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ΕΝΑΣ ΒΡΑΧΟΣ
Τοΰ Στράτη ΤΣΙΡΚΑ

Ένας βράχος κιΤ ηίρα μί Χίγα 
μάρμαρα μ ι ’  Αμως... Χρόνια καί χρό
νια τώρα, οΐ Ανάρωποι ηού ζοΰν 
¡Αώ κι’ άνάμιοα ατούς Αλλους λό
φους γνρω-τρ ι·/ύρω, Τσάμι ηίρα 
οχΐς ΑμμονΑιίς τοΕ κόλπον, Αίν ίηα- 
ψαν νά ΛΙνονν χρυσούς χανόντς, μ ί
τρα τρωτκινά καί πεντακάθαρα.

•Νά, μωρί ταίμηληΑΐς, ηώς ζοΰν 
Μ Ι λογικό καί λ«υτ»ριό' ΑηλοΑή μί 
χανόντς. Κανόντς χρναούς, χανόντς 
ζύγιαο μένους. Στ' Ανάστημα τ' αν
θρώπου».

Πάλη μί τούς Ανθρώπους ηώχουντ 
τ’ Ανάατημα τοΰ Ανβρώηον. ΣτΑ μηόΐ 
μιάς μυρτιάς. ΣτΑ μάκρος μιας ακά- 
φης όχου ζυμώνουν τΑ ψωμί. Στό 
ύψος χωχουντ τά χΧήματα μί τα στα
φύλια.

Ποιός τΙΑτ »4 λαό, χού ζιΐ κάτω 
άκ* τό βράχο μί τά μάρμαρα, ν' άντι- 
χαΧτύτι μί βαρβάρους, μί μιξοβαρ- 
βάρους, μί ντο]βαρβάρους, μί Αουκά- 
τα, μ ί βαοίΧτια, μ’ αύτοχρατορίτς, 
γιά ίνα «τίποτα», γιά μιβς τρίχας 
σκύψιμο τοΡ χτφαΧιοΰ— μιδς τρίχας ' 
Ποιος ι18$ καί Αί βόμαξι;

Οΰττ ψωμί. χού τίν' ή ζωή, ούτε 
χρααί, πού εΓναι τ' βνιιρο. Μόνο Ινα 
φυλλαράκι άπό μυρτιά νά μαοονλί- 
ζουν, μί τή οτυφή τή γέψη αχΑ στό
μα, μί το στυφή τήν ΐκφρααη στο ηρό- 
οω-ιο. οά νά λένε ; « Τ ' άνθρωπον τ’  
Ανάστημα χαί τίποι* άλλο. Τήν Αν
θρωπιά μας».

ΤΑ χρώμα τών ματιών τους νά γυρ 
νά χρΑς τό μτντξτΧί χι’ οι χίνηατς 
τών χτριών τους νά χίνουνται Αργίς 
καί γτμάττς οά νά χαϊΑτύουν Αρχαία 
μάρμαρα. Κι’ αυτοί οι ζωηροί, αθιοί 
οΐ μτΧαχροινοί, αυτοί ο! ασηαχΧάίτς 
Ανθρωποι, νά μτρώνουν ξαφνικά καί 
μί μιάν ήσυχη Αποφαοιοτιχότη νά 
ΧΙν : τ’ΕΑώ θά πεθάνονμε». Σά νά 
Χίν : τ'ΕΑώ 9ά φυτέψου μτ».

Καί νά πεθαίνουν. Ό χ ι χιά τό 
ψωμί, Αχι γιά τό κρασί, μά «ιό τ’ Α
νάστημα τοΡ άνθρωπον. Γιά τις μυρ
τιές.

,ΈΑώ  θά τό φυτέψου μτ τό Αέντρο. 
γιά νά πάρει; μίτρα χρυοά, ζάβαίε 
κάσα*. Λίγως αυτά ζωή Αί νογέται.'» 
Πάνω οτί βράχο, πάνω ατά μάρμαοα

Καί θά πεθάβουν τά χρόνια. Καί 
τότι οί Ανθρωποι, ΑνοιχτομάτυΑτς, 
άνοιχχοχίρηΑτο. ΑνοιχτόκαρΑοι. θά Χίν: 
τ'Ετούτης ΙΛ<3 Α λαός. στόν Γβκιο 
αυτού τού βράχου μί τά μάομαρσ, 
ιΐναι χού μάς ϊΑωα» τά μίτοα τά 
χονσά. στ* Ανάστημα τοδ ανθρώπου 
άηΧαΑή τή λενιεοιά.'»

θά λέν κα ί  θά γίρνονν Χσφοιά τό 
κεφάλι, μια τοίχα,—Αχι.' οΰττ μιά 
τρίχα,—πάνω Αη’τούς τάφουτ. πού ά
γρυπνε; θά φυλάνουν, άβθίς, στ’ ά
νάατημα τοΡ άνθρώπου, οί μυρτιίς.

ΆΧιξάνΑρβια, Γτνάρης

Η Θ Ο Σ
Τοΰ Δημήτρη ΦΩΤΙΑΔΗ

Πραγματικά φιλόσοφος είναι Εκείνος πού ζεϊ σύμφωνα μέ τή 
φιλοσοφία του. Τό  ίδιο είναι άληθενό καί γ ιά  κάθε πνευματικό 
άνθρωπο. Γιατί ή καλλιτεχνική δημιουργία δέν είναι Οπόβεση μο
νάδα τεχνικής, μιά κ ι’ Εχει γ ιά  κύριο σκοπό της νά έκφράσει 
συμπυκνωμένη τή ζωή, νά δώσει πλαστική μορφή στά πιό Εσώτε
ρα συνοασθήματά μας, νά μορφοπβιήσει τ Ις  Επιδιώξεις μας, τΙς  
νοσταλγίες μας. τούς πόθους μας, τά όνειρά μας καθετί πού εί
ναι δεμένο μ ’ δ,τι καλύτερο υπάρχει στή σκέψη μας καί στήν 
ψυχή μας.

Λένε μερικοί : Δέ μ ' Ενδιαφέρει ή ζωή τοΰ λογοτέχνη. μά τό 
Εργο του· Μά μέσα ατό Εργο μας, είτε τό  θέμε είτε δχι, ύπάρχει 
ή ζωή μας. "Ο χ ι βέβαια τά γεγονότα, μά ή Εκφρασή της—κι’ αύτό 
είναι τό πιό σημαντικό. "Οσο κι' άν γυρεύουμε νά καμουφλάρουμε 
τόν έαυτό μας, σέ κάθε Εμπειρο μάτι είναι εΟκολο. μέσα σέ δσα 
γράφουμε· νά τόν άνοοκαλύψει. Έ ά ν  λογική καί πεζόλόγη είναι 
ή διάθεσή μας, ό λυρισμός πού θά μεταχειριστοΰμε θά είναι 
ψεύτικος- ’Εά ν είμαστε στενόκαρδοι κ' υπολογιστικοί, οΐ ήρα>Τ- 
κο( μας τΰποι θά είναι ρω μανηκοΐ κα ί φτιαχτοί. ’Εά ν είμαστε
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Ο Ρ Ε Σ Τ Η  Κ Α Ν Ε Λ Λ Η  : Σχέδιο.

Χρονικά
ΤΑ ΛΟ ΓΟ ΤΕΧΝ ΙΚΑ  ΒΡΑ ΒΕ ΙΑ

Ή  βράβευση τόν Επτά λογοτεχνι
κών βιβλίων πού ή έμπνευσή τους κ* 
ή υπόθεσή τους βγήκε Απ’ τήν τε
τράχρονη Αντίσταση τού λαού μας 
ήρθε νά Επισφραγίσει Εκείνο πού 
άπό Αρκετόν καιρό είχε γίνει κοινή 
συνείδηση στόν κύκλο τών διανοου
μένων, πώ; δηλαδή τά βιβλία αύιά 
ή σαν τά πιό Αντιπροσωπευτικά καί 
τά πιό καλλιτεχνικά κ* Ιστορικά Αρ 
τια στή συγκρότησή τους.

Τά ποιήματα τής Σοφίας Μαύρο· 
ειδή-ΠαπσδΛκη «Τής νιότης καί τής 
λευτεριάς», τής ΡΙτας Μπούμη Παπά 
«Αθήνα» καθώς καί τό πεζογρά- 
φηιια τοβ Νικηφόρου Βρεττόκου «33 
ή μέρες» είναι βγαλμένα άπό τόν 
Αγώνα τής πόλη;, τά πρώτα δταν οί 
γερμανοί ήταν έδώ, τ' Αλλα Απ’ τή 
Δεκεμβριανή πόλη γιά τήν Ανεξαρ
τησία μας.

Τά πεζά πάλι είναι άπό τόν Αγώνα 
τής ύπόλοιπης 'Ελλάδος, κ’ είνοι τό 
Εξαιρετικό μυθιστόρημα τού Δ Χα
τζή «Φωτιά» τό ίστοριχό-χαλλιτε- 
χνικό τοΡ Ά .  Βρατσάνου «Βροντά, δ 
Όλυμπος» καί οί άναμνήσεις «Απ ' 
τό αντάρτικο τής Ρούμελης» τοΡ Λ.
Μωροί ιη.

’Ιδιαίτερη χαρά μά; προξένησε ή 
βράβευση τών διηγημάτων «Ματω
μένα Χρόνια» τού συνεργάτη μας 
Σωτήρη Πατατζή, πού ή πρώτη του 
φιλολογική Εμφάνιση Εγινε άπό τίς 
στήλες μας.

Τό περιοδικό μας συγχαίρει τούς 
λογοτέχνες αύτοΰς γιά τήν τιμητι
κήν αύτή διάκριση κ* εύχεται ή βρά
βευσή τους νδναι μιά καλή απαρχή 
στήν άμιλλα γιά τήν καλλιτεχνική 
άξιοποίηση τού Εθνικού μας άγώνα. 
ΕΝ Α  ΜΗΝΥΜΑ

Σ ’ Αλλη στήλη ιιας δημοσιεύουμε 
άπόσποσμα άπό ένα μήνυμα πρός 
τόν 'Ελληνικό Λαό Γάλλων διανοου
μένων. Τά αληθινά φιλελληνικά λό
για τά υπογράφουν μερικοί πσγκό- 
σοιας ατήμη; συγγοαφείς όπως ό 
Πώλ Λανζεβίν, Μωρΐς Μπεντέλ, 
Μαρσέλ Πρεβά. Πώλ Έλνάρ, Έμίλ  
Καν κ. Α. Ο Ι Έλληνες διανηοόμε 
νοι, μέσα στις τραγικές αϋτέ; ώρες 
πού περνάει δ τόπος μα;, τούς εύ- 
yaoiotoBv στ' δνομα τού ’Ελληνικού 
λαού-
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Μ Ε Τ Α  Τ Ο Ν  Υ Π Ε Ρ Ρ Ε Α Λ Ι Σ Μ Ο
Τοΰ θάνου ΒΙΛΙΕΡΗ

Κάθε κοινωνική μεταβολή, κα
θώς. αύτές πού Αντιμετωπίζουμε 
στήν έποχή μας, ίχε· τόν <χν 
τίχτυπό της στήν τέχνη, καί 
είδικώτερα στήν ποίηση, κι’ Λ 
Επίδραση σΰτή. άλλες φορές ά
μεση κ Γ  άλλες φορές Εμμεση, ά-. 
πλώνεται τόσο στό περιεχόμενο, 
δσο καί στή μορφή.

01  τεχνίτες, συνεπαρμένσι άπό 
τά καινούργια μηνύματα πού εΐ 
νατ διάχυτα σ~ή νειτάτη άπό ή- 
>εκτοισμό Ατμόσφαιρα τής μετα- 
80 ' ής απ 'ρεϊ κάποτε νά προσπα
θούν νά τά συμπιέσουνε στά παλιά 
πσραδοιιένα καλούπισ. μά  συνή- 
θω : — κ ’ είνα- n V ó  ή φυσικότε
ρη διέξοδο. —  βρίσκονται σ-ήν Α 
νάγκη νά σπάσουν τά δεσμά. πού 
ύί.άνανε σ^ν Ιστούς νύοω  τους οί 
ά οχχνες τδ ν  γενιών πού πέόασαν. 
καί νά προσπαθήσουνε, λεύτεροι 
k c ’ ζονσττωμένοι. νά ποΟν τό τρα
γούδι πού γεμίζει τήν Κιύγή τους.

Τέρας «Αντικοινωνικό καί ψεύτι
κο κείνος πού θεληματικά τρσ-_ 
βιέτσι ή ποοσπαθεΐ νά τροβηγτεΐ 
μακ-·ιά άπό τής έπονης πού ζεΐ τά 
ποοβλήματα, τά Ενδιαφέροντα, 
τΐ- ναοές καί τούς πόνους. Ό  
«Φιλντισένιος π ύρνοο  τοΟ τεχνί
τη. δέ μπορεΐ καί δέν πρέπει νά 
είναι άδιαπέοαστο τεΤχος,; άσνηση 
καί άγνοια, άλλά τό πολύ θά μπο- 
ρο 'σε νά δ'καιολονπθεϊ «τά fW ua 
ψηλότερης Ισως καί πιό άπολλώ- 
νειας έποπτείας τής τόοβης τής 
Εωής· κι* αύτό θά μπορούσαν νά 
τό έπικαλεστοΟνε μονάχα όοισμέ- 
νης κατηγορίας τεχνίτες, πού ά- 
νανκαστικά είτε «Από θέλησή τους 
θά είχαν τοποθετήσει ιόν έ«_ιΓ0 
τους στό περιθώριο Ο ί άλλοι Β- 
UCOC. βσοι αισθάνονται μέσα τους 
ζωηρή καί δυναμική τήν άγάπη 
καί τόν πόνο γ ιά  τό συνάνθοωπο· 
δσοι Εχουν πάρει ν ιά  Εμβλημά 
τους τό ρητό τού Τερέντιου:

«homo sum, hnmani n ih il a me 
alienum puto»
κι* αότήν Ακόμα τήν έποπτεία Α 
πό τά κρηπιδώματα τού «Φιλντι
σένιου πύργου» τήν Αποστέργου- 
νε. Δέ μπορείς ν* Αγαπήσεις καί 
νά πονέσεις Αληθινά, άν δέν κατέ- 
βείς κοντά στό λαό κοντά στόν 
πονεμένο. ή τόν χαοούυενο, <3ν δέν 
πιάσεις μέ γυμνά τά χέρια σου νά 
μαλάδεις τόν πηλό τής ζωής! Ή  
σπουδαστή ριακή ποίηση· άνθος 
μεναλομένο στα θερμοκήπια μιδς 
στενόκορδης παρακμής, είναι γ ιά  
σήμερα ξεπερασμένη κ Γ  Ανίκανη 
ν’ ΑδοΑξει γερά  τά καινούργια 
Ενδιαφέροντα καί V  άνταποκριθεί 
στ’ς καινούργιες Ανάνκες.

Έ τ σ ι  καί τό καθαρά όποκειμε- 
νικό λυρικό τραγούδι, μέ τό περι
ορισμένο συναισθηματικό ένδια- 
φέοον, Εργεται κάπως σέ δειΛερη 
μοίρα. Τό τραγούδι αύτό είναι- 
βέβαια πολλές φορές Αναπόφευ
κτη Ανάγκη λύτρωσης τού δημι
ουργού’ δέ μπορεΐ δμως καί ν’ Α- 
ποτελέσει τό άπαντο τής προσφο
ράς του. * 0  ποιητής πού θά φιλο
δοξήσει νά Εκπροσωπήσει τά πρα
γματικά· τά δμαδικά Ενδιαφέρον
τα τής γενιάς του. θ’ Ανεβάσει τό 
τρ«τγούδι του καί θά τό πλατύνει 
Ετσι πού νά περιλάβει μέσα του 
τούς πόνους καί τίς χαρές τών 
άνθρώπων πού ζούνε γύρω του. 
Ό  μύθος τοΟ ποιητή - έρημίτη· 
πού Εχθρικά στέκετοα, κατά τόν 
Όράτιο. Απέναντι ατό χυδαίο ό
χλο καί πού Εργάζεται γιά  τό 
καλό καί γ ιά  τήν Ανύψωση τών 
Ανθρώπων, περιφρονώντας κΓαό- 
τούς τούς Ιδιους κι’ δσα άποτε-

λούν τόν κόσμο τους, δέ μπορεί 
πιά νά ζεΐ παρά μέσα στίς Αναι
μικές ψυχές ¿κείνων πού. βυθισμέ
νοι στό παρελθόν, φοβούνται τόν 
καθαρόν Αέρα καί γέρνουνε Οιω · 
πηλοί κ Γ  έμβριθεΐς όμφαλοσκό- 
ποι, προσμένονιας. άπό τό κέντρο 
ούτό_ τού σώματός τους· ν* Ανα- 
δυθεΐ, καινούργια πάνοπλη Ά θ η «  
νά, ή ποιητική Εμπνευση I ("Α -  
σχετη έντελώς είναι ή Ανάγκη· 
πού Εχει κάθε τεχνίτης, μόνωσης 
καί περισυλλογής, γιά  τήν ώρί- 
μαναη κ  Επεξεργασία -οΰ Εργου 
του).

Ό  ποιητής, κύτταρο κ Γ  αύτός 
τής κοινωνίας πού μέσα της με
γάλωσε καί Γεΐ, όσοδήπστε κ ι ' άν 
φαντάζεται τόν ίαυτό του «στε
γανό», δέχεται «Απ’ δλους τούς 
πόρουο τού πν εύματός του Επιδρά, 
«τεις. Ή  ποοσπάθεια νά τΙς Αγνο
ήσει δέ μπορεΐ παρά νά τόν όδη- 
γήσει «πήν ψευτιά. ‘Αντίθετα, τό 
πλατύ άνοιγμα τής ψυχής καί τής 
διανόησή; του στά νέα κοινωνικά 
ρεύμοσα πού δονούν τό γύρω του 
Αέρα κ Γ  ή θέση πού Αναγκαστι
κά  ΘΑ πάρει δίπλα τους άν εΤνοπ 
«ζωντανός» «Ανθρωπος, θά Εχουνε 
γ Γ  Αποτέλεσμα τό Επιθυμητό ά
πλωμα τών Αντικειμένων τού έν- 
διαψέροντός_ του κ Γ  Εστι, αήτΑ 
γιά  τά όποια θά παθαίνεται ό 
ποιητής, θά είναι Ακριβώς Εκείνα 
πού θά συγκινούν καί σημαντικές 
λαϊκές όυάδες άπό «χΰτές πού 
ζούνε γύρω  του.

Είπώθηκε πώς ή ποίηση είναι 
μουσική. Δέν είναι δμως μόνρ 
μουσική, είναι καί λόγος ! Ό  
ποιητής γράφοντας τό ποίημά του 
δέ μεταχειρίζεται μόνο φθόγγους, 
πού ή διάφορη «Γονική*· τους Α
ξία κι* οί συνδυασμοί τους θά 
μπορούν νά γεννήσουν Ανάλογα 
ψυχικά συναισθήματα στόν Ακρο
ατή μεταχειρίζεται καί λέξειςπού 
έχτός άπό τή μουσική τους Αξία 
Εγουν καί μιάν Αξία έννοιολογική. 
Ό  Ακροατής ή δ Αναγνώστης É- 
νός ποιήματος δέν τέρπεται καί 
δέ συγκινείται μόνον Από τούς ή
χους πού Ακούει, Αναγκαστικά 
ποοσέχει καί στήν Εννοια τών λέ
ξεων πού Εοχονται στήν Ακοή του 
κιΓ οί όποιες χάρη στό Αψηλό ή 
τό ώραΐο νόημα πού έκφράζουν 
καί στόν έπιτυχέστερο μεταξύ 
τους συνδυασμό μπορούν νά τού 
ποοσφέρουν είτε τή λύτρωση, είτε 
σέ κατώτερες περιπτώσεις, τή 
συγκίνηση καί τήν τέρψη. Δέν εί
ναι νοητό πιά σήμερα τό δόγμα,, 
πώς δ  ίδιος ό  ποιητής είναι καί 
ό Ιδανικός Αναγνώστης γ ιά  τόν ό
ποιο1 γράφτηκε τό ποίημα, δόγμα 
ποιητικού καί πνευματικού Ατομι
κισμού πού Ανήκει σέ μιά Εποχή 
πεθαμένη.

Είπ«ί>θηκε πάλι, πώς ή  πραγ
ματική Εμπνευση κ Γ  ή πραγμα
τική ποίηση είναι φαινόμενα υπο
συνείδητα καί πώς 6  δημιουργός,

πού θά Εχει τό θείο δώρο τής ποί
ησης μέσα του, δέν Εχει παρά  ν* 
«Αφήσει τόν ίαυτό του λεύτερο να
δημιουργήσει, χωρίς τήν άνάμιξη 
τού λογικού, σέ μιάν αύτοματική 
νραφή. συγγενική πρός τή γρα 
φή τοΟ μέντιουμ- τό ποίημα Ετσι,
Εένό πρός τή λογικήι δέν Απευ
θύνεται πρός τή νόηση τού άκρο 
ατή, μά προσπαθεί νά τόν κυριέ- 
ψει «πτναισθηματικά καί νά τού 
ύποβάλλει τήν βποια αίσθη-ική 
συγκίνηση μέ τόν παράξενο συν- 
δυαιτμΑ τών λέξεων καί τών είκό- 
νων. Είναι Αναμφισβήτητο π«ϊ>ς ή 
Εμπνευση Αντλεί τό περιεχόμενό 
της άπό τίς πηγές τού δποσυνεί- 
δητου καί πώς τό ποίημα, μακριά 
Α τό  τό νά είναι λογικό κατασκεύ
ασμα. «Απευθύνεται κατά κύριο 
λόγο ποός τήν εύαισθησία τοΟ ά- 
κοαστή- μά. σά «λόγος» τού  Ατό 
τή φύση του εΐιςπ. Απευθύνεται 
καί ποός τό λογικό του. Γ Γ  σότδ 
κι* Ενα Απόλυτα ύπεοοεαλιοτκΑ 
ποίημα μποοεΐ Αρέσει μπορεΐ 
νά θαυμαστεί, μποοεΐ νά  κστα- 
π^ήξεμ ποτέ δμως νοιιΤω δέ ιιπο- 
οεΐ νά λιττρ«1>σει γιατί δέν κατορ
θώνει συγκινήόέι βαθύτερα. 
Αύτό τό καταλαβαίνουν οί περισ
σότεροι καί κσθώς Εγινε τελευ
ταία καί στόν τόπο μας. θεωρη- 
τικά δέχονται τίς παραπάνω πα- 
ροπηοήσεις καί μιλάνε γιά  ύπο- 
νωρήοΕίς καί κοινωνικές Αποστο
λέα Ενώ έΕακολουθοΟν νά γρά
φουν όοθόδοδα τό περισσότερο Λ- 
πεοοεαλιστικά ποιήματα, πού δι- 
αώεόδουν πανηνυοικά τίς θεωρη
τ ικ έ : τους πεποιθήσεις.

Ο ί ποιητικές αύτές πού βιαστι
κά  καί σχηματικά έντελώς Λνα- 
Φέοθηκαν, έξαίοετεσ ίσως άπό 
πολλές πλευοές γ ιά  νά έκφρά- 
σουν τά άκαθόοιατα έκεΐνα καί 
νεφελώδη συναιεθήματα. πού νεν- 
νιοΟνται _στί: ψογέ: αύτών Ιδίως 
πού Ανιοδί' ή ποι!ι δέ μποοοΟνε νά 
πολεμήσουνε μέ τή ζωή καί Βλέ
πουν τήν τέχνη σάν Ενα Ιδανικό 
πεδίο «κιχής καί «Από τόν Εαυτό 
τους καί «Από τά γύρω τους. δέ 
Λαίνονται όπωσδήποτε Ικα νέ: νά 
ίκφοάσουν τήν έπογή. Ά ν  δέν ύ- 
πάοξει συνεννόηση ποιητή-Ακροσ- 
τθ. τό κοινωνικό λειτοόρνημα πού 
Ανήκει στόν ποώΤο δέν έγτελεΐτσι 
κ Γ  Λ  ποίηση ξεπέφτει σέ άγονες ί- 
πιδείξεις θαυματοποιών πού δέν 
Εχουν κανένα πλατύτεοο Ενδιαφέ
ρον! "Ομως δσο κ Γ  άν στό ση
μείο πού φτάσαμε δέ μποοοΰν ν’ 
ΑήπαποκριθοΟνε στίς Ανάνκες 
μας. θά ποέπει νά ιιδ : σταθούν, 
καί Ιδιαίτερα ό ύπεοοεαλισυός, 
σάν πολυτιμότατα «σημεία Εκκι
νήσει»:», μέ τά θετικά στοιχεία 
πού προσφέρουν, δπως ή ύποβο- 
λή, τό όνειρικό στοιχείο κ Γ  ώς 
” να βαθίιό ή Αναλογική διατύ
πωση πού τείνει νά δημιουργήσει 
τήΐν άρμόζουσα γιά  τή μετάδοση 
τού ποιήματος Ατμόσφαιρα.

Χάρη στά τελευταία ποιητικά 
κινήματα ¿λευτερωθήκαμε άπό 
τήν προαιώνια ποιητική προσω
δία. Ό  στίχος. 6  δεσμώτης αύτός 
τών διάφορων μέτρων. Ανάπνευσε 
σπάζοντας τά δεσμά του, Τό βά
δισμά του μπορεΐ ν ’ Ανοίγει ή νά 
κλείνει τό βήμα, Ακολουθώντας 
τίς πραγματικές Ανάγκες τού ποι
ήματος. ένώ ώς τά (ίτήμερα συνέ- 
βαινε τό «Αντίθετο: ή ούσία τού 
ποιήματος περιοριζότανε γ ιά  χα- 
τήρι τής μορφή ο, Πανε πιά τά  πα- 
ραγεμίσμοπα. 0ί ψεύτικες κουδου
νάτε: σίμες βλα τά «ώραΐα έκεΐ
να ένδόιιστσ» πού τόσα κούφια 
νοήματα σκέπαζαν καί μάλιστα 
καμμιά φορά σώζαν Ο Ι στοοφές 
πάψαν νά είναι κατά τετράδες ή 
έξάδες άΤε'-κτη στρατιωτική πα
ρέλαση· ή Εκτσίτή του : «Αναγχα- 
βτικά παρακολουθεί τίς Εσωτερι
κές Ανάγκες τού ποιήματος. Ό  
έσωτεοικό: ρυθμός «Αντικατάστη
κε τήν Εξωτερική ρυθμική μοοπό 
καί τά διάφορα καθιεοωμΕνα μέ-ί 
τρα. Απ’ βλες αύτέ«; τίς Απόψεις 
ή ποίηση, είναι, καθώς τήν όνομΛ- 
τισαν άλλοι, «γυμνή»! Τό γυμνό 
δμως Εχει τοομερές Απαιτήσεις. 
Τ ό  παοαμικοό ψεγάδι, κσθώς δέν 
Εχει τίς παλιές τυμπανοκρουσίες 
γ ιά  νά κουφτεΐ. φαντάξει όγκό- 
λιθος. Ό  «Αναγνώστης, λυτρωμέ
νος κι’ αύτός Από τΛν παοαύάλη 
τών Εξωτερικών στοιχείων. Αφού 
κ Γ  ή περιοοίζουσα τήν εύαισθη- 
σία του στίξη Από πολλούς ήδη 
καταρνήθηκε. μπορεΐ νά προσέ
χει καί ν* Απολαβαίνει Ανετότερα 
τά ούσισατικΑ στοινεία τού ποι
ητικού λόγου πού τού προσφέρε- 
ται. Τό παραμικρό λασκάοισμα 
στό δέσιμο τών λέξεων φέρνει 
στήν π>αδαοότητα κ Γ  Από κεΐ 
στόν πεζό λόγο. ξένο ποός τόν 
ποιητικό. Αφού ό καθένα: Εχει 
τούς δικούς του νόμους καί κα 
νόνες.

’Εκφράστηκε ή ννώμη (Τιμπων- 
τέ) βτι. καθώς πηγαίνει ύ ποίη- 
ση σπάΕοντα: συνεχώς τά δεσμά 
τη :, τ«χιβάει Λλοίσα ποό: τήν πε
ζογραφία κ Γ  δτι ΐσώ:. σ’ Ενα καν. 
τινό ι Γλλον, θά βρεθούμε μποο- 
στά σέ μιά πλήρη άφομοίωσή'της. 
Τέτοιος φόβος δέ φαίνεται νά ΰ- 
πάρχει ποαγιιατικά. Κ Γ  άν ή τυ
πογραφική διαίρεση οέ στίγοι:: 
καταονηθεΤ. πόλι τά  είδη τού λό
γου δέν πρόκειται νά συγχκττούν. 
άκόμα κ Γ  άν ή πεζογραφία, κα 
θώς καθημερινά σημειώνεται, κά 
νει «Αντίθετη παρέκκλιση, ένκατα- 
λείποντα: τόν Αφόρητο νατουρα
λισμό καί τόν ξερό ρεαλισμό καί 
πλησιάζοντας Ενα νέο καί πιό 
σύμφωνο ποός τίς «Ανάνκες μας 
ποιητικό καί Ελλειπτικό τρόπο· 
πού δέν είναι ύποχρεωτικό —  κ·.’ 
αύτό Ισχύει καί γ ιά  τήν ποίηση — 
νά είναι καί ίδεαλιστικός! Ό  λό 
γος τ η : τέτοιας άδυναμίας ταυ- 
τισμοΟ βρίσκεται άπό τή μιά με 
ριά στό διάφορο ρυθμό πού τά 
διέπει κ Γ  άπό τήν άλλη στό διά
φορο σκοπό πού Επιδιώκουν. Ή  
ποίηση δίνει τήν πεμπτουσία τής 
ζωής. είναι μιά «δραματική δρά
ση» κοθώς είπώθηκε, τής ψυχής, 
ένώ ή  πεζογραφία δίνει τήν ούσία 
της μέ «Αναλυτικότερα κ Γ  Ανα γκα 
στικά λογικότερα μέσα. -

"Ετσ ι διαγράφεται στόν όρίζον- 
τα ή καινούργια ποίηση. Αδρότε
ρη κι· Ικανότερη ν’ άνκχγκαλιάσει 
καί ν ’ <Ανυψ<ί>σει τά προβλήματα 
καί τούς πόθους τού σημερινού 
κόσμου 1
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Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Γ ΙΑ  Τ Ο  Χ Ο Ρ Ο
(Τό άγγλικό μπαλέτο «Τριών Τεχνών»)

Τοΰ Πέτρου BEAIQTH

Κά θβ έμψάνκτη ένός Μπαλέτου 
καίρνβι μιά έξαιοβτική σημασία στή 
χώρα μας πού μέχρι πριν λίγα χρό
νια δέν είχε νά έπιοβίξει καμιά 
Αξιόλογη κίνηοη στόν τομέα τής 
«Επίσημη:» χορευτικής τέχνης. Ό  
χορός, μιά άπ’ τις πιό Ενδιαφέρου
σες καί τίς πιό άμεσες μορφές τέ
χνης, πού χαραχτηρίζει τόν πολι
τισμό ένός λαού, πού είναι ή  βα- 
θειά καί ούσιαστική Εκφραση τοΰ 
κοινωνικοΰ ουθμοΰ,. τοΰ Ιδιαίτερου 
έποχικοΰ καί τοπικού ουθμοΰ καί
μαζί τοΰ καθολικού-ανθρώπινου 
ρυθμού— έχει βαθειές ρίζες στόν 
τόπο μας κ ’ είναι μιά άπ’ τις βα
σικές ανάγκες τοΰ λαού μας. ’Εδώ  
συμπυκνώνονται καί συνθέτονται 
δλες σχεδόν οί άλλες τέχνες: τρα
γούδι, μουσική, ζωγραφική—γιά νά 
μάς δώσουν μιάν όλοκληρωτική εί- 
κόνια τής φυλετικής, έθνικής μας 
«ρυσύογν«ομ(ας. Στά λαϊκά μας πα- 
νήγβρια, τίς γιορτές, τούς γόμους, 
τά ιαφτίσια, τίς ά.τΟχριές, ό χορός 
δίνε καί παίρνει. ‘Εδώ  μπορούμε, 
άπό πρώτο χέρι, νά Επικοινωνήσου
με μέ τήν άδρή λαϊκής ψυχή, ν ’ 
άναγνωρίοουμε τό βαθύ καί ά 
σφαλτο καλλιτεχνικό Ινστιχτο τοΰ 
Έ λ λ η ν α , ν ’- Αγγίξουμε τό πιό ζεστό 
κομμάτι τής Ιστορίας μας πραγματω- 
μίνο σχεδόν φυσικά κι άβίαστα 
σίή ζωή-τέχνη, νά ξεδιαλύνουμε 
τά χαραχτηριστικά μας καί ν’ άνα · 
γνωριστούμε.

Ή  τέχνη τοΰ χορού, έχοντας σαν 
εκφραστικό της όργανό- τό ο δ  μ  ο, 
που είναι κιόλας άπό μόνο του ού
σία κ’ έκφραση τοΰ κοινωνικού καί 
φυσικού περίγυρου, πού δντας ύπο- 
χρεωμένο νά μετέχει έ ν  ε ρ γ η- 
τ  ι  κ  ά στόν κοινωνικό βίο, στήν 
Εργασία, δέχεται τό καθημερινό Α
ποτύπωμα τών συνθηκών ζωής καί 
γίνεται τό Αποτύπωμα μέ τή σειρά 
του τής άκέριας ζωής, είναι ή τέχνη 
πού λινότερο άπό καθε άλλη μπορεΐ 
νά μάς παραπλανήσει/Απ* τήν άλλη 
μεριά, τό σώμα καθρεφτίζοντας 
κάθε στιγμή τήν ένταση τής ^ζωής 
καί τοΰ έρωτα, δντας τό Ιδιο ή ζωή 
κ ι δ έρωτας, μετέχει δλοκληρωτικά 
στό καθολικό γίγνεσθαι κ ’ έτσι ή 
κάθε του κίνηση γίνεται ά μ ε σ η  
έ κ φ ρ α σ η  τοΰ άνθρώπου. Έ τ σ ι 
ή τέχνη τοΰ χοροΰ, ή Ενσυνείδητη 
τέχνη, καλείται νά όργανώσει τό 
τεράστιο αύτό ύλικό σέ μορφές που 
μέσα «Απ’ τό είδικό, τό έθνικό, τό 
φυλετικό, τό Ιδιόμορφο, νά > άνα- 
οείχνεται τό καθολικό. Ά π ’ την 
τέτια ή δια«ρορετική όργάνωση τοΰ 
ύλικοΰ του θά κριθεί πάλι κ ι δ 
χορευτής κι δ χορογράφος— δ χορός.

Μέχρι αύτή τή στιγμή, άπό τού
τη τήν άποψη, στόν τόπο μας, δέν 
έχει γίνει τίποτα έξαιρετικά σπου
δαίο. Γ ι  αύτό κιόλας είπαμε στήν 
άρχή πά>ς δέν έχουμε «καμιά Αξιό
λογη κίνηση στον τομέα τής  ̂Επί
σημης χορευτικής τέχνης». Ενώ  
γύρω ιιας σέ κάθε χωριό και χω- 
ριο«δ<ικι, σέ κάθε βουνό, σέ κάθε 
νησί σπαρταράει καί κλαίει και 
μοχτεΐ κι άντρειεύεται μέ τό χορδ 
ή  Ελ λ ά δ α  σύγκορμη καί σύψυχη, 
ένώ δ πόνος τής σκλαβιάς κ  ή 
λαχτάρα τής λευτεριάς μιλάει μέ 
τδ χορδ σέ κάθε γωνιά τής γης 
μας. ένώ ή σεμνότητα κ ’ ή  λεβεντιά 
δίνουν τά χέρια, τους καί σμίγουν 
στό χορό, ενω ή άγάπη στό πα
τρικό χώμα και τό «ρτεροκόπημα 
στό φως Ανταμώνουν στό χορό, τήν 
ώρα πού δ λαός μας χ  ο ρε υ ε ι 
τήν πίκρα του καί τήν περφανεια 
του χαστουκίζοντας τή φτέρνα τής 
λεβεντιάς του στόν Αγέρα— δπως

χαστουκίζουμε γκαρδιακά τό μά
γουλο τοΰ φίλου μας ή δπως χτυ
πάμε τόν <1>μο τής γριάς μάνας 
μας «μή σέ νοιάζει’ έγώ είμαι 
δώ»,—σκύβοντας κάτου στό χώμα, 
σά γιά ν ’ άκούσουν τό σπόρο πού 
μεγαλώνει, σά γιά νά μιλήσουν 
φιλικά στή γή «δσο κι άν πάω ψη
λά άπό σένα παίρνω δύναμη», τα- 
νυώντ«χς τό κορμί σά βέλος στόν 
ήλιο, κρατώντας πάντα τό στέριω
μα τής μέσης καί τήν ίσια γραμμή 
σάν πρώιη προϋπόθεση τής σω
στής κίνησης, ένώ λοιπόν γίνεται 
αύτό οί χορευτές ρας κλειδαμπα- 
ρώνουνται στά στουντια γιά νά μά
θουν νά κάνουν έξη πιρουέτες, ή 
καί δέκα γιά νά θαιιπ«όσουν μιά 
μέρα τούς Αφελείς. Δεν άρνιόμαστε 
φυσικά τήν τεχνική (σ’ ένα άρθρο 
μας δημοσιευμένο σ'ένα λιγόζωο πε
ριοδικό «’Ελεύθερη Τέχνη» μιλήσα
με πιό διεξοδικά γι’ αύτό), ούτε τά 
εξαίρετα διδάγματα τοΰ κλασικού 
μπαλέτου, αντίθετα μάλιστα πιστεύ
ουμε πώς χωρίς τεχνική δέν υπάρ
χει τέχνη καί πώς ή τέχνη τοΰ χο
ροΰ αρχίζει άπ’ τό σημείο πού τε
λειώνει ή τεχνική, πού ή τεχνική ξε- 
περνιέται μέ τό νά γίνει άπό γνώ
ση φύση καί άνεση. Μά δέν πα
ραδεχόμαστε μιάν Ανεξέλεγκτη τε
χνική πού προβάλλεται σάν μονα
δικός κανόνας «θείας προέλευσης» 
πού δημιουργεί ίδεαλιστικούς «ΐπριο 
ρισμούς, πού μένει στατική δ ί
χως νά νοιάζεται γιά τήν καθημε
ρινή τη ; έπαλήθευση μέ τά κα ι
νούργια φυσικά, ήθικά, κοινωνικά 
καί σωματικά δεδομένα, καί πού 
καταντάει άπό μέσο, σκοπός. Στήν 
κλασική τεχνική υπάρχουν βέβαια 
πολλές βασικές άρχές πού αντέ
χουν καί σήμερα καί πού δίνουν 
ένα μέτρο «τοποθέτηση; τοΰ σώ
ματος» κι άκόμη ένα μέτρο άξιο- 
5άγηση; τής χορευτικής^ έπίδοση;. 
Μ ά πάντα σχετικά κι αΰτά.

