυτού είναι και ο Ξενόπουλος, που όπως ο ίδιος παραδέχεται στο άρθρο 

του για τον Νιρβάνα, ανήκει στον «πνευµατικό αντίποδα» του συγγραφέα του 

Μάρθα, είναι νοµίζω αξιοσηµείωτο.101      

Στο ίδιο τεύχος αρχίζει να δηµοσιεύεται και το ίδιο το έργο. Η δηµοσίευσή 

του θα γίνει σε τρεις συνέχειες, όσες και οι πράξεις του. Έτσι, µετά από δύο χρόνια 

από την αρχική αναγγελία και ένα χρόνο από την πρώτη είδηση ότι αναγνώστηκε στα 

γραφεία του περιοδικού, το έργο αυτό θα παρασταθεί πρώτα για να φτάσει τελικά και 

στους αναγνώστες των Παναθηναίων.102 

Όπως ήδη είπαµε στην αρχή του κεφαλαίου, η αρθρογραφία του Νιρβάνα 

γίνεται τακτικότερη από ποτέ το έτος Ζ’, και αυτό γιατί εκτός των άλλων 

αναλαµβάνει πλέον συστηµατικά την στήλη των χρονογραφηµάτων του 

∆εκαπενθηµέρου. Αλλά πριν µιλήσουµε για τα χρονογραφήµατά του και τις απόψεις 

για το θέατρο και την τέχνη που υπάρχουν σε αυτά θα αναφερθούµε σε δύο πολύ 

σηµαντικά άρθρα του που αφορούν αποκλειστικά τη θεατρική τέχνη.  

Το πρώτο είναι αφιερωµένο στην Μαρίκα Κοτοπούλη, την ηθοποιό που 

ερµήνευσε την Μίνα στην παράσταση του Αρχιτέκτονα Μάρθα.103 Είναι η πρώτη 

φορά που ο Νιρβάνας αναλαµβάνει να µιλήσει όχι µόνο για την τέχνη της 

                                                                                                                                            
αναµνηστική πλακέτα». Για την τελευταία είδηση βλ. Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 165-166, 15-31 
Αυγούστου 1907, σελ. 270.  
100 Στην θερµή υποδοχή που το έργο γνώρισε από το κοινό της Αθήνας και του Πειραιά βλ. 
Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 165-166, 15-31 Αυγούστου 1907, Γράµµατα – Τέχνη – Επιστήµη σελ. 270 
και σελ. 272 στα Ολιγόστιχα όπου το περιοδικό ανακοινώνει ότι ξεκινά την έκδοση του Αρχιτέκτονα 
Μάρθα. 
101 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 165-166, 15-31 Αυγούστου 1907, σελ. 251. 
102 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 165-166, 15-31 Αυγούστου 1907, σσ. 234-243, τ.χ. 167, 15 Σεπτεµβρίου 
1907, σσ. 290-297 και τ.χ. 168, 30 Σεπτεµβρίου 1907, σσ. 314-327. 
103 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 167, 15 Σεπτεµβρίου 1907, σσ. 285-288. 
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υποκριτικής, µιας και µέχρι τώρα αναφερόταν στο θέατρο µόνο από την άποψη της 

τέχνης του λόγου. Στο κείµενό του αυτό που κάνει µια αναδροµή στις 

σηµαντικότερες κατ’ αυτόν στιγµές της σταδιοδροµίας της νεαρής Μαρίκας 

Κοτοπούλη, αγγίζει έµµεσα ένα πολύ σηµαντικό θέµα για το ελληνικό θέατρο της 

εποχής. Μιλώντας για τους ρόλους που την έχει δει να υποδύεται περιγράφει 

ταυτόχρονα και τη δυσκολία να γράψει κανείς έναν ζωντανό γυναικείο ρόλο. Λέει ότι 

οι περισσότεροι ρόλοι του παγκόσµιου ρεπερτορίου δεν είναι πραγµατικά γυναικείοι 

αλλά αντρικοί, γιατί δεν καταφέρνουν να αποδώσουν την «ποικιλία», την «κίνηση», 

την «ανωµαλία», τη «σύγχυση», τον «λαβύρινθο» και τα «αινίγµατα» της γυναικείας 

ύπαρξης.104 Και το εκπληκτικό σε σχέση µε την Κοτοπούλη, λέει ο Νιρβάνας, είναι 

ότι παρά το νεαρό της ηλικίας της καταφέρνει να «πλάττει»το «γυναικείον», αυτό το 

«αόριστον» και «σπάνιον» χαρακτηριστικό.105 Και συνεχίζει: 

 

«Όσοι την είδαν εναλλάξ Μαργαρίταν, Κυρά της Θάλασσας, Ιφιγένειαν, κ’ έπειτα 

Ζοζέτταν, Κυρίαν του Μαξίµ, έτριψαν τα µάτια τους διά να βεβαιωθούν ότι είνε η ίδια 

γυναίκα, που από τα βασίλεια όπου πνέουν αι αύραι της µεγάλης τέχνης, µεταπηδά εις τους 

ανθισµένους κόσµους, όπου βασιλεύει η γαργαλιστική χάρις, η αβροτάτη λαγνεία, ο 

εκνευριστικός ακκισµός και η γυµναστική της ηδονής, διά να µεταπηδήση πάλιν µ’ ένα 

κίνηµα ιερείας εις το βασίλειον των µεγάλων παθών, το οποίο υποθέτω ότι θα είνε – και 

πρέπει να είνε – το οριστικόν της βασίλειον. ∆ιότι η νοµίζω ότι η ∆ις Κοτοπούλη δεν έχει 

ανάγκην πλέον να δίδη εξετάσεις εις όλας τας µορφάς του θεατρικού γυναικείου, διά να 

προσαρµόση όλην αυτήν την πολυµορφίαν – πάθος, χάριν, δύναµιν, ευστροφίαν και πάσαν 

µαγείαν θηλυκήν – εις µίαν λειτουργίαν, την ευγενικήν λειτουργίαν της τέχνης».106    

 

Το ότι ο Νιρβάνας µιλά υποτιµητικά για τις ελαφρές γαλλικές κωµωδίες και 

το ότι όπως λέει στο τέλος δεν τις κατατάσσει στον χώρο της τέχνης, δεν µας ξενίζει 

καθώς όπως έχουµε αναφέρει και µε άλλες αφορµές, για τον Νιρβάνα η σκηνική 

τέχνη δεν θα πρέπει να διέπεται από κανέναν άλλον κανόνα πέρα από αυτόν της 

οµορφιάς και της υψηλής αισθητικής. Και γι’ αυτό δεν τον ενδιαφέρουν οι εισπράξεις 

των ταµείων των θεάτρων που αυξάνονται από τις παραστάσεις κωµωδιών και 

οπερέττας. Άλλωστε ο ίδιος δεν ανήκει στην κατηγορία των επαγγελµατιών του 

θεάτρου που ζουν από τη σκηνή. Επίσης, είναι σαφές ότι δεν ανήκει ούτε στην 

                                                 
104 Ό.π. σελ. 285. 
105 Ό.π. σελ. 286.  
106 Ό.π. 
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κατηγορία εκείνη των ανθρώπων που θεωρούν ότι το οποιοδήποτε θέαµα ευρωπαϊκής 

προέλευσης είναι αποδεκτό γιατί αποτελεί ένδειξη προόδου της χώρας. Τέλος, 

φαίνεται ότι δεν εκπροσωπεί ούτε µια ακόµη άποψη που συναντά κανείς στον τύπο 

της εποχής, που λέει ότι είναι καλό το κοινό να συνηθίσει να πηγαίνει στο θέατρο, 

ανεξάρτητα από το τι έργο βλέπει, για να αποκτήσει την συνήθεια, θεωρώντας ότι 

όταν στην συνέχεια θα εκπαιδευτεί, θα αποκηρύξει τις παλιές του επιλογές.     

Όπως είπαµε οι θέσεις του αυτές δεν είναι νέες. Αυτό που εµφανίζεται για 

πρώτη φορά είναι η αναγνώριση της υποκριτικής τέχνης ως τέχνης υψηλής, από την 

οποία οι συγγραφείς µπορούν να διδαχτούν. ∆εν εννοώ καθόλου ότι ο Νιρβάνας 

προηγουµένως υποτιµούσε κατά κάποιον τρόπο ποτέ το επάγγελµα του ηθοποιού. 

Απλά υπογραµµίζω το ότι φέτος για πρώτη φορά και µετά από µια παράσταση δικού 

του έργου αναφέρθηκε στην σηµασία της ύπαρξης µεγάλων καλλιτεχνών της σκηνής 

όχι µόνο για το κοινό αλλά και για τους συγγραφείς. Μέχρι τότε µιλούσε µόνο για 

διακειµενικές επιδράσεις στο συγγραφικό του έργο. Τώρα στρέφει την προσοχή του 

πάνω στη σκηνή, ανεξάρτητα από το κείµενο, για να αντλήσει έµπνευση και γνώση. 

Και είναι χαρακτηριστική η συγκίνηση που νιώθει για την ηθοποιό που ενσάρκωσε τη 

δική του σύλληψη: «πώς ηµπορώ να λησµονήσω ποτέ το φως της ζωής που έχυσεν η 

καλλιτέχνις εις το πλάσµα της φαντασίας µου;».107 Νοµίζω ότι ο θαυµασµός ενός 

ανθρώπου σαν τον Νιρβάνα σε µια επαγγελµατία ηθοποιό της αθηναϊκής σκηνής των 

αρχών του 20ου αιώνα, και η εµµονή του η καλλιτέχνις αυτή να προσηλωθεί στην 

«ευγενικήν λειτουργίαν της τέχνης» αποτελεί µία σηµαντική ένδειξη του πόσο έντονο 

ήταν το αίτηµα µιας µερίδας λογίων να συγχωνευτούν µε τους επαγγελµατίες της 

σκηνής για να δηµιουργήσουν ένα θέατρο καθαρά καλλιτεχνικό. Η αντίσταση 

επαγγελµατιών όπως η Κοτοπούλη από την άλλη να δεσµευτούν αποκλειστικά στο 

όραµα αυτό δείχνει την απόσταση που χώριζε τελικά τους ηθοποιούς και θιασάρχες 

από το όνειρο των συγγραφέων. Τι δηµιουργούσε την απόσταση αυτή, έχει πολύ 

ενδιαφέρον να το εξετάσει κανείς, µιας και δεν ξέρω καθόλου αν µόνη αιτία είναι το 

κοινό και το γούστο του.   

Το δεύτερο άρθρο στο οποίο θα αναφερθούµε είναι επίσης πολύ σηµαντικό 

µιας και αποτελεί την πρώτη αναγνώριση του ταλέντου ενός νέου θεατρικού 

συγγραφέα, του Σπύρου Μελά.108 Στο άρθρο αυτό ο Νιρβάνας δεν εκφέρει αισθητικές 

κρίσεις γύρω από το συγγραφικό έργο του µόλις 23 ετών Μελά, αλλά µιλά για την 
                                                 
107 Ό.π. σελ. 287. 
108 Ό.π. σσ. 331-333. 
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φιλία τους, αλλά και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρώτη παρουσίαση του 

θεατρικού του έργου Ο Γυιος του Ίσκιου στο αθηναϊκό κοινό. Πέρα από τις 

πληροφορίες που αφορούν την υποδοχή του έργου του Μελά, νοµίζω, ότι έχει 

σηµασία για την παρούσα εργασία να παρατηρήσουµε το ότι ο Νιρβάνας λίγες µέρες 

µετά την δική του πρώτη στο θέατρο Συντάγµατος, δεν διστάζει να αναφωνήσει µέσα 

από τα Παναθήναια, ότι «εγράφηκε ένα ελληνικόν αριστούργηµα», αναφερόµενος 

στο έργο ενός άλλου συγγραφέα.109 Την στάση του Νιρβάνα απέναντι στον νέο 

συνάδελφό του δεν την σηµειώνουµε τόσο για να επιδειχθεί το ήθος του Νιρβάνα όσο 

για να φανεί για άλλη µια φορά το πόσο έντονος είναι ο πόθος του να γεννηθεί ένα 

αριστούργηµα στην σύγχρονη Ελλάδα. Στην προσπάθεια αυτή αναρωτιέται κανείς σε 

ποιο βαθµό παίρνει µέρος ως καλλιτέχνης και σε ποιον ως «προπαγανδιστής» και 

υποκινητής.      

Αυτή την πολύ σηµαντική για τον Νιρβάνα χρονιά δηµοσιεύονται στα 

Παναθήναια δεκαεπτά χρονογραφήµατά του γύρω από διάφορα θέµατα της 

επικαιρότητας.110 Από τα χρονογραφήµατα αυτά που δεν έχουν ως θέµα το θέατρο, 

µπορούµε παρ’ όλα αυτά να εξαγάγουµε και να παραθέσουµε κάποιες σύντοµες 

αναφορές που κάνει σε θέµατα και ανθρώπους που συνδέονται µε την τέχνη και το 

θέατρο. Έτσι, ανάµεσα στα γραπτά του βρίσκουµε µια αναφορά του στον Όσκαρ 

Ουάιλδ. Η αναφορά έχει ενδιαφέρον γιατί σε αυτή ο Νιρβάνας συνδέει για άλλη µια 

φορά τον αισθητισµό του Ουάιλδ µε το αρχαιοελληνικό πνεύµα, ένα θέµα που µας 

έχει ήδη απασχολήσει. Αναφερόµενος, λοιπόν, στην έννοια της µίµησης γράφει: 

 

«Η Τέχνη – και η στοιχειωδεστέρα ακόµη – παρουσιάζει αλήθεια πολλά περίεργα και 

δυσερµήνευτα πράγµατα. Οι παλαιότεροι, κατά γενικόν σχεδόν κανόνα, την εχαρακτήριζαν 

ως µίµησιν της φύσεως. Η ερµηνεία δε ήτο και πολύ λογική. Ενόσω η φύσις ζη και βασιλεύη 

τριγύρω µας, δεν υπάρχει βέβαια κανένας λόγος να την αποµιµούµεθα και να θαυµάζωµεν 

την ψυχράν µίµησιν περισσότερον από το ζωντανόν πρότυπον. Από την λογικήν αυτήν 

σκέψιν εβγήκεν η ερµηνεία της τέχνης, ως τελειοποιήσεως του φυσικού κόσµου. Και ο 

Όσκαρ Ουάιλδ, ο οποίος υπήρξεν ένας αισθητικός µε αττικόν πνεύµα, είπεν υπερθεµατίζων 

ότιι η Τέχνη διορθώνει την Φύσιν και ότι καθήκον µας είνε, όσον τελειοποιούµεθα τόσον 

περισσότερον να γινώµεθα τεχνητοί».111    

  

                                                 
109 Ό.π. σελ. 332. 
110 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 148, 30 Νοεµβρίου 1906 έως τ.χ. 167, 15 Σεπτεµβρίου 1907. 
111 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 157, 15 Απριλίου 1907, σελ. 25. 
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Στο παραπάνω χωρίο, από τη µια ο Νιρβάνας αρνείται τον ορισµό του 

Αριστοτέλη περί µίµησης, από την άλλη, όµως, προσδιορίζει τον Ουάιλδ µε το 

επίθετο «αττικός». Βλέπουµε, λοιπόν, ακόµη µια πτυχή του πως ο Νιρβάνας 

συνταιριάζει το αρχαίο ελληνικό πνεύµα µε τα σύγχρονα αισθητικά ρεύµατα της 

εποχής του, που του ασκούν γοητεία.  

Σε άλλο χρονογράφηµά του θίγει ένα ακόµη θέµα για το οποίο έχουµε ήδη 

µιλήσει· αυτό της παρακολούθησης καθηµερινά κατώτερης ποιότητας θεαµάτων. 

Όπως είπαµε και προηγουµένως για τον Νιρβάνα η ύπαρξη θεαµάτων δεν είναι κάτι 

εξ ορισµού θετικό. Αντίθετα µάλιστα:  

 

«Όταν συναντήσετε ένα Αθηναίον εις τους δρόµους, ειµπορείτε να είσθε βέβαιος ότι 

πηγαίνει να ιδή κάτι. Πηγαίνει να ιδή τα πυροτεχνήµατα, τον κινηµατογράφον, το θέατρον, 

τον καραγκιόζην, την ταραντέλλαν, τον Ζυπ, τα Πολιτάκια, την µουσικήν – και αυτήν την 

βλέπει ακόµα – τους θεατάς των θεαµάτων αυτών και χίλια δυο πράγµατα ακόµα. Όλο και 

βλέπει. […] Ο µακαρίτης Οδυσσεύς, ο οποίος “πολλών ανθρώπων είδεν άστεα και νόον 

έγνω” εβασανίσθη όλην του την ζωήν διά να το κατορθώση. Εάν τα έβλεπεν όµως όλα ένα 

βράδυ, εις τον κινηµατογράφον, εις το θέατρον και εις όλα τα άλλα αθηναϊκά θεάµατα, και 

µάλιστα υπό το ηλεκτρικόν φως, είµαι βέβαιος ότι όχι µόνον δεν θα εγνώριζε τον “νόον” των, 

αλλ’ ασφαλώς θα έχανε και τον ιδικόν του “νόον”».112    

     

Τέλος, στο χρονογράφηµα του τεύχους του Ιουλίου 1907 διαβάζουµε µια 

πρόταση που κάνει ο Νιρβάνας και αφορά το θέατρο. Στο άρθρο του αναφέρεται 

στην µανία των Ελλήνων να ζουν το καλοκαίρι έξω από το σπίτι τους. 

