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Κυρίαι καί Δεσποινίδε

Εάν έρωτούσατε τήν Γκλόρια Σβάνσον εις 
τί οφείλει τήν φρεσκάδα τοΰ προσώπου της, 
#ά σάς απαντούσε άδιστάκτως μέ τήν ειλικρί
νειαν πού τήν χαρακτηρίζει:

« Τοκαλόν, . . . μόνον Τοκαλόν, . . . πάντοτε 
Τοκαλόν. . .  .».
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ* ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΟΥΣ ΚΤΒΙΣΜΟΤ 
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Ε Ν Α  Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο
fS τό σημερινό τεύχος τά *'Ελληνικά Γράμ
ματα» κλείνουν ενα τρίμηνο τακτικής 
έκδοσης. Κ ι δσονς δήποτε επαίνους κι 

αν ακόυσαν, κ ι δσο κι άν έτήρησαν απόλυτη  
συνέπεια πρός την αγγελία που κυκλοφόρησαν 
τόν περασμένο Μάη, εν τούτοις δέν άρκέστηκαν 
σ αύτά αλλά μέ τό τεύχος αύτό εγκαινιάζουν 
καινούργιες βελτιώσεις με τήν προσθήκη σελίδων 
και καινοτομοϋνε άληθινά μέ τήν προσθήκη  
τον πολιτικού δεκαπενθημέρου.

Φυσικά αύτό δείχνει καθαρά στούς αναγνώστες 
μας πώ ς ή φιλοδοξία μας δέν σταματά στή μορφή  
χα ι στό ύλικό πού δώσαμε στά πρώτα μας τεύχη 
άλλά εκτείνεται άκόμα πάρα πέρα και τό σχέδιο 
μας εϊναι τά <'Ελληνικά Γράμματα» και σέ όγκο 
και σέ εμφάνιση και σέ διαλεχτό ύλικό και σέ 
εικονογράφηση δχι μόνο νά γίνουν εφάμιλλα μέ 
τά ξένα μά νά περάσουν κατά πολύ τά καλύ
τερα εύρωπαϊκά περιοδικά.

Φυσικά περιοδικά δέν λείπουν άπό τόν τόπο 
μας άλλά δσα κι άν ύπάρχουν κι δσα κι άν 
βγουν άκόμη, τά «'Ελληνικά Γράμματα» θά ξεχω 
ρίζουν πάντα σέ δλα και ιδιαίτατα στήν εκλε- 
κτικότητα τής ύλης και στήν ομοιογένεια τών 
κομματιών. Στό τελευταίο μάλιστα αύτό π ρ ο 
σέξαμε τόσο πολύ, ώστε παρά τις προσω πικές

μας συμπάθειες Αναγκασθήκαμε ν άποκλείσωμε 
πλήθος άνθρώπους πού γράφουν άπό τις στήλες 
μας και νά άσκήνουμε πολεμική κάποτε μάλιστα 
πολύ σκληρή εναντίον προσώπων πού ή δράση 
τους άντιτίθετοι άπόλυτα στις δικές μας π ε 
ποιθήσεις,

Φυσικά ό δρόμος πού διαλέξαμε μεΐς είναι και 
ό πιό δύσκολος και κείνος πού παρέχει και λι- 
γότερες ελπίδες εύκολης επιτυχίας και επικρά
τησης. 'Εμείς δμως άποβλέποντας μόνο στήν εξυ
πηρέτηση τού άναγνώστη μας, στό ξεκαθάρισμα 
τοϋ πνευματικού όρίξοντα και στή δημιουργία 
μιας αληθινής πνευματικής κίνησης στόν τόπο 
μας δεν λογαριάσαμε δπως και δέ θά λογαριά
σουμε κάθε θυσία πού &ά μάς φέρει Ασφαλέστερα 
στό σκοπό μας.

Ή  μεγάλη μας ικανοποίηση είναι πώ ς και 
οι άναγνώστες μαςσέ κάθε φύλλο πληθαίνουν π ε 
ρισσότερο και μεΐς ολοένα κατορθόνουμε νά κά
νουμε τέτοιες βελτιώσεις πού νά ικανοποιούν  
πληρέστατα και τόν π ιό  άπαιτητικό άναγνώστη.

*Έ τσι κλείνουμε τρεις μήνες έκδοσης και συνε
χίζουμε μέ τό ιδιο θάρρος και τό* ϊδιο ενθουσι
ασμό τό δύσκολο και επίπονο εργο μας.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Μ Π Α Σ Τ Ι Α Σ

Π Α Ρ Μ Ε Ν Ι Δ Η Σ

Εί τυφλοί ήτε, οΰκ &ν εϊχετε άμαρτίαν. νβν δέ λέγετε, δ ιι βλέπομεν' 
ή οδν αμαρτία ΰμών μένει. » Ίωάν. θ', 41

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΡΓΟ  θεϊκό κάνει ό φιλόσοφος πλάθον
τας εναν κόσμο δικό του σύμφωνα μέ τοΰ 

νοϋ του τις απαιτήσεις' γιατί κι ό πλανε
ρός δπου μέσα ζοϋμε κόσμος είναι τής φαν
τασίας τοϋ Θεοϋ τό παιγνίδι' (στόν νοΰ μας 
τόν ποτισμένο άπό εθνικές άλλά μαζί κι 
άπό χριστιανικές προλήψεις, εύκολα δέν χωρεΐ 
ή ιδέα ένός θεοϋ υποταγμένου σέ οποίαν 
άνάγκη, καί πρώτη μας απαίτηση άπό τήν 
έννοια τοΰ θεοϋ είναι τό αναίτιο τής δη
μιουργίας). ’Έτσι δ Θεός μήν έχοντας ιδιό
τητες είναι ό ίδιος δλες οί ιδιότητες ενω
μένες καί στήν άπλή του φύση, σκέψη μά 
κ’ ενέργεια, καί τοΰ κόσμου ή ενέργεια είναι 
ή σκέψη ή δική του. Μά ένώ ό κόσμος 
έγινε επειδή τόν έσκέφθηκε ό θεός, ό άνθρω
πος, έχοντας θεϊκό τό χάρισμα τοΰ νοϋ, κρατεί 
άπό τήν υλική του φύση τήν αδυναμία 
στήν πράξη· έτσι, ένώ ή πράξη τοΰ κόσμου 
ταυτίζεται μέ τή διανόηση τοϋ Θεοΰ, ή δια
νόηση τοΰ φιλοσόφου δέν άρμονίζει κανένα 
εϊναι. Καί ό φιλόσοφος μπροστά σέ δυό 
δημιουργίες έχει νά σταθεί: τή δική του, 
είδος κενό δίχως ύλη, μά ποΰ γεμίζει τήν 
ψυχή του γαλήνη καί ίλαρότητα καθώς τό 
θεό ή Θέα τοΰ κόσμου του, καί τή θεϊκή 
πού πολύ τόν ξεπερνά καί μάταια θά προσ
παθήσει νά συλλάβει. Μά τόν σπρώχνει 
τής ψυχής του ή λαχτάρα καί τών άνθρώ- 
πων ό πόθος καί προσπαθεί το άσύλληπτο 
νά φτάσει· τότε γίνεται φυσικός. Ξαίρει βέβαια 
πώς δ,τι νά κάνει καί νά πει, δέ Θά άγγίξει 
ποτέ τή Θεϊκή διανόηση· ξαίρει πώς τά ό'ργανά 
του τό είδωλο μοναχά τής σκέψης τοϋ Θεοΰ 
Θάπιάσουν, καί πώς ό νοΰς του δέ θά γίνει 
ποτέ επάλληλος μέ τόν Νοϋ τόν δημιουργό, 
γιατί τά αιτήματα τοϋ νοΰ του δέν είναι 
τά αιτήματα τοΰ θεοϋ, γιατί ό νοΰς ό άνρώ- 
πινος διαφέρει ποιοτικά άπό τόν Νοϋ τόν 
«δημιουργό, δμως άναγκαξόμενος άκολον-

θεϊν τοϊς φαινομένοις  ') φτιάχνει ένα δεύ
τερο κόσμο σφαλερό καί ψεύτικο, γιατί δέν 
είναι πιά γέννημα καθαρό τής σκέψης ώστε 
νά είναι ακόλουθο, μά είναι ή σκέψη τοΰ 
Θεοΰ καθώς τήν νιώθουν οι αισθήσεις καί 
τήν ερμηνεύει ή σκέψη τοΰ άνθρώπου.

Οί μεγάλοι πειρασμοί είναι δύο. ‘0  ένας 
πού κατεβάζει τόν νοΰ τόν δημιουργό ώς 
τόν νοΰ τοΰ άνθρώπου, καί γεννά τις φιλο
σοφίες δλες πού πάνε νά ξαναπλάσουν τόν 
κόσμο, πού θαροΰν πώς τά δρόμο τοϋ 
άνθρώπινου νοΰ άκολούί)ησε ό δημιουργός, 
καί θωρώντας τό λάθος της ή φιλοσοφία 
αύτή γυρίζει τελικά κατά τή γνωσιολογία 
καί τόν κριτικισμό, καί καμαρώνει έκειftε τις 
αιτίες τής άποτυχίας της. Γέννημα τής άπο- 
τυχίας τοΰ πρώτου 2) δ άλλος πειοασμός πού 
πάει ν’ άνυψώσει τό πνεΰμά τοϋ άνθρώπου 
ίσα μέ τοϋ δημιουργοΰ καί πλανιέται άνερ- 
μάτιστος, γιατί κυνηγώντας τήν θεία υπό
σταση χάνει καί τήν άνθρώπινη καί ξεπέφτει 
στήν «επιστημονική φιλοσοφία». Καί οί δυό 
τους έχουν κοινή τή σφαλερή προϋπόθεση 
πώς δέν υπάρχει άνεπαλληλία άνθρώπινου 
νοΰ καί Θείου, άνθρώπινου νοΰ καί δημι
ουργίας' καί είναι εύκολοξήγητο τό κυμάτι
σμά τους, γιατί κλεισμένοι μέσα σ’ ένα φαΰλο 
κύκλο, μοιάζουν τό λωλό τόν άνθρωπο πού 
άφοΰ κλειδώθηκε στόν πύργο του κι έρριξε 
άπ’ όξω τό κλειδί, πολεμά νά φύγει μέσ’ άπό 
τούς τοίχους, καί μιά χτυπιέται δεξιά καί 
μιά ζερβά. Εύκολο εΐτανε νά μήν πιαστεί· 
βολετό εΐτανε νά μήν πιστέψει στή θεϊκή 
τή δύναμη τοΰ νοΰ του' μ’ άπό τήν ώρα 
πού πίστεψε στό όμοούσιο τής σκέψης του 
μέ τή δημιουργία καί τόν Νοϋ τόν δημι
ουργό, άνάμεσα σ’ αύτά τά δυό Θά πηγαι

*) Άριστ. γιά τόν Παρμ. Μετφ. 9866 β 31.
2) Βλ. Berdiaeff Le destin  de la  culture στό 

R oseau d ’ or άρ. 10.



νοέρχεται: Γ] άπό τά κομμάτια τής ουσίας 
πού τοϋ δίνονται νά φτιάξει τόν κόσμο, ή 
άπό τόν νοϋ του νά κόψει τό αχνάρι πού 
θά πρέπει ϊσα ίσα νά σκεπάζει τήν πραγμα
τικότητα. _

Είναι μάντεμα προκοπής ή λαχτάρα γιά 
τό άνέβασμα, μά είναι καί μάντεμα Θανάτου- 
κι εΐτανε μάντεμα θανάτου τό πέταμα τό 
ϊκάριο πούβγαλε τή φιλοσοφία άπό τόν 
δρόμο της τό φυσικό πού τής είχε ό Παρ
μενίδης ανοίξει, καί τήν έτσάκισε στή γής. 
Καί τό ξερό φτωχό ψωμί πού ρίχνει άπό 
τότες ή φιλοσοφία στή διψασμένη γιά υπερ
κόσμιο ψυχή τού άνθρώπου, αργά και σίγουρα 
φθονεί τό μαρασμό της. Ό  γεμάτος στάχτη 
καρπός τής συνουσίας τοϋ νοΰ μέ τήν ύλη 
μας, ταπείνωσε σιγά σιγά τής ψυχής τις 
απαιτήσεις.

Μά σέ ισόρροπο μεγαλείο βρίσκεται τό 
τραγούδι τοϋ Παρμενίδη, γιά τόν καθένα μας 
εύκή θεοϋ τό άπάντημά του. "Ισως τό βαθύ
τερο σκοπό τοϋ τραγουδιού του, καθώς έγώ 
τόνε βλέπω: μπορέσω στά κατοπινά νά δείξω.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΕΣ

Ή  αντίφαση πού κρυβότανε στις πιό πα
λιές φιλοσοφίες καί σέ πολλές κατοπινές, 
εγινε φανεοή στόν νοΰ τό φιλοσοφικό τοΰ 
Παρμενίδη. Γιατί άπό τή μιά μεριά εΐτανε 
βασική αντίληψη γιά τήν αρχαιότερη φιλο
σοφία ή υπεροχή τοΰ νοΰ ως μέσου γνω- 
στικοϋ έπάνω στις αισθήσεις, κι άπό τήν 
άλλη, οί σκοποί τής φιλοσοφίας εΐτανε πρα
κτικοί στή βάση τους. “Ελεγαν, δηλαδή, οί 
αρχαίοι πώς μοναχά μέ τόν νοΰ μπορούμε 
νά φτάσουμε στήν αληθινή γνώση τών πρα
γμάτων, καί πώς ή αληθινή αύτή γνώση θά 
μπορεί νά χρησιμεύσει στήν πράξη, στή ζωή. 
Μά μέσα σ’ αύτά βλέπει ό Παρμενίδης όδυ- 
νηρά νά γεννιούνται προβλήματα: ό νοΰς 
μας δίχως τις αισθήσεις, καθαρός, ό νοΰς 
αύτός πού είναι πλασμένος γιά νά γνωρίζει 
τήν αλήθεια, πού είναι, νά πούμε, λειτούρ
γημά του ή αλήθεια, μπορεί νά εξηγήσει, 
νά δικαιολογήσει τόν κόσμο δπως μάς φανε
ρώνεται ; ό νοΰς μπορεί νά βρει τοΰ κόσμου 
τις αρχές, αρχές τοΰ κόσμου; οί απαιτήσεις 
τοϋ νοΰ μας, τέλος, βρίσκουν τήν πραγμά
τωσή τους στόν κόσμο πού μάς τριγυρίζει; 
'Όσα ρωτήματα καί τόσες άπαντήσεις αρνη
τικές' καί άπό αύτές σά συνέπεια τό τραγικό 
συμπέρασμα πώς ή γνώση ή αληθινή, εκείνη 
■τού θά μάς δόσει ό νοΰς δέν μπορεί νά 
χρησιμεύσει στήν πράξη. Έπρεπε, λοιπόν, 
σύμφωνα μ’ αύτά καί μέ τά δεδομένα τής

αρχαιότερης φιλοσοφίας, ή νά έγκαταλείψει. 
τή γνώση πού δίνει ό νοΰς καί πού όντας; 
άνεπάλληλη μέ τήν αισθητή πραγματικότητα,, 
δέν μπορεί νά σταθεί στοιχείο ζωής, ή νά 
έγκαταλείψει τόν πόθο γιά τήν πράξη. Ό ,τι- 
δήποτε άπό τά δυό θά είταν άβαρία στό> 
πρακτικό μαζί κι ερευνητικό μυαλό τοΰ 
άρχαίου 'Έλληνα. Κι έτόλμησε τότε ό Παρ
μενίδης τόλμη μεγάλη: νά ελευθερώσει τό· 
πνεύμα τό άνθρώπινο άπό τά δεσμά τής 
ύλης καί νά θεμελιώσει τήν καθαρή φιλοσο
φία—ζήτηση καί κατάταξη τών αιτημάτων 
τοΰ νοϋ μας μέ προβολή τους έ'ξω άπό τό· 
υποκείμενο— καί δίπλα σ’ αύτήν νά ιδρύσει 
τήν καθαρή επιστήμη τήν απαλλαγμένη άπό· 
τις φιλοσοφικές ζητήσεις καί προϋποθέσεις^ 

Αύτός είναι δ ρόλος τοϋ Παρμενίδη στήν 
ιστορία τής φιλοσοφίας. Είναι φανερό πώς. 
οί αρχαίοι τή σημασία τής Θέσης τοΰ Παρ
μενίδη δέν μπορούσαν νά καταλάβουνε καί 
δέν έκατάλαβαν- γεγονός είναι ιίώς, καθώς 
παρατηρεί ό B rehier ’), άπό κείνον αρχί
ζουνε νά Ξεχωρίζουν δυό τάσεις στήν έλλη- 
νική φιλοσοφία, μά ή μιά μοναχά αναγνω
ρίζει αρχηγό τόν Παρμενίδη, καί γρήγορα 
έξ αιτίας τής λαμπρής διαλεκτικής τοΰ Ζή
νωνος καί τής άδυναμίας τών μυαλών πού- 
τήν έδέχτηκαν, περνάει, άκολουθώντας κά
ποιο παράδοξον δσο καί μοιραίο δρόμο τής: 
ελληνικής φιλοσοφίας, στόν κόσμο τοΰ Λογο
παιγνίου. ‘Ο Πλάτων μ’ δλο τό σεβασμό πού· 
είχε γιά τόν Παρμενίδη καί πού σέ πολλά 
του χωρία φανέρωσε, τόν έπλησίασε, ναί,. 
περισσότερο άπό κάθε άλλον καί πολλά έπήρε 
άπό κείνον, άλλά μαθητής του δέν μπορεί 
νά ειπωθεί, γιατί πιστεύοντας σέ μιάν εξω
τερική αποστολή τής φιλοσοφίας, δέν έδέ- 
χθηκε τό θεμελιακό ξεχώρισμά της άπό τήν 
έπιστήμη καί τήν άσκοπία της·

Ο ’Αριστοτέλης δέν προσπάθησε νά μάς 
παραδώσει ατόφια τή διδασκαλία τοΰ Παρ
μενίδη, πού πάντως σ’ δλο της τό βάθος δέν 
έκατάλαβε' μιλώντας γιά τό νοητό καί τό· 
αισθητό, δέν έμβαθύνει καθόλου στή φύση 
τους, καί μάς αφήνει άμφίβολους' ομως 
κάποια λόγια του, ίσως μάς δίνουνε τό κλειδί, 
τής μεθοδολογίας τοϋ Παρμενίδη. Ό  Θεό- 
φραστος δίχως άλλο έ'πεσε πολύ κάτω στήν 
προσπάθεια νά καταλάβει τόν Παρμενίδη. 
Αυτόν ακολούθησαν καί οί δοξογράφοι, κρα
τώντας τά δσα είχε σφαλερά καταλάβει καί 
παρεξηγώντας πολλά άπό τά άλλα.

Καί πρέπει έτσι πολλούς αιώνες πηδώντας

') H ist, de la philos. I 1 σ .64 κ. έξ.

νά  φτάσουμε στόν Νεοπλατωνικό Σιμπλίκιο, τό 
μαθητή τοϋ Άμμωνίου,γιά νά βρούμε μιάν άρ
τια καί γερή άνάπτυξη τής φιλοσοφίας τού Παρ
μενίδη. ’Αληθινά δ Σιμπλίκιος, ετοιμασμένος 
άπό τή γνώση δλης τής μεταγενέστερης φιλο
σοφίας καί δίχως άμφιβολία άπό μιά μακριά 
■ερμηνευτική παράδοση τής νεοπλατωνικής 
σχολής γιά τόν Παρμενίδη, έβρέθηκε σέ 
-εξαιρετικά καλή θέση γιά νά νιώσει τή φιλο
σοφία εκείνου.

Κάποιαν άμεση έπίδραση δέν είναι απί
θανο νά είχε στούς άρχαίους ή σεμνή προ
σωπικότητα τοΰ Παρμενίδη ι) καθώ; φαίνε

τα ι άπό τά λόγια τοΰ Κέβητος πού μιλεϊ 
γιά πυθαγόρειόν τινα καί παρμενίδειον 
,βίον  2), λόγια πού, σύμφωνα μέ τή διανοη
τικότητα τών άρχαίων, είναι άδύνατο να 
•άποδόσυυμε σέ προβολή τής μεταφυσικής 
τοΰ Παρμενίδη έπάνω στήν ηθική, μά πού, 
δμως, ίσως νά πρέπει μοναχά νά τά εξηγήσουμε 
•μέ τή σχέση τοΰ Παρμενίδη μέ τούς Πυθα
γορείους. 'Όσο γιά τή νομοθετική του δράση 
-γιά τήν δποία μιλούν δ Σπευσιππος '’) δ 
Στράβων καί άλλοι ‘), δέν έχουμε καμιάν 
■αιτία, άλλά καί κανένα δικαίωμα νά τή 
συσχετίσουμε οπωσδήποτε μέ τή μεταφυσική 
του’ άντίθεια μάλιστα, τό ξεχώρισμά του τής 
θεωρίας άπό τήν πράξη, πρέπει νά μάς κάνει 
νά πιστεύουμε πώς άλλες άπό τής μεταφυ
σικής του είταν τής ηθικής του οί βάσεις.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Έ ν α  μόνο έργο φαίνεται νά έγραψε δ 
Παρμενίδης, κι αυτό σέ στίχους ηρωικούς. 
Ό  Σουΐδας τοΰ χαρίζει κι άλλα έργα, πεζά, 
μά, δπως άποδείχτηκε, παρερμηνευοντας κά
ποια φράση τοΰ Πλάτωνα °). Τή γνήσιό 
τητα τοΰ έπους αύτοΰ στά αρχαία χρόνια, 
άμφισβήτησε μοναχά δ Καλλίμαχος h), γιά 
λόγους πού δέν έσοιθήκανε" οί νεώτεροι 
■δέχονται κανονικά τή γνησιότητα, έκτος γιά 
ελάχιστα άποσπάσματα πού νοθεύουν μερικοί.

Χωριζότανε τό ποίημα, καθώς μάς πλη
ροφορεί δ ίδιος δ Παρμενίδης καί οί σχολι
αστές του κι ερμηνευτές, σέ δυό μέρη. Στό 
πρώτο, εκείνο πού ειδικά θά μάς άπασχο- 
.λήσει εκθέτει δ Παρμενίδης τήν άληθινή  του

ι) Βλ. Πλάι. Παρμ. 127 b. Θεαίτ. 183 e.
’) Κέβ. Πίναξ Κεφ. 2ο.
s) Στόν Διογ. Λαέρτ. IX 23.
4) Στράβ. IV 1, Πλοϋτ. πρός Κολ. 32.
6) rUtic. Σοφ. 237 α. Βλ. F . R iaux  E ssa i sur 

’Parm enide d ’F lee, Paris, Joubert 1840 σ 25.
“) Διογέν. Λαερτ.

φιλοσοφία, έκείνη πού τόν χαρακτηρίζει· στό 
δεύτερο μέρος εκθέτει μιάν άλλη, φυσικήν 
αύτή, φιλοσοφία, δυϊστική, πού περισσότερο 
άπό μιά φορά ονομάζει δ ίδιος ψεύτικη. 
Μελετώντας τή φιλοσοφία τού πρώτου μέρους 
θά λαβαίνουμε αφορμή νά μιλοϋμε καί γιά 
τό άλλο, μά τό δοκίμιο τοΰτο αφορά πάντα 
στό πρώτο -μέρος.

Τίτλος τοΰ ποιήματος, αν είχε, θά είναι 
έκεΐνος πού μά; παραδίνουνε—κοινός γιά 
πολλά αρχαία φιλοσοφικά έρ/α—ό Σέξτος δ 
Εμπειρικός καί ό Σιμπλίκιος'· περί φύοεως. 
Οί άλλοι τίτλοι πού μά: διασωθήκανε, φ υ 
σικό, φυσιολογία, ϋμνοι φυσιολογικοί, 
κοσμογονία, περί των όντως δντων (ΐ\ 
περί τών δντων), είναι μεταγενέστερα. ’Από 
τόν Σιμπλίκιο καί άλλους συνηθίσανε νά 
ονομάζουν τό πρώτο μέρος τά πQός άλή- 
θειαν καί τό δεύτερο τά πρός δόξαν — 
τίτλοι πού έχουνε συμβατικήν έ’ννοια.

Ό  Φιλόπονος, σχολιάζοντας έ'να χωρίο 
τής φυσικής τοΰ ’Αριστοτέλη 1), λέει πώς δ 
’Αριστοτέλης είχε γράψει βιβλίο ενάντια στόν 
Παρμενίδη μά εξόν πού άπό κανέναν άλλον 
δέ μαθαίνουμε παρόμοια είδηση, τό χωρίο 
τοΰ ’Αριστοτέλη δέν λέει τέτοιο πράμα, δπως 
θαρεΐ πώς τό διαβάζει δ Φιλόπονος, κι’ 
επειδή άπό τήν άλλη μεριά ξαίρουμε πόσο 
λίγο είχε καταλάβει δ ’Αριστοτέλης τόν Παρ
μενίδη, τά λόγια τοϋ Φιλόπονου δέν μπο- 
ροϋνε νά γίνουν πιστευτά. 'Ο Διογένης ό 
Ααέρτιος 2) λέει πώς βιβλίο γιά τόν Παρμε
νίδη έγραψε δ Ξενοκράτης. Τίποτε δέν μάς 
έσώθηκε απ’ αύτό.

Τοϋ ίδιου τοΰ ποιήματος τά άποσπάσματα 
μάς περισώσανε στό μεγαλύτερο μέρος ό 
Σέξτος δ Εμπειρικός 3) καί δ Σιμπλίκιο: 4), 
καί οί δυό άπό πολύ καλά χειρόγραφα. Κλασ
σική έκδοση τών αποσπασμάτων είναι τοΰ 
D iels μέ σχόλια καί μετάφραση καί πού 
έπέρασε σχεδόν δπως εΐτανε ώς φιλολογική 
έπεξεργασία στά «άποσπάσματα τών προσω- 
κρατικών» 6). Τή διδασκαλία τοΰ Παρμενίδη

’) "Αριστ. Φυσ. άκρ. I 3. ΒΙ. D iels F rgm . 18 
Α μετά τό 21.

2)Δ ιογ. Λ. IV 13. Ό  F . R iaux (Parm. σ .30). 
παραπέμποντα σιό ίΉο χωρίο τοΰ Διογένη, μιλεϊ 
γιά εργο τοϋ Θεοφράστου- πιστεύω πώς θά είναι 
λάθος στήν αντιγραφή τοϋ ονόματος.

3) Σέξτ. Έ μπ πρός Μαθ. V II.
4) Σιμπ είς ’Αριστ. Φυσ. άκρ. βκδ. D iels 1882

1895 Berliu Reimer.
6) Parm enides L ehrgedicht, Berlin R eim er, 

1897.
°) D ie Fragm ente des V orsokraliker, 

Berlin W eidm ann, εκδ. 4η, 1922 τ. 1ος.



έχουμε παραδομένη κυριώτερα μεσ’ από 
τρεις συγγραφείς. Ό  ’Αριστοτέλης συχνά μι- 
λεΐ γιά τόν Παρμενίδη καί άν ό'χι ίσως πάντα 
άπό άμεση γνώση' μά γιά κείνον δσα είχανε 
νά ειπωθούνε ειπωθήκανε παραπάνω. 'Ο 
Θεόφραστος, ίσως, δπως πιστεύει ό D iels *), 
είχε στά χέρια του καλύτερο άντίγραφο τοϋ 
Παρμενίδη άπό τόν ’Αριστοτέλη, μά εξόν 
ποΰ, δίχως άλλο, τόν κατάλαβε λιγότερο άπ’ 
αυτόν, ασχολήθηκε, δπως είταν επόμενο, 
σχεδόν αποκλειστικά μέ τή φυσική τοϋ Παρ
μενίδη, και μοναχά γιά τή γνώση εκείνην 
είναι πραγματικά χρήσιμος. "Αλλωστε ό 
Θεόφραστος μάς γίνεται γνωστός ιδίως μέσ’ 
άπό τούς δοξογράφους, πού κι εκείνοι τόν 
γνωρίζουνε άπό δεύτερο, τρίτο, κάποτε καί 
μακρινότερο χέρι· κι αύτός είναι άλλος ένας 
λόγος πού πρέπει νά μάς κάνει νά δεχό
μαστε τήν παράδοση τοΰ Θεοφράστου μέ 
πολλή επιφύλαξη. Και γιά τόν Θεόφραστο 
δέν είναι πάντα κανείς βέβαιος αν ειχε δλο 
τό ποίημα τοΰ Παρμενίδη μπρος στά μάτια 
του, ή μοναχά άποσπάσματά του.

Ό  Σιμπλίκιος, τέλος, πού ειχε στά χέρια 
του ολάκερο τό ποίημα τοΰ Παρμενίδη, και 
βοηθη μένος άπό δσους λόγους είπα γιά κείνον 
παραπάνω, μάς δίνει, δίχως άμφιβολία, στά 
πιό πολλά τήν πιστότερη σύνθεση τής διδα
σκαλίας τοϋ Παρμενίδη, πού συμφωνεί άλλωσ
τε μέ τά σκόρπια στοιχεία πού μάς δίνει ό 
’Αριστοτέλης, συνάμα συμπληρώνοντάς τα. 
Τούς λίγους άλλους πού άριά και πού κά
νουνε λόγο γιά τόν Παρμενίδη, θά τούς 
άπαντήσουμε, τόν καθένα έκεΐ δπου κάτι θά 
μπορεί νά μας δόσει. Μά, χάρη στό Σέξτο 
και στό Σιμπλίκιο, τά άποσπάσματα τοϋ 
ίδιου τοΰ ποιητή είναι άρκετά πλούσια γιά 
νά μάς είναι πάντα ή κύρια πηγή γιά τή 
γνώση τής φιλοσοφίας του.

ΤΟ ΟΝ.—Η ΦΥΣΗ ΤΟΤ

Βασική απαίτηση τής φιλοσοφίας τοϋ 
Παρμενίδη, είναι πώ; τό δν υπάρχει, και 
δίπλα σ’ εκείνο δέν υπάρχει τίποτ’ άλλο. Μά 
εκείνο πού άμέσως από τήν αρχή πρέπει νά 
γίνει, είναι ό καθορισμός τής φύσης τοΰ 
ό'ντος, πού δίχως αύτόν, ή μέ σφαλερό του 
καθορισμό, βήμα δέν μπορεί κανείς νά κάνει 
στήν αντίληψη τής φιλοσοφίας τοΰ Παρμε
νίδη* Είναι, λοιπόν, τό δν αύτό, τό δν τό 
νοητό’ τό δν τό νοητό πού άντιτίθεται στό 
αισθητό, ό'χι καθώς άντιτίθενται οί δυό πλευ
ρές τοΰ ίδιου νομίσματος, μά πού άντιτί-

') Parm σ. 26.