Ύ στερα άπ’ τό μακρύ αύτόν 
πρόλογο καταλαβαίνει κανένας τί 
περιμένουμε άπο κάθε έμφάνιση 
ενός μπαλέτου καί τί ζητάμε. " Ι 
σιος νά Υ Ο μ ισ τ ε ΐ πώς ζητάμε πολ
λά, ή  τό απόλυτο. Ό χ ι .  Ζητάμε 
κάτι άπλό καί «Απαραίτητο πού χω
ρίς αύτό δέν υπάρχει χορευτική 
τέχνη. Ζη-άμε ένα_ χαρακτήρα, μιά 
«φυσιογνωμία. Κ ι  άπό κεϊ κ ’ έπει
τα δλα τ’ άλλα πού θά  προσθέ
σουν ή  θ ’ άφαιρέσουν κάτι άπ’ τήν 
άξία τοΰ χοροΰ. Χιορίς αύτό δέν 
ύπάρχει για μάς καμιά άξία. Ό τ α ν  
λείπει αύτό λείπει τό θεμέλιο. Ά π ό

κεΤ κ* έπειτα δτι κ* άν χτίσεις χτί
ζεις στόν αέρα. ι

Κα ί, δυστυχώς, τό μπαλέτο που μάς 
ήρθε έχτιζε στόν αέρα. Κ ’ είμαστε 
υποχρεωμένοι νά τό ποΰμε άπ’ τήν 
άρχή πώς δέν είχε κανένα χαρα
κτήρα, καμιά σφραγίδα καί κα
μιά σοβαρότητα, δχι μόνο στα καλ
λιτεχνικά του Αποτελέσματα, μά ού
τε άκόμη καί στίς προθέσεις του.

Δέ χρειάζεται πολυ γιά νά κατα
λάβει κανείς. Μιά ματιά μοναχα 
στό πρόγραμμα μπορεί νά πείσει 
γιά τήν άκαλαισθηαΐα, τήν Ακατα
στασία καί τήν ά σ έ β ε ι α Απέ
ναντι στό χορό, στή μουσική καί 
στούς θεατές. Δέ μπορείς νά κατα
λάβεις τίποτα, μήτε νά πιστέψεις 
στα μάτια σου καί στ’ αυτιά σου. 
Έ χτός  πιά άν έτούτη ή ά σ έ β ε ι α 
Αποτελεί τό χαρακτήρα πού ζητή
σαμε άπ' τήν άρχή. Δέν μπορείς 
πιά νά υποθέσεις τέποτ* άλλο,

Σ ’ αύτό τό πρόγραμμα ό Μπάχ 
Ανακατεύεται μέ τόν Στράους καί 
μέ τόν Όφεμπαχ καί τοϋτοι πάλι 
μέ άλλους ανώνυμους καί ανόητους.

Ά λ η α ν ά , δταν δέν άγαναχτεΐς 
ντρέπεσαι γι’ αύτό τό χάλι καί 
ντρέπεσαι πιότερο δταν διαβάζεις 
στίς έ«ρημερίδες Εγκώμια καί ύμνους 
γιά τά μπαλέτα τοΰ κ. Ρήγκαν που 
ήρθε νά δώσει μιά καλλιτεχνική 
μούντζα στήν ευαισθησία μας. _Δέ 
φανταζόμαστε ποτέ πώ; η  δουλο- 
πρέπεια τών «ρωμιών τεχνοκριτών» 
θαφτανε &ς Εκεί.

Τ ί νά πεις τίόρα ; Πώς να μιλή
σεις σοβαρά γιά τά μπαλέτα που 
δέν είχαν ούτε τήν πιό στοιχειώδη 
σοβαρότητα, πού στό Μπάχ χό 
ρευαν ( ; )  Ακροβατικά ( ! )  που κα θέ
νας άφηνε τή μουσική νά βαραει 
τό χαβά τη ; καί περίμενε τή σειρά 
του να ζαλωθεί τή δύστυχη τη ντα- 
μα καί νά τήν ξεφορτωθεί στόν 
πλαϊνό του πού θά τήν «περιέφε
ρε» μέ τή σειρά του μοχθώντας και 
καμπουριάζοντας μισό κύκλο : Τ Ι 
σημασία έχει άν δ καβαλιέρος έχει 
δυνατά μπράτσα; Ά ς  ταχει. Με 
γειά του καί χαρά του κ Γ  άς πάει 
νά γίνει μποξέρ. ’Εμείς δμως τί 
φταίμε νά βλέπουμε τίς χερούκλες 
τοΰ κ. Μπιγκίλωφ καί νά συμμερι
ζόμαστε τήν Αγωνία του και τήν 
αμηχανία του καθώς πρωταγωνι
στούσε ή  Αδεξιότητα _ καί ταλαν
τευόταν στόν άέρα (ή  Αδεξιότητα) 
σκαρφαλωμένη στήν πελώρια χέρα

τ°Τ £  σημασία έχει πιά άν ή  κ . Βό ν  
έχει μεγάλη αβρότητα στό χέρι καί
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’ Τοΰ "Αγγέλου ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

ΤοΟ άγώνα μας πρωτόφλεδα, καρδιά τοΟ Είκοσιένα 
γ ιά  νά Σ έ  χαιρετίσουνε, δρθρο είναι σηκωμένοι 
γυναίκες, γέροντες, παιδιά, * ’ έγώ στή σύναξή τους 
γ ιά  βιαστικό άντροκάλεσμα, γ ιά  σημερνό σ ημ ά δ ι!
Τ ί τώρα σμίγει τό αίμα Σου στήν πιό πλατιά του κοίτη 
μ’ δσο αΐμα χύθηκεν έχτές, καί, δές το, ξεχειλίζει 
νάμπει ποτάμι άκράταγο, μέ τά ποτάμια τάλλα 
τών Λαών ποό όρμάν στή Λευτεριά π'άνοίγεται μπροστά τους, 
Ανθρωποθάλασσα τής Ζωής, σ’ Έ σ έ , Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  I

• Ξαταίημο^νουμι οήμιβα  t¿ 'Επ ίγρ α μ μ α  τοϊ\ Ά γ γ λ ο ν  Ζ«κ«λ.α.οΰ 
χακί άπό τό κακό τύπωμα τοΰ πιραομένον μα:  φ ίΙΙον πιθανόν v i μην 
μκόριοι να όιαβαατιΧ.

καλό στήσιμο κορμιού δταν οί Ιχα- 
τότηχές τη ; χρησιμοποιούνται μ’αύ- 
τόν.τόν άουχώρετο τρόπο;

θά  μπορούσαμε νά συνεχίσουμε 
ρωτώντας ? τσι επ' άπειρο γιατί ό 
Στράους έρμηνεύτηκε μέ τόοο χον
τροκομμένο τρόπο χωρίς καμιά 
χάρη, γιατί δ κ. Ρήγκα ν έννοοΰσε 
σώνει καί καλά νά κάνει σέ κάθε 
του έμφάνιση τόν παλιάτσο, γιατί 
ό κ . Χιίργουορθ σήκωνε διαρκώς 
τούς ώμους τον, γιατί ή κ- Τσίκα 
χόρεψε τόν έξαμβλωτικό Ισπανικό 
χορό, γιατί ύπήρχε στό πρόγραμμα 
ο Κρακοβιανός, Ο Τυρολέζικος κλπ. 
κλπ. κλπ. Δέ θά τελειώναμε έτσι 
ποτέ καί δέ θά μπορούσαμε νά 
βρούμε ούτε έξήγηση ούτε δικαιο
λογία. Σταματάμε λοιπόν Εδώ. 'Ω 
στόσο δέν μπορούμε νά μή ρωτή
σουμε τί θέλει ή  κ. Μπριόντα στό 
χορό, τί σχέση εχει μ’ αΰτόν κα! 
πώς είναι δυνατόν νά έμφανίζ ται 
κάθε τόσο πανώνοντσς τή σκηνή 
καί νεκρώνοντπς τά πάντα κ.α· όι- 
εκδικώντας τόν τίτλο τής «πρώτης 
χορεύτριπς». Μά, πρός Θεοΰ, τί τής 
δίνει αύτό τό δικαίωμα ; Μήπως ή 
Αδράνεια της, ή Ακαμψία τη;, ή 
τεμπελιά της, τό νεκρό, τό ανέκ
φραστο πέρα γιά πέρα πόδι της, τό 
«ίδιανόηΓο χέρι της; Ή  μήπως γιά 
νά γίνει καποια πρώτη χορεύιρια 
τό μόνο προσόν πού απαιτείτε ι είναι 
νά μήν έχει κανένα προσόν ; Ώ στε 
λοιπόν καί στά άλλα μέρη δπως καί 
στήν Ελ λ ά δ α  οί «σολιστ» διαλέγον
ται δχι άπ' τήν άξία τους άλλά άπό 
λόγους έντελώς άδετους μέ τήν 
τέχνη ; Κοντεύει πια αύτό νά γίνει 
νόμος καί σέ λίγο θά( φτάσει νά 
γίνει δ τίτλος τής πρώτης χορεύ
τριας συνώιυμος μέ τό «Ακαδημαϊ
κός» καί θά ντρέπεται νά τόν δε
χτεί κανείς.

Ή  κ . Μπριόντα είναι τό επιστέ
γασμα τοΰ κακοΰ γούστου. ’Ωστόσο 
πρέπει νά όμολογήσουμε ότι μάς 
διασκέδασε Αρκετά ώς Ζάν ντ’ Ά ρ κ ,  
Ιδίως δταν, τη στιγμή πού πηγαίνει 
στήν πυρά, κατεβαίνει στό πρρσκή- 
νιο καί κάνει δυό τούρ άν άττιτύντ 
(τεχνικότατα όμολογουμένως) σά νά 
μβς έλεγε: «μή νομίζετε πώς περ
πατάω μονάχα καί π ιός τεντώνω τό 
χέρι μου για νά μετρήσω τό κενό, 
ξέρω κι άπό χορό. Κύττα».

’Εδώ  σταματάει τό κατηγορητή- . 
ριο. Νιώθουμε τήν Ανάγκη δίπλα 
σ’ αύτές τίς βασικές μας Αντιρρή
σεις νά  σημειώσουμε καί κάποιες 
καλές πλευρές τοΰ μπαλέτου τών 
«Τριών Τεχνών» καί κάποια ώφέλι- 
μα διδάγματα πού βγαίνουν άπ’ 
αύτό.

Πρώτα - πρώτα μάς μαθαίνει νά 
μήν είμαστε τόσο μεμψίμοιροι 'καί 
τόσο δύσπιστοι γιά τούς δικούς μας 
καλλιτέχνες. Μάς μαθαίνει πόσο 
πιό ·ψηλά, άπό τεχνική άποψη, στέ
κει ο δικός μας ό Νίκολς, πόσο πιό 
πλούσιος σέ χορογραφική φαντασία 
σέ έφευρετικότητα καί σέ καλαισθη 
σία στέκει ό Γριμάνης, πόσο ανώτερη 
πνευματικά σέ καλλιτεχνικές Επιϊ - 
ώξεις ή  Κωτσοπούλου, πόσο τις 
περισσότερες «φορές καλλίτερα μπο
ρούν νά σταθούν οι δικές μας χο
ρεύτριες Μιράντα Βούλγαρη, Έ λ ε ν η  
Παπαγιαννοπούλου, Καραμάνου, 
Βαρουτή, Βλαστού, Μοριάνοβα,"Αλ
μα, κ . ά. πόσο ό Φλερύ σάν χορευ
τής τούς βάζει δλους στήν τσέπη καί 
ποσο όποιοσδήποτε άπ’ τούς χορευ
τές τής λυρικής σκηνής μας είναι 
Ανώτερος άπ’ τούς κ. Μπιγκίλωφ 
καί Χάργουορθ.

Έ ν α  άλλο δίδαγμα είναι πόσο 
τό άγγλικό μπαλέτο μέ τά πιό άπλά
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Σ Α Φ Η Ν Ε Ι Α
('Απόσπασμα άπό τό μυθιστόρημα “ΟΙβΓίέ»)

Τ οΰ Η«ηΠ Β Α ΪΪΒ υ β δ Ε

 "Εσκυψα, αύτό τό βράδυ.
στό Ανοιχτό παράθυρο. Ό π ω ς  τΙς 
άλλοτινές νύχτες. κοιτάζω τό 
σκοτεινό πίνακα. Λόρατο στήν Αρ
χή, νά μορφοποιέται: τό καμπα
ναριό. ποΰναι στό βαθούλωμα 
καί, πολύ ψηλά, πάνω στό λόφο 
φωταγωγημένο διάπλατα τόν 
πύρνο, πλούσιο στέμμα άπό πε
τράδια* κατόπι τήν κατακόρυφη 
καί δγκερή ιιαυρίλα τών στεγών, 
πλημμυρισμένων άπό καττνοδόχες. 
πού ξεκόβουν πάνω στό άνοιχτό- 
γοωμο σκοτάδι του διαστήματος, 
κάιιποσα παράθυρα, πού Αγρυ
πνούν, γαλατερά. Τ ό  μάτι χά 
νεται ποός δλες τις μεριές ιιέ ; σέ 
τοΰτα τά Ερείπια. δπου κρύβεται 
τό πλήθος τών άντρων καί γυναι
κών. ?πως πάντα καί παντοΰ.

Νά τί εΐνάι. Ποιδς θά πεΐ: Νά 
τί πρέπει νάνον ι

"Ε χ ω  Αναζητήσει έχω μισβδεΐ, 
ΐγ'·' Αμφιβάλει. Τώρα. έλπίζο.

Δέ λυπάμαι ν ιά  τή νιότη ιιου 
καί πεποιθήσεις της. "Ισα με 
τώρα. ίχσσα τόν καιρό μου. γιά  
νά ζώ Ή  νιότη, εΤναι ή Αληθινή 
δύναμη μά σπανιότατα εΤναι φω
τόνιό "Ε χ ε ι κΑποτες μ ιά  κλίση 
θριαμβευτική ν ιά  δ τ ι  εΤναι νέο 
κ Γ  ό μαχητική πλευρά τοΰ παρα
δόξου ι,·ποο-Τ νά τής άοέσει Μά 
εΤ’ςσ ?·.·ας οαΡμός στήν Ανανέωση, 
πού δέ μπορούν νά φτάσουν δσοι 
δέ ζήσανε πολύ. Ποιός ξσ'ι-ε.ι ώσ- 
τόσο άυ τά άνριρ μεναλεΐο τών 
νενσνότον δέν έχει διδάξει καί 
νεαάσει τή γενιά, πού σχηματίζει 
σήμερα τό κοηόο:ινό·ιενο μέτωπο 
της Ανθρωπότητας: ‘Ό π ο ια  κι’ 8ν 
εΤναι ή έλπίδα, δν δέν τή στηρί
ζανε στή νιότη. που θά τήν το
ποθετούσαμε;

Ποιός θά μ ι'^ σ ει; _Ν- δε" καί 
κατόπι νά μ ιλήσει. . Τ ό  νά μι

λάς είναι τό Ιδιο πράιια δπως τό 
νά θλέπεις, διιώς εΤν~· κάτ· 
Γ'σσότερο. Ό  λόνος διαιονίζει τ* 
δραμα. Δέν εΤμαστε φορείς φω

τός* είμαστε πράματα άπό σκιά. 
Αφι-θ τό Βράδυ μάς κλείνει τά μά

τια καί, άφοΟ γιά  νά πάοουμε 
μιά κατεύθυνση, όταν ή μέρα δέν 
ύπάργει πιά τεντώνουμε τά χέ 
ρια Δέν άχτινοβολοΰμε παρά μέ 
λόνους- ή  άλήθεια οίκοδομείται 
μέ  τό στόμα τών Ανθρώπων. Ή  
άνεμική τών λόγων. τ· είναι; Ε ί 
ναι ή πνοή μας: "Ο χ ι  δλοι οΐ λό
γοι. γιατί ύπάρχουν καί τεχνητοί 
καί ξεσηκωμένοι πού δέ γίνουν- 
ται ένα σώμα μέ  τόν δμιλητή. μά 
οί βαθειοί οί λόγοι οί κραυγές. 
Σ τή ν  Ανθρώπινη κραυγή νοιώθου
με τό μόχτο της πηγής. Ή  κραυ

γή  βγαίνει άπό μδς- είναι τόσο 
ζωντανή όσο ένα παιδί. Ή  κραυ

γή περνάει καί κσλεΐ τόν άλήθεια 
παντοΰ. δπου τούτη βρίσκεται, ή 
κραυγή συγκεντρώνει τήν κραυγή.

Υπάρχει μιά φωνή χαμηλή καί 
δίχως τέλος, πού βοηθάει δσους 

δέ βλίπουνται καί δέ θά Ιδωθούν 
ποτές καί τούς Ανταμώνει: τά  βι
βλία* τό βιβλίο, πού διαλέγουμε, 
τό προτιμημένο, πού Ανοίγουμε 
κάί πού μάς πεοίμενε!

Πρώτα, δέν ήξσιοα σχεδόν δι
όλου τά βιβλία. Τώοα. Αγαπάν 
δ  τι κάνουν. Μάζειίια βσα μποσοΰ- 
σα πεοισσότεοα. .  ΕΤναι κεΐ. πάνω 
ατά ράφια, μέ τούς τεράστιους τί
τλους τους. τά κανονικά καί βα. 
θειά πεοιεχόμενά τους. είναι κεΐ. 
όλόγυρά μου. σά σπίτια στή 

σειρά..
* * *

Ποιός θά πεί τήν άλήθεια! Μά 
δέ φτάνει νά ποΰμε τά πράματά, 
γ ιά  νά τά δείξουμε.

Πρίν άπό λίγο. κυνηγημένος ά
πό Τόν Ιδέα τοΰ πειοασμοΰ μου 
στό Μουσείο το“  Πολέμςίυ. φαν. 
τάστηκα πώς ε?χα ύπακοΓισει σ* 
αύτόν καί πώς παρουσιαζόμουνα 
μπροστά στούς δικαστές. Τούς 
φώναξα τάχα πολλές άλήθειε;. 
τούς είχα Αποδείξει τάχα πώς εί
χα  δίκιο- άπό κατηγορούμενος γί- 
νηκα κατήγορος.

"Ο χ ι ! Δ έ Θ5χω_ μιλήσει Ετσι. 
γιατί δέ θ&χω γνωρίσει! θνάχω 
μείνει συλλαβίζοντας, πλημμυρι

σμένος άπό μιά πολύκροτη Αλή
θεια μέσα μου, πνιγερή. Ανομολό
γητη. Δέν είναι Αρκετό νά μιλάω, 
πρέπει νά ξαίρω τά λόγια. "Ο ταν 
έχουμε πεί: «Υποφέρω», ή δταν 
έχουμε πεί : « "Ε χ ω  δίκιο», δέν εί

παμε τίποτα στήν ποαγματικότη- 
Τα. δέν κάναμε τίποτ’ άλλο παρα
μιλήσαμε στόν ίδιο μας τόν έαυτό. 
Ή  πανματική παρουσία της Αλή
θειας δέν είναι σ’ δλους τούς λό
γους τής άλήθειας. έξαιτίας τής 
τριβής τών λέξεων καί τής φευ
γαλέας πολλαπλότητας τών στο
χασμών. Χρειάζεται τό χάρισμα 
νά πείθεις, ν’ Αφήνεις στήν άλή- 
θεια τήν Απλότητά της. πού μ ι
λάει, τά πανηγυρικά της ξετυλίγ- 
ματα. Δέν είμ· έγώ. έκείνος.
πού, άπ" τά βάθη του έαυτοΰ μου, 
θώυαι Ικανός νά μιλήσω ·. Ή  
προσοχή τών Ανθρώπων μέ θαμ
πώνει. δταν στηλώνεται όρθή. 
Ή  γυμνότητα τοΰ χαρτιού μο
νάχη μέ τρομάζει καί πνίγει τά 
βλέμματά μου. Δέν εΐμ* έγώ έ- 
κείνσς. πού θά προστέσω πάνω 
σέ τούτη τή λευκότητα τό γρά 
ψιμο σάν Ενα φώς..

Καταλαβαίνω άπό τί είναι κα
μωμένο τό πένθος ένός μεγάλου 
δημεγέρτη καί δέ μπορώ παρά 
νά όνειοευτώ έκεΐνον πού συνο
ψίζοντας έποπτικά τήν Απέθαν
τ η  κρίση τών άνθοωπίνων Αναγ
κών σ ' ένα Εονο. δπου τίποτα δέ 
θδγει ξεχαστεΐ- δπου τίποτα δέ 
Φαίνεται λησμονημένο, δπου δε 
λείπει μήτε Ενα κόιιια- θά ποο- 
κηούξει τό Χάοτη μας στίς έπο- 
χές τοΰ καιρού· δπου είμαστε 
κα! θά μάς τόν δείξει. . . Βλογη- 
μένος νάναι τοίϊτος 6 Απλου- 
στευτής. Απ’ δποια χώοα κι* δν 
ξεπεταντεΤ ιιιά ιιέοα ίώστόσο δ 
ιιώς, θά πσοτιμοΰσσ. άπό τά” βάθη 
τής καρδιάς μομ. νά  μιλάει γαλ
λ ικά ) .

'Α κόμα  μιά φορά Επεμβαίνει 
μέσα μου κείνος, πού παρουσι
άστηκε σέ μένα γιά  πρώτη φο

ρά σάν τό φάντασμα τοΰ κακοΰ 
καί μ* όδήγησε στήν κόλαση. 
Έ ν ώ  ή Αγωνία τόν Επνιγε 
καί τό κεφάλι του είχε μαυρίσει 
σάν τό κεφάλι τοΰ Αητοϋ- έρριξε 
έν’ άιάθεμα. πού δέν καταλά
βαινα καί πού καταλαβαίνω τώ 
ρα. πάνω στ" Αριστουργήματα 
τής τέχνης. Φοβότανε τήν αΐωνι- 
ότητά τους, τήν τρομερή κείνη 
δύναμη- πού έχουν —  μιά φορά, 
πού έντυπωθήκανε ατά μάτια 
μιάς έποχής — καί πού δέν μπο
ρεί κανείς μήτε νά σκοτώσει μή
τε ν’ άποδιώξει άπό μπρός του. 
"Ε λ ε γ ε  πώς ό  Βελασκέζ· πού 
δέν ήτανε παρά ένας αύλικός 
θαλαμηπόλος, είχε διαδεχτεί τόν 
Φίλιππο τόν !Υ  καί πώς θά δια
δεχότανε τό Έσκουριάλ καί πώς 
θά διαδεχότανε Ακόμα κι’ αύτήν 
τήν '  I σπανία καί τήν ίδια τήν 
Εύοώπη. "Ε κ α νε  τή σύγκριση 
τής καλλιτεχνικής έτούτης δύ
ναμης. πού οί βασιλιάδες είχαν 
τιθασσέψει καί θέσει στήν ύπτι- 
ρεσία τους &  δλα. Εξω Από τό 
μεγάλεΐό της μέ κείνη τοΰ Εφευ
ρέτη - ποιητή, πού ρίχνει ένα 
λεύτερά καί δίκιο λόγο. πού δέ 
θά τέλειωνε ποτές- Ενα βιβλία, 
πού σκορπίζει σπίθες στήν Αν
θρωπότητα τή σκοτεινή σάν κάρ
βουνό. Ή  φωνή τοΰ πρίνκηπα 
πού τέλευε σεονόταν κατά γής 
καί τυμπάνιζε μέ γτύπους Αργούς 
κα ! ύπόκωφους δλες τΙς κραυ
γές Ετούτες άπό φώς!

···
... Μά μεΐς τί νά ποΰμε: Ν ά  

συλλαβίσουμε τό μένα  Χάρτη- 
πού δίχως Αξιώσεις διαβλέπου
με. Ν ’ Λποτσθοΰμε στό Λαό. πού 
Αποτελούνε δλοι οί Ιλσοί: Ξύπνα, 
κατανόησε τόν Εαυτό σου κοί
ταξε καί δές- κι* Αφοΰ θάχεις 
ξαναπλάσει τή συνείδησή σου· 
πού ιΰεύησε μέ τό σκλαβιά πάοε 
τήν Απόφαση ν ’ άοχίσεις τό πάν 
ξανά Απ’ τήν Αογή ί 

*  *  *
Ν ' Αρχίσεις ξανά Απ' τά θεμέ-

χ ί Ι φτηνά υλικά κατόφβρε νά ιιδς 
δώητι ωραίους χραηιατικοΰς συνδυ- 

■ αβμους, ωραία σχήματα κα! εΐκόνβς. 
"π ο ; στή Ζάν ντ* "Α ρ *. Σκεφτό
μαστε πόνοι» σ’ αδτό τί θαυμάσια 
αποτελέσματα θά μπορούσαμε νά 
πετίχουιιβ δν χρησιμοποιούσαμε στή 
λ ν 'ΐκ ή  σκηνή σκηνονραφους καί 
ίνδυαατολόγους σάν τΑν Τσαοούχη. 
τΑ Βασιλείου κ.α. που τόση Βαθειά 
γνώση Εχουν τοΰ θερμού Ελληνικού 
χρώαατος.

’Ακόμη τΑ Αγγλικό μπαλέτο μα
θαίνει στούς σκηνογράφου; μας πώς 
ΰ  σκηνή δέν είναι γιά νά τήν πα- 
στώνουν ιιέ κάθε λογής δγκου; 
άλ^ά ένας χδοος δπου ποέπει νά 
κινηθεί Ελεύθερα ό χοοΑς κ ι όχι 
νά τύ στριμώχνουν μέ σκηνικά 
Γτσι πού νά μένει ιιόνο μισΑ μέτοο 
κενΑ κι ό χορευτής νά πνίγεται καί 
νά σκοντάφτει σέ κάθε του βήμα

Τελειώνοντας θάταν άδικο νά 
μύν άναερέοουαε τά έίαιροτικά προ- 
σόκτα 'ής  ΓκοέΤ, τήν ώοαία της 
τεχνική, τή χάρη τη ;, τή φίνέτσα 
τη*, τήν άνεση κα! τον Ελαφρότητα 
μαϊΐ αέ τή σταθερότητα καί τήν 
Ακρίβεια. Δέν Αφήνει καμιά στί'Ίΐή 
τήτ μουσικές νά πάει χαμένη. Χ ο 
ρεύει. Καί ή Ικανότητα τη-νά διο
χετεύει τήν κίνηση άπ* τά νύχια 
τών ποδιών ώς τ’ Ακροδάχτυλα τών

χεριών,' κρατώντας πάντα τΑ στέ
ρεο σχήμα τοΰ κορμιού στΑ νόμο 
τής άνετα πειθαρχηιιένη; Ισορρο
πίας. μάς εδφσε πολλές φορές χε- 
ροπιαστΑ τΑ νΛγμια τής χοοευτικής 
τέχνη; καί τήν έπέβαλε στή συνεί
δησή μας σάν αληθινή πριότη χο· 
ηεύτοια δσο κι Αν τΑ ποόνοαμιια 
αποφεύγει νά μάς τΑ δείξει. Ή  
άΐία Επιβάλλεται μόνη τη;.

Τ ά  ίδια πάνου-κάτου μπορούμε 
νά ποΰιιε καί ·ιά τΑ νεαοΑ χοο°υ- 
τή Τζων Μπλητσντα'η1. "Κχει 
έξοχα φυσικά προσόντα. Περ/φηιιη 
Ελεβασιόν. σπουδαίο άνοιγμα άλά 
σεκόντ, μοναδικά ΕσαπΕ. άνεση, 
ευκολία, δύναμη. καλ.Α κορμί, καί 
μιάν άπλύ. φυσική, άντρική ξβννηια- 
σιά που δυστυχώς κάποτε Φτάνει 
στήν ΛδιπφΟρία κι άφήνει Ανολο
κλήρωτη τή χορευτική του Εκφοα- 
ση. "Εχε ι τήν άληθινή ζωΤκή φυ
σικότητα τού λείπει δμω; ή πνευ
ματικότητα που θά Λοτ’σννε τά 
φυσικά του προσόντα κα! θά τΑν 
Εδειχνε σωατό χοοευτή. "Ετσ ι ορι
σμένες στι··μέ; Ενώ τΑ σώμα του 
βρίοκεται σε Εξαιρετική δοαστηριό- 
τητα, τά χέοια του. ή  άκρη τών γε- 
ριών τού αδρανεί σάμπιος ή έν
τασή του νά σταματάει στους ώ
μους του. ΤΙιστεύουμ”  πώς πολύ 
σύντομα ό Μπλητσνταίηλ, δν  τΑ

θελήσει ό ίδιο; κι δν δουλέψει 
όσο πρέπει, θά γίνει 'Ενας ξεχωρι
στής χορευτής.

Καί τώρα γιά τΑν κ. Ρήγκαν. Τ ί 
κοϊμα ό κ. Ρήγκαν νά ξοδεύει τά 
τόσα προσόντα του σέ κακόγουστες 
χορργραφίκές συνθέσεις καί σέ Εν
τυπωσιακούς παλιατσισμούς. Γιατί ; 
ΤΤεΤοα Εχει. Ικανότητες Εχει, Επι
μονή Εχει, δεξιοτεχνία. ρυθμό, ξέ 
ρει νά χρησιμοποιήσει τΑ υλικό του 
καί ν ’ άναδείξει τις Ικανότητες τών 
χορευτών τον. μπορεί νά δώσει ω
ραίες εικόνες ζωγραφικές δπω; κά
ποιες στιγμές στίι Ζάν ντ’ "Αρκ, 
καί νά γράψει στΑ χώρο Ενδιαφέ
ροντα σχήματα όπως στΑν Πρίγ- 
κηπα Ίν κ ό ρ . Τότε γιατί νά ξε
πέφτει στις Κωμικές Περιπέτειες, 
σάς Λιασκεδαστικές Ανάπαυλες, 
στ'ς Μάγισσα Μπαμπα-Γιάγκα κ.ά.; 
Μήπω; υποτιμά τΑ κοινό και νομί
ζει πώς μπορεί νά τΑ ξεγελάσει 
μέ καραγκιοζιλίκια καί Εξωφρενι
κές χαιρετούσες καί φερουτσισμούς; 
"Η  μήπως Α ίδιος δέν Ε.χει αρκετή 
σοβαρότητα καί συνείδηση τής άπο 
στολής του : Μάλλον τΑ δεύτερο θά 
συμβαίνει. Κ ι  αντΑ είναι πού τΑν 
χαντακώνει. Θέλει οπωσδήποτε νά 
κάνει εντύπωση κι άδιαφορβϊ γιά 
τά μέσα. Έ τσ ι. ένώ κάποτε μάς 
θέλγει μέ τις ίκανότητές του (Εχει

κι ό ίδιος οάν χορευτής αρκετά 
•θαμπωτικά» προσόντα : λονφτ πι- 
ρουέτ οπουδαίες. τουρ, γκαλόπ. 
ζετέ, μπριζέ βολέ Εξαιρετικά) δίνει 
μιά καί τά γκρεμίζει όλα.

"Α ς  μή νομιστεΐ πώς κρίνοντας 
τΑ'μπαλέτο τών «τριών τεχνών» κρί
νουμε τήν άγγλική χορευτική τέ
χνη. Κ ά θε  άλλο. Κ ι  δς πάρει ό Α 
ναγνώστης ΰπ’ όψη του γιά έλα- 
φρυντικό πώς τό μπαλέτο αύτό. μ’ 
όσες άλλες αξιώσεις »<ι δν  παρου
σιάστηκε. είναι αποκλειστικά Ενα 
συγκρότημα πού περιοδεύει γιά τήν 
ψυχαγωγία τοΟ "Αγγλου στρατιώτη. 
"Α ν  κριθεί άπ’ αΰτή μονάχα τήν 
άποψη τότε πολλά θά δικαιολογή
σει καί θά τοΰ καταλο-ΐσει μάλιστα 
καϊ κάποιες εύτυχισμένες στιγμές.

Μά δέ ζητάμε αύτό μονάχα απ’ 
τΑ χορό. Καί γιά μάς καί ή ψυχα
γωγία τοΰ στρατιώτη δέν μπορεί 
νά νοηθεί πέρα κ ’ Εξω άπό κά 
ποιαν ούσιαστική πνε,υματική καί 
αισθητική Επιδίωξη.

Σ ’ αύτή τή στήλη θά ξαναγυρί- 
ζουμε κάθε φορά πού ή χορευτική 
τέχνη στήν 'Ελλάδα Οάχει νά μάς 
παρουσιάσει κάτι ένδιαφέοον γιά 
'ά  παρακολουθούμε καί νά κατα
γράφουμε τήν πρόοδό μας στήν 
τέχνη τοΰ χορού-

λια. ΜΔλίοτα, πρώτα καί κύρια 
άπ 'έκίϊ: "Α ν  ό  άνθρώπινος Χάρ
της δέν ξαναδημιουργήσει τό 
■παν, δέ θά δημιουργήσει τίποτα.

01 μεταρρυθμίσεις, πούάπο- 
μένει νά κάμουμε είναι ουτοπι
κές καί θανάσιμες, 6ν δέν είναι 
γενικές. 01 έθνικές μεταρρυθμί
σεις δέν είναι παρά άποσπάσμα- 
τά  μεταρρυθμίσεων. "Ο χ ι μισό- 
μετρα. Τ ά  μισόυετρα προκαλοΰν 
τό γέλιο μέ τήν άσύμμετρη μι- 
κρότητά τους. ένψ τό ζήτημα εΐ. 
ναι γιά  μιά στερνή φορά νά 
σταματήσουμε τή σφαίρα, που 
κατρακυλά έπάνω στήν κατηφα
ριά τής φρίκης. Ό χ ι  μ ισόμετρα 
γιατί δέν υπάρχουνε μισο - άλή- 
θειες. Κάνε τό πδν. άλλοιώς δέ 
θά κάνεις τίποτα.

• *  *
ι

Πρωτ’ άπ' δλα μήν άφήνεις μέ 
τις μεταρρυθμίσεις νά καταπια
στούν οί βασιλιάδες. Αύτό ’ναι τό 
σπουδαιότερο πράμα, πούχω νά 
σέ διδάξω .Οί φίλελεύτερες πρω
τοβουλίες τών κυρίαρχων πού 
κάνανε τόν κόσμο δ·τι είναι, δέν 
είναι παρά κωμωδίες. Δέν είναι 
παρά τά μέσα  γ ιά  τόν όλοφάνε- 
ρο. Αποκλεισμό της προόδου, 
πού ποόκειται νάρθεϊ. Πίσω άπ’ 
τά σοβαντίσματα άιαρθώνουνε 
τά περασμένα.

Μ ήν άκοΰς ποτές πιά τις με
γάλες λέξεις, πού προφέρουν, 
τις λέξεις, πού τά γράμματά 
τους βλέπουμε στις Φάτοες τών 
χτιρίων, σάν Ενα σκέλεθρο. 'Υ 
πάρχουνε προκηρύξεις »έπίσημες, 
γιομάτες άπ- τήν Εννοια τής λευ
τεριάς καί τοΰ δίκιου πού θά ή 
ταν δμορφες ά ν  λέγανε στ' άλη- 
θεια δ,τι λένε. Μ ά  δσοι τις συν
τάζουνε δέ χαρίζουνε στά λόγια 
τό πλέριο νόημά τους. Κάθε τί 
πού άφηγοΰνται, δέν είναι Ικα- 
νοί νά  τό θελήσουν. μήτε άκόμα 
νά τό νοιώσουν. Τό μοναδικό ά- 
ναμφιοβήτητο σημάδι, σήμεοα, 
τής προόδου τών ιδεών είναι πώς 
ύπάρχουν πράματα, πού δέν τολ
μά  κανένας νά τά πεί δημόσια, 
κι* αύτό είναι δλο. Δ έν  ύπάρχουν 
δλα τά  κόμματα, κατά πώς δεί
χνουν τά φαινόμενα. Βρυάζουν 
τόσο πολυάριθαα δσο κι* οί κον
τόφθαλμοι, μά  δέν ύπάρχουν πα
ρά μονάχα δυό: οί έπαναστατι- 
κοί κι* οι συντηρητικοί. Κάθε 
πολιτική πράξη καταλήγει μοι
ραία είτε στό ένα είτε στ' άλλο, 
κι* δλοι οί «Ιθύνοντες» έχουν 
πάντα τήν τάση νά δροΰνε πρός 
τό μέρος τής άντίδρασης. Νάσαι 
δύσπιστος καί μήν ξεχνάς ποτές 
πώς φτάνει κάποιες διαβεβαιώ
σεις νάχουν βγει άπ’ όρισμένα 
στόματα, γ ιά  ν ' άμφιβάλΛείς γ ι 
αύτές άμέσώς Ό τ α ν  ο ί ξεφτι- 
σμένοι παλαιοδημοκρατικοί παίρ
νουν τήν υπόθεσή σου στά χέρια 
τους, νασαι βέβαιος, πώς ή υπό
θεση τούτη δέν είναι δική σου. 
Νασαι δύσπιστος σά λιόντας.

'Από τά μάτια μήν άφήνεις τήν 
Απλότητα τοΰ καινούργιου κό 
σμου. Ή  κοινωνική άλήθεια είν* 
άπλή. Κάθετι, πουναι μπερδεμέ
νο. είναι περιττό: ή  πληθώρα 
τών πλανών καί τών προλήψεων 
πού οωρέψανε οί αιώνες τών τυ
ράννων, τών παρασίτων καί τών 
δικηγόρων. *Η πεποίθηση τούτη 
ρίχνει άλήθεια μιά  λάμψη πάνω 
στό καθήκον καί δείχνει τόν τρό
πο τής έκπλήρωσής του. Ό ποιος 
θέλει νά φτάσει ώς τό βάθος τής 
άλήθειας πρέπει V  άπλουστεύει· 
νάχει τήν πίστη άγριανθρώπινα 
άπλή. διαφορετικά είναι χαμένος 
Περιπάιζε τις λεπτές άπόχροσες, 
τις διακρίσεις τών ρητόρων

καί τών ειδικών γιατρών. Μ εγα 
λόφωνα πές: νά τί είναι- καί κα
τόπι: νά τι πρέπει.

Τήν άπλότητα τούτη, λαέ, δέ θά 
τήν έχεις ποτές, άν δέν κυριευτείς 
ό  Ιδιος άπό δαύτη. "Α ν  τήνε θέ
λεις, κάνε την σύ ό Ιδιος μ έ  τά 
χέρια σου. Κα ί σοϋ δίνω τό ξόρ
κι. τή μαγική κι’ έξαίρετη λέξη: 
Μπορείς.

* * *

Γιά  νάσαι ό κριτής τών πρα
μάτων. πού ύπάρχουν. άνάτρεξε 
ώς τις πηγές τους καί φτάσε σ’ δ- 
λες τις έσχατες συνέπειες τους. Ή  
πιό εύγενική κ Γ  ή πιό γόνιμη έ- 
νέργεια τής άνθρώπινης διάνοιας 
είναι τό νά κάνει άγραφο χαρτί 
κάθε έπιβλημένη έννοια —  συμφέ
ροντα ή  Ιδέες — καί τό νά γυρεύ
ει νά βρεΐ. μέσ- άπ' τά  φαινόμενα 
τις αιώνιες βάσεις. "Ε τ σ ι μοιάχα 
θά δεις καθαρά, στήν άρχή τοΰ 
παντός, τή δική σου έχταση κι' έ
τσι ή  έννοια τής δικαιοσύνης καί 
τής Ισότητας θά σοΰ φανεί δμοια 
μέ τήν ίδια σου τή δύναμη.

Ισ χυ ρ ό ς  άπό τούτη τήν υπέρ
τατη άπλότητα, πές: είμαι ό  λα
ός τών λαών. είμαι λοιπόν ό βα
σιλιάς τών βασιλιάδων καί θέλω 
ή έξουσία ν ' άπορρέει παντοΰ ά
πό μένα. άφοΰ είμαι ή δύναμη κι’ 
ή δημιουργική δουλειά. Δέ θέλω 
πιά δεσπότες. Αναγνωρισμένους ή 
δχι, μεγάλους ή  μικρούς* ξαίρω, 
δέ θέλιρ πιά. *Η λειψή άπελευτέ- 
ρωση τοΰ 1789 προσβλήθηκε άπό 
τούς βασιλιάδες. Ή  πλέρια άπε- 
λευτέρωση θά χτυπήσει κατακέ
φαλα τούς βασιλιάδες.