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό του γράφει σε ένα σηµείο ότι, όµως, είναι κρίµα στην 

Ελλάδα να εκµεταλλεύεται το ύπαιθρο ο καραγκιόζης, ο κινηµατογράφος, ο 

µικροθεατρώνης, ο Βδελλόπουλος κ.α., την ίδια στιγµή που στην Ευρώπη έχουν 

αρχίσει ήδη να προγραµµατίζουν την κατασκευή µεγάλων υπαίθριων θεάτρων «κατά 

το ελληνικό σύστηµα». Και συνεχίζει: 

 

«∆εν ειµπορούσαν αι Αθήναι να έχουν ένα µεγάλον ελληνικόν θέατρον, ελληνικού 

σχεδίου, που να χωρεί ανέτως πέντε, δέκα χιλιάδας θεατών, µ’ ένα ευθηνόν εισιτήριον και 

όπου να παίζωνται έργα έχοντα κάποιαν σχέσιν µε την στοιχειώδη καλαισθησίαν; […] Μην 

υποθέσετε ότι όλα αυτά προτείνονται υπό το κράτος ψευτοελληνικού παραληρήµατος ή 

                                                 
112 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 160, 15 Μαΐου 1907, σελ. 123. 
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οποιασδήποτε πατριοµανίας. Σας βεβαιώ ότι την στιγµήν αυτήν είµαι ο πρακτικώτερος των 

ανθρώπων. Ίσως – ίσως οµιλώ περισσότερον εµπορικά παρά ποιητικά. Το ελληνικόν 

ύπαιθρον, κύριοι, είνε ένα µεταλλείον. Σπεύσατε να το εκµεταλλευτείτε».113 

 

Η ιδέα του για ίδρυση ενός υπαίθριου θεάτρου µεγάλης χωρητικότητας που θα 

παρουσιάζει θεάµατα µε την «στοιχειώδη καλαισθησία» - σχέδιο που θα υλοποιηθεί 

στο µέλλον – δείχνει τη σηµασία που αποδίδει στην πάνδηµη συµµετοχή σε 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Και όσο και αν υποστηρίζει ότι ο ίδιος συνέλαβε το 

σχέδιο αυτό σκεπτόµενος καθαρά εµπορικά, είναι δύσκολο να τον πιστέψουµε, µιας 

και ο ίδιος φυσικά δεν θα είχε να κερδίσει τίποτε σε οικονοµικό επίπεδο. Η 

παρότρυνση να «σπεύσουν» όσοι µπορούν να υλοποιήσουν το σχέδιο αυτό είναι 

άρρηκτα δεµένη µε το πάθος του Νιρβάνα για αναγέννηση της τέχνης στην Ελλάδα.    

Πέρα από τα χρονογραφήµατα αυτά, ο Νιρβάνας της χρονιά αυτή θα γράψει 

άρθρα για τον Παπαδιαµάντη,114 για τους φιλέλληνες νεοελληνιστές Φιλέα 

Λεµπέγκ,115 Κάρολο ∆έτριχ116 και Πίο Κιούτι,117για τον ∆ωδεκάλογο του Γύφτου του 

Παλαµά,118τον Ηλ. Βουτιερίδη,119 τον ζωγράφο Κ. Βολανάκη,120 τον Λέανδρο και 

Πολ. ∆ηµητρακόπουλο121 και τον Κ. Μιχαηλίδη.122 

Επίσης, δηµοσιεύει ένα σύντοµο διήγηµά του µε τίτλο Ο Πλούσιος ο Φτωχός 

και ο φιλόσοφος,123 ποιήµατα από τη συλλογή του Παγά Λαλέουσα,124 µετάφραση 

αποσπάσµατος από το De profundis του Ουάιλδ µε τίτλο Ο Χριστός125 καθώς και τον 

πρόλογο του Μπαρρές στο Βιβλίο της Αυτοκρατείρας Ελισάβετ του Χρηστοµάνου.126 

Τέλος, σηµειώνουµε την κολακευτική αναφορά που αναδηµοσιεύουν τα 

Παναθήναια από την Gazette de France που κάνει ο Μορεάς για τον συγγραφέα τον 

οποίον, όπως λέει, γνώρισε όταν επισκέφτηκε την Ελλάδα µε τον θίασο Σιλβαίν για 
                                                 
113 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 163-164, 15-31 Ιουλίου 1907, σελ. 221. 
114 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 145, 15 Οκτωβρίου 1906, σσ. 7-13. 
115 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 150, 31 ∆εκεµβρίου 1906, σσ. 192-193. 
116 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 153, 15 Φεβρουαρίου 1907, σσ. 286-288. 
117 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 157, 15 Απριλίου 1907, σελ. 28. 
118 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 158, 30 Απριλίου 1907, σσ. 58-59. 
119 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 159, 15 Μαΐου 1907, σσ. 89-90. 
120 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 163-164, 15-31 Ιουλίου 1907, σσ. 194-200. 
121 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 163-164, 15-31 Ιουλίου 1907, σελ. 222. 
122 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 167, 15 Σεπτεµβρίου 1907, σσ. 299-300. 
123 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 147, 15 Νοεµβρίου 1906, σελ. 80. 
124 Ποιήµατα της συλλογής δηµοσιεύονται σε τρία τεύχη: Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 150, 31 
∆εκεµβρίου 1906, σσ. 170-171, τ.χ. 151, 15 Ιανουαρίου 1907, σσ. 202-204 και τ.χ. 157, 15 Απριλίου 
1907, σελ. 28. Κριτική για την συλλογή αυτή από τον Παλαµά δηµοσιεύεται στο τεύχος 161-162, σσ. 
169-171.   
125 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 157, 15 Απριλίου 1907, σσ. 3-7. 
126 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 163-164, 15-31 Ιουλίου 1907, σελ. 177. 
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να παρουσιάσουν την Ιφιγένειά του αλλά και την αφιέρωση στον Νιρβάνα που 

προτάσσει ο Χρηστοµάνος σε ένα από τα Ορφικά του Τραγούδια.127   

 

Έτος Η’(1907-1908) 

Στο όγδοο έτος λειτουργίας του περιοδικού το όνοµα του Νιρβάνα 

εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα από ποτέ, µιας και ο ίδιος δηµοσιεύει πολλά 

κείµενά του αλλά και άλλοι αρθρογράφοι αναφέρονται σε αυτόν. Το έτος αυτό είναι 

πολύ σηµαντικό και για µας, αφού πρόκειται για την χρονιά στο καλοκαίρι της οποίας 

η Κυβέλη και η Κοτοπούλη θα ανεβάσουν δύο έργα του συγγραφέα. Πριν µιλήσουµε, 

όµως, για τα δηµοσιεύµατα που αφορούν στα έργα αυτά και τα οποία είναι διάσπαρτα 

καθ’ όλο το έτος Η’, θα αναφερθούµε στα χρονογραφήµατά του. 

Την χρονιά αυτή ο Νιρβάνας γράφει αδιαλείπτως σε κάθε τεύχος του 

περιοδικού το χρονογράφηµα της στήλης του ∆εκαπενθηµέρου. Από τα 20, λοιπόν, 

χρονογραφήµατα που σχολιάζουν, όπως συνηθίζεται, διάφορα θέµατα της 

επικαιρότητας, ο Νιρβάνας αναφέρεται σε επτά από αυτά στο θέατρο.128 Και µάλιστα, 

όχι αόριστα περί ζητηµάτων αισθητικής, αλλά σε σχέση µε πολύ συγκεκριµένα 

ζητήµατα της σύγχρονής ελληνικής θεατρικής πραγµατικότητας.  

Η πρώτη αναφορά είναι στο ειρωνικό του χρονογράφηµα προς την Καλλιρόη 

Παρρέν, συγγραφέα του δράµατος, Η Νέα Γυναίκα.129 Χαρακτηρίζει το δράµα της 

Παρρέν «απολογητικό» της γυναικείας φύσης και προϊόν του «ψυχρού» και 

«ανευλαβούς» «ορθού λόγου».130 Το άρθρο του αυτό δεν περιέχει κάποια θεατρική 

είδηση αλλά είναι σηµαντικό γιατί µας εισάγει στην συζήτηση της εποχής µε θέµα το 

γυναικείο ζήτηµα, όπως το ονοµάζει και ο Νιρβάνας. Ο ίδιος µε λόγια παρόµοια µε 

αυτά που είχε χρησιµοποιήσει στο άρθρο του για την Κοτοπούλη υπερασπίζεται µια 

γυναικεία φύση πιο ελεύθερη και απρόβλεπτη από αυτή των ανδρών, την οποία οι 

γυναίκες θα πρέπει να περιφρουρήσουν. Και έχει ενδιαφέρον πώς συνδέει την 

γυναίκα µε την φύση και την ελευθερία, ενώ παρουσιάζει τον άνδρα ως δέσµιο του 

ορθού λόγου. Η συζήτηση που ανοίγει εδώ ο Νιρβάνας θα απασχολήσει τον τύπο της 

                                                 
127 Παναθήναια, Έτος Ζ’, τ.χ. 158, 30 Απριλίου 1907, σελ. 64. και τ.χ. 159, 15 Μαΐου 1907, σσ. 68-69. 
128 Πρόκειται δηλαδή για χρονογραφήµατα από το τ.χ. 169, 15 Οκτωβρίου 1907 έως το τ.χ. 191-192, 
15-30 Σεπτεµβρίου 1908.   
129 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 169, 15 Οκτωβρίου 1907, σσ. 25-26. 
130 Ό.π. σελ. 25. 
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εποχής µε αρκετά δηµοσιεύµατα καθώς η Παρρέν θα απαντήσει µε αρκετά άρθρα της 

στην Εστία στις θέσεις του Νιρβάνα.131  

Το επόµενο χρονογράφηµα αναφέρεται σε ένα καίριο θεατρικό ζήτηµα της 

εποχής, αυτό του ρεπερτορίου του Βασιλικού Θεάτρου.132 Στο κείµενό του αυτό ο 

Νιρβάνας αµφισβητεί ότι υπάρχει θέατρο στην Ελλάδα. Ειρωνεύεται την γενική 

περιφρόνηση που η διεύθυνση του θεάτρου έχει δείξει προς τα νεοελληνικά έργα, 

αλλά και την προτίµησή της στα έργα που είναι, όπως λέει, γραµµένα στην «θεία 

γλώσσα των προγόνων µας». Χρησιµοποιώντας την φρασεολογία της εποχής 

ονοµάζει όλους τους άλλους συγγραφείς «µαλλιαρούς» και τους κατηγορεί ότι 

προσπαθούν να καταστρέψουν την «θείαν» αυτή γλώσσα. Τα πρόσωπα που 

συνοµιλούν στο χρονογράφηµα τελικά συµφωνούν ότι αν και δεν διαβάζουν ελληνικά 

έργα θα επισκεφθούν τον χειµώνα που έρχεται το Β. Θέατρο σε «καµµιά πρώτη» για 

λόγους κοσµικούς και όχι για να προσέξουν αυτό που γίνεται πάνω στην σκηνή.  

Το χρονογράφηµα αυτό µας περιγράφει την διάσταση στην οποία έχουν 

περιέλθει οι διευθύνοντες του Βασιλικού θεάτρου µε τους συγγραφείς της εποχής που 

χρησιµοποιούν µια γλώσσα είτε µικτή είτε «µαλλιαρή», όπως λέει ο Νιρβάνας. 

Πάντως, έχει ενδιαφέρον ότι ο Νιρβάνας απευθύνει την αντίθεσή του σχετικά µε το 

γλωσσικό ζήτηµα όχι σε κάποιον ακαδηµαϊκό ή πολιτικό φορέα, όπως έχει κάνει 

κατά το παρελθόν, αλλά προς το Βασιλικό Θέατρο, ένδειξη προφανώς και του 

προσωπικού του πλέον ενδιαφέροντος. Γιατί για πρώτη φορά η επιλογή κειµένων στο 

Βασιλικό Θέατρο τον αφορά όχι από την θέση του παρατηρητή αλλά του προσωπικά 

εµπλεκόµενου. Είναι και αυτός ένας από τους συγγραφείς που αποκλείει η διεύθυνση 

του Βασιλικού Θέατρου. Τέλος, για άλλη µια φορά αντιτίθεται στην χρήση του 

θεάτρου σαν χώρου κοσµικών συναθροίσεων και διασκεδάσεων.      

Κάτι που ακόµα είναι πολύ χαρακτηριστικό των θέσεων του Νιρβάνα σε αυτό 

το άρθρο είναι η σχέση του προς την αρχαιότητα. Η σύνδεση που προσπαθεί να 

αποκαταστήσει µε αυτή δεν είναι σε επίπεδο γλώσσας, αλλά σε επίπεδο αντίληψης 

και σύλληψης της ζωής και των µυστηρίων της. Αλλά στην πορεία αυτή η συνείδηση 

                                                 
131 Στην διαµάχη αυτή αναφέρεται και άρθρο των Παναθηναίων στο τ.χ. 171, 15 Νοεµβρίου 1907, 
Γράµµατα – Τέχνη – Επιστήµη, σελ. 94. 
132 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 170, 31 Οκτωβρίου 1907, σελ. 58. 
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των Ελλήνων, εποµένως και η γλώσσα τους, θα πρέπει να είναι σύγχρονη, 

νεοελληνική και ζωντανή. 133  

Στο χρονογράφηµα της 15ης Ιανουαρίου 1908,134 ο Νιρβάνας φανερώνει για 

ακόµη µια φορά τον θαυµασµό που τρέφει για τον Ιταλό συγγραφέα ∆’ Αννούντσιο. 

Με αφορµή την τελευταία συγγραφική επιτυχία του ∆’ Αννούντσιο, αναθυµάται τη 

νύχτα που η εφηµερίδα Άστυ είχε παραθέσει γεύµα προς τιµή του Ιταλού συγγραφέα 

στη Μεγάλη Βρετάνια. Παρά τα χρόνια που τον χωρίζουν από το γεύµα αυτό ο 

ενθουσιασµός του για την προσωπικότητα του Ιταλού συγγραφέα δεν φαίνεται να 

έχει µειωθεί. Φυσικά, οι ιδέες του Νιρβάνα περί ταύτισης τέχνης και ζωής πρέπει να 

βρίσκουν στο πρόσωπο του Ιταλού αυτού «γόη» την τέλεια έκφρασή τους. 

Το επόµενο χρονογράφηµα που µας ενδιαφέρει αναφέρεται στο επερχόµενο 

καλοκαίρι και σε τι αυτό επιφυλάσσει για τους Αθηναίους.135 Με τον γνωστό 

ειρωνικό του τόνο ο Νιρβάνας βρίσκει πάλι ευκαιρία να καταφερθεί εναντίον των 

θερινών θεάτρων, αποκαλώντας τα µάλιστα «πληγή» του καλοκαιριού. Αναφέρεται 

σε έργα όπως η Ζοζέτα και η Κυρία του Μαξίµ, τα οποία όπως λέει, θα έπρεπε να τα 

επιβάλλει το Ιατρικό Συνέδριο του κράτους, γιατί τελικά είναι τα µόνα ικανά να 

ξυπνήσουν την νωθρότητα των Αθηναίων θεάµατα.  

Το επόµενο χρονογράφηµα προσφέρει µια πολύ σηµαντική είδηση, αυτή του 

κλεισίµατος του Βασιλικού θεάτρου.136 Με πικρία και ειρωνεία ο Νιρβάνας µιλά για 

το κοινό και τους διευθύνοντες του θεάτρου που δεν κατάφεραν να στηρίξουν τον 

θεατρικό αυτό φορέα, που θα µπορούσε να οδηγήσει στην δηµιουργία ενός Εθνικού 

θεάτρου. Το όνειρο για ένα εθνικό θέατρο, όπως λέει, δεν είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθεί όσο η δική του γενιά είναι ζωντανή. Όπως λέει, «ο καταλληλότερος 

τρόπος διά να παρασκευάσωµεν το θέατρον του µέλλοντος, είναι ν’αποθάνωµεν 

πρώτα όλοι µας, µαζί µε τον κ. Βλάχον. Εκείνοι που θα έλθουν κατόπιν θα κάµουν το 

θέατρόν τους. […] ∆εν ενθυµείσθε τι είπε ο Λέσσιγκ εις την Αµβούργειον 

∆ραµατουργίαν; Ευκολώτερον είναι να δηµιουργηθή ένα θέατρον από το άλφα, παρά 

να διορθωθή ένα χαλασµένον».137 Στην συνέχεια, αναλύει τους λόγους που κατά την 

άποψή του οδήγησαν στην καταστροφή. Και οι λόγοι αυτοί σχετίζονται για άλλη µια 

                                                 
133 Η ευαισθησία του ως προς το ζήτηµα της γλώσσας φαίνεται και από το χρονογράφηµά του στο τ.χ. 
174, 31 ∆εκεµβρίου 1907, σελ. 187. Εκεί, ειρωνεύεται την θέσπιση κληροδοτήµατος από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών που θα δίνεται σε συγγραφείς που γράφουν στα αρχαία ελληνικά.   
134 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 175, 15 Ιανουαρίου 1908, σσ. 217-218. 
135 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 182, 30 Απριλίου 1908, σσ. 56-57. 
136 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 183, 15 Μαΐου 1908, σσ. 89-90. 
137 Ό.π. σελ. 89. 
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φορά στη σκέψη του Νιρβάνα µε τις σχέσεις που έχει το ελληνικό θέατρο αλλά και η 

ελληνική πνευµατική και καλλιτεχνική ζωή γενικότερα µε δύο πόλους, την ελληνική 

αρχαιότητα και τις σύγχρονες τάσεις της τέχνης. Λέει λοιπόν για τους ανθρώπους που 

θα δηµιουργήσουν το θέατρο του µέλλοντος: 

 

«Πρώτον υποθέτω ότι δεν θα έχουν την ευαισθησίαν την ιδικήν µας µε τους 

αρχαίους, ώστε να τους σερβίρουν ως ωµόν κρέας. Θα βράσουν όλους τους υπερσυντέλικους 

και θα βγάλουν απ’ αυτούς ένα ωραίον ζουµί, εύγευστον και δυναµωτικόν. Έπειτα θα 

λησµονήσουν ορισµένα δράµατα τα οποία ενθυµείται ο κ. Βλάχος και τα οποία είναι 

αδύνατον να επιζήσουν εις την µνήµην των ανθρώπων πέραν της γενεάς µας. Έπειτα δεν θα 

έχουν προσωπικούς λόγους µε τον Ίψεν, τον Χάουπτµαν, τον Μάτερλιγκ και τους άλλους 

έκφυλους που θα παρουσιασθούν εν τω µαταξύ». 138     

 

Το παραπάνω απόσπασµα µας πληροφορεί και για δύο ακόµα ζητήµατα που 

κατέχουν κεντρική θέση στην σκέψη του Νιρβάνα. Το πρώτο είναι η αντίληψή του 

για το πόσο εξαρτάται το θέατρο από την ποιότητα των κειµένων. Όλες οι αναφορές 

του αφορούν είτε την γλώσσα – νεοελληνικά ή αρχαία – είτε την καλλιτεχνική αξία 

των κειµένων. Καµία νύξη δεν κάνει ούτε στο ζήτηµα της βελτίωσης της υποκριτικής 

αλλά ούτε και της σκηνοθεσίας. Και αυτό, ίσως, να σηµαίνει ότι οι απόψεις του δεν 