θεται καθώς δυό διαφορετικές φύσεις : το
νοητό δν δέν είναι τό δν τό ίδιο τό αισθητό- 
καθώς μποροΰμε νά τό γνωρίσουμε μέ τόν 
νοΰ, μά είναι τό δν πού μποροΰμε νά γνω
ρίσουμε μέ τό νοΰ, είναι εκείνο πού φύση 
έχει τέτοια ώστε μέ τόν νοΰ μοναχά νά μπο
ροΰμε νά τό γνωρίσουμε. Άντιτίθεται έ'τσι 
ό'χι μοναχά μέ τό αισθητό, μά μέ τό υλικό,, 
μέ τήν ύλη, καθώς δείχνει φανερά τό από
σπασμα 8 στ. 56—59 '), δπου ρητά διδά
σκεται πώς κόσμος υλικός αληθινά δέν υπάρ
χει, καί πώς άναφέροντάς τονε δίπλα στόν 
άλλο, οί άνθρωποι πλανιούνται (στ. 50- βλ. 
καί ’Αριστ. Μετάφ- 987 b 27 κ. έξ). Δέν μπο
ροΰμε, μάς λέει ό Παρμενίδης, ούτε νά τό 
δοΰμε, ούτε νά τό αγγίξουμε (άποσπ. 2")- 
καί τέτοιος βέβαια δέν είναι δ κόσμος πού 
μάς αγκαλιάζει, άπό όποιαόήποτε μεριά καί 
νά τόν μελετήσουμε. Τοΰ Παρμενίδη τόν 
κόσμο μέ τά μάτια τής ψυχής, μάς λέει, τόν 
άντικρύζουμε (άπ. 1. στ. 34 κ. έξ. άπ. 2 στ. 1).

Αλλωστε σ’ αύτό επάνω, κι αν δέν ε ί
χαμε τά ίδια τά λόγια τοΰ Παρμενίδη, ομό
θυμη είναι ή απάντηση τοΰ ’Αριστοτέλη καί 
τοϋ Σιμπλικίου, ενώ πάλι τοΰ Θεοφράστου 
ή παράδοση, δντας διαφορετική δέν είναι 
αντίθετη, καί οφείλεται κοθώς θά δοΰμε σέ 
κακή ανάγνωση ένος χωρίου τοΰ Παρμενί
δη. ’Έτσι ό ’Αριστοτέλης λέει: Παρμενίδης 
εοικε τοϋ κατά λόγον ενός άπτεαθαι *), 
και αντιτάσσει μάλιστα σ’ αύτόν τοΰ Μελίσ- 
σου τή διδασκαλία πού στρέφονταν γύρα) 
στήν ύλη. Είναι δά καί ή κατηγορία του αύ
τή κατά τοΰ Παρμενίδη, πώς δέν είναι φυ
σικός, κι αύτό στή γλώσσα τοΰ ’Αριστοτέλη 
σημαίνει πώς δέν πρεσβεύει φυσική φιλοσο
φία, δέ μελετάει τή φύση· αφύσικο μάλιστα 
τόν έ'λεγε γι αύτό τό λόγο, καθώς μάς πλη
ροφορεί δ Σέξτος δ Εμπειρικός. ’Αν ύστερα 
άπ’ αύτά σέ δυό μοναχά χωρία, πού έρχον
ται σέ αντίθεση μέ τά ίδια τά λόγια τοΰ ’Α
ριστοτέλη (τό περί ούρανοΰ 298 b 21 καί τό 
περί γεν. καί ψορ. 318 b 6 άντίθετα π. χ. 
μέ τό Μετφ. 986 b 10, καί ιδιαίτερα 987 b 
27) καί μέ τών άλλων δλων τήν παράδοση, 
καί μέ τό άποσπάσματα πού μάς σώζονται 
τοΰ Παρμενίδη, φαίνεται ό ’Αριστοτέλης νά 
λέει πώς δ Παρμενίδης έδίδασκε γιά τό αι
σθητό δν, τό πράγμα δέν πρέπει νά μάς ξαφνί- 
σει, πρώτα πρώτα γιατί στό ένα χωρίο, τό πρώ
το, άναφέρονται μαζί οί περί ΙΤαρμενίδην καί 
Μέλισσον, καί γνωρίζουμε πώς δ Μέλισσος.

’) Παραπέμπω πάντα στά Frgm . τοϋ D iels
2) Μετφ. 986 b 10 κέξ.

αληθινά γιά τό υλικό μιλοϋσε, καί ύστερα 
γιατί κι αύτός δ Παρμενίδης μιλοΰσε καί 
γιά τό αισθητό στή φυσική τοΰ ποιήματος 
ίου, καί τό χωρίο άπό δπου παίρνει άφορμή 
ό ’Αριστοτέλης στή μιά του, τούλάχιστον πα
ρατήρηση, τή δεύτερη, είναι φανερά άπό τά 
πρός δόξαν, άπό τή φυσική τοΰ Παρμενίδη' 
ώστε είτε στό νοΰ τοΰ ’Αριστοτέλη γίνεται 
ή σύγχυση, είτε στοϋ αναγνώστη του, τήν ε
ξήγησή της, τή βαστοϋμε.

Ό  ΣιμπλίκΌς, πάλι άκόμη καθαρώτερα, 
άν γίνεται, θά μάς πει τό ίδ ιο : όο'ξαατόν 
ουν καί άπατη λόν τοϋτον καλεΐ τόν λό 
γον  [ τής φυσικής του ό Παρμενίδης ] ούχ 
ώς 'ψευδή άπλώς, άλλ' ώς άπό τής νοη
τής άληθείας εις τό φαινόμενον και δο- 
κοϋν τό αισθητόν έκπεπτωκότα’ κι αλλού : 
ένεκα γάρ τοϋ νοητοϋ, ταύτόν δε είπεΐν  
τοϋ ό'ντος, εστι τό νοεΐν ).

Ό  Θεόφραστος, τέλος, μάς λέει πώς στό 
πρώτο καί στό δεύτερο μέρος τής φιλοσοφί
ας του, γιά τά ίδια πράματα μιλεΐ ό Παρμε
νίδης, καί τότε βέβαια θά πρόκειται γιά τόν 
κόσμο τοΰ αισθητού, άλλά στό πρώτο μέρος 
κατ άλήθειαν, καί στό δεύτερο, τό σφαλε
ρό, κατά τήν δόξαν τών πολλώ ν a). Εύτυ- 
χώς άπό τόν Διογένη τό Λαέρτιο 3) μαθαί
νουμε πο ιό χωρίο ειχεν ύπ’ δψη του δ θεό
φραστος’ στό χωρίο αύτό ό Παρμενίδης δέ 
μάς λέει γιά τών πολλών τις ιδέες, άλλά γιά 
τών θνητών, δηλαδή γιά τών άνθρώπων, 
καθ’ δσο συνδέονται μέ τήν ύλη, καί δέν υ
πόσχεται πώς θά μάς πει τις ιδέες τών θνη
τών (ούτε είδαμε πουθενά στήν άρχαιότητα, 
καί γενικά θά πει δ T annery  4)( κοινά δια
δομένη, λαϊκά, μιά τέτοια δυϊστική ερμηνεία 
καθώς τή διδάσκει ό Παρμενίδης, καί θά ει- 
ταν παράδοξο νά βάλει σέ στίχους τοΰ δχλου 
τις πλανερές γνώμες), μά ποιά πρέπει νά εί
ναι ή γνώμη τών άνθρώπων γιά τόν κόσμο 
πού μάς περιβάλλει (ώς τά δοκοΰντα χρήν 
δοκίμως είναι ). Ό  Θεόφραστος σ’ αυτούς 
τούς στίχους βασιζόμενος μιλεΐ γιά τή δόξα 
τών πολλών, καί είναι φανερό πώς γελιέται'’).

') Σιόν D iels Frgm . 18 A 31, τά β' στόν D iels 
Parm. σ. 85.

2) Σιόν Diels D ox. σ. 482.
3) Διογ. Λαέρτ. IX . 22.
4) R ev. P hilos. 1884* σ. 273.
5) W illam ow itz oco H erm es 34 σ. 204.
6) Ποιά σημασία ακριβώς εδινε ό Παρμενίδης 

βτήν ανάπτυξη τοΰ δεύτερου μέρους τής φιλοσο
φίας του, δέν ήμποροϋμε νά μελετήσουμε εδώ. 
Τελευυαία σύνοψη —δχι πλήρη— τών θεωριών 
βρίσκει ό άναγλώστης σιό βιβλίο τοΰ Κ. R ein-

Δίπλα στή θετική προσκομιδή τοϋ ’Αρι
στοτέλη καί τών άλλων γιά τό διαφωτισμό 
τοΰ ζητήιιατος πού μάς ενδιαφέρει, υπάρχει 
καί μιά αρνητική δχι λιγότερο σπουδαία: ό 
’Αριστοτέλης, δηλαδή, καί κατόπι του δ Θε
όφραστος καί οί δοξογράφοι δίνουνε μεγάλη 
σημασία στό δεύτερο μέρος τοΰ ποιήματος 
τοΰ Παρμενίδη, δπου διδάσκεται ή δυϊστική 
ερμηνεία τοΰ κόσμου, θεωρώντας πώς έκεΐ δι
δάσκεται μιά γνήσια φιλοσοφία τοΰ Παρμε
νίδη μέ ίσα δικαιώματα μέ τήν άλλη’ δμως 
τό δεύτερο τοΰτο μέρος χωρίς άμφιβολία 
πραγματεύεται γιά τόν κόσμο τόν υλικό’ κι 
άπό αύτό μάς γίνεται φανερό πώς τό πρώτο 
δπου οί απαιτήσεις καί οί προϋποθέσεις είναι 
έντελώς άντίθετες, πραγματευόταν γιά κάτι 
άλλο παρά γιά τόν κόσμο τόν υλικό —πραγ
ματευότανε γιά τόν κόσμο τοΰ νοΰ. "Ομως 
γιά τή σχέση τοΰ πρώτου μέρους μέ τό δεύ
τερο δέ θά μιλήσουμε εδώ.

Λοιπόν τό δν πού υπάρχει εΐναι τό δν τό 
νοητό ')’ έ'τσι θά εξηγήσουμε τήν επιμονή τοΰ 
Παρμενίδη νά μάς πείσει πώς υπάρχει, έπι- 
μονή άδικαιολόγητη άλλιώς, άφοΰ άμφισβή- 
τηση καμιά ώς τά χρόνια του δέν ειχε βγει 
γιά τήν ύπαρξη τοΰ ό'ντος πού ταυτιζότανε 
πάντα μέ τόν αισθητό κόσμο καθώς γνωρί
ζουμε καί καθώς μάς δρισε ό ’Αριστοτέλης : 
οί αρχαίοι, λέει, περί τών δντων τήν άλή- 
θπαν έσκόπουν, τά δέ όντα ύπέλαβον ε ΐ
ναι τά αισθητά μόνον. Ό μ ω ς εύκολοξήγη- 
τη μάς γίνεται ή επιμονή τοΰ Παρμενίδη πού 
πρόκειται νά μπάσει έ'να νόημα καινούργιο 
μέσα στήν ελληνική φιλοσοφία.

Μά πρέπει νά κόψει καί έναν άλλο δρόμο 
δ Παρμενίδης, τοΰ δυϊσμού’ δέ φτάνει νά 
δεχθοΰμε πώς υπάρχει τό δν, πρέπει νά νιώ- 
σουμε καλά πώς δίπλα τον τίποτες άλλο δέν 
υπάρχει, γιατί δίπλα του μοναχά τό μή δν 
είναι—δμως εκείνο δεν είναι 2). ’Ακόμη τό 
μή δν δέν υπάρχει καί δέν μπορεί νά υπάρξει 
γιατί τό ίδιο εΐναι εκείνο πού μπορεί κανείς 
νά σκεφθεΐ κι εκείνο πού μπορεί νά είναι, 
καί γι αύτό καθώς δέν μπορείς νά βρεις τή

hardt, Parm enides und die Gesch. der grie- 
chischen P hilosophie Βόννη 1916 σ. 28 σημ. 1.

*) Ό  Francis R iaux, καιά τήν αντίληψή μου,
άπό τοΰ; πιό φοόνιμους ερμηνευτές τοΰ Παρμε
νίδη, δέν μοΰ φαίνεται στό ζήτημα τοΰτο νά α 
κολούθησε τό πνεΰμα τοΰ φιλοσόφου, τήν ταυτό
τητα >ής νόησης μέ τό νοούμενο, θεωρεί πώ; τή 
σιοχάσιηκε ό Παρμενίδης, σά μέσο γιά νά κολά
σει τήν ιδεολογία του μέ τις απαιτήσεις τοΰ κοι- 
νοΰ νοΰ (Fr. R i. Parmen. σ. 78 έξ).

2) Θεοφρ. στοΰ D iels Dox. 483.



σκέψη δίχως τό δν πού ακριβώς εκείνο σκέ
πτεται δ νοΰς, παρόμοια καί δέν μπορεί νά 
υπάρξει τό μή δν. Κι άλλοΰ θά ξαναπεΐ δ 
Παρμενίδης πώς δέν μπορεί κανείς νά σκεφθεΐ 
πώς δέν υπάρχει κάτι, γιατί αυτή ή σκέψη 
του δρίζει τή ζωή του *). ’Έτσι μήτε νά 
γνωρίσεις μπορείς μή δν, μήτε νά τό ονο
ματίσεις.

ΤΟ ΟΝ·—ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ

Έ τσ ι άφοΰ βεβαιώθηκε ή ύπαρξη και ή 
φύση τοΰ δ'ντος, καί ή ανυπαρξία τοΰ μή 
οντος, πρέπει καί τά σημάδια τοΰ δντος νά 
γνωρίσουμε' έχουνε αιτία τήν ανυπαρξία τοΰ 
μή δντος, κι έ'τσι έξηγιέται τδ γύρισμα τοΰ 
Παρμενίδη γύρω στήν άρνησή του αύτή. 
Άναρχο πρώτα πρώτα κι ατέλειωτο είναι 
μέσα στό χρόνο, γιατί δέν μπορεί ποτές νά 
γεννήθηκε πάρεξ άπό τό μή δ ν  δμως άφοΰ 
τδ μή δν δέν υπάρχει, αγέννητο είναι τό δν, 
κι ώς ουδέ μπορεί νά υπάρξει, ουδέ νά 
σβύσει ποτέ τό δν μέσα στό μή δν είναι 
μπορετό. ’Άλλωστε, άκόμη, θά μάς εϊπεΐ, αν 
εΐτανε κάποτε τό τίποτε, δέν μποροΰσε μέσα 
στό τίποτε νά βρεθεί ή άφορμή ποΰ θά έκανε 
τά  γεννηθεί τό δν 2). Είναι κατόπι αδιαίρετο 
τό δν κι απλό, γιατί δντας δλο παρόμοιο μέ 
τόν εαυτό του, άφοΰ δέν υπάρχει μή δν, δέν 
είναι πουθενά κάτι πού νά μήν είναι καί 
ποΰ νά τό ξεχωρίζει 3).

Άκόμη είναι ακίνητο μέσα στόν τόπο, 
γιατί, δντας μόνο, είναι μέσα στόν εαυτό του 
κλεισμένο καί δέν υπάρχει τίποτες έξω του 
δπου νά κουνηθεί· δντας δμοος αδιαίρετο, δέν 
είμπορεϊ νά κουνηθεί καί ώς πρός τόν εαυτό 
του, καί μένει όλότελα ακίνητο 4).

Κι ό'ντας άναρχο κι ατέλειωτο χρονικά, 
καί τελειωμένο στή φύση του κι ακίνητο, 
δέν μπορεί νά δεχτεί τοΰ χρόνοι) τόν προσ
διορισμό, καί γιά τοΰτο δέν μπορείς νά 
πεις πώς εΐτανε ή θά είναι, γιατί είναι μο
ναχά ολάκερο τώρα. Γιά νά δεχτεί δηλαδή 
τοΰ χρόνου τόν προσδιορισμό. Θά έ'πρεπε ή 
νά κουνηθεί μέσα στόν τόπο, ή νά αλλάζει 
ποσόν ή νά αλλάζει ποιόν' δμως ακίνητο είναι, 
άναρχο κι άγέννητο κι απλό. Καί δ χρι

‘) Παρμ. Ά π . 5 ,7 , 8, σι. 8 —9 8 σι. 35 κ. έξ.
2) Ά π . 8 στ. 9 —10.
3) Ά π . 8 στ.22—25. Ή  διχοτομία πού απέδιδε 

ό Πορφύριος βλ. Σιμπλ. είς Ά ρ. Φυσ. Άκρ. 30
β) στόν Παρμενίδη, δέν εχει καθόλου τό χαρα
κτήρα τής δικής του σκέψης, ένφ  άνιίθετα, εχει 
εντελώς τό ρυθμό τής σκέψης τοΰ Ζήνωνος.

*) Ά π. 8 στ. 26—31 καί Πλάτ. Θεαίτ. 180 c.

στιανικός θεός « δέν υπήρξε, δέ θά υπάρξει, 
μά είναι», λέει ό Fenelon.

Μέσα στό χώρο τελειωμένο λέει τό δν ό 
Παρμενίδης, γιατί ή άτέλε.ά του θά ειταν 
έλλειψη, καθώς είναι κοινή πίστη τών άρχαίων 
αυτό, καί ούτε ή μπορεί νά «ξαπλώνεται επ’ 
άπειρον σ’ ένα χώρο κενό πού δέν ύτάρχει. 
Έκεΐθε βγαίνει πώς είναι καί σφαιρικό» Χ), 
γιατί δντας τελειωμένο καί παρόμοιο μέ τόν 
εαυτό του δλούθενε, ίσα κάθε του μέρος απέχει 
άπό τό δλο του (φανερή δμως σέ τοΰτο 
είναι καί ή πυθαγορική έπίδραση). Ά πό  τή 
σφαιρικότητα τοΰ δντος τοΰ Παρμενίδη, 
θελήσανε μερικοί 2) νά βγάλουνε τήν δπωσδή- 
ποτε υλική του υπόσταση' μά, κι’ αν άφή- 
σουμε τό επιχείρημα ποΰ φέρνει δ Zeller 
γιά νά χτυπήσει αύτό τό συμπέρασμα,— 
επιχείρημα πού δέν έχει ειδική άξία σ’ αύτή 
τήν περίπτωση —έτσι δέν ήθελαν κι ό παν
θεϊστής E c k h a rt καί άλλοι νά ορίσουνε τό 
θεό καί τή φύση, σά μιά σφαίρα πδχει 
πανιού τό κέντρο της καί τήν περιφέρεια 
της πουθενά; Κι δ Pascal δέν ώρισε τό 
άπειρο παρόμοια 3) ;

Σπουδαία μερίδα τών σχολιαστών τοΰ 
Παρμενίδη δ Zeller, δ G om perg, δ B urnet 
καί άλλοι, υποστηρίζουνε παίρνοντας άφορ
μή γενικά, άπό τά σημάδια τοΰ δντος, 
τήν υλική του φύση' δμως εκείνο πού κατά 
τόν Zeller ισχύει γιά τή σφαιρικότητά του, 
επειδή τό λέει δ Παρμενίδης, πώς είναι 
δηλαδή παρομοίωση 4), δμοια ισχύει καί γιά 
τά άλλα- γιατί πώς αλλιώς ήθελε μάς περι- 
γράψει τό δν πού είναι νοητό στή φύση του, 
πάρεξ παίρνοντας σημάδια άπό τόν γνωστό 
μας ύλικό κόσμο; ή μήπως μέ τοΰ θεοΰ τά 
σημάδια γίνεται τίποτ’ άλλο ; Κατά τόν 
D auriac 5)} γιά τόν δποϊο δ Παρμενίδης 
είναι έ'νας λογικός ΐδεολόγος (Logicien idea-

*) Burnet, L’aurore de la philosophie grecqae 
c. 2 0 9 -2 1 0

2) R ivand, B urnet, D iels.
) Χωρίς νά μπορώ νά εκταθώ ο’ αύτό περισ

σότερο, παραπέμπω τόν αναγνώστη στήν ειίδοση 
τών P ensees άπ > τόν Giraud (Paris 1924), καί 
στήν πολύ ενδιαφέρουσα σημείωσή του σχετικά 
μέ τόν όριομό αύτό τοΰ θεοΰ καί τοΰ άπειρου 
(σ. 71). ’Εξαιρετικής σηαασίας θά είταν ή συσχέ- 
τιση—ή σχσλική— τοΰ Έρμου τοΰ Τρισμεγίστου, 
μεσ’ άπό τούς Νεοπυθαγόρειους, μέ τόν Παρμε
νίδη.

‘) Ά φησε πού άμα πώ γιά κάτι πώς είναι 
όμοιο στό σχήαα μέ τόπι, δν δέ λέω πώ; είναι 
τόπι, σίγουρα δμως λέω πώς είναι στρογγυλό.

") Στή R ev. Philos. 18831 σ. 533 κέξ.

liste), δ Παρμενίδης είναι Θΰμα τών παρο- 
μοιώσεών του· μά ούτε αύτό δέ Θά δεχτώ. 
Μέ τόν Zeller καί τόν G om perg  αδίστα
χτα θά πώ πώς δ Παρμενίδης ψυχολογικά 
νά ποΰμε, στήν πράξη, στήν εφαρμογή, δέν 
μπορούσε νά λυτρωθεί άπό τήν έννοια τοΰ 
υλικού· τοΰτο συζήτηση δέ θέλει, μά δέν 
υπάρχει κιάμφιβολία πώς ή ιδέα τοΰ νοητοΰ 
πού έσχημάτισε δ Παρμενίδης εΐτανε ή αντί
θετη τοΰ άνύπαρκτου αισθητού.

ΤΟ ΟΝ.—Ο ΘΕΟΣ

Τραγουδώντας μάς χαρίζει τή χαρά του 
τό παιδί. Κι δ προφήτης τραγουδώντας 
μάς ανοίγει τής ψυχήςτου τούς θησαυρούς. 
Κι δ ποιητής τούς κόσμους τούς πανέμορ
φους πού σάν πρωτοφανέρωτους ξανοίγει κάθε 
μέρα μπρος στά εκστατικά του μάτια, τραγου
δώντας λαχταράει νά μάς τούς δώσει γιά 
κοινωνία. Μά πόσο δέ θάτανε τό ξάφνι
σμα κι ή ευτυχία τοΰ πρώτου εκείνου δο- 
ξολογητή πού σηκώνοντας μές στά χέρια 
ψηλά τήν ψυχή του νά τήν προσφέρει στό 
θεό, ένιωσε τραγουδιστά τά λόγια τής αγά
πης καί τής ευγνωμοσύνης ν’ αναβρύζουν 
άπό τήν δλόθερμη πηγή τους' ένιωσε πώς 
βρήκε τέλος μιάν αντάξια τοΰ πόθου του 
μορφή.

Καί τοΰ Παρμενίδη ή χαρά παρόμοια 
ξεχύθηκε σέ στίχους σάν αντίκρισε πρόσωπο 
μέ πρόσωπο τό θεό· Ά π ό  τήν μυστικήν 
έπάνω τή βουνοπλαγιά, άπ’ τό καινούργιο 
γύρισμα τοΰ δρόμου, ποιος θάναι κείνος, 
πού, άξιός του, ·θά ρίξει στό πιστρόφι του ; 
Γιατί άγγίζουμε τώρα τό θεό, καί τδ δν πού 
περιγράψαμε, τίποτ’ άλλο πάρεξ δ θεός τοΰ 
Παρμενίδη δέν είναι. Καθένας τό θεό του 
στό άχνάρι του τόν κόβει· δμως μέσα στά 
χρόνια καί μέσα στις λογιώ λογιώνε πίστες 
πού γέννησε δ νοΰς τοΰ άνθρώπου, καί ξέ
χωρα στις θεϊκές μορφές πού δούλεψε ύστερα 
άπό τά πρώτα παραπατήματά του '), κάποια

*) θά ζητήσω έδώ συγγνώμην άπό τούς πιστούς 
τής θεάς 'Επιστήμης, πού προσπαθώντας νά βρώ 
τήν πιό γνήσια εικόνα τοΰ θεον, καθώς τήν 
έσχημάτισε ό άνθρωποί, δέν έζήτησα τις πληρο
φορίες μου στήν έπιστήμη τών θρησκευμάτων 
καί στά παραμυθάκια γιά τούς άγριους, δπως τή 
λέει ό Lasserre, άλλά άπό τούς φιλοσόφους. Ή  
καλούμενη επιστήμη τών θρησκευμάτων, πριν 
μπεϊ στό καινούργιο πάνθεο μέσα, έχει κάποια 
πιστοποιητικά νά έπιδίτίΕει, δχι σ’ εμάς, παρά 
στούς δικούς της' ό G Foucart λέει, μιλώντας 
γιά τήν κοινωνιολογική σχολή τοΰ Durhheim  
«δέν πρέπει \ά  συγχέουμε τόν τοτεμισμό ή τήν 
κοινωνιολογία μέ τήν σοβαρή έθνολογία»" (στοΰ 
R. G uenon Orient et Occident σ. 31' στό ίδιο

σημάδια τού θεοΰ μόνον άνάλλαγα· καί τά 
σημάδια τοΰτα τοΰ θεοΰ είναι τά σημάδια 
τοΰ κόσμου τοΰ Παρμενίδη.

Τοΰ Παρμενίδη δ θεός λέω πώς είναι 
άναρχος κι ατέλειωτος, απλός κι άδιαίρετος, 
ακίνητος κι’ άνάλλαγος,' απροσδιόριστος σχε
τικά μέ τό χρόνο, τελειωμένος μέσα στό χώρο 
καί σφαιρικός. Τελειωμένο μέσα στό χώρο 
καί σφαιρικό λέει τό θεό, πληρώνοντας πριν 
άπ’ δλα πνευματικό φόρο στήν έποχή του ’), 
άλλά καί προσπαθώντας άπό δλες τις 
μορφές νά βρει τήν πιό ταιριαστή στό θεό 
του καθώς τόν έφαντάσθηκε· έτσι τόν ειχε 
εΐπεΐ κι ό Ξενοφάνης, χωρίς καθόλου γ ι’ 
αύτό νά τόν υλοποιεί κι έτσι δπως είδαμε 
κι άλλοι πανθεϊστές προσπάθησαν νά κάνουν  
αίσθητό τό θεό τους. Άπλό κι άδιαίρετο τόν 
είπε, καί σέ τούτο σμίγει μ’ δλες τις μεγάλες 
συνθέσεις τής μορφής τοΰ θεοΰ άπό τόν 
Αριστοτέλη στόν Ά γ ιο  Θωμά τόν Ά κινάτο

βιβλίο-Ι κεφ. 1-βλέπει κανείς καί μερικά ούσι- 
ώίη σφάλματα πού έχουν κάνει οπαδοί τής επι
στήμης τώ θρησκευμάτων, τά όποια οφείλονταν 
στήν επιστημονική της φύση. Παρόμοιο στραπα· 
τσάρισαα δμως, σάν εκείνο πού επαθε ή επιστήμη 
άπό "Ελληνα επιστήμονα, έξω άκόμη δέν τό 
έπαθε : στό Δελ. ’Εκπ. Ό μ . τ. 11 σ. 185, ό κ. 
X. Θεοδωρίδης, κοινωνιολογώντας μέ τό καντάρι 
ονομάζει πρωτόγονη  τήν ελληνική κοινωνία 
στά χρόνια τής σκλαβιάς). Συμπεραί\ει 6 
G uenon—σ. 54— « δέν είναι εύκολο νά γνωρίζει 
κανείς ώς ποΰ μπορεί νά φτάσει τό τύφλωμα 
πού οφείλεται στή παρείσαξη τοΰ συναισθήματος 
μέσα σέ πεδία τά όποια θά έπρεπε νά έπιφυ- 
λάσσονται στή διανόηση» . Θά έπρεπε προτοΰ 
φιάσουν σέ γενικά συμπεράσματα γιά τόν άνθρωπο 
άπό τή μελέτη ιών άγριων, θά έπρεπε, λέω, οί 
οπαδοί τής κοινωνιολογικής σχολής νά βεβαιω
θούνε γιά τήν ομοιογένεια δλων τών άνθρώ- 
πινων φυλών τοΰ κόσμου (ζήτημα πού εχει τεθεί 
υπό άμφισβητηση άπό τή νεώτερη έπιστήμη), 
γιά τό πρωτογενές τών έκδηλώσεων τών άγριων 
καί γιά τήν ικανοποιητική λύση άλλων τέτοιων 
θεμελιακών προβλημάτων, πού σήμερα κάθε 
άλλο παρά νά έχουνε λυθεί (βλ. καί τήν H istoire  
de l ’ancienne eg lise  τοΰ A. Dufourcq. πρόλο
γος στήν 6η έκδοση τοΰ πρώτου τόμου καί τοΰ 
Η . Pinard de la B oullaye, 1’ etude compa- 
ree des relig ions τόμοι I καί I I ) .  Θά £επρεπε 
κατόπι νά βεβαιωθούνε άν οί άγριοι λαοί ποΰ 
εΐ'αι τό άντικείμενο τή; ερευνάς τους, είναι άλη. 
θινά πρωτόγονοι καί δχι έξελιγμένοι δπως δίχως 
άλλο είναι, ή ίσως κι εκφυλισμένοι, καθώς 
πιστεύουνε πολλοί

Μά κι’ άν δλα αυτά συμβαίνουν, δέν βλέπω 
μέ τί θά πεισθοϋμε πώς περισσότερο άνθρωπος 
(χωρίς καμμιάν ήθική άξία τής λέξης) είναι δ 
άπολίτιστος άπό τόν πολισμένο, δ δυνάμει άνθρω
πος άπό τόν ένεργεία.

') Άριστ. Φυσ. 207 α 9 κ. ά. Πλάτ. Τίμ. 33 b, 
Ξενοφάνης στοΰ D iels F rgm . A  32, 33



κι άπό κείνο πάλι στό Σπινόζα *) παρόμοια 
κι άμα τόνε λέει άκίλ'ητο κι άνάλλαγο κι 
άναρχο κι άτέλειωτο κι απροσδιόριστο μέσα 
στό χρόνο.

Μά κι αν ή σύσταση τοϋ ό'ντος δέν άπό- 
δειχνε τή θεϊκή του υπόσταση, κι αν δέν 
είχαμε τοΰ δασκάλου του παρόμοια τή διδα
σκαλία—καθώς φαίνεται κι άπό τά απο
σπάσματα της κι άπό τούς αρχαίους ιστο
ρικούς της, δπου δ θεός τοΰ Ξενοφάνη 
παρουσιάζεται μέ τοΰ ό'ντος τοϋ Παρμε
νίδη τά σημάδια,—έχουμε σπουδαία τή μαρ
τυρία τοΰ Άμμων ίου πού φαίνεται πώς 
μιλώντας γιά τό δν τοϋ Παρμενίδη, άδια- 
φόρητα έ'λεγε τούς θεούς ή τό δν: [ώ ς ό 
Παρμενίδης ή μας έδίδαξε]  ούδέν έστι 
παρά τοΐς θεοΐς',) καί τή ρητή βεβαίωση 
τοΰ Άετίου πώς δ Παρμενίδης φησϊ θεόν

ι) Θά πρέπει μιά μέρα νά γραφτεί ή Μελέτη γιά τή 
σχέσηιοϋ Σπινόζα γιά ιούς Έλεάτες. Οχι τόσο Ιστο
ρικά γιατί τά συμπεράσματά της θά είτανε τότε 
φτωχά καί δ/ονα, άλΛ,ά φιλοσοφικά, ποΰ θά μά; 
βοηθούσε νά δοΰμε τις διαφορές πού επιφέρει 
σέ όμοιες φιλοσοφικές ιδιοσυγκρασίες, διαφορε
τικό έπισι;ημονικό κι 5. λο περιβάλλον (παίρνω 
τήν λεξη στήν πιό πλατιά τη: έννοια) Ό τα ν ιιε- 
λετάει κανρίς τόν Παρμενίδη, μοιραία έρχεται 
στόν νοΰ ό Σπινόζα' έτσι μιλήσανε κι ό Brucker, 
κι ό Kern, κι ό Gomperz, κι ό Brochard, πού 
θριαμβευτικά μεταχειρίστηκε τή σχέση τοΰ Σπι- 
νόζα μέ τούς Ελβάτεε, καί άλλοι, Ώ^αία είναι 
ή παραβολή τοΰ Παρμενίδη μέ τόν Σπινόζα, πού 
κλείνει στοΰ G. Breton τό βιβλίο, E ssai sur 
la poesie philosophique en Grece (Paris Ha- 
ch ette  1882 σ 147). τό κεφάλαιο γιά τή φιλο
σοφία τοΰ Παρμενίδη.