Μ ά  οί βασιλιάδες δέν είναι μο
νάχα δυνάστες μέ  πορφύρα μές 
στή μπακοτίλια τών Αύλών. Β έ 
βαια. οι λαοί, ποΟχουν ένα βασι
λιά έχουν περισσότερο ξεπεσμό 
καί μεγαλύτερη παράδοση άπο 
τούς άλλους. Μ ά  ύπάρχουν χώρες, 
δπου κανένας άνθρωπος δέ μπο
ρεί νά όρθωθεΐ καί νά πεί: « Ό
λαός μου, 6 στρατός μου» καί πού 
δέν πραγματώνουν παρά μέ  Ισχύ 
πιό ήρεμη τή συνέχιση τής μοναρ
χικής παράδοσης. Είναι κι* άλλες, 
δπου περνούνε μεγάλες μορφές 
μαχόμενες, μά δσο τό σύνολο τών 
πραμάτων δέ θάχει. άναποδογυρν 
στεϊ (πάντοτε τό σύνολο τό 
καθαγιασμένο σύνολο), οι άνθρω
ποι τούτοι δέ θά μπορέσουνε νά 
κάνουν τό άδύνατο κι’ ή θέλησή 
τους ή  πάγκαλη άπομονωμένη καί 
παραγνωρισμένη θά μείνει.

Τί σέ νοιάζει μές στήν τρομε
ρή έπειγοντοσύνη τής προόδου, 
τό σμιγάδι τών στοιχείων, πού 
σχηματίζουνε τό παλιό καθεστώς 
τοΰ κόσμου. "Ο λο ι ο ί «Ιθύνοντες» 
συνδέουνται μοιραία μεταξύ τους 
στερεότερα παρ· δ.τι σύ πιστεύεις 
μέ τήν άρχαία μηχανή τών κα γ
κελαριών, τών υπουργείων, των 
διπλωυατιών καί μέ τις έπίσημες 
γιορτές μέ τά χρυσωμένα σίδερα

Καί δταν άκόμα θά κήρυχναν ά- 
νάμεσά τους τόν πόλεμο, υπάρ
χουν Αναμεταξύ τους Ανεξίτηλες 
όμοιότητες, πού ού δέ θέλεις πιά. 
Σπάσε τήν Αλυσίδα' κατάργησε 
δλα τά προνόμια καί πές έπί τέ
λους : Γεννηθήτω ή ·Ισότητα. " Ε 
νας άνθρωπος άξίζει δσο κι· ένας 
άλλος. Αύτό θά πεί, πώς κανένας 
άνθρωπος δέ φέρνει μαζί του ένα 
προνόμιο πού τόν τοποθετεί έπά
νω άπό τόν κοινό νόμο. Πρόκει
ται γιά  μιά «κατ' άρχήν» Ισότη
τα κι’ αύτό δέν ζημιώνει τή νομι- 
οότητα τών διαφορών πού χρω- 
στιένται στή δουλειά, στό ταλέν
το καί στήν ήθικότητα. Ή  ίσο- 
πέδωση δέν προσβάλλει παράτα 
δικαιώματα τοΰ πολίτη κι’ δχι 
τόν άνθρωπο όλάκερο. Δ έ  δημι
ουργείς τό δν' δέν πλαστουργείς 
τή ζωντανή άργιλλο, δπως ό 
θ.εός τήν έχει φτειάξει μές στά 
ιερά βιβλία- θεσπίζεις κανόνες. 
Ή  Ατομική ποιότητα, δπου κά
ποιοι καθώς λέν, βασίζουνται εί
ναι σχετική, άστατη καί κανένας 
δέν είναι κριτής της. Σ '  ένα σύ
νολο καλά όργανωμένο καλλιερ
γείται κι' άξιοποιεϊται αυτόμα
τα. Μ ά  στήν άρχή τοΰ Ανθρώπι
νου καθεστώτος δέ μπορεί ν’ άν- 
τικατασταθεϊ ή  ένάργεια τής Ι 
σότητας άπό τή μεγαλόπρεπη Α
ναρχία τής ποιότητας.

Ό  φτωχός. 6 προλετάριος είναι 
πιότερο εύγενής παρά ένας ά λ 
λος άνθρωπος, μά πιότερο Ιερός 
δέν είναι. Αληθινά, δλοι οι έργά- 
τες κΓ δλοι οί τίμιοι άνθρωποι 
άξίζουνε τό ίδιο. Μ ά  οι φτωχοί, 
τά θύματα τής έκμετάλλεψης £1* 
ναι ένα καί μισό δισεκατομμύριο 
δώ κάτου. Είνα ι τό Δίκιο, γιατί 
είναι ό Αριθμός. Ή  καινούρια 
τάξη δέ μπορεί νά σχηματιστεί· 
παρά μέ τήν όλοκληρωτική Ανα
τροπή τής παλιός τάξης τών πρα
μάτων: νά σπάσεις τήν έκμετάλ- 
λεψη τοΰ Ανθρώπου άπ· τόν άν
θρωπο. νά συντρίψεις τήν τάξη, 
πού διευθύνει καί κατέχει, νά 
σπάσεις δλ· αύτά μέ τήν τελειο
ποίηση μιας κοινωνίας, πού θδναι 
ή  κοινότητα: τών έογαζόμενων μο
νάχα.

Ο Ι γυναίκες, κοινωνικά, είναι 
Ισες μέ τούς Αντρες, δίχως περιο
ρισμό. Τά  πλάσματα π’ άχτινοβο- 
λοΰν άπ· όμορφιά καί πού γεν 
νούν παιδιά δέν έχουνε γίνει Απο
κλειστικά γ ιά  νά δανείζουν είτε 
γιά νά  δίνουν τή ζεστασιά τού 
κορμιού τους. Είνα ι δίκιο ή  συ
νολική δουλειά νά μοιράζεται, 
νά λιγοστεύει καί μέ τά χέοια 
τους νά άρμσνίζεται. Είναι δίκιο 
δ Ανθρώπινος προορισμός νά  στη
ρίζεται έπίσης πάνω στή δύναμη 
τών γυναικών. "Οποιος καί νάναι 
6 κίντυνος, πού μπορεί νά φέρει 
στήν άρχή ή ένστιχτώδικη Αγάπη 
τους γιά  8·τι λάμπει ή εύκολία, 
μ ' δποια χρωματίζουνε τό πόθ' 
μέ τά δικά  τους συναιστήματα

κ Γ  ό  όλοκληρωτικός χαραχτή- 
ρας, πού παίρνουν κ Γ  οι έλάχ.- 
στες ροπές τους,—ό θρύλος τής 
Ανικανότητάς τους είναι μιά όμι- 
χλη. πού θά διαλύσεις μ'ένα χερο- 
κίνημα μέ τά δάχτυλά σου.'Η Α 
νύψωσή τους είναι μές στήν τάξη 
τών πραμάτων κι’ άκόμα μές 
στήν τάξη είναι \ά περιμένουμε 
μέ τήν έλπίδα στήν καρδιά τή 
μέρα. πού ή κοινωνική καί πολι
τική Αλυσίδα τής γυναίκας θά 
πέσει καί πού. μονομιάς, ή Αν
θρώπινη λευτεριά θά γίνει δυό 
φορές μεγαλύτερη.

*··
Λα έ τοΰ κόσμου, θεμέλιωσετήν 

Ισότητα ίσαμε τά  σύνορα τής με
γάλης ζωής σου. θεμέλιωσε τή 
δημοκρατία τών δημοκρατιών, ή-* 
γουν τήν κοινή διεύθυνση, καί 
στά φώς τής μέρας, πάνω σ’ ό- 
λάκερη τήν έπιψάνεια. δπου Ανα
σαίνεις τών έξωτερικών υποθέσε
ων τήν κοινότητα τών νόμων τής 
δουλειάς, τής παραγωγής καί 
τοΰ έμπορίου. Τ ό  κομμάτιασμα 
αΰτών τών ύψηλών κοινωνικών 
καί ήθικών όργανώσεων κατά έ- 
θνικότητες ή κατά περιορισμένες 
ένώσεις άπό έθνικότητες ^ γ ε -  
θύνσεις πού δέν είναι παρά σμι
κρύνσεις) είναι τεχνητό, αυθαί
ρετο καί κακοποιό. Ο Ι  αύτολεγό- 
μενες αδιαίρετες συνάφειες τών έ- 
θνικών συμφερόντων έςαφανίζουν- 
ται μόλις τις ζυγώσουμε, γ ια  νά 
τις ξετάσουμε-Δέν ύπάρχουν πα- 
ρα άτομικά συμψέρονια κι ένα 
συμφέρο γενικό. "Οταν λένε : 
έγώ, αύτό θά πεί έγώ· δταν λένε: 
έμείς. αύτό θά πεί οι άνθρωποι. 
’Εφόσο μιά μόνη κι> ίδια Δημο
κρατία δέν καλύπτει τόν κόσμο· 
δλες ο ι έθνικές Απελευθερώσεις 
δέ θάναι παρά σημάδια κι'άπαρ- 
χές. "Ε τ σ ι θά ξαρματώσεις τις 
πατρίδες καί θά περιορίσεις τήν 
Ιδέα τής πατρίδας στή μικρή κοι
νωνική σημασία πού όφείλει νά- 
χει. θ ά  καταργήσεις τά στρατιω
τικά σύνορα καί τούς οικονομι
κούς κι’ έμπορικούς φραγμούς, 
ποΰνε χειρότεροι άκόμα. Ό  
προστατευτισμός μπάζει χή βία 
στήγ Ανάπτυξη τής έργασίας' φα
νερώνει τή θανάσιμη Ανισορρο
πία τής στρατοκρατίας, θ α  κα
ταργήσεις δ.τι δικαιολογεί Ανά
μεσα στά "Εθνη  αύτό. πού όνο- 
μάζουμε Ανάμεσα στ’ άτομα : 
δολοφονία, κλεψιά καί συναγω
νισμόν Αθέμιτο, θ ά  καταργήσεις 
τις συγκρούσεις, δχι τόσο μέ τ’ 
άμεσα μέσα τής έπαγρύπνησης 
καί τής τάξης, πού θά πάρεις δ
σο μέ τήν έξάλειψη τών αιτιών 
τους. θ ά  τις καταργήσεις πρωτ* 
άπ· δλα. γιατί είσαι σύ, πού θά 
τό κάνεις, σύ μονάχος, παντοΰ, 
μέ τή δύναμή σου τήν άκατανίκη
τη καί τή φωτεινή, παρθένα άπό 
υπολογισμό συνείδησή σου. Δέ 
θά κηρύξεις τόν πόλεμο στόν ί
διο σου τόν έαυτό,

Δ έ  θά φοβηθείς τούς παλιούς 
μαγικούς έξορκισμούς καί τούς 
ναούς. Τ ό  λογικό σου, γίγαντας· 
θά καταστρέψει τήν Πατρίδα, τό 
είδωλο, ποΰπνιγε τούς πιστούς 
του. Γιά  τελευταία Φορά θά χα ι
ρετίσεις τΙς σημαίες. Σ τό ν  παλιό 
ένθουσιασμό πού νανούριζε τών 
προγόνων τήν παιδιάστικη Αφέ
λεια θ' Απευθύνεις τ* δριστικό 
καί γαλήνιο χαίρε. Στ ίς  γωνιές 
τών θεομηνιών τοΰ παρελθόντος 
ύπήρξανε κι> ώρες συγκινητικές 
καί τρυφερές. Μ ά  ή άλήθεια εί
ναι πιό τρανή καί δέν ύπάρχουν 
πιά σύνορα πραγματικά , τόσο 
στή στεριά δσο καί στή θάλασσα.

(Τ Ο  Τ Ε Λ Ο Σ  Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο )  
Μιιάφρτιβη: Γ .  Α  Β Υ Σ Δ Ε Κ Η
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Τό Ελληνικό διήγημα

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΣΚΟΤΩΜΕΝΩΝ
Τοΰ Σωτήρη Π ΑΤΔΤΖΗ

Κ ύριε, Κ ύριε,
Π όσο Α νήθικο είναι νά/τεθα ίνεις  
μέσα ατά δροσερά αον σεντόνια  
· · · · · * · * · * *  
δταν δλοι σ ου  οί φίλοι 
οχοτιοθήχαν ατό πεζοδρόμιο.

Είναι Κυριακή. Λέει νά ντυθεί, 
νά καρφώσει στό πέτο ίου  Ενα 
κόκκινο γαρύφαλο καί νά βγει 
νά περπατήσει στό πάρκο δπως 
άλλοτε. Μ ά  τώρα δέν είναι δπως 
άλλοτε. Τά δέντρα τοθ πάρκου 
γέρασαν. Ο Ι μαλλιαρές κάμπιες 
γλυστράνε Αηδιαστικά κι’ άθόρυ- 
δα στά χορταριασμένα δρομάκια, 
φτειάχνοντας μιάν Ατέλειωτη ά- 
λυσίδα. Σαλεύουν βουβά μέ μιά 
πένθιμη βραδύτητα. Παντού μυ
ρίζει έρημιά καί φόβος, Ετσι σά 
νά πέθαναν ξαφνικά δλοι οί άν
θρωποι πάνω στή γή . Τ ά  γερμα
νικά περίπολα κινιοΟνται ρυθμι
κά στήν άσφαλτο τών δρόμων. 
Βλέπεις αύτούς τούς πράσινους 
στρατιώτες πού Εχουν Ενα βλέμ
μα κρύο δπως οι πεθαμένοι και 
λές : «Είνα ι τάχα άνθρωποι ή  σι
ωπηλά φαντάσματα πού φτερου- 
γισαν άπ' τό Βορρά  κι* ήρθανε 
νά  περπατήσουν πάνω στούς τα- 
φους τής Ερημης τούτης γής ί» 

Αύτά τά φαντάσματα μπορούν 
άξαφνα νά σέ σκοτώσουν. “ Υστε
ρα θά σκύψουν πάνω σου άμίλη- 
τοι θά σέ τραβήξουν σ’ Εναν τοί
χο  καί πάλι θ’ άρχίσουν νά βαδί
ζουν άργά.

"Ο χι, δέν θά βγει. Δέν θά πάει 
πουθενά, θ ά  κλειστεί στό σπίτι 
του. Τό σπίτι σου είναι σήμερα 
Ενα φρούριο. Κλείνεσαι μέσα, δι
πλώνεσαι στόν έαυτό σου καί 
συλλογίζεσαι. Στόν  πόλεμο οί 
άνθρωποι είναι σάν τούς ναύτες 
τού καραβιού πού τό δέρνουν τά 
κύματα του ώκεανοΟ. Κάποτε τό 
καράβι θά πλευρίσει σ’ Ενα λιμά
νι κουρασμένα. Τότε Ενας ήλιο- 
ψημένος ναυτικός θ ' άνεβεΐ στή 
γέφυρα καί θά μετρήσει τό πλή
ρωμα. θ ά  πει κάτι γ ιά  τούς ναύ
τες πού τούς άρπαξαν άπ' τήν 
κουβέρτα τά κύματα, κι’ δστερα 
ή μπάνια θά παίξει Ενα χαρούμε
νο σκοπό. Ό χ ι ,  δέν τδχει καθό
λου στό νοΟ του νά τόν Αρπά
ξουν χά κύματα, θέλε ι V  άκούσει 
τό χαρούμενο σκοπό.

Αύτά λογάριαζε νά  τό πεί κά 
ποτε καί στή Νάντια. "Ο μω ς ε
κείνη . .  . Ή  Νάντια εΐναι μιά^προ- 
σφυγοπούλα άπ’ τή Θ ράκη . Έ κ β ΐ  
πάνω Εσπερναν άλλοτε καπνά κι' 
Ελεγαν χαρούμενα τραγούδια 
γ ιά  τόν ήλιο πού χρυσώνει τά 
καπνόφυλλα. Ά π ό  δυό μήνες 
τώρα μένει σ ι’ άντικρυνό σπίτι 
Ό  δρόμος πού τούς χωρίζει είναι 
στενός σά βαθύ χαντάκι. Μόλις 
χωράει Ενα κάρρο. Τ ό  δικό του 
παράθυρο σέρνεται σχεδόν στόν 
καρρόδρομο, Τ ό  δικό της είναι 
λίγο πιό ψηλό.

Κάθε άπόγεμα λύνει τίς μα- 
κρυνές της πλεξούδες μπροστά 
στόν καθρέφτη, δένει μιά γαλά
ζια κορδελλίτσα στό κεφάλι της 
καί δέ φαίνεται νά κοιτάζει καθό
λου κατά τό παράθυρό του. Δέν 
λέει πιά τραγούδια γ ιά  τάν ήλιο 
πού χρυσώνει τά καπνά. Είναι 
πάντα λυπημένη κι’δλο μουρμου-

ρίζει Ενα θρήνο γ ιά  τούς σκο
τωμένους. . , , ,

"Α χ  Θεέ μου αύτό τό τραγούδι! 
-Νά ντια , τής φώναξε μιά μέ

ρα άγριε μένος.
Τό κορίτσι ξαφνιάστηκε. Σ τ α 

μάτησε τό χάϊδεμα των μαλλιών 
της σταμάτησε καί τό πένθιμο 
υουρμούρισμα< "Υστερα, άκου- 
μπησε στό περβάζι τού παραθυ
ριού. κοίταξε δεξιά - ζερβά στό 
βάθος τού δρόμου κι' ίκ/,εισε αρ- 
γά-Αργά τό παράθυρο 1

Τήν άλλη μέρα. δταν τό κορί
τσι άρχισε πάλι νά μουρμουρίζει 
τό θρήνο, αύτός βγήκε  βιαστικά 
στό δρόμο καί στάθηκε κάτω άπ 
τό παράθυρό της :

—Πές μου. τής λέει, γ ι  αυτό 
λοιπόν ήρθες άπό τή Θράκη ;

Τό κορίτσι πάλι ξαφνιάστηκε 
καί πάλι άκούμπησε στό περβυζ. 
τοθ παραθυριού. Τόν κοίτα ,ε 
τρυφερά καί δέ μιλούσε.

— Σ έ  ρωτώ. Έ κ ε ΐ  στή Θράκη, 
δλο κλαίγαιε ;

Ή  Νάντια Εγινε πολύ σκεφτι
κή. Κοίταξε κατά τό βοριά καί 
ψιθύρισε :

_  Σ τ ή  Θ ρά κη . . .  Ο χ ι I
— Τότε ; Τ ί καταλαβαίνεις λο.- 

•πόν μ’ αύτό τ ό . . .
— Σ τ ή  Θράκη λέγαμε τραγού

δια γιά  τόν ήλιο, ξανάπε ή Νάν- 
τια σά νά μλοϋσε μοναχή της.

_  "Α  ! Ώ ρ α ΐα  θ ά τ α ν ε .. .Α 
γαπώ τόν ήλιο· Δέν ταιριάζει τό 
κλάμα σ' Ενα κορίτσι τόσο νέο 
καί τόσο δμορφο 1 

Τότε ή  Νάντια γέλασε εύτυχι- 
σμένη. "Υστερα τοΰ είπε πολύ σι
γά  : «'Αλήθεια, είμαι δμορφη ;» 
Κ ι ' Αμέσως κοίταξε πάλι δεξιά- 
ζερβά στό βάθος τού δρόμου κι’ 
Εκλεισε άργά-άργά τό παράθυρο. 
Ά π ό  κείνη τήν ήμέρα χάθηκε. 
Δέν ξανακούστηκε πιά τό λυπη
τερό τραγούδι. ΟΟτε κι’ οι χρυσές 
πλεξούδες φώτιζαν τό παράθυρο 
πού Εμενε πάντοτε κλειστό μέ μιά 
βουβαμάρα σοβαρή καί γεμά ίη  
μυστήριο. Αϋτός μένει κλεισμένος 
στό σπίτι του. Σ τ ή  διπλανή κά
μαρα ή Ή β η .  ή  μικρούλα άδερ- 
φή, άγωνίζεται νά ζωντανέψει 
στό πιάνο τό χαρούμενο σκοπό 
πού Επαιζε ή  μπάντα στό πάρκο. 
Μπορεί οί νότες νάνε ® ιες. μά 
6 σκοπός Εκείνος πέθανε. Πέθανε 
μαζί μέ  τό γέλιο  τών κοριτσ.ων 
τοθ πάρκου. "Ο λ α  τώρα είναι ά- 
κίνητα γύρω του. Δίχω ς νόημα, 
δίχως όμορψιά. άδεια καί κρύα- 
Διαβάζει άνόρεχτα διάφορα βι
βλία καί τοθ συμβαίνει συχνά νά 
τελειώνει κάποιο κι* δστερα \£α- 
ναρωτιέται: «μά τί Ελεγε τούτο 
πού διάβασα;» Μιά μέρα δμως 
δλα αύτά θ' άλλάξουνε. Είναι 
σίγουρος γ ι ' αύτό. Θ ά  σηκωθεί 
ξαφνικά Ενας καυτός άγέρας καί 
τά πράσινα φαντάσματα θά λυώ- 
οουνε σάν τίς κρυστάλλινες λα 
μπάδες πού κρέμονται άπό τά 
κεραμίδια τών σπιτιών τις βαρυ-

σως ναρθεϊ κι* ή Νάντια γιά  νά 
τραγουδήσει κ ά η  γ ιά  τόν ήλιο. 
Αύτή ή  μέρα, ναί, Οαρθεΐ. Μονά- 
χα νάρθει γρήγορα. Γ ιατί άν άρ- 
γήσει... ώ χ θ ε έ  μου ! .Ν ά , ή 

Ηβη ήτανε παιδούλα δταν Εγινε 
πόλεμος.'Τώρα ή "Η β η  βγαίνει 
στό παράθυρο καί κοιτάζει με 
λαχτάρα τις γερές πλάτες των Α- 
γοριών. Τις νύχτες κάτι θά βλέ
πει στόν ύπνο της γιατί άναστε- 
νάζει συχνά.

Αυτός ήταν Ενας άντρας δταν 
έγινε πόλεμρς. Φαντάσου λοιπόν: 
Έ ν α ς  άντρας πού θά ζήσει χρό 
νια ολόκληρα Κάτω άπ' τόν 
κρύο ίσκιο τών πράσινων φαντα
σμά τω ν... Τί νά τήν κάνει δταν 
θάρθει άργά ; Λένε πώς μιά 
δυστυχισμένη γυναίκα πού Εμεινε 
γεροντοκόρη γιατί δέν είχε λε
φτά, κέρδισε στά έβδομήντα της 
χρόνια κάποιο μεγάλο λαχείο. 
Πήγε, πήρε τό χρυσάφι, τό σώ
ριασε στην κάμαρά της. Εφτυσε 
πάνω στό σωρό κι' ύστερα αύτο- 
κ'τόνηρε 1

χειμωνιές.Ή μπάντα θά ξανα- 
παίξει τό χαρούμενο σκοπό. "1-

■Εκείνη τήν ήμέρα είχε ξαπλώ
σει στό κρεββάτι του κάί κοίταζε 
ήλίθια τό ψρεσκοβαμμένο τοίχο. 
£ τ ή  διπλανή κάμαρα ή  "Η β η  
πάλευε νά βρεϊ τή χαμένη συμφω
νία. Ψάχνει πάνω στό κλαβιέ 
χτυπώντας τά  πλήκτρα δοκιμα
στικά. Είναι σάν άπελπισμένες 
κραυγές αύτές οί άβέβαιες νότες.

Ξαφνικά Ακούστηκε τό τρα
γούδι τών σκοτωμένων.Γιά πρώτη 
ψορά Ενοιωσε κάτι σά χαρά ά- 
κούγοντάς το. Πετάχτηκε πάνω 
καί πηγαίνοντας στό παράθυρό 
του κοίταξε πρός τά κεΐ: Ή  Νάν- 
τια ήτανε πάλι μπροστά στόν κα 
θρέφτη καί χάχδευε τά μαλλια 
της.

— Ναντοόλα 1
’Εκείνη  γύρισε μιά στιγμή, τόν 

είδε καί χαμογέλασε.
—  Νάντια, Ετρεμα γ ιά  σένα δ 

λο τόν. καιρό, θ ά  στά ίτώ...Λοι
πόν στίς πέντε καί μισή πίσω άπ* 
τό Εργοστάσιο... θαρθεις;

Τ ό  κορίτσι σά νά μήν τόν ά- 
κουγε άρχισε πάλι νά τραγουδά
ει καί νά ψτειάχνει τά  μαλλιά 
του. Έ κ α ν ε  βήματα μπρός— πί
σω. Εγερνε τό κεφάλι της δώθε— 
κείθε κι* ούτε φαινόταν νά τόν 
προσέχει.

—Νάντια, Νά ντια .. .
Μ ’ αύτή χαμογελούσε καί δέν 

κοίταγε.
Τότε καί κείνΌς θύμωσε. Ά ο  

παξε μιά κούπα γυάλινη καί τήν 
Εσπασε μέ  δύναμη στό δρόμο.
. Τό κορίτσι σταμάτησε τό μουρ- 

μούρισμα. Άκούμπησε στό περ
βάζι καί χαμογελώντας Εβλεπε 
τή σπασμένη κούπα. "Οταν σή
κωνε τά μάτια της ν ιά  νά τόν 
δει έκείνος πάλι τής είπε: «Σ τ ίς  
πέντε καί μισή». Μά τό κορίτσι 
Εκλεισε τό παράθυρο.

Τ ό  βράδυ δέν τόν πήρε δπνος. 
Ή  νύχτα άρχισε νά λυώνει στά 
βουνά κι' αύτός δέν είχε άκόμα 
κλείσει τά μάτια του. Α κούσ τη 
κε ό θρήνος ένός κόκορα. Καί 
σέ λίγο κι’ άλλα κοκόρια άρχι
σαν νά κραυγάζουν Απελπισμένα 
στήν κοιμισμένη πολιτεία. ΚΧαι· 
νε σά νά ξαίρουν πώς θά τά 
σφάξουν δλα μόλις βγει ό ήλιος.

Άπ ό μακρυά Ερχονται τά βογ· 
γητά Ενός κάρρου πού θά τρεκλί-

ζει σά μεθυσμένο στόν ώνώμαλο 
δρόμο .Ό σ ο  πάνε καί δυναμώνουν 
Κ ι ' δταν μπήκε ατό στενό δρό
μο του σπιτιού του βογγοΰσε πιό 
Φριχτά. Αύτός σηκώθηκε καί πη- - 
ye  στό παράθυρό 'του. θάλεγε 
στόν καρροτσιέρη: « "Α ε ι στό διά
βολο. Δέν ύπάρχει άλλος δρό
μος;» Μ ά  καθώς τό είδε πάγωσε!
Ο  καρροτσιέρης τραβούσε πρός 

τά δυτικά σκυφτός κ Γ  άμίλητος 
σά βρυ κόλακας πού θά τρυπώ
σει πάλι στό μουχλιασμένο .του 
τάφο μόλις θά βγεϊ ό  ήλιος: 

ί  ό  παράθυρο τής Πόντιας μι- 
σάνοιξε κι' αύτό. Δέ φάνηκε ή 
ίδια. Μονάχα ή πλεξούδα της 
κρεμάστηκε καί λικνιζόταν άνά- 
λαψρα καθώς τή χάϊδευε τ '.  Α 
γέρι τής χαραυγής. Τή χάρηκε 
τ' άγέρι ώσπου τό κάρρο Εστρι
ψε στή γω νία  Τότε τό παράθυ
ρό της Εκλεισε.

"Ο τα ν φώτισε καλά βγή κε  μιά 
στιγμή στήν πόρτα ττγ;. "Ητανε 
πολύ λυπημένη. Προχώρησε λίγα 
βήματα στό δρόμο μέ τό κεφάλι 
άκουμπισμένο στό στήθος της. 
θάλεγες πώς κάτι Εχασε καί ιό 
ζητούσε μέ μιάν Απελπισμένη Ε
πιμονή. Αύτός πατώντας άλαφρά 
πήγε δίπλα της.

—Ναντούλα, μή λυπάσαι. ,Νά 
αύτή eívat ή  ζωή μάς. Γιατί κλεί
νεις πάντα τό παράθυρο; ...

Τό κορίτσι τέντωσε τά μάτια 
καί τούδειξε κάτι σιαγόνες αίμα 
πού τραβούσαν πέρα, άνάμεσα 
οτίς ροδιές τού κάρρου.

— Γιά  ίδές I Είναι δικό τους . .  .
—" Ισ ω ς . . .  Μπορεί δμως κσί 

νά πάτησε κανείς τήν κούπα πού 
Εσπασα Ναντούλα σέ ρώτησα 
γιά  τό παράθυρο. "Ηθελα  νά πώ-

—Τ Ι μου λές; Ε ίνα ι άπό τό 
κάρρο. Τ ό  κάρρο είχε Εντεκα 
παιδιά, τδνα πάνω στ’ άλλο. Τά 
είδες ;

—Τ ά  είδα.
—Λοιπόν, αύτά τάπιρσαν έχτές 

στίς πέντε καί μισή. Κα ί σήμε
ρα. . .

- Σ ή μ ε ρ α , ναί. Ή  ζωή μας 
Νάντια είναι σά φτερό. Τό Αρπά
ζει Εξαφνα Ενας άγέρας καί τό  
σπρώχνει πρός τά  δυτικά.

— Αύτό Εγινε στίς πέντε καί 
μισή . . .  στίς πέντε καί μισή. Τό 
Ακόυσες καλά;

—A L - . ναί. Τό άκουσα. Κ Γ  ύ 
στερα;

—Τίποτα
—Ναντούλα καταλαβαίνω τί 

θέλεις νά πεις. Καθένας κάνει 
τή δική του ζωή.

Τά  παιδιά έκεϊνα. σοΟ λέω, δι
ψούσαν τό θάνατο. Έ ζ η σ α ν  μιά 
ζωή συχαμένη καί κρ ύ α  Β γ ή κα 
νε λοιπόν στούς δρόμους καί Φω-· 
νάζανε : «Που είσαι δμορψε θά-., 
νατε νά μάς ζεστάνεις;»

—Μ ήν τό λές. Κανείς δέν τόν 
γυρεύει.

- Ν α ί, ναί. Σήμ ερα  πλανιέται 
στούς δρόμους. Μόλις κλειστείς 
στήν κάμαρά σου δέ μπορεί νά 
σέ βρει. _ , ,  ,

Τ ό  κορίτσι τόν κοίταξε πολλήν 
ώρα στά μάτια. "Υστερα τίναξε 
τά  χρυσά της μαλλιά πρός τά 
πίσω καί φέρνοντας τήν παλάμη 
της μπροστά στό μέτωπο μουρ- 
ιιούρισε κοιτάζοντας τόν ήλιο: 

—Πρέπει νά  διώξουμε τό θά
νατο άπό τούς δ ρ ό μ ο υ ς ...

Κι- Εφυγε τρέχοντος. »
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Κύλησε Ενας μήνας Ετσι. Κάβε
άπόγεμα τό κορίτσι φτειάχνβι τά 
μαλλιά του μπροστά στόν καθρέ
φτη. Στέκεται μιά στιγμή άκουμ- 
πώντας στό περβάζι κι' ύστερα 
κλείνει) τό παράθυρο. "Ωσπου κΓ 
αύτός δέν κρατήθηκε μιά μέρα. 
Κ ι’ έκεί πού Εσκυψε αύτή γ ιά  νά 
κλείσει τό παράθυρό της, τή 
μούτζωσε κι* Εκλεισε τό δ ικό του.

"Α . μά  πιά! "Ε τ σ ι θά τ* άφίσει 
κλειστό ώβπου νά λυώσουν τά 
πράσινα φαντάσματα, "Ωσπου 
νά «διώξουν τό θάνατο άπό 
τούς δρόμους») θεότρελλο κο
ρίτσι! θ ά  μπορούσε ,νά  πηδή
σει μιά νύχτα άπό τό χα 
μηλό παράθυρο καί νάρθει στήγ 
κάμαρά του. θάμεναν δλη τη 
νύχτα άγκαλιασμένοι άκούγον- 
τας άδιάφορα άκόμα καί χό κάμ- 
ρο — άν τύχαινε νά ξαναπεράσβι 
φορτωμένο μέ  ζεστούς νεκρούς.

‘Τήν άλλη μέρα, κοντά στή χα
ραυγή, τά  κοκόρια άρχισαν νά 
δέρνονται πάλι Απελπισμένα. Πε- 
ρίμενες άπό στιγμή σέ στιγμή 
ν ’ άκούσεις τό κούφιο τρέκλισμα 
του κάρρου.

Σ τ ό  παράθυρό του κάποιος 
στέκεται καί ξύνει δειλά τό κλει
σμένο ξώφυλλο.

—Ποιός είναι k e I j  φώναξε δυ
νατά·

— Είμαι έγώ . . .
Τινάχτηκε πάνω καί μισάνοιξε 

τό παράθυρο.

—’Εσύ ΝβνίοόλαΙ
Τ ό  κόρίτσι χαμήλωσε τ ί  μάτια 

Ή  φωχη του Ετρεμε πολύ.
—Ή θ ε λ α  νά σοΟ πώ γιά  τήν 

κούπα, θ ά  περάσει κάποιος ξυ
πόλυτος καί θά σκίσει τά  πόδια 
του μέ  τά γυαλιά.

— Ή  κούπα! Ψέμματα λές.
—Δέν πιστεύεις; θ εέ  μου! " Ο 

λος δ κόσμος είναι ξυπόλυτος 
σήμερα.

—Τρέμεις Νάντια, κρυώνεις; 
Δός μου τά χέρια σου.

—Τ Ι τά θέλεις; Ά φ η σ έ  με. "Ο 
λη τή νύχτα είχα πυρετό.

θόλω σαν τά μάτια της κ Γ  Ε
γιναν σάν κρύσταλλο μουντό. 
Έ κ λ α ιγ ε  άθόρυβα.

—Τώρα, του είπε, θά μού κλεί- 
οεις πάλι τό παράθυρο καί θά 
μείνω στό δρόμο. Στφ  δρόμο εί
ναι δ  θάνατος, Ετσι δέ λές;

—Τδκλεισα . . .  Δ έν  ήξαιρα πώς 
αύτό σοΟ κάνει κα κό . Κ Γ  έμένα 
μοΟκανε κακό πού τδκλεινες.

— Έ γ ώ  . - . έγώ  είμαι παρά
νομη.

—Παράνομη! " Ε λ α  μέσα Ναν
τούλα.

Τ ό  κορίτσι κοίταξε πίσω του 
Φοβισμένα.

—"Ο χι, δχι. Ξημέρω σε— θεέ 
μου! Ή ρ θ α  μόνο νά σου πώ γιά 
τά γυαλιά.

Γύρισε νά ψόγει. "Ε κ α νε  δυό 
βήματα καί πάλι ξανάρθε οτό 
παράθυρο.

Χαμογελούσε κλαμένη άκόμα. 
—Νά, πδρε τά  χέρια μου ά- 

φού τό θέλεις.
Τής Εσφιξε τά χέρια.
— Πρέπει νά σέ ίδώ Ναντούλα. 

Πού θά σέ Ιδώ;
—θ ά  μέ ίδεϊς κάτω στή διαδή

λωση. θ ά  κρατώ μιά ταμπέλα 
μέ κόκκινα γράμματα.

~ "Ω ,  ώ -..
—Γιατί κάνεις Ετσι ;

— θ ά  βγεις λοιπόν πάλι στό 
δρόμο! Στούς δρό μ ο υς .,.

—Μ ή φοβάσαι, θ ά  γυρίσω στίς 
τέσσερες.·

Τράβηξε τά χέρια της κ Γ  Ε
φυγε.

Έ μ ε ιν ε  πάλι μοναχός του. Δέ 
μπορούσε νά καταλάβει άν ήτανε 
χαρούμενος ή  λυπημένος. Κοίτα
ζε τόν άδειο ούρανό πού Εμοιαζε 
μέ τήν κορδέλλα τής Ναντούλα; 
κι’ δλο συλλογιζότανε πώς θά 
περνούσαν τόσες ώρες.

Δ έν  τόν χωρούσε πιά ή  κάμα
ρά του. Πνιγότανε. Έ φ ε ρ ε  πολ
λές βόλτες πέρα-δώθε. Σ τ ό  τέ
λος πήρε τήν άπόφαση καί βγή
κε Εξω. Ο ί άνθρωποι περπατού
σαν βιαστικοί κι? άλαψιασμένοι. 
Σ τ ίς  γωνιές τών δρόμων ήταν 
μαρμαρωμένοι οί πράσινοι στρα
τιώτες. Πήγε ώς τό πάρκο. Σ τ ά 
θηκε μιά στιγμή καί κοίταξε τίς 
μπαμπακένιες φωλιές πού χτί
σανε οί κάμπιες στίς κορφές τών 
πεύκων. Τοδρθε μιά Ανατριχίλα

κ Γ  Εφυγε γρήγορα  σά νά τόν κυ
νηγούσαν. Γύρισε στό σπίτι του 
κουρασμένος. Ά ν ο ιξ ε  τό παράθυ
ρό του καί περίμενε. Μ ά  τής ΝΑν- 
τιας τό παράθυρο Εμεινε κλειστό! 
Ούτε κ Γ  6 θρήνος της ξανακού

στηκε.
Κ α ί μιάν αόγή, καθώς δέρνον- 

ταν καί πάλι τά κοκόρια άπελ- 
πιομένα, ακούσε τό μεθυσμένο 
κάρρο πού τρέκλιζε στόν άνώμα- 
λο δρόμο. Πέρασε πάλι μπρός 
άπ’ τό παράθυρό του μέ τόν ίδιο 
έκεΐνο σκυφτά καρροτσιέρη. Καί 
τότε.·. Είδε τά  μαλλιά τής Ναν- 
τούλας πού κρέμονταν άνάμεσα 
στίς ρόδες Αχτένιστα] “ Α χ !  Α 
χτένιστα! "Ητανε Ανάσκελα πά
νω στούς άλλους νεκρούς καί 
κοίταζε πρός τήν άνατολή. Σ τ ό  
στρίψιμο τοΰ δρόμου κουνήθηκε 
λίγο οά νάθελε νά Ιδεί γιά  στερ
νή φορά τό παράθυρό του. Κ Γ  ύ
στερα χάθηκε τραβώντας πρός 
τά δυτικά . ι .

" Οσο ξεμάκραινε τό κάρρο. τό
σο δυνάμωνε ό κούφιος κρότος 
του. Του φάνηκε τότε πώς κυλού
σαν σ’ δλους τούς δρόμρυς τής 
γης τέτοια κάρρα. Κ Γ  δλα τρα
βούσαν βογγώντας πρός τά δυ
τικά.

Τά  κοκόρια λούφαξαν τρομαγ
μένα. Άκούμπησε τό κεφάλι του 

στό παράθυρο κ Γ  Εκλαψε, "Υστε
ρα άρχισε νά μουρμουρίζει τό 
τραγούδι τών σκοτωμένων!