βρήκαν την ανταπόκριση που περίµενε από τους ανθρώπους των επαγγελµάτων 

αυτών. Επίσης, σηµαντικό, νοµίζω είναι ότι αναφερόµενος σε δράµατα των 

συγχρόνων του µιλά επιτιµητικά, διεκδικώντας έτσι έµµεσα µια θέση ανάµεσα στους 

συγγραφείς εκείνους των οποίων τα έργα θα έπρεπε να παίζονται από το Βασιλικό 

Θέατρο.139  

Το πολύ πλούσιο σε πληροφορίες χρονογράφηµά του τελειώνει µε µια 

περιγραφή αυτού που ο ίδιος θεωρεί παρακµή του ελληνικού θεάτρου: «Από το 

κωµειδύλλιον εφθάσαµεν εις τας επιθεωρήσεις, από τας επιθεωρήσει εις την 

σχοινοβασίαν. […] Οι θεατρώναι που θα εισαγάγουν τα ρόπαλα εις την σκηνήν θα 

κάµουν χρυσές δουλειές. ∆εν πρέπει κανείς να περιφρονεί το πνεύµα της εποχής 

του».140  

                                                 
138 Ό.π. σελ. 89. 
139 Την απογοήτευσή του από το νεοελληνικό ρεπερτόριο του Β. Θεάτρου εκφράζει σε άρθρο του και ο 
εκδότης των Παναθηναίων, Κ. Μιχαηλίδης, ο οποίος αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν παίζεται Ο 
Αρχιτέκτων Μάρθας του Νιρβάνα, που όπως λέει είχε σηµειώσει επιτυχία το καλοκαίρι που πέρασε. 
Βλ. Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 183, 15 Μαΐου 1908, σελ. 91.  
140 Ό.π. σσ. 89-90. 
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Και είναι ενδιαφέρον πώς µε την φράση του αυτή ο Νιρβάνας δηλώνει την 

ρήξη που αισθάνεται µε την κοινωνία της εποχής του. Η δυσθυµία του απέναντι στις 

τρέχουσες κοινωνικές πρακτικές και αντιλήψεις περνά την χρονιά αυτή σε όλα του τα 

χρονογραφήµατα ανεξαρτήτως θέµατος. Χαρακτηριστικό είναι το χρονογράφηµά του 

τον Ιούνιο 1908 όπου σαν θέµα του έχει την υγεία που κρύβει για κάθε κοινωνία η 

τρέλλα ορισµένων ανθρώπων, οι οποίοι όχι µόνο δεν θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται 

σαν άρρωστοι αλλά σαν «παιδαγωγοί» της νέας γενιάς: «Η επίδρασις ενός τρελλού 

συντελεί πολύ είς την δηµιουργίαν ελευθέρων πνευµάτων. Και εκείνο που λείπει εις 

την εποχήν µας είναι τα ελεύθερα πνεύµατα».141  

Την δυσθυµία του αυτή θα εντείνει φυσικά η µέτρια έως κακή κριτική που 

δέχτηκε την χρονιά αυτή και για τα δύο έργα του, το Χελιδόνι και την Μαρία την 

Πενταγιώτισσα, που ανέβηκαν στην σκηνή. Έτσι, στο επόµενο από τα 

χρονογραφήµατά του που σχετίζεται µε το θέατρο και το οποίο δηµοσιεύτηκε στο 

τεύχος Αυγούστου 1908, µιλώντας για τον σοκινισµό, µια λέξη που οι εφηµερίδες της 

εποχής κατασκεύασαν για να εκφράσουν το αποτέλεσµα που ο ερωτισµός ορισµένων 

έργων προκαλούσε στον µέσο Αθηναίο οικογενειάρχη, λέει ότι το στοιχείο αυτό δεν 

αρχίζει από το θέατρο αλλά από το ίδιο το κράτος και την κοινωνία, που θέλει όπως 

λέει κρέµασµα.142 Πέραν αυτού το χρονογράφηµα αναφέρεται στην ακόµη µια φορά 

πρωταγωνίστρια έργου του Μαρίκα Κοτοπούλη. Στον διάλογο που διεξάγεται µεταξύ 

κ. Ασόφου και του Μαθητή του, ο πρώτος υπερασπίζεται την ηθοποιό που ο µαθητής 

θέλει να «κρεµάσει» εξαιτίας των επιλογών της στο θέατρο. Ο Νιρβάνας φαίνεται ότι 

έχει ιδιαίτερη αδυναµία στην ηθοποιό που ενσάρκωσε το καλοκαίρι αυτό µια ακόµη 

ηρωίδα του και προτείνει να κρεµάσουν πρώτα όλους για να αποκαλυφθεί ότι εκείνη 

δεν χρειάζεται τελικά κρέµασµα. Και είναι παράξενο το πόσο εύκολα απαλλάσσει την 

Κοτοπούλη από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την κατάσταση στην οποία έχει 

περιέλθει το ελληνικό θέατρο, µια κατάσταση που ο ίδιος δεν παύει να καταγγέλλει. 

      Στο τελευταίο χρονογράφηµα της χρονιάς που τιτλοφορείται Το Ελληνικόν 

θέατρον είναι έκδηλη η απογοήτευσή ότι θα µπορέσει ποτέ να βρεθεί µια λύση για το 

ζήτηµα της δηµιουργίας ενός θεάτρου τέχνης.143 Για άλλη µια φορά ο Νιρβάνας 

αναφέρεται στην καταστροφική επίδραση της οπερέττας στο ελληνικό θέατρο:  

 

                                                 
141 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 185-186, 15-30 Ιουνίου 1908, σελ. 108.  
142 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 189-190, 15-31 Αυγούστου 1908, σσ. 265-266.  
143 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 191-192, 15-30 Σεπτεµβρίου 1908, σσ. 311-312. 
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«Όταν το τραγούδι, ο ακκισµός και τα µεταξωτά περιπόδια εισήλθαν εις το θέατρο, 

και όταν το σκαρπινάκι της Γκέισας εκτύπησε την µύτην του Αµλέτου, οι άνθρωποι εδώ, αντί 

να κυττάξουν να χωρήσουν τον ∆ανόν βασιλόπαιδα από την εύθυµον τραγουδίστριαν, 

επροσπάθησαν να τους κλείσουν µαζί εις ένα κλουβί, διά να βγάλουν από την ένωσίν των, 

όπως οι κτηνοτρόφοι, ένα νέον είδος διά το ελληνικόν θέατρον».144 

 

Ο ίδιος τελικά προτείνει τον χωρισµό των θεάτρων ανάλογα µε το ρεπερτόριό 

τους έτσι ώστε το κοινό να µπορεί να επιλέξει το είδος θεάµατος που θα δει. Αλλά 

στην πρότασή του αυτή φαίνεται να µην λαµβάνει καθόλου υπόψη του ότι είναι οι 

ίδιοι οι επαγγελµατικοί θίασοι, µεταξύ των οποίων και αυτός της Κοτοπούλη, αυτοί 

που επιλέγουν να παίζουν τόσο έργα µε καλλιτεχνικές αξιώσεις όσο και οπερέττες ή 

επιθεωρήσεις. 

Εκτός από χρονογραφήµατα ο Νιρβάνας την χρονιά αυτή έγραψε την κριτική 

των νέων βιβλίων σε τέσσερα τεύχη. Πρόκειται για κριτικές στην έκδοση της τρίτης 

σειράς διηγηµάτων του Ξενόπουλου, του Γυιου του Ίσκιου του Σπ. Μελά,145 του 

Εθνικού Ηµερολογίου του Σκόκου,146 του Ταµπουράς και Κόπανος του Πάλλη, 

Τραγούδια της Τάβλας, Ήτοι ο Μπέγης, ο Ταµπουράς η γυναίκα και τα’ αγόρια του Μ. 

Αυγέρη και των Τραγωδιών του Βλάµη147 και του Βίου και Έργα του Αρ. 

Βαλαωρίτη.148  

Από τα παραπάνω θα ασχοληθούµε µόνο µε τα όσα γράφει στην κριτική του 

για τον Γυιο του Ίσκιου του Μελά. Η συνολική αποτίµηση του έργου του Μελά είναι 

φυσικά πολύ θετική όπως είχαµε δει και σε προηγούµενη κριτική του για το ίδιο έργο. 

Το ενδιαφέρον, όµως, στο άρθρο του αυτό είναι ότι παραλληλίζει την κριτική που 

δέχτηκε από τους «αιωνίους αγαθούς αστούς» ο Γυιος του Ίσκιου µε αυτή που είχε 

δεχτεί και το δικό του έργο, ο Αρχιτέκτων Μάρθας. Έτσι, τελικά το άρθρο του 

µετατρέπεται σε κριτική όχι του έργου του Μελά αλλά εναντίον µιας µερίδας του 

θεατρικού κοινού και της επίσηµης κριτικής, τους οποίους αποκαλεί «ηθικολόγους» 

και «ωφελιµιστές», γιατί δεν πιστεύουν στην δύναµη της «τρέλλας» που ήρωες σαν 

τον Μάρθα και τον Βάγγο διαθέτουν. Και συνεχίζει, διακηρύσσοντας για άλλη µια 

φορά την αισθητική του θέση περί οµορφιάς και την εντεταµένη πλέον αντίθεσή του 

προς όλους όσους δεν την αποδέχονται:  
                                                 
144 Ό.π. σελ. 311. 
145 Και οι δύο στο Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 175, 15 Ιανουαρίου 1908, σσ. 218-220.  
146 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 176, 31 Ιανουαρίου 1908, σσ. 249-250. 
147 Όλα στο Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 178, 29 Φεβρουαρίου 1908, σσ. 314-315.  
148 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 181, 15 Απριλίου 1908, σσ. 26-28. 
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«Αλλά χρειάζεται πολύ διά να πείση κανείς τους απίστους ότι ο µόνος σκοπός της 

τέχνης είνε η ωραιότης και τίποτε περισσότερον, αφού δεν υπάρχει τίποτε περισσότερον από 

την ωραιότητα».149  

 

Τελειώνοντας µε την παρουσίαση του κειµένων του Νιρβάνα που εκδόθηκαν 

την χρονιά αυτή στα Παναθήναια, θα αναφερθούµε στην καλλιτεχνική του 

δραστηριότητα. ∆ηµοσιεύει, λοιπόν, το ποίηµα Λησµονηµένο Παραµύθι µε αφιέρωση 

στον Κ. Χρηστοµάνο,150το ποίηµα Το τραγούδι του Γρύλλου µε αφιέρωση στον Σπ. 

Μελά,151 τα διηγήµατα Πρώτη Αγάπη,152 Συναποθανούντες153 και τέλος τα ποίηµατά 

του Αγάπες.154 Στο τελευταίο τεύχος της χρονιάς, το τεύχος Σεπτεµβρίου 

δηµοσιεύεται και το πρώτο µέρος του δράµατός του Το Χελιδόνι, έκδοση που θα 

ολοκληρωθεί στα επόµενα δύο τεύχη του Θ’ έτους.155 Το δράµα του Μαρία η 

Πενταγιώτισσα είναι το µόνο από τα έργα του συγγραφέα που δεν θα δηµοσιευθεί από 

τα Παναθήναια αλλά από το περιοδικό Νέα Ζωή (Αλεξάνδρεια) τον Μάρτιο του 

επόµενου έτους.156 Οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση δεν 

αναγράφονται σε κανένα από τα άρθρα που διαβάσαµε.  

Τα Παναθήναια ασχολήθηκαν αρκετά µε τα δύο αυτά έργα του Νιρβάνα. 

Πρώτα απ’ όλα µε ανακοινώσεις στο περιοδικό. Αρχικά βρίσκουµε αναφορές για την 

Μαρία την Πενταγιώτισσα, το «νέον δράµα» το οποίο «προσεχώς ο ποιητής θα το 

διαβάση εις κύκλον λογίων εις τα γραφεία των Παναθηναίων.157 Η ανάγνωση αυτή 

µαθαίνουµε ότι έγινε τελικά ένα µήνα µετά, τον Ιανουάριο 1908. Το σύντοµο σχόλιο 

των Παναθηναίων προδίδει την επιτυχία της ανάγνωσης αυτής: «Το θέµα του αιωνίου 

έρωτος ειργάσθη ο Νιρβάνας µε την λεπτήν τέχνην του και από τας παθητικάς 

σκηνάς του δράµατος χύνεται µια ατµόσφαιρα γεµάτη από µελαγχολικήν 

οµορφιά».158 Ένα µήνα µετά, στα τέλη Φεβρουαρίου 1908, ανακοινώνεται ότι ο 

                                                 
149 Ό.π. σελ. 219. 
150 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 170, 31 Οκτωβρίου 1907, σελ. 43. 
151 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 174, 31 ∆εκεµβρίου 1907, σελ. 165. 
152 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 179, 15 Μαΐου 1908, σσ. 326-330. 
153 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 187-188, 15-31 Ιουλίου 1908, σσ. 177-183.  
154 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 189-190, 15-31 Αυγούστου 1908, σσ. 239-240. 
155 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 191-192, 15-31 Σεπτεµβρίου 1908, σσ. 273-282 και Παναθήναια, Έτος 
Θ’, τ.χ. 193, 15 Οκτωβρίου 1908, σσ. 16-23 και τ.χ. 194, 31 Οκτωβρίου 1908, σσ. 50-55. 
156 Νέα Ζωή (Αλεξάνδρεια), Έτος Ε’, αρ. 54, Μάρτιος 1909, σσ. 163-172, αρ. 55, Απρίλιος 1909, σσ. 
216-224 και αρ. 56, Μάιος 1909, σσ. 255-263. 
157 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 172, 30 Νοεµβρίου 1907, Ολιγόστιχα, σελ. 128.  
158 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 175, 15 Ιανουαρίου 1908, Γράµµατα – Τέχνη – Επιστήµη, σελ. 222. 
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Νιρβάνας ετοιµάζεται να γράψει και νέο δράµα µε τίτλο, Το Χελιδόνι.159 Την 

ολοκλήρωση αυτού του δράµατος επιβεβαιώνει είδηση στο τεύχος της 31ης Μαΐου 

1908, όπου πληροφορούµαστε πως το έργο θα ανεβάσει ο θίασος της Κυβέλης.160     

Πρώτο στην σκηνή ανεβαίνει τελικά Το Χελιδόνι από την Κυβέλη και η 

επόµενη αναφορά που γίνεται στα Παναθήναια σχετικά µε τα έργα είναι η κριτική 

του Ξενόπουλου για το Χελιδόνι.161 Πρόκειται για µια πολύ µετριοπαθή κριτική – 

µιλά θετικά µόνο για την γλώσσα του Νιρβάνα η οποία διέθετε φυσικότητα – στην 

οποία µαθαίνουµε ότι το έργο, που επαναλήφθηκε δύο φορές, απέτυχε καθώς το 

κοινό το υποδέχτηκε µε «ψυχρότητα». Ο ίδιος αποδίδει την ψυχρότητα αυτή στην 

«ανικανότητα» του κοινού να συλλάβει την «σκέψη» του συγγραφέα. Και συνεχίζει 

δηκτικά:  

«Της υποδοχής αυτής επωφελήθησαν µερικοί κριτικοί του καθηµερινού τύπου, οι 

οποίοι µετενόουν ίσως διότι συνετέλεσαν και αυτοί εις την περυσινήν αποθέωσιν του 

Νιρβάνα µε τον Αρχιτέκτονα Μάρθαν, και του ερρίχθησαν αλύπητα. Το δράµα εκουρελιάσθη 

µε όσην ευκολίαν – αρκεί να υπάρχει η αναισθησία – κουρελιάζονται τ’αραχνοΰφαντα. Κ’ 

επήλθε τούτο το πράγµατι παράδοξον και κωµικοτραγικόν αποτέλεσµα: να υβρισθή και να 

προπηλακισθή ο Νιρβάνας δι’ εν έργον αναντιρρήτως ωραιότερον, βαθύτερον, αληθινώτερον 

και ανθρωπινώτερον του Αρχιτέκτονος Μάρθα, από τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι διά το 

πρώτον του εκείνο δράµα τον ανέβασαν εις τα ουράνια!».162      

  

Η αρνητική στάση του Ξενόπουλου απέναντι στον Νιρβάνα είναι νοµίζω πολύ 

ευκρινής από την παραπάνω παράγραφο. Αλλά πέρα από τα όσα µπορεί να 

συµπεράνει κανείς για την αλλαγή στις άλλοτε πιο ζεστές σχέσεις των δύο 

συγγραφέων, παρατηρούµε, σύµφωνα µε όσα λέει ο Ξενόπουλος, και µια αλλαγή 

στον τρόπο που µια ολόκληρη µερίδα της κριτικής αντιµετώπισε την δεύτερη 

συγγραφική προσπάθεια του Νιρβάνα στο θέατρο. Οι λόγοι της αλλαγής αυτής, θα 

πρέπει να αναζητηθούν στις στήλες άλλων περιοδικών και εφηµερίδων.     

Η γραµµή που χαράσσει ο Ξενόπουλος στην κριτική του Χελιδονιού 

συνεχίζεται και στο άρθρο του για την Μαρία Πενταγιώτισσα.163 Εκεί, λέει ότι στην 

πραγµατικότητα δεν πρόκειται για ένα δραµατικό κείµενο αλλά για σκηνοθετηµένο 

ποίηµα γραµµένο σε πεζό, που παρουσιάζει µόνο «εδώ και κει» στοιχεία δραµατικά. 
                                                 
159 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 178, 29 Φεβρουαρίου 1908, Ολογόστιχα, σελ. 320.  
160 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 184, 31 Μαΐου 1908, Γράµµατα- Τέχνη – Επιστήµη, σελ. 127. 
161 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 187-188, 15-31 Ιουλίου 1908, σσ. 220-221. 
162 Ό.π. σελ. 220.  
163 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 189-190, 15-31 Αυγούστου 1908, σελ. 266. 
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«Όλα σχεδόν τα άλλα είνε διάλογοι και µονόλογοι αντιθεατρικοί. Η µορφή της 

Μαρίας µένει αόριστος, οµιχλώδης ως καθαρού συµβόλου, και οι χωρικοί που την 

τριγυρίζουν οµιλούν σχεδόν όπως ο ποιητής. Αποτέλεσµα του ριζικού αυτού 

ελαττώµατος υπήρξεν η αποτυχία του δράµατος». Πρόκειται, δηλαδή, για την 

δεύτερη αποτυχία του Νιρβάνα το καλοκαίρι αυτό τόσο σε επίπεδο εµπορικό όσο και 

σε επίπεδο κριτικής.   