Μερικά σημεία άπό τήν «’Ηθική» τοΰ Σπινόζα 
μας φαίνονται σάν ή τρυσική απόληξη τής Ε λ εα 
τικής φιλοσοφίας' τέτοια ή πρόταση τοϋ β' θεω- 
ρήιιατος τοΰ τρίιου μέρους: Δεν δύναται νά κι- 
νήογι οΰτε τό σώμα την ψυχήν εις σκέψιν, οντε 
ή ψυχή το σώμα εις κίνησιν ή αδράνειαν ή εις 
αλλο τι ("ν νιτάρχη αλλο τι), ή, άπό άλλη άποψη, 
ή πρό αση τοΰ θεωρήματος 24 τοΰ ιρακου μέ
ρους : Ή  ουσία τών παρά τον Θεοΰ παραγομέ- 
vcov πραγμάτων, δεν περιλαμβάνει τήν νπαρξιν 
(και τό άξίωμα I τοΰ πρώιου μέρους), κ. ά Ό  
Σπινόζα έγνώρισε καλά τούς Έλεάτες, τό πιό 
πολύ, δίχως άλλο, μέσ’ άπό τά έργα ιοΰ J. Burno, 
τό γιομάτο Παρμενίδη, καί πού ό Σπινοζας είχε 
πολύ καλά μελετήσει" (ό S iguort μάλιστα φθάνει 
νά λεει πώ; τό κεντρικό νόημα τής φιλοιοφίας 
του, τό εϊχε πάοει ό Σπινόζα άπό τόν J. Bruno). 
Μά έτσι δέν λύνονται τά ζητήματα, γιατί ό Σπι- 
νόζα δέν είχε διαβά ει μόνο J . Bruno, μήτε μόνο 
Παρμενίδη. Κάποιο βιβλίο τοΰ J. G Buhle, γιά 
τήν ιστορία τής πανθείας «inde a X enophane  
prim o ejus auctore usque ad Spinozam », δέν 
ήμπόρεσα νά τό ϊδώ πουθενά, άν καί άμφιβάλλω 
γιά τό τί μπορεί νά δίνει σ’ αύτό τό ζήτημα.

D iels Frgm . A 30.

εΐνα ι τό Ακίνητον καί πεπερασμένον 
σφαιροειδές1, δηλαδή to ον. (Πολύ σπουδαία 
εδώ είναι ή διόρθωση τοϋ K arsten  σ’ έ'να 
σχετικό χωρίο τοϋ Ιππολύτου 2), γιά τόν Ξε
νοφάνη : λέγει δε δτι ούδέν γίνεται ουδέ 
φθείρεται ούδέ κινείται και δτι εν τό 
παν έστι έ'ξω μεταβολής. Φησϊ δέ τοΰτο 
[διόρθ. K arsten  αντί καί τόν] θεόν εΐναι 
άΐδιον και έ'να καί δμοιον πάντη καί 
πεπερασμένον και σφαιροειδή και πάσι 
τοΐς μορίοις αισθητικόν. Καί αύτό άνε- 
ξάρτητα άπό τή μεγάλη σημασία τοΰ χωρίου 
καί αν τό άφήσωμεν δπως μας παραδό
τη κε.

Τοϋ Παρμενίδη δ θεός δέν φαίνεται νά 
είναι δημιουργός’ αυτό δά πιότερο απ’ δλα 
έδωσε αφορμή νά γίνει λόγος γιά τήν αθεΐα 
τοΰ Παρμενίδη. Μ’ άν δημιουργός δέν έστά- 
θηκε ποτές δ θεός τών προσωκρατικών καί 
ξεχωριστά τοΰ Ξενοφάνη —καί τοΰτο θά'τα- 
νε άρκετός ιστορικός λόγος τής τέτοιας του 
μορφής—είναι κι’ ή φΰση τοΰ κόσμου τέτοια 
πού νά άποκλείει τή δημιουργία. Γιατί δ κό
σμος δ άληθινός, είναι δ κόσμος τοΰ νοΰ, 
άναρχος κι ατέλειωτος, πού ταυτίζεται μέ 
τόν θεό’ δ άλλος κόσμος τής αίσθησης τών 
θνητών, διαφορετικός άπό τόν πρώτο είναι 
κόσμος ψεύτικος, ανύπαρκτος, πού τόν γεν
νά ή παραστρατημένη τής πλανεράς μας ύ
λης αίσθηση’ έ'τσι πού νά· μή μένει κόσμος 
κανείς πού νά πλαστεί άπό τόν θεό’ πανεν- 
θεΐα κι άκοσμία, πρεπούμενο είναι, φαίνεται 
νά ονομαστεί ή Θεωρία τοϋ Παρμενίδη.

Έ τσ ι κι δχι αλλιώς Θά εξηγήσουμε τήν 
έλλειψη τοΰ Θεοΰ άπό τό ποίημα τοΰ Παρ
μενίδη· άφησε πού μπορεί σέ χαμένα [του 
άποσπάσματα νά βρισκότανε. Δέ χρειάζεται 
ού'τε νά πιστέψουμε πώς θρησκευτικοί λόγοι 
τόν εμπόδισαν νά μιλήσει γιά τη σχέση τοΰ 
ό'ντος του μέ τό Θεό, δπως πιστεύει δ B ran
dis, ού'τε πώς δέν τόν άνέφερε γιατί δέν 
ειχε νά τόν ξεχωρίσει άπό τόν κόσμο, πού 
ειχε κι αύτός τό χαρακτηριστικό τής αιωνιό
τητας καί τοΰ άτελεύτητου. Τό επιχείρημα 
τοΰτο, άλλωστε, πού είναι τοΰ Zeller 3) εί
ναι τό καθρέφτισμα τής γνώμης τοϋ R itter, 
πως μέ τό δν δ Παρμενίδης «εννοεί τό αί-

’) Ά ετ. Ά ρ. I 7 26 (D iels D ox. σ. 303).
2) Κατά πασών αίρ. έλ. Α 14 2. Βλ. δμως 

D iels D ox. σ. 565),
") Κάτι παρόμοιο λέει κι ό D ies (le cycle  

m ystique, Paris, A lcan 1909, σ. 79 - 8 0 /  ή ιδέα 
τοΰ θεοϋ άπορροφήθηκε μέσα στήν έννοια τοϋ 
όντος.

ιόνιο δν, τήν αρχή τών πάντων» *)’ τά ’ίδια 
λέει κι δ Zeller μά κοιταγμένα σά σέ καθρέ
φτη, άνάποδα.

Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Νομίζω πώς μέ δυό μονάχα τρόπους μπο
ρεί νά γραφτεί ή ιστορία τής φιλοσοφίας: 
είναι ό καλός τρόπος, καί ό Άλλος. Σέ δσους 
πιστεύουνε πώς ή Ιδέα κυβερνάει τήν ιστο
ρία τοϋ άνθρώπου, σέ μάς πού Θεωρούμε 
πώς τά πιό β^.Θιά σημάδια μέσ’ στή ζωή καί 
μεσ’ στόν νοΰ τοΰ άνθρώπου, ιδέες τά αφή
σανε, δέν ή μπορεί ποτέ ή ιστορία τής φιλο
σοφίας νά σταθεί αντικείμενο μελέτης κα
θώς μιά πέτρα ή έ'να πουλί. Σέ μάς άκόμη 
πού πιστεύουμε πώς δ στοχαστής εχει, άφοΰ 
έτσι είναι, κάποιες υποχρεώσεις άπό τήν ώρα 
πού Θά βγει νά μιλήσει στόν πλαϊνό τοί’, 
μιάν δποια καί μ’ οποίες άρχές ξερή άφή- 
γηση γεγονότων πνευματικών ποτέ δέ θά 
γίνει άγαπητή. Σεβόμαστε τόν χαμάλη τών 
σοφών, δπως σκληρά τόν ονόμασε κάποιος 
παλιός, καί καθισμένοι στό γραφείο μας 
προσπαθούμε δσο μποροΰμε καλύτερα νά 
τόνε μιμηθοΰμε· μ ’ άφοΰ πρώτα, μέ δση 
δύναμη έχει, συλλάβει ό νοϋς μας, μόνη 
της έ'πειτα θερμά ή καρδιά αισθάνεται 
δ ,τι δ νοϋς συνέλαβε. Κι αύτό ποΰ αισθάν- 
θηκε ή καρδιά, αύτήν τήν ιδέα ζωντανε
μένη, αύτή. τή γνώση μεταρσιωμένη σέ ζωή, 
ερχόμαστε νά δόσουμε γιά κοινωνία.

Κι αύτό Θά π ώ : Κι άν έχει τόν σεβασμό 
μας δλο μιά ιστορία τής φιλοσοφίας, πού 
-σκοπός της θά εΐτανε μέσα άπό τά γεγονότα

‘) Ίστ. τής Φιλοσ. γαλ. μετ. I 400.

της νά βρει τούς νόμους τοΰ άνΘρώπινου 
νοΰ, δμως αύτή τήν ιστορία δύσκολα Θά 
τήν έγράφαμε. Γιατί δ άνθρωπος πού πο- 
νεΐ καί πού λαχταράει γιά τό πρόβλημα πού 
άγγίζει, δέ θαναι ποτέ δ ιδεατός άντικειμε- 
νικός ερευνητής καί ταξινόμος του. Κ εμείς, 
μέσ’ στά παλιά πού άνοίγουμε βιβλία, μιά 
λαχτάρα πάμε νά γαληνέψουμε, μιά δίψα 
νά σβήσοιιμε. Σέ κάθε φώς δπου Θά δοΰμε, 
καί σέ κάθε σκοτάδι πού θ’ άντικρίσουμε, 
θυμούμαστε πρώτα πρώτα πώς άνθρωποι, 
είμαστε, καί πώς είτε γιά νά μοιραστοΰμε 
τή χαρά, είτε γιά νά ξαλαφρώσουμε άπό 
τόν πόνο, πρέπει στά αισθήματά μας νά 
κοινωνήσει δ άδελφός μας. Γιά τοΰτο γρά
φουμε· γράφουμε γιατί πιστεύουμε κι άγα- 
ποΰμε.

’Έτσι έγραψα τό δοκίμιο τοΰτο καί έτσι. 
Θά ήθελα νά διαβαστεί. Γιά μένα, δπως 
καί γιά άλλους, δ Παρμενίδης μέσα άπό τά 
χρόνια, ήρθε τήν πιό καθάρια χορδή τής 
ψυχής μου νά χτυπήσει. Ά ν  άλλοι κατοπινοί 
του στό δικό του επάνω σκοπό, πιό πλού
σια τραγούδια τονίσανε, δμως έγώ κρατών
τας άπ’ τό χέρι τόν ιδεατό, πού ονειρεύομαι, 
πλαϊνό, Θέλησα νά τόνε φέρω στήν ίδια τή 
βρυσομάννα, πού τόσους διαλεχτούς έπότισε 
κι άνάθρεψε, καί νά τοΰ π ώ : *αδελφέ μου, 
έλα καί σύ κοντά νά χαρεΐς». Μά άπό 
τήν ώρα πού ί^ά σέ βάλω, αναγνώστη, ν ’ 
άντικρύσεις τό ’φιλόσοφο, θά πρέπει νά χω
ρίσουμε·,™ πώς Θ’ άνθίσουνε μέσα στόν κα
θένας μας τά λόγια του, άλλος τρανότερος 
άπό μάς τό'χει κι δλας δρίσει.

Κ ·  θ ·  ΔΗ Μ A Ρ Α Σ



Η Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η  Τ Η Σ  Ψ Υ Χ Η Σ  
ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

01 ΨΥΧΕΣ ΤΠΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ

ΤΑΝ ένας τεχνίτης παρασταίνει τήν 
ψυχή άνθρώπου ζωντανού άκόμα, τής 

δίν.ι τή μορφή και τό σχήμα ό'ντος φυσιολο
γικού κα'ι άναπτυγμένου. Τά παραδείγμα
τα πού βάζω στή σειρά σ’ αυτό τό θέμα 
είναι δλα άπό τόν 15ο αιώνα.

Τό χειρόγραφο «τοΰ ελευθερωμένου ιπ 
πότη» εχει περιγραφές στολισμένες μέ χα
ριτωμένες σκηνές. Σέ μιά άπ’ αυτές, βάζει 
τόν ηθοποιό να ξεδιαλύνει ένα σκοτεινό 
σημείο τής συνείδησής του μαζί μέ τήν ίδια 
του τήν ψυχή, άπεικονισμένη μέ τά χαρα
κτηριστικά νεαρής κυρίας στολισμένης μέ 
τουαλέττα.

"Ενα άλλο χειρόγραφο «ό μυστικός διά
λογος τοΰ άνθρώπου», μάς δίνει νά εκτι
μήσουμε μιά σκηνή άπό τις πιό χαριτωμέ
νες και τις πιό λεπτές συγχρόνως, «ό άλή-

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

της μιλώντας στήν ψυχή του». Ή  ψυχή*, 
είναι σά μιά νέα γυμνή γυναίκα πλουτι
σμένη μέ δυό ζευγάρια φτερά, πού τό ενα. 
τους σκεπάζει τό μέρος τής ήβης.

’Ιδού μέ ποιά λόγια γίνεται αύτός ό διά
λογος (είναι περίεργο δτι εδώ τό σώμα 
εμψυχώνει τήν ψυχή).

Η ΑΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗ

"Ανθρωπε ξεναγέ μου, πού έπεσες μαζί 
μ’ εμένα άπ’ τόν προτυτερινό σου τόπο,^ 
καί πού μαζί βρισκόμαστε μέσα στή φυ
λακή τής τωρινής εξορίας, τή σκοτεινή κα'ι 
πικραμένη, τό ξέρω καλά, άλίμονό μου! 
πώς είμαι φτώχειά, άρρωστη, δεμένη, πλη
γωμένη κι άπαυδημένη. γυμνή κι άχίτωνη 
και πώς τίποτα δέν έ/χω. Ά φοΰ έχασα πιά 
τό σωστό δρόμο μου, τί θά κάμω άπό δώ> 
καί π έρ α ; τί έχω νά κερδίσω;

T R I K O T  R O Y E R

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ν' ΑΠΟΤ ΛΟΤΚΑ. Μ ικρογραφία 
άπ* τό  « Βιβλίο τώ ν θαυ μά τω ν *. Ή  ψυχή τοί> 
άγίου, πού ϊνα ς  άγγελος συνεπαίρνει στόν ουρανός 
παρασταίνεται σέ μορφή μικροΰ πα διού. "Οσο ή ψ υχή 
ε ϊν ’ αγνότερη, τόσο εΧν* έμποτ σμένη άπό τή ν  άγιό- 
τη τα  έκείνη πού ε ίνα ι ή άνταμοιβή τώ ν μοναδικών 
κατοίκων τών ούρανών. και τό<ιο πιότερο ή άνατομία_ 
της ζυγώ νει τή ν  άνατομία νεαρού πα ιδιού, ο ο ο ο»

Ο  ΑΛΗΤΗΣ ΜΙΛΏΝΤΑΣ ΤΗΣ ΨΤΧΗΣ ΙΟ Υ

Μ ικρογραφία Απ* τόν «Μυστικό 
Φεωρητικο διάλογο». Ή  ψυχή 
τού άλήτη παρασταίνεται σά 
νεαρή γυμνή γυναίκα, μά ώ- 
πλισμένη μέ δυό ζευγαρια φ τε 
ρό πού τό ενα τή ς κρύβει τό 
μέρος τή ς ήβης ο ο ο ο ο

Μά μοΰ λες νά ζητιανέψω και νά κυνη
γήσω τή ζωή. Καλός ό λόγος σου- μά ποΰ 
νά πάω, πού είμαι φυ»ακισμένη και περι- 
τυλιγμένη στήν άρρώστια τοΰ κορμιοΰ σου, 
μέσ’ στό μεγάλο δεσμωτήριο τοΰ φθαρτοΰ 
κόσμου; πώς νά ξεφύγ ο ή νά μακρύνω 
Ιδώθε καί ν’ άνασηκωθώ γιά νά ζητήσω 
βοήθεια; ποιος νά μέ ίδ ά  καί νά μέ συν
τρέξει ; ΙΙαντοΰ δπου βρισκόμαστε, δέ βλέ
πεις ; είμαστε μέσ’ στή στέρηση καί στή 
•φτώχια καί κανείς δέν είναι πού μήτε τόν 
εαυτό του νά βοηθήσει νά μπορεί. Πώς νά 
κάνει καλό στό διπλανό του, καί πώς νά 
δόσει οποίος δέν εχει ; παραστρατη^ένη 
άπ’ τήν τύχη μου, θά  τελειώσω μέσ’ στήν 
άπελπισία.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ν ’ άπελπιστεΐς ; τί λες, Ψυχή τής άπελπι- 
σιάς; Δέν θά τό κάμεις, άκου με. Καθόλου 
νά μήν άπελπιστεΐς. Πίστεψε στή σύνεσή 
μου- θά  σοΰ δείξω τόν ιόπο τοΰ οίκτου 
καί τοΰ ελέου, πού προστρέχουν δλοι οί 

■δυστυχισμένοι καί τόν ζητάνε. Ε ίν ’ έκεΐ

τά εύσπλαχνικα καί πλουσιοπάροχα ελέη 
τοΰ Θεοΰ, άφθονα, άσωστα. Καί αυτός ό 
τόπος είναι τοϋ Παραδείσου ή Έκκλησιά, 
καί κείνοι οί πονόψυχοι είναι οί άγιοι καί 
οί άγιες. Έ κ ε ΐ είναι δ θησαυρός τής ευ
σπλαχνίας, τοΰ οίκτου τό βασίλειο, τών 
φτωχών ή μητέρα καί τών ορφανών’ καί 
πιότερο άκόμα εκεί βρίσκεται ό λυτρωτής 
τής άνθρώπινης σποράς, ό Σωτήρας μας 
Ίησοΰς Χριστός.

”Ας περάσουμε στόν Λουδοβίκο ντε Λα- 
βάλ’ ό μεγάλος καλλιτέχνη, τών νερών καί 
τών δασών έ'φτι^ξε ένα τύμβο άνταξιό του. 
Άλλά μπροστά στό μνημείο υπάρχει ενα 
πλάσμα μόλις ντυμένο μ’ ενα πανταλό νι 
λουτρικό. Ε ίναι γονατιστό και σέ προσευ
χή. Είναι ή ψυχή τοΰ Λαβόλ, δλως διόλου 
παρόμοια μ’ δ,τι υπήρξε τό φθαρτό σώμα 
πού τό εψύχωνε άλλοτε. Οι δύο πρώτοι 
στίχοι τοΰ M iserere mei πλαισιώνουν τήν 
έξοχη μικρογραφία.

Καμωμένο άπ’ τόν ίδιο ζωντανόν, είταν 
μιά πράξη υποχρεωτικής ταπεινοφροσύνης’ 
τό θριαμβικό τραγούδι μιας ψυχής άσφα- 
λισμένης γιά τή σωτηρία της παρεξηγήθηκε 
γιά βλάσφημη περιαυτολογία.

Μά τό περιερνότερο δείγμα άπ’ αύτή τή 
σειρά είναι κυρίως αύτό πού στή φιλολο
γία είναι γνωστό μέ τό ό'νομα ή γοητεία 
Καρόλου τοΰ Φαλακρού.

Μιά μέρα, στή δύση τής ζωής του, έπαθε 
μιά μακριά λυποθυμία καί, καθώς βαστοΰσε, 
i?vac άγγελος ήρθε καί πήρε τήν ψυχή τοΰ 
βασιλιά καί, δπως ό Βιργίλιος στό Δάντη, 
τήν οδήγησε στήν εξερεύνηση τής κόλασης, 
τοΰ Παραδείσου καί τοΰκαθαρτηρίου. Έ κεΐ, 
στό καθ/ρτήριο, δ Κάρολος άπάνίησε τήν 
ψυχή τοΰ πατέρα του βουτημένη άπάνω 
άπ’ τά γόνατα μεσ’ στό νερό, πότε χλιαρό 
καί πότε καυτερό.

'Ο  συγγραφΐύς τοΰ χειρογράφου < τό 
άνθος τής ιστορίας» μάς δίνει μιά σκηνή 
πρωτότυπης συναρπαστικότητας. 'Ο  άγγε
λος περπ »τεΐ βουνά καί κοιλάδες κρατών
τας ά τ’ τό χέρι τήν ψυχή τοΰ βασιλιά, καί 
κείνη, εντελώς γυμνή, έ'χει τό παράστημα 
τοΰ ζωντανού πρίγκιπα, αλλά είναι δίχως 
φΰλο καί μέ τοΰτο δ τεχνίτης θέλησε νά 
τόν ζυγώσει μέ τήν τελειότητα.

ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΥ

«Τό καθαρτήριο τοΰ Α γ ίο υ  Π ατρικίου* 
είναι ή επιγραφή μιας μικρογραφίας πού 
ύπ ίρχει σ’ ένα χειρόγραφο τοΰ ΙΔ ' αιώνα, 
Ιδιοκτησία τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τοΰ



Παρισιού. Ε ΐνα ι έκεΐ ό "Αγιος Πατρίκιος 
και ό ακόλουθός του, μπροστά στόν τρισ
μέγιστο λάρυγγα ενός είδους κολοσσιαίου 
λιονταριού πού επάνω σιή μύτη τ<·υ σκιρτά 
ενα μικρό διαβολάκι μέ κέρατα, βαστώντας 
ενα κλωνάρι ελιάς. ’Ανάμεσα στά δόντια 
τοΰ τέρατος μιά δωδεκάδα κεφάλια ανθρώ
πινα εΐναι πιασμένα μέ τις ίδιες διαστά
σεις πού έχουν τά κεφάλια τών δυό ταξι
διωτών.

’Ανάμεσα στις πνευματικές συγγένειες 
πού έχουν τήν άρχή τους στήν ’Εκκλησία 
τοϋ 'Α γίου Ά νδρέα τής ’Αμβέρσας, εύρί- 
σκεται καί ή διακοσιόχρονη τών ψυχών τοΰ 
καθαρτηρίου κάτω άπ’ τήν προστασία τοΰ 
‘Αγίου Όδιλόν. Τό άγαλμα τοΰ Ιεράρχη 
άκκουμπισμένο σέ μιά από τις κολώνες 
τοΰ ναού, έχει γιά στήριγμα τις φλόγες 
τοΰ καθαρτηρίου, δθε αναδύουν ένας άν
τρας και μιά γυναίκα. Ε ΐναι ρωμαλέοι και 
ψηλόσωμοι, άξιοι γιά τούς πίνακες τοΰ 
Ροΰμπενς. Ή  εξιλαστήρια φλόγα θαρεΐς 
πώς δέν έχει σημασία γι αυτήν τήν άπί- 
στευτη ρώμη.

Τά νεώτερα άγια εικονίσματα, συμβολί- 
ζονιας τό ίδιο θέμα, άκολούθησαν πιστά 
τήν αρχαία παράδοση.

ΟΙ Κ Ο Λ Α Σ Μ Ε Ν Ε Σ  ΨΥΧΕΣ

Κανένας νόμος δέν ορίζει τόν τύπο τής 
εξωτερικής μορφής τών ψυχών πού εΐναι 
γιά τήν αιώνια φ/όγα. Ά πό  τις παραστά
σεις τις πιό ανθρώπινες πέφτουν στις πιό 
εξωφρενικές φαντασιοπληξίες, κατά τήν 
φαντασία εκείνων πού διερμηνεύουν τό 
κάθε θέμα. Ε ΐνα ι ή πιό πλούσια πηγή 
πού μπορεί νά γίνει γιά τή σπουδή μιας 
ξεχωριστής τερατολογίας, καμωμένης απ’ 
τήν απροσδόκητη άντιπαράθεση άνομοιο- 
γενών στοιχείων.

Ά ς  σημειώσουμε ώς τόσο τήν άκόλουθη 
σκηνή άπ’ τόν «ιερό θησαυρό τών λιτα
νειών» : ένα φέρετρο μισοανοιγμένο αφήνει 
νά Φ α ίν ε τ α ι  ένα πτώμα καθισμένο, ν ά  
συνομιλεί μέ τήν ψυχή του" ό'ρθια εκείνη 
κα'ι άλυσόδετη έ'ρχεται άπό τήν κόλαση 
γιά νά κατακρίνει \ο  κορμί πού είχε δεθεί 
μαζί του και πού τήν καταδίκασε στήν 
κόλαση.

01 ΨΥΧΕΣ Τ Η Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Σ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Μιά αντίρρηση, πού φυσικά παρ"υσιά- 
ζεια ι στό σύστημα πού εξέθεσα, εΐναι ή 
άπεικόνιση τής δεύτερης παρουσίας.

Σέ πολλές γοτθικές εκκλησίες (εκτός άπ’

Η ΨΥΧΗ ΤΟΤ ΝΤΕ ΛΑΒΑΛ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ «F O

Μ ικρογραφία ά π ’ τ ις  «ΓΩρες» 
τοΰ Λουδοβίκου ντέ Λαβάλ. ΓΗ 
ψυχή έδώ είνα. άπό κά·θε έποψη 
παρόμοια μέ τό  φθαρτό π  to 'μα 
πού έψύχ<· νε άλλοτε, ο ο ο

τήν Παρισινή Παναγία) μπορεί κανείς νά  
θαυμάσει τό θέμα πού στήν άγιογραφική 
γλώσσα τό λέγουν «ψυχοπομπίαι». Δεξιά 
οί άγγελοι όδηγοΰν στό Θεό τούς δικαίους, 
φτασμένους άπ’ τήν κοιλάδα τοΰ Ίωσαφάτ* 
άριστερά οί δαίμονες, άφοΰ προσεκτικά 
άλ> σοδέσουν τούς άπόκληρους τοΰ Π αρα- 
δε σου, τούς σέρνουν πρός τά σκότη τά  
έξώτερα.

Παρόμοια ά τικρύζουμε τις περίφημες 
δεύτερες παρουσίες τοΰ Ρογή ου Βαν ντέρ 
Βάϊσντεν, Φρά ’Αγγελικό και Β-:ρνάρδου 
Βαν Ό ρλεϋ. Σέ δλες αύτές τις σκηνές, κολα
σμένοι, εκλεκτοί, άγγελοι, δαίμονες, έχουν 
τό ίδιο παράστημα συνηθισμένων άνθρώ
πων. Αύιό εΐναι εξακριβωμένο" μά εδώ δέν 
πρόκειται πιά απλώς γιά ψυ ές, μά γιά 
ψυχές μετενσαρκωμένες, πού άναστήθηκαν 
ένσ/ρκες, κατά τό 11ο άρθρο τοΰ Καθολι
κού Συμβόλου τής Πίστεως. Μ’ αύτό τόν 
τρόπο τό άριστοιιργηαα τοΰ Λουκά Σ ινιο- 
ρέλι στήν Καθεδρική Έ κκλη ία τοϋ’Ορβιέτο 
χρησ μεύει γιά εκδήλωση υποδειγματική : 
Βλέπεις τούς σκελετ-.ύς νά τακτοποιούν τά 
κόκκαλά τους κα'ι νά τά άρμόζοι ν, έπειτα 
ν’ άναδύουν άπ’ τή γής, νά ντύνονται τή,

fh w ftiQ n itu m  
n o w  criuftrMK 
ι«6ιΙ{»ι  Hjaqnal

βάρκα, και νά γίνονται πάλι εύρωστοι καί 
ωραίοι, μέ δλα τά σημάδια τοΰ φύλου τους, 
καθώς ήταν δταν έζοΰσαν.

♦ *

"Ολες αύτές οί παραδόσεις έχάθηκαν στό 
τέλος τοΰ 16 αιώνα.

Δέν έβρήκα ώς τώρα κατάφωρη παραβί
αση τοΰ κανόνα πού έπροσπάθησα νά ορίσω. 
Μά, πριν μερικές μέρες, θαυμάζοντας τά 
δρύινα άνάγλυφα τοιχώματα πού κοσμούν 
τήν έκκλησιά τυΰ Ά γ . Καρόλου τής ’Αμ
βέρσας, άνακάλυψα μιά σκηνή πού παρα
σταίνει τόν θάνατο τού Ά γ . Φραγκίσκου. 
*0 Απόστολος τών ’Ινδιών εΐναι ξαπλω
μένος στό κρεββάτι καί δυό άγγελοι ξεπε" 
τοΰν στόν ουρανό φέρνοντας στά τεντωμένα 
χέρια τους έναν γονατιστό πυγμαίο. Γιατί 
άράγε οχι ένα παιδί, άφοΰ πρόκειται γιά 
τό θάνατο ενός δικα ίου;

Δέν μπορούμε τάχα νά ποΰμε πώς μιά 
παράδοση άπό δυό αιώνας λησμονημένη, 
ύπόκειται σέ άλλοίωση ; (γιατί ή έργασία 
χρονολογείται άπ’ τόν 18ον αιώνα.) Μά 
ίσως δ πονηρός δ γλύπτης νά είχε άμφιβο- 
λίες γιά τήν ηθική τελειότητα τοΰ ήρωά 
του καί ίσως νά προτίμησε νά τόν σιείλει 
στό κρίσιμο ζύγισμα, πριν τοΰ εξασφαλίσει 
τήν εΰδαίμονη αιωνιότητα.

*
* ¥

Έ ξ αιτίας τής παραπάνω άνακοίνωσής 
μου, ό καθηγητής κύριος Μενετριέ μέ πα
ρακίνησε σέ μιά επίσκεψη στή μητρόπολη 
τοΰ Α γίο υ  Διονυσίου μέ τόν σκοπό νάκάμω 
τήν επαλήθευση τών συμπερασμάτων εμπρός 
στόν Τάφο τοΰ Βασιλιά Νταγομπέρτ. Τό 
έργον εΐναι τοΰ 13ου αιώνα. Ε ΐναι μιά 
αψίδα πού πλαισιώνει μιά κλιμακωτή σει
ρά άνάγλυφων σκηνών. Στήν πέτρα τής 
βάσης, δ νεκρός βασιλιά: άναπαύεται σέ 
φυσικό μέγεθος' έχει μουστάκι καί γένι 
πολύ θρεμμένα, μακρυά μαλλιά πού πέ
φτουν στούς ώμους του. Α κριβ ός πάνωθέ 
του βλέπουμε τό βασιλιά, μέ γένεια, μου
στάκια καί μαλλιά, άπάνω στό κρεββάτι 
πού θά ξεψυχήσει, τήν ώρα πού ένας δε
σπότης μέ πατερίτσα καί μίτρα τόν κτυπά 
στόν ώμο.