Η Θ Ο Σ
(Συ νέχε ια  άπό τή σελίδα 89) 

τρυφεροί κ ι ' Αδύναμοι, δέ θά καταπιαστούμε ποτέ μέ τήν τρα
γω δία , τή  σά τιρα  ή  τό Επος. θ ά  τραγουδήσουμε; τά  λουλούδια, 
τά- κύμα τα  πού σπάνε a f  Ακρογιάλια  ή κάποιον μελαγχολικόν 
έρωτα, θ '  αναζητήσουμε σ' αύτά τήν άπόλυτη φυγήν Δ έ  θά πεί 
όμω ς μ ' αύτό, πως ό ποιητής πού μέσα του κοχλάζουν ο ι πιό δυ 
ναμικές συγ κρούσεις, δέ συγκινιέται, κ ι ' αύτυς από τόν Ερωτα, 
τά  κύματα  ή τά λουλούδια. Δ έ  συγκινιέτα*, δμως, καθώς ô πρώ

τος Αποκλειστικά  «άπό αύτά  κα ί μόνο άπό αύτά. Δ έ  θά 
μεταχειριστεί τόν ήχο της φλογέρας, μά τόν χάλκινο της σάλ 
π ιγγας. Δ έ  γυρεύει νά μάς νανουρίσει, μά V  Αναταράξει τήν ύ
παρξή 'μας. Ό  πρώτος χαϊδολογά ι ό  συναισθηματικό μας κόσμο 
σ ά  μ ιά  γλυκόπνοη αύρα κα' 6 άλλος τάν κλωθογυρίζει σάν τό 
σίφουνα. ·

•Εάν. μιά τέτοια παρατήρηση είναι σωστή γ ιά  τόν τ ό ν ο ,  
πού είναι υποχρεωμένος νά μεταχειριστεί 6 κάθε καλλιτέχνης 
σύμφω να μέ  την ίδι^συγκραάία του, το Ιδιο  είναι Αληθινή καί για  
τό ή θ ι κ  ό περιεχόμενο τοθ Εργου του. Δ έ  θέλω νά πώ, πώς δσα  
γράφουμε τά Εχουμε υποχρεωτικά ένσαρκώσει στή ζωή μ· Ενανε 
κάποιον τρόπο. Ο  καθένας μας είναι Ενας όλόκληρος κόσμος. 
Δέν είναι —¿χτός άπό σπάνιες έξαιρέσεις— μήτε Απόλυτα καλός, 
μήτε Απόλυτα κακός. Ή  κλίμακα δμως άνάμεσα στους δυό αύτούς 
πόλους είναι Απέραντη. ’Εά ν μέσα μας Εχει τ’άπάνω χέρι ή  έρωτι- 
κή ήδονή, ή καλοπέραση, τό κρασί, τό γλέντι κ Γά ν  αύτά τά βά
ζουμε σάν τόν ύπέρτατο σκοπό τής ζωής μας, τότε, είτε τό θέλουμε 
είτε δχι, τά θέματα τής προτίμησής μας θά στρίφογυρίφυν άδια- 
κοπα γύρω άπ’ αύτά- Κάθε φορά itou  θά θελήσοομε ν ’ άπαρνη- 
Οούμε τήν Ανακρεόντεια αύτή διάθεσή μας, τό Εργα μας, θά ξε 
πέφτει σ ’ Ενα γεμάτο Αφέλειες Ιδεαλισμό. Ή  δανεική μάσκα τοθ 
Απόστολου δέ  θά μπορέσει νά κρύψει τό πλατύ γέλιο τοθ σα- 
τιρου.

Αύτή δμως είναι μονάχα ή μιά δψη του ζητήματος- Ή  άλλη 
έχει άμεση σχέση, μέ τή θέση τοθ πνευματικού Ανθρώπου στήν 
κοινωνία. ’Εά ν τό ψυχικό του κλίμα  εΐναι στείρο γ ιά  καθετί τό 
γενναίο, τό καθαρό καί τό  τίμιο, τότε τ ΐ μπορεί τάχα νά μάς 
προσφέρει; Βέβαια  τό πινέλο του ξέρει νά  σμίγει τά χρώματα 
κΓ  ή καλοφτιαγμένη σύνθεσή του μάς δίνει χαρά  στά μάτια. Δέ  
θά μπορέσει δμω ς ποτέ νά  κρούσει τίς πύλες τής ψυχής μας, νά 
τίς Ανοίξει κα ί νά μάς χαρίσει τή λύτρωση. Γιατί πιστεύω πώς 
τό ύπέρτατο κριτήριο γ ιά  Ενα Εργο τέχνης δέν είναι ή ύποβολή, 
καθώς νομίζουν πολλοί, μά ή λύτρωση πού μάς δίνει. Εκείνο  
τό Εργο είναι Αληθινά μεγάλο, πού στό άκουσμά του ή στ’ άν- 
τίκρϋσμά του, ναιώθουμε κάπως διαφορετικό τόν έαυτό μας· πιό

πλούσιο, πιό καλό, πιό ευαίσθητο. Κ α ί τήν  τέτοια  Ανάταση δέν 
μπορεί νά  μάς τή χαρίσει ποτέ κάποιος, πού κά θε σ τ ιγμ ή  βάζει 
πάνω άπ’ όλα  τό  άτομό του. Ε ά ν  είμαστε Ετοιμοι νά  σ υμ β ιβα 
στούμε —  Από δ ειλ ία  είτε άπό ύ-πολογισμό. ώόιάφορο —  μέ τήν 
κάθε κα κία , ταπεινότητα, τυραννία  κιί Α δ ικ ία , τότε μπορούμε, 
έάν κα τέχουμε τήν τεχν ική  τή ς  Εκφρασης, ‘ κ γ  ά ν ο ί  ολλο ι 
δέν Εχουν τή δύναμη ν ' αντ.σταουυν στό σ εψ η νικό  μας τρα 
γούδ ι νά  τούς παρασύρουμε στούς βάλτους τής ζωής, 
ποτέ δ έ  θά κα τα φέρουμε νά  τούς ονομάσουμε, δσο κ Γ  άν ύπο- 
κρ ιτ ικά  τό προσπαθήσουμε, στίς κορυφές, άπάνω Από τά  στενοσί- 
μια  κα ί τούς ϊσκους.

“ Α ς  μήν πέσουμε, δμω ς σ ' Ενα ά λλο  λάθος. Ν ά  νομίσουμε 
πώς ό λογοτέχνης πρέπει νά είναι υποχρεω τικά ήρωας. Μ πορεί 
νά είναι κα ί μπορεί νά  μήν είναι. Α ύτό  είναι μ ιά  ά λλη  ύπόθερη- 
Πρέπει δπως Απαραίτητα νά  είναι ά ν θ ρ ω π ο ς  Ν α  Εχει την 
ικανότητα  νά  νοιώθει τήν κά θε δυστυχία. Ν ά  μπορεί, άν’ ή  Α νά γ 
κη  τό  θελήσει, νά  υποφέρει κάπως κ ι’ αύτός γ ιά  χ ά ρ η  δλων έκεί- 
νων πού δέν έχουν μο ίρα  στόν ήλιρ. Ν ά  στέκετα ι μέσα  στήν κ α 
θημερινή ζωή, μπροστά στά  μ ικρ ά  κ Γ  Ασήμα ντα  πράματα, σ ’ δλα  
έκεϊνα  πού δέ θένε μεγά λες Εξάρσεις κα ί θυσίες, μέ κάι.υια ανω
τερότητα- Ν ά  είναι τέτοιος πού δταν τόν σ μ ίγουμ ε, είτε σά φίλο 
είτε μέσα  στά  γρα φ τά  του, ν ά  μάς χα ρίζει κάποιον παλμό α λή 
θειας κ Γ  Ανθρωπιάς, Πρέπει, μ έ  μ ιά  λέξη, ν ά  νοιώθουμε πώς 
Εχει ή θ ο ς .

Ό  ήλιος Ελυωσε τά χιόνια στίς κορυφές τών βουνών μας, 
Ψήλωσαν τά στάχυα στούς κάμπους μας κοά πρασίνισαν οί πλα
γ ιές τών λόφων μας; Τά λουλούδια σκορπάνε τις πιό γλυκές μυ
ρωδιές τους καί τά ζουζούνια βουίζουν όλόγυρά τοΟς. Ο Ι θάλασ- 
σές μας, γεμάτες φώς, άπλώνουνται Ακύμαντες. "Ο λ α  ντύθηκα» 
γαλήνη καί χρώμα. Τά  χελιδόνια σπαθίζουνε πάλι τόν ούρανό 
μας. Ή  άνοιξη ή ρ θ ε .. . .

Τήν κάθε άνοιξη, τήν ώρα αύτή πού ή πλατύσ-τηθη γή  Ανία- 
γεννιέται, ο ί άνθρωποι ξαναελπίζουν. Κ Γ  δμως ποιος ξαιρει..  
Μ ά δ,τι κ Γ  άν γίνει,, τώρα ή αύριο, θά μείνουμε πιστοί στόν έαυ
τό μας, πιστοί στό πνεύμα.

Ά  χύμα χοντ' ή ”Α νο ιξη , 
ραγιάδες - ραγιάδες, 
τού το  τό  Κ αλοκαίρι...



Ή  ξένη ποίηση

Φ Υ Γ Ε Τ Ε

Τού Em ile VERHAEREN

Φύγετε δώθε, δειχτε μας τίς πλάτες’ 
δλο το χάνι άνήκει στούς διαβάτες.

— Δικό μας είναι, είναι δικό μας 
άπό τρακόσια tôou χρόνια.
Ε ίν α ι δικό μας άπ’ τήν πόρτα
μέ τίς βαριές, μακριές άμπάρες
ώ; Ικ ε Ι πάνω στά ψηλά τον τά μπαλκόνια.

— Φύγετε δώθε, δείχτε μας τίς πλάτες 
δλο τό χάνι άνήκει στούς διαβάτες.

— “Εχει, τό ξέρουμε, ραγίσματα πολλά 
κι έχει μεριές μεριές ρημάξει, 
μά θά  γνοιαστοϋμ’ έμεϊς κι άλλος κανείς 
άπ’ τό κατώφλι ώς τίς σοφίτες τ'ις ψηλές 
γιά καθετί πού θά  χρειαοτει ν ’ αλλάξει.

— Φύγετε δώθε, δείχτε μας τις πλάτες- 
δλο τό χάνι άνήκει στούς διαβάτες.

—  'Ιεροί γιά μάς είν’ οί νεκροί μας, 
πού μές στα δρύινα φέρετρά τους ήσυχάζουν- 
καλότυχοι οί νεκροί μ α ;- τις φωνές τοΰ μίσους, 
πού άπό ’ναν κάμπο σ’ άλλονε πηδούνε, 
δέν τίς άκοΰν, δπως Ιμεϊς, νά τούς ταράζουν.

— Φύγετε δώθε, δείχτε μας τίς πλάτες- 
δλο τό χάνι άνήκει στούς διαβάτες.;

— "Εχουμε τίτλους καί δικαίωμά μας 
ένας άιτός τό θυρεό μας νά στολίζει- 
είναι δικαίωμά μας καί τό λένε οί νόμοι 
νά ’χουμ’ έμεϊς παραπανίσια 
κριθάρι, σίκαλη καί βρόμη.

— Φύγετε- τά καμώματά σας δέν περνούν, 
τά λόγια σας αυτά πιά δέν τ’ άκοΰμε.
Φύγετε, φύγετε άπό δώ-
έμάς ό τίτλος μας είν’ ένας
καί νιώστε τον καλά : π ε ι ν ο ύ μ ε .

M et. Θ Ρ . Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

96 ίλενϋερα γράμμαίο

ΟΙ ΑΚΡ1ΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
( Ή  συμβολή tou Grégoire)

Τοΰ Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

Α Π Ο  Τ ΙΣ  Ι1 Α ΙΆ Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν ΙΚ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ  
Σκηνογραφία Γιάννη Τ Σ Α Ρ Ο Υ Χ Η  

γιά τόν «Η Λ ΙΘ ΙΟ »  τοΰ Νιοστογιέφσχυ, διασκευή Μ. Σ Κ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Η

Υπάρχει ένα πρόβλημα στήν 
Ελληνική καί στήν ξένη φιλολο
γική Επιστήμη, πού δέν έχει βρει 
άκόμη τήν όριοτική λύση του. Γό 
πρόβλημα αύτό είνε ή καταγωγή· 
ή έρευνα καί ή Ιστορική τοποθέ
τηση του Ά κρ ιτ ικοϋ  έπους.

"Οπως είνε γνωστό, γιά  νά υ 
πάρξει έπος στήν ποίηση, νά τρα
γουδήσει δηλ. έπικά ένας λαός· 
πρέπει νά προϋπάρξει έποποιΐα, 
δηλ. ή  ήρωΐκή πράξη τής ζωής. 
Σ τ ή  χιλιόχρονη ιστορία του Β υ 
ζαντίου καί μέσα στήν άπέραντη 
πνευματική ξεραΐλα του, Αποτελεί 
μιάν άνάπαυλα ξεκουραστική ή 
'Ακριτική ζωή καί δράση, «άπό 
τόν 7ο ώς τό 10ο αιώνα περίπου, 
οί ‘Ακρίτες, στροπολογημένοι ά
πό κάθε ράτσα καί λαό, στήν 6- 
πηρεσία τών Βυζαντινών, κρατού
σαν τή φύλαξη_ των άκρων, &ηλ. 
τών συνόρων τής Αύτοκρατορίας 
στά βάθη τής Μικρασίας άπό τόν 
’Αραβικό κίνδυνο.

‘Από τήν Αδιάκοπη πάλη στούς 
αιώνες αύτούς καί μέαα στούς ά- 
κρινούς Μικρασιατικούς τόπους 
γεννήθηκε ό  λαϊκός Ά κριτικός 
κύκλος, τά έπικά δηλ. τραγούδια 
του λαού καί τών πολεμιστών πού 
σώθηκαν, τ’ Απομεινάρια τους, 

ώς τίς μέρες μας.
Ο ι λόγιοι όμως του Βυζαντίου 

πάτησαν άπάνω στούς λαϊκούς 
θρύλους, τά τραγούδια καί τίς 
παραδόσεις γ ιά  τούς Ά κρ ιτες  και 
έφτιαξαν ένα μακρύτατο χρονικό 
σέ στίχους πού μιλάει γιά  τή ζωή 
καί τή δράση του Διγενή, Αρ
χηγού  τών ’Ακριτών. Τό χρονικό 
δέν είνε ένα, έχει διάφορες έκδό- 
σεις, γιατί καί οί καλόγεροι δια- 
σκευαστές του, κατά καιρούς ή 
σαν διάφοροι. Αύτό τό άθλιο χρο 
νικό τών Βυζαντινών καλογέρων 
έχει άνακηρυχθεΐ — 6χι δ  λαϊκός! 
κύκλος — τό «Εθνικό έπος τών 
νεωτέρων Ελλήνω ν».

'Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα 
στή φιλολογική Επ ιστήμη , Ελλη
νική καί ξένη, πού τό κέντρο του 
είνε α ) ποιό γέννησε τό άλλο, τά 
τραγούδια τό έπος ή τό γραφτό 
έπος τά τραγούδια, καί β )  ποιά 
είνε ή  Ιστορική άξία καί τοποθέ
τηση τών γραφτών κειμένων τοΰ 
«έπους».

Τό πρόβλημα φυσικά δέν Ανα- 
φέρεται γιά  νά λυθεΐ έδώ. ’Αφορ
μή μου δίνει γ ιά  τό σημείωμα 
τούτο Ô γνωστός Βυζαντινολόγος 
καί δεινός Άκριτολόγος ü reg o lre  
μέ τό βιβλίο του «Διγενής Α κ ρ ί 
τας κ.λ.π » πού βγήκε τελευταία 
(1942) στή Ν . Ύόρκη.

Γιά  τό Grégoire  οί γνωστές έκ· 
δόσεις του έπους (Τραπεζούντας, 
Ά νδ ρ ο υ , Κρυπτοφίρρης, Έ σ κω . 
ριάλ, 'Οξφόρδης, πεζό) είνε νεώ- 
τερες διασκευές παραμορφωμένες 
άπό τόν κάθε «ποιητή» καλόγερο 
καί προσαρμοσμένες στήν ύμνο 
λογία  τού κάθε φορά Αύτοκρά- 
τορα. Κ Γ  αύτό t lv i ,  βέβαια οω- 
στό. Ή  πηγή δμως δλων αΰτών 
πρέπει νά είνε κάποιο άρχικό κεί
μενο, κάποιο άρχέτυπο πού θά 
δένεται πιό στενά μέ τήν άρχική 
παράδοση καί συνεπώς τήν Ιστο
ρική άλήθεια.

‘Η  πρωτοτυπία του Grégoire  
σάν Ά κρ ιτολόγου  έρευνητή βρί
σκεται στήν άνακάλυψη καί τήν 
όρθή Εκτίμηση τοΰ ρωσσικοΟ 
κειμένου, τοΟ πιό παλιού άπ- δλα 
τά γνωστά κείμενα (άνήκει στό

12ο αιώνα τής Κιεβικής έποχής). 
Τό περίφημο αύτό ρωσσικό κεί
μενο (που οί Ά κρ ιτολόγο ι μας 
τοΰ δίνουν μηδαμινή σημασία Α
κριβώς γιατί άναπρέπει τούς με- 
γαλοϊδεατικούς ισχυρισμούς τους) 
παρουσιάζει τό Διγενή Ά κρ ιτα , 
άντίθετα μέ τήν παράδοση δλων 
τών άλλων γραφτών κειμένων τοΰ 
έπους, σάν Αντάρτη, φλογερό Αν
τίπαλο τής Αύτοκρατορικής έξο> 
σίας.

« Α ν τ ί  νά συμφιλιωθεί, λέει ό 
υ ιε*υ ΐΓε  μέ τό Βασιλιά καί να 
«Επικυρωθεί^ απ αϋτόν, ό άιίθασ- 
σος Διγενής πολεμάει έναντια 
στόν Αύτοκρατορα, τόν νικάει κα 
τά κράτος καί τόν άποδιώχνει ά 
πό τήν έπικράτειά του».

Ανατρέπεται λοιπόν άπό τό 
ρωσσικό κείμενο όλη ή Ιστορική 
σκηνοθεσία τών άλλων κειμενω. 
πώς τάχατες ό  Διγενής ήτανε ή- 
ρωας μέν άλλά πιστός υπηρέτης 
τών Αύτοκρατόρων κ.λ.π. καί 
τόσο πολύ έξύμνησε Τήν έκδοχη 
τούτη ή μεγαλοίόεάτνκη φιλολο
γική μας έπιοτήμη.

ϋ  Οιεβοιτε άναιπύσοοναας πε
ρίφημα τήν έρευνά του διαπιστώ
νει πώς ή  προσθήκη Βασίλειρς 
στό όνομα τοΟ Διγενή γίνεται μ ό 
να στά νεώτερα κείμενα, ένφ πα
ραμένει άγνωστη γιά  τό άρχαιό- 
τερο ρωσσικό, άπό τό λόγο τοΟ 
συμβιβασμού καί τής υποταγής 
τών ’Ακριτών στό Βασιλέ«. ‘Η  
προσθήκη συνεπώς είνε άποκύημα 
καλογερικής φαντασίας. ‘Η  λύση 
άκόμη πού δίνει ό  υ τεχο ά βγ ιά  τό 
όνομα τού Αύτοκράτορα Βασί
λειος πού άναφέρει τό ρωσσικό 
κα ί τής Κρυπτοφίρρης ένφ  τά 
άλλα μιλούνε γιά  Ρωμανό, δτ. 
δηλ . δέν πρόκειται γιά  τό Βασί
λειο τό Βουλγαροκτόνο ούτε γιά  
τό Ρω μανό τό Λεκαπηνό άλλά γι»ά 
Τό Βασίλειο τό . Α - (867 - 886), 
βοηθάει στή σημαντικωτάτη δια
πίστωση πώς δλο τό Ιστορικό στοι
χείο τού ρωσσικοΟ κειμένου στη
ρίζεται στό τεράστιο κίνημα Αν
ταρσίας τών αίρετικών Παυλικια- 
νών πού τραβήχτηκαν στίς ’Αρα 
βικές περιοχές κι« Από κεΐ πολέ
μησαν φανατικά τούς Βυζαντι
νούς Αύτσκράτορες (840-873).

"Ε τ σ ι τό ρωσσικό κείμενο βρί
σκεται πιό κοντά στήν πηγή τής 
Ιστορικής Αλήθειας καί, γιά  τό 
λόγο τούτο, πρέπει νά θεωρηθεί 
περισσότερο πολύτιμο άπό τίς νε- 
ώτερες παραμορφωμένες καί δια
στρεβλωμένες Ελληνικές δια
σκευές.

Ά ν  έξετάσει βέβαια κανείς τό 
Ά κρ ιτ ικ ό  πρόβλημα στήν καθολι- 
κότητά του, δέν είνε εΟκολο νά 
ικανοποιηθεί γ ιά  τήν Παυλικιανή 
έκδοχή άπάνω στή γενική έρμη· 
νεία καί Ιστορική τοποθέτηση τού 
Ά κρ ιτικοΟ  κόσμου. Ο Ι Α κρ ίτες  
δέν άποτελούν γενικά κίνημα Αν
ταρσίας, Αλλά Ιδιότυπο μόνιμό 
στρατό προστασίας τών συνόρων. 
Ό  γεντκός τούτος χαρακτήρας 
δέχεται καί έραηνεύει τίς μερικές 
περιπτώσεις τής Ανταρσίας· Ά π ό  
τις διάφορες Εκδοχές ή  μιά ή 
Παυλικιανή. άποτυπώνει τήν άλή- 
θειά της άλλά καί τούς πόθους 
της άπάνω στήν προσωπικότητα 
τού Διγενή.

Είνε πραγματικά έπίκαιρη καί
(Συ νέχε ια  στή σελίδα 100)

ΑΠΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Τής Μέλπως Α Ξ ΙΩ Τ Η

Τ ά  παρακάτω άφορούν μόνο τή 
μ ο ρ φ ή  πού μεταχειρίζεται ή 
τέχνη γιά  νά έκφραστεϊ. Γιατί 
γιά  τ ό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο · δ έ  
γεννιέται διαφωνία. Είναι πάντα 
καλλίτερο έ κείνα πού άρπάζει 
παραπάνω τίς μυστήριες φωνές 
τής έποχής του, σέ πιό μεγάλη 
άχτίνα. σύνολο άνθρώπινο καί 
βάθος:
Ζ Η Τ Η Μ Α  Ιο

Πάντα Απόρησα καί ρωτιόμου
να σέ τί χρησιμεύει ή «Κριτική».ΧΡ*. .
Ή  τέχνη δέ μαθαίνεται. 
έπιστήμη ή τά γράμματα. Είναι
μιά Ιδιότητα τόσο πολύ προσωπι
κή, πού δέ Οάτανε λάθος νά 
τήν πεις βιολογική. Δηλαδή εί
σαι δημιουργός άπό μιά  Επιλο- 
γή  φυσιολογική, δπως είσαι ξαν
θός η  άνάστροφα, Ε κ ε ίν ο  πού 
μπορούσες νά συμπλήρωνες μέ 
τήν έπίμονη δουλειά ή τΙς γνώ
σεις, θάτανε λίγο πράμα. Λεπτο
μέρειες! Ά λ λ ά  σημαντικός τεχνί
της, μ - δποια προσπάθεια δέ γ ί
νεσαι. Είσαι,

Κ Γ  ό  Ά γ γ λ ο ς  μυθιστοριογρά- 
φος Τσάρλς Μ όργκαν τό λέει γου
στόζικα σέ μιά τελευταία του 
συνέντευξη :

«Μιά νύχτα, Οστερα άπ- τό δεί
πνο. ό πατέρας τού Σέλλεϋ  πή
γε  νά  κοιμηθεί δπως τόχε συνή
θεια, καί πρός μεγάλη του έκ
πληξη,_ καί μπελά, βγήκε ό  Πέρ- 
συ Μπΰσσε Σέλλεϋ». "Ο χ ι σ’ δ- 
λη τή θεωρία του, μά σ’ αύτό 
τό σημείο νομίζω, έχει δίκηο.

Λοιπόν ή  κριτική τί θέλει. 
Πάει νά διδάξει; Ποιόν; Τόν Α
ναγνώστη ή  τό δημιουργό; Μά 
άν είταν εΟκολο νά  δίδαξες θά 
βλέπαμε δημιουργημένα διεθνώς 
«σχολεία», ειδικά καί συστημα
τικά. δπου νά τρέχει ό κόσμος·
Γ  ιατί θάχαν υπόθεση σπουδαία 
καί σοβαρή. Μ ά  τέτοιο πράμα 
ώς σήμερα τούλάχιστον καί 
στίς χώρες πού ξέρομε, δέν έγι
νε . Κ Γ  οί κριτικοί περιορίζον
ται στά γραφτά τους.

Καί πάλι ¿Εν είταν νάτανε γνώ
στες τής διεθνούς παραγωγής, 
ξένων γλωσσών ώστε *ά μελε
τήσανε τά κείμενα στό πρωτότυ
πο καί τήν τεχνική στούς αιώ
νες. τότε Ασφαλώς είνε πολύτι
μοι έπιστήμονες σάν τούς για 
τρούς ή  τούς Αρχαιολόγους. 
Ύπάρξανε τέτοιοι καμπόσοι, δ 
πως ό  Σαίντ-Μπέβ στή Γαλλία, 
6 Μπιελίνσκυ στή Σοβιετική 
Ρωσσία πού στάθηκαν γ ιά  τούς 
διανοούμενους πολύ χρησιμώτα- 
τοι. Γιατί σίγουρα 6 Παρθενώ
νας καταντά πιό ώραΐοζ δτα\ 
σου δώσουν τή σωστή του Εξή
γηση.

Ά λ λ ά  ή άλλη κριτική; Πού 
κάποτε δέν ξέρει ό  δράστης της
άλλη άπ- τή μητρική ίου γλώσ
σα κ Γ  άρπάζει τά βιβλία καί 
τά Αναντουντουλιάζει καί σοΰ 
λέει κάνω κριτική. Έ ν φ  θάται 
σωστό νά πει: ‘Ε γ ώ  6 ύπογρα- 
ψόμενος διαβάζοντας τό τάδβ 
πράμα, μ’ άρεσε ή δέ μ’ άρεσε 
καί γ ιά  τούς τάδε λόγους. Τότε 
μάλιστα. Γιατί τότε ένας άνα. 
γνώστης, ή πολλοί Αναγνώστες 
μάς λένε έτσι τή γνώμη τους. 
"Οπως ώφελεί νά τήν πεΐ καθέ
νας ευαίσθητος δέχτης τής τέ
χνης.

Μ ά  οι κριτικοί κορδώνουνται 
καί μάς μιλούν καθολικά. Α π ’

τόν άμβωνα· Αύτό είνε ρόδι. 
Αύτό είνε πράσο, τέλειωσε,

Κα ί τό κοινό διαβάζοντας τό 
χαραχτηρισμό. είτε δέν έχει 
γνώμη καί φουριάζουν τά μάτια 
του καί φάπ. βλέπει το ρόδι έκεί 
πού δέν υπάρχει τίποτα, είτε έχει 
πολλή γνώμη, καί τότε σκάει 
στά γέλια.

Κ Γ  όσο γ ιά  τόν δημιουργό; 
Ά λ ίς  του κι απαΜς τυυ να καρ
τερεί τή διόρθωσή του άπό τήν 
κριτική. Κα ι τι ειταν ; πάνας 
υπνοβάτης; Ν ά  στέκει νά τόν 
περπατάς;

Σ ά  δέν είνε άξιος τεχνίτης, θά 
μπεροεψει χειρότερα. _ «  ακούει 
Λογιω - Αογιωνε γούστα. καί 
θα παραδέρνεται. Σ α ν  δμως, 
εχει μεσα του έκεινη τή σπι- 
θούλα π- άνάβει και κορώνει 
τότε τά κυβερνά μ ’ αύτήν. Γ  Α 
δύνατά του. Αν δεν τά καλοβλέ
πει τή μιά μέρα. αύριο του τά 
δειχτεί ή  Ιοια του ή  δουλειά 
(Ο λ λ ο  ζητημα Αν δέν μπορεί 
πάντοτε νά τά σιαχνει) ·

Κα ί τό γουστόζικο είνε δπου· 
κατά κανόνα, καί τά καλά καί 
τ ’ άσκημα, είνε όλότελα άλλα 
άπ- δοα  ό «κριτικός» νομίζει. 
Γ Γ  αύτό πολλές φορές πραμα 
πού τού άπόριψε μέ στόμφο ή 
κριτική, άν είταν νά τό ξαναπεί 
θά τόλεγε Ακριβώς τό Ιδιο. Κα ί 
δέ θάχε Αδικο. Είπαμε. Τά γού
στο στήν έπιλογή. τήν καλλιτε
χνική είνε Ινοτιχτο. Τό βρί
σκεις σάν τό σκύλο πού μέ τή 
μύτη του πάει στό λα γό Ι Κ Γ  Α
πόδειξη δτι πολλοί άξιοι τεχνί
τες, μπόρεσαν νάνε Αγράμματοι. 
'Ο χ ι  πώς είνε καί προτέρημα ή 
Αγραμματοσύνη —  κάθε άλλο  — 
Αλλά τό λέω παράδειγμα.

Γ Γ  αύτό λοιπόν κι Αναρωτιέ
μαι τί χρησιμεύει ή κριτική ό 
ταν δέν είνε: ή Επιστημονική._ή
άπό ξέχτη πολύ ευαίσθητο τής 
ιέχνης. Εύαίσθητο τό έλάχιστον 
cóoo. δσο θάτανε κι ένας άνα 
γνώστης καλός.

Κ Γ  δταν δέν είνε ό  κριτικός 
μήτε ένας τέτοιος ευαίσθητος δέ
χτης. τότε παρακαλώ τί γίνεται; 
Κ ι δταν δυό κριτικοί πάνω στό 
ίδιο έργο  σου λένε όλότελα Αν
τίθετη κρίση τότε ποιόν Απ’ τούς 
δυό παρακαλώ θά διαλέξεις; Κ Γ  
δταν ό  κριτικός σού τύχει εύαί- 
σθητος μονάχα γ ιά  όρισμένα εί
δη. νά πούμε γ ιά  τά κλασικά 
καί δέν είνε σέ θέση νά  παρα
κολουθήσει τά άλλα. τά πιό 
πρωτοποριακά, καί βαστά «σπόγ
γο» καί τά  οβύνει, τότε μέ  δαύ- 
ισνε τί γίνεται; Γιατί δλα τούτα· 
τά πιό πάνω. συμδαίνουνε.

Κα ί τότε ήθελα πολύ νάξε,.α 
ποιός άναγνώστης διόρθωσε 
ποτέ. άπό τέτοια κριτική τό γού
στο του καί ποιός τεχνίτης τό 
έργο του. Γιά  νά μήν πώ γιά  τις 
φορές πού σίγουρα τούς τό δια
στρέβλωσε, κοπανώντας νοήμα- 
ca διανοουμενίστικα πάνω οέ 
χέρσα «καλή γή».

"Οπως κ Γ  άν έχει ή  υπόθεση 
ή γιατριά βρίσκεται άλλοΰ. Και 
có κοινό κΓ ό  δημιουργός έχουν 

άλλο σκολειό δπου νά μαθητέ
ψουνε. Τ ό  σκολειό τής ζωής.

Αύτή, κ ι ή  πείρα, ή γνώση 
της. ή άγάπη της, οί πόθοι τ η , 
τά χρόνια, οί συνάνθρωποι μας- 
σώτοί οι δασκάλοι οί έξοχοι δη
μιουργούνε τέχνη, "Ο σο  δυθίζε- 

( Συνέχεια στή σελίδα 100)

Σύγχρονη ποίηση

Κ Ρ Η Τ Η

Τοΰ Κρίτωνα ΑΘ ΑΝ ΑΣΟ ΥΛΗ
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Έ δ ώ  καταμεσϊς στό πέλαγο’είνε τό άνθος τών βνθώ ν 
Τό  πρώτο πάτημα τον αφρικανικού ήλιον 
Τ ό  φώς κουρνιάζει τά βράδυα στά δαφνόφυλλα 
μέ τή  φωτιά στό σ τ ό μ α  καί τί]ν υποψία στα μάτια 
άπ’ τά βυζιά τών λόφων θρέφουντ’  οΐ ελιές 
παίζ’ ή άνάσα Ελ λ ά δ α  μες στά στάχυα.
Καί σύ μωρέ στραβοβορηά π’ άναταράς συθέμελα μέ τή φυσούν α σου
τά σπλάχνα τού ήλιου άπό τά σταυροδρόμια τ’ ουρανού
θέλουμε τό νησί μας νά μερέψει
έτσι νά μήν άκοΰγετ’ ό χορός τών λουλουδιών
κι* έρχουνται τά κανμένα τά πουλιά άπ’  τούς πάγους
μέ τά φτερά τής καταιγίδας.
Στάσου μωρέ βορηά λίγο ν’ ακούσουμε 
στάζει άπ’ τά ράμφη τους Σιφπή Σιωπή Σιωπή 
φέρνουν άπ’ τήν ’Α θ ή να  δάκρυ καί χειμώνα 
μέσ’ τήν καρδιά τους τό σφυγμό της.
Έ ρ χ ο ντ α ι νά μάς πουν πώς πέρασαν 
σαράντα μεραρχίες μές άπ’ τίς πληγές τους
γιά τό κόκκινο  χιόνι τής ’Αλβανίας ποΰγινε λάβαρο στά στέρνα μας 
γιά τίς έντεκα μέρες πού έτοιμάζουνται.
’Α π ’  αύριο θάνε μνήμη ή  Πολιτεία  μας 
δέν θά  μάς καταδέχεται ούτε ή γης μέ τά σπαρτά της 
οί έλιές μας θά  πετροβολούν τ ’ αφεντικά τους 
αίμα θά  πιπιλάει άπ’  τά βυζιά μας δ ήλιος τους 
τό αίμα μ α ς  θά  κινάει τίς μηχανές τους.
’Απ ’ αύριο άρχίζουν νά μετρούν έντεκα μέρες 
γιά νά ταιριάζουν τά συρματοπλέγματα 
για τ’ αρμυρά άετόπουλα πού θά  λουφάξουν.
Δέν ξέρουνε πώς δ Γιαλός μας έχει μιά κοχΰλαν άσφαιρη 
ν 'άντιμηνύσει στίς καρδιές;
«Πούσαι καϋμένε Καπετάν Μανούσο Σφακιανέ 
μέ τίς έξήντα πέντε σου ’Άνοιξες 
μέ τό τριαντάφυλλο στό κούτελο 
μέ τή φωτιά στά στήθια  καί στή φτέρνα 
νά ξελογιάσεις τ ’  άραχλο τό Ρέθ εμ νο  καί μας 
καί μάς πού καίει δ κίντυνος στ’ άκροθαλάσσι.
Πάτα μπρέ Χείμαρρε στά νύχια κι’ άκου...
’Ά κ ο υ
Πώς έτρεξε τήν άλλη μέρα τό νησί 
δπως σκαμπίλιζε τή  νύχτα δ Ψηλορείτης 
κ Γ  έφερε τήν Ψ υ χ ή  τοΰ Ταύρου μέσα στό σκουφί 
μέσ’ τό σκουφί τού ’Αντάρτη.
’Ά κ ο υ  πού φτάνουν τά πουλιά 
μιλούν αντίκρυ οί κάβοι μέ σενιάλα 
σειρήνες πέρα διαλαλούν τ’ άρχίνισμα.
Κουράγιο Παναγιά μου Μ Α Τ Ω Μ Ε Ν Η  
Κουράγιο Παναγιά Τ Α Π Ε ΙΝ Ω Μ Ε Ν Η  1 
Κουράγιο Παναγιά μου Π Ο Ν Ε Μ Ε Ν Η  
Ή  πρώτη άπό τίς έντεκα μέρες!
"Ο χ ι άπό κεΐ τ’ άρματα
Ά π ό  τόν "Η λ ιο . (Απόσπασμα)

Σκηνογραφία τοΰ Νίκου Ε Γ Γ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
VI» τόν « Κ Δ Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ »  τοΰ Νί*ου Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Α Κ Η
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Ή  εκπαιδευτική μας σελίδα

Α Π Ο  Τ Η Ν  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Η Α Ρ Χ Η

Μετά τή νίκη τών Ενωμένων "Ε 
θνών σιήν Εύρώπη ό τηλέγραφος 
καί τό ραδιόφωνο μάς μεταδίδουν 
ουχνα πληροφορίες γιά τις προσπά
θειες πού γίνονται σάς χώρες τών 
νικητών για τή μεταρρύθμιση καί 
βελτίωση του εκπαιδευτικού τους 
συστήματος.

Δέν είναι μάλισια πολύς καιρός, 
πού τό ραδιόφωνό τού Λονδίνου με- 
τέδωκε τήν είδηση ότι στην "Αγγλία 
άρχισαν κιόλας να μελετούν σοβαρά 
το ζητη,ια τής εκπαιδευτικής μεταρ
ρύθμισης καί ότι ιό Κράτος άπεφα- 
σισε νά προσκαλέσει αντιπροσώπους 
άπ" όλες τις χώρες γιά νά μελετή
σουν άπό κοινού τον τρόπο τής δια 
παιδαγώγησης τού κόομου.

Οί εΐοήοεις αύιές όσο κι" άν μάς 
φαίνονται περίεργες, άπό μιά άποψη 
είναι πολύ ένθαρρυντικές, γιατί βλέ
πει κανένας ότι οΐ μεγάλοι σύμμα
χοι δέν άσχολούνται μονάχα μέ τό 
μοίρασμα ιών πετρελαίων καί τών 
πρωιών ΰλών, ή με τήν απόκτηση 
ναυτικών καί αεροπορικών βάσεων. 
"Ανάμεσα α* όλες αΰτες τις σοβαρές 
φροντίδες πού έχουν,τή σκέψη τους 
απασχολεί καί τό ζήτημα τής δια
παιδαγώγησης τού κοσμου.

Τί είδους τροποποιήσεις καί με
ταρρυθμίσεις σκέφτονται νά κάμουν 
στα υπάρχοντά εκπαιδευτικά συστή
ματα καί τί νέα πραγματα θά προ
τείνουν γιά τήν καλυτερεψη τού κό
σμου αϋτοί πού άρχισαν νά ασχο
λούνται μέ ιό σπουδαίο αύτό ζήτη
μα δέ μάς είναι γνωστό. Μάς λείπουν 
οί λεπτομέρειες πού θά μάς έπιτρέ- 
ψουν να κρίνουμε τό πρόγραμμά 
τους τό άναμορφωτικό.

Νομίζω όμως ότι μερικές σκέψεις 
μπορούμε νά κάμουμε πάνω στις 
γενικές πληροφορίες πού μάς μετέ
δωσαν, μέ βαση καί όδηγο πάν
τοτε τήν πείρα πού αποκτήσαμε 
άπο παρόμοιες προσπάθειες πού έ
γιναν στο παρελθόν. Φαντάζομαι, 
λοιπόν, ότι εφ" όσο γίνεται λόγος για 
τή διαπαιδαγώγηση τής ανθρωπό
τητας, πώς ή προσοχή καί ή προσ
πάθεια τών είδικών αϋτών θά στρα
φεί γυρω άπό το προβλημσ τής η 
θικής αγωγής, πού πρέπει νά έφσρ- 
μοσιεί σιά σχολειά. Το κέντρο τής 
βαρύτητας, στη νέα αΰιή προοπά- 
θιια, θά είναι καί πάλι αύτό, πού 
έμείς οί δασκάλοι άποκαλούμε «ήθι- 
κη διαπαιδαγώγηση ιού ατόμου».

Τέτοιου είσους προσπάθειες άλ
λως τε δέν είναι ή προ».η φορά πού 
γινουνται. Πάντοτε, ύστερα άπο μιά 
μεγάλη καταστροφή καί ένα αιματο
κύλισμα, ή Ανθρωπότητα συνηθίζει 
νά στρέφει τήν προσοχή της στήν ά- 
γωγή, σιήν έλαττωματικότητα τής 
όποιας φορτώνει όλτ» τά κακά καί 
όλη τήν κακοδαιμονία της. Τό σχο
λειό, σέ παρόμοιες περιπτώσεις, στά
θηκε σχεδόν πάντοτε γιά τήν τα
λαιπωρημένη ανθρωπότητα ή μονα
δική σανίδα σωτήριας. "Ο ρόλος του 
θεωρήθηκε άποτελεσματικός γιά τή 
διαπαιδαγώγηση τού ατόμου καί γιά 
τή δημιουργία μιάς κοινωνίας καλύ
τερης κοί ανθρωπινότερης.