Το παράδοξο είναι ότι ο Ξενόπουλος στην αρχή του ίδιου έτους είχε 

παραβρεθεί στην ανάγνωση της Πενταγιώτισσας που είχαν οργανώσει τα Παναθήναια 

και είχε επαινέσει το κείµενο του Νιρβάνα. Πιθανόν, θυµούµενος την αρχική του 

στάση, στο τέλος της κριτικής του αναδιπλώνεται και επαινεί το ίδιο έργο που πριν 

είχε επικρίνει: 

 

«Κ’ εγώ ο ίδιος, που ήξευρα καλά το έργον, εις το θέατρον, εκείνο το βράδυ, δεν 

ησθάνθην παρά κούρασιν. Και διά να επανεύρω την ωραιότητα, η οποία είχε χαθή ως διά 

µαγείας επί των σανίδων της σκηνής, και διά να πιστοποιήσω την επιτυχίαν του κ. Νιρβάνα 

εις ένα έργον γενναίας εµπνεύσεως και αβροτάτης εκτελέσεως, εδέησε να ενθυµηθώ την 

πρώτην ανάγνωσιν της Μαρίας Πενταγιώτισσας εις τα γραφεία των Παναθηναίων και να 

ζητήσω το χειρόγραφον διά να αναγνώσω και πάλιν – µε άπειρον ηδονήν». 164   

 

Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς αν τα παραπάνω σχόλια πηγάζουν από 

µια ειλικρινή αµφιθυµία ή από µια έντονη διάθεση ειρωνείας προς τον συγγραφέα της 

Πενταγιώτισσας, ειρωνείας που βαθαίνει µε την χρήση λέξεων τόσο εµβληµατικών 

για τον Νιρβάνα, όπως η  «ωραιότητα» και η «ηδονή». Το σίγουρο πάντως είναι ότι η 

στάση του Ξενόπουλου είναι αρνητική προς τις καλλιτεχνικές επιλογές του Νιρβάνα. 

Ιδιαίτερη προσοχή, τέλος, θα πρέπει να δείξουµε στην παρατήρηση που κάνει σχετικά 

µε την καταλληλότητα των έργων του για ανάγνωση και όχι για παράσταση. 

Πρόκειται για έναν χαρακτηρισµό που θα τον ξανασυναντήσουµε για τον Νιρβάνα 

και συγκεκριµένα σε κριτική των Παναθηναίων από τον «Κάποιο», σχετικά µε την 

έκδοση της Μαρίας Πενταγιώτισσας τον Σεπτέµβριο του 1909.  

Κλείνοντας το έτος, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι παρ’ όλη την εµπορική 

αποτυχία των έργων του Νιρβάνα και την βραχύβια πορεία τους στην σκηνή της 

εποχής, αυτά δηµιούργησαν έναν έντονο προβληµατισµό στους πνευµατικούς 

ανθρώπους της εποχής. Ο προβληµατισµός αυτός σχετίζεται και µε την µεγάλη 

                                                 
164 Ό.π.  
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αποδοχή της οποίας έχαιρε ο Νιρβάνας ως λογοτέχνης και κυρίως ως διανοητής, αλλά 

και µε την αποδοχή των αισθητικών του απόψεων. Σηµαντικό στοιχείο ως προς την 

δυσκολία αξιολόγησης των έργων του από τους συγχρόνους του, είναι και το 

αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος που διεξήγαγε το Μικρό Άστυ σχετικά µε το ποιο 

ήταν το καλύτερο θεατρικό έργο της περιόδου. Στο δηµοψήφισµα αυτό πήραν µέρος 

196 άνθρωποι και το έργο που ανακηρύχτηκε «καλλίτερο», δεν είναι άλλο από την 

Μαρία Πενταγιώτισσα, µε 56 ψήφους.165 

 

Έτος Θ’(1908-1909) 

Στην απογοήτευση που γνώρισε ο Νιρβάνας από την υποδοχή των έργων του 

την προηγούµενη χρονιά θα µπορούσε κανείς να αποδώσει την µείωση των 

δηµοσιεύσεών του κατά το Θ’ έτος των Παναθηναίων, αλλά και την πικρία την οποία 

διακρίνει κανείς σε αυτά. Έτσι, το έτος αυτό ο Νιρβάνας δεν γράφει καµία 

φιλολογική ή άλλη κριτική, και περιορίζεται στην στήλη του χρονογραφήµατος του 

∆εκαπενθηµέρου. Με εξαίρεση ένα τεύχος γράφει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 

χρονογραφήµατα µε θέµατα από την επικαιρότητα σε ελάχιστα από τα οποία κάνει 

αναφορά σε ζητήµατα τέχνης ή στο θέατρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι 

σχεδόν κανένα από τα χρονογραφήµατά του δεν έχει ως θέµα αποκλειστικά το 

θέατρο, και κάθε αναφορά σε αυτό γίνεται πάντα έµµεσα και έχει τον τόνο ειρωνικού 

σχολίου. 

Έτσι, στο πρώτο χρονογράφηµα της χρονιάς και µιλώντας για την είδηση ότι 

βρέθηκε η θεραπεία της «φθίσεως», θυµάται όλες εκείνες τις ηρωίδες του 

Χρηστοµάνου και του ∆ουµά, που πεθαίνουν από την αρρώστια αυτή, που στο 

µέλλον θα πάψουν να συγκινούν το κοινό.166 Από την διαπίστωση αυτή οδηγείται στο 

συµπέρασµα ότι τελικά «εις την σκηνήν πρέπει ν’αναβιβάζωνται τα ανίατα πάθη. Τα 

πάθη τα ψυχικά που δεν φοβούνται την Ιατρικήν. Η τέχνη δεν πρέπει ποτέ να 

συναγωνίζεται µε την Ιατρικήν. Είναι επικίνδυνος αντίπαλος».  

Στο επόµενο χρονογράφηµά του αναφέρεται στο ζήτηµα της σχέσης τέχνης 

και κριτικής.167 Για την σχέση αυτή έχει µιλήσει και στο παρελθόν αλλά εδώ είναι µια 

από τις λίγες φορές που διαφοροποιεί το πώς ο ίδιος ασκεί το επάγγελµα αυτό 

συγκριτικά µε άλλους συµπατριώτες του. ∆ηλαδή, δεν αναφέρεται στην έννοια της 

                                                 
165 Παναθήναια, Έτος Η’, τ.χ. 191-192, 15-30 Σεπτεµβρίου 1908, σελ. 317. 
166 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 193, 15 Οκτωβρίου 1908, σελ. 26. 
167 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 194, 31 Οκτωβρίου 1908, σσ. 58-59. 
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καλλιτεχνικής κριτικής γενικότερα αλλά ενδιαφέρεται περισσότερο να αναφερθεί 

στον λανθασµένο τρόπο µε τον οποίο ασκείται στην Ελλάδα την εποχή αυτή. Και δεν 

θα ήταν, νοµίζω, άτοπο να συνδέσουµε την αντίδρασή του προς τους Έλληνες 

κριτικούς µε την κακή προσωπική του εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς: 

 

«Η κριτική εις την Ελλάδα είνε ολιγώτερον πληροφορηµένη διά τα καλλιτεχνικά 

ζητήµατα από όλον τον άλλον κόσµον».168  

 

Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι καταδικάζει την κριτική για κάτι πολύ 

συγκεκριµένο, για έλλειψη ενηµέρωσης ως προς τις νεώτερες τάσεις της τέχνης. Στις 

τάσεις αυτές, όπως έχουµε ήδη διαπιστώσει, κατατάσσει και ο ίδιος τα έργα του και 

ιδιαίτερα τα θεατρικά.  

 

Το επόµενο χρονογράφηµά του είναι από τα ελάχιστα που αναφέρονται σε ένα 

πρόσωπο του θεάτρου. Με αφορµή την επίσκεψη της ηθοποιού Σάρας Μπερνάρ στην 

Ελλάδα και των τριών παραστάσεων που έδωσε στο Βασιλικό Θέατρο στις 7, 8 και 9 

Νοεµβρίου 1908,169 ο Νιρβάνας βρίσκει την ευκαιρία να µιλήσει για την τέχνη του 

ηθοποιού και για το πόσο αυτή καθρεφτίζει την ίδια τη ζωή.170 Πρόκειται για ένα 

χρονογράφηµα χαρακτηριστικό µιας διάθεσης µελαγχολικής, στο οποίο µιλά για την 

φθορά του σώµατος και τον θάνατο. Η Μπερνάρ, σε προχωρηµένη πια ηλικία, είναι 

το ζωντανό παράδειγµα της επίδρασης που η φθορά έχει στον άνθρωπο και ιδιαίτερα 

στους ηθοποιούς, που υπηρετούν µια τέχνη «που σβύνει µαζί µε την ζωή τους» και 

από την οποία δεν µένει τίποτα. Και όπως λέει, για τον λόγο αυτό θα πρέπει «να τους 

αγαπώµεν περισσότερον και να τους περιβάλλωµεν µε την θερµοτέραν στοργήν 

µας».171 Και µέσα από το χρονογράφηµα αυτό διακρίνει κανείς τις θέσεις του γύρω 

από την σηµασία της οµορφιάς – αντίθετη της οποίας είναι η ασχήµια των γηρατιών – 

αλλά και της ταύτισης της τέχνης – εδώ του ηθοποιού – µε την ζωή.  

 Τέλος, παρόµοια µελαγχολικό είναι και το χρονογράφηµα των αρχών 

Φεβρουαρίου 1909172 το οποίο γράφεται µε αφορµή την είδηση που είχε 

κυκλοφορήσει στον τύπο της εποχής ότι κάποιος είχε δει τον Όσκαρ Ουάιλδ ζωντανό 

                                                 
168 Ό.π. σελ. 58. 
169 Είδηση για τις παραστάσεις αυτές βλ. Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 195, 15 Νοεµβρίου 1908, Θέατρον 
σελ. 91. 
170 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 195, 15 Νοεµβρίου 1908, σσ. 89-90. 
171 Ό.π. σελ. 89. 
172 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 201, 15 Φεβρουαρίου 1909, σσ. 266. 
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στο Τουρίνο  της Ιταλία.173 Αναφέρεται πάλι στον θάνατο και την ασχήµια που αυτός 

φέρνει στον άνθρωπο. Και εκφράζει την ευχαρίστησή του που ο «ωραίος ποιητής» 

βρήκε έναν τρόπο να τον ξεγελάσει και να τον ειρωνευτεί, κερδίζοντας για τον εαυτό 

του µια «αίσθησιν αιωνιότητος». Και είναι για άλλη µια φορά φανερό το πόσο ο 

Νιρβάνας θαυµάζει τον Ουάιλδ όχι µόνο για τα έργα του αλλά για την σύνδεση που 

κατάφερε να κάνει µεταξύ τέχνης και ζωής.  

  Στα υπόλοιπα χρονογραφήµατα της χρονιάς δεν γίνεται καµία αναφορά σε 

ζητήµατα καλλιτεχνικά παρά µόνο όπως είπαµε εµµέσως. Θίγονται θέµατα που 

έχουµε ήδη αναπτύξει σε έκταση µε αφορµή πιο εξειδικευµένα κείµενά του και γι’ 

αυτό δεν θα τα αναφέρουµε αναλυτικά.174 

Την χρονιά αυτή ο Νιρβάνας θα εκδώσει στα Παναθήναια ελάχιστα 

λογοτεχνικά κείµενά του. Πέρα από την συνέχεια του Χελιδονιού που όπως ήδη 

αναφέραµε δηµοσιεύεται στα δύο πρώτα τεύχη του έτους, θα δώσει στο περιοδικό 

µόνο ένα σύντοµο διήγηµά του µε τίτλο Ο Φιλόσοφος που θα δηµοσιευτεί στη 

Χριστουγεννιάτικη έκδοση.175   

Αλλά λίγες, συγκριτικά µε τα προηγούµενα δύο χρόνια, είναι και οι αναφορές 

που το ίδιο το περιοδικό κάνει στον συνεργάτη του.   

Πρώτα απ’ όλα µαθαίνουµε ότι ανάµεσα στα δώρα που δίνει το περιοδικό 

στους νέους συνδροµητές του την χρονιά αυτή είναι και η έκδοση του Αρχιτέκτονα 

Μάρθα.176 Επίσης, ενηµερωνόµαστε για την έκδοση του Χελιδονιού από το 

τυπογραφείο της Εστίας.177 Σηµαντική είναι η πληροφορία που παίρνουµε στο τεύχος 

του Ιανουαρίου ότι «το δράµα του κ. Νιρβάνα το οποίον τόσας συζητήσεις 

επροκάλεσε [ Ο Αρχιτέκτων Μάρθας], εδόθη τελευταίως εις την Κων/πολιν υπό του 

θιάσου της ∆δος Κοτοπούλη».178 Πάλι από την στήλη των Ολιγόστιχων 

ανακοινώνεται ότι την χρονιά αυτή θα παρουσιαστούν έργα διαφόρων Ελλήνων 

λογοτεχνών µεταξύ των οποίων και του Νιρβάνα.179 Σε αντίθεση µε την προηγούµενη 

χρονιά της παρουσίασης του νέου έργου του Νιρβάνα δεν προηγήθηκε ούτε 
                                                 
173 Η είδηση αυτή αναµεταδίδεται και από τα Παναθήναια. Βλ. τ.χ. 201, 15 Φεβρουαρίου 1909, 
Γράµµατα – Τέχνη – Επιστήµη, σσ. 270-271.   
174 Θέµατα όπως η καταδίκη της σύγχρονης φιλολογίας και τέχνης από τους ψυχιατρική ως 
παθολογικής βλ. τ.χ. 200, σελ. 234, η επιστήµη της «ηδονής» που λίγοι µπορούν να διδάξουν και η 
«αριστοκρατικότητα» που η καθηµερινότητα οφείλει να έχει βλ. τ.χ. 205, σσ. 26-27, η πίστη του ότι η 
αληθινή τέχνη είναι και εθνική βλ. τ.χ. 208, σελ. 124.  
175 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 197-198, 15-31 ∆εκεµβρίου 1908, σσ. 136-137. 
176 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 193, 15 Οκτωβρίου 1908, σελ. 32. 
177 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 195, 15 Νοεµβρίου 1908, σελ. 96. 
178 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 200, 31 Ιανουαρίου 1909, Ολιγόστιχα, σελ. 239. 
179 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 206, 30 Απριλίου 1909, σελ. 64. 
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ανάγνωση στο γραφείο των Παναθηναίων, αλλά ούτε και κάποια άλλη ιδιαίτερη 

αναγγελία. 

Έτσι, τον τίτλο του έργου του τον µαθαίνουµε κατ’ ευθείαν από την κριτική 

του Ξενόπουλου τον Αύγουστο 1909.180 Πρόκειται για το Όταν σπάση τα δεσµά του 

το οποίο παρουσιάστηκε από τον θίασο της Κοτοπούλη για τρεις παραστάσεις. Ο 

Ξενόπουλος και σε αυτή την κριτική του µιλά αρνητικά για την θεατρική αξία του 

έργου και ειρωνικά για τον συγγραφέα του: 

 

«Αρκούµεθα να είπωµεν ότι το νέον έργον του κ. Νιρβάνα, αρκετά εύµορφον, ήρεσε 

περισσότερον και από το Χελιδόνι και από την Μαρίαν Πενταγιώτισσαν. Όχι, όµως και από 

τον Αρχιτέκτονα Μάρθαν ο οποίος αποµένει η µεγαλειτέρα του θεατρική επιτυχία. ∆ιότι το 

Όταν σπάση τα δεσµά του επαίχθη τρεις φορές µόνον και κατεβιβάσθη. Αλλ’ ο κ. Νιρβάνας 

δεν στηρίζεται εις την θεατρικήν επιτυχίαν, η οποία εκδηλούται δι’ εισπράξεων. Άλλως τε 

αυτά είνε και σχετικά. Εν έργον, µε µικροτέρας έξαφνα εισπράξεις, ειµπορεί να έχη την 

τύχην, δι’ άλλους λόγους να παιχθή περισσοτέρας φοράς. Απολύτως µας φαίνεται ότι το νέον 

δράµα του κ. Νιρβάνα δεν προσθέτει τίποτε σηµαντικόν εις το ωραίον δραµατολόγιόν του. 

Είνε ολιγώτερον φιλολογικόν από το Χελιδόνι και ολιγώτερον θεατρικόν από τον καθ’ όλα 

ανώτερον Αρχιτέκτονα Μάρθαν. Ο συγγραφεύς εξέλεξε τετριµµένην κάπως θέσιν, η δε 

δραµατοποίησίς της δεν έγεινε, κατά την γνώµην µας, ούτε µε την σεµνότητα ενός καθαρώς 

φιλολογικού έργου, ούτε µε την τέχνην ενός καθαρώς θεατρικού. Εποµένως ούτε οι εκλεκτοί 

ειµπορούν να ενθουσιασθούν – µολονότι αρκετά ευχαριστιούνται – ούτε ο πολύς κόσµος να 

συγκινηθή».181                  

 

Η κριτική του Ξενόπουλου επιβεβαιώνει την ρήξη µεταξύ των δύο αυτών 

συγγραφέων για την οποία έχουµε ήδη κάνει λόγο. Παρατηρούµε επίσης τη διάκριση 

που κάνει µεταξύ «εκλεκτών» και «πολύ κόσµου», κατατάσσοντας τον Νιρβάνα και 

τον κύκλο του στους πρώτους. Και είναι παράδοξο το πώς ο ίδιος άνθρωπος που 

µιλούσε λίγα χρόνια πριν για την καθολική αποδοχή που χαίρει η τέχνη και το 

πρόσωπο του Νιρβάνα, στο κείµενό του αυτό τον κατηγορεί ουσιαστικά για ελιτισµό 

και αδυναµία επικοινωνίας µε το ευρύ κοινό.  

Η τελευταία αναφορά που γίνεται στο πρόσωπο του Νιρβάνα το έτος αυτό 

γίνεται από την στήλη Τα βιβλία όπου παρουσιάζεται σύντοµο κριτικό σηµείωµα για 

                                                 
180 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 213-214, 15-31 Αυγούστου 1909, σσ. 267-268. 
181 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 213-214, 15-31 Αυγούστου 1909, σσ. 267-268. 
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την έκδοση της Μαρίας Πενταγιώτισσας από την Νέα Ζωή της Αλεξάνδρειας.182 Ο 

συγγραφέας του σηµειώµατος αυτού υπογράφει µε το ψευδώνυµο «Κάποιος» και 

δυστυχώς δεν έχουµε βρει για ποιον πρόκειται. Στο σηµείωµά του αυτό επαινεί την 

πρωτοβουλία του Νιρβάνα να τυπώνει τα δράµατά του γιατί όπως λέει «κερδίζουν 

πολύ περισσότερον αναγιγνωσκόµενα παρά παιζόµενα εις το θέατρο». Ο ίδιος 

βρίσκει ότι η Μαρία Πενταγιώρισσα είναι απείρως «ωραιότερο» έργο απ’ αυτό που 

είχε θεωρήσει βλέποντάς το τον προηγούµενο χρόνο στην Νέα Σκηνή – προφανώς 

δεν ήταν από εκείνους που είχαν βρεθεί στην ανάγνωση του δράµατος από τον 

Νιρβάνα στο γραφείο των Παναθηναίων. Και συνεχίζει: «ο κ. Νιρβάνας προς το 

παρόν είνε µάλλον δραµατικός της βιβλιοθήκης». Πρόκειται για παρόµοια 

παρατήρηση που είχε κάνει και ο Ξενόπουλος στην κριτική του που παρουσιάσαµε. 