Μιά ομάδα άπό άνήλικους διαβόλους 
έχει αρπάξει τή βασιλική ψυχή καί τήν 
συνεπαίρνει μέσα σέ μιά βάρκα κατά τήν 
κόλαση. Μά δυό δεσπότες κι’ ένας ένοπλος 
άνθρωπος πέφτουν στή μέση, καί ξανα
κερδίζουν τόν βασιλιά ύστερα άπό γενναΐον

αγώνα' τέλος ή ύστερη σκηνή παρασταίνει 
τήν αποθέωση τοΰ βασιλιά, άνασηκωμέ- 
νου, σάν άπάνω σέ λάβαρο, άπάνω σ’ ένα 
σεντόνι πού κρατούν οί τρεις σωτήρες του.

Στά τρία τελευταία έπεισόδια, δ βασι
λιάς έχει χάσει μουστάκι καί γένι' τά μαλλιά 
του δέν πάνε πάρα πέρα άπ’ τόν ώμο του 
καί τό άνάστημά του εΐναι χιμηλωμένο 
τόσο, ώστε δέν φθάνει στό ύψος τών άγκώ- 
νων τών συντρόφων του. Ά πόμεινε ένα 
παιδί έξη χρον<ι»ν μέ στρογγυλωμένα μέλη, 
μέ τό στήθος δίχως προεξοχές, μέ τό πρό
σωπο κουκλίστικο καί άτριχο.

Ή  παρατήρηση είναι τόσο εύκολώτερη, 
δσο οί μικροί διάβολοι, πυγμαία πλάσματα, 
έχουν τά μπράτσα γεμάτα νεύρα, καί οί 
μυώνες διακρίνονται κάτω άπ’ τό δέρμα 
τους. Ά κόμα, στις τρεις αύτές περιπτώσεις, 
ή ψυχή παρουσιάζεται σέ πρόσοψη' εΐναι 
έντελώς χωρίς γένο . Είχαμε λοιπόν έ'να 
διπλό τεκμήριο εύνοϊκό γιά τήν άποψή μας.

* Ή  Μκάεση τοΰ ’Ιταλικού β ιβλίου  » 
μάς έδωκε τήν εύκαιρία νά κάμουμε ένδι- 
αφέρουστς εφαρμογές άπάνω στό θέμα τής 
ταξινόμησης τών ψυχών. Συγκεντρόνω έδώ 
βιαστικά μερικές. 'Ο  άριθμός πού προη
γείται σημειώνει τήν τάξη του στόν κατά
λογο.

1 6 7 . Ά ντιφ ω νά οίο  | ΙΔ ' αιώνας. Μι
κρογραφίες άπό τόν Λίππο Βάνι ντέ Σιέννε. 
“Ενας βασιλιάς γονατιστός, μέ τό κεφάλι 
φωτισμένο άπό τό φωτοστέφανό τών αγίων, 
άπάνω στόν τόπο τοΰ μαρτυρίου, προσφέρει 
τήν ψυχή του στό Θεό’ εΐναι άπεικονισμένη 
σάν παιδί στά σπάργανα, είδος κούκλας 
τού Λουκά ντέλλα Ρόμπια. Ά π ’ τό στόμα 
τοϋ έκλεκτοΰ τοΰ Θεοΰ βγαίνουν αύτά τά 
λόγια: «Πρός σέ άνέτεινα τήν ψυχήν μου, 
εις σέ έγκαταλείπομαι δ Θεός μου».

*Α .ιϋ \  2 1 9 .  Μ  κρογραφία τοϋ 1 5 ο υ  
αίονα  πού φαίνεται πρωτότυπη, στήν Π α- 
βία. Ό  “Αγιος Βΐρνάρδος, άγιος βαλμέ
νος στό θυσιαστήριο τήν ώρα πού δ καλ
λιτέχνης κάνει τό έργο του, είναι ένα; δα
σύτριχος μοναχός. Πεσμένος στά γόνατα, 
άνασηκώνει πρός τό Θΐό, άπάνω στά τεν
τωμένα χέρια του, ένα παιδάκι γυμνό,ά'τ ιχο , 
δίχως φϋλο καί δίχως μυϊκές προεξοχές 
φανερές. Ό  Ά γ ιο ς  ξαναλέει τά λόγια τοΰ 
στεφανωμένου βασιλιά, άλλά έδώ ή σκηνή 
πλαισιώνεται άπ’ τήν παρουσία μιας δμά- 
δος μοναχών, γονατισμένων έμπρός στήν 
δψη τοΰ έκλεκτοΰ, πού τοΰ κάνουν έπίκληση 
μέ τή σειρά τους.

Ά ρ ιϋ ·. 2 3 4 .  Μ ικρογραφία παρμένη



άπό Ά ντιφ ω νά ριο  τοϋ 1 5 ο υ  αΙώνα. Ε ίναι 
τοΰ Βενετσιάνου Χριστοφόρου Κοντέξα. 
Άνάμεσα στούς συναδέλφους του κοίτεται 
ενας άγιος Φραγκίσκος άγένειος, ντυμένος 
φτωχικό φόρεμα, πού μόλις ξεψύχησε. Στόν 
ουρανό, στόν δέρα, ξεχωρίζει ή μορφή τοΰ

Δημιουργού, πού δέχεται στήν αγκαλιά του 
ένα μωρό στά σπάργανα.

Ά ρ ιΰ ·. 2 7 3 .  Ό  Χριστός άνάμεσα στούς 
δύο ληστές, άπό τόν ζωγράφο Άτταβάντε. 
1483. "Ενας άγγελος μόλις εδέχθηκε τήν 
ψυχή τοΰ καλοΰ ληστή σέ μορφή παιδαρίου.

D R T R I C O T  R O T E R

ΛΟΥΚΑ Σ ΙΝ ΙΟ Ρ Ε Λ Λ Ι. ΑΠ Ο ΣΠ Α ΣΜ Α  Α Π ’ Τ Η Ν  
ΤΟ ΙΧΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ  Τ Η ϊ  «Δ ΕΥ ΤΕ ΡΗ Σ Π Α ΡΟ Υ ΣΙΑ ^* 
στήν καθεδρική έκκλησιά τοΰ Ό ρβ ιέττο . Ε ίν α ι τό  κυ- 
ριώτερο Ιργο  τοΰ τοσκάνου δασκάλου καί τόσο τόλμ η - 
ροΰ καί πραγματιστή στις συλλήψεις του «Βλέπεις 
τούς σκελετούς ν ’ άρμόζουν τά  κοκκαλά τους, έπειτα 
ν άναδίνουν ά π ’ τή  γης, νά  ντύνω ντα ι τή  σάρκα καί 
νά ξαναγίνω ντα ι εύρωστοι κι* ώ ραϊοι, μ’ δλα τά  ση
μάδια τοΰ φύλου του, παρόμοιοι δπως ήτα ν  στή ζωή».

Τ Ε Λ Λ Ο Τ  Α Γ Ρ Α

ΣΤΝΑΙΣΘΗΜΑΤ1ΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Ε Δ Ρ Α  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ

ΑΝ εξαιρεθεί ή «ενέργεια άνεπηρεάστου καί 
αμερολήπτου δημοψηφίσματος», τρεις κυρίως 

απομένουν οι τρόποι πού οί διανοούμενοι τοΰ 
τοπου^ελπίζουν τή σωτηρία καί τήν αναμόρφωση 
τής σύγχρονης γενεάς.

Ο πρώτος είναι τό 0 αν μα, Είναι ή αναγέν
νηση μέσα στήν κλασσικήν αρχαιότητα, πού θά 
γίνει μέ τήν παράσταση τής τραγωδίας. Τό εΰ- 
αγγελιο αΰτο, σέ μεταφυσική γλώσσα, κηρύχθηκε 
με καβε σοβαροτητα καί άκούσθηκε μέ κάθε σο
βαρότητα στις Δελφικές εορτές άπό πολύν κόσμο.

 ̂Οπαδοί τοΰ θαύματος είναι οί ωραιοπαθείς 
κι’ οί ερασιτέχνες.

Ό  προφήτης τοϋ θαύματος είναι δ “Αγγελος 
Σικελιανός.

Ανικανοποίητος άπό τόν χριστιανικό μυστικι- 
σμο, που είχε πιστέψει έπί πολύν καιρό ό πλού
σιος σ’ εμπνεύσεις ποιητής, ζήτησε μιάν άλλη 
καλλιτεχνικήν έκδήλωση τοΰ έσωτικοΰ του κό
σμου καί, μέ τήν άγάπη τής μεγαλοπρέπειας πού 
τόν χαρακτηρίζει, τόν άντίθετον αύτόν σταθμό 
του ωνομασε κοσμογονία καί άφετηρία νέας Εωϊ- 
κήζ τροχιάς.

Η παρεξήγηση ένός απλώς καλλιτεχνικού έλα- 
τηρίου καί άποτελέσματος, είναι τό μόνο βάσιμο 
καί παραδεκτό νόημα τής μεταφυσικής αύτής 
προσπαθείας. Άλλοιώς, δέν βλέπω κατά τί ή 
νοοτροπία αΰτή διαφέρει άπό έκείνην τών καθα
ρευουσιάνων καί τοΰ Μιστριώτη, πού ονειροπό
λησαν τις ίδιες ουτοπίες, μέ τή διαφορά πώς 
περιωρίστηκ&ν μόνο στή γλώσσα καί δέν έδιά- 
λε|αν γιά μέσο τής τακτικής τους κοί τό θέαμα.

s Αλλά γιατί ή ολοφάνερα απραγματοποίητη 
αυτή τάση δέν είχε λοιπόν έπικριτές, δπως ή 
τάση τής καθαρεύουσας ; Γιά πολλούς λόγους. 
Πρώτα-πρώτα, γιατί, γιά τόν περισσότερον κό
σμο, δέν άξίζει σήμερα τόν κόπο ν' άπασχολη- 
θεϊ σοβαρά μέ υποθέσεις πνευματικές. Δεύτερο, 
γιατί στήν περίπτωση αύτή υπάρχει μιά εύνοϊκή 
προκατάληψη—πώς δ προφητικός ποιητής είναι 
δημοτικιστής, καί, κατά συνέπεια, προοδευτικός, 
άλάθητος, συγχρονισμένος. Τρίτο, γιαεί οί δια
νοούμενοι είναι περισσότερο αδιάφοροι άπό άλ
λοτε, περισσότερο δειλοί, περισσότερο άπρόσω- 
ποι, και ολιγωτερο άπό άλλοτε διατεθειμένοι νά 
σκέπτωνται γιά νά σχηματίζουν αντιλήψεις προ
σωπικές, αιτιολογημένες, καί αντίθετες εστω μέ 
τήν τρέχουσα κοινή γνώμη.

Ό  δεύτερος τρόπος, είναι πάλι ε .α  Θαΰμα,— 
Θαΰμα δχι πιά μεταφυσικό, άλλά επιστημονικό. 
Είναι ή αλλαγή τοΰ κοινωνικοΰ καθεστώτος.

’Οπαδοί τοΰ δευτέρου αύτοΰ θαύματος είναι οί 
ριζοσπάστες.

’Εδώ υπάρχει ενα πρόγραμμα, κ’ ένα όραμά. 
“Ενα πρόγραμμα κ' ενα μέλλον. Παρόν μόνο δέν 
υπάρχει. Αύτό τό κυκλώνουν ή τό ύπερπηδοΰν. 
"Ομως δείχνονται άφιλοσόφητοι καί στερημένοι 
άπό πείρα, γιατί κανένα μέλλον δέν μπορεί νά 
είναι ανεξάρτητο κι’ αύτοιελές άπό τό παρόν. 
Μέσα στήν κοινωνία, τό παρόν ζευγαρώνει σέ 
καθε στιγμή με το μέλλον και το παρόν εισχωρεί 
μέσα στό μέλλον άπό χιλίους πόρους καί προεξο
χές.̂  Ποία άλλη λύση μπορεί λοιπόν νά υπάρχει, 
εκτός απο την παράμερη απομόνωση καί προπα- 
ρασκευή μιας νέας ανθρωπότητας, γιά τήν απαρχή 
ένός καινούργιου πολιτισμοΰ; Άλλοιώς,—αν οί 
δυό καταστάσεις συνυπάρξουν,—ποιος μάς άσφα- 
λίζει δτι ή παλαιότερη δέ θά διαπιδύσει μέσα 
στή νεώτερη,^ διαφθείροντας συνειδήσεις, πλαστο
γραφώντας άρχές, αναποδογυρίζοντας τακτικές ;

Τό θαΰμα τοΰτο είναι περισσότερο συζητήσιμο 
από τό πρώτο, γιατί είναι ένεργητικό καί δχι 
εσωτερικό, καί γιατί, μαζί μέ τή μύηση, χρησιμο
ποιεί καί τή βία.

Μά καί τοΰτο θάβρισκε πολύ περισσότερους 
έπικριτές άπό σήμερα, άν δέν υπήρχαν κ’ έδώ 
εύνοϊκές προκαταλήψεις. Είναι σχεδόν οί ίδιες μ’ 
έκεϊνες πού άναφέραμε πρίν.

Ό  τρίιος τρόπος είναι μιά μέθοδος. Είναι ή 
αγωγή,—σωματική, πνευματική, ηθική. Ό  τρίτος 
τρόπος βλέπει άμεσα, κατακόρυφα, κατ’ εύθεϊαν 
πρός τό παρόν καί πρός τις βάσεις.

’Οπαδοί τον είν’ εκείνοι πού μποροΰν νά παρα
τηρήσουν καί νά φιλοσοφήσουν καί πού θέλουν 
νά έρνασθοΰν.

Ή  αγωγή  θέλει νά παρεμβάλει κ’ εναν νέο 
παράγοντα, συνειδηιόν καί προπαρασκευασμένον, 
άνάμεσα στούς δρους τής τυχαίας καί μοιραίας 
επιλογής. Πορευόμενη συγχρόνως καί Ισότιμα καί 
πρός τις τρεις αυτές σφαίρες, σκοπεύει νά τονώ
σει τά γερά καί τά γόνιμα στοιχεία πού υπάρ
χουν, δημιουργώντας πυρήνες μόνιμους κι’ ασφα
λισμένους, πού θά σταδιοδρομήσουν υστέρα μόνοι 
τους, ή προλαβαίνοντας τήν καινούργιαν ανθρωπό
τητα πρίν ν' αναπτυχθεί: εύθύς στις τρυφερές της 
ρίζες. Κανένας άπ’ τούς δυό παραπάνω τρόπους δέν 
μπορεί ν’ άντιδράσει, δπως ή άγωγή, έναντίον τοϋ 
έκφυλισμοΰ ^καί τής παρακμής, μέ τρόπο σταθερό, 
ριζικό κυί άσφαλτο, καί κανένας δέν μπορεί νά 
φέρει ουσιαστικήν αλλοίωση μέσα στή ζύμωση 
τήν κοινωνική. *

2.
Τρεις πάλι διαφορετικές τάσεις άνεπτύχθη-



«αν κάτω άπό τό μεγάλο καί πολύπλευρο πρό
γραμμα τής αγωγής καί, μέ τόν καιρό, οΐ οπαδοί 
του συσσωματώθηκαν ανάλογα σέ τρεις, ούσια- 
οτικά ξεχωριστες, κατηγορίες.

Ή  πρώ η όμάδα εχει γιά σύνθημα: «Παιδεία 
και πολιτεία», καί, γιά προϋπόθεση, τήν άνιιτροπή 
τοΰ σημερί'οϋ κοινωνικού καθεστώτος, χ<»υίς τήν 
όποία έκήρνξεν δ ιι δέν ήμπορεϊ νά δράσει άποτε 
λεσματικά Φυσικά, είναι αδύνατο νά πέοει ενα 
καθεστώς, χ ά ρ ιν  ενός έκπαιδευτ κοΰ—δπως τόάντι- 
λαμβάνε·αι ή μάζα—προγράμματος, κ’ έοι οί ρ ι
ζοσπάστες παιδαγωγοί άχρηστεύθηκαν σέ απόδοση 
θετικής έργασιας—ή μάλλον άποσυρθηκαν μόνσι 
τσυι. Γιά πολλά, ποιό^ ξέρει πό«α, χρονιά, θά εί
ναι ύποχρεωμενη μόνο νά πολεμφ καί νά κηρύ- 
χνει, νά γράφη καί νά κατηχεί ή ριζοσπαστική 
όμάδα, κ’ υί νέεε γενεές τών παιδιών (ί’ άψήνιον- 
ται άπ’ αύτήν νάρχωνται καί νά παρέρχωνται, έρ- 
μαιες, ακυβέρνητε*, άσυνείδητες.

Ή  δεύτερη όμάδα είναι ή όμάδα ή επαγγελμα
τική. Το σύνθημά της είναι «παιδεία καί κλά
δος», κ’ ή απαραίτητη προϋτόθεσή τητ,— πού κα- 
ταν ά νά έξανιλεί κιόλας τήν προσπάίειά τη ,— 
ή δημιουργία ένός λαμπρού καί τέλειου εκπαιδευ
τικού προσωπικοί', σπουδασμένου στήν Εύρώπη, 
μορφωμένου μέ τήν καινούργια παιδαγωγική κα
τόχου δσο τό δυνατό περιοσοτέρων γνώσεω». Ή  
προαγωγή τοϋ κλάδου, ή κοινωνική του ανύψωση, 
ή έσακερικη α ιίλλα τών στελεχών του ά'άμεσά 
τους —αύτές είναι ούσιαστικά οί φιλοδοξίες τής 
δευτέρας κατηγορίας. Φιλοδοξίες διακοσμητικές 
άτό τή μιά, ένδοεπαγγελματικές ά τό τήν ά\Αη· 
άλλά ιξαντλοϋν δλη’τη ζωτικόιηιά τους ά τάνω 
σ' αύτές τις προϋποθέσεις, ουγχίζόντας τό μέσο 
μέ ιό σκοπό

Ή  τρίτ )̂ όαάδα, είναι ή καθαρά παιδαγωγική. 
Τό έμβλημά τη, είναι «παιδεία καί πιιδί», κι 
άντιμ ττοπίζει κατάστηθα καί δ χιος αλληλουχίες 
πρ ιϋτοθέσεων τό πρόβλημα πού είναι βαλμένο 
μπροστά τη:. Έ χει, πρώτα, συνείδηση τή, άνίγ  
κης τής αποστολή, της' εχει, ε τειτα, καςανόηση 
τή. σπουδαιότητας της άποστολήε της' κ’ ε^ει, 
τέλος, έμπνευσην άπεριόοιστη στό έργο τη;. Σιέ- 
νεψε τό πλαίσιο τής ποοοπακής τη , για νά με 
γαλώσει τό βάθος του. Προτίμησε τή συγκέντρωση 
άντι τής πολυμέρειας, ιήν εργασία αντί τής σκέ
ψης, τή συνεννόηση μέ τό ανώνυμο πλήθος ποΰ 
ανεβαίνει ολοένα σάν τό κϋμα πρός τ’ αξιώματα 
καί τά υπουργήματα, άντι ι.ή; διαπραγματεύσως 
η τής διαφωνία, μέ τή σημερινήν άρχουσα τάξη. 
"Η σοβαρότητα κι’ όξικητα τών ζητημάτων πού 
αντιμετωπίζει, τής επιβάλλουν νά εί αι μο ομε- 
§ής, αποκλειστική, τυφλή πρός τά πλάγια, άναί- 
οθητη πρός τή μακρυσμένη περιφέρεια. Σκύβει 
άπάνω στό κέντρο, καί σκάβει άπο κάτω, άπό 
μέσα. Ζητά νά φυτέψει, δχι νά κλαδέψει, ν ’ αλ
λοιώσει κι δχι ν’ άποσυνθέσει. Ζητά νά πιάσει 
τ’ άγκάθια καί τούς τριβόλους άπα>ω στήν πρώτη 
τους βλά τηση κ’ ή φιλοδοξία της είιαι αληθινή 
χ ’ άνυοτερόρουλη : ή ευρύτατη βελτίωση τοϋ κοι
νωνικού συνόλου.

§ 3.
Στά τρία ιδανικά τής άγωγής, τό σωιιατικό, τό 

ήθικό, τό πνευματικό,—την ύγεία. τήν άρετή, τή 
γνώση,— ή τρίτη κατηγορία, μέ τις τρεις ομάδες 
τη-, βλέπει ν ’ άνταποκρίνεται έλά/ιστα τό σημε
ρινό πρόγραμμα τό σχολικό. Άλλου παρουσιά
ζονται χάσματα κι άπόλυτες έλλείψεις, άλλου

υπάρχουν ατέλειες, άλλου παρεξηγήσεις. Άλλά  
στήν έφαρμο,ή, κάθε πρόγραμμα μικραίνει *αί 
ξίιέφτει άκόμη πιό πολύ, άνάλολα μέ τά μηδα
μινά ή τ’ απρόσφορα μέσα πού έχει στη διά
θεσή του.

Διατηρώ άκόμα άρκετά ζωηρές τί  ̂ άναμνήσεις 
τής παιδικής μου ηλιαίας. Δεν είναι κάτι πού 
ξεχνιέται εύκολα ή απαρομοίαστη εκείνη έποχή, 
η τρυφερή, δροσερή καί διάφανη πού κ’ ή μι
κρότερη απ’ τις χαρές της είναι ασύγκριτη μπρός 
σε κάθε τωρινή μας ικανοποίηση, καί πού κ’ ή 
έλαφρό ερη άπ" τις θλίψεις της είν’ ολόκληρος 
σπαραγμός μπ>ός στήν τωρινή συναισθηματική 
μας άτονία. Τό κέντρο τών αναμνήσεων αύτών 
κατέχει, φυσικά καί σέ μ να, δπως σέ δλα τά 
παιδιά, τό σχολείο, καί σχεδόν στό κύκλο του 
τίς περιζώνει, όλες. Δέν είνε καιρός νά διηγηθεϊ 
κάνεις έδώ παρόμοιες ιστορίες, πού μπορεί νά 
μείνουν γι’ άλλην ώρα.

Ά λλά είδα μέ ποιόν τρόπο ή σχολική μας 
αγωγή θεράπευε τίς ζωτικές ανάγκες μας. Θυ
μούμαι άκόμα πώς τό σχ ·λεΐ ί μας έπλαθε αν
θρώπους, —δηλαδή τό καθολικώτερο, τό κυριώ- 
τερο. τό παν.

Εκτός άτό τή διδακτική αγωγή, ή σωιιατική 
αγωγή έλά/ιστα θεραπεύ-ται στά σχολεία. Έ ιτός  
άπό τού· περιπάτους τής Π μπτης,—πού οί περισ
σότεροι προτιμούν να λειψ >υν γιά νά μελετήσουν 
τά ιιαθήιιατα τής τρομερής Παρασκευής, ή γιά 
ν’ άποφυγουν τή διδασκαλία φυσιογνωσίας πού 
έπιβάλλεται σιούς καθηγη'ές νά κάμουν,— κ’ εκ
τός άπό τό μάδημα τής Γυμναστικής, — τρεις ή 
δυό ώ^ες τήν έβ 'ίομάδα,— ή σωματική άγογή  
δέν έχει καμμιάν άλλη προστασία στό εκπαιδευ
τικό πρόγρα ·μα. Αντίθετα, ή έκπαιδευτική πολι
τική κατάντησε τά σχολεία σά στρατώνες,—άλλως 
τε συχνά ή υπαλλαγή αύτή είναι κυριολεκτική— 
γυμνά, σκοτεινά, βρωμερά, θλιβερά, σκωληκό
βρωτα. Γά φτωχά νειάτα μάχονται δσο μπορούν 
ενάντια στόν ύπουλο εχθρό πού τά σφίγγει άπό 
παντού Ολόγυρά τους.

"Οσο γ ιΐ  τήν ήθοπ^-αστική αγωγή,—μόνο τήν 
τυραννική, την <α<ασταλτι«ή της εκδήλωση γνω- 
ριζ-;ι τό σχολείο. Τιμωρίες, φοβέρες καί ποινές, 
είτε άποβο\ές καί πρόσ<ληση τοΰ «κηδειιόνος». 
Κι’ δταν η ηθική συγχίζεται μέ τήν τιμωρία, τοτε 
ή παραβίασή της χατανι,α νά γίνεται έ>α διασκε- 
δαστικο καί ριψοκίνδυνο σπόρ, σ ό ό.ποίο οί τολ
μηρότεροι επιδίδονται συστηματ κά καί δλη ή 
τά η συμμερίζεται σιωπηρά κ επιδοκιμάζει Ά πό  
δώ βγαίνουν οί άτακτοι, οί γελωτοποιοί, οι ιιάγκες 
μέ τήν πρώιμη σωματική ανάπτυξη π ΰ ζητούν 
νά δικαιολο (ήσουν στονς άλλους τό άνάοτημά τους 
μέ περισσότερες καί σο^αρώτερες παρεκτροπές.— 
Μιά εορτή τής σημαία:, κ’ ένακιιρ α άτικο εκκλη
σίασμα υποχρεωτικό άλλοτε, τά μοναδικά ήθοπλα- 
στικά σημάδια τοΰ προγράμματο,,έχουν άπό καιρό 
ριχτεί στήν άφάνεια.

Κι’ δμως υπάρχει στό πρόγραμμα ένα μάθημα, 
πού μπο Όΰσε νά γίνει τό κέντρο καί ή άφετηρία 
τής ήθοπλαστική. άγωγής— τό μάθημα τής Νεοελ
ληνικής (καί τών έκθεσεων). Σήμερα, δπως διδά
σκεται, κατάντησε χειρότερο άπό τ’ άλλα. Γιατί 
ό δάσ<αλος είναι άτλός έπαγγελματίας τίς πιό
τερες φορές. "Εμαθε νά μαθαίνει, μά δέν μπορεί 
νά έμπνέει. Είν’ εύ<ολο καί μηχανικό νά λες 
γνώμες, άλλά πώς νά ξεστομίσεις ενθουσιασμούς;

"Ετσι, οί δασκάλοι, δταν μπαίνουν στό μάδημα

τής νεοελληνικής, χάνουν τά νερά τους. Δέ νμποροϋν 
νά προσαρμοοθοΰν μ’ αύτό, καί γι’ αύτο τό μισούν 
καί τό δολιεύονται. Ή  ψυχή, τούς φαίνεται άνο- 
ησία κι’ έλαφρότητα. Ή  έξαρση τούς φαίνεται 
πράγμα κούφιο κι’ άδειανό. Ή  ποίηση τού. φαί- 
νε:αι άσυκβιβαστη μέ τή μηχανική ζωή πού τούς 
περιστοιχίζει. Τιποτένια πράγματα, άχρηστα καί 
κωμικά, εί αι στήν ίδεα του, τά στοιχεία έκεϊνα 
πού λυτρώνουν τόν άνθρωπο, πού βαφτίζουν τή 
σκέψη, πού άναρριπίζουν τό συναίσθημα, πού εξευ
γενίζουν τήν δράση καί τήν ψυχή.

Ή  Νεοελληνική εΐναι 6 έλεγχος τής άνθρώπι- 
νης συνείδησις τοΰ δασκάλου,—καί γι’ αύτό τήν 
αποφεύγει. Προτιμά νά μιλά τήν άφηρηιιένη ρη- 

j τορεία, πού άποστηθισε, γιά τήν άρχιτία ποίηση,
άφοΰ πρώτα κ’ έκείνην τήν έρριξε νά σαπίσει 
μέσα σ:ά ανατομεία τής γραμματικής, τοΰ συν
τακτικού, η μιας βεβιασμένης άκαδημα'ίκής αι
σθητικής. Ή  προτιμά ν’ άναπληρώσει τήν ώρα 
μέ άλλα μαθήματα, γιά νά ιιή δημιουργεί συγκι
νήσεις στούς μαθητές του. Τρέμει νάρθει σέ μιά 
φρίσσουσαν έ ταφή μέ τά παιδιά, τοΰ φαίνεται 
ντροπή κι’ άναντρία—γιατί ό συναισθηματικός 
του κόσμος άπόμεινε κλειστός καί κατάξερος, καί 
ποτέ ή συγκίνηση δέν άνάβρυσε άπ’ τήν καρδιά 
του, σάν πίδακας στό κενό Τρέμει νά ξυπνήσει 
έναν παλμό, πού γι’ αύτόν δέ θάχει άπήχηση.

Ό  νεοελληνιστής τοΰ άδελφοΰ μου δίδασκε 
Άρριανό, επί δυά χρόνια ! Δέν παράγγειλε κάν 
στά παιδιά ν’ άγοράσουν βιβλία Νεοελληνικής. 
"Ό δικός μου καθηγητής μάς έκανε παράφραση 
άπό τό Ν τής Οδύσσειας και κάτω. “Ενας κα
θηγητής, φίλος μου μοΰ έλεγε πώς ό συνάδελ
φός του έξομολογιεται καθαρά : «τώρα θά πάω 
νά κάνω νεοελληνικά' πώς τά σιχαίνομαι, πώς 
τά συγ/αίνομαι !» Ό  πατέρας μου, καθηγη
τής στήν Κόρινθό, διδάκτωρ τής φιλολο
γίας, ικανός: λειτουργός κατά τά άλλα καί μέ 
πλούσια βιβλιοθήκη, έχει τή φήμη είδικοΰ γιά 
τά νεοελληνικά ! Κι’ δμως δέν έχει καμμιάν ει
δική κατάρτιση, έκτός άπ τή φιλαχ αγνωσία καί 
τήν άπροκαταληψια του. (Φανιάζεται κανείς τί 
συμβαίνει).

Στά σχολεία μπήκαν Ιδρες φδικής, χειροτε
χνία,, ζωγραφικής, γεωπονίας. Προετοιμάζονται 
«δρες πολιτικής οικονομίας καί πολιτικής ιστο
ρίας. Κανείς δεν έσκέφθηκε τήν έδρα τής νεοελ
ληνικής, γιατί δλοι έννοοΰν τήν έκπαίδευσι σά 
γνώση, κι’ δχι σάν ήθος καί σάν ψυχή.

Τό μάθημα τής νεοελληνικής πρέπει ν’ άφαι- 
ρεθεί άπό τούς ελληνιστές δασκάλους, χωρίς τούτο 
νά γίνει καταδίκη του. : δέν είναι ύπευθυνος κα
νείς διά δ τι δέν μπορεί νά κάμει, γιατί δέν τοΰ 
έμαθαν ποτέ νά τό κάμει. Τό μάθημα τής νεοελ 
ληνικης πρέπει νά τό πάρουν ειδικοί, έτοιμοι νά 
τό διδάξουν καί ίκανοί νά τό διδάξουν, Είναι

ντροπή νά μένει ένα τέτοιο χάσμα πίσω μας, τή 
στιγμή πού τά προγράμματα φιλοδοξούν νά προ
χωρήσουν. Καί σέ κανένα ι άλλον τόπο, δίχως άλλο, 
δέ θάταν ανάγκη νά τονιστεί καί νάναπτυχθεϊ 
δτι ή ayvoia τής σύγχρονης φιλολογίας του είναι 
τό πιό ιυφλό καί τό πιό βλακώδες πείσμα καί ποΰ 
δέν μένει χωρίς άμεσες συνέπειες.