Νομίζω όμως ότι στό ρόλο τού 
σχολειού καί γενικά στή δύναμη τής 
άγωγής αποδόθηκε πολύ μεγαλύτερη 
σημασία άπό κείνη πού ήμπορεί νά 
έχει στήν πραγματικότητα. Αύτό με
ρικές φορές έγίνετο σκόπιμα, γιατί 
οί επιτήδειοι καί συμφεροντολόγοι 
Αποκοίμιζαν έτσι καί ξεγελούσαν 
τούς λαούς, λέγοντας τους ότι οΐ 
πόλεμοι καί οΐ καταστροφές έρχον
ται στόν κόσμο, γιατί οί άνθρωποι

δέ διαπαιδαγωγήθηκαν όπως έπρεπε 
άπό τό σχολείο. Μερικές όμως φο
ρές πάλι ή πίστη αύτή στην άαερίό- 
ριοτη δύναμη τής άγωγής ήτανε εί· 
Λικρινής καί δέν έκρυβε μεοα της 
καμμιά κακη πρόθεση καί άπάτη.

Βέβαια σαν δάσκαλος πιστεύω στή 
δύναμη τής άγωγής καί θεωρώ το 
σχολειό σπουδαίο παράγοντα για τήν 
ήθικη διαπαιόαγώγηοη τού άτομου. 
Τό άντίθετο θά ήταν αποκαρδιωτικό 
καί γιά μένα xui γιά τούς δάσκα
λους όλου τού κόσμου. "Η δύναμη 
όμως τού σχολειού καί γενικά της 
αγωγής μέ όλους τούς γνωστούς πα
ράγοντες πού έξασκουν επίδραση 
επάνω στόν χαρακτήρα τού άτομου 
θά ήτανε πραγματικά μεγάλη και 
αποτελεσματική καί γιά τήν ήθικη 
διαπαιδαγώγηση τής κοινωνίας, άν 
οί ηθικοί σκοποί καί τών δυο ήσαν 
οί ίδιοι, πράγμα πού δέ συμβαίνει 
καθόλου στήν πραγματικότητα. Ή  
συντσύτιοη ηθικών σκοπών σχολειού 
καί κοινωνίας είναι μόνο φαινομε
νική. Ουσιαστικά οί ηθικές άρχές μέ 
τις οποίες τό σχολείο μορφώνει τούς 
τροφίμους του είναι διαφορετικές 
άπό κείνες πού έπικρατούν ατήν 
κοινωνία μέσα στήν όποία προορίζε
ται νά ζήσει.

"Ο διχασμός αϋτός τής ήθικής 
σέ δυό μέρη καί ή άντιθεοη πού 
υπάρχει μεταξύ τής ήθικής πού α
πέκτησε τό άτομο μέ την άγωγή 
και κείνης πού επικρατεί μέσα στην 
κοινωνία, πού τού γίνεται αίσθητή 
άπό τά πρώτα ιου βήματα, τού δη
μιουργεί μεγάλα έμπόδια καί δυ
σκολεύει τήν προσαρμογή του ο* αύ
τή. Καί νά θελει δέ μπορεί νά ζή- 
οει ηθικά, γιατί ήθική ζωή υπάρ
χει μονάχα έκεί πού τό ίδιο τό ά
τομο έκτιμά τούς σκοπούς, πού 
προβάλλουν μπροστά του. Τότε μο
νάχα δουλεύει καί μέ άφοσίωση γιά 
τήν πραγματοποίησή τους.

Τί γίνεται όμως κατόπι; "Επειδή 
τό άτομο είναι υποχρεωμένο νά ζη· 
αει μέσα στήν κοινωνία, γιατί αύ- 
τός είναι ό προορισμός του, τότε 
κατ' άνάγκη, γιά νά τό κατορθώσει, 
υποχρεώνεται νά προοαρμοσιεί μέ 
τίς ηθικές άρχές πού έπικρατούν 
σ’ αΰτη καί νά οτείλει περίπατο δλες 
τίς ηθικές άρχές μέ τις δπυίες τό 
έφοδταοαν προηγουμένως.

Ή  ήθική είναι κάτι, πού κανο
νίζει τίς σχίσεις μας μέ ιούς συ
νανθρώπους μας μεοα στήν κοινω
νία. "Εξω άπό τήν κοινωνία καί τήν 
κοινωνική ζωή δέν υπάρχει ηθική, 
ούτε ήθικη ζωή. Τό σχολειό άν θέ
λει vu υποβοηθήσει τήν προσαρ
μογή τού ατόμου στήν κοινωνία καί 
την όμαλή του συμβίωση μέ τούς 
συνανθρώπους του, όπως έχει ύπο- 
χρέωση νά τό κάμει, δέ μπορεί νά 
παραγνωρίζει τή βασική αυτή άρχή 
καί ούτε νά άγνοεί τίς ηθικές άρ
χές, πού έπικρατούν οτήν κοινωνία.

Βέβαια ή Νέα "Αγωγή δέν παρα
γνώρισε ποτέ τήν κοινωνική μόρφω
ση τών τροφίμων της καί οΰιε α
γνόησε τήν αντίθεση πού υπάρχει 
άνάμεσα στήν ήθική τού σχολειού 
καί κείνη τής κοινωνίας. "Απεναν
τίας πρόσεξε σ'αΰτά τά πράγματα 
πολύ καί τούς έδωσε όλη τήν άπαι- 
τούμενη σπουδαιότητα. Τό λάθος 
της είναι ότι έπίστεψε, πώς θά μπο
ρούσε μέ τή διαπαιδαγώγηση τού 
ά τόμου μέσο τού σχολειού καί μέ 
τήν κοινωνική διαφώτιση νά άλλά- 
ξει τήν κοινωνία καί νά έπιβάλει 
ο" αυτή τίς απόψεις της.

Ή  άποτυχία της ο" αύτό τό ζήτη

μα είναι αναμφισβήτητη. Χρόνια 
τώρα αγωνίζεται χωρίς νά κατορ
θώσει μεγάλα πράγματα, Άπό μι
κρά διδάσκει στα άτομα τη φίΜΐ- 
λήθεια, τήν αλληλεγγύη, τη δικαιο
σύνη καί όλες τίς άρετες, καί όμως 
στήν κοινωνία κάνουν το άντίθετο. 
Πράγμα πού θά πει πώς ή κοινω
νική πραγματικότητα, πού κανονί
ζει τήν ήθική συνείδηση τών αν
θρώπων έχει πολύ μεγαλύιερη δύ
ναμη άπο τά ώραία λόγια μέ τα 
όποία παραγεμίζουν τό υποσυνεί
δητο τών παιδιών οί δασκάλοι, 
προσπαθώντας έτοι νά τούς μορ
φώσουν ήθικη συνείδηση, κσι γι'αύ- 
τό μόλις βρεθούν μέσα σ’αύιην τούς 
έπιβαλλετσι, είτε τό θέλουν είτε δέν 
τό θέλουν.

Καί γεννιέται τό έρώτημα; Μπρο 
στα σ' αΰτήν τήν τραγική άντίθεση 
πού ΰ.τάρχει άνάμεσα στήν ήθική 
με τήν όποία τό σχιλειό έφοοίαοε 
τόν τρόφιμό του και κείνης πού συ
ναντά μόλις μπει στήν χοινωνία, τϊ 
πρέπει νά γίνει; Πώς θά έξουδε 
τερωθεί αύτή ή άντίθεση καί νά 
παυσει έτσι τό μεγάλο δράμα τού 
ατόμου, πού αρχίζει μόλις μπεί ατήν 
κοινωνία, μέσα στήν όποία βρίσκει 
τελείως διαφορετικές άρχές άπό 
κείνες πού έμαθε καί διδάχτηκε να 
έκτιμά στό σχολειό;

"Η απάντηση στό έρώτημα αύτό 
όσο τολμηρή κσί άν είναι δέ νο
μίζω ότι είνυι πολύ δύσκολη, ύστε
ρα μάλιστα άπό τήν πικρή πείρα, 
πού μάς έδωσε τό παρελθόν. Ή  
απάντηση αύτή δέ μπορεί νά είναι 
διαφορετική άπό τούτη .· "Εφ" όσον 
τδ σχολειό καί γενικμ ή "Αγωγή 
είναι αδύνατο νά έπιβάλουν στήν 
κοινωνία τίς απόψεις τους, τότε οί 
προσπάθειες έκεινων πού θέλουν 
έναν κόσμο καλύτερο καί άνθρωπι- 
νώτερο πρέπει ν’ αρχίσουν άπο τήν 
κοινωνία, Αΰτήν πρέπει πρώτα να 
προσπαθήσουν νά διορθώσουν, άν 
θέλουν καί το σχολειό κατόπι νά 
Εκπληρώσει τήν αποστολή του καί 
νά υποβοηθήσει τήν άνάπιυξη καί 
τήν πρόοδο τών άτόμων καί τής 
κοινωνίας.

Γιά νά κατορθωθεί όμως αύτό δέ 
φτάνουν μονάχα τά ώραία λόγια. 
Αυτά μπορεί νά έχουν έπίδραση ίσα
με ένα όριαιιένο σημείο. "Η κοινω
νία γιά να άλλάξει πρέπει ν" αλ
λάξουν πρώτα οί δυσμενείς κοινωνι
κές συνθήκες καί οί όροι τής ζωής, 
πού δισφθειρουν καί έξαθλιώνουν 
τούς ανθρώπους καί τούς κάνουν 
κακούς. Όταν τό μεγαλύτερο μέρος 
τών ανθρώπων πού Απαρτίζουν τήν 
κοινωνία ζεί κάτω άπό συνθήκες 
πανάθλιες, μέσα στήν αδικία καί τήν 
έκμετάλλεψη, μέσα στή φτώχεια καί 
τήν κακομοιριά, πού είναι οί χυριώ- 
τερες αίτιες τού ήθιχού ξεπεσμού, 
τότε είναι άστείο νά πιστεύουμε πώς 
μπορεί νά καλυτερέψει ό κόσμος μέ 
τά καλά λόγια καί τή διαφώτιση 
μονάχα. Στήν περίπτωση αύτή χρει
άζονται μέσι θετικιίκερα καί πιό 
αποτελεσματικά, πού θά άφαιρέσουν 
μιά γιά πάντα τίς αίτιες, πού προ· 
καλούν τήν κοινωνική γάγγραινα.Τά 
ήμίμετρα δέν έχουν πέραση· σύτά 
είναι μονάχα γιά νά ξεγελάσουν τόν 
κόσμο καί νά διαιωνίσουν τό κακό.

Αύτή όμως ή άλλσγή τών όρων 
ζωή; καί τών κοινωνικών συνθηκών, 
πού θεωρούμε ώς άπαραίτητη προ
ϋπόθεση γιά τήν έπικράτηση υγιών 
ηθικών άρχών στήν κοινωνία θά 
πραγματοποιηθεί μονάχα μέ τήν έ- 
φαρμογή πολιτειακών συστημάτων

Τού Γ0. ΠΕΤΡΩΝΔΑ

τέτιων, πού νά έξασφαλίζουν ο’ ό 
λους τούς πολίτες ίσα δικπιώματα 
χωρίς οί ό λίγοι νά μπορούν να έχ 
μεταλλεύουνται τούς πολλούς καί νά 
δημιουργοννται έτσι τάξεις προνο
μιούχες κηφήνων καί Εκμεταλλευτών.

Μέ καθεστώτα κεφαλαιοκρατικά, 
πού έχουν ώς κύριο χαρακτηριστικό 
τήν εκμετάλλευση καί πού δημιουρ
γούν Αναμεσα οτούς λαούς καί τά 
άτομα αθέμιτους συναγωνισμούς, μο
νάχα κακές κοινωνίες καί διεφθορ 
μενα άτομα μπορούν νά υπάρχουν, 
γιατί αύτά μονάχα έχουν πέραση 
Τά άλλα ή ζούν οτό περιθώριο η 
χατατσακίζονται. Γιά \ά μπορέοουν 
νά προοδέψουν πρέπει πρώτα νά 
ουμβιβασθυύν μαζί της xuiva προσ
αρμοστούν χωρίς επιφύλαξη μέ τίς 
ηθικές άρχές καί τίς απόψεις της. 
Κάτω άπό τέτια καθεστώτα οί κοι
νωνίες ολίγο διαφέρουν άπό τίς ζού
γκλες, μέσα στίς όποίες οΐ άνθρωποι 
μοιραία μετατρέπονται οέ άγρια θη
ρία, πού τό ένα προσπαθεί νά κατα 
οπαράξει τό άλλο.

Μυτάχα μέσα σέ μιαν άληθινή 
Δημοκρατία μπορούν νά δημιουργη- 
θουν όροι ζωής τέτιοι γιά κάθε πο
λίτη, πού νά έχουν άγαθή επίδραση 
επάνω οτήν ήθική του συμπεριφο
ρά καί στις σχέσεις του μέ τούς 
συνανθρώπους του.

Ά ν  λοιπόν, οί έπίοημοι αϋτοί &■ 
ναμορφωτές, πού άνέλοβαν νά με
λετήσουν τό παιδαγωγικά συστήμα
τα γιά νά ήθιχοποιήσουν τήν άν- 
θρωπότητα είναι ειλικρινείς στις 
προθέσεις τους. τότε άς μή περιο 
ρίαουν τίς προσπάθειές τους οτό 
σχολειό μονάχα, άλλά άς στρίψουν 
πρώτα στήν κοινωνία κι" άς αρχί
σουν άπ’ αύτή τό άναμορφωτικό 
τους έργο, άν θέλουν νά έπιιύχουν 
στό σκοπό τους.

Το σχολειό θά βοηθήσει τό έργο 
τους, ά, οί σκοποί του έναρμονιστούν 
μέ τούς σκοπούς τής κοινωνίας. Σαν 
μέρος τού κοινωνικού όργανισμού 
θά μπορέσει τοτε 'ά  παίξει άποτελε 
σματικά τό ρόλο του καί νά βοηθήσει 
τήν καλλιτερεψη κυί τήν ήθική δια
παιδαγώγηση τής κοινωνίας, γιατί 
θά πάψ.-ι ή άντίθεση πού τό χωρί
ζει άπ' αύτή. Δε μπορεί τό σχολιιό 
νά μιλεί στούς τροφίμους του γιά 
δικαιοσύνη xui φιλαλήθεια, όταν 
στήν κοινωνία, μέσα στήν όποία έιοι- 
μάζονιαι νά ζήσουν, επικρατεί ή ά- 
δικία καί ή ψευιιά. Ούιε νά τούς 
διδάσκε, την αλληλεγγύη απέναντι 
στήν δλότητα, όταν ή δλόχητα αύτή 
έχει σάν κύριό της χορ ιχιηριοτικό 
το άλληλοφάγωμα ιών μελών της. 
Μία τέτοια προσπάθεια ιίναι καθαρά 
ματαιοπονία καί άν πρρχειται νά 
συνεχιστεί, τό άποτέλερμα θά είναι
μηδέν.

"Η διδασκαλία άλλωστε τής ήΟι- 
κής άγωγής, πού άπυοχολεί σήμερα 
τήν προσοχή τών είδικών έχει ση
μειώσει κατά τά τελευιοία χρόνια 
τέτοια πρόοδο, ύστερα άπό τήν άνά- 
πτυξη τής ψυχολογίας τού παιδιού, 
πού θά μπορούσε νά είχε εύεργε- 
τικά άποτελέσματα, Αν αύτά δέν Ε- 
ξουδετερώνονταν άπό τήν έπίδραση 
τής κοινωνίας. Τό νέο σχολειό έχει"* 
κάμει τεράστια πρόοδο στό κεφά
λαιο αύτό. Τήν άψυχολόγητη παλαιά 
μέθοδο τής ήθι*ής διδασκαλίας, πού 
περιοριζότανε στίς άκαιρες καί 
φλύαρες ηθικές συμβουλές, άντικα- 
τέσιησε μέ τήν ήθική δράση διορ- 
γανώνοντας συστηματικά καί κατάλ
ληλα γιά τόν σκοπό αΰτό, τήν Εξω- 
σχολική ζωή. Τό σχολικό περιβάλλον
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Τό ξένο διήγημα

ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠ’ ΤΟ ΑΔΗ-ΜΠΟΥΝΑΡ
Τού Γιουγκοσλάβου συγγραφέα Νάταν ΡΙΜΠΑΚ

Τίποτα δέν του Απόμενε ιτιά 
έξόν άπό μιά σφαίρα στό πιστόλι 
κ' ή έλπίδα στήν καρδιά. "Ωστό
σο, δ  Σέργιος  Κρομτσένκο, νι
κώντας τόν πόνο πού ένοιωθε στό 
πόδι, σερνότανε στό στενό καί 
γιομάτο χαμόκλαδα μονοπάτι που 
σκαρφάλωνε στό βουνό. Η  λάσπη 
κολλούσε στά γόνατα, χωνότανε 
στά νύχια, άνακατευότανε μέ τό 
αίμα στίς γιομάτες πληγές άπα- 
λαμες τών χεριών του. Ό  Κρομ
τσένκο άνάσαινε μέ δύσ κολ η  u a  
ωστόσο είχε καί σταθερήν ελπί
δα  νά  ξεφυγει άπό τούς οιωχτες 
του. Τ ό  μονοπάτι άνηφόριζε. ά- 
πότομο, στό. βουνό. Ό  Κρομτσέν
κο ένοιωθε νά τόν άφήνουν οΐ δύ- 
ναμές του. Τό χέρι του άναζήτη- 
σε τό πιστόλι του στό στήθος, κά
τω άπό τό μανδύα του. Τσακισμέ
νος. Εξαντλημένος, έμεινε ξαπλω
μένος πάνω στή μουσκεμένη άπό 
τή -δροχή γή , κι" άκούμπησε το 
μάγουλό του.

.Τά βλέφαρά του κλείσανε χω 
ρίς νά θέλει. Ξανάζησε μέ τή σκέ
ψη τό πρωινό πού πέρασε, -crva- 
δε τό γκρίζον οόρανό- τά κομμα
τιασμένα σύννεφα, καί τίς κορφές 
τών βουνών πού ξετυλιγόντανε 
κάτω άπό τό φτερό του καταδιω- 
χ-ίΐκοϋ του. Ε ίδε  τριγύρω του τίς 
άναρίθμητες τούφες καπνού άτό 
τίς βόμβες που σκάγανε, Είδε ουό 
«Μέσσερ» κι" ύστερα άλλο ένα 
τρίτο, στό πλάί. Τραβούσανε στά 
δυτικά μά δ  Κρομτσένκο δέν μπο ■ 
ροΟσε νά τούς άφήσει νά παν·: 
καί δέν τούς άφησε.

Κ α ί τώρα. ξαπλωμένος eró  
μουσκεμένο χώμά, τυραγνισμένος 
άπό ανυπόφορο πόνο, καταλάβαι
νε πώς άφοϋ είχε ρίξει τά δυο 
«Μέσσερ» δέν θά ώφελουσε να 
καταδιώξει καί τό τρίτο, νιατι 
στό κάτω, κάτω θά τδρριχνε κι’ 
αύτά μιά μέρα. ._________________

χό μέτάτρεψε ο" Ενα̂  κοινωνικό περι
βάλλον, μεοα στό όποιο, τό πυιδί 
έχει όλες. τίς εύχατρίες να άποχιή- 
σει καί ν" αναπτύξει όλες τίς άρειές, 
πού πρέπει νά έχει Ενας καλός πολί 
της. Μοναχα πού κατόπι σιή^με 
γάί,η κοινωνία δέν συναντά αϋτές 
τις. αρετές.

Γιαύ το επαναλαμβάνουμε, πως αν 
οί προσπάθειες γιά τή διαπαιδα
γώγηση τού κόσμου, πού άρχισαν 
να γινουνται σ’ όλες τίς χώρες τών 
ίνωμένων έθνών, περιοριστούν μονο 
γύρω άπό τή σχολική άγωγή, τότε 
δέν πρέπει νά περιμένουμε πο»ς< θό· 
χουμε σοβ-ιρά άποτελέσματα έφ όσο 
ή χυινω.ία πού είναι ό ρυθμιστής 
τής ήθικής ζωής τού άτόμου θά 
Εξ ιχολουθήσει νά σιηρίζετα,ι έΐτανω 
στην ψευτιά, τήν άδιχία κοί τήν Εκ- 
μετάλλευση. , .  _

Ό σ ο ι άλήθινά πόθόΰν νά Λούν 
μιάν ή 9ικό> τερη κοινωνία πρέπει 
πρώτα νά φροντίσουν νά έξασφα- 
λίσουν ο" αύτή μιά ζωή άξιόπρεπη 
γιά όλους τούς άνθρώπους. μιά ζωή 
ά.ταλλαγμένη άπό όλα τά προπολε
μικά κακά, τής Ανεργίας, τής πεί- 
νοίς, τής δυστυχίας, τής μιζέριας 
καί τής έκμετάλλευσης, και τότε οί 
προσπάθειές τους γιά τήν καλλιτί- 
ρβψη τής ανθρωπότητας θα πετυ- 
χαυν καί τό σχολειό σάν παράγον
τας κοινωνικής προοδου θά μπορέ
σει νά έκπληρώσει πραγματικά τδν 
προορισμό του.

’Αλεξάνδρεια, 1946. -

Ε ίχε  τώρα όλο τόν καιρό «ά 
κρίνει τήν κατάσταση, τώρα πού 
τόσες ώρες πέρασαν, ύστερα, ά 
πό τη μάχη. Μ ά  τή στιγμή πού 
άντίκρυσε τό Γερμανό, μιά μονα
δική σκέψη τόν κυρίεψε: νά τώ} 
ριχτεί I Ιό ν  έρριξε τό Γερμανό.
/ν,α γιυπήθηκε καί τό αεροπλάνο 
τοΰ Κρομτσένκο κι' αύτός πήδηυε 
μέ άλεξιπτωτο.. Κατάλαβε άμε- 
σως πώς δυναΐ'^  άνεμος τόν έ
φερνε κατά τό έχθρικό έδαφος. 
“ Υστερα ένοιωσε ζωηρό πόνοστά 
πόδια. 01 Γερμ-νιι πυροβολοΰυαν 
άπό κάτω. Πυροβόλησε κι’ αύτός 
καί άποφάσισε νά χτυπήσει μέ τή 
στερνή του σφαίρα τόν ¿αυτό του.
Μ ά ή σκέψη τούτη τοΰ φάνηκε Α 
νόητη. «Ν ά  χτυπιέσαι τρία χρόνια 
με τούς Γέρμα ιούς στόν άέρα, 
νά φορείς δυό σειρές παράσημα 
στό μανδύα σου. άπόδειξη γ ιά  τά 
δοξασμένα σου κατορθώματα, νά 
περάσεις πολεμώντας τόν ούρανό 
της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας· 
κ ι έδώ πάνω άπό τό γιουγκο- 
σλαύϊκο έδαφος νάδρεις τό θάνα
το;»

Τρεις Γερμανοί τόν κυνηγού
σαν. Ό  Κρομτσένκο έκανε τόν 
πεθαμένο καί τούς άφησε νά πλη
σιάσουνε πολύ κοντά. Σ ά ν  γλο- 
στρήσανε ,σούρνοντας κοντά του. 
δύό πιστολιές άκινητήσαυε ξα
φνικά χάμου δυό κορμιά. Ό  τρί
τος, έρποντας πάντα, ξεμάκρυνε 
βιαστικά. Μ ιά  σφαίρα τοΰ άπό
μενε πιά τοϋ Κρομτσένκο. κα ί δέ 
θέλησε νά τή χάσει. 'Αποφάσισε 
νά τραβήξει στό βουνό καί ν’ άν · 
ταμώσει τούς παρτιζάνους. Ο Ι  ώ
ρες άκολουθούσανε, γιομάτες Α
γωνία. Ή . νύχτα πλάκωσε. Αύτός 
σερνότανε πάντα, κατανικώντας 
τόν πόνο καί τήν κούραση. Τό αί
μα  έτρεχε άπό τις παλάμες του. 
Τσοΰζαν άπό τό χώμα τά ξεγδαρ- 
μένα δάχτυλά του.

Κα ί νατος τώρα ξαπλωμένος· 
άποκαμωμένος, νά  σφίγγεται πα- 
νω στή γ ή  καί νά ξαναφέρνει στή 
θύμηση δλα  δσα περάσανε στις 
τελευταίες είκοσι τέσσερες ώρες. 
Δ έν  άκουσε έτσι τά  προσεχτικά . 
βήματα τών Γερμανών πού άνη. 
φερίζανε τό μονοπάτι, ούτε του 
σκύλου τά γαυγίσματα. Δέν έ
νοιωσε πάνω στή ράχη του τό πό
δι του ζώου μήτε πώς τό κορμί του 
τ" άγγίξανε χέρια έΧθΡ>κά· 
τανε ξαπλωμένος ά . αισθητός. Ο ι 
Γερμανοί τόν φορτώσανε σέ μια 
σκηνή καί τόν κουβαλήσανε στό 
χωριό, κοιτάζοντας τριγύρω τους 
φοβισμένα. «Πετύχαμε I»  καυχιόν
τανε μέ  τή σειρά.«Γιά ένα τέτοιον 
αιχμάλωτο θά πάρουμε παρά
σημο I» . · · . „

Ό  Γερμανός πού τβσκασε Ο
ταν άπάντησε 6 Κρομτσένκο μέ 
πιστολιές. κ Γ  έφερε άπό τό χωριό 
τούς δυό άλλους φαινόταν Ιδια ί
τερα φαφλατάς. Μέτρησε τα  πα
ράσημα πού ψοροϋσε δ  οάχμάλω-, 
τος στό μανδύα του κι έλεγε άπο 
καιρό σέ καιρό, μέ χαραχτηρι- 
στικό μορφασμό: . . .

-Σπ ουδα ίος  πιλότος θάναιΐ 
Ο Ι Γερμανοί τόν φέρανε στό 

γωριό. Μπήκανε στό καλύβι του 
Σ ά δ α  Ντράγκιτς καί ρίξανε στό 
πάτωμα τό δεμένο ύπολοχαγό. Μ έ 
τό τράνταγμα 6 Κρομτσένκο ήρ 
θε στόν έαυτό του κι" άρχίνησε 
νά βογγά . ”  Ανοιξε μέ προσπάθεια

τά μάτια κι είδε πάνω άπό τό 
πρόσωπό του τήν άπείΛητικη μου- 
οούδα τού μολοσσού και τούς 
τρείς Γερμανούς, οπλισμένους με 
αύιΟματα. Είδε ύστερα πίσω άπό 
την πόρτα ένα γερο με γκρίζα 
μαλλία καί πανω άπο τόν ώμο 
του νά κοιτάζει ένα πρόσωπο κο 
ριτσιού.

«μιναι τό τέλος», σκέφτηκε καί 
ξανάχασε τίς αισθήσεις. Ο Ι Γερ 
μανοί συζητήσανε γ ιά  τήν τύχη 
του αιχμαλώτου. "Ητανε μοναχα 
τρείς, κι ό δρομος γιά  τήν πολι
τεία περνούσε μεσ' απο ένα πυκνό 
όασος. οπου υπήρχανε παρτιζά
νοι. ο ί  Γερμανοί αποφάσισαν νά 
περάσουνε τή νύχτα στό χωρίο 
και νά πάρουνε τό δρόμο τήν 
αυγή.

Ό  Σά βα ς Ντράγκιτς κύτταζε 
τό όεμενο άςιωματικό κ ί  ή καρ
διά του έσταζ' αίμα. Ο Ι  Γερμανοί 
καθήσανε σάν άφεντάδες οτό 
τραπέζς τραβήξανε κρασί άπό το 
βαρέλι, χτυπήσανε τή γροθιά, ά- 
πείλήσανε τον άναίοθητο αιχμά
λωτο καί βαλανε τίς φωνές στό 
Σά β α . Ό  γέρος σώπαινε, Σ τ ά  
τελευταία τούτα χρόνια είχε μά
θει νά σωπαίνει καί νά ύπομένει. 
Κα ί τώρα στό χωριό τοΰ Ά λ η  
Μπουναρ. πού τοοη ,ςωή είχε πρώ
τα, άπόμενε μονάχα αύτός, ή έγ . 
γόνα του καί λίγοι γέροι καί 
γρηές.

Ή  Μάρω έμπαινε στά δεκαε
φτά της χρόνια. Ό  πατέρας της· 
ό γυιός τοΰ Σ ά β α  Ντράγκιτς, 
χτυπιότανε στά βουνά μέ τους 
Γερμανούς. Τήν άδερφή του τήν 
κρέμασαν οί Γερμανοί κ Γ  Ινα  
γερμανικό τάνκ λιάνισε τή για 
γιά. Ή  Μάρω δέν ήθελε νά μεί
νει έκεί. νά περιμένει σταυρώνον
τας τά χέρια. Μ α  δ  πατέρας διά
ταξε νά μήν άφήσει καθόλου τόν 
παποΰ.

Ή  Μάρω κάθησε σέ μιά πέ
τρα κοντά στήν καλύβα καί συλ
λογιότανε: «ΤΓ πρέπει νά γίνει;» 
Ή  καρδιά της ήτανε σφιγμένη. 
Ή  πρώτη της σκέψη ήταν νά τρε- 
ξει καί νά φέρει τούς άντάρτες. 
Μ ά  τήν άπόδιωξε. Πραγματικά, 
ώς πού νά πάει νά τους βρεϊ καί 
νά γυρίσει μαζί τους οι Γερμανοί 
θάχανε φύγει μέ τόν αΙχμάλωτο. 
«Τί νά γίνει λοιπόν;» Έ π ρεπ ε νά 
σώσει τόν αιχμάλωτο μέ κάθε θυ
σία. Ξαφνικά της ήρθε μιά ιδέα. 
Πετάχτηκε άπότομα καί χάθηκε- 
Ξαναγύρισε σέ μισή ώρα. Ό  πα- 
ποϋς στεκότανε στό κατώφλι καί 
τήν περίμενε. "Η Μάρω κρατούσε 
στήν ποδιά της μιά ζωντανή χήνα 
κ Γ  ένα μεγάλο σταμνί στό χέρι.

—  Τάφερα γ ι’ αύτούς, είπε στόν 
παποΰ.

—  Γιά  ποιους; ρώτησε σαστι
σμένος δ  Σάβας. Γ ιά  τούς Γερ 
μανούς;

Ή  Μάρω μπήκε βιαστική στην 
καλύβα κ Γ  άπλωσε γελαστή _ τή 
χήνα στούς Γερμανούς. Αύτοί 
σηκώθηκαν άπότομα άπό τό τρα 
πέζι. Τ Ι  διάνα, άλ^θινά! Πιάνουν 
έναν αΙχμάλωτο· Τό κορίτσι τούς 
φέρνει μιά χήνα καί πρό πάντων 
μιά στάμνα βότκα. Ο Ι Γερμανοί 
γελάσανε δυνατά καί στό άψε 
σδΰσε, ένας στρατιώτες, ό πιυ 
ψηλός άπ’ τούς τρείς, πηρε μέ τό 
σπαθί του τό κεφάλι της χήνας. 
Τό αίμα πιτσίλισε τούς τοίχους.

'Έδω σε τό σφαγμένο πουλερικό 
στή Μάρω και διάταξε μέ βραχνή 
φωνή:

— Ψ ή σ ε ι.. ψήσει-.
Ή  όιαρω πηρε τη χήνα και 

βγήκε γρήγορα εξω. Έ σ κ υ ψ ε  κα
τα γής Γα φτερά πετουσανε μέο 
άπ' τά δάχτυλα της. Ή  Μάρω 
μουρμούρισε στό αύτί τού παπου 
που καθότανε σκυμένος κοντά

ΐη-  Παποΰ. θά ψήσω στή στιγμή 
τούτη τή χήνα κι’ έσύ πήγαινε 
ατού τσοπάνη, θ ά  φύγω κι Αγω 
σήμερα.

— θ έ  μου, τί λες Μάρω;
_  Παποΰ, ξανάπε αύστηρα τό 

κορίτος φύγε οοΰ λέω, φύγε οσο 
είναι άκόμα καιρός.

—  Τ ί θέλεις νά κάνεις, Μ άρω ; 
—θέλω  νά κάνω μιά καλή πρά

ξη, παπουI
Ή  Μάρω κύτταξε τόν παπου 

καί κείνος διάβασε μεοα στά φλο
γερά μάτια της μια σταθερήν ά- 
,ιυφαοιι. τήν ίσια πού ξεχώριζε 
μέσα στή ματιά τοΰ γυιου του: 
ι ήν άποφαοη τής δοξασμένης κ. 

άδούλωτης γενιάς τών Ντρά- 
γκιτς.
“ Ενα  γαλαζωπό σούρουπο φάνη
κε, στό παραθυρο τής καΛυβας.
Ή  Μάρω άναψε φωτιά. Ο Ι κόκκι
νες ανταύγειες άπό τίς φΛόγιες 
παίζανε στα τζάμια.'Η Μάρω κύτ- 
ταζε τή χήνα ·ιθυ ψηνοιανε κι 
άρχισε νά ουλλσγιέται. Ο Ι  Γερ
μανοί, μέ τής μέρας τό βράδια
σμα, γινηκαν πιό ήσυχοι. Μ μυ
ρουδιά τής χήνας πού ψηνόταν ή 
τανε τόσο έΛ,κυστική κ Γ  ευχάρα 
στη, που κόντευαν νά ξεχύσουνε 
τούς παρτιζάνους. Ή  πρόβλεψη 
πώς θα είχανε σπουδαίο τσιμπου 
σι τούς έκανε ν’ άραδιάζουνε τά 
κατορθώματά τους κα ί τις νίκες 
τευς.

Τέλος, ή χήνα μπήκε μπροστά
τους. Λρπαξανε τά  κομμάτια μέ 
τά βρώ μικα χέρια τους καί γιο- 
μίσανε τό στόμα τους, χωρίς νά 
μασούνε. Κόντεψαν νά  πνίγουνε 
πίνοντας βότκα. "Η  Μάρω στεκόν
τανε στήν πόρτα. Ο Ι Γ ερμανοί τής 
πέταξαν ένα κόκκαλο. Τό έπιασε 
στά πεταχτά κ Γ  έκανε νόημα στό 
σκύλο ναρθευ Τό ζωο γκρίνιαξε, 
μά δέν κουνήθηκε. Ό  ψηλός 1 ερ- 
μανός φώναξε κάτι κι" 0 σκύλος 
κούνησε τήν οώρά καί έτρεξε κα. 
τά τή Μάρω. Δείχνοντας του τό 
κόκκαλο, τόν ιράδηξε έξω άπο 
τήν καλύβα, πήγε στήν άδειαν ά- 
ποθήκη καί μπήκε μέσα. Ο  σκύ
λος τήν άκολούθησε. "Η  Μάρω 
πίταξε τό κόκκαλο. Μέσα στό 
σκοτάδι λάμπανε τά  μάτια του 
κυνηγιάρικου σκύλου κ ι’ άκουγό- 
τανε τό τρίξιμο τοΰ κόκκαλου κα
θώς τό ροκάνιζε. Ή  Μάρω πετά
χτηκε έξω άπό τήν άποθήκη, Ε- 
κλείσε βιαστικά τ^ν πόρτα πίσω 
της καί στερέωσε τήν άμπάρα. 
Ο Ι Γερμανοί τσακωνόντανε καί 
δέ δώσανε στή Μάρω καμμιά προ 
σοχή. Β γ ή κ ε  έξω κι’ Εκλεισε τήν 
πόρτα. Τό πέπλο ^της νύχτας ά- 
πλωνότανε στή γη- Ό  ουρανός 
ήτανε φορτωμένος κι’ έπεφτε ψιλή

βΡΠόση ώρα πέρασε- ’Η  Μάρω 
δέν ξαίρει μά λέει πώς έφτασε ή 
σ τιγμή ..’

Μισανοίγει μέ προφύλαξη^ τήν 
πόρτα καί δρασκελά τό κατώφλι.
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Α Π Ο Ρ Ι Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η
(Σ υ ν έχ ε ια  άπό τή σελίδα 97) 

σαι σ ' αΰτά, δτι κι & ν  είσαι κέρ
δος ΘΛχεις. Κ ι’ δσο αύτά άγκα- 
λιάζεις μ ' άνοιχτά μάτια νά τά 
δεις καλά, τόσο κι* έκεΐνα σ> ά- 
γκαλιάζουνε καί σέ παν δλο  πιό 
σωστά.
Ζ Η Τ Η Μ Α  2ο

Μ ά  είνε καί ·κάτι άλλο. ΕΤνε 
έκείνος ό χαβάς πού τελευταία 
αρχίσανε. «Τά γραφτά τής Α ν 
τίστασης δέν μπήκαν στήν περι
οχή τής τέχνης, δέν έφτασαν ατό 
ϋψος τοΰ άγώνα τού λαοΟ».

Ή  άπαίτηση αύτή φαίνεται 
νάνε διεθνής. Που καί που έρ
χεται ό άντίλαλός της. Ε ν δ ια 
φέρον έχει ή  άποψη του πρωτο
ποριακού "Α γγλου  ποιητή Σπέν- 
τερ:

« Σ ’ ένα άπ' τά ταξίδια μου 
ατό Παρίσι, ό  Π. Ζούβ μ'άρώτηοε 
γιατί κοτνένα σημαντικά ποίημα 
δέν έχει υμνήσει τόν ήρωϊσμό 
των άεροπόρων πού έπεσαν τά 
1940. Ή  άπάντηση είνε δτι θά- 
τανε δύσκολο νά τούς άφιερω- 
θεϊ ένα ποίημα μέ τάσεις Απο
κλειστικά πατριωτικές. χωρίς 
νά είνε αύτά άπιστία στό πνεύ
μα των πιό ευαίσθητων τους. 
Ε ίχα ν  αύτοί πολλή συνείδηση

Ή  φωτιά έχει σβύσει. Ή  άδύνα- 
τη φλόγα του καντηλιού! φωτίζει 
μόλις τούς Γερμανούς, πού είναι 
πεσμένοι μέ τή μούρη στό τρα·' 
πέζι. Κρατώντας στό χέρι τ ’ αυ
τόματά τους ρουχαλίζουνε. Τ ό κ α . 
λ ύπερο θάτανε νά πάρει ιό αυτό
ματο κεινοϋ πού βρίσκεται κεϊ, 
καθισμένος στοΰ τραπεζιού τήν 
άκρη. Μ ά  ό Γερμανός θά μπορού
σε νά ξυπνήσει καί τότες δέ θάταν 
εύκολο νά ξεμπερδέψει μέ  τούς 
άλλους δυό..

Ή  Μάρω πιάνει μέσ' απ’ τό  
στήθος της τό κρυμμένο σιιλέτο 
καί τό φυτεύει μ ’ ύλη της τή δύ
ναμη' στό σβέρκο τού Γερμανού. 
"Α γρ ιο  μουγκρητό άντήχησε στήν 
καλύβα,Μά ή Μάρω κρατάει κιό
λας τό αύτόματο καί χωρίς νά 
διστάσει, ξεκάνει μέ μιά μεγάλη 
ριπή τούς δυό κοιμισμένους.

Ό  ύπολοχαγός Κρομτσένκο α
κούσε τούς πυροβολισμούς. Άνοί- 
γον ιας τά μάτια δέν είδε τίποτα. 
Μπροστά του ήταν ένας σκοτεινός 
τοίχος καί πίσω άπ1 τόν τοίχο άν- 
τηχοϋσε ένας ύπόκωφος, άκαθό*· 
ριστςς θόρυβος.