Φαίνεται, δηλαδή, ότι για µια µερίδα των κριτικών ήταν κοινός τόπος η άποψη περί 

αντιθεατρικότητας των έργων του Νιρβάνα. Ανάµεσα στους ανθρώπους αυτούς, 

όµως, προφανώς υπήρχαν κάποιοι που σε αντίθεση µε τον Ξενόπουλου πίστευαν στις 

αισθητικές αρχές που υποστήριζε ο Νιρβάνας και προσπαθούσαν τον στηρίξουν παρ’ 

όλη την αδυναµία τους να επαινέσουν τις παραστάσεις των έργων του. Ο διχασµός 

αυτός νοµίζω είναι εµφανής από τον τρόπο που ο Κάποιος κλείνει το σηµείωµά του:  

 

«Εν τούτοις όλα τα ωραία δράµατα παίζονται! Και ίσως, εάν ευρίσκοντο κατάλληλοι 

ηθοποιοί, κατάλληλος σκηνή και επαρκώς προητοιµασµένον κοινόν, και η θεατρική επιτυχία 

του Νιρβάνα (µέτρια µόνον υπό έποψιν αριθµού παραστάσεων και εισπράξεων) θα ηµιλλάτο 

προς την βιβλιοπωλικήν. Και ο κ. Νιρβάνας, παρά τα λάθη του κάποτε και τας αδυναµίας 

του, είνε ο αγαπητός µας και λαµπρός συγγραφεύς, που του αξίζει να έχη όλων τω ειδών τας 

επιτυχίας, και εις τον µεγαλήτερον βαθµόν».  

 

Νοµίζω, ότι το τελευταίο σχόλιο θα πρέπει να αναφέρεται άµεσα στην ευρεία 

αµφισβήτηση που είχε δεχτεί ο Νιρβάνας την εποχή εκείνη, τόσο λόγω των δραµάτων 

του όσο και της οξείας κριτικής που ασκούσε στα άρθρα του.  

Τέλος, σηµαντικό για τις σχέσεις του µε το περιοδικό, είναι ότι δηµοσίευσε το 

τελευταίο έργο του, Όταν σπάση τα δεσµά του, όχι στα Παναθήναια, αλλά πάλι στην 

Νέα Ζωή της Αλεξάνδρειας, τον χειµώνα 1909/1910.183  

                                                 
182 Παναθήναια, Έτος Θ’, τ.χ. 215-216, 15-30 Σεπτεµβρίου 1909, σελ. 311. 
183 Νέα Ζωή (Αλεξάνδρεια), Έτος ΣΤ’, Περίοδος Β’, αρ. 1-2, Οκτώβριος – Νοέµβριος 1909, σσ. 2-21, 
αρ. 5-6-7, Φλεβάρης – Μάρτης – Απρίλης 1910, σσ. 240-258 και αρ. 8-9, Μάης – Ιούνης 1910, σσ. 
316-330. 
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Έτος Ι’(1909-1910) 

Μετά από την ένταση των δύο προηγούµενων χρόνων, που εν πολλοίς 

δηµιουργήθηκε από την ενεργό του συµµετοχή στις δραστηριότητες της  

επαγγελµατικής σκηνής της Αθήνας, οι τόνοι του Νιρβάνα στα κείµενα που 

δηµοσιεύει στα Παναθήναια γίνονται πιο ήπιοι. Το περιεχόµενο των 

χρονογραφηµάτων του, που περιέχονται σε κάθε τεύχος της χρονιάς αυτής,184 δεν 

προδίδει µια αλλαγή στις αισθητικές του πεποιθήσεις, αλλά µια αποστασιοποίηση του 

γράφοντα από την πρώτη γραµµή της µάχης υπέρ αυτών. Η απογοήτευση που είχαµε 

παρατηρήσει και σε κείµενα της προηγούµενης χρονιάς συνεχίζεται, αλλά ο τρόπος 

έκφρασής της δείχνει µια απεµπλοκή από τα επώδυνα γεγονότα που την 

δηµιούργησαν. Τα κείµενά του, που µιλούν πολύ συχνά για τον θάνατο, είναι σαν να 

έχουν αποδεχτεί µε µεγαθυµία την απόσταση που τα χωρίζει από µια µεγάλη µερίδα 

του πνευµατικού και καλλιτεχνικού κόσµου των Αθηνών.  

Πιο συγκεκριµένα, από τα δεκαεννέα χρονογραφήµατα που δηµοσιεύονται, 

αναφέρεται στο θέατρο στα πέντε από αυτά, αλλά µόνο σε τρία ως βασικό θέµα.  

Πρώτη αναφορά γίνεται στο τεύχος των αρχών Νοεµβρίου 1909, όπου µιλά 

για το θέµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας που την εποχή αυτή συζητιόταν σε επίπεδο 

νοµοσχεδίου.185 Ο Νιρβάνας, χωρίς να αποφεύγει την αυτοκριτική δηλώνει ότι η 

έννοια της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι «ύβρις του πνεύµατος» γιατί υποθάλπει την 

εµπορευµατοποίηση της τέχνης και διαφθείρει τους δηµιουργούς, οι οποίοι 

µεγαλουργούν όταν βρίσκονται σε συνθήκες «πείνας και απόγνωσης».186 Ο ίδιος 

παραδέχεται ότι πουλά τα έργα του σε εφηµερίδες και περιοδικά και γι’ αυτό 

παροµοιάζει τον εαυτό του µε τον ιεροκήρυκα που ενώ συνιστά νηστεία, ο ίδιος 

τρώει κρέας την Μεγάλη Παρασκευή.187 Και νοµίζω, το ότι συγκαταλέγει τον εαυτό 

του ανάµεσα σε αυτούς που δρουν ενάντια στις απαιτήσεις της µεγάλης τέχνης είναι 

ενδεικτικό µιας απογοήτευσης που πηγάζει από την διαπίστωση της δυσκολίας που το 

ιδανικό του έχει να εφαρµοστεί ακόµα και στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και της 

υπαναχώρησής του από τον ρόλο του καταγγέλλοντα τους «απίστους», όπως είδαµε 

στο προηγούµενο έτος.                 

                                                 
184 ∆ηλαδή από τ.χ. 217, 15 Οκτωβρίου 1909 έως τ.χ. 239-240, 15-30 Σεπτεµβρίου 1910.  
185 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 219, 15 Νοεµβρίου 1909, σσ. 89-90.  
186 Ό.π. σελ. 90. 
187 Ό.π. σελ. 90.  
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Επίσης, σηµαντική πληροφορία που παίρνουµε από το χρονογράφηµα αυτό 

είναι το ότι οι θεατρικοί συγγραφείς είχαν αρχίσει την εποχή αυτή – δεν λέει ακριβώς 

πότε – να παίρνουν ποσοστά για τα έργα τους που ανέβαιναν στην σκηνή. Πρόκειται 

για µια πρακτική που επίσης καταδικάζει ο Νιρβάνας, στο πλαίσιο των απόψεών του 

περί καθαρής και µη εµπορικής τέχνης: 

 

«Και διά να µην µηγαίνωµεν πολύ µακρυά, είδατε τι έκαµαν εις το Ελληνικόν 

Θέατρον τα ολίγα και ελεεινά ποσοστά, αφ’ ότου το έθιµον εισήχθη εις την θεατρικήν µας 

ζωήν».188 

 

Στο επόµενο χρονογράφηµά του εκφράζει για άλλη µια φορά την αντίθεσή 

του προς την επιλογή έργων ελαφρού ρεπερτορίου.189 Και κατά έναν τρόπο το 

περιεχόµενο του χρονογραφήµατος αυτού συνδέεται µε το προηγούµενο άρθρο µιας 

και όπως λέει, µπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι ενοχλείται από την «δόξα» - και  την 

εµπορική επιτυχία που αυτή συνεπάγεται – άλλων συγγραφέων µόνο και µόνο επειδή 

εκείνος δεν µπόρεσε να την αποκτήσει. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον το ότι σαν 

παράδειγµα του ποιος θα µπορούσε να επικαλεστεί το επιχείρηµα αυτό, αναφέρει τον 

Ξενόπουλο. Ο Νιρβάνας αυτή την φορά υπερασπίζεται τον εαυτό του λέγοντας κάτι 

διαφορετικό από αυτά που είπε στο προηγούµενο άρθρο του. Λέει, δηλαδή, ότι θα 

χαιρόταν πολύ να δει τον Ξενόπουλο ή τον οποιονδήποτε άλλον συγγραφέα να 

πλουτίζει από τα έργα του, µιας και αυτό δεν είναι κακό. Άλλωστε παραδέχεται ότι 

µεγάλοι συγγραφείς όπως ο Χάουπτµαν, ο Μάτερλιγκ και ο Στρίντµπεργκ «δεν 

ψοφούν από την πείνα και την περιφρόνηση». Αλλά αυτό που ο ίδιος υποστηρίζει 

είναι ότι δεν θα πρέπει να κρίνεται η σηµασία των έργων τέχνης µόνο βάσει της 

επιτυχία που έχουν, δηλαδή, βάσει των εισπράξεων που σηµειώνουν. Το λάθος αυτό 

έχουν κάνει και κάποιοι κριτικοί στην Ελλάδα, και γι’ αυτό ενώ το κοινό 

ενηµερώνεται ταχύτατα για µια παράσταση του Ροστάν, δεν γίνεται καµία ενηµέρωση 

για τις παραστάσεις έργων µις άλλης αισθητικής.  

Με αφορµή τις παραπάνω απόψεις θα µπορούσαµε αρχικά να παρατηρήσουµε 

ότι Νιρβάνας µοιάζει σαν να έχει πλέον αποδεχτεί την δυσκολία να επιτευχθεί το 

ιδανικό του για µια πάνδηµη συµµετοχή σε θεάµατα υψηλής τέχνης. Για τον λόγο 

αυτό, η επιχειρηµατολογία του τροποποιείται και αντί να καταδικάζει τα επιτυχηµένα 

                                                 
188 Ό.π. σελ. 89. 
189 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 224, 31 Ιανουαρίου 1910, σελ. 234. 
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εµπορικά έργα, διεκδικεί µια θέση και για την τέχνη που ο ίδιος πρεσβεύει. Η 

υπόνοια της κατηγορίας ότι υπερασπίζεται µια τέχνη µη εµπορική γιατί ο ίδιος 

απέτυχε εµπορικά στο θέατρο παίζει απ’ ότι βλέπουµε πολύ σηµαντικό ρόλο, και 

νοµίζω ότι θα πρέπει να προστεθεί στις αιτίες που καθορίζουν την αλλαγή της 

ρητορικής του.  

Και νοµίζω ότι αυτή η τελευταία παρατήρηση µας οδηγεί στο να 

διαπιστώσουµε την ύπαρξη ενός βασικού προβλήµατος που νοµίζω ότι βασανίζει τον 

Νιρβάνα: την δυσκολία, δηλαδή, του να είναι ταυτόχρονα εισηγητής νέων 

αισθητικών θεωριών, συγγραφέας έργων, επαγγελµατίας κριτικός συναδέλφων του, 

και από όλα αυτά να θεωρεί ότι εξαρτάται η επίτευξη ενός µεγάλου οράµατος, της 

διαπαιδαγώγησης της ελληνικής κοινωνίας που θα οδηγήσει στην αναγέννηση της 

µεγάλης εθνικής ιδέας. Η συνύπαρξη όλων αυτών των ούτως ή άλλως  

αντικρουόµενων ρόλων, κάτω από την πίεση µιας ανυπέρβλητης ανάγκης, νοµίζω ότι 

δικαιολογεί τις αντιφάσεις στις οποίες πέφτει, αντιφάσεις των οποίων εν πολλοίς έχει 

επίγνωση. Και νοµίζω ότι ο «ιδανισµός» του δεν προέρχεται από τις απόψεις που έχει 

περί τέχνης αλλά από την προσκόλλησή του στην ιδέα – και προφανώς στην ιστορική 

αναγκαιότητα – που διέπει την εποχή του, περί εθνικής αναγέννησης. Η τέχνη 

αντίθετα – και ειδικά η τέχνη του θεάτρου από την δοκιµασία της οποίας είχε µόλις 

περάσει-, η αδυναµία της να κωδικοποιηθεί τόσο σε επίπεδο περιεχοµένου και 

µορφής όσο και πρόσληψης, είναι αυτή που κάνει το ιδανικό του και την αντίληψη 

αυτού σαν κάτι απόλυτο, να τρίζει. Η αλληλεπίδραση αισθητικής και ιστορίας στο 

πρόσωπο του Παύλου Νιρβάνα είναι εξαιρετικά διαφωτιστική για τον τρόπο και τους 

όρους διεξαγωγής των συζητήσεων περί τέχνης στις αρχές του 20ου αιώνα.    

Η πίστη του στο µεγαλείο της ελληνικότητας και η αναγωγή του σε έννοια 

απόλυτη, διακηρύσσεται απερίφραστα στο επόµενο χρονογράφηµά του. Πρόκειται 

για κείµενο που γράφεται µε αφορµή τον θάνατο του Μορεάς.190 Τα επαινετικά λόγια 

του Νιρβάνα για τον Μορεάς στηρίζονται στο επιχείρηµα ότι το έργο του 

χαρακτηρίζεται από την «αντίληψη του Ελληνικού».191 Αναλύοντας το περιεχόµενο 

της φράσης αυτής λέει: «Μια είναι η αντίληψις του Ελληνικού: η αντίληψις του 

τελείου». Και συνεχίζει: 

 

                                                 
190 Παναθήναια, ΄Ετος Ι’, τ.χ. 229, 15 Απριλίου 1910, σσ. 27-28. 
191 Ό.π. σελ. 27. 
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«Τίποτε απόλυτον δεν υπάρχει εις τον κόσµον. Το γνωρίζω και δεν είµαι από τους 

πιστεύοντας ότι υπάρχει εκ των προτέρων καθωρισµένον καλλιτεχνικόν ιδανικόν, προς το 

οποίον τείνει να φθάση η τέχνη διά µέσου των πολυδαιδάλων λαβυρίνθων της εξελίξεώς της. 

Μέχρι της ώρας, όµως, τα ελληνικά πρότυπα µου φαίνονται ως τα µοναδικά πρότυπα. 

Αποτελούν το κέντρον ενός κύκλου εις το οποίον συναντώνται όλαι αι ακτίνες αι 

αναχωρούσαι από την απέραντον περιφέρειαν της αισθητικής ζωής του κόσµου».192      

  

Και νοµίζω, ότι όλα τα στοιχεία που συντελούν στην ύπαρξη αντιφάσεων 

στον θεωρητικό και κριτικό λόγο του Νιρβάνα, για τα οποία µιλήσαµε 

προηγουµένως, καθρεφτίζονται στα λόγια του αυτά. Το πόσο η ενασχόλησή του µε 

την θεατρική τέχνη συνετέλεσε στο να έρθουν στην επιφάνεια οι αντιφάσεις αυτές 

γίνεται εµφανές στο τελευταίο από τα χρονογραφήµατα αυτής της χρονιάς που θα µας 

απασχολήσει, και που έχει τίτλο Θέατρον.193 

Στο κείµενό του αυτό ο Νιρβάνας αναγνωρίζει την αδυναµία του να 

συνεννοηθεί µε τους ανθρώπους της εποχής του γύρω από ζητήµατα αισθητικής. Το 

πρόβληµα, όπως λέει, είναι πιο έντονο όταν έρχεται η συζήτηση στην θεατρική τέχνη, 

ως προς την οποία ο καθένας έχει διαφορετική άποψη. Όταν λέει την γνώµη του για 

µια παράσταση αισθάνεται σαν καθηγητής που πρέπει να κάνει µάθηµα σε µια οµάδα 

ανθρώπων που άλλος δεν έχει πάει ποτέ σχολείο, άλλος έχει πάει γυµνάσιο, άλλος 

πανεπιστήµιο και άλλος είναι διδάκτορας. «∆ιά να το κάµη της προκοπής θα έπρεπε 

να πάρη τον έναν µαθητήν δύο χρόνια, τον άλλον τρία, τον άλλον τέσσερα, τον άλλον 

έξη µήνας και ούτω καθεξής και αφού τους φέρη εις ένα επίπεδον αισθητικής 

αντιλήψεως – όσον εννοείται θα το επέτρεπε και η ιδιοσυγκρασία το καθενός – να 

τους κάµη το γενικόν του µάθηµα». Και αυτό, όπως διαπιστώνει, είναι «ακατόρθωτο» 

µε αποτέλεσµα «η σύγχυσις εις το θέατρον [να] είναι αναπόφευκτον κακό». 194 Ως 

µόνη αντιµετώπιση του κακού αυτού βρίσκει την λύση της αυτοδικίας, και της 

θέσπισης ραβδούχων µέσα στα θέατρα που να επιβάλλουν το καλό γούστο, όπως 

κωµικά περιγράφει στην συνέχεια.195 

Έτσι, ο Νιρβάνας αποδέχεται τις αντιφάσεις στις οποίες τον οδηγεί η σκέψη 

του και παραµένει πιστός στην αντίληψή του περί ύπαρξης µιας ιδανικής τέχνης, που 

                                                 
192 Ό.π. σελ. 27. 
193 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 235-236, 15-31 Ιουλίου 1910, σσ. 215-216. 
194 Ό.π. σελ. 215. 
195 Ό.π. σελ. 216.  
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όπως λέει είναι «άτρωτη από την Αδικία»196. Βέβαια, η δύσκολη σχέση που 

διαπιστώνει ότι έχει µε το θέατρο δεν θα βελτιωθεί. Πολύ σύντοµα θα σταµατήσει να 

γράφει έργα για αυτό. 