4.
Ή  πολιτεία, άν ποτε θελήσει νά εφαρμόσει πα

ρόμοιο στοιχειώδες καί ύστερόπρωτο, έστω, μέ
τρο, μπορεί νά βαδίσει σιγά σιγα, καί παράλληλα 
μέ τήν οικονομικήν άνάρρωση της χώρας, ιδρύον
τας πρώτα ιέ οιες έδρες στήν πρωτεύουσα καί τίς 
μεγαλύτερες πόλεις, κ' έπειτα σ' δλα τά σχολεία 
τής μέσης έκπαιδενσεως.

Ή  πολιτεία, άποφεύγοντας έντελώς νά ζητήσει 
τυπικά άκαδημαϊκά προσόντα γ ά μιάν ύπόθεση 
ονσίις , χρέος έχει ν’ άσφαλίσει βέβαια αυτήν την 
καινοτομία της. ζητώντας ώρισμένες ε'δικές καί 
ιδιότυπες άσφάλειες : τήν δπ ιρξη ειδικών κριτι
κών έργων, αναγνωρισμένου κύρους, άπάνω στήν 
νεοελληνική' τήν ειδικήν καί συστηματικήν έπί- 
δοση στή μελέτη τών πηγών της καί τής σημερι
νής της παραγωγής' τέλος τήν ενέργεια σχετικού 
Διαγωνισμού, αύστηρόταιου καί πλουσιώταιου σέ 
ειδικά θάματα καί τή συγγραφή ε : δικής, ώρισμέ- 
νης μονογραφίας, σέ θέματα, δοσμένα άπ’ τό έπί- 
σημο κρά ος.

Άκόμα, ή πολιτεία μπορεί νά θεσπίσει καί 
υποχρεωτικήν εκπαίδευση τών νεοελληνισιών σέ 
ώρισμένα πανεπιστημιακά μαθήματα—ψυχολογία, 
παιδαγωγική, λονική, ηθική, αισθητική, γραμμα
τολογία,— παράλληλα μέ τή διδασκαλία, είτε μέ 
ύποχρεωτικήν έκπαιδευτικην άδεια μέ τίς μισές 
αποδοχές. Μπορεί ν’ άξιώσει τή συγγραφή ειδι
κών μονογραφιών, παιδαγωγικών ή ψιλθΛθγικών, 
κάθε δύο ή τρία χρόνια Καί μπορεί νά συνδυάσει 
τό πρόγραμμα τούτο μέ τήν ύπαρξη έδρας τής 
νεοελληνικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής 
Θεσσαλονίκης, πού θάιαν ή άρμοδιώτερη στό 
προκείμενο ζήτημα.

Οί θέσεις θά είχαν βαθμό καί μισθό καθηγη- 
τοΰ "Ενας καθηγητής θά μπορούσε νάχει κι’ άπό 
δυό σχολεία, άκόμα καί τρια, αν έφθανεν ό καιρός, 
χωρίς ιδιαίτερο έπιμίσθιο. Αλλ' οί έδρες αύτές 
θάπρεπε,—το λέω και πάλι,—νά είναι σε ολη τή 
μέση εκπαίδευση. Το ζήτημα δέ θά λυθεί άν 
δημιουργηθεί μόνο μιά τέτοια έδρα στό άνώτερο 
παιδαγωγικό ίδρυμα. Θά είναι μόνο μιά καινούρ
για διακοημητική εκδήλωση, άπό κείνες πού έπι- 
διώκει ή ένδοεπαγγελματική όμάδα τής άγωγής. 
Μιά ύψηλή πολυτέλεια,—ένώ είν’ ένα είδος πρώ
της άνάγκης, μιά άηαραίιητη  τροφή σ’ δλα τά 
παιδιά τού λαοΰ, σ’ δλη τή μάζα,—σ’ δλη τήν 
αύριανήν άνθρωπότητα. Τ Ε Λ Λ Ο Σ  ΑΓΡΑΣ.
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Ν Τ E P A I N
IV I TEPAIN, ενα ονομ,α πού ή παροΰσα γενεά 

προφέρει μ’ δαη βαρύτητα μπορεί: ενα άπό 
εκείνα ποΰ οί ημιμαθείς υποδέχονται μ’ ένα ση
μαντικό τάχα κίνημα τοϋ κεφαλιού, σάν εκείνο 
τοΰ εφημερίου δταν λέγει στόν πατέρα τοΰ Σεβα-
στιανοΰ Ρός : «οί ’Ιησουίτες ά ! στήν πίστη
μου, οί ’Ιησουίτες !»

Ή  γοητεία τοΰ ονόματος είναι μεγάλη καί μυ- 
στηριακη. Ο κοσμος ολος τό αναφέρει* μά σπά
νιοι είναι δσοι είδαν πολλά έργα μέ τό σημάδι 
τής υπογραφής του.

Είναι πρό πάντων γνωστές μερικές σπουδές κε
φαλής καί κορμοστασιάς, μέ τόν τόνο ξεροΰ φύλ
λου κ οί κακοβουλοι ελεγαν: «καπνομασήματα».

Μέ τήν άπλοχωριά τής μάζας τους, μέ τήν ύπό- 
κωφην έκφραση, τή σχεδόν ζωώδη, τών φυσιο
γνωμιών τους, ο'ι μορφές αύτές μοιάζουν νά γεν
νήθηκαν απο ενα αίσθημα παρομοιο μ* εκείνο 
πού έγέννησε τις μεγάλες νύμφες τοΰ Ρενοάρ.

Μά δ/του ό Ρενοάρ δέν έβαλε παρά χαρά καί

άκέριαν εκδήλωση, ό Ντεραίν έκλεισε ενα είδος: 
κακιωμένης μεγαλοπρέπειας, ολύμπιας ίσως, μά: 
δίχως άλλο απείραχτης άπό κάθε ανθρώπινη α
τέλεια.

Ή  θέα μόνο τοΰ Ντεραίν καί τοΰ ατελιέ του
καλύτερα θάλεγα τοΰ άντρου του— μας εξηγεί 

τα όνειρα του. Ο άνθρωπος είναι τεράστιος καί 
βαρύς. Τό κεφάλι μέ τά υπνοβατικά βλέφαρα σφη
νώνεται, κοντό, άνάμεσα στούς ώμους.

Ή  απλότητα τής ξυρισμένης αύτής μάσκας, τό 
στενό στόμα, τ’ αραιωμένα δόντια, τά λεπτά χεί
λη, είναι δλα απατηλά.

Νιώθεις πως μιά άγρυπνη δυσπιστία φυλάγει 
άπό μέσα άπ’ αύτό τό χαμηλό μέτωπο. Κι' ή σιγή 
πρώτα-πρώτα, ή ταλάντευση αύτής τής δυνατής 
κορμοστασιάς, κάποια δισταχτικά λόγια πού τραυ
λίζει μ’ επαρχιώτικη προφορά, δέν μποροΰν γιά 
πολλήν ώρα νά λένε ψέματα. Ό  Ντεραίν παρα
τηρεί τόν άνθρωπο πού τοΰ μιλεϊ καί πού θέλει 
νά βιάσει τή σκέψη του. Δέν είναι καλύτερα ν’ ά-
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φήνεται σιό ανούσιο παιγνίδι τών σολοικισμών 
και τών περιττών έπανορθώσεων; ’Αξίζει d ja  γε 
δ έπισκέπτης, ώστε γιά τή συντροφιά του ό καλ
λιτέχνης ν’ αφήσει τήν άλλη τών άψυχων πραγ
μάτων, πού μαζί της εχει πάντα μιά συνομιλία 
τόσο απόρρητη καί τόσο βαθειά εύγλωττη; Ε ί
ναι ακριβώς ή επίπλωση τοΰ ζωγράφου ή τοΰ 
γλύπτη, πού φορτώνει τό δάπεδο αύτοΰ τοΰ τα- 
πεινόφρονου άτελιέ. Κι διιως δοκιμάζεις μάλλον 
τήν εντύπωση πώς βρίσκεσαι στό σπίτι ένός άλ- 
χημιστή ή ένός μάγου' κι αναδεύει έναν άλλιώ 
τικο στοχασμό, βλέποντας τις θαυμαστές εκείνες 
αλήθειες πού άναφαίνονται άνάμεσα άπ’ τ’ άκα
τανόητα σκεύη.

Βρίκονται τάχα στοΰ Ντεραίν χοάνες άπό δέρ
μα κροκοδείλου ή γλαΰκες μπαλσαμωμένες ; Ό χ ι, 
μά σχεδόν ναί. Βλέπεις έκεΐ μάσκες κι αγάλμα
τα, πού άκόμη τά λέμε, απλοϊκά, «νέγρους». Ό  
Ντεραίν δέν πέφτει στόν αισθητισμό· κι αν άρέ- 
σκεται στήν ΰψηλόι:ηια τοΰ ύφους καί τής έκφρα- 
σης γιά τις μάσκες του, βλέπει ή προαισθάνεται 
τή θεϊκή κορφή πού έπλασε τή φόρμα τους καί 
πρό πάντων τήν έννοιά τους. Κάθε μιά άπ’ τις 
μάσκες του μοιάζει σάν ή αίσθητοποίηση, άρτια 
έπί τέλους, συλλήψεων μετεωρολογικών, θρησκευ
τικών, πού σφιχτοδένονται καί άρμονίζονται με
ταξύ τους, γεννημένες άπό κοινό όμοούσιο, θεϊκό.

Στην ίδια σειυά ’ιδεών, άλλ’ άντίστροφα, δ 
Ντεραίν μπορεί νά θαυμάζει χωρίς έξαψη, νά 
βλέπει χωρίς φρίκη, δυό κεφάλια κέρινα, δυό κε

φάλια κομμωτηρίου, πιό νεκρά κι άπό κεφάλια 
καρατομημένα, άποθεμένα σ’ ένα τραπέζι, και 
που συμβολίζουν τό απόλυτο μηδέν άπάιω^στήν 
έκφραση τής μομφής. Σέ μιάν έταζέρα, βλέπεις 
κρυστάλλινα πολύεδρα. Αύτό τό ύλικό έχει κιόλας 
μέσα του έναν χαρακτήρα, σά μιά μορφή σέ ύπνο.

Πιστοποιεί κανείς, σιμά στόν Ντεραίν, ένα φαι
νόμενο σπάνιο καί περίεργο καί πού εξηγεί ίσως, 
καθώς πιστεύω, αύτό τό ξεχωριστό πού βλέπω 
στήν τέχνη του. Μιλεϊ λίγο' μά δταν μιά φορά ή 
εμπιστοσύνη του αιχμαλωτισθεί, άφήνεται στή 
μύηση μας. Η εσωτερική ζωή τών πραγμάτων 
έχει σταθερά έρευνηθεϊ καί σπουδασθεϊ, άνάμεσα 
άπ την εξωτερική τους θεα, χ ά ρ ις  στή σκέψη 
του, τήν ήμερη κι αχόρταγη συγχρόνως. Θαρείς 
πώς μάς τήν έκαμε γνώριμη, μέσα στ’ άντικεί- 
μενα που τον περιζώνουν, τήν κρυφή ζωή πού 
τήν φυλάγουν σφαλισμένη' κι ότι μέσα έκεΐ, σ’ 
εκείνο το ατελιέ, τολμά νάναδώσει σάν μιάν άν
θηση μορφής.

Ενα μικρό πραματάκι πάννινό, μεταλλικό, δχι 
κάν άρχαϊο, πού μήτε θάχε προσέξει κανείς μέσα 
σε μιά βιτρινα η σε μιά διακόσμηση πανηγυριοΰ, 
εδώ ξαφνικα δίίχνει μιά φυσιογνωμία πού είν’ 
α|ια λάχει τή σημασία της. Είναι μάλλον ένα άν- 
τρον αυτό τό ατελιε : άντρον άλχημιστοΰ, πού αρ
κεί ν' άγγί&ει αύτός ένα κομμάτι ξύλο, σίδερο ή 
φίλντισι, για νά νιώσει στούς ιστούς τών δαχτύ- 
λων του, τη μυστική φωνή πού τραγουδεϊ στά 
μόριά τους μεσα. Ο,τι δεσπόζει σ cov άνθρωπο 
και στην τέχνη του είναι ή γοητεία τοΰ άποκρύ- 
φου η μυστική ζωη τής ύλης καί τής μορφής 
είν" εκείνη πού ενδιαφέρει τόν Ντεραίν γιά νά 
τή βλεπει και να τήν άποτυπώνει άπάνω σέ κάθε 
του πίνακα.

Είναι πολυ αισθητή, μά είναι άφραστη μέ λό
για. Να τήν αποδώσει με τροπο φιλολογικοΰ σύμ
βολού, καθώς έκαμαν ο Πυβί καί ο Γουσταΰος 
Μορω, δεν ανταποκρίνεται απολύτως μέ τήν άπόρ- 
ρητην έπιθυμία τοΰ Ντεραίν. Πολύ περισσότερο, 
θά μπορούσε κανείς νά πει οτι 6 Γκογκέν καί ό 
Ό διλόν Ρεντόν δοκίμασαν κάτι άπαράλλαχτα άνά- 
λογο. Θά είταν λο·πόν έντελώς σφαλερό νά υπο
στηρίξει κανείς πώς ό Ντεραίν έκφράζεται μέ 
μέσα ποιητικά ή πού μποροΰν ν’ άποδοθοΰν μέ 
προφορικά κατορθώματα. Ή  δύναμη τής υποβολής 
του δέν καταπιάνεται παρά μόνο μέ τήν πλαστική, 
—ό ζωγράφος έχει αποκλειστεί.

Καταλαβαίνει κανείς πώς ό Ντεραίν γνωρίζει 
τά μουσεία καί τούς διδασκάλους : Βίντσι, Τιντο- 
ρετο, Μανιάσκο Τήν καλλιτεχνική του γενεαλο
γία πρέπει ν’ άναζητήσουμε στή διαδοχή τών ζω
γράφων πού, μέ τόν ίδιο τρόπο, διάκριναν τή μό
νιμη παρουσία μερικών αιωνίων στοιχείων κάτω



άπό τις συμπτωματικές, τυχαίες καί μεταβλητές 
επιφάνειες.

Φ&άνει κανείς έτσι, εύθύς άμέσως, σ’ εκείνους, 
ποΰ ή ευλαβική ψυχή τους ανοιγόταν στά ενδεχό
μενα τοϋ άγνωστου, στό ΰψος τών θείων καί διαρ
κών πραγμάτων: στούς ζωγράφους καί τους λαϊ
κούς σχεδιαστές τών άρχών τοΰ δεκάτου εβδό
μου αιώνα.

Καί πρανματικώς δέν ξαίρω ποιός εξωτικός άρ- 
χα'ίσμός πηγάζει άπό μερικά έργα τοΰ Ντεραίν,

‘Υπάρχει, παραδρίγματος χάριν, στήν ιδιωτική 
συλλογή τοϋ κ. Παύλου Γκυγιώμ, μιά μεγάλη 
nature-m orte. Παρασταίνει λαγήνια, τραπιζο- 
μάντηλα, ψωμί, θαρώ, λιγοστά φροΰτα. Καμιά 
χρονολογία δέν είναι κάτω άπ’ αύτά τά πράγματα. 
Μπορούσαν νά χρησιμέψουν σέ nature-m orte τοΰ 
Κουρμπέ. Μά έχουν μιάν άγνώριστη σκοτεινή 
ομοιομορφία. Θάλεγε κανείς πώς ενα <ρώς άπό 
φωταγωγό τά φωτίζει, σά λά αν σέ μοναστήρι 
καπουτσίνων. Ξεχύνουν μιάν δσμή άπό όψοφυλά- 
κιο εκκλησιαστικό: καί βρβαια, αύι:ός είν’ ό τό
νος πού θάχαν, στό γέρμα τής ήμέρας, τά ψί
χουλα, τά ποτήρια καί τά παννιά στά τραπέζιά, 
στό βάθος τής Κοιλάδας τοΰ Έλέου, άπ’ δπου 
έμίσεψαν οί ιππότες κ’ οί ώραΐε. δέσποινες τοϋ 
’Αβραάμ Ρόςς, άφοΰ έφεραν σέ τέλος τις ελεη
μοσύνες τους.

"Ενας άλλος πίνακας τής ίδιας σβλλογής δεί
χνει εναν ’Αρλεκίνο κ’ έ'ναν Πιερόττο. Χορεύουν, 
άπάνω σ’ ενα (ρόντο άπό ούρανό. Οί σιλουέττες 
τους τεντώνονται, μέ τά σχήματα νευροσπάστων 
πού κάνουν. Μά ο φυσιογνωμίες τους, ή μιά αχνή, 
ή άλλη ολοστρόγγυλη, κυνηγοΰν στοχασμούς κα
θημερινούς καί γεμάτους εγκαρτέρηση. Τό ΰψος 
καί συγχρόνως ό σκοίρος τόνος πού δίνει στό 
χρωματιστό νταμωτό φόρεμα τοΰ ’Αρλεκίνου ό σω
ρός άπό παν\ί πού ζώνει τόν Πιερόττο, τό βαθύ φέγ
γος τοΰ άδειου ούρανοΰ, τό θαμπό χρώμα τής άγονης 
γής, συνθέτουν μιάν εκπληκτική καί θλιβερή 
αρμονία.

Πιστεύω πώ: εννοώ τί θέλει ό Ντεραίν: δ πί- 
νακάς του — κι’ 3ς σπαράζει ή κίνηση, κι’ άς 
βουίζουν οί κιθάρες—ναναι σιωπηλός κι’ άσά- 
λευτος, σάν ή δαμασμένη κι αναγκασμένη ψυχή 
τών γελωτοποιών πού ξετυλίγει. Τούς βίέπουμε σάν 
πίσω άπό γυαλί, σ’ εναν φωτισμόν άπλούστατο, 
μά πού ή κίνησή τους παίρνει μιά μοναδική σημα
σία- πίσω άπό ενα γυαλί, πού, μήν άφήνοντας 
μηδέ τόν παρααικρόν ήχο νά διαβεϊ, άναγκάζει 
τή σκέψη μας νά συλλάβει τό άφηρημένο στοι
χείο—τό στατικά αν είν’ άνάγκη—, πού δμως άπο- 
τελεϊ τήν πραγματικήν αλήθεια γι* αύτά τά δυό 
κορυιά, τά έξαλλα μόνο φαινομενικά.

θυμούμαι, μέ τήν ταπεινή μου ίδέα, πώς άλλοϋ 
πουθενά δέν βρήκα τόσο καθαρή παρόμοιον έν-
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τύπωση, παρά μπροστά σέ κάποια λαϊκά σχεδιά
σματα τοΰ X V II αιώνα’ γιατί έκεΐ, δίχως άλλο,, 
μ’ δλη τήν αφθονία τών κωμικών καί τών πρα
γματικών στοιχείων, άπαντά κανείς τήν ίδια ύπο- 
συνείδητην άνάγκη τοΰ νά κηρυχτεί μέ δύναμη ή 
πραγματική αλήθεια, γιά ενα πρόσωπο ή εν" ά>τι- 
κείμενο, ένώ ή εξωτερική μορφή του δέν παρα- 
σταίνεται παρά συμβατικά.

Ναί, βλέπω μέσα στόν Ντεραίν εναν σύγχρονο 
τοΰ Λά Φρόντ, παραστρατημένον άνάμεσά μας· 
’Εκείνον ιόν καιρό θάχεν άνετα αναπτυχθεί : μές 
στήν άτμοσφαίρα τή φορτωμένη άπό ενλάβεια 
καί άγωνία, άπό κρίματα, άπό φριχτούς έξηρκι· 
σμούς. Βρίσκεις σέ κάποιους πίνακες τής εποχής 
εκείνης, έξαφνα στούς ά5ελφούς Λέ Ναίν, φυσιο
γνωμίες κατάφορτες άκόμα άπό εναν γοτθικό άγιο- 
νιώδη ρεαλισμό, μά καί συγχρόνως περίεργα κα
τάφωτες άπό τήν ψυχρή λάμψη πού ερριχνε πρός 
έμάς δ ιταλικός άκαδημαϊσμός, στήν άνατολή του. 
’Εκεί δ Ντεραίν θάβρισκε τά ωραιότερα χάδια 
γιά τήν δράσή του’ τίποτα δέν θά τοΰ είταν πιό 
άρεσιό άπό τά παχειά βαθυγάλαζα βελοΰδα, τά 
βυσσινόχρωμα, τ’ άνοιχτοπράσινα, ζωσμένα μέ 
άσιμένιες παρυφές, μέ χρυσές κορδέλλες πού βα· 
στοΰσαν τό φορείο κάποιου πρεσβευτή ναπολιτά
νου. Ό  τρόπος πού άνταποδίνουν ή πού καταπί
νουν τό φώς δέν βρίσκεται σέ κανένα χρυσού· 
φαντό ύφασμα, σέ κανένα σατέν. Τις συμφωνίες 
τών χρωμάτων, σκοτεινότατες, πλουσιώτατες, καυ

τερές—αύτές άναζητεί, άπάνω στούς πίνακες του, 
άκόμα τις βρίσκει κάνεις στό φυσικό καί άπάνω 
σέ μιά δέσμη άπό πρανματικά κλαριά καί δεν- 
τράκια, άποθεαένα σ’ ένα έπιπλο τοΰ ατελιέ.

Πώςό Ν τεραίν έφτασε ώς τή σύγχρονη φόρμα του!
Ά ρχισε άπό κλασσικές άαεμπτες σπουδές" έπειτα 

άπό δεκατεσσάρων χρονών, άρχισε νά ζωγραφίζει 
τοπία. Πέρασε άπ’ τό άτελιέ Ζούλιαν δπου οί 
έξασκούμενοι διδάσκαλοι τόν έπλούτισαν άπό πο
λύτιμες άποθαρρύ>σεΐί. Βρήκε άνθρώπου: γιά 
νά συνεννοηθεί πιό καθαρά στό Λούβρο. Καθώς 
άλλοτε δ Ντωμιέ, πού κάτι τοΰ έκληρονόμησεν 
άπό τήν παλέττα του, έτσι καί ό Ντεραίν έδελεά- 
σθηκε άπό τόν Ρέμπραντ. "Επειτα ήοθε δ έν. 
θουσιασμός νιά τούς πριμιτίφ. Πέρασε άπό τό 
άτελιέ τοϋ Καρριέρ. Έγνώρισε κεί τόν Ματίς, 
μιά ιδιοφυία δ (ΐ λιγώτερο άνεξάρτητης πρωτο
τυπίας. Τό 1905 εξέθεσε στούς ’Ανεξαρτήτους.

Έξέί'ετ'ε μιά μεγάλη τοπογραφία τών περιχώ
ρων τον Παρισιού καί τοπία μικρότερων διαστά
σεων. Πρώτοι οί αδελφοί Μάριος Ά ρύ Λεμπλόν 
τόν επαίνεσαν.

Κσθώς δ Ματίς, καθώς δ Φρίεζ, καθώς δλοι 
οί μεγάλοι τής σχολής τους, δ Ντερπίν είταν ά- 
πόλυτα ίνα'ός νά σχεδιάσει ένα γυμνό, σύμφωνα 
μέ τις αυστηρότερες συνταγές τού σχολικού ακα
δημαϊσμού. Μά καθένας Χαίρει ποιάν άντίστροφη 
πορεία είταν άπό τότε άποφασισμένος ν’ άναζητή. 
σει. Τά τοπία του έγιναν, βαθμιαία, μιά μετουσί
ωση τοϋ όρατο'' μέσα στό αισθητό, μέ τή βοήθεια 
ευρύχωρων προοπτικών επιπέδων. Αύτά τά επί
πεδα είταν χρωματισμένα μέ τόν έντατικώτερον 
τόνο ή έποίκιλλαν σέ ίώνες διαφορετικές, άνάλο· 
γά μέ τήν έννοια. Ά λ?ά ή ΐωγροφ'ά έβρισκε τό 
παννί παρόμοιο μ" έναν τοίχο. Τότε δ Ντεραίν 
θέλησε νά έκφράσει σέ δγκους δ,τι είχε πιστέψει 
πώ- μπορούσε νά έμπιστευθεί στις επιφάνειες. Ή  
πρόθεσή του είχε κάποιαν ά'αλογία μέ τή συν· 
θετικότητα τοΰ Γκωγκέν. Μά ξαφνικά, δ Ντε
ραίν πιάστηκε άπό τούς κυβιστές. Άκόμα γελά 
γιά τούτο. ’Εννοεί καθένας πώ: ή μυημένη ψι χή 
του; πού κρατιέται πάντα στήν άκμή νά μοιράσει 
τήν ένόραση καί παρόμοια νά δεχτεί τήν άγια 
χάρη, δέ θά μπορούσε, γιά πολύν καιρό, νά ύπο* 
ταχτεί σέ νόμους, σέ «πειθαρχίες», καθώς έλεγαν 
πρώτα τόσο συχνά.

Τά τοπία του ξαναγύρισαν γρήγορα πρός τό 
σκοτεινό οί ουνθέσεις του πρός τό μυστήοιο. “Ε' 
τρέμε τή χάρη, τή γοητεία, τήν κομψότητα, μέ 
μιά λέξη κάθε τί πού ντύνεται μέ κρόταλα καί μέ 
βέλα, ώσάν νάταν ή προσωπίδα τής εσωτερικής 
άλήθειας τών πραγμάτων.

Κάποιος πίνακας του παρασταίνει μόνο τό πρά
σινο ένός πράσινου τάπητα, σκοτεινοΰ στό μάκρος 
του, πού μάς λέει, δίχως λόγια, γιά τά άνούσια

κατασκευάσματα τών μηχανικών ύφοδιών, τών 
βιομηχανικών χρωματισμών, τών τραπεζαριών 
πού είναι συγχρόνως καί σαλόνια. Άπάνω σ’ αύ* 
τόν ιόν τάπητα ένα πανέρι άπό πλεχτήν ιτιά, ό- 
λόγυμνη, ρίχνει λιγοστούς τόνους ώχρας. Καί, μέ 
τή βαρβαρότητα στήν έκτελίσή του, μάς ιστορεί 
τή σκυθρωπή τραχύτητα τοΰ έπιουσίου άρτου· 
Ά π ’ αύτή τήν εικόνα, τόσο δυσάρεστη σέ πρώτη 
θέα, άναδίνει τό ύπόκωορο ποίημα μιας άνίας, πού 
σέ λίγο γίνεται έπικίνδυνη, υστέρα έπίφοβη.

Ό  Ντεραίν, παρόμοια δδηγημένος άπ’ τή φύ
ση του καί άπ’ τήν επίδεσή του, άπογυμνώνει τ’ 
άντικείυενα καί τις μορφές άπό κάθε φιλολογική 
φιλαρέσκεια, καί άπό κάθε άνόητη κοσμική κομψό" 
τητα, μέτήν δποία τά περιζώνουμε κωμικά. Θαρώ 
πώς,άπομακρύνοντα: τα ρωμαντικά περκτατινά πού 
φράζουν τό δρόμο τής ζωής του, δ Ντερσίν συ
νήθισε νά συλλαμβάνει τις ουσίες, μέ μιάν οξύτητα 
σπάνια στόν καιρό μας. Κι’ αύτές άκόμα τις ούσίες, 
τις ξεχωρίζει, τις δένει υέ δέσμες χωριστές, κα ί“πει- 
τα βρίσκεται σταθερά απέναντι σε άφηρημένες δυνά
μεις, σέ ιδέες ισχυρές, πού άπ’ τή δημιουργία τοΰ κό
σμου ώς τά σήμερα κινοΰν τούς άνθρώπους, τά 
ζώα καί τά πράγματα. Ά πό τοΰτο προέρχεται, 
πιστεύω, ή εντύπωση έκείνη τοΰ μεγαλείου πο» 
συχνά βγαίνει άπ’ τά τοπία του, άπ’ τά γυμνά του> 
άπ’ τις συνθέσεις του. Καμιά θεωρία σχηματι
σμένη προκαταβολικά. Κανένας χαρακτηρισμός 
τής τεχνικής του : πιστεύω πώς δέν μπορεί κάν 
νά τιτλοφορηθεί.

'Οπωσδήποτε, σέ μιάν έποχή πού δέν τολμδ 
κανείς νά κατηγορήσει ή νά επαινέσει μόνο κατά 
τό ήμισυ, δμολογώ, πώς δέν μπορώ πάντανά πε
ράσω μέσα στις προθέσεις τού Ντεραίν. Σέ πολλά 
σχέδιά του, δέν μπορώ \ά  βρώ καμιά άπό τις 
συγκινήσεις, είτε σιωπηλές είτε σχηματισμένες, 
άπό κείνες πού είμαι βέβαιος πώς άπομένουν 
πάντα σφαλιστές καί φορτωμένες.

Ύστερα άπό σχέδια πού ή γραμαή τους είταν 
ίσχ» ρά έκφραστική, είδα σχέδια, πού, παίζοντας 
δίχως άλλο, δ Ντεραίν δέν έκλεισε κανέν’ άλλο 
πράγμα, παρά τήν κενότητα τήν άγαπημένη άπ 
τόν άκαδημαϊσμό.

Είναι βέβαιο πώς δ ζωγράφος αύτός έρευνα 
έπίπονα Τά σχέδιά του είναι άναρίθμητα. Τά τα
ξινομεί άναλόγηις μέ τά διάφορα μοντέλα πού 
τοϋ χρησιμεύουν. Αύτή ή φροντίδα μ’ δλες τις 
έκπληκτικές, μά φαινομενικές άπλότητές της, δεί
χνει τούλάχιστον πώς ή αιώνια του έρευνα δέ 
θέλει νά έξασκηθεί άλλιώτικα, παρά μόνο μέσα 
στόν μυστικόν κόσμο.