“ Υστερα τόν τύλιξε μιά ζωο- 
δότρα δροσιά, δίνοντάς του τήν 
έντύπωση πώς ξανάβρισκε τή δύ
ναμή του. Τού φάνηκε στήν άρ- 
χή  πώς τόν συνέπαιρναν ένός 
γρήγορου ποταμού τά κύματα. 
Φοβήθηκε, μήν τυχόν άνοίγοντας 
τά μάτια χάσει τήν αίσθηση τού
τη τό ίδιο ξαφνικά δσο τήν ένοιω
σε. Κ ι ' δταν βρήκε τό θάρρος νά 
τό κάνει είδε τότες άπό πάνω του 
έναν καθάριο, καταγάλανο ουρα
νό, κάμποσους άντρες τριγύρω 
του κ Γ  ένα κορίτσι μέ πρόσωπο 

γνώριμο. Ή  Μάρω. χαμογελούσε 
στόν ϋπολοχαγό. Κ ι ' δλοι χαμο
γελούσαν. Ό  Κρομτσένκο κατά
λαβε πώς ήταν ή σωτηρία του.

γ ιά  τϊς συμφορές τού πολέμου· 
γιά  τήν μπερδεμένη θέση μας· 
γιά  τά έλαττώματα τής δημο
κρατίας πού έκεϊνοι οί Ιδιοι εί- 
ταν οί ύποτιθέμενοί της πρόμα
χοι. ώστε νά μπορεί ενα σκέτο 
πατριωτικό ποίημα νά έκφράσει 
τό ίδανικό τους. Γιά  νά τό κατα
λάβεις. φτάνει νά διαβάσεις τις 
άνθολογίες των πολεμιστών ποι
ητών. Τά περισσότερα ά γγλ ικά  
ποιήματα γραμμένα ώπό άερο- 
πόρους· στρατιώτες καί ναύτες 
πού πολλοί τους προσφέρανε τή 
ζωή τους γιά  τήν 'Α γ γ λ ία  έχουν 
είρηνιστική έμπνευση»-

Εδώ  τό πρόβλημα έχει μορ
φή «τοπική». Μάς λέει μ ' άλλα 
λόγια δτι στή δημοκρατική 'Α γ 
γλία ή  τέχνη, δηλαδή οί διανο
ούμενοι. δέν έχουν ξεκαθαρισμέ- 
οα άκόμα τά Ιδεολογικά, τους 
ζητήματα. Κ ι ' δ τα ν ' Ενας τεχνί
της βρίσκεται σήμερα σέ τέτοια 
θλιβερή θέση, ή άποψη τού Σπέν- 
τερ, γ ι ’αϋτόν είνε βέβαια σωστή.

Καί στήν Ε λ λ ά δ α  άκόμα πα
ρόμοιο δίκηο θάχανε νά ζητούν 
τή «μενάλη τέχνη» οί κριτικοί 
πού. σάν τούς Βρεττανούς έκεί- 
νους δέν έχουν ξεκαθαρισμένα 
άκόμα τά ίδια Ιδεολογικά τους

Δ έν ήξερε άκόμα τούτη τή στι
γμή  πώς δλη τή νύχτα ή Μάρω 
τόν είχε κουβαλήσει στή ράχη 
της, πώς είχε πέσει άπό έξάντλη. 
ση, πώς είχε σηκωθεί καί ύστερα 
άπό λίγο ξεκούρασμα ξαναπήρε 
τό δρόμο, άκολουθώνταςς άπότο. 
μα μονοπάτια μέσα στό πυκνό δά

ζητήματα. Γιατί βρίσκουνται πέ
ρα, καί βάζουν κιάλια καί ξομ
πλιάζουν.

‘Α λλά  είνε λάθος νά φωνάζου- 
νε καί οί κριτικοί τής Αντίστα
σης. Σ ά  ιάτανε κι' έκεϊνοι έξω 
άπ' τό νυμφώνα.

Έ ν ώ  ξέρουν καλά δτι στόν τό
πο μας τουλάχιστον, τό βασικό 
είνε τούτο, κι άς μήν ξεγελιόμα
στε: "Ο τ ι οί τεχνίτες τής Αντί
στασης δέν είχανε, κι ούτε έχου
νε τόν ύλικό καιρό πού είνε απα
ραίτητος γ ιά  νά καθίσεις νά δου
λέψεις. Πέντε χρόνων ή  πείρα 
μ « ;  έπεισε άρκετά. Τό ξέρομε 
δτι δουλεύουν τήν τέχνη δλοι 
τους μές σέ συνθήκες σχεδόν ά- 
πίστιευτες καί δραματικές- "Ο 
πως καί τό γιατί τό ξέρομε

ΓΥ  αύτό κι ή  κριτική «τους» 
δταν βάζει φωνές μα ς ’ φαίνεται 
δπως τό κολητήρι πού τοαβά τόν 
καραγκιόζη άπ' τό ρούχο. «Πα- 
τέλα, κι' έγώ  έδώ είμαι δέ μέ 
βλέπεις; γ ιά  τήραξε». "Ετσ ι 
τήν κρίνουν κάποτε οί Αναγνώ
στες της.

'"α ί είνε πολύ κακό δταν στά 
σφάλματα τά γενικά τού πρώ
του ζητήματος, προσθέσουνε καί

σος. Αυτός ήταν άναίσθητος. Τήν 
σώγή ή Μάρω άντάμωσε τό άπό- 
σπασμα τών παρτιζάνων. Φρου
ρός ήταν ό  πατέρας της. Ή  Μ ά
ρω άπόθεσε κατά γης τό άνθρώ- 
πινο φορτίο της καί σφίχτηκε πά
νω στό πλατύ πατρικό στήθος.

—  ΜοΟ είπες πώς έπρεπε νά

Τοδ Σπύβου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ

τό άλλο τό είδικό σφάλμα· τού 
δεύτερου ζητήματος. "Ε τ σ ι νο
μίζουν μερικοί άναγνώστες.

Ο Ι Α Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Ε Σ
(Σ υ ν έχ ε ια  άπό τή σελίδα  96)

πολύτιμη ή άνακάλυψη τοΰΰΓεηοιι- 
Άί μέ τό ρωσσικό κείμενο καί ση
μειώνει μιά  άνατροπή στήν Ιστο
ρική σκηνοθεσία. Ά ς  μού έπι- 
τραπεί νά κλείσω τό σημείωμα 
τούτο μέ τά λόγια του :

«Δέν είνε πράγμα χαρακτηρι
στικό ν ' άνήκει στή ρωσσική λο
γοτεχνία ή δόξα νά έχει έκτιμή- 
σει έννοήσει καί διατηρήσει κα
λύτερα άπό τούς λογίους ή ήμι- 
λογίους τού Βυζαντίου, τό έλεύ- 
Τερο, άνεξάρτητο_ «κλέφτικο» 
πνεύμα τών Ά κο ιτώ ν  το{ΐ Θ ' αί- 
ώνος τών περηφάνων έκείνων άρ- 
ματωλών πού κάποτε άψηφούσαν 
καί τόν « "Α γ ιο ν  Βασιλέα» καί τήν 
έπίσημη 'Εκκλησ ία ; Τό Βυζάντιο 
πού άγαποΰμε είνε τό φιλελεύθε
ρο καί ήρω ίκό. Βλέπουμε πώς 
είνε άκριβώς αύτό τό Βυζάντιο 
πού τό άγαπούσε καί ή  μεσαιωνι
κή Ρωσσία ή μάλλον 6 λαός της 
μεσαιωνικής Ρωσσίας.

μείνω κάτω καί νά περιμένω. Μά 
νά, έκανα χρήσμη  δουλειά.

Κ ι ' ή Μάρω άνιστόρησε στόν 
πατέρα της τόν Τζίβ Ν τρόγκα ς 
δσα γινήκανε κείνη τή νύχτα στό 
'Αλή Μπουνάρ.

"Υστερ' άπό δυό μέρες ό  κόκ
κινος στρατός κυρίεψε τό ’Α λή 
Μπουνάρ κι’ οί άντάρτες κατέβη
καν άπ1 τά βουνά. "Ο λοι μιλού
σανε γ ιά  τά θαρραλέο κατόρθωμα 
τής “Μάρως.

Τής δώσαν αυτόματο καί κρά 
νος καί ξεκίνησε γιά  τό Νοτιά, μέ 
τό’ άπόσπασμα .γιά νά χτυπήσει 
τούς Γερμανούς. Σ τή ν  κοιλάδα 
τού ποταμού Σάβα, στίς καλύβες 
κοντά στά χιονισμένα βουνά, ά 
κόμα  καί στό Βελιγράδι, μιλούν 
γ ιά  τά κατορθώματα της Μάρως 
άπ' τό ’Α λή  Μπουνάρ- Μιλάνε 
γιά  κείνη καί στό ήσυχο ουκρα
νικό χωριό Κάμενυ Μπρόντ στίς 
δχθες τού Δνείπερου, δπου γεν. 
νήθηκε ό ύπολοχαγός Κρομτσέν
κο·

Μετάφρ: Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ  Δ Ε Λ Η Π -  
Α Ν Ν Η - Α Ν Α Σ Τ Α Σ  ΙΑ ίΔΗ

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Α Ν :

ΤΑ ΠΟΙΗΜ ΑΤΑ Τ Η Ι 

ΙΟΦΙλΙ ΜΑΥΡΟίΙΑΗ-ΐηΟϋλΙΗ

Τ Η Σ  Ν Ι Ο Τ Η Σ  
Κ Α Ι  Τ Η Σ  Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Ι Α Σ
Κ Α Ι ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΤ

ΣΩΤ. ΠΑΤΑΤΖΗ

Μ Α Τ Ο Μ Ε Ν Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α
μέ πρόλογο Μ. Λ Υ Γ Ε Ρ Η  

εκΔοχειχ *·ν£* βιβλία,,

Τ Η Σ  Δ Ε Σ Π Ω Σ

Βαρεϊ ή  καμπάνα τοΰ χωριού, βαρεϊ και δέν ποσταίνει 
Κ α ί γκλαγκανίζ’  δ σήμαντρος άπό το  παρεκκλήσι'
Μ πήκ* δ παπάς στή λειτουργία καί ψέλνουν οί ψαλτάδες 
Κ ι ’ δλες οί νιές στολίζονται καί βάνουν τά καλά τους 
Κ α ί λεν στίς άδερφοποιτες νά στολιστούν κ ι ’ εκείνες.
Κ Γ  ή  Δέσπω κά θετ’ άπραγη μέ σταυρωμένα χέρια 
Κ ά θετα ι καί μαραίνεται κ Γ  άγουρομαραγγιάζει 
Σά ν τή  μηλιά τήν  άνοιξη τή χιλιοχαηδεμένη 
Π ο ύ  τσεκουριά τή χτύπησε βαρεία στά φυλλοκάρδια 
Κ α ί φλοιάμωσε’καί καρτερεί νά τη  γκρεμίσ’  δ άγέρας 
Μ έ  τά λουλούδια στήν κορφή, τό θάνατο στή ρίζα.
Σ ά ν  νάηταν μήνες άρρωστη καί τώρ’  άπό τό στρώμα 
Σηκώ θηκε καί περπατεΐ σάν πάπια άνάρια - άνάρια.
— Δέσπω δέν πας στήν εκκλησία νά κάμεις τό σταυρό σου 
Ν ά  ίδεΐς τούς νιούς πώς στέκονται αράδα στά στασίδια,
Τις νιές πώς καμαρώνουνε καί κάθε νιό  κοιτάζουν 
Κ Γ  άπόσκεπα κρυφομιλοΰν, ταιριάζουν τά ζευγάρια 
ΙΙο ιός  νιος πηγαίνει μέ ποιά νιά, ποιο άγόρι μέ ποιά τσούπρα. 
— Βαρεί ή  καμπάνα τού χωριού κ ι’ δ σήμαντρος σημαίνει 
Μ ά  έγώ καμπάνα δέ γροικώ, σήμαντρο δέν άκούγω 
Κ ι ’ αν είναι μέρα λαμπερή, ό γήλιος δ δικός μου 
Βασίλεψε, δέ βγαίνει πιά. Σ έ  μένα δέν ταιριάζει 
Νά χαίρομ’ όρθοκέφαλη, νά κραίνω, νά γελάω,
Μ ά  πρέπει νά μαυροφορώ, νά σκούζω, μέρα νύχτα 
Ν ά  σκούζω τόν άσίκη μου, νά κλαίγω τόν καλό μου 
I I ’  άχρόνηγο τόν έστειλα γαμπρό νά πολεμήσει 
Τούς Άλαμάνους τούς κακούς μαζί καί τούς προδότες 
I I '  ούθε πατούν τά πόδια τους χορτάρι δέ φυτρώνει. ■»
Κ ι ’ άν θά  γελάσω καί χαρώ λερώνω τ* όνομά του.
“ Ολοι τους ήρθαν, γύρισαν, καί πουθενά δ καλός μου, 
Άπ όμεινα ν τά μάτια μου στίς ράχες νά κοιτάζω,
Κοιτάω  τούς δρόμους μή  φανεί, τις στράτες άγναντεύω, 
Περνάν άνθρώποι λογιαστοί, διαβαίνουν παλληκάρια 
Τ ’ άντρα μου τό περπάτημα σέ κάναν δέν τό βλέπω.
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Ή ξένη πνευματική κίνηση
Η  Π Ο ΙΗ Σ Η  Τ Η Σ  Α Π Ω  Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ

Γ ιά  τούς περισσότερους άνατολίτες 
ποιητές. Λ ποίηση δ ίν  εΤνσι μονάχα τέ
χνη . Ε ίν α ι Εκφραση τής ζωής, είναι ή 
ίδ ια  Λ  ζωή, ή πιό φλογερή, ή  πιό άλη- 
Θινή ζωή — λέει δ  Τράν-Βάν-Τούγκ σέ 
ιιιά σημείωση τής Λ νθολογΙας πού Εβγα
λε  μέ τόν τίτλο «Ποιήματα τής Ά π ω  ’Α 
νατολής». Κ Γ  8μως Λν  κρίνουμε από τά 
άποσπάσματα τών πιό Αντιπροσωπευτι
κώ ν π οιητδν τ δ ν  Ί ν δ ιδ ν  κα ί τού Ά ν -  
νάμ, τής ’Αραβίας κα ί τής Περσίας, τής 
Κ ίνας καί τής Ια π ω νία ς  πού μας δίνει, 
βγάζουμε τό  συμπέρασμα πώς πρόκειται 
γ ιά  μ ιά  τέχνη δλοκληρω μένη, μέ μοοφή 
τέλεια καί ύποταγμένη σέ κανόνες Εξαι
ρετικής αύστηοότητας. μιά τέχνη πού 
πραγματικά δξιζε νά  έπιζήσει καί νά 
Φτάσει ίσαμε μάς. Ό  συγγραφέας είναι 
ννωστδς άπό μ ιά ν άλλη Ανθολογία  πού 
έξέδωσε μέ τόν τίτλο «Τ ά  δνειρα ένός 
Ά ν ν α υ ϊτ η  χωρικού». Σή μερα  πρέπει νά 
τόν εύχαοιστήσουμε πού' μισάνοιξε τό φω
τεινό  β ιβλίο  δπου σά «σταγόνα σ έ άκέ- 
νωτη πηγή» βρίσκεται δλόκληρη Λ άνα- 
τολίτικη ποίηση, πού μονάχα μερικές της 
σελίδες, μερικά  άποσπάσματα είχανε 
φτάσει στή Δύση. Ο Ι  ποιητές τής «γη
ραιός» Εύρώπης γράφουν τά βιβλία  τους 
μέ σιδερένιες πέννες. Ο Ι ποιητές τής ’ Α 
σίας. ποδναι πάντα νέοι, χαράζουν μέ 
πινέλλο τά  γελαστά τους ίδεογοάμματα, 
τό άκατανόητο αότό άλφάβητο, όπου. σάν 
π ελΑο.ο  τοπίο σέ μινιατούρα, ξετυλίγε
ται όλόκληοη ή αίσβηιιατική, ήρωίκή καί 
καθημεοινή ΙστοοΙα  α ό τδ ν  τ δ ν  λ σ δ ν  πού 
δέν Τοός γνωρίσου· άκόασ καλά. "Ε χ ο υ  
με μορφώσει μ ιά  τόσο άτελή Ιδέα  γ ιά  τή 
Φ ιλολογία  τους πού νομίζουμε συχνά  πώς 
δλη κ Γ  δλη είνα ι μονάχα  προσέυνές ποός 
τή Λύση. θρήνοι κάτω άπ· τό σεληνόφω- 
το, καί μ εοικά  «γάΐ-κάΐ,. δπου τό. χιόνι, 
τά άνθη τής κερασιάς κα ί τό πυραχτω- 
ιιένο ΑΧιοβασΙλεμα έναλλάσσουν τίς με- 
λα γχο λικές  τους είκόνες.

Ο ί περισσότεροι άνθρωποι τ δ ν  Υ Ρθ υ 
μάτων τής Δύσης ξέοουν βέβαια τόν Ό - 
μάο Κιπγιάυ, τόν Ρσμπιντοανάθ Τ α γκόο . 
τόν ΤοΛ-ΦόΟ. τόν Λι-Τε-ΠΙ καθώς καί τό 
Γιαπωνέζο Μπασδ πού γ ιά  τά  ποιήυατά 
του εΤ-ιε, πολύ σωστά, 6  Π ώ λ Βαλεού 
τώς εΤνηι μεναλεΤο τβζ Ανθρώπινης σκέ- 
φης. "Εδώ  πρόκειτσι γ ιά  ποιητές πού ιιας 
παρουσιάζονται μαζ(, μά  πού τούς χωρί
ζουν α Ιώ νες ποίησης. Κ α ί δ έν  ξέοουμβ 
τίποτα δ σχεδόν τίποτα ν ιά  τόν Εντονη 
φ ιλολογικό παραγωγή πού οί ποιητές αδ- 
τοί E tv a t ο ί τελειότεροι Αντιπρόσωποί της. 
"Ισ ω ς ή κοινή μνήμη νά κσνε σοφά κοα- 
τώντας Απ* δΧες σδτές τίς φΐΧοΧογίες. 
πού Απέχουν ή μ ιά  Από τήν Αλλη τόσα 
χρόνια , μονάχα  μ ιά  σελίδα, ιιονάχα ένα 
ταπεινό Απόσπασμα στίχου. Μήπως, στό 
πέρσσιια τοΰ χρόνου, ή πνευματική οδ- 
σία  πού ζωντανεύει μ ιά ν όλόκληρη έπο- 
χή δέν  κατασταλάζει κάποτε στό ^κοινό
τερο* ποίημα, πού Τσως τότε πού γρά 
φτηκε νά  πέοασε Απαρατήρητο:

Σ τ ή ν  Ανθολογία  αύτή. πού εΐναι συ»· 
αομολσνημένη ιιέ εδσυνείδητη τέχνη, δέν 
μ δς  κάνουν κα ί τόση έντύπωση 
φημα άποσπάσματα. Γ ια τ ί αδτά άπλω<* 
δικαιολονοΟν πεοισσότερο τό θσυμασυό 
-οό νοιώθαμε Αλλοτε διαßάζovταc τίς 
κλασσικές συλλογές γ ιά  τόν κινέζιιιη 
ποίηση, πού δημοσίευε ό Ν τελανκοά«. 
Τ ή  έκπ ληγτικότεοο σ* αδτό τό  Β»Β>ίο εΤ- 
»αι οί σελίδες πού έχουν άφιερωΒεΓ στή
σύγχρονη γιαπωνέζικη ποίηση. Μέσ* Απ’ 
δλες τίς μεταμορφώσεις πού. κι* άπ· τόν 
καΧδτεοο μεταφραστή, παθαίνει ένα  κεί- 
ιιενο. Ανακαλύπτουυε σ* αδτή τήν ποίηση 
ιιιά’ έπίδραση »ής δυτικής Φιλολογίας. Ο ! 
ποιητές τ β ν  -Χάΐ-κάΤ» δέν  P u c ,va v  Ααυν- 
KivTfto· ά^ό τήν «ίστοοία πού ό παλιός 
νδσμος σπέονει σ*δλους τούς αίώνες σάν 
κόκκινη  νύοη». Τ ά  ποιήματα αδτά είναι 
έμπνευσμένα '  Από τοπία τής *Άπω  ’ Ανα 
τολής. Ποιός £έοει υέ πόσες Αλλαγές 
Φτάνουν σέ μ α ς ! ·0  Τράν-Βάν-Τούγκ 
Βοίσκεται κοντά  στό πρωτότυπο δσο το»“  
εΤναι δυνατό. "Όμως πόσο μακρυά Λ-τΛ 
tific  εΤναι αύτό τό  πρωτότυπο'  Ό  Έ λ -  
ήετός δοκιμιογοάΦος * Ε ο Ν  νχέ  Μοντυο- 
λ έ ν  στό σηυαντικώτατο Β ιΒλ ίο  του *Οο- 
οάνιο Κράτος^, παίρνοντας γ ιά  παοάδε·- 
νιια τά ποιήυατα τού διάοηυου ήι-Τε-Π*. 
βρ ίσκει σ· α δτά  τό είδος τής φιλολογίας 
πού εΤναι έντελώς Αιιετάφρσστη — πολύ 
συχνά κα ί γ«ά τούς Ρδιους . Ακόμα τούς 
συμπατριώτες τού ποιητή. » "Α ν  αεταφοά- 
σ ο . γοάφει. λέζη ποός λέ£η τίς είκοσι 
συλλαβές ένός ποιήυατός του. ποιός θά 
ιιποοέσει νά  καταλάβει τό νόημά του 
Κ α ί ποοσ»έτει r  «·νπάοχει σ* αδτά ένα 
πλήθος Από λεπτούς Λπαινιγμόύς σέ κά
θε στίχο πού γοάφει ό ποιητής. Κ α ί υε- 
γαλότερος ποιητής εΤναt κείνος πού μπο- 
οεί νά συνδυάζει μέ καλαμπούρια τή μου
σική δμοοΦίά τής φρά-*ης μέ τό βαθύ νό 
ημα κα ί τ Ις  Ατέλειωτες ποιητικές *οο- 
σευχές*.

Ό  Τράν-Βάν-Τούγκ μδς λ έ ε ι :  «*Έζω 
άπό τήν ποίηση δέν ύπάρχει οδτε Αληθι
νός πλούτος, οότε Αληθινό μεγαλείο*. 
ΘΑπρεπε έδώ  νά  συμφωνήσει κανείς  μέ 
τό νόημα πού δ ίνει στήν ποίηση ό  συγ
γραφέας. *Ό μω ς λέει Α κό μ α : «βΟ  κό
σμος μελλοντικά  θά κυβερνιέται άπ' τούς 
ποιητές κα ί δχι άπ* τούς πολιτικούς*." **

Ο Ι καλύτεροι Κ ινέζοι ποιητές ύπήρ- 
ξανε βέβαια κάποτε κα ί ύπέροχοι κυβερ
νήτες. Ό μ ο ις  Αλλοι, χω ρίς νδχουμε καμ-

μιά  πρόθεση νά  τούς μειώσουμε, ύπΑρ- 
ξαν συχνά  μέθυσοι, μέ πνεί3μα έντελώς 
Ανίκα νο  γ ιά  κάθε δημόσιο λειτούργημα.

Μ ΙΑ  ΝΕΑ ΟΠ ΕΡΑ  ♦

Τώρα πού τό «Peter Grimes· τοΟ ΜήρΙτ- 
rev πρόκειται ν" άνεβαατεΐ στήν 'Αμερική, 
στή Στοκχόλμη* στήν 'Αμβέρσα, στήν Κο- 
’τεγχάγη καί στήν "Ελβετία, τώρα πού ξε
σήκωσε ré  παγκόσμιο ένδιαφέρόν, μερικοί 
Απ' τούς περιοσότερο συντηρητικούς Kpiti- 
κούς μας βιόστηκαν νά δηλώσουν « . . .μ ά 
λιστα, έμεϊς δέ λαθευτήκαμε, δέν εΤμασταν 
υπερβολικοί λέγοντας δτι είναι μιά Οπερα 
μεγάλη».

Τούς τιμάει βέβαια τ’ ότι άναγνώρισαν 
τόν έκπληκτική πρωτοτυπία τοΟ Βενιαμίν 
Μπρίττεν. Πραγματικά, ή δπερα αύτή κρά 
τησε τό "Αγγλικό * οινό υέ σταμστημένη χήν 
άναπνοή άπό δέος καί θαυμασμό.

"Ο  συνθέτης Ιγραψε μιάν Οττεοα πού μπο
ρεί νά τήν χαοεΐ ό καθένας μας. Τ ό  λιμ- 
ποέττο της είν^ι γραμμένο στά κοινά Α γ 
γλικά. εδκολονόητο καί εύχάριστο. Χρησι
μοποίησε παλιές παραδόσεις πού μδς έπη. 
ρεάζουν άθέΧητά μας. Ή  δπόθεσή της Εχει 
πυκνή δραματικότητα πού συγκλονίζει καί 
τούς πιό σκληρόκαρδους Ή  υουσική τηο 
δέν πέφτει σέ λάθη τεχνικά, άλλά όστερεϊ 
σέ φαντασία.

Ό  ίδιος 6 Μπρίττεν λέει δτι μιά άπ' τίς 
προσπάθειές του ήταν «ν· Αποδώσει τούς 
μουσικούς τόνους της 'Εγγλέζικης γλώσσας 
σ· δλη τους τή λσγαοότητα, τή λευτεριά καί 
τή ζωντάνια, πού Από τό θάνατο τοΟ Purce ll 
καί δώθε τόσο σπόγια συνσντοΟυε*. Σπά
σαμε. τέλος πάντων. τΛ σφιχτό άγκάλιασμσ 
τοΟ Βάγκνεο καί τοΟ Βέοντι.

Ώ ττόσ β  ένθ  κέοδίζβυμε «έ Απλότητα δέν 
γάνουμε οΟτβ σέ βάθος οΒτ* σέ τεχνική. 
Αότό πού ποανυατι^Α Αζ'ζει ν* Αναόέοου 
με Απ· τόν «Pe ter Orlm e«» εΤ^σι τό πώ·- ό 
Μπρίττεν γοηοιυοποίησε τό κόρο. Γράφον
τας μ·ά δημοκρατικό δπερσ. Eôreoe στό 
κόοο ποώτο ρόλο. Στή  σκηνή τηΟ καπη- 
λεισΟ τό κόοο τραγουδάει Ενα θαυμάσιο 
καί ρωμαλέο Ρόντο, πού τό κάβε' γιά υιά 
στιγμή τό τοαγούδι τοΟ Grim eô *Ουως τό 
κόοο κερδ'ζβι ξανά καί συνεχίζει μέ Αλοένσ 
αόζανόμενη 1αφαΛη Τ * σότί μσς τό θ*λγε 
ή μουσική δείιοτβγνία, τόσσ "τή σύλληψτ 
βσο καί στήν Ικτέλεση τοβ Εογσυ

Στήν έπόυενη πράξη, τά τραγούδια το( 
κόοου (τό πληθσς μέσ* τόν έκκ>ησιάί συμ 
πλέκουνι-αι στ·νθετικά uè τά τοανούβισ τών 
πρωταγωνιστών π©0 Βοίσκβνται *ξω άπ·"δ- 
τήν Τ ό  δοσματικό Αποτέλεσμα εΤναι Ιντονη 
κ ι’ όλάκεοη ή σκηνή π>ηυμυο«ζβι άπ" τό 
οΤ'τθημα αιδς Επικείμενης τοανωδίσς."

Σ τήν  τελευταία πράξη. τΑ π>όθ-ς Α λ λ ά 
ζει Αναζητώντας τ^ν Orlm es ιιέ όανάρισ 
υέσ· τήν όμίχλη Φωνάζουν Απανωτά μέ 
ποοφητικές *  ο αυγές. .«Pe te r Grime*·’ 
«Pe te r Grim es*, πότε πέοα ποός τό δ ιά 
στημα. πότε πρόΓ τό κοινό ποοστσκ-ι-ά, 
σγεδόν προκλητικά κι* άλλόκστα. Ο ! σπά 
νιες γεμάτες φαντασία y o p iv ir  "ελίδες ι ά· 
νεφπν τό κοινό ιιας Στήν σκηνό »τδτή κυ· 
οισογσΟν σγεβόν άβάστσγτα ό πηνεηή σ·ω- 
πή πού Ιπικοστεΐ Ανάμεσα στίςήτηρές κρσ*·- 
ν*.ρ «Peter Grim es·. .«Pe te r ΠΗτηε*» ««ai 
ατή σκ>ηοΛ Ακινησία τών τραγουδιστών. 
Ι«σ ι πού τά πάντα Λον^δγται ιιέ τόν Αντό- 
χηση ένός τοβλ>οδ πάθους.

Πόσο μιλάει A ·ΐ"υσι<Λ - "0  Μπσίττεν— 
σχεδόν βέν χρειάζονται τ A  λόγ·α. ΜΊκ·>*·- 
κτική ααφόνβισ Αποδίνει τΙς π·ό λεπτές Απ". 
νοώσβις τών γαοσντΛ-^ων τσύ«* Αντιμαχό- 
μενσυς πόθους, τίς δυό β4»ε·ς êv>e t*iv«i·  
σήματος, τήν τχηνωδία κηί τόν κσλωσδνη. 
τόν άνοηαία. τόν πακοόθεια -ό  πηνα*σ U O U -  
"ΐκό  νλώσσα του διη^ιέται άβίαστα δλη τόν 
Ιστορία Μουσική κοί λ·μπρέττο εΤναι τόαο
σφιχτά δευένα, πού δόσκηλα τά *ενωοΙξου-

Ο  Μπρίττεν κεττάφεοε ατόν βπεοα. π©ά 
εΤναι τό πεοισσότεοο π*»λ»*»πλΡκα υθ·Όΐκό 

«·α συνταιριάσει τό πρωτότυπο ιιέ τό 
λαγαβό.
*“ ·Η ίδία  νά νοηπιμοποιόσει τό ποίημα το** 
Π  Tn ihhe σάν θέιισ. e^a» τβθ Τδ·ου τού 
Μπρ(τ»*ν "Ισ.ύς μάλιστα εΤναι πιό Αληθινό 
νά ποδμ· πώς **  ποίημα αδτό («Μ 'Α  Κω μό
πολη·) τςιΠ "τάθηκε Εμπνευση. * δ* »Α -λ  Ρ· 
>" υ λ λιυπρίτχο τ *  γοοστάιιβ στόν Montagu 
banter *<Ά>ΐτερα Λ*ν θά μπ^οοΠοε νά 
νοσΦτεΤ. γ*ατί δυνσμώνε* τ ' Αποτέλ·α«ια τ* γ 
ο«οσσσ<- σαφήνειας πού ή μουσική δη'· 
Μΐ«υονεΤ.

Ανέλιξη τη* ύπόθεση'· efvet πετ·*νηιι|νη 
ν·ατί πο^τα πρώτα δέν θέλει νά υ β " κΑνει 
νΑ πισ-έφ-ιμιε —βπω" ποοσποθεΤ ό Crahhe 
π-A πηΐηαά του—πώς Ενας ναραχτόΛσς κα
κός εΤνα* πέοσ νιά πέοα τέτοιος, θ δ-t ο* 
ένάρε*οι εΤνα· Αγαθοί σ· β>α τους. "Γδώ  σΐ 
συμπάθ»ιέΓ u a c  uo ioà£ovra i Αέν unoa^Oue 
ν *  11ό ναιώσοιιμε πόνο ν>ά τόν «Αθλιο» 
•ίι-ιαά *Οιιως τό πληθης Ιγ * ι  τό  δίκηο ιιέ 
τό υέοοΓ του βταν θέλει νά ποοατατέφε· 
Απ· γΑ νόνια τοΟ Grim e« Β”νσ »ιικηό π-ηδ! 
w "0v#i στό θοδλεφό του "A ” '  τήν άλλη 
ώστόσο ρ»Λτιόιιαστε. Εγουν δικαίωμα νά τόν 
λυντσάρουνε, εΤναι σωστό νά τοΟ κλείνουν* 
κατΑιιΟυτοα τί*· πόοτες. νά τόν Απομονώ
νουν άπ* τόν κουω νία  τους :

βΟ  Grim ée όλαφάνεοα δέν εΤναι τδπος 
συνηθισμένος. Είναι περισσότερο τοαχΛς, 
πιό άν.οοϊκος Απ" toùc γοοιανούς re»*, βμως 
ταυτόνοανσ εΤναι λινώτερο δπακριτός. πιό 
πολύ εδαΐαθοτος Πσθαίνεται Από παοΑοο- 
ρους θυμαδς κ ι" Από καλωσύνρτα όνειρα.

(·) Ά π *  τό "Αγγλικό περιοδικό «New
T heatre» τβΟχσς Φεβρουάριου 46.

"Ισως «Τναι Ενας ποιητής άπωθημίνος, άλλά 
πάντως Ενας χαραχτήοας πολύπλευρος Στό 
χωριό του—Ενα ψαράδικο κάπου οτήν άνα- 
τολική άκτή τής "Αγγλίας—τοΟ ψέρουνται 
δίχως κατανόηση. Αδιάφορά, τόν περιφρο- 
νουν, τόν έχθρεύουντσι. Μ όνο δυό, 6 Μπολ· 
στρόουνί κ ι"  ή ‘Ελένη ξεχωρίζουν τό κσλό 
πού ύπάρχει μέσα του—δέν μποροΟν ωστό
σο νά  τόν σώσουν, γιατί Εχει πιά νερά 
γαντζωθεί πάνω στήν Μ οίρα πού ό Τδιος 
χάραξε y iá  τόν έαυτό του.

Κατανοούμε τήν περηφάνεια του. άλλά 
βλέπουμε πώς μάχεται γι"άνωφέλευτους σκο
πούς, δτι θ ' άποτάχει γιστί προσποθΓί λο- 
θευένα. Νοιώθουμε πώς ή γενική άπέναντί 
του Εχθρότητα είναι Αδικαιολόγητα σκληρή, 
δμως Απ* τήν άλλη μεριά ξέρουμε πώς ίσως 
Τσως δέν · & π « φ τ ι  στό όογισμένα χέρια τοΟ 
övXcu. &ν Εκείνο τό ζευνάρι τών κακόβου
λων ένθρών του δέν πότιζε τούς γωηιανούς 
υέ τόσες συκοφαντίες Ενάντιά του. "Ετσ ι Λ 
δραματική κορύφωση ξεσπά. σφιγτοδεμένη 
καί δυναμωμένη Απ' τή μουσική, πού πότε 
Αποστηθίζει τό θέση τοΟ δγλου κοί πότε 
τοΠ Grimes. Τελικά δλα γαληνεύουν δπως 
κσ! στήν άογή καί σβύ'Ό υν υιά συνηθισμέ
νη μέοα σέ κάποιο γωριό «Jtapá6ov. καί 
μείς Τσως νοιώθουμε κάποιο πικρό οΤσθημσ 
πού άφίνει ή άμπωτη κ Γ  ή παλίρροια τοΟ 
νεοοΰ.

Σ τά τρία πρελούντια κάθε πράξης, ή μου
σική εΤνσι πλημμυρισμένη άπό τέτοια να· 
λήνη. Λένουν όλόκληρη τόν δπεοσ σ " Ενα 
Αρμονικό σύνολο ποό ποσΟνβι ttc  καρδιές 
κι» άναδείχνει τίς μουσικές ςτβλίδες σέ Εργο 
ΤΕγνης.

Κ ι"  Ενα τελευταίο σημείο ϊ  Ά ς  μόν tino- 
θεί wfbc ή δπεοα erótó · δέν Ινε ι ναθόλου 
μελωδίες·. Τ * Ασυνήθιστα μουσικά κομμά
τια ποέπει ν ' Ακούγουντσι περισσότερο άπό 
μιά Φοοά γιά ν" Αποδώσουν ό 'ά κεοη  τόν 
Αξία τουο. *Οταν θάνετε Ακούσει τόν δππ 
οα τοΟ Μποίττεν κάμποοες φορές, ΘΑ τόν 
βρείτε πλούσια σέ μελωδίες Απλές καί νλυ- 
»Er, "ο δ  μποοοδν νά σίγομουρμουρίζοντσι 
άπό τόν καθένα μσς.

Μ ·τάφ ραση : A . N .

'  Ν Α  Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Ν Ε Γ Ρ Ω Ν
Ό  νέγρος ήθοποιός καί σκηνοθέτης 

Ρ ό ι ι π ε ρ τ  " Ά  ν τ α μ ς ,  ποοσπαθεΐ νΑ  
συγκοοτήσει φέτος στό Λ ονδ ίνο  Ενα θ ία 
σο μέ νέγρους καί λευκούς ήθοποιούς 
κα\ υαζύ τους ν* Ανεβάσει μέ κα ινούργια  
σκηνοθεσία Α γγλ ικά  καί Αμερικανικά  
Ερνα.

Π αλαιότερα, Ενα  Απ" τά  περισσότερο 
σοΒαοά Εμπόδια πού δυσκόλευαν *ό σχη- 
μστισμό ένός παρόμοιου θ«Ασο·ι ήταν τ" 
δτι στόν Εύ ο ό π η  Βέν  ζοθσαν νένρο ι ήθο- 
ποιοί. *Ομω ς Απ» Αφορμή τόν πόλεμο, κυ 
κλοφορεί τώρα Ενας σοθαοός Αριθμός άπό 
μαύρους ήθοποιούς μέ ταλέντο x a t  γι*αύ- 
τούς ή προσπάθεια τοΰ *Ανταμς t tva i 
μοναδική εύκσιρία .

Σόμερ α , οί ήθοποιο! αύτοί ποο^ιμανε 
νά  κάνουν άλλες δουλειές παρά νά παί
ζουν σέ κουτούς καί τιποτένιους ρόλους 
ύπηρέτη ή χαασριέοη. *Α ν  ώστόσο πετύ- 
γουν στήν προσπάθεια τους, τότε Ασφα
λώς οί θεατρόφιλοι ΘΑδ ο Ον μέ  πολλήν Εκ- 
-τληξη πόσα πλούσια ταλέντα ύπάρχουν 
Ανάμεσα στούς γέγρους.

■Άλλοτε ύπβονε κα ί μιά ΑλΛπ άντίροη- 
ση. τ " δτι Βέν Ενουμε Εργα  κατάλληλα 
ν ιά  νέγρους. "Ο  Ά ν τ α μ ς ,  μέ τό ρεπερτό
ριά του δ ίνει Απάντηση α· αύτήν. Στήν  
Φετεινή θεατρική π«οίοδο θ* Ανεβάσει 
τά  «Αύτοκοάτοοας Τζόουνς·καΙ··ΩΧα τά 
π α ιδ 'ά τοΰ  θ ε ο ΰ  Εγο'·ν φτερά» τοΰ Ό ’νείλ . 
»A  «Π οάσινα  Λε·βάδισ· τοΠ Μ . ΚΑννελυ. 
τό  «να ΐτή* τοβ Γ .  Λ. Ρ . Τζέίμς . «Τ " όνε·- 
οοσαρμένο παιδί* τοΰ "Π·νε1λ κα ί τόν 
."Τθαγενή* τοΰ Ρίτσαοντ ΡΑΤτ.

•Εντός δμως Απ" αύτά. ΛπΑργούν κ :β 
άλλα νραιιυένα  Απ* τΑν Π. Γρ ή ν  Ααν- 
κστόουν Χιούζ κι" Α·*" τόν Ιδ ιο  τ*'· "Άν- 
ταας. Τελευτα ία  μάλιστα Α Χέοιιπεοτ 
Μάοσαλ υαζύ μέ τή ν  Φ οέντα  ΜπρΙλλιαντ 
Ενοαφαν Ενα Εογο  υέ Απόθεση τΑν ποώτη 
Ν έν ο ικ η  Δημοκοατία  μέ τίτλο « Ό  Μαΰ- 
o o r Αύτοκοάτοοας».