Πέρα από τα χρονογραφήµατα την χρονιά αυτή ο Νιρβάνας θα δηµοσιεύσει 

µία κριτική και δύο λογοτεχνικά κείµενά του στα Παναθήναια. Η κριτική αναφέρεται 

στην έκδοση ιατρικού βιβλίου µε τίτλο Θεραπευτική του καθηγητή της 

Φαρµακολογίας Ν. Καλλικούνη, και γι’ αυτό την υπογράφει µε το κανονικό του 

όνοµα που περιλαµβάνει και τον βαθµό του στο Βασιλικό Ναυτικό: ∆ρ. Π. Κ. 

Αποστολίδης, Ε. Β. Ν.197  Τα κείµενά του είναι το διήγηµα Τα Σκυλιά που είχε ήδη 

δηµοσιευτεί στο Ηµερολόγιο Σκόκου του 1910198 και αποσπάσµατα από το βιβλίο του 

Ζωή και Τέχνη, έκδοση που θα συνεχιστεί στο επόµενο έτος.199 Στο λογοτεχνικό αυτό 

κείµενο γραµµένο σε µορφή ηµερολογίου – µάλιστα η καταχώριση της 13ης Ιουλίου 

19..  είναι αφιερωµένη στην Πετρούλα Ψηλορείτη [Γαλάτεια Καζαντζάκη]200 - µπορεί 

να διαπιστώσει κανείς εκτός των άλλων το πόσο χώρο καταλαµβάνει στην σκέψη του 

το ζήτηµα της σύνδεσης και της σχέσης της Τέχνης µε την Ζωή: 

 

«Μα δεν θα ξεχωρίσης ποτέ που αρχινάει η µια και που τελειόνη η άλλη. Το 

τραγούδι είναι τώρα όλη η ζωή και τώρα πάλι η ζωή είναι µοναχή της ένα τραγούδι. Μη 

γυρεύης να τα ξεχωρήσης. Κάνε όπως κάνει η πηγή κι’ όπως κάνει το αηδόνι, που δεν ξέρουν 

ποια είναι η ζωή και ποιο το τραγούδι τους».201  

 

Πέρα από τα κείµενα που υπογράφει ο ίδιος το έτος αυτό γίνονται κάποιες 

αναφορές στο όνοµά του από άλλες στήλες του περιοδικού από τις οποίες παίρνουµε 

πολύτιµες πληροφορίες. Από αυτές πολύ σηµαντική είναι η είδηση για µια νέα 

αναφορά που κάνει ο Φιλέας Λεµπέγκ στον Νιρβάνα, σε κείµενό του στον Mercure 

de France.202 Στο κείµενό του αυτό για άλλη µια φορά ο Λεµπέγκ διαπιστώνει την 

σχέση που τα δραµατικά κείµενα του Νιρβάνα έχουν µε την αρχαία τραγωδία: 

 
                                                 
196 Ό.π. σελ. 215. 
197 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 231, 15 Μαΐου 1910, σσ. 89-90. 
198 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 225, 15 Φεβρουαρίου 1910, σσ. 254-259. 
199 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 239-240, 15-30 Σεπτεµβρίου 1910, σσ. 275-278 και Παναθήναια, Έτος 
ΙΑ’, τ.χ. 241, 15 Οκτωβρίου 1910, σσ. 16-17, τ.χ 242, 31 Οκτωβρίου 1910, σσ. 40-41, τ.χ. 243, 15 
Νοεµβρίου 1910, σσ. 81-83, τ.χ. 245-246, 15-31 ∆εκεµβρίου 1910, σσ. 167-168 και τ.χ. 247, 15 
Ιανουαρίου 1911, σσ. 196-197.  
200 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 239-240, 15-30 Σεπτεµβρίου 1910, σελ. 275. 
201 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 239-240, 15-30 Σεπτεµβρίου 1910, σελ. 276. 
202 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 226,, 28 Φεβρουαρίου 1910, σελ. 302. 
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«Το αρχαίον θέατρον γίνεται εις τον κ. Αστεριώτη [Λεµπέγκ] γεφύρι διά να κρίνη και 

να χαρακτηρίση τα τελευταία τυπωµένα έργα των συγχρόνων δραµατουργών µας – των κ.κ. 

Μελά, Χορν, Νιρβάνα, Φυτίλη, Σκίπη…». 

 

Από δηµοσίευµα της στήλης των Νέων Εκδόσεων ενηµερωνόµαστε για την 

έκδοση του τελευταίου δράµατος του Νιρβάνα Όταν σπάση τα δεσµά του από την Νέα 

Ζωή της Αλεξάνδρειας203 και τέλος, για την υποστήριξη που του παρέχει το περιοδικό 

– προφανώς το ανυπόγραφο άρθρο είναι γραµµένο από τον Μιχαηλίδη – στην 

πρότασή του να χωριστεί η νεοελληνική σκηνή σε εµπορική και καλλιτεχνική.204 Την 

πρόταση αυτή, που την είχε υποστηρίξει και σε άρθρο του στα Παναθήναια, όπως 

είδαµε, την δηµοσίευσε αυτή την φορά στην εφηµερίδα Αθήναι, και προκάλεσε όπως 

λέει ο Μιχαηλίδης έντονες αντιδράσεις για µέρες. Η σφοδρότητα των αντιδράσεων 

οδήγησε τον Νιρβάνα να γράψε «απολογητικό», κατά τον Μιχαηλίδη, άρθρο στην 

Εστία όπου έγραφε ότι επιθυµούσε το καλό και όχι το κακό του θεάτρου.  

Από την σύντοµη περιγραφή της διένεξης αυτής, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

ενός αρνητικού προς τον Νιρβάνα κλίµατος, το οποίο είχε δηµιουργηθεί από έναν 

κύκλο κριτικών και συγγραφέων της εποχής, µε αφορµή τις απόψεις του για το 

θέατρο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι χρονικά η δηµιουργία του κλίµατος αυτού 

συµπίπτει µε την ενασχόλησή του µε την θεατρική συγγραφή.   

 

Έτος ΙΑ’(1910-1911) 

Η αρθρογραφία του Νιρβάνα το έτος αυτό παραµένει σταθερή ως προς την 

στήλη του ∆εκαπενθηµέρου, καθώς για άλλη µια χρονιά το όνοµά του θα το βρούµε 

κάτω από όλα τα χρονογραφήµατα των Παναθηναίων.205 Κατά τα άλλα δεν θα 

δηµοσιεύσει κανένα άλλο κείµενο, κριτικό ή λογοτεχνικό, πλην των αποσπασµάτων 

από το βιβλίο του Ζωή και Τέχνη, στα οποία αναφερθήκαµε στο Έτος Ι’, και ενός 

άρθρου αφιερωµένου στον Τολστόι µε αφορµή την είδηση του θανάτου του.206  

Αλλά, παρατηρούµε µια αλλαγή στο περιεχόµενο των χρονογραφηµάτων 

αυτών, καθώς ελάχιστα από αυτά αναφέρονται έστω και έµµεσα στην τέχνη του 

θεάτρου. Το γεγονός τραβά την προσοχή µας για τον επιπρόσθετο λόγο ότι την 

χρονιά αυτή ο Νιρβάνας θα παρουσιάσει ακόµα ένα έργο του στην αθηναϊκή σκηνή, 

                                                 
203 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 237-238, 15-31 Αυγούστου 1910, σελ. 272. 
204 Παναθήναια, Έτος Ι’, τ.χ. 239-240, 15-30 Σεπτεµβρίου 1910, Τα υπέρ και τα κατά, σελ. 308. 
205 ∆ηλαδή από το τ.χ. 241, 15 Οκτωβρίου 1910 έως το τ.χ. 263-264, 15-30 Σεπτεµβρίου 1911. 
206 Παναθήναια, Έτος ΙΑ’, τ.χ. 244, 30 Νοεµβρίου 1910, σσ. 99-103. 
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ένδειξη ότι το ενδιαφέρον του για το θέατρο δεν έχει τελειώσει. Βέβαια, το Ελιξήριον 

της νεότητος που θα ανέβει στις 15 Ιουνίου 1911 από την Νέα Σκηνή είναι και η 

τελευταία προσπάθειά του να γράψει για το θέατρο.207  

Πριν αναφερθούµε στο έργο, θα µιλήσουµε αρχικά για την εικόνα που 

δηµιουργούν τα χρονογραφήµατα της χρονιάς αυτής. ∆ιαβάζοντάς τα, παρατηρούµε 

ότι το ενδιαφέρον του Νιρβάνα στρέφεται τώρα σε θέµατα πολιτικά και κρατικά. Και 

η τέχνη φαίνεται να µην τον απασχολεί ως µεµονωµένο αισθητικό φαινόµενο αλλά 

ως δραστηριότητα υπαγόµενη στις αρχές που καθορίζει το εκάστοτε οργανωµένο 

κράτος. Έτσι, σε χρονογραφήµατά του τόσο για την ποιότητα της ελληνικής ποίησης 

όσο και για το γλωσσικό ζήτηµα ο Νιρβάνας υποδεικνύει την ανάγκη να θεσπιστούν 

προστατευτικοί νόµοι από το κράτος για την βελτίωση της κατάστασης και στους δύο 

τοµείς.208      

Την συνδροµή του κράτους επικαλείται και στο µόνο χρονογράφηµα της 

χρονιάς αυτής στο οποίο αναφέρεται στο θέατρο. Στο τεύχος της 15 Μαΐου 1911, µε 

τίτλο Οι πολλοί και οι λίγοι, ο Νιρβάνας επανέρχεται στην πρότασή του για τον 

διαχωρισµό των αθηναϊκών θεάτρων σε θέατρα για «πολλούς» και για «λίγους».209  

Κατά την άποψή του το Κράτος οφείλει να διαθέτει και να υπηρετεί την 

«καλαισθησίαν» των «ολίγων», έτσι ώστε να καταφέρει µετά από κάποια χρόνια οι 

λίγοι να γίνουν περισσότεροι. Αυτή κατά τον Νιρβάνα είναι και η «κυριωτέρα του 

αποστολήν». Ως µόνο µέσο για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος προβάλλεται η 

κρατική επιδότηση των «θεάτρων των ολίγων»:  

 

«Ζητώ [από το κράτος] ν’ αναπληρώση τα κενά καθίσµατα που µένουν εις τας 

παραστάσεις των έργων, όπου αι γαστροκνηµίαι δεν θα παίζουν τον ρόλον της µεγαλοφυΐας. 

Ζητώ να υπάρχη ένα θέατρον όπου η ∆ις Κοτοπούλη και η κ. Κυβέλη να χρησιµοποιούν 

                                                 
207 Κριτική της παράστασης βλ. Παναθήναια, Έτος ΙΑ’, τ.χ. 257-258, 15-30 Ιουνίου 1911, σελ. 173. 
Για ηµεροµηνία παράστασης βλ. Elise – Anne Delveroudi, Le Répertoire original présenté sur la scène 
Athénienne 1901-1922, Thèse pour le doctorat de troisième cycle présentée à l’ Université de Paris – 
Sorbonne, 1982, σελ. 366. 
208 Για την ποίηση βλ. Παναθήναια, Έτος ΙΑ’, τ.χ. 247, 15 Ιανουαρίου 1911, σσ. 200-201 και για την 
γλώσσα βλ. Παναθήναια, Έτος ΙΑ’, τ.χ. 250, 28 Φεβρουαρίου 1911, σσ. 297-298 και Παναθήναια, 
Έτος ΙΑ’, τ.χ. 251, 15 Μαρτίου 1911, σελ. 330. 
209 Παναθήναια, Έτος ΙΑ’, τ.χ. 255, 15 Μαΐου 1911, σσ. 92-93.  
Όπως έχουµε ήδη διαπιστώσει η συζήτηση αυτή διαρκεί πολλούς µήνες και απασχολεί έντονα τις 
στήλες πολλών εφηµερίδων και περιοδικών της εποχής. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Νιρβάνα σε 
αυτή, τον έχει τοποθετήσει αρκετές φορές στην θέση του απολογούµενου. Αυτό διαφαίνεται από 
ακόµα ένα υπερασπιστικό σηµείωµα του Μιχαηλίδη στα Παναθήναια, όπου υποστηρίζει ότι ο 
Ποριώτης δεν είχε κανέναν λόγο να κατηγορεί τον Νιρβάνα από τις σελίδες του Νουµά µιας και ο ίδιος 
προτείνει παρόµοιες λύσεις µε αυτόν. 
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µόνον το ταλαντόν τους και το θέατρον αυτό να ηµπορή να ζήση. […] Περιµένω απ’ αυτό να 

προστατεύση τον κ. Ξενόπουλον και άλλους αξίους συγγραφείς, ωσάν αυτόν, […] από τις 

επιτυχίας του. ∆ιότι ενόσω ο κ. Ξενόπουλος, τον οποίον παίρνω την στιγµήν αυτήν ως 

ωραίον σύµβολον, έχει ανάγκην από τας επιτυχίας του δεν θα ξαναγράψη πλέον άλλην 

Κοντέσσαν Βαλέραιναν και θα προτιµά να θανατώνη τας αθώας παρθένους της πατρίδος του, 

αι οποίαι πλησιάζουν να φθάνουν τις δεκαεφτά µε την Κυρά Φροσύνη, που έπνιξεν ο Αλή – 

Πασσάς εις την λίµνην των Ιωαννίνων και να µας γαργαλίζη µε τα θέλγητρα των ωραίων 

υπηρετριών, αι οποίαι µετά τον θρίαµβον του Πειρασµού, επαναλαµβάνουν την κωµωδίαν 

του κ. Ξενόπουλου υπό τας στέγας µας, χωρίς να δίδουν ποσοστά εις τον συγγραφέα».210    

 

Και βλέπουµε ότι ενώ από την µια ο Νιρβάνας εµµένει στην παλαιότερη 

πρότασή του για διαχωρισµό των θεάτρων, από την άλλη µε την αίτησή του οι 

καλλιτέχνες του θεάτρου να επιχορηγούνται, υπαναχωρεί από την προηγούµενη θέση 

του ότι κάθε καλλιτέχνης οφείλει να είναι µόνος και φτωχός. Φαίνεται, δηλαδή, να 

αναγνωρίζει την εµπορική διάσταση της τέχνης του θεάτρου.  

Σε άλλο σηµείο του χρονογραφήµατος αυτού, ο Νιρβάνας διατυπώνει µια 

ακόµα παρατήρηση που νοµίζω ότι είναι σηµαντική για την δική του καλλιτεχνική 

πορεία. Όταν ο κ. Άσοφος µιλά για την διάκριση της καλαισθησίας των πολλών και 

των λίγων, ο Μαθητής του ανταπαντά ότι αυτή είναι µια «εφεύρεσις» των 

αποτυχηµένων συγγραφέων, οι οποίοι γράφουν πάντοτε για τους λίγους. Και 

βλέπουµε, για άλλη µια φορά την δυσκολία του Νιρβάνα να υποστηρίξει τις 

αισθητικές του απόψεις µετά τις δικές του αποτυχίες στο θέατρο. Παρ’ όλα αυτά, 

όµως, οι απαντήσεις του κ. Ασόφου στην παρατήρηση αποκαλύπτουν ότι το αρχικό 

βάρος των αποτυχιών έχει µετριαστεί. Όπως λέει ο κ. Άσοφος, «καµµίαν απελπισίαν» 

δεν χρειάζεται να νιώθει κανείς για την διάσταση του γούστου των πολλών και των 

λίγων. Ο καθένας «είναι κύριος να παίρνει ό, τι του αρέσει». Παρατηρούµε, δηλαδή, 

ότι για να αποκρούσει ο Νιρβάνας την µοµφή ότι αιτία των όσων προτείνει είναι η 

προσωπική του αδυναµία να ικανοποιήσει το γούστο των πολλών, αντιτείνει την 

αποδοχή του στην έννοια της εµπορικότητας, έννοια που σε παλαιότερες εποχές 

εξόριζε από κάθε συζήτηση περί τέχνης.  

Κανένα άλλο από τα χρονογραφήµατα της χρονιάς αυτής δεν αναφέρεται στο 

θέατρο. Σηµαντικά, όµως, για την κατανόηση του δραµατικού του έργου είναι δύο 

                                                 
210 Ό.π. σελ. 92. 
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χρονογραφήµατα σχετικά µε το ζήτηµα της αυτοκτονίας.211 Αναφερόµενοι στο έργο 

του Ο Αρχιτέκτων Μάρθας, είχαµε παρατηρήσει ότι από τον πρόλογό του το µόνο νέο 

σηµείο στην ρητορική του ήταν η υπεράσπιση της απόφασης να τερµατίσει κάποιος 

την ζωή του υπερασπιζόµενος την αγάπη του προς την οµορφιά. Στα δύο αυτά 

χρονογραφήµατα ο Νιρβάνας πραγµατεύεται ακριβώς αυτό το ζήτηµα. Το ότι 

ανακηρύσσει την αυτοκτονία σε πράξη ηρωισµού και οι αιτιάσεις που δίνει για αυτό 

συνδέονται άµεσα µε τον τρόπο που συνέλαβε τον ήρωά του Μάρθα και βοηθούν 

στην κατανόηση των προσδοκιών που είχε ο συγγραφέας από την έκβαση του έργου 

του. Γιατί για τον Νιρβάνα η αυτοκτονία δεν είναι πράξη απελπισίας αλλά πράξη 

ηρωισµού και δύναµης.    

Τέλος, θα αναφερθούµε στην παράσταση του νέου έργου του Νιρβάνα, Το 

ελιξήριον της νεότητος, και στις πληροφορίες που αντλούµε για αυτό από το 

περιοδικό. Αρχικά, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι σε αντίθεση µε όλα τα 

προηγούµενα έργα του, καµία ανακοίνωση δεν δηµοσιεύτηκε στα Παναθήναια 

σχετικά µε τη συγγραφή ή την επικείµενη παράστασή του. Οι δύο αναφορές που 

γίνονται σ’ αυτό προέρχονται από το ίδιο τεύχος του Ιουνίου 1911, µήνα κατά τον 

οποίον παίχτηκε το έργο.  

Η πρώτη αναφορά γίνεται από τον Χρ. ∆αραλέξη στην στήλη της θεατρικής 

κριτικής.212 Στην κριτική του ο ∆αραλέξης αναδηµοσιεύει την υπόθεση του έργου 

από τον ίδιο τον συγγραφέα, έτσι όπως δηµοσιεύτηκε στην Εστία, αλλά και µια 

περίληψη των όσων ο Νιρβάνας γράφει στο ίδιο περιοδικό ως πρόλογο του έργου. 