Καί οί πολλές λεπτομέρειες, πού μοΰ είναι α
κατάληπτες, μά πού τό φταίξιμο ρίχνω στόν ίδιο 
έμένα, καθόλου δέ μ’ εμποδίζουν νά βλέπω στόν 
Ντεραίν τόν σύγχρονο ζωγράφο πού συμβολίζει
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Α Τ Γ Ο Τ Σ Τ Ο Σ  Σ Τ Ρ Ι Μ Π Ε Ρ Γ Κ
W H ΑΡΧΟΥΝ συγγραφείς πού αποφεύγουν νά μάς 

* δοσουν τον εαυτό τους μέσα στά εργα τους χαι 
προσπαθούν νά κρατήσουν απέναντι στους ήρωές 
τους μιά στάση δν όχι έντελώς αδιάφορη, του
λάχιστον αντικειμενική. Τέτοιοι είναι χωρίς καμιά 
αμφιβολία οί μεγαλύτεροι μυθιστοριογράφοι. Μ’ 
όλο τοΰτο πρέπει νά ομολογήσουμε ότι οί συγ
γραφείς αυτοί μάς συγκινοΰν λιγότερο άπό τούς 
άλλους, που άθελά τους διηγούνται μέσα στά βι 
βλία τους τόν ίόιό τους τόν εαυτό. 'Οσοι ερευ
νάνε τίς βαθύτερες αίτιες τών γεγονότων θά 
βροΰν σ’ αυτή μου τήν παρατήρηση μιά δικαιο
λογία τοΰ ότι τήν μεγαλύτερη έπίδραση άτό τούς 
συγχρονους συγγραφείς έχουν εκείνοι πού εδοσαν 
στο εργο τους μορφή εξομολόγησης. ’Από μιάν 
άποψη η ταση αύτή δέ συμβαδίζει μέ τήν κα

θαυτό καλλιτεχνική δημιουργία. Στά χρόνια μας 
ομως, μαθαμε να βάζουμε πάνω άπό τήν αισθη
τική άξία τήν άνθρώπινη άξία ενός έργου : Τό νά 
μην εΐναι ο Στριμπεργκ τέλειος δραματουργός 
λίγο μας διαφέρει μιά καί μέσα άπό τό έργο του, 
πού μάς αφινει αισθητικά νά ποΰμε ανικανοποίη
τους, ξεπετιέιαι γεμάτος ζωή κι άνησυχίες ό άν
θρωπος που μάς φέρνει στό νοΰ τόν εαυτό μας.

Τό έργο τοϋ Στρίμπεργκ ζωντανεύει τή ζωή 
του. Ά ν  παρακολουθήσουμε τά βιβλία του μέ τή 
χρονολογική σειρά πού γραφήκαν βρίσκουμε τήν 
εξέλιξη τής σκέψης του. Δέν πραγματοποίησε τό 
βασικό ψέμα τοΰ καλλιτέχνη πού πασκίζει νά 
κυριαρχήσει πάνω στό θέμα του γιά νά μπορέσει 
νά φτάσει τό δυνατό τέλειο. Ά φέθηκε νά τόν πα
ρασύρει δ χείμαρρος τής ζωής. "Ο,τι γράφει είναι



εντύπωσες άπό τό'κατρακύλισμά του. "Αμα δια
βάζουμε λοιπον κατα σειρά τά πιό σημαντικά του 
εργα βρίσκουμε τους συνδετικούς κρίκους ποΰ 
δέχουν τα διάφορα μέρη μιας ζωής γεμάτης πε- 
ριπετειες και κατορθόνουμε άκόμα νά εξελέγ
ξουμε δσα επαναλαμβανει. Σά νά μήν έφτανε τό 
δτι μας διηγείται μέσα στά «κατά τεκμήριον» 
αντικειμενΛίά τοΰ έργου τις συφορές του (έφτασε 
νά μάς διηγηθεϊ τήν τριπλή συζυγική του ατυ
χία), μας άφησε καί μιά αυτοβιογραφία σέ οχτώ 
τόμους γραμμένη μέ άφάνταστη άκρίβεια καί ει
λικρίνεια. — «Ό  γυιός τής δούλας»—« Ό  συγγρα
φέας»— «Ή  εξέλιξη μιας ψυχής» — «Ή  εξομολό
γηση ενός τρελού» — «Inferno» — «Μΰθοι» — 
♦ Ρήξη» — «Μόνος».

Θά φανεί παραξενο σ’ δσους τόν ξαίρουν σά 
συγγραφέα τοΰ «Δανειστή» καί τής «Δεσποινίδας 
Τζουλιας» να μάθουν δτι στήν αυτογραφία του 
είναι αφανταστα πιο άξιοπρόσεχτος παρά στά 
θεατρικά του εργα. Πιό παράξενο άκόμα θά τούς 
φανεί δταν μάθουν πώς τό θεατρικό του εργο δέ 
μπορεί να έννοηθεΐ χωρίς τήν αυτοβιογραφία του 
και πώς τα δραματα του είναι αστειότητες, δταν 
ουγκριθοΰν με το μεγάλο δράμα τής ζωής του.

Ο Ντοστογιέφσκυ χαραχτηρίζει κάπου κάποιον 
ήρωά του μέ τή φράση: «πρόωρα ταπεινωμένος». Τό 
ιδιο μπορεί να ειπωθεί καί γιά τόν Στρίμπεργκ. Τά 
θλιβερά παιδικά του χρόνια πού τάκαναν άφόρητα ή 
φτώχεια κι ή ντροπή σφράγισαν μέ ιόν τραγικό τους 
γαραχτήρα δλη του τή ζωή. Είταν άπό τούς, 
άνθρώπους εκείνους πού «δέν τούς είναι βολετό 
νά ζήσουν». Διωγμένος τής ευτυχίας δέν μπο
ρούσε νά συνηθίσει στή μιζέρια. Βασανισμένος 
άπό τήν άνησυχία πού πήρε διάφορες μορφές 
στή ζωή του δέ ζοΰσε παρά στενάζοντας κι άνα- 
ζητώντας τή βαθύτερη ουσία τών πραγμάτων.

Αύτή ή άναζήτηση τόν έκανε νά μεταβάλλεται 
κάθε τόσο καί λιγάκι. Λίγοι συγγραφείς στόν 
κόσμο δέχτηκαν τόσες επιδράσεις. Τό παράξενο 
πρόσωπό του μέ τό μεγάλο θολωτό μέτωπό του, 
τά ευκίνητα πότε άγαθά καί πότε τραγικά μάτια, 
είταν εύμετάβολο σάν τήν ψυχή του. Κάθε χαρά 
ή λύπη τόν άλλαζε καί ή μεταβολή αύιή πού γι
νόταν στά «ατάΡαθα τής ψυχής του καθρεφτιζό
ταν στή μορφή του. Κάθε φορά πού άνακάλυπιε 
ένα συγγραφέα, ενθουσιαζόταν μαζί του γιά νά 
τόν άπαρνηθεΐ αργότερα μέ τήν ίδια ειλικρίνεια. 
"Ετσι βρέθηκε ξαφνικά άπό τόν Ταίν στό Νίτσε 
άπό τόν Kierkegaard στό Ρουσσώ, άπό τόν 
Sw endeboorg στό Ευαγγέλιο, έχο\ιας πάντοτε 
συνείδηση τής άσταθείας του αύτής: «Ό  νέος— 
γράφει στό «Γυιό τής δούλας» —είταν ενα κράμα 
ρωμαντισμοΰ καί θρησκοληψίας, ρεαλισμού καί 
νατουραλισμού. "Εμοιαζε σάν εργόχειρο άπό συρ- 
ραμμένα κουρέλια».

Ή  άστάθειά του αύτή κι ή περιφάνεια του στά
θηκαν άφορμή νά μήν άποχτήσει φίλους. ’Απο
μονωμένος έγινε μισάνθρωπος κι ή μισανθρωπία 
του αύτή έφτασε πολλές φορές νά γίνει μανία 
καταδιώξεως. Σέ μιά στιγμή τέτοιας μανίας έγρα
ψε τό περίφημο pam phlet «Λόγος γιά τό σου
ηδικό έθνος». Νόμισε πώς παραγκωνίστηκε μιά 
καί δόθηκε τίτλος τιμής στόν Sw en H edin , τά 
βραβεϊον Νόμπελ σιή Selm a Langerlof, ό τί
τλος τοΰ επιτίμου καθηγηιοΰ στόν Verner v o n  
H eidenstam  καί σ' αύτόν τίποτα. Ή  έπίθεσή 
του αύιή πού στάθηκε άφορμή σέ καλλιτεχνικές 
διαμάχες είταν στό βάθος άδικαιολόγητη, γιατί 
εκείνη τήν εποχή ό Στρίμπεργκ πού βρισκότανε 
στό Παρίσι, μελετώντας άποκρυφισμό καί γρά- 
χοντας «Inferno» καί τό «Στή Δαμασκό», άφησε 
στούς άντιπάλους του ελεύθερη τή φιλολογική 
παλαίστρα καί τούς έδοσε τόν καιρό νά έπιβλη- 
θοΰν σιγά·σιγά υιό σουηδικό κοινό.

Είταν δμως καί λίγο δικαιολογημένος νά παρα
πονιέται γιά τούς συμπατριώτες του μιά κι οί 
συνάδερφοί του στή Νορβηγία είχαν πιά άνα- 
γνωριστεΐ. Ό  Ibsen είταν παραφορτωμένος παρά
σημα, ένα ποίημα τοΰ Bjornson είχε γίνει έθνι- 
κός ύμνος. "Επειτα τό επίσημο κράτος δέν έδοσε 
σ’ αύτόν—παρά στή Λαγκερλέφ καί στόν Χαϊ- 
ντενστάμ—τή σύνταξη μιας λαϊκής γεωγραφίας κα* 
μιάς ιστορίας γιά τά σκολειά.

Ό  Στρίμπεργκ εμφανίστηκε σιή Σουηδία και. 
νοτόμος. Μ ’ αύτό δέν πρέπει νά νομιστεΐ πώς: 
είταν ένα ξαφνικό σάλτο πού ξεπετάχτηκε άπό τό 
τίποτα. "Ενας σχολιαστής του λέει πώς στά 1860 
ή πνευματική ζωή στή Σουηδία περιοριζότανε 
στή μελέτη τοϋ Εύαγγελίου. Είν" άλήθεια πώς 
οί θεολογικές διαμάχες είτανε τό παν κείνη τήν 
εποχή, μά δέν είτανε κι δλες τους καθαρά θεο
λογικές. Τό 1835. ή «Ζωή τοΰ Χριστού» τοΰ 
Στράους είχε κλονίσει τό δόγμα, τό 18590 Cramer 
δημοσίεψε τή «Ρήξη μέ τήν ’Εκκλησία», τό 1864 
ό Bostrom  τή «Θεωρία τής Κόλασης» καί ή μετά
φραση τής «Ζωής τοΰ Χριστού» τοΰ Ρενάν σημεί
ωσε κάποια επιτυχία. Ό  ίδιος ό Στρίμπεργκ; 
μέσα στή βιογραφία του μάς περιγράφει τήν κατά
σταση : « Τά πνεύματα είχαν ξυπνίσει κι είτανε 
άληθινά χαρά νά ζ ε ίς ! Ό  «τελευταίος ’Αθηναίος»· 
τού Rydberg παραβίασε τήν διπλοκλριδωμένη 
πόρτα τοΰ σχολειοΰ καί σύντριψε τήν εξο
μολόγηση τοΰ A ugsbourg καί τή θεολογία τοϋ 
N orbeck. Ή  «Ζωή τοΰ Χριστοΰ» τοΰ Ρενάν 
κατάντησε θέμα διαλέξεων στόν δμιλό μας ».

Παρ’ δλα αύτά ή Σουηδία παρουσίαζε [τότε 
μεγάλη κατάπτωση. ’Ενώ ή Νορβηγία καί ή Δα
νία είχαν τόν Ibsen, τόν Bjornson τόν Jonas  
L ie, τόν K ulland, τόν Jacobsen τόν Brandes, ή 
Σουηδία δέν είχε παρά τόν R ydberg, τολμηρό

θεολόγο μά άκατάρτιστο σέ ψυχολογία καί σέ 
σιύλ, καί τόν Stro'ilsky, έναν καλό λυρικό. Πάνω 
στήν κατάπτωση αύτή ό Στρίμπεργκ έγραψε μιά 
μέρα πού είτανε θυμωμένος πώς ή «εθνική λογο
τεχνία τής Σουηδίας λέγεται Ibsen , Bjornson  
καί Lie» διατρανόνοντας μέ τά έπανασιατικά του 
λόγια μιά κοινή άλήθεια πού δέν τολμούσε κα
νείς νά ξεστομίσει.

*
*  *

Ό  Αΰγ. Στρίμπεργκ γεννήθηκε στή Στοκχόλμη 
τίς 22 τοΰΓεχάρη τού 1849 Ό  πατέρας του είτανε 
μπακάλης, χρεοκόπησε, μπήκε στήν υπηρεσία κά
ποιας άτμοπλοΐας καί πέτυχε στό έπάγγελμα τούτο. 
Είταν ενεργητικός άνθρωπος, κάποτε άπότομος 
καί πολύ αισθησιακός. Ό  Αυγ. Στρίμπεργκ του 
χρωστάει τή φλογερή του φύση καί τήν τυραννική 
γενετήσια όρμή. Ό  πατέρας του είχε δυό παιδιά 
μέ μιά σερβιτόρα ποΰ τήν παντρεύτηκε δυό μή
νες πριν άπ’ τή γέννηση τοΰ τρίτου, τοΰ Αύγου
στου. Ό  νέος, άμα άντρώθηκε, ύπόφερε πολύ γιά 
τήν καταγωγή του, δχι γιατί ντρεπότανε γιά τή 
μητέρα του —πουθεχά δέν φανερώνει ένα τέ. 
τοιο συναίσθημα—, μά γιατί φανταζότανε πώς κρι
τικοί καί κοινό τόν κοροΐδευαν γι αΰεό. Ή  
σκέψη αύτή μά; δείχνει πόσο πολύ δυνατή είταν 
ή μανία καταδιώξεως απ’ τά μικρά του χρόνια. 
Ώ ς παιδί, είτανε μελαγχολικός, πιότερο άπό λά
θος του, μιά καί άπόφευγε τόν κόσμο. Τό ελάτ
τωμα αύτό μεγάλωσε αμα πέθανε ή μητέρα του 
κι ό πατέρας του παντρεύτηκε τήν οικονόμα του. 
’Απομονωμένος καί καχύποπτος, δέν είχε οΰτε συν
τρόφους ούτε φίλους, μεγαλόνοντας μέ τήν περη- 
φάνεια του. Δεκαοχτώ χρονών, μ’ δλη του τή 
φτώχεια, άρχισε τίς σπουδές του στήν U psala. 
Κατόπι τις διακοψε, γιατί δέν είχε χρήματα, καί 
άρχισε παραδόσεις. Τότε έγραψϊ ένα μονόπρα
κτο, «.Έρμιόνη* (σ’ηλικία 20 ετών), ποΰ παίχτηκε 
στό βασιλικό θέατρο τής Στοκχόλμην επειδή 
ήρως του είτανε ό ξακουστός δανός γλύπτης 
Thorvvaldsen. "Υστερα άπό 2 χρόνια μέ τό ίστο- 
ρικο του δράμα « Ο επικηρυγμένος* πέτυχε μιά 
βασιλική επιχορήγηση κι έτσι ξακολούθησε τίς 
σπουδές του. Αυτό τό εργο μ’ δλο πούναι μέτριο, 
δείχνει τήν πρώιη έπίδοση τού Στρίμπεργκ στό 
ιστορικο δράιια. Εκεΐ ομως που ή τύχη τού φαι
νόταν εύνοϊκή, τούρθαν μαζί δυό κακοτυχίες: 
πρώτα πέθανε ο βασιλιάς καί τοΰ κόπηκε ή επι
χορήγηση, κι ύστερα δέ δεχόντουσαν νά παίξουν 
πουθενά τό έργο του «M aitre Clef*. "Ετσι ξα
ναρχίζει τή μποεμική ζωή. "Εξη χρόνια ζεϊ άπό 
δώ κι άπό κεϊ, πότε δημοσιογράφος, πότε ηθο
ποιός, πότε ύποβιβλιοθηκάριος—βιβλιοθηκάριος, 
σπουδάζοντας σύγχρονα τή γερμανική φιλοσοφία, 
τά άπόκρυφβ κείμε\α τοΰ Θιβέτ, τήν άγγλική

φιλολογία καί τή χημεία Σπρωγμένος άπ’ τή μα
νία νά τά μάθει δλα, είταν άνίκανος ν’ ασχοληθεί 
σοβαρά μ’ ένα πραμα’ καί θά μποροΰσε νά 
καταντήσει ένας ρατέ Sn δέ δημοσίευε τήν Κόκ- 
κιι η κάμαρα * πού τόν άνάδειξε νά ποΰμε άρχηγό 
ΐής σουηδικής νεολαίας. Ή  φτώχεια τόν είχε 
βαθειά έπηρεάσεικαί τόν είχε σχεδόν άλλάξει: άπό 
μυστικιστής είχε καταντήσει όρθολογιστής σέ ση
μείο νά παρασυρθεΐ άπό τόν πειρασμό τοΰ εύκο
λου ήδονισμοϋ πού προστάζει: «ή ζωή είναι σύν. 
τομη, άς τήν άπολαύσουμε». '

’Αποτέλεσμα τής ψυχικής του αύιής κατάστα. 
σης είναι ή «Κόκκινη κάμαρα» πού μοιάζει μέ 
κριο που ζητάει νά συντρίψει τά οχυρώματα πού 
τοΰ εμποδίζουν τίς άπολαύσειςαύτές. "Οτανπρω- 
τοφάνηκε στά 1879 ή «Κόκκινη κάμαρα» δημι- 
ουργησε σκανδαλο. Βάζει μπρος τή κοινωνία καί 
τά̂  χτυπάει δλα' είναι ή εκδίκηση τής λεύτερης 
μά φτωχής νεολαίας ενάντια στήν ήσυχη κοινω 
Χία, πού μέ τίς ιεραρχίες της πνίγει ή άφίνει 
παραγκωνισμένους τούς καλύτερους. Ή  σουη
δική κοινωνία ταράχτηκε άπ’ τό σκάνδαλο, μά 
η ταραχή της είταν άνάμιχτη μέ μιά μυστική 
χαρα: Διαμαρτυρήθηκε, μά σύγχρονα αισθανό
τανε τό θέλγητρο τής χρωματισμένης κι έντονης 
γλώσσας τοΰ συγγραφέα καί τοΰ επιτυχημένου 
στύλ του πότε σφοδρά ειρωνικού καί πότε δυνατά 
περιγραφικού. Τό έργο αύτό είναι δικαιολογημένα 
ενα άπ’ τά πιό περίφημα τοϋ Στρίμπεργκ, μ’ 
δλο πού δίνει κάπως φευγαλέα τήν εντύπωση τής 
ψυχολογικής του εξέλιξης. ’Απαντώντας στις 
διαμαρτυρίες τών άντιπάλων του, έγραψε άκόμα 
δυό δοκίμια «Ό  σουηδικός λαός* καί τό «Καινούρ
για Βασίλεια», το τελευταίο εΐναι καθαρά σατι
ρικό. Βλέπει κανείς τόν άνθρωπο πού έχει κυρι
αρχία πάνω στήν ύπαρξη: ή Κόκκινη κάμαρα» 
είναι κατι ζωντανό, νεο, δυνατό. Είναι έργο ωρι
μότητας κι ίσως τό πιό κατηγορηματικό άπ’δσα 
έγραψε ό Στρίμπεργκ. Είν’ άλήθεια πώς τδγραψε 
στό μεθύσι τής επιτυχίας κάποιου έρωτά του. Είταν 
ή έποχή πού είχε παντρεφτεϊ στά 1879 μιά Φιλλανδή 
τή Σίρι Φόν νΕσσεν. Ή  γυναίκα αύτή παράτησε 
γιά χάρι του τό σύζυγό της καί ό έρωτας τους, 
πού άργότερα τοΰ γίνηκε τόσο φρικτά άφόρητος, 
εΐτανε τήν έποχή τής μεγάλης του έξαψης.

Ειπώθηκε πολλές φορές πώς ή <Κ όκκινη κά
μαρα» έφερε στή Σουηδία τό νατουραλισμό, δμοιον 
μέ κείνο πού είχε θριαμβεύσει στή Γαλλία δέκα 
χρόνια πρωτύτερα. Αύτό είνε αληθινό, πρέπει 
δμως νά παραδεχτούμε πώς., ύπάρχουν ριζικές 
διαφορές άπό τό νατουραλισμό τοΰ Ζολά ώς τό 
νατουραλισμό τοΰ Στρίμπεργκ. πού προσεγγίζει 
πιότερο μέ τό νατουραλισμό τοϋ Ούϊσμαν. Γιατί 
κεϊ που ο Ζολά μελετάει, εξωτερικά, ή,έρευνα τοΰ 
σουηδοΰ βαθύτερη ζητάει ν’ ανακαλύψει τό μυ



στικό όν, κάνει «ρεαλισμό τής ψυχής», δπως είπε 
πετυχημένα ό Henri M assis νιά τούς νεώτερους. 
Αύτό πού προσεγγίζει τόν Στρίμπεργκ στούς 
γάλλους νατουραλιστές δέν είναι τόσο ή βασική 
του άποψη γιά τή φιλολογία, όσο ή φαινομενικά 
επιστημονική συστηματοποίηση όπου καταφεύγει 
καί πού φαίνεται καθαρώχερα στό «.Γυιό τής 
Δούλας». Σχήν 'Ελβετία, ό Στρίμπεργκ ανακα
λύπτει τό εργο τοΰ Ρουσσώ καί γρήγορα γίνεται 
ό.χαδό; του. Μέ τό ζήλο ιού νεοφώτιστου κι 
αύτοδίδακιου, ρίχνεται μ’ όρμή στό ρουσ 'ωϊσμό. 
Παραδέχεται μαζύ μέ τό Ρουσσώ πώ ;ό άνθρωπος 
είναι καλός, κακιά ή κοινωνία—πράμα πού ται
ριάζει κι όλας μέ τις Ιδέες του. Α ρχίζει νά προ
ορίζει γιά τόν ,έαυιό του τό ρόλο τοΰ μεταρρυ
θμιστή τής κοινωνίας καί φτάνει ίσαμε τό σημείο 
νά πιστεύει πώς. ή φιλολογία είναι περιττή, μια 
κι ό Ρουσσώ «ταπί δλα», πω; δεν μπορεί «να 
προστεθεί τίποτα* καί πως πρέπει να μή γράψουμε 
πιά γιά νά «γίνουμε χρήσιμοι». Κείνη τήν εποχή 
γιά πρώτη φορά, ονειρεύεται νά παίξει κάποτε 
μεγάλο πολιτικό ρόλο, όνειρο, που το καλοβλεπε 
ίσαμε τις στερνές, του ώρες. Γράφει ποιήματα, τις 
«Νύχτες ένός νπνοβάτη», οπου βεβαιονει πως «τό 
καλό τών πολλών είνε τό ύπατο αγαθό» και για 
νά φτάσει σ* αύτό τό ιδεώδες δεν διστάζει να 
γίνει οπαδός τοΰ Fourrier καί τοΰ St. S im on, 
άφοΰ διάβασε τόν N ilt N isson , τόν πρώτο σου- 
ηδό σοσιαλιαστή. Μέ τήν υπέρμετρη φαντασία 
του λύνει όλα τά πολιτικά καί κοινωνικά προβλή
ματα : τά .προβλήματα τοΰ πολέμου με την ίδρυση 
«ήνωμένίον, πολιτειών» στήν Ευρώπη, τοΰ γάμου 
μέ τήν ιδέα τής ξλ,εύτερης ένωσης, τής παιδείας, 
μέ τήν υποχρεωτική εκπαίδευση και τοΰ εμπορίου 
μέ τήν Ιδρυση συνεργατικών. Κι ολα αυτα σχι- 
βαγμένα σ’ ένα βιβλίο καθαρά ουτοπιστικο, τις 
«’Ελβετικές νουβέλλες», πού κι ο ίδιος χαρακτη
ρίζει στόν υπότιτλό του «ούτοπίες μέσ στην πρα
γματικότητα,

Αύτή ή περίοδο; τής ζωής τοΰ Στρίμπεργκ
είναι γενικά παραμελημένη άπό τούς βιογράφους 
του, μάς φαίνεται όμως νάχει εξαιρετικό ενδια
φέρον, γί.ιτί η μεταστρο ρή του στό σοσιαλισμό 
μας δείχνει φανερά πώ; ή άπαισιοδοξια του δέν 
είταν αποτέλεσμα μισανθρωπίας, δαως τόπανε, 
άλλά τάντίθετο, ή αντίδραση μιάς ψυχής πού, 
θέλοντας νά βρίσκει τούς άνθρώπους καλύτερους, 
απογοητευότανε όσο συναντούσε μόνο λύκους. 
Καί σ’αϋτή του τή μεταστροφή, ή ζωή τοΰ απάν
τησε όπως πάντα, πνίγοντάς τον. Γρήγορα άπαύ- 
δησε μέ τά μέσα ποΰ μεταχειρίστηκαν οί σύν
τροφοί του σοσιαλιστές τής νεας Σουηδίας, και 
πάνω άπ’ όλα πληγώθηκε βαθύτατα άπό τις άπο. 
γοητεύσεις τής ιδιαίτερης ζωής του, απ τό κα- 
τρακύλισμα τής ευτυχίας του. Τοτε κάθισε και

έγραψε τις εξομολογήσεις του: τό *Γυι6 τής Δού
λας», τήν «’Εξομολόγηση ένός τρελο ί*, κι άπό 
τότε μπήκε στήν περίοδο τοΰ απαισιόδοξου καί 
μισογύνη ρεαλισμού, πού τοΰ δημιούργησε μερικά 
άπό τά πιό φημισμένα του δράματα.

Στό ζήτημα τοΰ φεμινισμού δέν μπόρεσε ποτέ 
νά συμφωνήσει μέ τούς σοσιαλιστές φίλους του. 
Κείνο τόν καιρό σ’ όλη τή Σκανδιναυία ό φεμι
νισμός είχε πέραση' άφ' ότου ό Ί ψ εν  έγραψε 
τό «Σπίτι τής κούκλας», κυκλοφορούσαν στήν κ οι
νωνία τής Χριστιάνιας, τής Κοπεγχάγης καί τής 
Στοκχόλμης ένα σωρό πιστά άντίγραφα τής Ν ό· 
ρας. j*0 Στρίμπεργκ μετά τή δημοσίευση τής 
«Κόκκινης κάμαρας» φανέρωσε κατηγορηματικά 
τόν άντιφεμινισμό του' ίσως άπό πνεύμα άντίρ- 
ρησης, ύποστήριξε, αντίθετα σ’ όσους θέλησαν νά 
υψώσουν τή γυναίκα στό επίπεδο τοϋ άντρα, πώς 
δέν είναι παρά μιά αντανάκλαση τοΰ άντρικοΰ 
πνεύματος καί πώς άξιζε ναναι πάντα της σκλάβα. 
Αύτό είναι τό θέμα τοΰ πρώτου τόμου τοΰ 
«Παντρεμένοι» πού δημοσίεψε άμα πήγε στήν 
Ελβετία. Στό δεύτερο τόμο, όταν πιά είχε προ
σωπική πείρα τών άβάστακτων μαρτυρίων πού 
υποφέρουν δύο πλάσματα πού άγαπήθηκαν, κα
ταντάει άκόμα δριμύτερος. Γιά τό δεύτερο αυτό 
βιβλίο καταδιώχτηκε στά δικαστήρια. "Αθωώθηκε 
κι έτσι γίνηκε στά μάτια τών νέων τής χώρας 
του ό οριστικός άρχηγός τής επανάστασης. Τό 
κοινό όμως έδειξε πολύ λίγο ενθουσιασμό γιά τό 
βιβλίο, κι έτσι ό Στρίμπεργκ πληγωμένος ξανά- 
γινε μισάνθρωπος καί κατηγόρησε τήν γυναίκα 
γιά υπεύθυνη τής άποτυχίας του. "Ολόκληρα χρό
νια ύστερότερα χτυπάει άκούραστα καί μέ πρω
τάκουστη μανία τόν έρωτα. Κάθε γυναικείο τοΰ 
είναι καί θά τοΰ είναι ύποπτο : Φτάνει σιό σημείο 
νά κατακρίνει τήν E llen  K ey, στολίζοντάς την μέ 
τις σκληρότερες κατηγορίες, μόνο καί μόνο γιατί 
έτυχε νάναι γυναίκα- ό έρωτας δέν τοΰ φαίνεται 
μονάχα σά μιά άπάτη, άλλά καί σάν μιά μείωση. 
Μέσα στό συμβολικό του δράμα «Coram populo» 
πού χρησιμεύει γιά επίλογος τοΰ «Ο/ο/» καί γιά 
πρόλογος τοΰ «Inferno» λέει πώς ό έρωτας εΙνα4 
ειρωνεία ένός κακοΰ θεοΰ. Ή  γυναίκα είναι ένα 
κατάηερο ό ν : εΰμετάβολη, ψεύτρα, φιλάρεσκη, 
χαλάει τή θέληση τοΰ άντρα καί τόν καταντάει 
άβουλο. Ή  γυναίκα δέν ύφίσταται καί δέν έχει 
τό δικαίωμα νά ύφίσταται παρά «δυνάμει» τής 
οικογένειας.

Σ ’ αύτήν είναι ταγμένη γιά τήν άναπαραγωγή. 
Ερωτευμένη είναι μόνο γιά καταφρόνεση, ό 
κίνδυνος τοΰ έρωτα, ή πονηριά τής γυναίκας, 
αύτά είναι τά δυό θέματα πού πραγματεύεται 
άδιάκοπα στά έργα του τής εποχής αύτής. Στόν 
« Uατέρα· (1887) ένας άντρας τρελαίνεται, γιατί 
ή κακόβουλη γυναίκα του τοΰ στερεί τό μόνο

καλό πού τόν κρατάει στή ζωή, τό παιδί του. 
Στούς «Σύνιρον out» (1888) μιά δαιμονική γυναίκα 
εκμηδενίζει σιγά-σιγά τήν προσωπικότητα τοϋ 
άντρα της. Σιό «Δανειστή* (1890; ενας άντρας 
πού ή γυναίκα του τόν άνάγκασε νά τής δόσει 
διαζύγιο, εκδικείται καταστρέφοντας τήν και
νούργια οικογένεια πού δημιούργησε κείνη φανε- 
ρόνοντας στόν καινούργιο συζυγό της τις πονη
ριές καί τήν ήθική κατάπτωση τής Τέκλας. Τέλος 
ποιός δέν ξαίρει τό τρομερό δράμα, τή «Δεσποι
νίδα Τζούλια», τήν πιό φοβερότερη σάτιρα πού 
έγράφτηκε γιά τόν έρωτα, δράμα σαδιστικό πού 
κάνει τό θεατή νά τρέμει άπό τή φρίκη;

Αύτά τά δράματά του έχουν γιά μάς έξω άπ’ 
τό γενικό ένδιαφέρο τους καί ψυχολογική σημα
σία όταν τά βάλουμε στό πλαίσιο τής ζωής τοΰ 
συγγραφέα. Τό βιβλίο του «‘i f  εξομολόγηση ένός 
τρελού», ποΰ τόγραψε γιά νά δικαιολογηθεί μπρός 
στούς συγγενείς τής πρώτης του γυναίκας, μάς 
δίνει άκριβέστατες πληροφορίες σ’ αύτό χό ση
μείο. Αύτό είναι τό δράμα, to ούσιαστικό δράμα 
τοΰ άντρα πού θέλει νά ζήσει γιά τις ιδέες του 
καί πού ένα μέρος τοΰ έαυτοΰ του χόν χραβάει 
πεισματικά πρός τά κάτω, πρός χίς σαρκικές 
άπολαυσεις. Μόνος χου χ’ ομολόγησε: «Ά νιρα , 
αιώνιε Σαμψών, μάθε νά γνωρίζεις χόν έαυιόσου : 
γονατιστός, άκούμπα τήν κεφαλή στήν ποδιά της, 
βάλε τά μάτια σου πάνω στή μέση της, ζήτησε 
συγχώρεση γιά τά λόγια πού τις πέταξες καί 
πού δέν τάνιωσε- είσαι 6 σκλάβος, ό δειλός, πού 
σκύβεις μπρός σέ μιά κνήμη πού σοΰ φανερώ
θηκε φευγαλέα, κι όχι ό άνθρωπος πού στοχά
ζεται νά καιακχήοει τόν κόσμο.» Κι’ έκεΐ πού 
βρίζει τόσο τήν κυριαρχία τής γυναίκας, κεϊ σέ 
μιάν έξαψη θυμού λ έε ι: « Μιά καί ξεθρονίστηκε 
ό Θιό<-, πήρε τή θέση του ή Γυναίκα...» Κι αύτά 
δλα γιατί ό δυστυχισμένος πού θά τόν απογοη
τέψουν τρεις γάμοι στή σειρά, πού θά ιόν άπελ- 
πίσουν τρία διαζύγια, αισθάνεται μέσα του τήν 
έπιθυμίί μιά; αγνότατης άγάπης νά τόν παρηγο
ρήσει άπ’τόν έξευτελισμό τοΰ γενεσιακοΰ όρμεμφύ- 
χου χου. Θάθελε (αιώνιο όνειρο χών ήδονισχών 
διανοουμένων) μιά γυναίκα, πού \ά  χοΰ είχαν ερω
μένη σύζυγος καί φίλη. Αύτό χό συναίσθημα χό 
μαντεύουμε άπό τά λόγια του γιά τά παιδιά καί 
βλέπουμε άπό τήν άρνηση πώς καθορίζει τό γυναι
κείο ιύπο σχηματικό κι άπραγματοποίητο, πού 
λείπει άπ’ τά έργα του τής εποχής αύτής γιά νά 
φανεί απαλότατα ζωγραφισμένος, ιδανικός σ’ ένα 
άπό τά έργα του τής τελευταίας περιόδου, τό 
«Sw anevit».