Πέρσυ πάλι, Ανεθάστηκαν στή Ν έα  *Υ- 
όρ·<η όοισμένα  νέγρ ικα  Εογα  ιι· Εξαιρε
τ ική  έπιτυγξσ. «Τ ά  πράσινα λειβάδια· κι* 
Α Απεοέττα «Π όονκυ  Εντ Μπές» τοΰ Ντύ 
Μπόουζ. τής ΧέΟγουαρντ κα ί τοΰ Γκέο- 
σ νο υ ίν  eFccpoO iaai σήυροσ  «λασικΑ. Με* 
νά λες  πιέννες Εκαναν Επίσης Α «Μθανε- 
>·ός· πού σκηνοθετόθηκε Απ" τούς “ Οοσον 
Γουέλς καί Τζών ΧΑουζιισν. οί «θυγατέ- 
occ τής Μάμπσ» τοΰ Ν τύ  Μπόουζ κα ? χδς 
ΧέΟνουαρντ, τΑ «Μ ιά  καλύβα στόν οΰοα- 
ι»Α· κα ί τΑ «Τρέχα  μικρό παιδάκι» τοΰ 
Χώ λ Τζόνσον.

Σ τ ά  κλααικά  ο ί νένροι ήθοπαιοΣ κάνουν 
θαύματα. Τ* "Ομοσπονδιακό Οέατο« τ ο "  
ΧΑολεμ, στόν όμώνυμη συνοικία  τδς Ν . 
"Υόρκης, Ανέβασε «Μ Α  κ u π ε θ» μΈ ξο νη  
πρωτοτυπία, διδαγμένο  άπ’ τΑν Γσυέλς 
κα ϊ ^όν Χάουζμαν. "Επίσης Ισάξια  δόθηκ* 
Α «Μ ικάδος* Απ* τό  "Ομοσπονδιακό θ έ α 
τρο το ΰ  Σ ικ Α ν ο υ . Σ "  αύτά ποέπει νά 
ποοστέσουαε «τ" "Ό νειοο  τής καλοκα·οι- 
νής νυ χ τ ιά ς , πού παίντηκε μ " Εντελώρ 
•κοωτότυπη σκηνοθεσία Απ" τόν θ ία σο τών 
Ν ένοω ν.

Ή  Επιτυχία τους στά κλασικά  ήταν τοσβ 
μ εγά λη , ποό Αμέσως μετά ό θ ία σος τών 
Ν έγρω ν Ανέβασε τό  «Κά ρ μεν Τζόουνς»—  
τό σουξέ τοΰ 1944 τής Ν . "Υόρκης κι"·ΰ- 
στεηα τό άλλο μεγάλο  σουξέ τοΟ 1945 του 
Μ πρόντγουέΐ « "Ά ννα  Αουκάστα».

*Εξω  Απ* τίς  Ε ν ω μ έ ν ε ς  Π ολιτείες οί

θίασοι τών νέγρων ε ίχα ν πάντα μικρή 
ζωή. Σ τ ή ν  Ά φ ρ ικ η  Εμφανίστηκαν μερικοί- 
Ά π *  αύτούς ό  πιό σοβαρός ήταν 6 θ ία 
σος Μπάντου πού Ιδρυσ ε στό Γιοχάννεσ. 
μπουργκ ό· Ά ν τ ρ έ  Β ά ν  Γκύζεχεμ—ά κρ ι
βώς πρίν άπ* τόν πόλεμο. "Ωστόσο σήμε
ρα δέν Εργάζεται κι* Ετσι πιθανότατα ό 
θ ία σος τοΰ Ά ν τ α μ ς  θδνα ι ό μοναδικός 
στό είδος του.

"Η  προσφορά τώ ν νέγρω ν στή μουσική 
καί στή διασκέδαση στάθηκε τά  τελευ 
ταία 50 χρόνια  Α νεχτΙαητη . Είναι, γ ε γ ο 
νός άκόμα δτι οί νέγρ ο ι είναι συχνά 
προικισμένοι μέ σπουδαίο θεατρικό τα
λέντο κι* δτι γ εν ικά  Εχουν  ̂  Ικανότητες 
νά κατανοούν καί νά έρμηνεύουν θέατρο,

Ο  Ρ Ο Μ Π Ε Ρ Τ  Α Ν Τ Λ Μ Σ

πού δέν τίς βρίσκουμε εΟκολαΐστοΟςίλευ- 
κούς ήθοποιούς.

*Ενα  θέατρο σάν αύτό πού θέλει νά 
Φτιάξει ό Ά ντα μ ς , συγκροτημένο Από ή
θοποιούς νέγρους καί λευκους, θά προ
σφέρει στήν προσπάθεια νά δημιουργη- 
θεΐ μιά πλατύτερη κατανόηση του προ
βλήματος τών Νέγρων Απεριόριστη βοή
θεια. *Ενα  θέατρο τέτοιο, θά συντελέσει 
ούσιαστικά στό νά διαλυθούν οί Φυλετι
κές προλήψεις καί θά γίνει μοχλός νά 
ξερριζωθουν τά πιό σοβαρά Εμπόδια, ένω 
παράλληλα θά βοηθήσει νά διαδοθοΟν 
καί νά πιάσουν ο! Αρχές τής άνεξιθρη- 
σκείας.

Φ ΕΣΤ ΙΒΑ Λ  ΣΑ1ΞΠΗΡ
01 υπεύθυνοι τού θεάτρου ΣαΙξπηρ στό 

Στράτφορντ— ον— " Α ϊδν κατάστρωσαν σχέ
δια γιά  ν* Αναπτύξουν τό κέντρο αύτό ά; 
κόμη περισσότερο γιά  χάρη, δχι μόνο το3 
άγγλικοΟ κοινοΟ άλλά κι’ δλων αύτών πού 
ά-.απούνϊ τή δραματική Τέχνη σ ' δλο τ4ν 
κόσμο. Τό θέατρο αύτό. χτισμέ ο  στήν 
κοοδιά τής ‘Αγγλίας, μέσα στήν ίδια  τήν 
ττόλ·, πού γεννήθηκε ό ΣαΙξπηρ, είναι μ ι* 
ό-.ταπόδοση καί μιά άναγνώριση τ" 6»τα 

«Γτρι: πλούτου πού χάρισε στή·.· Ανθρωπό
τητα ό μεγαλύτερος άπ’ τούς ΒρετσνκΛς 
ποιητές.

Ό  Διευθυντής τοΰ θεάτρου Σέρ Μπέρρυ 
Τζάκσον, Α ν ε ο ίο Γ ν ω α ε  τή έργα πού θ' άνε- 
ίαστούν ατό έρχόμενο Φεστιβάλ ΣαΙξπηρ. 
Ή  έκλσγή τους στάθηκε περισσάτερο μιά 
αντιπροσωπευτική τομή πάνω στό Σαιξπη
ρικά ρεπερτόριο παρά ένα ξεδιάλεγμα άπό 
«ά πιό λαοφιλή έργο του, γεγονότ πού 
όοίχνει βτι έγινε μιά Φωτισμένη άρχή. "Α
νάμεσα σ’ αύτά πού διαλέχτηκαν εΤ.σι τό 
«Χαμένος 6 Κόπος τής Αγάπης», κωμω
δία άπ- τ!ς πιό νεώτερες. παραγεμισμένη 
μέ λόγιες έξοπνάδες κΓ_ έπινοήματα τόσο 
τής μόδας στά χρόνια τής ‘Ελισάβετ, άπ’ 
δπου ώστόσο μπορεί νά ξεχωρίσει κανείς 
τήν μεγαλοβυία πού στήν άκμή της στύ
λωσε τόν Σαίξττηρ τόσο πολύ πάνω άπ' 
τό έπίπεδο τών συγχρόνων του.

θ ’ άν·εβαστοΰν άκόμα τό «Όπως Αγα
πάτε» καί τό «Μάκδεθν. δπου ό ποιητής 

φτάνει στήν κορυφή τής τέχνης του στήν 
«ωμωδία καί στή,. τραγωδία. Απ’ τά 
Ιστορικά διαλέχβηκε ό «‘Ερρίκος ό Ε '» ,  
πού εΤναι ή δραματοποίηση τοΰ υα,-ητ ι- 
κοί πνεύματος τών Βρετσννών. Τό  πολύ 
λίγο γνωστό «Μέτρο γιά Μέτρο* θ' Αντι
προσωπεύσει έναν ΣαΙξπηρ πού πέρασε 
μια περίοδο πίκρας κ Γ  άπαγσήτευσης, έ
νώ ή γαλήνη, ή ώριμότητσ κ Γ  Ισορροπία 
πτΰ προβάλλουν στό γέρμα της ζωής του, 
θά μάς φανερωθούνε μέ τόν «Κυμθελίνο* 
καί τήν «Τρικυμία*.

Γιά .ά όπάργει Αδιάλειπτη άνερ-έωση στλ 
σκηνοθεσία, κάθε έργο θ* άνεβάζεται άπό 
βισφρρετικό σκηνοθέτη, ‘Ελπίζουν άκόμα 
Λτ« ό θίασος θά μπορέσει Οστερα άπ* τό 
Φεστιβάλ νά περιοδέψει στίς ‘Εν, Πολι
τείες κοί στόν Καναδά. Προσκλήσεις στάλ- 
Φτκςεν άπ* τή Νότια ‘Αφρική, τήν Αύττρα- 
ΧΙα καί τή Ρωσία. Άλλά είτε πραγμα- 
•σποιηθούν τά τουρνέ αύτά είτε δχι. ένα 
ςΤνρι σίγουρο βτι στό μέλλον ή Απόδοση 
τού θιάσου Στράτφορντ θά δασύνει πολύ 
στό, όγώνα πού θά κά-ει ή 'Αγγλία γιά 
νά τής άνττγνωΡ'στούν τή πνευματικά 
πρωτστόκια κα! γιά νά μπορεί νά χαρίζει 
ο-ούς Φίλους τής Θεατρικής Τέχνης όλα.· 
τού κόσμου καλλιτεχνικές Απολαύσεις.
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Κ ρ ι τ ι κ ή
Β Ι Β Λ Ι Ο
Δ. Χατζί) : «Φω τιά», Μυθιστό

ρημα.
Ά ν  δέ γελιέμαι, ό Δημήτρης Χα 

τζής παρουσιάζεται τιόρα γιά πρώτη 
φορά ατά γοάιιμαια μέ τό μνθιοτό 
ρηιιά του «Φωτιά». Κ" είναι Αλήθεια 
V  Απορεί κανένας μ’ αύτό τό νέο 
ουγγραφέα πού άπό τό πρώτο τοο 
κιόλας ίργο δείχνεται κάτοχος τόσης 
μαστοριάς. Γιατί ή «Φωτιά*, πού εί
ναι τό καλύτερο γιά τήν ώρα βιβλίο 
τής 'Αντίστασης, συγκεντροίνει καί 
δλα έκεΧνα τά χαρίσματα πού τήν 
κάνουν άξια νά σταθεί πλσΧ ατά 
ωραιότερα κείμενα τής νέας μας 
πεζογραφίας.

Τό μυθιστόρημα πού δημιούργη
σε στήν Ελλάδα ή νέα γενιά τών 
πεζογράφων μας είναι σχεδόν Απο
κλειστικά Αστικό μυθιστόρημα.

Ό  Δημήτρης Χατζής έρχεται πρώ
τος τώ'<α, ύστερα Από τόν Κωσταν- 
τίνο Θεοτόκη, νά μάς μιλήσει γιά 
ζωιιάχους. νά τούς κινήσει μέσα στό 
8ικό του; κλίμα, καί νά στήσει 
μπροστά μας ένα διάκοσμο, πού 
φορέε-φορές μδτ θυμίζει τή γνοόρι- 
μη oè μθ,ς toO «Και«·
δικού» καί τοΟ «Καραβέλα».

Εξό ν  δμως Από αΰτά τά τυχαία 
κοινά έξωτερικά στοιχεία, δέν ύπάρ- 
χει κ’ ή παραμικρή έστω συγγένεια 
Ανάμεσα στούς δυό αυτού; πεζο- 
γράφους.

Ό  Χατζής πρέπει να δεχτούμε 
διι ξέρει καταλεπτώς τή ζωή του 
χωριού. Στούς χαραχτηρισμούς των 
τύπων του ποτές ôè λαθέβει, x οι 
περιγραφές του έχουνε χρώμα καί 
Ακρίβεια.

Γιά νά μάς μεταφέρει δμως σια 
χωριά τής Ρούμελης όπου ξετυλίγε
ται ή υπόθεση τής «Φωτιάς», χαί 
γιά νά μάς γνωρίσει μέ τή νοοτρο
πία τών ανθρώπων τού κάμπου καί 
τού βουνού, δέ θά καταφύϊει οτή 
ρεαλιστική τέχνη τού Κερκυραίου 
λογοτέχνη. Βέβαια δέν κάνει μυθι
στόρημα «ήθών». Μά κ’ ή ψυχρή 
κ1 εξαντλητική περιγραφή, xcl ό 
μακρύς διάλογος, είναι τρόποι δλό- 
τελα ξένοι στήν Ιδιοσυγκρασία του. 
Μιά λεπτομέρεια τού είναι αρκετή, 
μιά λεπτομέρεια δμως πού Από μέ
σα της νά διαφαίνεται μιά πραγμα
τικότητα,

Ή  ζωή τού χωριού δέ γεννά στό 
Χατζή τήν άνία. Ούτε ή καθημερι^ 
νή παρατήρηση τών ξωμάχων τού 
ξεσκεπάζει ανθρώπους πού κινούν
ται άποκλειστιχά άπό τά ζωώδιχα 
ένστιχτα. Ό  πεσιμισμός τού Θεοτό- 
χη τού είναι όλότελα Αγνωστος. Γ Γ  
αύτόν οί ξωμάχοι του είναι καλοί, 
«πέρα γιά πέρα καλοί, χωρίς κανέ
να ψεγάδι», και μερικοί κακοί, «πέ
ρα γιά πέρα κακοί, χωρίς καμμιά 
καλοσύνη». "Ισως μάλιστα τό τελευ
ταίο νά μήν τό πιστεύει καί τόσο 
άπόλυτσ. Γιατί ή αγάπη του γιά 
τούς ανθρώπους πού τόν ξεχειλίζει, 
τόν σπρώχνει νά μπεί βαθιά μέσα 
στήν ψυχή τους, νά παραμερίσει τό 
τραχύ έξωτερικό πού πολλές φορές 
μ' αυτό μάς ξεγελά δ απλοϊκός Αν
θρωπος. μή θέλοντας νά φανερώσει 
στό διπλανό του τήν καλοσύνη του.

Ακόμα δμως λιγότερο ή «Φωτιά» 
είναι ψυχολογικό μυθιστόρημα. Μο
λονότι οί τύποι στέκονται ζωντανοί 
μπροστά μας καί κάθε κίνησή τους 
χαί κάθε κουβέντα τους είναι σω
στά ψυχολογημένες, μολονότι — ως 
ένα σημείο δμως μονάχα τού βιβλί
ου — παρακολουθούμε τήν Ανάπτυ
ξη τής προσωπικότητάς τους (δπως 
γίνεται μέ τήν Αυγερινή), έντονιοις 
ό συγγραφέας δέν έχει τήν πρόθεση 
νά σταματήσει οτά ψυχολογικά κα
θέκαστα, νά τά ύπογραμμίσει καί

νά τά Ικμεταλλευτεϊ μέ τρόπο τέ
τοιο ώστε νά τά κάνει κύριο σκοπό 
τού έργου του. Κείνο πού κυρίως 
τόν ένδιαφέοει είνσι τό δράμα τής 
Αύγερινής, ένα δράμα Απλό,^μά καί 
γι* πύτό πιό συγκλονιστικό, ένα δρά
μα δ που ή ίδια δέ μετέχει παρά 
παθητικά, γιατί δέν είναι παρά τά 
τραγικά περιστατικά πού συντελούν- 
τσι γοργά γύρω τη;, καί πού σ’ «ύ· 
τά δέν έχει μήτε τή δύναμη, μήτε 
τή διάθεοη, μήτε τόν καιρό ν’ άντι- 
δράσει. Ακόμα λιγότερο έχει τόν 
καιρό ν’ άποιιονωθεί στό» έαυτό της, 
χαί νά φτιάξει μ ά δική της ζωή 
καμωμένη μέ τά όνείρατα καί τούς 
πόθους της πού θά συντρίβονταν 
στό τέλος μπςός στήν πραγματικό
τητα.

Ή  «Φωτιά» Ιχει ί»α διπλό μύθο. 
Άπό τύ μιά μεριά ένα μύθο χα 
θαρά Ιστορικό, τήν ίστοοία τής 
’Αντίστασης, χπί άπό τήν Αλλη τό 
δράμα τή; Αύγερινή;. Αύτοί όιιως 
οί δυό μύθοι ταυτίζονται Απόλυτα, 
τά δυό πλάνα το« πίνακα, πού θέ
λει νΑ μά; άναπαραστήσει δ συγ
γραφέας, σιιγχέοντπι, γιοχί στήν
ούσία ίσως δέν Λπάρχει παρά μόνο 
ένα πλάνο μέ Αδρέτ πινελιές καί 
πάνω σ’ σύτό είναι Ιστορημένα μέ 
άχνές γραμμές τά έπεισόδια τής 
Αύνεοινής.

"Ετσι ή «Φωτ'ά», πού φαντάζει 
σά μιά μεγαλόπρεπη καί πιστή Α
ναπαράσταση μιάς ήρωΐκής έποχής, 
είναι—περισσότερο άπό ένα μυθι
στόρημα—ένα έπος.

Ά ν  δ Δημήτρης Χατζής περιο
ρίζονταν σ’ ένα ή σέ δυό έπεισό
δια τού Αγώνα, κ ’ έδινε περισσότε
ρη θέση στή ζωή τών ξωμάχων 
του, θά έδινε τότες καί στήν Αΰ- 
γερινή δ λες τίς εύκαιρίες νά σταθεί 
μιά Αληθινή πρωταγωνίστρια. Γ ι 
ατί ή Αύγεοινή τής «Φωτιάς* δέ 
διαθέτει βέβαια δλα έκείνα τά 
στοιχεία πού είναι Απαραίτητα σέ 
μιά ήρωίδα μυθιστορήματος. Κ ι’δν 
κρατά αύτό τό ρόλο. και τόν κοα- 
τά Αξια Από τήν Αρχή ώς τό τέλος 
τού βιβλίου, αύτό τό χρωστά Απο
κλειστικά στόν τύπο της, ένα τύπο 
γυναικείο άπό τούς ώρπιδτερους 
πού δημιούργησε ή νεοελληνική 
λογοτεχνία.

Ή  Αύγερινή δταν, ύστερα άπό τ 
Λδέρφια της, άποφαοίϊει ν* Αφήσει 
τό σπίτι της γιά νά πάρει κι αύτή 
μέρος στό κίνημα τής ’Αντίστασης 
είνσι μιά χωριατοπούλ-α πού δέν 
έχει Ακόμα νιώσει δτι είνσι γυναίκα.

Όταν βρέθηκε πάνω στό βουνό, 
δ γιατρός τού νοσοκομείου, όπου 
χ’ ή ίδια υπηρετεί, καί πού τής 
κάνει τά γλυκά μάτια, είναι γΡσύτή 
ένας έχθρός. Μά δέν είναι δ μάνος 
πού τήν κοιτά έτσι παράξενα.  ̂ Αύ
τό τήν πικραίνει, τήν κάνει νά μα
ζεύεται. «Όμως καί πάλι τό σκε
φτόταν μήπως είταν δικό της τό 
φταίξιμο».

Μετανιώνει πού ξεπόρτισε άπό τό 
σπίτι της, κι αναρωτιέται μήν είχε 
χάσει τό δρόμο.

Μά είναι να! κάτι Αλλο πού έρχε
ται νά τήν Αναστστώσει: δ Γρηγό- 
ρης. Ό  Ανθρωπος πού ξεσηκώνει 
ένα ένα τά χωριά καί μοιράζει δπλα 
στά παλληκόρισ. Τόν Αγαπά; Δέ 
μπορεί Ακόμα νά τό πεΙ. ΚεΧνο πού 
νιώθει είναι πώς αύτός δ Αγριάνθρω
πος τής φέρτετοι σάν τύραννος.  ̂Ε ί 
ναι Αφάνταστο τό πόσο ύποφέρει. 
Δέ μπορεί νά πιστέψει σ’ αύτό πού 
τής λέει ή φιλενάδα της ή ’Ασημί
να, πώς δλα είναι τόσο Απλά καί 
πώς ή ίδια τά μπερδεύει κοί τυραν- 
νιέται. Δέ μπορεί _ νά τό πιστέψει 
οΰτε Ακόμα δταν δ Γρηγόρης τής 
μιλά γιά τήν άγάπη τους.

Παρατά τήν Ασπρη ποδιά τού νο
σοκομείου καί παίρνει τό ντουφέκι.

Γίνεται σύνδεσμος, παίρνει μέρος 
στή μάχη τής Μαχρακώμης δπου 
πολεμάει σάν άντρας. Ή  Αύγερινή 
είναι π·Α γνωστή σ’ δλη τή Ρού
μελη. Έ τσ ι δμως δέ μπορεί πιά νά 
ξεγελά τούς Γερμανούς οά σύνδε
σμος. Τήν ύποχρεώνουν νά ξαναγυ- 
ρίαει σιό νοσοκομείο, δπου τώρα θά 
καμαρώνει γιά τήν άσπρη της μπλού
ζα, δέ θΑ ντρέπεται γιά τό στήθος 
της πού ξεχειλ.ίζει, καί θά θέλει ν’ 
Ανοίξει τά χέρια της, νά τούς Αγκα
λιάσει δλους, νά τούς δρκιστεί δτι 
θά είναι μαζί τους, ώς ιό τέλος, 
γιά πάντα. Καί μιά μέρα θά πάει 
στό διαχειριστή γιά νά τού πεί 
Απλά καί δειλά τή μεγάλη της Α
πόφαση.

Μέ τήν άπελευθέρωση βρίσκεται 
στήν 'Αθήνα. ’Εδώ καταλαβαίνει 
πόσο Απλοϊκή είναι Ακόμα. Στό βά
θος παράμεινε βέβαια πάντα ή χω- 
ριατοπούλα τής Ρούμελης. ’Ωστόσο 
αύτό δέ» έχει καί τόση σημασία, 
γιατί είναι μιά μεγάλη χαρά πού 
τύν πλημμυρίζει, ή χαρά πού έδώ 
θά συναντηθεί, ύστερα άπό τόσον 
καιοό, μέ τό Γοηγόρη.

Κ ι όταν έπί τέλους αύτός έρχεται 
καί τή βρίσκει, ή Αύγερινή φοράει 
τό «κόκκινο μπλουζ! μέ τό μαλαχό 
μαλλί, πού σφίγνει τή μέση της κι 
Ανοίγει λίνο πάνου στό στήθος της». 
Καί τή νύχτα «τό μπλουζί είναι 
στή ράχη τής καρέκλας χι άπάνου 
στό στήθος της οί παλάμες του πού 
καίνε».

Είναι ή εύτυχία. Ή  δίκιά της και 
τών Αλ,λων. Όλοι είναι Απέραντα 
ευτυχισμένοι, μέσα στό μεθύσι τής 
Ιλευθεοίσς. Μά αύτή ή εύτυχία 
πόσο Ακριβά Αλήθεια είναι πλτιοω- 
μένη. Ko l πόσο λίγο θά κρατήσει.

'Ερχεται δ Δεκέμβρης- ‘Η  Αύγε- 
ρινή ξανσφοοδ τήν Ασπρη της 
μπλούζα καί Λ Γοηγόοη; ξαναπαίρ
νει τό ντουφέκι. T i δμως μπορεί 
νά περιμένει κανένας τώρα ;

*0 Γρτιγόρης σκοτώνεται, δ γέ
ρος πατέοας της κλ-είνεται στή φυ
λακή, τ* Αδέρφια της εί* κυνηγη
μένα, καί δ ποοδδτης δ Ζιώγας εί
ναι τώρα πρόίδοος ατό γο-Οΐό της. 
Κ* ή Αύγερινή Απόμεινε μόνη. ‘Ω
στόσο μέσα σ’ δλη αύτή τή μαύρη 
δυστυχία πού τήν πλακώνει, ύπόρ- 
χει μιά στάλα φώς, δτι δλα αύτά 
χρησίμεψαν σέ κάτι’, δτι κέρδισε 
κείνο πού γι’ αύτό Αγωνιζόταν, δτι 
έμαθε πιΑ νά σκέφτεται μονα
χή της !

Θά ήθελα νά είχα περισσότερο 
χώρο γιά νά παραθέσω κομμάτια 
χσραχτηριστιχή τοΰ βιβλίου. Μού 
φαίνεται δμως πώς αύτό περιττεύει, 
γιατί τή «Φωτιά» Αξίζει καί πρέπει 
νά τή διαβάσετε καί νά τή χαρείτε 
όλόκληρη.

Α Ν ΤΩ Ν Η Σ Κ Ο Μ Η Σ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο
Ενω μένοι Καλλιτέχνες. Δ. Φω- 

τιάδη : « Ό  Στρατηγός Μαχρυ- 
γιάννης».

Τό έργο τοΰ κ. Φωτιάδη είνσι 
ένα υπέροχο, γιά τή ζωντάνια, τήν 
έλληνικότητα, τό χιούμορ καί τό 
βαθύ πατριωτισμό του, θεατρικό 
πορτραΧτο τοΰ μεγάλου άγωνιστή τού 
Απολ.ευθερωτικοΰ έθνικού Αγώνα 
στρατηγού Μαχρυγιάννη. "Ενα πορ- 
τρσΧτο δέν έχει βέβαια πλοκή, έχει 
δμως έξέλιξη μέσα στό χρόνο πού, 
γιά έναν έθνικό ήοωα, γιά μιά κοι
νωνική προσωπικότητα τέτοιου με
γέθους δπως είνοι δ στρατηγός Μα- 
κρυγιάννης, μετριέται μέ τά Ιστορι
κά γεγονότα. Κ ι’ είνσι όληθι-ά Αξιο
θαύμαστη ή τέχνη μέ τήν δποία δ 
Φωτιάδης δημιούργησε πλαίσια γιά

τή μορφή τοΰ ήρωα του άπό τά 
Ιστορικό γεγονότα κοί  ̂πρόσωπα, 
πού ουνετέλεσαν, οτήν Ανάδειξη ιών 
πιό χαραχτηριοτικών γνωρισμάτων 
τής μεγάληί αΰτής μορφής. Ή  άφο- 
σίωση στά έθνικά Ιδανικά, ή σύτα- 
πάρνηση στόν Αγώνα γιά τή λευτε
ριά, ή Απλότητα καί ή εύθύτητα 
τ°ύ  χαραχτήρα καί τής συμπεριφο
ράς του στούς πλησίον του, άπό τό 
ένα μέρος, καί ή γεμάτη φλογερό 
πάθος γιά τήν έθνιχή Αξιοπρέπεια 
τής πατρίδας καί τά έθνικά δίκαια 
έπαναστατικότητά του είναι οί Αρε
τές τού στρατηνού. Περΐφθθ·εί καί 
έξευτελίζει τούς ξένους «άπολευθε- 
ρωτές» πού έρχουνται νά Απομυ
ζούν τόν έλληνιχό λαό, Ππλεύει μ’ 
αύ ούς, υπερασπίζοντας τούς στω 
χούς, τούς Αδικημένους, Επαναστα
τεί ένάντια σέ κάθε στοιχείο, ντόπιο- 
καί ξενικό, πού Λπειλεϊ τή λευτε
ριά τής χώρας, τού λαού. 01 Α
ρετές n ix ie  είναι οί Αρετές τρύ ελ
ληνικού λαού δπως τίς άποκάλνψε 
σέ Αδιάκοπους μακρυνσύς καί πρόσ
φατους Αγώνες γιά τό δίκιο, νιά 
τή λεφτεριά. Γ ι ’ σύτό, τό έργο τού 
κ. Φωτιάδη είναι τόσο εύπρόσδεκ-Ό 
τόσο «σύγχρονο» γιά τό θεατή Ή
μορφή τού στρστηνού Μαχρυγιάννη 
στό έργο τού κ. Φωτάδη γενικεύε
ται σέ μοοφή τού έθνους δλόνλη- 
ρου. "Η έπιτυχία δμως τοΰ έογου 
δέν έξηγεϊται μόνο μ’ αύτό, Αλλά 
κυρίως μέ τόν τιιόπο iflc καλλιτε
χνικής δημιουργίας. Ο Ι εΐκό-νεσ τοΰ 
έργου έχουν μιά φυσική καί Αρμο
νικότατη έσωτερική σύνδεση καί 
Ιστορική συνέπεια, πού προσφέρε- 
ιαι δμως χωρίς καμιά Απαίτηση 
Ιστορικού δράματος, μέ τήν Απλ.ότη- 
το μιας εύνάριστης παράστασης, πού 
συγκιιεί βοθειά τό θεατή μέ τόν 
πατριωτισμό της. Τά πρόσωπα πού 
κινοΟνται γύρω άπό τό στρατη
γό είναι κι’ αύτά νεμάτα ζωντάνια 
κπΐ έλληνικότητα. Ποιόε Από τούς 
θεατές θά ξεχύσει τόν Τσιτωμένο, 
ούτόν τόν τόσο γνώριμο λσϊκό τύπο, 
πού μέσα στήν άμόλυντη. σχεδόν 
παιδική τθ·ι ψυχή, πού είναι ή γνή
σια ψυχή τού Απλού έλληνικσύ λσοΰ 
διατηρεί τίς ίδιες Αρετές πσύ Ινσσρ- 
κώνει δ στρατηγός Μαχρυγιάννης ; 
Δέν ύστερεί στή ζωντάνια καί ή 
Απόδοση τών ξένων—τής βασίλισ
σας ’Αμαλίας, τοΰ αύλάρχη, τοΰ 
Όθωνα κ. S. Τό κύριο δμως πού 
έξασφολίξει τήν έπιτυχία τού έργου 
είναι ή Απόλυτη σκηνική οίχονομία 
τών έχφραστιχών μέσων (τίποτε τό 
περιττό) καί δ διάλογος πού είναι 
άβίαστος, γεμάτος, πνεύμα, καθα
ρά έλληνιχό χιούμορ καί μπρίο.

Τό γεγονός πώς τό έργό τού κ. 
Φωτιάδη δέν έχει δραματική πλο
κή δέν τό μειώνει καθόλου. Ίσ α  · 
ίσα έπιβεβαιώνει πώς καί ένα πορ- 
τραϊτο μπορεί νά δοθεί σά θεατρι
κό έργο, πού τό χαραχτηρίίουν 
ή άρχιτεχτονική Αρμονία, τό ζων
τανό ένδισφέρον καί ή έσωτερική 
ένότητα. Είμαστε Αρκετά μακρυά 
άπό τήν ποιητική έπιστήμη τοΟ 
Μπουαλώ, γιά νά μπορούμε έλεύ- 
θερα νά χαιρετίζουμε κάθε είδος 
θεατρικής δημιουργίας πού φέονει 
αναμφισβήτητο καλλιτεχνικό Απο
τέλεσμα.

Ό  κ. Τσαγανέας είναι καλός και 
Φυσικός στό ρόλο τοΰ στρατηγοΰ 
Μαχρυγιάννη, δ κ. Σταρένιος λίγο 
μονότονος στό οόλο τού Μαύς,ου. 
’Υπέροχος δ κ. Γιαννίδης στό ρόλο 
τοΰ Σουρωμένου, είναι χαοά κοί Α
πόλαυση νά τόν παρακολουθείς. 
Πολύ καλή ή κ. Λώση στό ρόλο τής 
‘Αμαλίας. Καί οί ύπόλοιποι ηθο
ποιοί δέν ύστεοαύσαν παρά μόνο 
ο’ ένα σημείο. Ή  πσρστύσηση πού 
κάνουμε άνσφέρετοι ο’ δλ.ους τούς 
ηθοποιούς πού παρακολουθήσαμε
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Ή πνευματική ζωή
ΔΥΟ  ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α

Άτάπητα »’Ελεύθερα Γράμματα»
Στό άρθρο τό Αφιερωμένο ατό Γρυπό- 

ρη, για τά τετράχρονα άπό τό θάνατό 
του, πού δημοα,εύτηκε τοθτ«ς τίς μέρες 
άπό «Ις  στήλες τοΟ περιο&ικοΟ σας (άριθ. 
φύλ. 38) ή συνεργάτις σας μιλώντας γιά 
τό συνολικό Εργο τοΰ ποιητή, τό χαρα
κτηρίζει μ« τούτα τά λόγια (βλέπε ο»λ. 
59, στηλ. β*. στίχ. 76) « .. .Ε ίν ο ι Εργο 
Παρνοσσιακου τοΟ μ ό ν ο υ ,  νομίζω, 
•Ελληνα Ηαΐ’νασσιακοΟ...»

Ή  γνώμη αφ ή είναι Ιστορικό ανακρι
βής ’Ο  Γρυπάρης 64ν «ίναι 6 μόνος πσρ- 
ναασιακός ποιητής μας. Ό  όπομονητι- 
κός Αναγνώστης τοΰ περιοδικοΟ σας δέν 
θά δυσκολευότανε νό συμφωνήσει μαζί 
μου, άν θ’ άποφόοιζε νά συμβουλευτεί 
τή «Σύντομη Ί σ ’ ορία τής Νεοελληνική« 
Λογοτεχνίας» τοΟ Βουτιερίδη. δπου τόν 
παραπέμπω πρόχειρο.Άς τή> άνοίξει στή 
σελ. 2?3 » . ( μ ι  καί 6ς διαβάσει δλο τό 
πεφόλαιο, πού Επιγράφεται « Ό  Παρνασ
σισμός».

Κ ι Οττερα άκομη άν ΘΕλει ν *  γνωρίσιι 
άφθονους παρνασ«ι·ακούς στίχους στή 
γλώσσα μας, δεν Εχει καρά νά φυλλομε
τρήσει τοΟ όροσίνη τούς «Σταλακτίτες» 
(1881), τσΰ Παλαμά «Τά μάτια τής ψυχής

(ου» (1892). τοΰ Πολέμη τούς «Χειμώναν- 
ους» ( 18 8 8 ) καί θα διαπιστώσει μόνος 

του, πώς οί θεμελιωιές αύτοί τής Νέας 
ποιητικής Σχολή« τής Αθήνας, έμαθή- 
τεψαν γ ι' όρκετό διόοτημα οπόν Π«»ναο- 
σισμό, πού άκριβώς Εκείνη τήν Εποχή μέ
σου ρανοΟσε.

’Αλλά κσ) μερικοί άλλοι άκόμη, δπως 
6 ΠροβελΕγγιος στά «Ποιήματα Παλαιό 
καί ΝΕσ· (1896) και περισσότερο ό Βι- 
ζυηνός στις «Άτβιδες Αδρές» (1884) καί 
6 Μαβίλης (ΣονΕττα), άλλοτε στήν μορφή 
κι άλλοτε στήν δ  άθεση ή στά ΘΕματα. 
δέν μένουν κι αύτοί άσυνκίνητοι Οπό τά 
δόγματα τής Νέας Σχολής.

Ό  Γρυπάρης. άρκετά χρόνια νιώτερος 
άπ* δλους πού ποθανάφΕρα είναι, μπο
ρούμε νά ποΟμε, ό Εσχατος—Φυσικά 6χι 
στήν α'σθητική διαβάθοιση άλλά χοονο- 
λογικά—άπό τούς "Ελληνες παρνααστα
κούς.

Πάνω στό ποιητικό μέστωμά του, Ε
χοντας δί Εξοικειωθεί μΕ τά »Τρόπαια» 
τοΟ ‘ Ερεντιά καί όποστεϊ βαθειά τήν 
Επίδρασή τους, θά φέρει στό φώς μΕσ» 
Οπό εΙς στήλες τής «Εστίας» τοΟ Δρο- 
οίνη (θ ΊονουαρΙου 1β9») τούς πρώτους 
«Σκαραβαίους» του.

Στό μεταξύ δμως στή Γαλλία γεννή
θηκε κι’ αναπτύσσεται- τό καινούργιο καλ
λιτεχνικό ρκΟμα, ό συμβολισμός, πού δέν 
θά προφθάσει δαως νά μολύνει τήν ποι
ητική παραγωγή . τοΟ Γρυπαρή, καθώς 
συνίβη μ< άλλους όμοτέχνους του καί 
λίγο νεώτεοοΰς του. τόν Μαλακάοη, τό 
Χατζόπουλο, τόν Πορφύρα τόν Μελα
χρινό.

Αότός, συνεπής πρός τήν πρώτη ποι
ητική του προσπάθεια, αόστηρά περιορι- 
ζόμενος στίς άρχΕς τής Σχολής πού ήδη 
Εκφυλίζεται, θά όλοκληρώοει τό Εργο του, 
πασχίζοντας μίχρι τό τΕλος νά τοΟ άπο- 
τυπώσει τή σφραγίδα τής τελειότητας.

"Ετσι 6 Γρυπάρης μένει δίχως τήν 
παραμικρή Επιφύλαξη, ό πιό αντιπροσω
πευτικός παρνασσιακός ποιητής στόν τόπο 
μας, άλλά—πρός θεοΟ—δχι καί ό μόνος.

Σάς εόχαριστώ γιά τή Φιλοξενία 
ΜΕ Εκτίμηση 

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Ρ Η ΓΑ Σ

Αγαπητά «’Ελεύθερα Γράμματα»,
Στήν καμπάνια ποό κάνετε γιά τό ραδιό

φωνο θά ήθελα νά προοθΕσω κ’ Εγώ μερικά 
στοιχεία. Παρακολουθώντας ταχτικά τίς Εκ- 
πομκΕς Εχω άρκιτΕς φορΕς προσέξει είδικά 
στίς ώρες γιά τό κολεμικό ναυτικό τήν Εν
τονη προσπάθεια τής Εκφωνήτριας Εκείνης 
τής ώρας νά τονίσει τά πολιτικά της αίσθή- 
ματα. ΧτΕς λοιπόν παρακολουθώντας τήν 
Ιδια έκφωνήτρια στήν Εκπομπή τής ΙφημερΙ-

στήν παράσταση, έχτός άπό τόν 
κ. Γιαννίδη. Ο Ι ηθοποιοί παραγνω
ρίζουν τήν σποιιδαιότηια τή; καλ
λιέργειας του σκηνικού λόγου, πού 
είναι όλότελα διαφορετικό; άπό τό 
λόγο μα; στήν πραγματική ζωή. Ό  
σκηνικός λόγος δέν έχει μόνο ηχη
τική μορφή, άλλά κυρίως πλαστική 
πού τοΰ δίνει τήν υπόσταση τοΰ αν
τικείμενου. Ό  σκηνικός λόγος το
ποθετείται διαφορετικά άπό τό συ
νηθισμένο καί στό χρόνο καί στή 
φωνή, αλλιώς παύει νά είναι σκηνι
κός καί κατάλληλος γιά τήν Απόδο
ση θεατρικού Ιργου.

01 σκηνογραφίες τοΰ Σ. Βασιλείου 
είναι γνήσια έλληνικές σέ γραμμή 
καί σέ χρώματα. Έχουν καί κά
ποια απλότητα τών πριμιτίφ πού 
Ανταποκρϊνεται θαυμάσια στό Απέ
ριττο ύφος τοΟ θεατρικού έργου τοΰ 
κ. Φωτιάδη.