Εκεί, λοιπόν, µαθαίνουµε ότι ο Νιρβάνας κατατάσσει το έργο του στην κατηγορία της 

«φάρσας», αν και, όπως λέει, θα µπορούσε να είναι και τραγωδία µιας και γράφτηκε 

σε στιγµές θλίψης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ο Νιρβάνας, την χρονιά αυτή 

που φαίνεται να αποδέχεται τους όρους του επαγγελµατικού θεάτρου, γράφει µια 

φάρσα, που θα µπορούσε να θεωρηθεί και τραγωδία. Το έργο αυτό δεν έχει σωθεί και 

έτσι είναι αδύνατον να διαπιστώσουµε τι ακριβώς εννοούσε ο Νιρβάνας µε τον 

χαρακτηρισµό αυτό. ∆εν θα µπορούσαµε, όµως, να υποθέσουµε ότι οι τριγµοί που το 

θέατρο επέφερε στα απόλυτα αισθητικά σχήµατα του Νιρβάνα, τον οδήγησαν στο να 

αναµίξει την τραγωδία και τη φάρσα, όχι σε επίπεδο αποτελέσµατος – η απόφανση 

περί αυτού ούτως ή άλλως ανήκει στον χώρο της κριτικής – αλλά κυρίως σε επίπεδο 

                                                 
211 Παναθήναια, Έτος ΙΑ’, τ.χ. 253, 15 Απριλίου 1911, σσ. 27-28 και τ.χ. 254, 30 Απριλίου 1911, σσ. 
60-61. 
212 Παναθήναια, Έτος ΙΑ’, τ.χ. 257-258, 15-30 Ιουνίου 1911, σελ. 173. 
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προθέσεων; ∆ηλαδή, το σηµαντικό είναι ότι ο ίδιος ο Νιρβάνας δεν µπορεί να 

αποφανθεί κατά πόσον έγραψε τραγωδία ή φάρσα.  

Στην κριτική του ο ∆αραλέξης αποφεύγει να πει την γνώµη του. Λέει, µόνο 

ότι η εντύπωσή του είναι «σύνθετη». Η ανταπόκριση του κοινού κατά την πρώτη 

παράσταση, όπως µαθαίνουµε στην συνέχεια, ήταν θερµή. Οι θεατές γελούσαν καθ’ 

όλη την διάρκεια του έργου και στο τέλος χειροκρότησαν ζωηρά και προσκάλεσαν 

τον Νιρβάνα επί σκηνής. Όµως, όπως λέει ο ∆αραλέξης, το παράδοξο είναι ότι το 

έργο δεν ξαναπαραστάθηκε.  

 

«∆ιατί; ∆ιότι πρέπει κανείς τουλάχιστον να δυσπιστή προς την ευθυµίαν την οποίαν 

ηθέλησε να προκαλέση διατελών εις στιγµάς θλίψεως. ∆ιότι το Ελιξήριον της νεότητος παρά 

την φαρσοειδή του υφήν είνε αληθινή τραγωδία διά τον παρακολουθούντα την ολοέν 

οικτροτέραν σωµατικήν κατάπτωσιν του νοµίζοντος ότι αναγεννάται. ∆ιότι κυρίως και παρ’ 

όλα ταύτα είναι κωµωδία, από την δοκιµωτάτην εκείνην η οποία ως γνωστόν castigat ridendo 

mores και η οποία δεν πολυαρέσει εις το φαρσοµανές κοινόν. Αλλ’ αφ’ ετέρου κωµωδία κατά 

την οποίαν διαπλάσσεται πλέον ή αριστοτεχνικώς ο τύπος του Θοδωρή Αµάραντου, και η 

οποία εν τούτοις εµπλέκεται ουχ ήττον εις το δίκτυον της φάρσας, και οσωδήποτε πνεύµα και 

αν είνε εγκατεσπαρµένον εις αυτήν, δεν είνε δυνατόν ν’ αρέση εις τον χειροκροτήσαντα τον 

Παύλον Νιρβάναν εις τα µέχρι τούδε έργα του». 213    

 

Βλέπουµε, δηλαδή, ότι η σύγχυση που προδίδει ο Πρόλογος του Νιρβάνα, 

διαπιστώνεται και ως αιτία της αποτυχίας του έργου, κατά τον ∆αραλέξη. Αλλά αυτό 

που παρατηρούµε από τα παραπάνω είναι ότι ο Νιρβάνας, κατά την κριτική των 

Παναθηναίων στο τελευταίο του έργο πειραµατίζεται µε το είδος της φάρσας, της 

τραγωδίας αλλά και της νεοκλασικής κωµωδίας ηθών, και αυτό που τελικά 

παρουσιάζει δεν έχει επιτυχία κυρίως στο δικό του κοινό, σε αυτούς που είχαν 

χειροκροτήσει τα προηγούµενα έργα του. Ο Νιρβάνας, δηλαδή, µε το έργο του αυτό 

αποµακρύνθηκε από το δράµα και προσπάθησε να πειραµατιστεί µε άλλα είδη. Το αν 

το έκανε για λόγους εµπορικούς ή όχι δεν µπορούµε να το ξέρουµε. Το σίγουρο 

πάντως είναι ότι η κίνησή του αποκαλύπτει µια µετακίνησης από τις αρχές ενός 

αυστηρού δόγµατος περί σοβαρής τέχνης. Βέβαια, αυτή θα είναι και η τελευταία 

ανάµειξή του µε το θέατρο. 

                                                 
213 Ό.π.  
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     Τέλος, από το δεύτερο δηµοσίευµα των Παναθηναίων, του οποίου 

συντάκτης είναι πιθανότατα ο Μιχαηλίδης, µαθαίνουµε ότι ο ηθοποιός που 

ενσάρκωσε τον Αµάραντο, ο Λεπενιώτης, δεν κινήθηκε στην γραµµή που θα 

επιθυµούσε ο συγγραφέας.214 Ο Μιχαηλίδης προτείνει σε όλους τους θιάσους να 

κάνουν γενικές δοκιµές, στις οποίες να καλούν τους συγγραφείς των έργων, για να 

µην αδικούνται ούτε οι ηθοποιοί αλλά ούτε και οι συγγραφείς.  Η είδηση αυτή θα είχε 

µεγαλύτερη σηµασία αν δεν αποτελούσε µόνο κρίση του Μιχαηλίδη – ο ∆αραλέξης 

άλλωστε στην κριτική του χαρακτηρίζει την ερµηνεία του Λεπενιώτη 

«αριστοτεχνική» - αλλά θέση του Νιρβάνα την οποία εκφράζει ο εκδότης του 

περιοδικού.  

 

Έτος ΙΒ’(1911-1912) 

Το έτος αυτό η ενασχόληση του Νιρβάνα µε το θέατρο θα είναι επίσης πολύ 

περιορισµένη. Το µόνο σχετικό µε τον χώρο του θεάτρου γεγονός που φαίνεται να 

κινεί το ενδιαφέρον του είναι ο θάνατος του Κωνσταντίνου Χρηστοµάνου. Βέβαια, 

δεν γράφει κάποιο πρωτότυπο κείµενο ειδικά για τα Παναθήναια, αλλά υπογράφει 

την αναδηµοσίευση µέρους της οµιλίας που εκφώνησε σε µια από τις ∆ιαλέξεις του 

περιοδικού.215 Μάλιστα, όπως πληροφορούµαστε από υποσηµείωση του 

δηµοσιεύµατος, το σύνολο της οµιλίας του θα αναδηµοσιευτεί στη Νέα Ζωή της 

Αλεξάνδρειας.  

Στο κείµενό του για τον Χρηστοµάνο, ο Νιρβάνας επιλέγει να σταθεί 

περισσότερο στην προσωπικότητα και όχι στο ίδιο το έργο του ιδρυτή της Νέας 

Σκηνής. Μιλά για την «µυθιστορηµατική» του ζωή στην Ευρώπη και καταλήγει µε 

την άφιξή του στον Πειραιά. Ο θαυµασµός του αφορά ακριβώς τον τρόπο που έζησε 

την ζωή του, παρά και ενάντια στις φυσικές αντιξοότητες που του προκάλεσε η ίδια η 

φύση – αναφέρεται στην σωµατική δυσπλασία του Χρηστοµάνου. Ο αγώνας του 

Χρηστοµάνου ενάντια στη φύση του, φέρνει στον νου του Νιρβάνα τα όσα λέει ο 

Όσκαρ Ουάιλντ για την υποχρέωση του ανθρώπου να είναι «τεχνητός».216 Βλέπουµε, 

δηλαδή, για άλλη µια φορά το πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει για τον Νιρβάνα η 

απόφανση αυτή ενός από τους καλλιτέχνες και διανοητές που άσκησαν µεγάλη 

επίδραση στην σκέψη του, του Όσκαρ Ουάιλντ.       

                                                 
214 Ό.π. σελ. 171. 
215 Παναθήναια, Έτος ΙΒ’, 269-270, 15-31 ∆εκεµβρίου 1911, σσ. 150-151.  
216 Ό.π. σελ. 150. 
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Επίσης, στο ίδιο τεύχος, σε δηµοσίευµα της Ειρήνης Πολ. ∆ηµητρακοπούλου, 

επιβεβαιώνεται η στενή σχέση που είχαν οι Νιρβάνας και Χρηστοµάνος.217 Στο 

δηµοσίευµα αυτό η ∆ηµητρακοπούλου αποφαίνεται ότι κανένας σύγχρονος του 

Χρηστοµάνου δεν θα µπορούσε να µιλήσει µε µεγαλύτερη κατανόηση για την ψυχή 

του, από τον Παύλο Νιρβάνα, ο οποίος τον παρακολουθούσε σε κάθε του κίνηση.  

Η ίδια άποψη εκφράζεται και σε ένα ακόµα δηµοσίευµα των Παναθηναίων 

στο τέλος Απριλίου 1912.218 Εκεί, στην στήλη Ελληνικά Περιοδικά – Εφηµερίδες 

σχολιάζεται το ενδέκατο τεύχος της Νέας Ζωής της Αλεξάνδρειας που ήταν 

αφιερωµένο στον Χρηστοµάνο. Ο γράφων, παρατηρεί ότι κανενός άλλου η 

περιγραφή του αποθανόντα δεν βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια από αυτή του 

Νιρβάνα:  

«Μερικές από τις γνώµες αυτές [στο αφιέρωµα συµµετέχουν οι Ζ. Παπαντωνίου, Μ. 

Αυγέρης, Ι. Ζερβός, Κ. Βάρναλης, Αρ. Καµπάνης, Ν. Χατζάρας και Ν. Καρβούνης] είνε 

περισσότερο λυρισµοί θαυµασµού, που τον υποβάλλει κάποιος φόβος µήπως φανούν οι 

γνωµοδότες ότι δεν ένοιωσαν το έργον του Χρηστοµάνου, παρά χαρακτηρισµοί γεµάτοι. 

Όσοι εγνώρισαν από κοντά και τον άνθρωπον και τον συγγραφέα, δεν θα διστάσουν καθόλου 

να συµφωνήσουν ολοκληρωτικά µε τη γνώµη του κ. Νιρβάνα».219 

 

Βλέπουµε, δηλαδή, ότι η στενή γνωριµία αλλά κυρίως η βαθειά κατανόηση 

µεταξύ του Νιρβάνα και του Χρηστοµάνου ήταν κοινός τόπος για τον κύκλο των 

ανθρώπων αυτών. Το παραπάνω δηµοσίευµα συνεχίζεται µε µέρος του απολογισµού 

που κάνει ο Νιρβάνας στο θεατρικό και συγγραφικό έργο του Χρηστοµάνου. Από 

αυτό προκύπτει ότι παρά τον θαυµασµό για το πρόσωπο, τα αισθητικά ιδανικά του 

Νιρβάνα δεν βρήκαν ανταπόκριση στην καλλιτεχνική παραγωγή του ιδρυτή της Νέας 

Σκηνής. Παρ’ όλα αυτά, µια δεκαετία µετά συνεχίζει να αναφέρεται στο «ωραίο 

όνειρο της κόγχης του ∆ιονύσου»:  

 

«∆ηµιουργός του νέου µας θεάτρου δεν θα µπορούσε να ονοµασθή. Η δηµιουργία 

του σταµάτησε στ’ ωραίο όνειρο της κόγχης του ∆ιονύσου. Απ’ αυτό ως την πραγµατικότητα 

της Νέας Σκηνής το χάος είναι αµέτρητο. Όµως µας έδωκε την ιδέα του θεάτρου, που πάντα 

περιµένοµε και ανέβασε τα βρισκούµενο σ’ ένα επίπεδο ευγενικώτερο, αν όχι στην βαθύτερή 

                                                 
217 Παναθήναια, Έτος ΙΒ’, 269-270, 15-31 ∆εκεµβρίου 1911, σσ. 154-155. 
218 Παναθήναια, Έτος ΙΒ’, 278, 30 Απριλίου1912, σελ. 60. 
219 Ό.π.  
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του έννοια, τουλάχιστον στην εξωτερική του παράσταση. Έτσι, το πέρασµά του απ’ τη 

Νεοελληνική σκηνή θα το σηµειώση πάντα µια µέρα η Ιστορία του θεάτρου µας». 220     

 

Και, νοµίζω, ότι από τα παραπάνω µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι το 

ενδιαφέρον του Νιρβάνα για το θέατρο σαν ιδέα και ο προβληµατισµός του γύρω από 

αυτό παραµένει έντονο, παρ’ ότι η αρθρογραφία του στα Παναθήναια δείχνει ότι έχει 

ατονήσει. Ίσως, αυτό που έχει ατονήσει είναι το ενδιαφέρον του για την σύγχρονή 

του αθηναϊκή σκηνή και η έντονα µαχητική του διάθεση ενάντια στο εµπορικό 

θέατρο της εποχής του, αποτέλεσµα, όπως έχουµε δει και της προσωπικής του 

απογοήτευσης από τις αντιδράσεις του επαγγελµατικού θεάτρου στα δικά του έργα.  

Πέρα από τον θάνατο του Χρηστοµάνου ο Νιρβάνας δεν θα γράψει κανένα 

άλλο κείµενο που να αφορά το θέατρο. Στα χρονογραφήµατά του που για ακόµα µια 

χρονιά καλύπτουν όλο το έτος κυκλοφορίας του περιοδικού, αναφέρεται µόνο µια 

φορά, στο εµπορικό θέατρο της εποχής, αλλά αυτό το κάνει µε συντοµία και µε 

έλλειψη διάθεσης να ασχοληθεί. Περιγράφοντας τον διάλογο που ο κ. Άσοφος είχε µε 

έναν κάτοικο του χωριού στο οποίο διέµενε, σχετικά µε τα όσα έγραφε µια αθηναϊκή 

εφηµερίδα, γράφει σε ένα σηµείο: 

 

Άσοφ.: Λέει για το θέατρο… 

Χωρ.: Περµανόνες πάει να πη; 

Άσοφ.: Απάνω – κάτω. 

Χωρ.: Ας τα να µην κολαζόµαστε. Άλλο…221  

  

Η απαξίωση του Νιρβάνα που εκφράζεται µέσα από τα λόγια του χωρικού, 

νοµίζω, ότι αναφέρεται ακριβώς στην ταύτιση που η θεατρική πράξη στην Ελλάδα 

έχει προκαλέσει στο µυαλό των απλών ανθρώπων, ότι η τέχνη του θεάτρου είναι η 

τέχνη των πριµαντόνων και τίποτα περισσότερο.  

Τέλος, θα άξιζε να σηµειώσουµε ότι τα χρονογραφήµατα του Νιρβάνα από το 

τελευταίο τεύχος του προηγούµενου έτους (ΙΑ’) µέχρι και το τελευταίο τεύχος του 

έτους ΙΒ’ έχουν την µορφή επιστολών του κ. Ασόφου «από το χωριό», προς τον 

Μαθητή του που παραµένει στην Αθήνα. Πρόκειται για επιστολές µε έντονο λυρισµό 

και µια σταθερή φυσιολατρική διάθεση, από την οποία πηγάζει και κάθε κριτική προς 

                                                 
220 Ό.π.  
221 Παναθήναια, Έτος ΙΒ’, 267, 15 Νοεµβρίου 1911, σελ. 87. 
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αυτά που συµβαίνουν στην πόλη και το κράτος γενικότερα. Στο τελευταίο τεύχος του 

έτους αυτού, ο Άσοφος, µε µεγάλη απογοήτευση παραδέχεται την αδυναµία του να 

παραµείνει µέσα σε τόση οµορφιά και ανακοινώνει στον Μαθητή του την απόφαση 

να επιστρέψει στην πόλη µε την βρώµα, τα ψέµατα και την υποκρισία της. Όπως λέει 

χαρακτηριστικά για την διάθεση µε την οποία κατεβαίνει πάλι στην Αθήνα:  

 

«Κατεβαίνω στην πολιτεία για να µισήσω, ν’ αναγελάσω, να ποµπέψω. Είναι η εποχή 

που ξοφλάει κανείς τα χρέη της ζωής του. Εδώ απάνω δεν είµαι ικανός να το κάνω. Όλα είναι 

ψηλότερά µου, δυνατώτερά µου, ωµορφότερα και καλύτερα. Ζητάνε λατρεία και θαυµασµό. 

Όµως, αρκετά λάτρεψα και θαύµασα στη ζωή µου. Τώρα ήλθε η ώρα τους µίσους. 