Ό π ω ς ή «Κ όκκινη  Κάμαρα·· είταν ή εκδίκηση 
τής φτώχιας του, έτσι καί ή «*.Εξομολόγηση ένός 
τρελού» καί χά άντιφεμινιστικά του έργα είναι 
έκδίκησες: άρνείται τόν έρωτα, γιατί ό έρωτας

τόν βασανίζει. "Υστερα άπ’ το διαζύγιο χου σχα 
1891 πανχρεύεται μιά γυναίκα τών γραμμάτων, 
αυστριακή, ποΰ χή χωρίζει στά 1895. Στά 1901 
παντρεύεται μιά ήθοποιό ποΰπαιξε πολλά εργα 

’ίου. τή Χσριέττα Μπόσε, καί ξαναδυστυχεί. ’Έ πει
τα άπ’ αύτό ζεΐ πιά σέ μιά όλότελα ηθικη απο
μόνωση μισώντας όλο τόν κόσμο εξόν άπ’ τα παι
διά του. Τήν έποχή πού γένηκε νιτσεϊστής 
είτανε πολύ δυστυχισμένος. Μετά τό πρώτο του 
διαζύγιο πάσκισε νά ζήσει στήν Ελβετία, μά δέν 
μπόρεσε νά βρει δουλειά. Κανένας διευθυντής 
θεάτρου δέν δέχουνταν τά έργα του καί αναγκά
στηκε νά ζεϊ πουλώντας οέ χαμηλές τιμές ζωγρα
φιές. Σώθηκε άπό τόν Ola H anson πού δημο
σίεψε στό «Zunknuft» τοΰ Βερολίνου μιάν έμ- 
πιστευτικήν έπισχολή όπου ό Σχ-ρίμπεργκ έξομο- 
λογιώταν χή δυστυχία του. Οί Γερμανοί συγκινή- 
θηκαν καί έδοσαν διάφορες χίμηιικές παραστά
σεις προσφέροντας μ’ αύτόν τόν τρόπο στόν ποιητή 
χά μέσα νά ζήσει. Τότε ό Μπρανχές βάζει σ’ 
επαφή τόν Νίχσε μέ χό Στρίμπεργκ «ένα σοιηδό 
χρελό όλο μεγαλοφυία». Οί δύό αύχοί άνθρω
ποι είταν διαφορετικοί. Μόνο φαινομενικά μοιά
ζανε κι ώς τό τέλος χοΰ Νίχσε (πού έστειλε καί 
στό Στρίμπεργκ ένα άπό τα φημισμένα εκείνα 
γράμματα μέ τήν υπογραφή « ’Εσταυρωμένος», 
υπήρχε άνάμεοά τους ή παρεξήγήση. Ό  Στρίμ
περγκ δέν φαίνεται νά κατάλαβε πώς ή ζωή τοΰ 
Νίτσε ξετυλίχτηκε μέ τήν καταστροφή στό τέλος' 
δίαν παρουσιάζει κανείς ιούς δυό τους, βρίσκει 
τό Στρίμπεργκ νά πλευρίζει στήν τρέλα πού σκό
τωσε τό Νίχσε- κι αΰτή ή παρομοίωση είναι μόνο 
εξωτερική, γιατί γιά νά νκόσει κανείς τό Στρίμ
περγκ δέν χρειάζεχαι νά προϋποθέσει χήν χρέλα, 
ένώ ό Νίτσε καταντάει άκατάληπτος σέ κεί'ους 
πού δέ θέλουν νά προσπεράσουν τά όρια τοΰ λο
γικού, γιά ν’ άκολουθήσουν τό συγγραφέα πιό 
πέρα. Χωρίς άμφιβολία ό Στρίμπεργκ ρίχτηκε 
μέ τή συνηθισμένη του όρμητικότητα στό νιτσεΐ- 
σμό, ώς τό σημείο νά πεί: «Ό  Νίτσε βρήκε τις 
λέξεις γιά δ,ιι έγραψα καί σκέφιηκα χά χελευ- 
χαΐα χούχα χρόνια». Αΰιό πού χοΰ άρεσε στό νι- 
τσεϊσμό ήταν οί ίδιες οί κλίσεις του κείνης τής 
εποχής: διωγμένος άπ’ τή κοινωνία, γινόταν άτο- 
μικιστής στό έπακρο. Είτανε πολύ μακρά άπό 
χόν T ocqueville ποΰχε άλλοιε διαβάσει καί πού 
γι αύχόν ό άχομικισμός είχαν ό σκόπελος γιά χίς 
δημοκραχίες. Ό  Νίχσε χοΰ άρεσε, γιαχι φανέρονε 
χίς υποκρισίες χής συμβαχικής ήθοίής, γιατί ξα
νάβρισκε σ’ αύτόν τόν ρόλο χοΰ σωχήρα-ποιηχή, 
πού χόν καιείχε πάνχα καί πρό πανχός γιαχί 
σ’ έναν δυσχυχισμένον είναι παρηγορηχικό νά νο- 
μίζεχαι υπεράνθρωπος. Κ’ έχσι μέ τό νιτσεϊσμό 
έμπαινε στό πλαίσιο χών σκανδιναυών προδρόμων 
χου, χοΰ K ierkegaard καί χοΰ ”Ιψεν, πού δέν



επαψαν νά δασκαλεύουν ιήν ανάγκη ιού άτομι· 
κισμοΰ. Παρατούσε τό Ρουσσώ γιά νά ξαναγυρί- 
σΕΙ στό Brand. Τότε πιά έγραψ» δυό άπ’ τά 
πιο πα<;-ίξενά το» βιβλία, « Tchandala» καί A xel 
licrii ». Στό Tchandala βρίσκουμε ταυτόχρονα τήν 
ίπιδραση τοΰ Νίτσε καί τίς ινδικές δοξασίες πού 
ο Στρίμπεργκ είχε μελετήσει καί πού τόν έκαναν 
να πιστεύει σέ μιάν ανώτερη πνευματική τάξη 
που θαπρεπε ν' ανήκει. Ό  «Axel Borg » είναι τό 
σύμβολο τής ίδιας του τής ιστορίας σ’ εκείνη τήν 
έποχή. Ό  δόκτορας Borg έχει τήν'προαωπικότη - 
τα, τήν ψυγική ανωτερότητα μά καί τις παθολο
γικές στρεβλώσεις άκόμα τοΰ συγγραφέα του. Ό  
Στρίμπεργκ στό δυνατό αύτό ρομάντζο μας περι
γράφει τήν αρχική κατάπτωση ένός έκλεκτοΰ αν
θρώπου που, πεσμένος σέ περιβάλλον μειωτικό, 
αφινει νά «ξεπέφτει ή πνευματική του υπόσταση 
*ατω άπό τό έπίπεδο τής συναισθηματικής καί 
φυτικής ζωής», καταντάει νά χάσει κάθε βνδια- 
<ίέρο γιά τή ζωή καί νά γλυσιρήσει στά σκότη, 
που δέν βόλεϊ νά τά διαλύσει ή ελπίδα μιας αό
ριστης πίστης. Τό βιβλίο αύτό είναι χαρακτηρι
στικό γιά τά απαισιόδοξο ύφος: Ό  Στρίμπεργκ 

χτυπάει πια τήν κοινωνία δπως σιή 
«Σκοτεινή Κάμαρα», ούτε τή γυναίκα δπως οί 
« Παντρεαένους». Γιά μά; δμως έχει μιά αλλι
ώτικη σημασία’ μάς δείχνει τή μεταβατική κατά
σταση τοΰ συγγραφέα άπό τήν απαισιοδοξία στό 
μυστικισμό. Ή  χρεοκοπία τοΰ ατομικισμού του 
τόν,σέρνει στήν έρευνα τοΰ «υπερπέραν». Στό τέ
λος τοΰ βιβλίου ό ήρως ξεσπάει έτσι: «Πρός 
Εκείνον πού είτανε ό γυιός Θεοϋ καί έπίγειας 

μητέρας ! . .  . » Χρειάστηκε πολύς καιρός ώς πού 
\ά  τόν γνωρίσει, χρειάστηκε νά περάσει άπό άλ- 
λόχο to υς δρόμοικτ.

Στά 1894, άφοΰ έδιωξε τή γυναίκα του στούς 
γονιούς της, ό Στρίμπεργκ πηγαίνει στό Παρίσι 
(όπου έπαίχτηκαν μέ περισσότερο σκάνδαλο παρά 
έπιτυχια μερικά έργα του) καί ρίχνεται ολόκλη
ρος στή μελέτη τής χημείας. Δημοσιεύει σιά φύλ
λα κ επειτα σε τομίδια μελέτες πάνω στήν με
ταλλαγή τών μετάλλων. Λ ίγο-λίγο πέφτει σ' ένα 
άρκετά πολύπλοκο άποκρυφισμό μ’ άνάμικτες με
λέτες γιά τήν αλχημεία, τή βοτανική καί μέ πει
ράματα δαιμονολογίας. Ζεϊ τέσσαρα χρόνια σέ 
μια τραγική άτμόσφαιρα, νομίζοντας πώς τόν κα- 
τατρέχουν τόσο οί. ουράνιες δυνάμεις δσο κ’ οί 
γειτονοι του. Μόλις ακούσει νά βάζουν κάποιο 
*αρφι στό μεσοτοιχο, νομίζει πώς έπιβουλεύονται 
τη ζωη του. Υστεροτερα δταν στό περίφημο έρ- 
γαστηριό του, κοντά στήν οδό C am pagne-Pre
m iere, παθαίνει ένα σοβαρό κάψιμο άπό ανά
φλεξη, νοιιιζει πως αύτό είτανε δείγμα του δτι 
τόν εύνοεϊ η τύχη. Είταν προδιατεθειμένος \ά  
ίνδιαφέρεται με τετοιες αλλόκοτες έρευνες. Στά

νιάτα του είχβ διαβάσει τίς μελέτες τοΰ R yd ~ 
berg γιά τή μεσαιωνική μαγεία. Ύστερότερατοϋ 
είχε πάρει τό μυαλό ένα άπόκρυφο θιβετιανό χει
ρόγραφο. Κατόπι, στή Γερμανία ό Ola H anson  
τόν έβαλε νά διαβάσει τόν Πόε. Στό Παρίσι δια
βάζει τό S t. Martin, καταγίνεται μέ κείμενα 
κινέζικης μαγείας καί άπό τό Feraphita τοΰ 
Balzac άνακαλύπτει τόν Sw edenborg.

«Δέν είχα διαβάσει τίποτα τοΰ Sw edenborg, πού 
τόν λέ\ε τσαρλατάνο καί τρελό στό τόπο του 
πούναι καί δικός μου, κι έτσι ένιωσα έναν 
άπεριόριστο θαυμασμό διαβάζοντας τόν άγγελικό 
γίγαντα τοΰ περασμένου αιώνα μέ τήν έρμηνεία 
τής πειό βαθειάς γαλλικής μεγαλοφυΐας.» Άλλά  
τό μυαλό του δέν είταν τόσο γερό γιά νά ύποστεϊ 
άνώδυνα τήν έπίδραση τών καυτερών αύ^ών θεω
ριών. Δύο άσυνήθιστα βιβλία του, «Legendes» 
καί «Interne* (1897—8), πιότερο τό δεύτερο 
ποΰναι άριστούργημα, μάς τόν φανερώνουν κείνη 
τήν έποχή τρομοκρατημένο άπό άπειλές, προει
δοποιήσεις καί μαγικές παραινέσεις στις πιό 
άσήμαντες λεπτομέρειες τής καθημερνής ζωής 
του Μερικές μέρες «παραστρατημένος άπό τό 
δαίμονα», δέν μπορεί νά ξανάβρει τό δρόμο του. 
Ά ς  μή ξεχνάμε πώς κι ή οικονομική του κατά
σταση είταν αξιολύπητη. “Ετσι θά καταλάβουμε 
πως υστέρα άπό τέτοια ζωή τεσσάρων χρονών 
έξαντλήθηκε όλότελα καί άναγκάστηκε νά κατα- 
φύγει σένα φίλο του, διευθυντή κλινικής στή 
νότια Σουηδία, πού άπό ευσπλαχνία τόν δέχτη/ιε 
καί τόν έσωσε.

Σίγουρα αύιή ή περίοδο τής ζωής του είναι ή 
πιό περίεργη. Νιώθουμε στά εργάτου μιά ψυχή 
ανήσυχη, πνιγμένη άπό απαισιοδοξία, μά ποΰ δέν 
θέλει νά πέσει στό σκεπτικισμό καί πεισματικά 
γυρεύει ένα σωτήρα. Ρίχτηκε στή χημεία μέ τή 
«μακαριότητα τοΰ Δημιουργοΰ πού έχει συνείδηση 
τοΰ έργου, πού δημιούργησε», δπως λέει δ A xel 
Borg. Ξανανιονότανε. Γιατί ό μυστικισμός αύτός 
άν δέν τοΰδοσε εναν καινούργιο προσανατολισμό, 
τόν έκανε νά τονίσει καλύτερα τίς μυστικές δυ
νάμεις τής ψυχής, νά τελειοποιήσει δηλ. τό να
τουραλισμό του. Αύτός όμως ό κύκλος τών ιδεών 
εΐτανε μόνο πρόσκαιρος καί δέν τοΰ άφησε παρά 
προλήψεις: πάντως δμως δείχνει τό μεγάλο
πλούτο τής ψυχής του.

Ά μ α  γιατρεύτηκε καί ξαναγύρισε στή Σουηδία 
έγραψε μέ μίαν άφάνταστη δύναμη. Τά μεγάλα 
ιστορικά του δράματα, ποδναι πολύ λίγο γνωστά, 
«Gustave Vasa», «E ric X IV », *Saga des Fel- 
bung> «G ustave-Addphe  καί «Κάρολος 12ος» 
τόν κάνανε ξακουστόν. Αλλάζει ό ψυχολογικός του 
τρόπος, θέλει Λα προσθέσει στήν πραγματικότητα 
τών γεγονότων τήν πραγματικότητα τής ψυχής καί 
ψηλαφιζει χρονιά : Τό «Εΐναι εγκλήματα λογής»

ϊίνα ι ένα δείγμα αύτοΰ τοΰ ψηλαφίσματος. Τό 
«υμβολικό δράμα τοΰ A vcnt (1899) δείχνει τή 
στιγμή πού, ποτισμένος άκόμα άπό τό Sw eden
borg, πάει ιά  φτάσει στό άλλόκοτο έκεϊνο ΰφος 
πού χαραχτηρίζει τήν τελευταία του περίοδο καί 
πού είχε τόσο μεγάλη έπίδραση στούς σύγχρο
νους δραματουργούς’ θέλει \ά  φανερώσει τίς μυ- 
οτικές δυνάμεις μέ τά απλά γεγονότα, καί σύγ
χρονα, συνηθισμένος νά βλέπει σ’ όλα ιό  άό· 
ρατο χέρι, δέν ξεχωρίζει ιό όνειρο άπό τήν πρα
γματικότητα. Γράφει τό «Στεφάνι τής παντρε
μένης» καί τή «Sw anevit», όπου βλέπουμε φαν
ταστικά πρόσωπα, τά πνεύματα τών κυμάτων, κι 
Οπου οί κύκνοι είναι μετενσαρκωμένες άψυχες 
(Sw anevit είναι ένα άπ’ τά άριστουργήματά του. 
Τοΰτο τό έργο, τόσο φωτεινό, στάθηκε μιά άπ’ τίς 
•μεγαλύτερες έπιτυχίες του). Στό «Όνειρο», πού 
οί εικόνες του είναι βαλμένες σέ σειρά πολύ λίγο 
λογική, θεοί άνακατεύονται μέ τούς θνητούς. 
"Υπάρχουν θεοσοφικοί υπαινιγμοί πλάϊ στίςάκρί- 
βειες τοϋ ναιουραλίστικου στύλ.

Ή  κόρη τοΰ θεοΰ Indra πάει νά συμβουλευτεί 
ενα  δικηγόρο! Οί σκηνές άνακατεύονται χωρίς 
αίτια, τό έργο αύτό μπορεί νά παρομοιαστεΐ μέ 
τό παιγνίδισμα τών ονείρων κάποιου πού κοι
μάται, ποΰ δέν έχουν μεταξύ τους κανέναν σύνδε
σμο άλλον έξόν άπό κείνον ποΰ τά ονειρεύ
εται. Τό περιφημότερο δμως έργο αύτής τής 
περίοδος είναι ή ‘Σονάτα τών φαντασμάτων*. 
Κεϊ μέσα βρίσκονται άνάκατα ζωντανοί καί πεθα
μένοι : πεθαμένοι πού ζοΰν καί ζωντανοί ποΰχουν 
π εθά\ει. Μ’ δλο τοϋτο, τό έργο δίνει τήν έντύ- 
πωση τής πραγματικότητας, μιάς άλλης ίσως 
πραγματικότητας άπό κείνη πού μάθαμε νά ξαί- 
ρουμε έμεΐς. Ή  «Σονάτα τών φαντασμάτων» 
ί ίνα ι τό καλλιτεχνικό συμπέρασμα τοΰ «.Interne» 
καί τά δυό βιβλία μαζί μάς φέρνουν στό νοΰ τά 
«Τετράδια τής Matte Laurid Brigge» τοΰ Ρίλκε. 
“Οπως στόν Ρίλκε έτσι καί στόν Στρίμπεργκ 
ιβλέπουμε δημιουργημένη μιά πραγματικότητα 
άλλιώτικη; άνώτερη μπορεί νά πει κανείς. Ή  
«Σονάτα τών φαντασμάτων►>, μ’ δλο πού είναι 
έπικίνδυνο τόλμημα, πρέπει \ά  χαραχτηριστεϊ μο
ναδικό ανάμεσα στά βιβλία τοΰ είδους του, γιατί 
κατορθώνει νά μάς δόσει τήν εντύπωση τής έπι- 
τυχίας. Κι δμως άπό τό έργο αύτό λείπει έκεϊνο 
πού λέμε άληθινά τραγικό στοιχείο, καί τοϋτο 
συμβαίνει γιατί μέ τό άνακάτωμα τής ζωής καί 
τοΰ ονείρου γίνεται μιά διασκόρπιση τών δυνά
μεων πού θά μποροΰσαν ν’άποτελέσουν τή συνι- 
σταμένη τοϋ τραγικοϋ.

Ό  Στρίμπεργκ περνώντας μέσα άπό τό λαβύρινθο 
τού μυστικισμοϋ δέν κατόρθωσε νάγγίσει πουθενά 
τήν πίστη. Είταν φορές πού πέρασε πολύ κοντά. 
Μέσα στό «Inferno» φανερώνει τήν έπιθυμία του

νά γίνει καθολικός συμφιλιόνοντας τή θεοσοφία 
μέ τόν καθολικισμό. Φθάνει ώς τό σημείο νά μάς 
πει πώς ό Βουδδισμός όδηγάει πρός τό Χριστό. 
“Ολα δμως αύτά είναι παραμιλητά άνθρώπου 
παραζαλισμένου άπό τήν άγωνία. Διαβάζει τό 
βιβλίο τοΰ Jo^ersen—ένός δανοϋ ποΰγινε καθο
λικός—γιά τά μοναστήρι τοΰ Beuron. Συναντιέται 
συχνά μέ κάποιο φίλο του ποΰγινε καθολικός. 
Βιβαιόνει πώς ό καθολικισμός μάς ξαναφέρνει 
σιήν πίστη τών προγόνων. Ζητάει ν’ άποσυρθεϊ 
σ’ ενα βελγικό μοναστήρι καί γράφει: «0  crux, 
ave, spes umca ....6 δρόμος τοΰ Σταυροΰ δ μονα
δικός π ού  μας οδηγεί πρός τή Σ οφ ία».

"Εχοντας κανείς δλα αύτά ύπ' δψει του σκέ
φτεται χωρίς νά θέλει τόν H uysm ans πού τό 
ριζικό του έξελισσότανε παράλληλα μέ τό ριζικό 
τοΰ Στρίμπεργκ τήν ίδια άκριβώς έποχή. Ό  
Στρίμπεργκ έγραψε τό «Interne» καί μετά τρεις 
μήνες φάνηκε τό »En route» τοΰ H uysm ans. 
Διάβασε τό βιβλίο αύτό καί ξαφνιάστηκε άπ’ τήν 
άναλογία του μέ τό δικό του. Σένα του γράμμα 
παρατηρούσε «τή σταθερή μετάβαση άπ’ τόν άπο- 
κρυφισμό στή θρησκεία. Έ άν καταπιαστοΰμε, 
λέει, σιά άποκρυφιστικά ζητήματα άπό περιέργεια 
έπιστημονική ή άλλιώτικη, θά συντριφτοΰμε 
δπως 6 M aupassant, ή θά πέσουμε στό δρόμο 
τοΰ Σταυροΰ δπως ό Peladan, δ H u ysm an s κι 
ίσως ό Papus πού κατάντησε θρήσκος». Μετά 
άπ’ αύτά τά λόγια θά νόμιζε κανείς πώς ό Στρίμ
περγκ δέν είχε νά κάνει πιά παρά ένα βήμα πρός 
τη θρησκεία. Μά δέν τδκανε.

Μιά κι’ ή πίστη δέν σιάθηκε ίκανή νά τοΰ ξα- 
ναφέρει τήν γαλήνη στή ψυχή, θάλεγε κανείς πώς 
θά τό κατάφερνε ενας μέτριος κι άνθρώπινος 
ορθολογισμός. Στ’ άλήθεια, ό τελευιαϊος τόμος 
τής αυτοβιογραφίας του, «Μόνος» δείχνει ένα 
Στρίμπεργκ καθησυχασμένο γιά μιά στιγμή, πού 
ή άπαισιοδοξία του φωτίζεται άπ’ τόν οίκεο. Τό 
ίδιο καί στό «Χορό τοΰ Θανάτου» (.1901), μ’ δλο 
ποΰ ή σύρραξη τών κυρίων ηρώων έχει βγ£Ϊ άπ' 
τά σκοτεινότερα συναισθήματα τοΰ συγγραφέα, 
βλέπει κανείς κάποιο φώς. Μά δλα αύτά είναι 
μιά περαστική στιγμούλα. Αμέσως ύστερότερα 
γράφει τέσσαρα κομμάτια, «Θύελλα» «Μέσ απ' 
τή φω τιά», «Σονάτα τών φαντασμάτων» καί 
«Πελεκάνος», σκοτεινά, πνικτικά καί κάποτε όρα- 
ματιστικά έργα. "Υστερα τό «Γαλάζιο Β ιβλίο · 
(1906 1908) ποδναι μιά άρκετά ακαθόριστη περί
ληψη τής άβέβαιής του κοσμοθεωρίας. Δυό ρο
μάντζα, οί «Γοτθικές κάμαρες» (1904) καί οί
<Μαϋρες Σημαίες» (1903) κι’ ένα δράμα « Ό  μ ε 
γάλος δρόμος» (1909 , δείχνουν τήν πιό βαθειά 
του απελπισία. Τό μόνο χαμόγελο τών χρόνων 
αύτών, πού τόν τρώει ή άρρώστια καί νιώθει 
τόν έαυτό του δλοένα πιό μόνο καί χωρίς σκοπό.



χό φυλάει για χη μικρότερη κόρη χου γράφοντας 
VI αΰτή χίς «Παντούφλες τοΰ Abou Casern» 
(1908), μιά φανχασία ποΰ μάί θυμίζει χίς *Περι· 
πετειες τον Α νχχο  Πέρ» ποΰχε γράψει στά 1883. 
Φαίνεται πώς, παρ’δλη τή μυστικιστική του κρίση, 
τά [τελευταία χου έργα ξανασυνδέονται μέ χό 
παρελθόν.

Τή στιγμή πού χωριζότανε άπό τό σώμα της, 
ή ψυχή αύτή πού δέν ήξαιρε νά νικήσει ξανα 
βρήκε τόν εαυτό της. Μιά ά π ’ τίς τελευταίες του 
φράσεις ξαναθυμίζει τήν πίστη εκείνη πού εΐτανε 
τόσο σιμά της σχόν καιρό τοΰ «Inferno» καί τών 
«Παραμυθιών» : «Κάθε ατομικό καταργεί τοι» . 
'Η  εγχείρηση πού τοδκαναν τό Μάϊο τοΰ 1912 γιά 
νά σταματήσουν τόν καρκίνο στάθηκε ανώφελη' 
ηέθανε κρατώντας σφιχτά στό στήθος τον 
τό Ευαγγέλιο.

Ο Φριτίοφ Παλμίρ είπε πώς ό μικρός σουηδι
κός λαός ζητάει πάνια πράματα πάνω άπ’ τίς 
δυνάμεις του. Ο ΓουΟΓαΰος Άδόλφος κι ό Κάρο
λος 12ός, -δπως κι οί συγγραφείς Μπέλλεμαν,

Τεγκνερ, Αλμκουϊς, Φρόντιγκ καί Στρίμπεργκ 
αφινουν τήν εντύπωση τοΰ άτέλειωτου. ’Αδιάφορο? 
Είναι σπουδαίο νά τολμάει κανείς πολλά.

Ο Στρίμπεργκ θέλησε νά τά κάνει δλα μαζί, 
πράμα αξιοκατάκριτο μά κι άξιοθαύμαστο.Άφησε 
45 δραματα, καμμιά τριανταριά πεζά (νουβέλλες 
καί ρομάνιζα), πέντε επιστημονικά βιβλία, ποιή
ματα και αμέτρητα άρθρα' άπ’ δλα του τά εργα, 
αμα τα πούλησε στό τέλος τής ζωής του, πήρε 
250.000 Φράγκα καί χά μοίρασε σχούς φτωχούς.

Κλείνοντας τή μελέτη αΰτή μπορούμε νά ρω
τήσουμε : Έγραψε τάχα ό Στρίμπεργκ ένα αρι
στούργημα πού νά κλείνει μέσα σ’ αΰτό τόν ά ν
θρωπο ; Έ νας άλλος κριχικός χου ό H e n r y *  
Albert αμφιβάλλει. Κι δμως τό «Inferno* καί 
« Ο χορός τοϋ θανάτου» δέν παύουν μ’ δλη τήν 
αμφιβολία τοΰ Albert νάναι, σέ διαφορετική τε
χνοτροπία το καθένα, σωστά αριστουργήματα.

Για μάς ό Στρίμπεργκ δέν είναι μονάχα εξαι
ρετικός τεχνίτης, μά κι ό δάσκαλος πού μας δίνε* 
ενα σωρό διδάγματα.
(Παράφραση-διασκευή V . — ) Η · D A N I E L S - R O P S

Σ.  Π  Α Π Α Λ Ο  Π Ο Τ Λ Ο Τ

Τ Ο  ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΤΔΙ
Μιλώντας, γενικότατα, οέ προηγούμενό μας 

άρθρο γιά τήν τούρκικη Λογοιεχνία τονίσαμε 
πως στηριχθηκε ολοτελα σε μιά ξένη παράδοση, 
στήν άραβοπερσική, καί πώς στήν τουρκική πα
ράδοση μονάχα λιγοστοί ποιητές τοϋ μακρινού 
Ιραν και τών συνόρων τής Ρωσίας στηρίχθηκαν.

Δέν μπορούμε νά ίσχυρισθοίμε δίκαια πώς οι 
πρώτοι Τούρκοι ποιητές τοΰ IB' καί ΙΓ' αιώνα 
περιφρονησαν εγκληματικά μιά ύπάρχουσα λαϊκή 
ποιητικη παραδοση λιποταχτώντας, έτσι, παράνομα 
άπό τή δική τους πραγματικότηια' καί τοΰτο, 
γιατί η παραδοση πού κληρονόμησαν είταν τόσο 
πρωτογονη καί ακαθόριστη πού καμιά σοβαρή 
προσπαθεια δε θά μπορούσε νά στηριχτεί άπάνω 
της. Αναγκασθήκαν λοιπόν οΐ πρώτοι Τούρκοι 
ποιητές νά ζητήσουν μιά ξένη παράδοση' καί 
βρήκαν τήν άραβοπερσική πού δν καί βρίσκονταν 
στις τελευταίες του αναλαμπές τούς θάμπωσε 
χοσο που δέν μπόρεσαν νά χήν μιμηθοΰνε δημι
ουργικά' ΰποχάχχηκαν, έχσι, καί γλωσσικά σχήν 
άραβοπερσική παράδοση, καί χόσο πού χωρίς 
καμιά ύπερβολή μπορεί νά πεί κανένας πώς άπό 
χά περισσότερα τούρκικα ποιήματα καλύτερα τά κα
ταλαβαίνει ένας Πέρσης ή ένας Ά ραβας παρά

ένας Τοΰρκος τής ίδιας μέ τούς πρώτους διανο
ητικότητας.