Α Λ Ε Β Α Ν Δ Ρ Α  Α Λ Α Φ Ο Υ Ζ Ο Υ

δας τοΟ σταθμού τό διαπίστωσα άκόμα γιά 
μιά φορά. Ό  λόγος ήτανε γιά μιά συλλογή 
γραμματοσήμων τού προέδρου Ρούοβελτ, 
δωρεά τού στρατάρχη Στόλι» πού ήθ«λε ν’ 
άγοράοει ό βασιλιάς τής Άγγλίος. Ή  Εκ- 
φωνήτρια πρόφερε τό βνομα τού στρατάρχη 
άρκετά εΙρωνικά, Εκανε μικρή πσύοη καί
FCTÓ πρόσθετε ι Ό  βασιλεύς τής ’Αγγλίας 

εώργιος ό δεότεοος, τονίζοντας τό δεύτε- 
τερος δυνατά. ( Ά ν  δέν κάνω λάθος ό βα
σιλιάς τδς Αγγλίας ftvai Γεώργ ος ό 
δος κ Γ  Αλλος είναι ό Γεώργιος ό 2 ο ς ...). 
Τό  συμπεράσματα νομ>ζω πώς βγαίνουν 
πιά μόνα τους. Κσ Ι γιά τήν τόξο, ή ώρα 
ήταν 20 καί 47', ή μέρα ΠΕμπτη 28 Μαρτίου 
καί τό πρόγραμμα κοινό καί στούς δυό 
σταθμούς.

ΜΕ τιμή 
Π Ο Ρ Γ Ο Σ  B E P E T H X

ΟΙ ΓΑΑΑΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
«Μέ τήν κπρδιά καί τό πνεύμα 

του; στό πλευρό τού έλληνινοΰ 
λαού. στήν παντοτινή το« δόξα καί 
στά ήρωΐκά του κατορθώματα ιής 
σημερινή; έποχής, οί Διανοούμενοι 
τής Γαλλίας τοΰ άπευθύ'ουν θερμό 
μήνυμα τής συμπαθείστ του; καί 
τοΰ θαυμασμού τους. Χαιρετίζουν 
τήν ’Ελληνικόν ’Αντίσταση, πού ά· 
γωνίσθηκε μέ έπιτυχία έναντίον 
έχθρού Ασύγκριτα δυνατότερου, ξα
ναζωντανεύοντας έτσι τήν Αθά'ατη 
έπθποιία τών Θερμοπυλών, 01 δια
νοούμενοι τή; Γαλλίας πιστεύουν 
πώς σέ μιά χώρα κατΕχόμενη Από 
ξένους καί κυβερνώμενη άπό κυβέρ
νηση τή; άντιδράσεω; έναντίον τής 
τεράστια; πλειοψηφία; τοΰ λσοΰ. 
δέν μπορεί νά έκδηλωθεί γνήσια ή 
λαΐνή θέληση σέ έκλογε;, άπό τίς 
δποίε; θά λείπουν ή κανονικότητα 
χΓ  ή Ανεξαρτησία τής ψήφου. Δια
μαρτύρονται γιά τήν Αποστολή Από 
τή Γαλλική Κυβέρνηση μιάς έπι- 
τροπής παρατηρητών γιά νά έπι- 
βλέψει καί νά έπαληθεύσει τήν τι
μιότητα τών έκλογών. Τό άποτέλε- 
σμα τής ψηφοφορίας δέν μπορεί 
παρά νά είνε ψεύτικο»...»
• ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Τό «Νέα Βιβλία» κυκλοφόρησαν τό Β ' 
μέρος τής «Σύντομης Μκλίτης τής Ντοελλη- 
νικής ΊστοοΙας» τού Γιάννη ΖΙ&γου. Ό  τό
μος αότός π«οιλαβα1ν«ι τήν πιρίοδο όπό τό 
1833 ώς τό 1899. Είναι Ενα βιβλίο πού πρέ- 
π β ι  νά δισΒαστει άπ’ δλους βσους Θένε ν ά  
μάθουν τήν αληθινή Ιστορία τού τόπου μας.
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Γιά νά γίνει άγγελία βιβλίου άπό τίς στή
λες τοΟ περιοδικού χρειάζεται Ενα αντίτυπο. 
Γιά νά γίνει καί κριτική χρειάζονται δύο.

Γ .  Β  α λ Ε τ a  : «Τό προδομένο εΙκοσιΕ- 
να», Ε«δοση «Κορυδαλού», σελ. 160, ’Α 
θήνα ¡946.

θ ά ν ο υ  Β α γ ε ν ά :  « Ό  θ .  Κολο* 
κοτρώνης χάλασε τό Βέρ&ενα», σελ. 30, Α 
θήνα 1946.

Σ ω τ .  Π α τ α τ ζ ή :  «Ματωμένα χρόνια», 
διηγήματα μέ ποόλονο τοΟ Μόρκου ΛόνΕ- 
ρη, Εκδοση .Τά  N ía  Βιβλία», σελ. 130, Ά- 
θήνσ 1946.

Χ ρ ί σ τ ο υ  Γ.  Κ α σ σ Ι μ ο υ ι  «Ζη
τιάνος τής δουλειάς», διηγήματα. Εκδοση 
«Κορυδαλού», σελ 94, ΆΘΕνα 1946.

Ή λ Ι α  Β ε ν ί ζ η :  «Μπλόκ C». δρά
μα. Εκδοση «ΟΙ φίλοι τού Βιβλίου» σελ. 167, 
•Λθήνσ 1946.

Χ ρ ή σ τ ο υ  Κ ο υ λ ο ύ ρ π :  «Βό
ρειο Σίλας», ποιήματα, Εκδοση «ΜαυρΙδη», 
σελ. 39, Αθήνα 1946.

Κ ώ σ τ α  Κ α μ α ρ ι ν ο Ο :  «’ΡλεγεΓο 
στό μεγάλο "Ελληνα πολιτικό 'Ελευθέριο 
Βενιζίλο», ποίημα, σελ. 15. «Αθήνα 1946.

Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς  Σ ό λ λ λ ο γ ο ς  
Κ υ ν ο υ ρ ι α τ ώ ν  ' Α τ τ ι κ ή ς :  « Ό  
’Αδαμάντιος Κοοαής γιά τούς σημερινούς 
μας συμμάχους "Αγγλους-Ρώσσους—’Αμε. 
ριπανοός καί τήν "Ελληνική Δημοκρατία».

ε ι ν ο ( ,  Ζ ο λ ώ τ α :  «Ο! αυντελε- 
σταί τής κοινωνικής εόημεΡΙας». Εκδοση 
«Άογύρη Πακαξήση». σελ. 32, ’Αθήνα 1946.

Γ ι ά ν ν η  Ζ έ β γ ο υ :  «Σύντομη με
λέτη τής Νεοελληνικής "Ιστορίας (ΜΕρος Β ',  
1833—1899)». Εκδοση «Τά ΝΕσ Βιβλία», σελ. 
•Αθήνα 1946.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΟΙ « Φ ί λ ο ι  τ ο Ο  Β ι β λ ί ο υ »  
κυκλοφόρησαν σέ κομψότατην Εκδοση, μ· 
Εναν πρόλογο τού συγγραφέα. Ενα έκτε- 
νές κριτικό καί Τ Εχν ικό  σημείωμα τού 
σκηνοθέτη κ. Πίλου Κατσίλη, καί 4 εΐκό- 
νες άπό τήν παράσταση τό περίφημο 
δράμα τοΟ Ή λ Ια  Βενέζη « Μ π λ ό κ  C». 
Τό  «Μ π X ό κ C», ϊργο έμπνευομένο άπ’ 
τήν τραγωδία τής ’ Ελλάδας στόν καιρό 
των βαρβάρων, είναι τό δράμα τής ’ Α ν
τίστασης Ενός περήφανου λαοΟ πού αλυ
σοδένεται άπό τή βία τών δπλων χωρίς 
νά λυγίζει. Ενα ; Ομνος στό πάθος ποό 
Εδειξε *  λαός μας γιά  τήν ’Ελευθερία,

μιά Ενδοξη σελίδα τής πρόσφατη; αίμα- 
τηρή; ΙστορΙο ; μα ; μετυυσιωμένη σ’ Ενα 
ζωντανό καλλιτέχνημα.
ΤΑ’Φ ΡΑ Μ Μ Α ΤΑ ,,

Έκυκλοφόρηοε τό διπλό (No 1-2 τού 
1946) τεύχο; τού περιοδικού «Γ  ρ ά μ μ α *  
τ α», δποι* συνεργάζονται μΕ πρωτότυπα 
ποιήματα, πεζογραφήματα, μελέτες, Αρθρα 
καί κριτικές οί γνωστότεροι πνευματικοί 
δημιουργοί τού τόκου μας ΜΕ τό τεύχος 
σύτό τά «Γράμματα» άρχίζουν τόν Ενατον 
τόμον τής Εκδοσής τους.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Τό άρθρο «"Εθ νική  άλλά κσ) ΛοΙκή 
γιορτή« ποό δημοσιέψομε στό κροηγοό. 
μενο Φύλλο μας «Ιναι τοΟ Δημ. Λουκά- 
του κι’ 6χι τοΰ Γ .  Λο«»άτου, δπω; άπό 
τυπογραφικήν άβλεψία τυπώθηκε.
ΕΛΛ Η Ν Ο ΧΟ ΒΙΕΤ ΙΚΟ Σ  ΙΥ Ν Δ Ε ΙΜ Ο Ι

Ό  Έλληνοοοβιετ,κός Σύνδεσμος μ6ς 
κσρσκσλεΐ νά εΙ&ι ποιήσουμε 'ά  μέλη του, 
πώς Εγκαταστάθηκε στά v ia  γραφεία του, 
όδός Σόλωνος 46. Ο Ι Ενδιαφερόμενοι νιά 
τά μαθήματα τής ρωσοικής γλώσσας νά πε
ράσουν τό συντοι ώτερο άκό τά γραφεία 
του γιά νά ταχτοποιηθούν σ-ά άνάλογα 
τμήματα πού θ’ ápylaouv νά λειτουργούν 
άπό τήν 1η ΆποιλΙου. Έ κ δ ό Γη»ε καί κου- 
λι4τατ στά γραφεία τρυ ή μίθοδος ρωσσι- 
κής γλώσσρ; τής κ. Άλαφούζου. Πορακα- 
λεϊ Ιδιαίτερα τά μίλη του νθ φρον-Ισουν 
γιά τήν καταβολή τής συνδρομής τους τού 
τρέχοντος Ετους κσίτής Εκτακτης εΐοφορθς.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στίς 29 Μαρτίου Εγινε Α Συνίλευση ιών 
Ιδρυτικών μελών τού ύπό ίδρυση Εκδοτικού 
όρνανισμοΟ τών ’Ελλήνων λογοτεννών όκό 
τήν ΕκωνυμΙσν «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη». 
Συνεταιρισμοί περιορισμένης εύθύνης. ΙτΙς 
άρχσιρεοΐες σύτίς ίκλίχτηκσν :

I )  Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο : I .  Μ. Πα- 
ναγιωτόκουλος, Μιχ Ρόδάς, Κλεσρέτη Μα- 
λάμου, Γ. Στσμττολής. Στέλιος Ξεφλούδσς, 
Ά λ κ . Γιαννόπουλος καί Δ. Φωτιάδης.

21 ’Εποπτικό Συμβούλιο : Ν . Βέης, 
Σ κ . θεοδωρόκουλος, ΉλΙας Βενίζης, Γιάν- 
νης ΧατζΙνης, Μιχ. ’Αναστασίου.

3) Α '  Γνω μοΔοτιχή Επ ιτροπ ή : Λ. 
Κουκούλας. Μ. Λόγίρης, "Αγγ. Τερζάκης, 
Σοφία Παπαδάκη καί "Αλκής θρύλος.

4) Β '  Γ νω μ ο β ο τ ιχή  ’Επ ιτροπ ή : Κ .  
Καρθαΐος, Κ . Δημαρ&ς, Βσσ. Ρώτβς, Νικ. 
Βριττάκος καί Λεων. Παυλίδης.
Α Λ ΛΗ Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

Μ ί μ η ν  Ά  θ η V ι ώ τ η : 350. Τό 
ποίημά σας στό σύνολό του Εχει ττολλό 
καλά σημεία. "Υπάρχουν δμως καί κάτι 
στίχοι έντελώ; άντιποιητικοΐ πού σπά
ζουν τήν ένότητα, καταστρέφουν τήν συγ
κίνηση: π. χ. «ή Γκιώνα ξέρασε κάτι ά- 
ξούριστού; λεδένττς» ή «Δέ 6αη·.ιέσαι,
«Τπαμε. Δουλειά δική μας. . . »  καί θτμί- 
ζουν κουβεντολόι. Προσέξτε νά ξεπεράσε- 
τε αύτέ; τ ΐ ;  άδυ.αμίες σας. Νομίζουμε 
πώς Εχε»ε τήν δυνατότητα.

Π α ύ λ ο ν  Γ ι ο ρ δ ,  Φ λ ώ ρ ι -  
ν α: 451. "Εχετε ταλέντο περιγραφής. 
Μήν καταπιάνεστε βμω; μέ χρονικά καί 

δοκιμάστε τ ΐ; δυατότητέ; σα; στό διή· 
γημα. ΕΤναι πολύ πιό συνθετική μορφή. 

Πρέπει άκόμα ν* άπαλλσγείτε άπό μερι
κές καθαρευουσιάνικες λέξεις.

Γ  ι ά ν ν η ν  Φ λ ο γ ε ρ ό :  452.
"Οταν βρισκόμαστε κάτω άπό όρισμένες 
καταστάσεις ή συ-θήκες μπορούμε τά συγ- 
κινήσουμε μέ πράγματα πού γράφουμε 

γ ιά τή στιγμήν Ικείνη χωρίς νάνοι τέ
χνη "Οτογ δμως περάσει καιρός καί δια- 
λιθεΐ σότή ή άτμοσφαϊρσ ή δταν τά δια 
βάοσυι άνθρωποι πού δέ βρέθηκαν στις 
όρισμένες αύτές συνθήκες, τότε χοειάζετσι 

ή τ έ χ ν η  γιά νά σνγκινηθούν. Τά δικά σας 
γράφτηκαν νιά ϊναν τ έ τ ο ι ο  enterró κσ) 
τότε. θά ήταν δ.τι χοειαζότσν. Σλμερα, 
δμως, έπειδή τούς λείπει ή τ έ χ ν η  δέν 
μποοοΟν πιά νά συγκινήσουν.

θ . Σ κ α ρ π έ τ α :  453. Τό διήγημά σας 
στό μεγαλύτερη του μέρος είναι καλό, 
κι" άκόμα Εχετε στρωτό καί τεχνικό γρά. 
ψιμο. Ε κ ε ίν ο  ποό τοΟ λείπει etva i ή πυ
κνότητα κ Γ  Ενας πιό δυνατός τονισμός 
τών τόπων Ετσι ποό νά  μήν Εξαντλείται 
σ» άλλες περιγραφές πού τό ζημιώνουν. 
E tR iK á  έμεΤς θά προτιμούσαμε άλλα θέ
ματα καί δχι τής πείνας πού είναι παθη
τικό κα! άνασταλτικό.

Γ . Β α σ δ έ κ η ν ι  454. Ή  μετάφρασή 
σας δημοσιεύεται. Περιμένουμε συνερ
γασία σας καί γιά  τήν έκπαιδευτική μας 
σελίδα.

’Ε ξ π ε κ τ α τ έ ρ :  455. Περάστε άπό 
τά γραοεΧα μας γ ιά  νά συζητήσουμε τό 
διήγημά σας καί γιά  νά σάς όποδείξου- 
με διάφορα πράγματα.

Β . Κ α λ ο ν ι ά ν ν η :  456. Ά π ό  τά ποι- 
ήματά σας τό καλύτερο είναι τό «θέλω». 
Τ ’ άλλα Ερχονται σέ πολύ κατώτερη μοί
ρα. "Ομως καί σ’  αύτό είναι καταφανής 
ή ’ Ελλειψη τής τεχνικής, κι* Εχει πολλές 

ασμωϊίες. θά  προσπαθήσουμε νά τίς 
ιορθώοουμε γιά  νά δημοσιευτεί μιάς κι’ 

Εχει άρκετή συγκίνηση καί μουσικότητα.
Σ π ά ν ι α ν :  457. Έ ν ΰ  στά τρία τέ- 

ταοτα τό χρονικό σας είναι πολο καλό 
καί θά μποροΟσε νά δημοσιευτεί, στό τε- 
λβυταίο τέταρτο νομίζει κανείς πώς σάς

κόπηκαν τά φτερά κα ί ύστερεί άφάντ«· 
στα. Περάστε νά  τό πάρετε κα ί νά  τό 
διορθώσετε. Ε ίν α ι κρίμα  νά πάει χαμένο.

Γ .  "I. Γ  κ  (  κ  a  V I  458. Τ ό  κομμάτι σας 
είνα ι έντελβ ς  όποκειμενικές άναμνήσεις 
καί δ έν  είνα ι καί λογοτεχνικό . "Ε τ σ ι δ 
πως παρουσιάζεται άποσπασματικά μά
λιστα δεν  νομίζουμε πώς Εχε ι λόγο  νά 
δημοσιευτεί.

Σ τ .  Δ ό ξ α ν :  459. Πρέπει νά δουλέ
ψετε άκόμα πολύ.Τό ποίημά σας δέν  τρα
γουδά ει ά λλά  είνα ι Ενα  πεζο κομμάτι 
γραμμένο  σέ στίχους. Κ ά ντε  τόν παραλ
ληλισμό μ ’ άλλα δόκιμα  ποιήματα καί θά 
δείτε κα ί μόνος σας τή διαφορά. Προ
σέξτε καί τή γλώσσα σας πού δέν είναι 
οΟτε ποιητική ούτε κα ί στρωτή δημοτική .

Φ . Σ κ ο τ ά δ η ν :  460. Μ άς λέτε πώς 
γράφετε γ ιά  »ούτοΐκαιοπ οίηση». Δέ θέ
λουμε νά τό πιστέψουμε γι ατί  κα ί σείς 
θά καταλαβαίνετε πώς οΰτέ είναι Εξω 
άπό τό νόηυα τής τέχνης  κι* ό δ η νε ί σ* 
Ενα ν κα λλ ιτεχνικέ  σολιψισμό. Ε ίν α ι πε·

Εισσότερο προκήρυξη πορά ποίημα, Βη· 
αδή δέν μ ά ; μιλάει ποιητικά μέ είκόνες 

στό συναίσθημά μας παρά έξαντλείτσ ι σέ 
γνω στές έκψρόοεις :  «Σά ς  προσμένουν οί 
ά ξίνες  κι* οί τ έ χ ν ε ;  σας, τά Εργοστάσια, 
τ* άλέτρια , ξαναπλσστε άπ" τόν ά γιο  τό 
μόχτο σας» κ.Χ.π. Ά κ ό μ α  μάς σταμάτησε 
ό στίχος : «Μ ή τε  σκλάβοι στή γ ή ; ,  μήτε 
λεύτεροι, φτάνει πιά». Τ ό  πιστεύετε σύτό 
στ* ά λή θεια ; Μ ήτε λεύ τ ερ ο ι; Κά τι άλλο 
θ ά  θέλατε νά  πείτε κα ί δ έν  τό  μπορέσατε.

Γ .  Σ τ ε φ ά ν ο υ :  461. Κοα τάμε γ ιά  
δημοσίεψη ·Τό φώς πού όδηγεϊ».

Ν. Σ ι δ η ρ ό π ο υ λ ο ν :  46?. Τ ό  κομ 
μάτι σας Εχει βέβαια μιάν άνθρωπιά καί 
μ ιά  συγκίνηση , άλλά  αύτά μόνον δέ φτά
νουν γ ιά  νά τό  κάνουν λογοτέχνημα  κ* 
Ετσι δπως είναι δέν είνα ι κατάλληλο γ ιά  
τό  περιοδικό.

Φ . Φ ω τ ό π ο υ λ ο ν :  463. Δ έν  νομίζου
με νά  όπάρχει «είδος» πού ό ποιητής τά 
καταφέρνει καλύτερα , παρά πιστεύουμε 
πώς άπό τή ν  Ενταση τής διάθεσης πού 
Εχει γ ιά  νά  γράψει καθορίζεται κ ’  ή 
ποιότητα τοΟ ποιήματός του. Σ υ γ κ ε κ ρ ι
μένα γ ιά  τό  δ ικό  σσς « Σ έ  σάς νέο ι» Ε
χουμε τή γνώ μη πώς ή Ενταση δέν ήταν 
άρκετή.

Ν. Φ. ( Μ ω ρ ι ά ) :  464. Τ ό  βρίσκουμε 
άρκετά άφηρημένο. Κ ’  είνα ι Φυσικό γ ια τ ί 
τόσο μεγάλα θέματα δέν έξαντλοΰνται 
σέ τόσο μ ικρά  σημειώματα. Χρειάζονται 
περισσότερη άνάπτυξη.καΐ^νά γ ίν ο υ ν  πιό 
συγκεκριμένα .

Σ .  Φ ρ α γ κ έ τ η ν :  465. Τ ά  ποιήματά 
σσς είνα ι άδύνατα. " Ε χ ο υ ν  άκόμα καί 
τεχνικά  λάθη. Μ ιάς ποό αίσθάνεστε τήν 
ά νά γκη  νά  γράφ ετε μή σταματάτε παρά 
διαβάζετε παράλληλα κα ί σύγχρονη 
ποίηση.

Ν . Γ α ν ν α κ ο υ λ ό π ο υ λ ο ν :  466. 
Μ έ  τή ν  τέχνη  δέν  Ε χε ι βέβαια  καμμιά 
σχέση αύτό πού μάς στείλατε, θά μπο
ρούσε δμως νά  τραγουδηθεί σέ σ υγκεν 
τρώσεις κα ι νά  συγκινήσει.

" Ο λ γ α ν  Β ό τ ο η :  467. Π αρ’  8λην 
τή διαφορετική σας γνώ μη έμεϊς Επιμέ
νουμε στήν κοίοη μας. Αύτό πού μάς 
στείλατε δ έν  είνα ι ποίημα παρά μ ιά  συ
νεχής  παράθεση άφηρημένων είκόνω ν πού 
ίσως έσάς νά  σάς άπατά κα ί νά τό νομί
ζετε τέχνη . Δ έ  συμφωνάμε άκόμα κα ί μέ 
παρομοιώσεις δπως «λιγνόσαρκο δρεπά- 
νι>, γ ια τ ί δ έν  ΰπάοχει δρεπάνι άπό σάρ
κα , ή μέ τά συλλαβικά  παραγεμίσματα 
δπου σάς δυσκολεύει τό  μέτρο :  ώ ,  Γ ή , ώ  

παιδιά μου , ά χ , τό  κροϋο’μο, ·δχ, τή νιό- 
τη, ώ παλληκάρισ, δ  μ ενά λο ι, ή κοφτε
ρή νε άντίς καφτερή κ.λ.π . Εύχόμαστε 
πάντως νά κάτουμε έμεϊς τό  λάθος καί 
νά  έπαναληφτεί τό  άνέκδοτο τοΰ Μ ιχαήλ 
Α γ γ έ λ ο υ  άφοΰ τόσο έπιμένετε.

Κ .  Κ α ρ α π α τ ά κ η ν :  468. ’Εμ ε ίς  τό 
λέμε χρ ον ικό  ποό πάει νά  γ ίνει διήγημα. 
’Επ ειδή δμως Εχετε  δλες τίς δυνατότητες 
νά γράψ ετε καλά , Επιμένουμε νά  κα λ
λιεργήσετε τό ταλέντο σας. Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ 
να μ ή ν  Λπλωνδσαστε σέ μεγά λες  περι
γραφές, παρά φωτίσετε τ ο ύ ; τύπους πιό 
πολύ κα ί ζωηρέψτε τή δράση μέ διάλογο. 
Δουλέψτε κα ί ξαναστεϊλτε μας.

Λ . Κ υ ρ ι α κ ά κ η ν ,  Κ ρ ή τ η :  469. 
Τ ά  φύλλα πού μάς ζητάτε 1—25 κάνουν 
τό καθένα 500 δρ χ . Τ ό  Εξώφυλλο 1500δρχ. 
Δηλαδή ή συνολική τιμή είνα ι 14.000 δρχ. 
Τόσο άκριβώς κά νει καί δ  τόμος όλόκλη- 
ρος δεμένος. Γ  ιά ν ’  άποφΰγετε τόν κόπο 
τής βιβλιοδεσίας νομίζουμε πώς είναι 
προτιμότερο νά τόν άγοράσετε Ετοιμον 
ά ντί 15.000 δρ χ . πού κοστίζει μ έ  τά  τα
χυδρομ ικά  Εξοδα. Ά ν  συμφωνάτε γράψτε 
μας να  σάς τόν στείλουμε.

Σ .  Δ ά  γ  λ  α  : 470. Δ έ  σάς άπαντήσαμε 
στό πρώτο γ ια τ ί είχατε ζητήσει προφο
ρ ική  τή ν  άπάντηοη. Τ ό  δεύτερο πού στεί
λατε είνα ι καλύτερο άπό τό  πρώτο άλλά 
Εντελώς ύποκειμενικό  καί νομίζουμε πώς 
στούς μεγάλους άντικειμενικούς καιρούς 
πού περνάμε δέ μπορεί νά συγκινήσει.

Σ .  Σ  τ  ε φ α  ν  ί δ  η , Κ  α  τ  ε ρ I  ν η :  471. 
Δυστυχώς δέν  άλλάζουμε φύλλα μέ τό
μους. "Α ν  θ έλετε νά  σα ; στείλουμε τό  έ· 
ξώφυλλο γράψτε μας, κά νει 1500 δρχ.

Τ .  Κ α ρ β έ λ η :  472. Ά π ό  τό δείγμα  
πού μάς στείλατε νομίζουμε πώς μποροΰ- 
με νά Εχουμε άπαίτηση άπό σάς γ ιά  κάτι 
πιό όλοκληρωμένο κα ί πιό Εντονο. Π ερ ι
μένουμε λοιπό».
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ΤΟ Τ Ρ Α Γ Ι Κ Ο  Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Ο Υ Σ Κ Ι Ν
Τοΰ Κώστα ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

Μ έ τόν ΠοΟσκιν έχω καταπιαστεί πολλές 
φορές. ΤΗταν ό πρώτος ποιητής πού κα 
τάλαβα  δταν οί δικο[ μου ξεφυτρώνοντάς 
με, άνήλικο άκόμα άπ’ τό Πλακιώτικο σπίτι 
μας, μέ μεταφυτέψανε στό ρωσικό Λύκειο 
τής Ό δέσ α ς.Έγρα ψ α , μίλησα καί μετάφρασα 
άρκετά άπ’ τό έργο του. Έ χ ω  κ ι’ άλλα στό 
συρτάρι μου. άλλά που καιρός καί πού γαλήνη 
στά χρόνια μας, γιά τέτοιες εύχάριστες ά· 
σχολίες. Σήμερα  ζούμε στή ζύμωση τού Νέου 
Κόσμου. Τό γιορτασμό τής άναπροσαρμογής 
εΐνε ζήτημα άν τόν συνγιορτάοουμε οί προ
χωρημένοι πιά στήν ήλικία.

Μ ά  έκείνοι πού πιστεύουνε σ ' αύτόν καί 
πώς ό κόσμος εΐνε ένας, παρελθόν, παρόν 
καί μέλλον, πώς δέν Εγινε ούτε γ Γ  αύτούς, 
ούτε γιά λίγες γενιές, άλλά γιά  τό μέγα σύ
νολο, γιά  τήν αίωνιότητα. θά τόν γιορτάσουν 
παρακολουθώντας τον πέρα άπ’ τόν πέπλο, 
πού θά τούς χωρίζει άπ’ τό γήινο κόσμο.

Σήμερα  θά γράψω γιά τόν άδικο θάνατο 
καί τό σκοτωμό τοΟ ποιητή καί τήν έπίδρα
ση ποΟχε στή ζύμωση καί έξέλιξη τής ρού
σικης έπσνάστασης.

Γύρω  άπ- τό θάνατο τού ποιητή οί θαυμα
στές του πλέξανε ένα θρύλο, μιά θρησκεία, 
βχι μόνο γιατί χάσανε ένα πρωτοπόρο τής 
σκέψης, ένα φάρο πού τούς όδηγοΟσε μεσ' 
τά σκοτάδι, άλλά καί γιά  τά δραματικό του 
τέλος, γιά  τόν άδικο σκοτωμό του, άπ’ τίς 
σκευωρίες τής αύλικής καμορίλας.

Καμμιά έξήγηση, καμμιά άπό τίς πολύπλευ
ρες προσπάθειες καταπράύνσης τού λαού άπό 
τήν αύλή, τούς παπάδες, τούς δασκάλους δέν 
μπόρεσαν νά πνίξουν τίς διαμαρτυρίες καί 
τήν άγανάχτηση. Λογικό ζώο ό άνθρωπος γ ι
ατί Εχει νού, άλλά κ* αίσθηματικό γιατί 
Εχει καρδιά. Καί στήν πάλη άνάμεσά τους. ή 
καρδιά εΤν' έκείνη πού παρασέρνει. Α ύτό  τά 
βλέπουμε σ* δλες τίς Εκδηλώσεις τής ζωής.

Ό  τραγικός του θάνατος Εδωσε άφορμή, 
νά έκδηλωθεί τό πιό βαρύ κατηγορητήριο 
κατά τού Καθεστώτος. Στάθηκε ή άρχή μιάς 
πυρκαγιάς. Μ έ άνατριχίλα περιγράψανε δλοι 
δσοι άκολουθήσανε, τήν ξάστερη έκείνη οελη- 
νόφωτη παγερή καί χιονισμένη νύχτα, τήν κη 
δεία του. Τ ό  φέρετρο τοποθετημένο πάνω σ' 
ένα Ελκυθρο, σερνότανε άπό ένα μαύρο ά 
λογο, πού ή σιλουέτα του πάνω στό άσπρο 
χιόνι προκαλοΰσε μιάν παράδοξη έντύπωση 
καθώς περνούσε άνάμεσα στούς έρημους δρό
μους τής Πετρούπολης, πού τούς φρουρούσαν 
οί στρατιώτες μέ κουκουλωμένα τά κεφάλια 
τους. Ό λ ο ι  νόμιζαν πώς σάν ξημέρωνε θά 
ξέσπαγε ή ’Επανάσταση. Γιατί ό θάνατος τού 
ποιητή, άπ' δτι εΐνε Ιστορικά έξακριβωμένο, 
ήταν μιά σκευωρία τών Αύλικών.

Ό  εύερέθιστος, μά καλόκαρδος ποιητής, ό 
άνοιχτός, ό είλικρινής, ό άνεξάρτητος, ό  Εξυ
πνος κι* εύθυμος Αλέξανδρος ΠοΟσκιν, ήταν 
μιά κορυφή πού μέ τή μεγαλουργική του δ ιά 
νοια, σκίαζε δλες τίς μετριότητες πού συνή
θως φυτρώνουν γύρω άπ' τούς Ισχυρούς τής 
ήμέρας, βασιλιάδες, δικτάτορες καί παρόμοι
ους. Γ  Γ  αύτό Επρεπε νά φύγει άπ’ τή μέση

O c e v  τίς πρωινές ώρες μπρός στό μνήμα, 
σηκώσανε τό σκέπασμα τού φέρετρου γιά  τίο 
τελευταίες εύχές καί φανερώθηκε τό πρόσω 
πο τού ποιητή μέ τήν Εκφραση μιάς βαθειάς

Ο  Π Ο Υ Σ Κ Ι Ν

μεγαλόπρεπης διάνοιας, οί θρήνοι τού πλή
θους σκέπασαν τήν Εκκλησιαστική ψαλμωδία, 
Γ  ιατί 6 πρωτοπόρος αύτός ζοΟσε βαθειά στήν 
ψυχή τους· Κανείς άλλος δέν κατανόησε μέ 
τόσο πνεύμα τήν όμορψιά καί τήν άλήθεια τής 
ρωσικής ζωής καί κανείς άπ’ Οσους βρεθή
κανε πάνω άπ' τόν τάφο του δέν ήθελε νά π ι
στέψει πώς σέ μιά στιγμή μέσα, χάθηκε μιά 
μεγαλοφυΐα, στήν άρχή άκόμα τής γόνιμης 
πρωτότυπης δημιουργίας της.

Τό διορατικό πνεύμα τού Ποΰσκιν διέκρινε 
άπό τά τότε τήν πρωτοπορεία του καί μέ τήν 
άπόλυτη αύτάρκεια κ Γ  άνωτερότητα πού 
Ενοιωθε μέσα του, κατάφερνε, στήν άπομόνω- 
ση πού έπιζητοΰσε, νά κρύβει στό βάθος τής 
ψυχής του τή δημιουργική του δύναμη. Αύτό 
τό άποτράβηγμα άπ' τήν κοινωνία, αύτή ή 
άπόσταση πού τόν έχώριζε άπ’ αΰτήν, αύτή 
ή άδιαψορια πολλών συγχρόνων άπέναντί του, 
τόν έπίκραιναν βέβαια,

Τήν Εξηγούσε δμως. Παρ’ δλα αύτά ήθελε 
νά ζεί, γιά  νά διανοείται καί νά πάσχει. Π ρο 
φητική, συγκρινόμενη μέ τήν τελευταία κοι
νωνική έξέλιξη, εΐνε ή όμιλία τού Δοστογιέβσκη 
στή συντροφιά τών «Φίλω ν τών Ρωσικών 
Γ  ραμμάτων» στή Μόσχα, στίς 8 ’Ιουνίου τοΟ 
1880.

« Ό  Ποΰσκιν», είπε ·εΐνε γιά  μάς τούς Ρώ 
σους Οχι μοναδικό φαινόμενο τής ρούσικης 
διάνοιας, άλλά καΐ.,.προφητικό. Μάς φανερώ-

ΕΝΑ ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΟ  ΓΕΓΟ Ν Ο Σ 
Μόλις κυκλοφόρησε σ ’ ε

ξαιρετική έκδοση ή τραγω
δία τοΰ ποιητή μας "Αγγέ
λου Σικελιανοΰ « Ό  Χριστός 
στή Ρώμη», που μέ τόση λα
χτάρα περίμενε ό  πνευματι
κός κόσμος τού τόπου μας.

νεται τή στιγμή τής αύτεπίγνωσής μας καί 
άκριβώς έκατό χρόνια άπ’ τή μεταρρύθμιση 
τοΟ μεγάλου Πέτρου. Κα ί φωτίζει τόν σκο
τεινό μας δρόμο. ’Απ’ αύτή τήν πλευρά ά 
Ποΰσκιν εΐνε προφητεία καί ύπόδειξη. Γιά  μάς 
ό Μ . Πέτρος είχε ένα  ήθικά προαίσθημα· πί
στευε σέ μιά άνθρώπινη ένότητα. Ό χ ι  μέ διά
θεση έχθρική, δπως θά νόμιζε κανείς. Μά σέ 
μιά ένότητα πανανθρώπινη, φιλική, γεμάτη 
άγάπη. Ό  Ποΰσκιν άγκάλισσε μέ θέρμη καί 
δούλεψε πάνω στίς μεγαλοφυΐες τών ξένων 
Εθνών, χωρίς φυλετική διάκριση. ’Εμείς οί 
Ρώσοι ξέρομε τόν τρόπο νά συνδιαλλάξουμε 
νά συγχωρούμε τίς διαφορές καί τίς άντιφά- 
σεις. Έ χ ο υ μ ε  άποδείζει τήν κλίση μας καί 
τήν προθυμία |κ*ς, γιά  μιά καθολική παναν
θρώπινη άνσσυνένωση μ’ δλο τάν κόσμο.

«Ν αί, ό προορισμός τού Ρώσου εΐνε άναμ- 
φισβήτητα πανευρωπαϊκός καί παγκόσμιος. 
Γιά  νά γίνει κανείς τέλειος Ρώσος, γιά  νά 
γίνει όλότελα Ρώσος, αύτά σημαίνει πώς 
πρέπει νά γίνει άδελφός δλων τών άνθρώ- 
πων, πανάνθρωπος, άν θέλετε.

« Ή  παρεξήγηση άνάμεσά μας γιά τά φι- 
λοσλαβισμό καί γιά  τό Βυτυασμό εΐνε μιά με
γάλη παρανόηση, άν καί Ιστορικά φαίνεται 
άναγκαία. Γ  «ά τά γνήσιο Ρώσο ή Εύρώπη κ ’ ή 
τύχη της εΐνε πολύτιμη καί άγαπητή, εΐνε ή 
τύχη τής ίδιας μας πατρίδας. Ό  κλήρος μας 
εΐνε ή παγκοσμιότητα, δχι μέ τή ρομφαία, 
άλλά μέ τή δύναμη τής άδελφότητας. Μ έ τή 
διάθεση πού Εχουμε γιά μιάν άδελφική συνέ
νωση δλων τών άνθρώπων. Ά ν  ξέρανε τά 
Εθνη τής Εύρώπης πόσο μάς εΐνε άγαπητά!... 
’Ελπίζω άπόλυτα πώς οί έπερχόμενοι Ρώσοι 
θά καταλάβουν δλοι, ώς τόν τελευταίο, πώς 
γιά  νά γίνει κανένας τέλειος Ρώσος, πρέπει 
πρώτα νά σκέφτεται καί νά δρδ γιά Ενα σκο 
πό : Γιά  τήν όριστική συνδιαλλαγή τών εύρω- 
παϊκών άντιφάσεων καί τή συνένωση δλων σέ 
μιά πανανθρώπινη κοινωνία. Ν ά  μπάσει 
σ’ αύτή τήν άδελφική άγάπη καί νά άπαγγεί- 
λει τήν όριστική λέξη, τή μεγάλη, γενική άρ· 
μονία, τήν όριστική άδελφική συμφωνία δλων 
τών φυλών, σύμφωνα μέ τό νόμο τοΟ Εόαγ· 
γελίου τού Χριστού. "Α ς  μή φανούν αύτά τά 
λόγια μου Ενθουσιασμοί ή ύπερβολές τής φαν
τασίας μου. Π ο τ έ ! Ποτέ δέ θά μετανοιώσω γ Γ  
αύτά... Ο Ι λαοί τής Δύσης είχαν γιά  παροιμία 
«ΞΟστε τό Ρώσο, θά βρείτε τόν Τάρταρο». Δ η 
λαδή τό βάρβαρο Ά σ ιά τη . Ναί, στή βάναυση 
χώρα μας Επεσε αύτός ό κλήρος. Σ έ  μάς 
εΐνε προορισμένο νά Εξαγγείλουμε τό «Νέο 
Ά γ γ ε λ μ α » . Δέ μιλώ γιά δόξες μέ τό σπαθί τής 
Επιστήμης. Μιλώ γιά  τήν άδελφότητα τών άν
θρώπων γιατί νοιώθω πώς ή καρδιά τού Ρ ώ 
σου είναι φτιαγμένη,πιότερο άπό κάθετί άλλο, 
γιά μιά πανανθρώπινη άδελφική Ενωση. ‘Ιδ ια ί
τερα θρηνώ τό χαμό τού ΠοΟσκιν, γιατί άν 
ζούσε καί συνέχιζε τή δημιουργία του, θά 
φανέρωνε στούς Εύρωπαίους άδελφούς μας τίς 
άθάνατες καί μεγαλοπρεπείς είκόνες τής ρωσι
κής ψυχής καί θά τούς τραβούσε μέ τή θέρμη 
του πολύ κοντά μας. Τότε θ’ άρχίζανε κ Γ  αύτοί 
νά μάς κατανοούν καί θά πάβανε νά μάς βλέ
πουν μέ δυσπιστία καί υπεροψία. Τότε θά πά
βανε οί παρεξηγήσεις κ Γ  ο! προστριβές κ ’ Ενας 
άλλος κόσμος. Ενας κόσμος νέος θδβγαινι 
άπ’ αύτό. Ό  θ ε ό ς  δμως Εκριν« άλλοιώς».