Ξαναγυρίζω στην πολιτεία!».222       

 

Έτος ΙΓ’ και Ι∆’ (1912-1913 και 1913-1915) 

Τα δύο τελευταία έτη κυκλοφορίας των Παναθηναίων ο Νιρβάνας δηµοσιεύει 

µόνο χρονογραφήµατα.223 Επιστρέφοντας στην προηγούµενη µορφή των διαλόγων 

µεταξύ του κ. Ασόφου και του Μαθητή του, ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά µε τα 

γεγονότα και τις εξελίξεις που αφορούσαν το µέτωπο της Αλβανίας και τον Α’ 

Βαλκανικό πόλεµο. Καµία αναφορά δεν κάνει σε κανένα θέµα που να σχετίζεται µε 

το θέατρο αλλά και την τέχνη γενικότερα. Τον απασχολεί έντονα το φαινόµενο του 

πολέµου που από την µια δηµιουργεί ήρωες και από την άλλη προκαλεί φρίκη. Η 

γοητεία και η απέχθεια που του γεννά ο πόλεµος βρίσκονται στο κέντρο των σκέψεών 

του. Η συµπάθειά του προς τα κηρύγµατα του Νίτσε και η πίστη στην δηµιουργική 

δύναµη του πολέµου δοκιµάζεται από την ανθρώπινη εµπειρία του.224 Κατά τον 

Νιρβάνα, ο πολιτισµός αποκαλύπτεται ανεπαρκές θύµα αυτού του πολέµου. Ο ίδιος, 

όµως, παραµένει οπαδός του ονείρου: 

 

                                                 
222 Παναθήναια, Έτος ΙΒ’, 285-286, 15-31 Αυγούστου 1912, σελ. 265. 
223 Το Έτος ΙΓ’ δηµοσιεύει χρονογραφήµατα στα παρακάτω τεύχη: τ.χ. 292-294, 15-31 ∆εκεµβρίου 
1912, σελ. 89, τ.χ. 295-296, 15-31 Ιανουαρίου 1913, σελ. 130, τ.χ. 299-300, 15-31 Μαρτίου 1913, σελ. 
218, τ.χ. 303-304, 15-31 Μαΐου 1913, σελ. 61, τ.χ. 305-306, 15-30 Ιουνίου 1913, σελ. 91, τ.χ. 307-312, 
Ιούλιος – Σεπτέµβριος 1913, σελ. 130. Κατά το Έτος Ι∆’ δηµοσιεύει χρονογραφήµατα στα ακόλουθα 
τεύχη: τ.χ. 313, Οκτώβριος 1913, σελ. 26, τ.χ. 314, Νοέµβριος 1913, σελ. 58, τ.χ. 315, ∆εκέµβριος 
1913, σελ. 91, τ.χ. 316, Ιανουάριος 1914, σελ. 123, τ.χ. 317, Αύγουστος 1914, σελ. 157, τ.χ. 318, 
Σεπτέµβριος 1914, σελ. 189, τ.χ. 319, Οκτώβριος 1914, σελ. 223, τ.χ. 320, Νοέµβριος 1914, σελ. 251, 
τ.χ. 321, 1η ∆εκεµβρίου 1914, σελ. 284 και τ.χ. 322, 15 ∆εκεµβρίου 1914, σελ. 315. 
224 Για την αµφιθυµία του σε σχέση µε τον Πόλεµο βλ. Παναθήναια, Έτος ΙΓ’, 293-294, 15-31 
∆εκεµβρίου 1912, σελ. 89, τ.χ. 295-296, σ. 130, τ.χ. 299-300, σελ. 218, τ.χ. 305-306, σελ. 91, και Έτος 
Ι∆’, τ.χ. 313, σελ. 157, τ.χ. 318, σελ. 189 και τ.χ. 320, σελ. 251. 
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«Μαθ.: Σκέπτοµαι απλώς ότι ο πολιτισµός, η πρόοδος, τα ωραία ιδανικά της 

ανθρωπότητας, τα όνειρα των ποιητών και των φιλοσόφων είναι µια θλιβερά ουτοπία! 

Άσοφ.: Και διατί να σας θλίβει αυτό; Καµιά ουτοπία δεν είναι θλιβερά. Οι λαοί θα 

εξακολουθούν ν’αλληλοσπαράσσωνται, το αίµα θα εξακολοθή να τρέχη, η µια ζωή θα 

καταπίνη την άλλην και ταυτοχρόνως οι φιλόσοφοι θα φιλοσοφούν, οι ποιηταί θα 

τραγουδούν τας ωραιότητας της ζωής και του θανάτου, οι ουτοπισταί θα δηµιουργούν 

φανταστικούς κόσµους, η ανθρωπότης θα ονειρεύεται αιωνίως τον επίγειον παράδεισον και η 

Γη θα εξεκολουθή να περιστρέφεται περί τον Ήλιον.  

Μαθ.: Ιδού όµως ένας άνθρωπος που δεν ηµπορεί πλέον να ονειρευθή το ωραίον 

όνειρον. 

Άσοφ: Ποιος; 

Μαθ.: Ποιος άλλος; Ο διδάσκαλός µου! 

Άσοφ.: Απατάσθε. Προ µιας στιγµής ακόµη έγινα µέλος εις ένα σύλλογον 

σοσιαλιστών, ο οποίος καλλιεργεί το όνειρον της παγκοσµίου ειρήνης υπό τους κρότους των 

πυροβόλων. 

Μαθ.: ∆ιά να υπηρετήσετε την Ειρωνείαν; 

Άσοφ.: ∆ιά να υπηρετήσω την ωραιότητα. Καλλιεργώ το όνειρον, όπως καλλιεργώ 

µίαν κουρµαδιάν εις τον κήπον µου, η οποία δεν µου φέρνει ποτέ καρπόν. Και εν τούτοις 

περιµένω διαρκώς τον καρπόν της εν πλήρη γνώσει ότι περιµένω µαταίως. Είναι και αυτό, 

βλέπετε µια ευτυχία και είναι από τας µεγαλυτέρας ευτυχίας, µε τας οποίας επροικίσθη η 

ταλαίπωρος φύσις του ανθρώπου».225       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 Παναθήναια, Έτος Ι∆’, 313, Αύγουστος 1914, σελ. 157. 
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Επίλογος 

Η ανάγνωση του συνόλου των κειµένων που ο Παύλος Νιρβάνας εξέδωσε στο 

περιοδικό Παναθήναια γεννά στον αναγνώστη που θα ήθελε να δει πίσω από αυτά 

την ύπαρξη ενός οργανωµένου αισθητικού και καλλιτεχνικού προτύπου – κανόνα, 

την αίσθηση του δαιδάλου. Αυτό οφείλεται τόσο στην ποικιλία των κειµενικών 

µορφών – κριτικές, άρθρα, χρονογραφήµατα, διηγήµατα, ποιήµατα, θεατρικά και 

µεταφράσεις – όσο – και κυρίως – στο πολυσχιδές και σε πρώτη µατιά αντιφατικό 

ιδεολογικό και αισθητικό περιεχόµενό τους.      

Από την µελέτη του συγκεκριµένου υλικού ανακαλύπτει κανείς τον έντονο 

ιδεολογικό αναβρασµό στον οποίο είχε εµπλακεί σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων 

διανοουµένων κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Ο Παύλος Νιρβάνας, όπως 

είδαµε, µέσω των δηµοσιευµάτων του, παίζει ενεργό και µαχητικό ρόλο στις 

συζητήσεις που διεξάγονται γύρω από ζητήµατα που αφορούν την γλώσσα, αλλά και 

την ιδεολογική και αισθητική κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η 

νεοελληνική τέχνη.   

Με την ίδρυση του περιοδικού Παναθήναια ο Νιρβάνας αποκτά ένα σταθερό 

βήµα επικοινωνίας των απόψεών του για δεκαπέντε χρόνια. Από τις στήλες των 

Παναθηναίων αγωνίζεται να εισαγάγει και να κάνει προσιτά στο ευρύτερο κοινό αυτά 

που θεωρούσε τα σηµαντικότερα πνευµατικά και καλλιτεχνικά επιτεύγµατα της 

∆ύσης, παραµένοντας ταυτόχρονα αµετακίνητος από την θέση του λάτρη του 

αρχαίου ελληνικού κάλλους και πνεύµατος.  

Με πνεύµα εκλεκτικισµού συντάσσεται µε απόψεις των Νίτσε, Ίψεν, Τολστόι, 

Ουάιλντ αλλά και µε στοιχεία που παίρνει από συγγραφείς του συµβολισµού, του 

ρεαλισµού και του νατουραλισµού. Η ∆ύση αποτελεί για τον Νιρβάνα πλούσια πηγή 

άντλησης απαραίτητων στοιχείων για την ελληνική κοινωνία και τέχνη. Με το 

ενδιαφέρον του σταθερά στραµµένο προς την ελληνική πραγµατικότητα προσπαθεί 

µε πάθος να µεταφέρει όχι ευρωπαϊκές µόδες αλλά ιδέες που θεωρούσε ότι θα 

λειτουργούσαν λυτρωτικά ως προς τα κοινωνικά, ιδεολογικά και καλλιτεχνικά 

αδιέξοδα που έβλεπε να υψώνονται γύρω του. Και είναι η µεγάλη σηµασία του 

εγχειρήµατος αυτού που κάνει τον τόνο των κειµένων του τόσο µαχητικό και την 

ένταση µέσα στην οποία διεξάγεται ο διάλογος στις στήλες των περιοδικών της 

εποχής τόσο υψηλή. Η συνειδητοποίηση της σοβαρότητας του εγχειρήµατος αυτού 

οδήγησε πολλούς από τους διανοητές και καλλιτέχνες της εποχής να αναπτύξουν µια 
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ιδιαίτερη συνείδηση ως προς τον ρόλο τους στον αγώνα για την διαµόρφωση της 

νεοελληνικής πνευµατικής ταυτότητας, µιας συνείδησης που τους επέβαλε να 

αναλάβουν τον ρόλο του ρυθµιστή και αναµορφωτή.226 

Επίσης, είναι πιθανό, ο εκλεκτικισµός για τον οποίο µιλήσαµε να εµφορείται 

όχι µόνο από την διάθεση να βοηθήσει στην δηµιουργία µιας νέας και ζωντανής 

τέχνης, αλλά και να ενηµερώσει το κοινό – ειδικό και µη – γύρω από το πνευµατικό 

και καλλιτεχνικό περιβάλλον που υπήρχε έξω από τα ελληνικά σύνορα, έτσι ώστε να 

µπορέσει να αναπτυχθεί σταδιακά ένας πιο ενδιαφέρον ιδεολογικά και πιο 

εξειδικευµένος από άποψη ορολογίας και ακρίβειας διάλογος γύρω από την σύγχρονη 

τέχνη. 

Η αναγέννηση της νεοελληνικής τέχνης που επιδιώκει ο Νιρβάνας όπως 

είδαµε σε αρκετά κείµενά του συνδέεται άρρηκτα µε την επίτευξη µιας γενικότερης 

αναγέννησης του έθνους. Σηµαντικός παράγοντας αυτής είναι η αποκατάσταση της 

εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Έτσι, δεν είναι τυχαίο πως από το 1912 και µέχρι 

και το τελευταίο τεύχος του περιοδικού τα περισσότερα κείµενά του ασχολούνται µε 

το ζήτηµα του πολέµου και µε την τόνωση του ηθικού των Ελλήνων.227 Και όσο 

αντιφατικό και αν φαίνεται οι νεώτερες αισθητικές θεωρίες που γεννήθηκαν µετά τον 

ροµαντικό εθνικισµό που αναφέρονται στην ανάπτυξη της ατοµικής και 

αποµονωµένης συνείδησης που εισήγαγε ο ίδιος στην Ελλάδα συνυπάρχουν στα 

κείµενά του µε την αποδοχή και υποστήριξη ενός εθνικού πολέµου. Βέβαια, η 

ακριβής θέση του απέναντι στα αιτήµατα των υποστηριχτών της Μεγάλης Ιδέας, δεν 

µπορεί να στοιχειθετηθεί από τα κείµενα που διαβάσαµε, µιας και πουθενά δεν κάνει 

λόγο για επανάκτηση εδαφών της Μ. Ασίας για παράδειγµα, ενώ αντίθετα σε δύο 

τουλάχιστον περιπτώσεις αναφέρεται µε λόγια συµπάθειας προς τους Τούρκους. Για 

τον λόγο αυτό είναι δύσκολο να αποφανθούµε για το κατά πόσον ζητά µια ελληνική 

αναγέννηση εντός των υπαρχόντων συνόρων ή η χρήση και µόνο του όρου 

«αναγέννηση» την εποχή αυτή ήταν άρρηκτα συνδεδεµένος και µε την Μεγάλη Ιδέα, 

ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν κατονοµαζόταν.228  

                                                 
226 Την ιδιαίτερη συνείδηση που ανέπτυξαν µια σειρά λογίων των αρχών του 20ου αιώνα ο Χ. ∆. 
Γουνελάς την ονοµάζει «σοσιαλιστική». Βλ. Χαράλαµπος – ∆ηµήτρης Γουνελάς, Σοσιαλιστική 
συνείδηση στην ελληνική λογοτεχνία 1897-1912, Κέδρος, 1984. 
227 Η επίδραση του πολέµου του 1912 και των αλλεπάλληλων πολέµων που ξέσπασαν στην Ελλάδα 
µέχρι και την ήττα του ’22 διαµόρφωσαν συνθήκες τέτοιες που δεν επέτρεψαν στην ελληνική 
πνευµατική και καλλιτεχνική κοινότητα να ολοκληρώσει τον έντονο διάλογο που διεξήγαγε κατά την 
πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα γύρω από το ζήτηµα της σύγχρονης τέχνης.    
228 Για την επίδραση της Μεγάλης Ιδέας στην θεατρική παραγωγή βλ. Ελίζα – Άννα ∆ελβερούδη, «Η 
θεατρική παραγωγή των αρχών του 20ου αιώνα», Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός, επιµ. Γ. Θ. 
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Η αρχική µας πρόθεση να ασχοληθούµε µόνο µε τις απόψεις του γύρω από το 

θέατρο µοιραία συγκρούστηκε µε τον αναπάντεχο πλούτο του υλικού αυτού. Αλλά η 

σύγκρουση αυτή δεν οδήγησε στην αλλαγή του αρχικού ερωτήµατος – ποια είναι η 

σχέση του Νιρβάνα µε το θέατρο της εποχής του – αλλά στην συνειδητοποίηση των 

πολλαπλάσιων παραµέτρων που επέδρασαν στην συνείδηση του Νιρβάνα 

προκειµένου να οδηγηθεί στον καθορισµό της µορφής και του περιεχοµένου που η 

τέχνη αυτή θα έπρεπε να έχει. Και ο καθορισµός όσο το δυνατόν περισσοτέρων 

παραµέτρων είναι ο µόνος τρόπος προκειµένου οι απαντήσεις που θα δοθούν να 

µπορούν να συµπλέουν αρµονικά µε το σύνολο των ιστορικών πηγών που διαθέτουµε 

από την εποχή. Στην µελέτη αυτή δεν εξετάσαµε παρά ένα µικρό µέρος των 

προσφερόµενων πηγών και για τον λόγο αυτό δεν θα είχε µεγάλη αξία να 

συµπεράνουµε τίποτα περισσότερο παρά την ύπαρξη ζητηµάτων που επανέρχονται 

ξανά και ξανά µέσα στα κείµενα του Νιρβάνα και τα οποία φαίνεται να αποτελούν 

τόπο έντονου διαλόγου και µε άλλους διανοούµενους και καλλιτέχνες της εποχής.  

Ο Νιρβάνας µέσα από τα κείµενά του προσπαθεί να ανακουφίσει την πίεση 

µιας τεράστιας έλλειψης συνέχειας της ελληνικής σκέψης που διαπιστώνεται την 

εποχή αυτή, προσφέροντας την µόνη δυνατή λύση: ένα αρραγές και ολοκληρωµένο 

σύστηµα αισθητικών και ιδεολογιών αξιών ικανό να υπηρετήσει τα οράµατα του νέου 

ελληνισµού. Στο σύστηµα αυτό προεξάρχει το αναµφισβήτητο κύρος της ελληνικής 

αρχαιότητας. Το γεγονός ότι τα καλλιτεχνικά επιτεύγµατα της τέχνη αυτής δεν είχαν 

αµφισβητηθεί ποτέ κάνει την επιλογή αυτή ακόµα πιο κατάλληλη καθώς µέσω της 

αρχαιότητας µιλά κατά τρόπο «αντικειµενικό» για όλη την Τέχνη. Έτσι, 

αναµιγνύοντας τον θεωρητικό και τον κριτικό λόγο – είναι πολύ σηµαντικό ότι δεν 

επιχειρεί σε καµία στιγµή να συντάξει ένα καθαρό θεωρητικό κείµενο αισθητικής – ο 

Νιρβάνας προσπαθεί να δηµιουργήσει και να προβάλλει σαν «αντικειµενικό» ένα 

όραµα που αφορά την τέχνη και την αισθητική.229 Η ενασχόλησή του µε το θέατρο, 

                                                                                                                                            
Μαυρογορδάτος – Χ. Χατζηιωσήφ, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992, σσ. 287-303. 
Ειδικότερα για την αποδοχή της Μεγάλης Ιδέας και από τους φιλολογικούς κύκλους βλ. ό.π. σσ. 302-
303. Είναι σηµαντικό, νοµίζω, να µελετηθεί η σχέση που θεατρικοί συγγραφείς όπως ο Π. Νιρβάνας, ο 
Γρ. Ξενόπουλος, ο Γ. Καµπύσης, ∆. Ταγκόπουλος και ο Κ. Παλαµάς είχαν µε τα πατριωτικά δράµατα 
και γιατί µε µόνη εξαίρεση τον Βώκο, κανείς τους δεν έγραψε θεατρικό µε πατριωτικό θέµα.  Η 
παραπάνω µελέτη θα βοηθήσει να διαπιστωθούν ποια ακριβώς ήταν τα ερείσµατα της Μεγάλης Ιδέας 
στα ίδια τα έργα τους.      
229 Έχει µεγάλο ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς µε την σχέση που ο λόγος του Νιρβάνα έχει µε αυτό 
που µεταγενέστερα οι µελετητές του αισθητικού λόγου του Μεσοπολέµου θα ονοµάσουν «αστικό 
ιδεαλισµό». Βλ. Ανδρέα Ιωαννίδη, «Ο Αισθητικός Λόγος στο Μεσοπόλεµο ή η αναζήτηση της 
χαµένης ολότητας», στο Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, Ηράκλειο 1992, σσ. 369-389.  
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όχι µόνο σε ένα επίπεδο φιλολογικό αλλά µέσα από την δοκιµασία της παράστασης, 

νοµίζω, ότι ήταν καταλυτική καθώς κατάφερε ένα σηµαντικό χτύπηµα στην πίστη του 

περί ύπαρξης αντικειµενικών κριτηρίων. Στα κείµενά του από 1909 και µετά 

διαπιστώνει ολοένα και περισσότερο την αδυναµία του να κωδικοποιήσει την τέχνη. 

Η σχετικότητα στην οποία οδηγήθηκε, και την οποία διαπιστώνουµε στις κριτικές και 

τα χρονογραφήµατά του δυστυχώς δεν πρόλαβε να εξαργυρωθεί παράγοντας νέους 

καρπούς τόσο για το θέατρο όσο και για την τέχνη γενικά, µιας και όπως είπαµε λίγο 

µετά διοχέτευσε την έµπνευσή του στην σύγχρονή του πολιτική και πολεµική 

επικαιρότητα.     

Ο χάρτης των ιδεών του Νιρβάνα είναι πολύπλοκος και συχνά οδηγεί σε 

αδιέξοδα. Αλλά, ταυτόχρονα είναι συναρπαστικός γιατί ανταποκρίνεται µε βαθειά 

ειλικρίνεια τόσο στα εθνικά όσο και στα καλλιτεχνικά ερωτήµατα της εποχής του.  
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