Έ χουμε τώρα μιάν επίσημη τούρκικη ποίηαη 
που δε μιλάει στό λ ό' φυοικό είταν νά μή βου“ 
βαθεϊ ή λαϊκή μούσα, καί νά δημιουργηθεί μέ 
το πέραομα τών αιώνων ,μιά δημοτική ποίηση 
σπουδαία

Ή  τούρκικη δημοτική ποίηση δέν εϊναι όλό
τελα άπρόσωπη οάν τή δική μας καί τών άλλων 
λαών. ’Έχουμε τά χαδεμένα παιδιά.τού λαοΰ, τούς 
ποιητάρηδες, τούς άσίκηδες, πού γυρίζοντας πο
λιτείες καί χωριά διδάσκουνε χά τραγούδια τους- 
Ό  λαό; χά συμπαθεί, τά κάνει δικά του. Καί 
μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου ξεχνά τούς ποιητάρη
δες, μά τά τραγούδια τά θυμάται. "Ετσι μιά προ
σωπική δημοτική ποίηση γίνεται σιγά-σιγά άπρό
σωπη, πράμα πού σέ πολύ στενή κλίμακα έγινε 
καί στήν Ελλάδα, καθώς μπορεί νά δεϊ κανένας 
σέ μιά στοχαστική μελέτη τοΰ Ν. Πολίτη «Γνω~ 
σιοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων» (Διαλέξεις«Παρ- 
νασσοΰ» Τόμος Α').

Τό ίδιο γίνεται καί μέ τά λαϊκά παραμύθια.
Λέει κάπου ό Μουαλίμ Ναδζή ο’ ένα του τρα

γούδι εμπνευσμένο άπό τά χαλάσματα πού σώ

ριασε ένας σεισμός σιή Χιό καί ποΰ άρχίζει 
έτσι:

Σεισμός στη Χιό. 
θαμμένος σέ ερείπια θλιβερά 
χρατάω συντροφιά  στά νυχτοπούλια 
δπου θρηνούν τη συμφορά... 

πώς «οί Τούρκοι κρύβουν στήν ψυχή τους τρα
γούδια, μέσα στά όποια οί ίδιοι είναι κρυμμένοι».

Ό ,τ ι  είπε ένας μεγάλος κριτικός πώς «τά δη
μοτικά τραγούδια είναι μιά άπλή προσευχή τής 
ψυχής στήν άλήθεια» μπορεί νά ειπωθεί καί γιά 
τό τούρκικο τραγούδι. Τά θέματα τής τούρκικης 
λαϊκής μούσας είναι παρμένα άπό τή φύση καί 
τή ζωή : ζωντανά άνάγλυφα μιανής αΰγούλας πού 
θαμποφέγγει, ένός έλαφιοΰ πού σκυμμένο σέ μιά 
κρουσιάλλινη βρυσούλα πίνει νερό, ένόςπαλληκα- 
ριοϋ πού πεθαίνει σέ κάποια χώρα μακρινή, κά
ποιας άδελφής πού βασανισμένη άπ’ τ’ αδέλφια 
της τούς τραγουδάει:

"Αν έφερνα, παιδιά, φτερά
χαί γλύτωνα άπό σάς,
χ ι ένα πουλί γινόμουνα
μέ κίτρινο λαιμό,
στη λίμνη σας δέ θ' αρχομουν
νά π ιω  σταλιά νερό.

Ό ,τ ι πλημμυρίζει τά τούρκικα δημοτικά τρα
γούδια είναι κάτι τό πηγαίο καί φυσικό. Ή  απλό
τητά τους συγκινεί. Νεύρα καί ρυτίδες δέν ξεχω
ρίζεις πουθενά. Δέ σκυθρωπάζουνν σάν τά δικά 
μας δημοτικά τραγούδια, οΰτε κι δταν χαμογε
λούν, χαμογελούν μέ ξένα χείλια.

Δέ θάταν, λοιπόν, χαμένος κόπος νά τά παρα
κολουθήσουμε στήν ιστορική τους γένεση καί 
εξέλιξη.

Αιώνες ολάκερους ή Τουρκία παράδερνε καί 
εξακολουθεί νά παραδέρνει στό σκοτάδι. Δέν έχει 
βγει άκόμα άπό τό Μεσαίωνά της. Έπιστήμη καί 
φώς δέ γνώρισε. Αύτά ό λαός. Καί οί σοφοί;

Αύτοί προσπάθησαν κι έμαθαν τήν περσική 
καί άραβική γλώσσα καί πήραν μιάν έτοιμη 
Έπιστήμη καί Τέχνη πού τήν κράτησαν μονάχα 
γιά ιόν εαυτό τους, καταδικάζοντας έτσι ένα έθνος 
ολόκληρο σέ πνευματική άπομόνωση. Ή  γλώσσα 
τοΰ λαοΰ χους σχά συγγράμματά τους έπαιξε ένα 
ρόλο τριιεύονχα. Καχάνιησαν χή γλώσσα τους 
ένα τρίχρωμο μωσαϊκό καμωμένο άπό τήν περ
σική, τήν άραβική καί τή δική τους γλώσσα. 
Έ τσι άν άνοίξει κανείς τυχαία μιά παλιά τουρ
κική γραμματική, τό πρώτο-πρώτο πού θά δια
βάσει θάναι τούτο τό στερεότυπο: «Ή  τούρκικη
γλώσσα άποιελείται άπό τήν περσική, τήν άρα
βική καί τήν τούρκικη γλώσσα». Στά παλιά τά 
χρόνια ό κανόνας αύτός άποτελοΰσε καί άρθρο 
χοΰ Συντάγματος.

Δέν πέρασαν πολλά χρόνια άπό τότε πού γιά· 
νά δείξουν οί άπλοϊκοί Τούρκοι δτι ιό  δείνα 
άτομο ξαίρει καλά τά τούρκικα λέγαν— κ’ ίσως 
έξακολουθοΰν άκόμα νά λένε—πώς «αύτός ό άν
θρωπος ξαίρει φ α ρ σ ί  τά τούρκικα». Τό «φαρσί» 
αύτό σημαίνει, άπλούστατα, «περσικά'. Ή  φράση 
αΰτή κατά περίεργη σύμπτωση σώθηκε καί στή 
γλώσσα μας' καί άκούει κανένας σήμερα γέρους, 
νεόπλουτους τίς πιότερες φορές, νά καμαρόνουν 
λέγοντας :

— Ή  κόρη μου ξαίρει φ α ρ σ ί  τά γαλλικά.
Έ τσι ένώ ό λαός κλεισμένος μέσα σέ μιά 

πνευματική φυλακή δέν μπόρεσε ποτέ νά βρεϊ 
τόν έαυτό του, άπ’ τήν άλλη μεριά ή τάξη τών 
λογίων είχε χάσει τόν έαυτό της και τόν προο
ρισμό της—κρύβοντας άπό άγνοια ή άπό σκοπό 
άδιάφορο, τό φώς της άπ’ τό λαό.

Κι’ ό λαός, άφοΰ δέ βρήκε τό φώς άπό τήν 
τάξη πού τόν κυβερνούσε πνευματικά, στράφηκε, 
καθώς δά είναι φυσικό, στόν έαυτό του. Μά οί 
λαοί είναι δύσκολο πράμα νά γίνουν σώματα 
αύτόφωτα. Τό φώς τό προσμένουν άπ’ τούς δια
λεχτούς, άπ’ έξω. Καλά τούς παρέβαλαν πολλοί 
μέ φεγγάρι, γιατί λάμπουνε τότε μονάχα πού 
τούς δίνεις φώς.

Ό  τούρκικος λαός άναγκάσθηκε τήν έπιστήμη 
τής εποχής εκείνης νά τήν άντικαταστήσει μέ 
τήν έπιστήιιη τών πρωτόγονων κοινωνιών: τήν 
πρόληψη. Καί ξαίρουμε πώς οί άμόρφωιες κοι
νωνίες είναι τά φυσικά καί άκυρίευτα κάστρα 
δπου φεύγει γιά νά σωθεί ή πρόληψη κυνηγη
μένη άπό τό φώς τής ’Επιστήμης.

Καί μέ δικά του τραγούδια άντικατάστησε τά 
άραβοπερσικά ποιήματα, πού χωρίς αμφιβολία 
ήσαν ωραία, μά γι αύτόν πάντα θά ήσαν νεκρά 
μιά καί δέ γνώριζε τή γλώσσα πού ήσαν γραμ
μένα.

Γλώσσα επίσημη τής θρησκείας έμεινε ή 
άραβική. 'Από χή μυστικοπαθή εύχή πού στέλνει 
ό μουεζίνης στό Θεό ά τ’ χό μιναρέ, χήν αυγή, χό 
μεσημέρι, χό δειλινό, χό βράδι κι άργόχερα ϋσχερα 
άπό χ’ άναμμα τοΰ ουράνιου πολυέλαιου, ίσαμε 
τό κουράνι, είναι γραμμένα στήν άραβική 
γλώσσα. Ό  λαός δέν ξαίρει καλά καλά οΰτε τό  
πρώτο άρθρο τοΰ κουρανιοΰ. "Ας μή ξεχάσουμε 
πώς καί οί Τούρκοι Ιχουνε τά κουρανικά τους, 
άνάλογα μέ τά δικά μας εύαγγελικά.

Στή Σεβάστεια κάποτε ό λαός θέλησε νά μεχα- 
φρασθεϊ τό κουράνι. Ζήτησε νά γνωρίσει τό ε ί
δωλο πού αιώνες καί αιώνες λάτρευε χωρίς νά 
τό ξαίρει. Οί οΰλεμάδες γιά λά προλάβουνε 
δ,τι αύτοί νομίζανε συμφορά, κάρφωσαν τό- 
κουράνι σ’ ένα παλαιικό σπαθί, άνέβηκαν στούς 
μιναρέδες κι είπαν πένθιμες εύχές άπό κείνες



πού συνηθίζουν νά λεν γιά τούς πεθαμένους. Λες 
καί. εΐτανε γραφτό μέ τή μετάφραση νά πεθάνει 
τό κουράνι, όπως καλή ώρα γίνεται στόν τόπο 
μας μέ τίς μεταφράσεις ιών ξένων βιβλίων.

Ο όχλος, πού ή δύναμη τής συνείδησής του εΐτανε 
ασύγκριτα πιο αδύνατη άπό τή δύναμη τής πρό
ληψης του πού τόν κρατούσε στό σκοιάδι, σφρά
γισε τό στόμα του καί παραιτήθηκε γιά πάντα 
άπό τή λογική του επιθυμία\ νά γνωρίσει εκείνο 
που λάτρευεν αιώνες κ" αιώνες.

Απομονωμένος ό λαός πνευματικά φύλαξε 
ζωντανό ό,τι δημιούργησε' έτσι θά μπορέσουμε 
νά έξετάσουμε μέ άρκετή άσφά'εια 3*’’. γένεση 
κι εξελιξη του τό τούρκικο δημοτικό τραγούδι.
Ας μή ξεχάσουμε πώς ένας λαός πού τά δημι- 

ουργήματά του δέν μ ιορεΐ νά τά άποθησαυρίσει 
αλλοΰ άπό τίς πλάκες τής μνήμης του δέν είναι 
δυνατό παρά νά θυμάται εστω καί ερείπια άπό 
όλα τά είδη πού δημιούργησε άπό τήν εμφάνιση 
τής μούοας του ίσαμε τόν καιρό πού τοποθε
τούμε τόν ερευνητή.

Τήν άποθησαύριση στή μνήμη τών τραγουδιών 
τη δυνάμωσε καί μιά πρόληψη, πώ; κάθε τι τό 
-άρχαίο είναι καί ώραϊο' μήπως δέν είναι άλή- 
θεια πως ή άπόσταση, είτε χρονική είναι αύτή 
£Ϊτε τοπική, δίνει μιά υπέροχη γοητεία στά 
πραματα; Τό λαό θά μπορούσε νά τόν παρομοιά
σει κανένας μέ τούς ψαράδες. Τό ψάρι πού φεύ
γει άπ’ τ’ άγκίστρι του τό νομίζει πάντα μεγάλο 
ο  ψαράς, ένώ κείνο πού πιάνεται μικρό κι άσή- 
μαντό. Έ ισ ι κι ό λαός εκείνα πού έφυγαν τόν 
■μαγεύουν καί τόν σέρνουν σκλάβο τους, ένώ 
«κείνα πού εχει στά χέρια Μ>υ τά νομίζει μικρά 
κι άσήμαντα.

Μεγάλα έργα δέν μπορεί κανένας νά ζητήσει 
ατήν τούρκικη δημοτική ποίηση, γιατί ό,τι υπάρχει 
•σήμερα δέ σώθηκε γιατί εΐτανε γραμμένο, μά σώ
θηκε γιατί έζησε στά χείλια τοΰ λαού.

Δέ βρέθηκε κανένας πού νά εκτιμήσει τά λαϊκά 
τραγούδια καί νά τά ένώσει σ’ ενα έπος, όπως 
■συνέβηκε μέ τό αριστούργημα τής βυζαντινής επο
ποιίας, μέ τό έπος τού Διγενή ’Ακρίτα, πού καθώς 
-δά είναι γνωσιό βάση του άσά\.ευτη έχει τά δημο
τικά τραγούδια.

Έ τσι μέ τό πέρασμα τών αιώνων, τά τραγούδια 
πού εξυμνούσαν διάφορους ήρωες άγαπημένους 
τοΰ λαοΰ, γιά τήν ευκολία στήν άπομνημόνευσή 
τους χάσανε τήν ποιητική τους μορφή, μεταβλή
θηκαν σέ παραμύθια ποιητικά' ή ποίηση, πού έχει 
τυπώσει βαθειά τή σφραγίδα της στά παραμύθια 
αύτά, προδίνει τήν άρχική τους μορφή.

Δημιουργήθηκε άκόμα καί μιά περίεργη μορφή 
παραμυθιού, μιά μορφή μιχτή άπό έντεχνο πεζό 
λόγο καί ώραίους στίχους. Φώς φανερό, πώς τό 
μεγαλύτερο μέρος τών άρχικών τραγουδιών, γιά

εύκολία στήν άπομνημόνευση τό μετάβαλε ό λαός 
σέ πεζό όπου διακρίνονται τά χνάρια τής ποίησης, 
καί τό άλλο μέρος, τό μικρότερο τό διατήρησε 
στήν άρχική του ποιητική μορφή. Έ τσι ακούει. 
κανένας τούς γέρους νά λένε παραμύθια, σέ γλώσσα 
άσυνήθιστη στήν καθημερινή λαλιά, ξάφνου στα
ματούνε καί μέ τή συγκίνηση ζωγραφιστή στά 
μάτια—τό υπόλοιπο μέρος τοΰ γεροντικοΰ προ
σώπου δέ μιλά —άρχινοΰν νά τρα /ουδοϋν μέ τή 
βραχνή φωνή τους τραγούδια πού συντελοΰνε στήν 
εξέλιξη τής υπόθεσης τοϋ παραμυθιού πού λένε. 
πράμα πού δείχνει τήν άρχική ένότητα στή μορφή 
όπως καί στήν ούσία τών δυό λόγων πού απο
τελούνε τό παραμύθι, τοΰ πεζού καί τοΰ ποιητικού.

Ά ς  πάρουμε τώρα ενα παραμυθοτράγουδο, πού 
άναφέρεται στόν Κιόρογλου, γιά νά δοΰμε άπό 
κοντά ένα άπό τά άρχαιόιερα δημιουργήματα τής 
τούρκικης λαϊκής μούσας. Ή  υπόθεση τοϋ τρα
γουδιού είναι αύτή:

Ό  Κιόρογλου, γυιός κάποιου τυφλού τραγου
διστή, όρφανεμένος άπό πολύ μικρός είταν άπό 
τούς άνήσυχους εκείνους τύπους γιά τούς οποίους 
λέγεται τό «δέ χωράν στότσοΰφλι τους». Πάει στα 
βουνά νά στήσει τό βασίλειό του. Μιά λιόλουστη 
μέρα φιάνει στό βουνό τής Σεβάστειας, στό πεντα- 
ψηλο Τσαμλή-μπέλ.

Τά σγουρά δάση, τά πουλιά, οί βρύσες, οί 
αιώνιες αύτές στάμνες τών Νυμφών, τόν μαγεύουνε.. 
Κι έξαφνα τό παραμύθι βάζει τόν ήοωα νά τρα
γουδά τήν ομορφιά τοΰ βουνοΰ καί τή δική του 
παλληκαριά:

’ Εγώ είμ έ'νας Κιόρογλου  
γυρίζω στά βουνά...
'Υποψιάζομαι κι αύτό 
τ' αγέρι που φυσά.
"Αν πήτε τ' άλογό μου 
είναι εφτά χρόνων, 
εχει μεγάλη κεφαλή, 
περήφανο κορμό.
Πάνω στή γης πατάει, 
τά σύγνεφα κρατά 
και κάνει σάν άλενρι 
τους βράχους π ο ΰ  πατά.

Κ’ εξακολουθεί τό τραγούδι. Ύστερα άρχίζει 
ξανά ή διήγηση.

Ό  Κιόρογλου άφήκε τή νιόνυφη γυναίκα του 
«δίψυχη» στό σπίτι. Τήν είχε πάρει, τή στερνή 
βραδιά πριν φύγει, σιό μαγευτικό του κήπο, κά
θισαν μαζί στόν άγαπημένο τους χορταριασμένο 
βράχο καί τής τραγούδησε. Μιά στιγμή κατε
βαίνει ό Κιόρογλου άπό τό βράχο, τόν κυλάει καί 
βάζει άπό κάτω τό δοξασμένο δαμασκηνό σπαθί 
του. Καί λέει στή γυναϊκά του: « Ά ν  κάνεις άγόρι 
νά τοΰ πεις νά κυλήσει τό βράχο αύιό, νά πάρε»

τό σπαθί μου καί νάρθει νά μέ βρει έκεΐ πού θά 
μάθει πώς βρίσκομαι».

Τήν αυγή φεύγει. Πάει στό βουνό του τ’ άγα- 
πημενο. Περνάνε χρόνια καί χρόνια άπό τότε. 
Μιά μέρα ξεχωρίζει άπό τό λιμέρι του ταξ'δευ- 

τάδες πού κλωθαναβαϊναν μέ τά ζώα τους τόν 
ανηφορικό δρόμο τοΰ βουνοΰ. Τούς κΓβει τό 
δρόμο. Καί κεί πού οί ταξιδευτάδες τρέμουν στ’ 
αντίκρισμα τοΰ ήρωα, ένα ξανθό παλληκάρι ώς 
είκοσι χρονών τόν πλησιάζει καί τόν προκαλεί σέ 
πάλη. Συμφωνούνε ό νικητής νά σφάξει νόν άν- 
τίπαλο- ή πάλη δέν άργεί ν’ άρχίσει άγρια. Ό  
ήρωας πέφτει υστέρα άπό μιάν άκριτική πάλη. 
Τότε τό ξανθό παλληκάρι τραβάει τό δαμασκί 
σπαθί του γιά νά σφάξει τόν άντίπαλό του κ' 
έκτελέσει έτσι τήν άπαίσια συμφωνία. Ό  νικη
μένος ήρωας γνωρίζει τό σπαθί του καί λέει μέ 
φωνή πνιγμένη άπ τή συγκίνηση: «Είσαι παιδί μου».

Τό ξανθό παλληκάρι βρίσκει τά χαρακτηρι
στικά τοΰ άντίπαλου σύμφωνα μέ τήν περιγραφή 
τής μάννας τιυ πού άν καί πέρασαν τόσα χρόνια 
κρατούσε ζωντανή μέσα στήν ψυχή της τήν ει
κόνα τοΰ ώραίου συζύγου της.

Πατέρας καί γυιός άγκαλιάζονται άργότερα, 
παίρνουν καί τή μάννα στά δάση τά σγουρά: 
Στήν πολιτεία,

πού γιά άνθρώπους εχει δέντρα 
καί γιά αρχόντισσα Σ ιω πή . . .

Έ τσι τελειώνει τό παραμυθοτράγουδο αύτό.
Ύστερα άπό όλα αύτά μπορούμε νά γίνουμε 

•άφοβα οπαδοί σέ κείνο πού υποστήριξα προηγού
μενα: πώς τά παραμυθοτράγουδο αύτά στήν αρχή 
ήσαν τραγούδια μεγάλα καί πώς γιά εύκολία στήν 
-άπομνημόνευση μεταβλήθηκαν σέ παραμύθια δια
τηρώντας τήν άρχική μορφή μονάχα όλίγων, τών 
καλύτερων στίχων.

Τά τραγούδια, πού είχαν πιό μικρή έκταση δια
τήρησαν τήν άρχική τους μορφή. Ή  πλοκή τών 
τραγουδιών αύτών είναι κατά σύστημα δραματική, 
ΐ ΐν ε  κάτι σά μονόπρακτα δράματα.

"Ενας νέος πού ξεκινάει μιάν ούγή γιά κυνήγι 
•στό βουνό κι άνεβαίνει, κυνηγώντας ενα έλάφι, 
-σ’ ένα βράχο άπ’ όπου δέν μπορεί πιά νά κατέ- 
βει* καθεται εκεί ψηλά καί κλαίγοντας τή μοίρα 
του λεει στ’ αδέρφια του τά στερνά του λόγια. 
Τ’ άδέρφια του τόν άκοΰνε θλιμμένα άπό κάτω 
άπό τόν άπαίσιο βράχο:

ΤΟ ΚΤΝΜΓΙ 
Πέτε στόν ήλιο τήν αυγή 
νά μή γλυκοχαράξει. 
θέλω νά πάω ατό βουνό, 
φοβάμαι μή χλωμιάσω.
Μάννα μου, εμεινα στό βράχο.....

Έ κυνηγοΰσαν μιάν αυγή 
τρεις σταυραϊτοι ενα λάφι . . 
ό ενας φτάνει στή φωλιά 
τοΰ λαφιοΰ σ ’ ενα βράχο 
κι άπόμεινεν άπάνω . .
‘ Α ς μήν πουλήσει ό κύρης μου 
τ' ωραίο μου τουφέκι, 
και ή καλή μου είν' όμορφη , 
πάρε την, άδερφέ . .
Μάννα μ ’, άπόμεινα στό βράχο . .
Π έιε στόν ήλιο τή βραδιά 
ταχιά νά βασιλέψει, 
θάρθεϊ νά κλάψ' ή άγάπη μου, 
φοβάμαι μή χλωμιάσει . .
Μάννα μου, εμεινα στό βράχο . .

Αύτό τό είδο; τών τραγουδιών είναι καί τό 
σπουδαιότατο, γιατί διατήρησε καί τήν άρχική του 
μορφή. Τραγουδούν ή κλαϊν’ τήν άγάπη καί τή 
μοίρα' τά τελευταία δυό άλλως τε αποτελούνε 
βάση άσάλευτη τής άρχαίας έλληνικής ποίησης.

Μοιρολόγια δέν έχουνε οί Τούρκοι καί λόγος 
είναι πώς τά άπαγορεύει τό κουράνι τό κλάψιμο 
τών νεκρών. Μ’ όλα αύτά, σέ μερικά νωριά τής 
Τραπεζούντας οί Τούρκοι συνηθίζουνε νά φέρουν 
στις κηδείες τους Έλληνίδες μοιρολογήτρες. Τό 
πώς, μπορεί νά τό βρει κανένας ίΰκολα. Οί 
Τούρκοι αύτοί είναι Έ λληνες πού αναγκάσθηκαν 
νά έξισλαμισθοΰν γιά νά ζήσουν. Ή  παράδοση 
τών μοιρολογιών έμεινε ζωντανή μέσα τους καί 
θεωροΰσαν άσέβεια τό νά μή μοιρολογήσουν τούς 
νεκρούς των. Νά μοιρολογήσονν φανερά δέν μπο
ρούσαν, γιατί θά βρίσκονταν σέ διαφωνία μέ τά 
κουράνι" άναγκαστικά, λοιπόν παίρνανε χριστιανές 
μοιρολογήτρες. Περίφημη είναι μιά μοιρολογή- 
τρα πού άρχιζε έτσι στερεότυπα τό τραγούδι 
της, όταν τήν προσκαλοΰσαν Τούρκοι πού ξέχα- 
σαν όλότελα τά ελληνικά :

Άργησες νά μάς ψοφήσεις, 
μαΰρο φ ίδι σερπετό, 
νά σε κλάψω χρόνια τώρα 
εΐχα τάξει στό Χριστό.

Γελούσε πιότερο παρά έκλαιγεή παράξενη αύτή 
μοιρολοήγτρα γιά τούς ξένους νεκρούς.

Έ τσι λοιπόν βλέπουμε πώ; μοιρολόγια είταν 
"άδύνατο νά δημιουργηθούνε στήν τούρκικη δημο
τική ποίηση' δημιουργήθηκε ώς τόσο ενσ είδος 
ποιητικής νεκρολογίας πού τραγουδιέται στό 
χωριό τοΰ νεκροΰ πρώτα κι άλλοΰ άργότερα. 
Περίφημο είναι τό τραγούδι τοΰ « χωρισμού» . 
Τραγουδήθηκε σ’ όλη τήν Τουρκιά. Είναι φτια
γμένο γιά ενα νέο πού αύτοκτόνησεγιά κάποια νέα. 
Τό τραγούδι αύτό ταξίδεψε κι* έδώ στήν ’Ελλάδα. 
Τό φέραν οί πρόσφυγες.



Ο Χ Ω Ρ ΙΣ Μ Ο Σ  
Μαργαριτάρια γέμισαν 
τά μάτια μου απ' το κλάμα 
καί μ δλα αυτά ή μοίρα μας 
μας γράφει χωρισμό..
’Αλίμονο μου, έμεινα 
στόν κόσμο μοναχός 
ας υπογράψω τώρα πιά  
τοΰ τάφου μου την πλάκα..
Μετά απ' αγάπη και φιλί 
γίνεται χωρισμός...
Μά τι νά κάνω ή μοίρα μας 
μας γράφει χωρισμό.

Κοντά στά είδη αυτά έχουμε καί δίστιχα. Τά 
δίστιχα αύτά τίς πιότερες φορές είναι άτεχνα 
καί σχεδόν πάντα χωρίς έννοια. Ό  πρώτος στίχος 
δέν έχει καμιά σχέση μέ τόν δεύτερο.

Ή  ολέθρια αύιή τάση τοΰ αύτοσχεδιασμοΰ 
δίστιχων προήλθε άπό τίς ποιητικές μονομαχίες 
διάφορων τραγουδιστών στούς γάμους καί τά 
πανηγύρια.

“Εχουμε δίστιχα σάν αύτό:
Στόν ουρανό πετα πουλί 
ρίχνει τόν ίσκιο του στη γη.
Δυό περιστέρια κελαηδούν 
στήν ερημή σου αγκάλη.

Ή
Ρίχνει χιόνι σάν πίτουρο 
κι αστράφτει σάν μετάξι 
τι κι άν γαυγίζουν οΐ οχτροί 
σάν τά σκυλιά στήν πόρτα.

Σπουδαίο ρόλο στή δημιουργία τής τούρκικης 
δημοτικής ποίησης παίξανε καί οί Ρωμιοί πού 
μέ τό πέρασμα τών αιώνων ξέχασαν τή γλώσσα 
τους. Αυτοί μάλιστα βγάλανε καί τά πρώτα φυλ
λάδια δημοτικών τραγουδιών καί παραμυθιών 
μ' ελληνικούς χαρακτήρες καί σέ γλώσσα τούρκικη.

Τό κύκνειο άσμα τής ξεριζωμένης άπ’ τήν 
’Ανατολή Ρωμιοσύνης είναι φτιαγμένο σέ μοτίβο 
,τούρκικου δημοτικού τραγσυδιοΰ καί σέ γλώσσα 
τούρκικη. 'Αρχίζει έτσ ι:

“Οπως στις όχθες ποταμιών 
ποΰ δέν έχουνε νερό

δέν μπορούν νά φυτρώσουν 
λεϋχες, έτσι στόν τόπο  
πού δέν υπάρχουν Χριστιανοί 
καπνός δέν ανεβαίνει...

Κι άκόμα, μήν παραξενευθήτε γι αύτό πού» 
γράφω: σήμερα έδώ στήν ’Αθήνα ζεΐ καί θαυμα
τουργεί τό τούρκικο δημοτικό τραγούδι. "Οποιος 
θέλει νά πεισθεΐ δέν έχει παρά νά κάνει ενα 
βραδινό περίπατο στούς ποικιλώνυμους προσφυ- 
γιχούς συνοικισμούς. Θ’ άκούσει νά τραγουδιέται -  

Βρίσκονται, κόρη, στήν ’Αθήνα, 
βρίσκονται φρύδια τόσο λεπτά ;
"Αν βρεθούν λεπτότερα φρύδια
ποιος θά μπορέσει τούς νιούς νά κρατα;

Αύτή σέ γενικότατες γραμμές είναι ή τούρκικη 
δημοτική ποίηση γιά τήν όποία ώς £τώρα καί· 
στήν Τουρκία άκόμα δέ γένηκε οΰτε γράφτηκε 
τίποτε. “Εμεινε ό θησαυρός χωρίς έλπίδες. ’Ενώ 
μέ τήν ανάπτυξη ποΰ πήρε θά μπορούσε ν’ άπο- 
τελέσει βάση ασάλευτη γιά όποιοδήποτε νέο φ ι
λολογικό ξεκίνημα. Τώρα τελευταία φαίνεται πώς 
τά λέπια πέσαν άπό τά μάτια τών διανοουμένων 
τής Τουρκίας κ’ είδανε τό φώς' είδανε, πώς ή 
πραγματικά ωραία άραβοπερσική ποίηση πού- 
ακολούθησαν τούς άλυσόδεσε μέ τά θέλγητρά 
της καί τούς έκανε αδύνατους γιά μιά δποια δη
μιουργία' ειπώθηκε άλλως τε, πώς ή δημιουργία 
αρχίζει άπό κεϊ πού τελειώνει ή μίμηση.

Είναι παρήγορο πώ; οΐ νέοι δόσανε κιόλας 
τό σύνθημα γιά τό νέο φιλολογικό ξεκίνημα. 
Υψώσανε τό άνάστημά τους ένάντια στήν παρά
δοση καί σκέπτονται νά διώξουν όλότελα άπό 
τήν ποίησή τους τήν άραβοπερσική τυραννική 
έπίδραση, καί νά τραγουδήσουν μέ δικά τους λό
για τή δική τους ζωή. Μονάχα έτσι θά μπορέ
σουν νά δημιουργήσουν μιά λογοτεχνία δική τους 
πού έχουν αργότερα καιρό νά τή φέρουν σ’ έπα- 
φή μέ τίς ξένες λογοτεχνίες. Καί θά δοΰμε αν 
ήσαν σωσιά αύτά ποΰ έγραφε κάποτε ό Ναδζή : 
«Τά τραγούδια μας είναι κρυμμένα μέσα σ’ εμάς 
κ’ εμείς μέσα σ’ αύτά».
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ΤΑΞΙΔΕΥΑΜΕ γιά τή Χαλκίδα. Είτανε ώραία 
καλοκαιρινή βραδιά καί οί επιβάτες είχανε 

πλημμυρήσει τό κατάστρωμα, άλλοι ξαπλωμένοι 
«ναπαυτικά στις σαίξ-λόγκ, άλλοι βηματίζοντας ά- 
πάνω-κάτω, μονάχοι ή συντροφεμένοι,δλοι σιωπηλοί 
«ά  νά τούς κρατοΰσε μαγεμένους τό γλαυκό μυστή
ριο τοΰ πελάγου.

— Μήπως ξαίρετε ποιός είναι αύτός ό κύριος, 
ποΰ κάθεται δεξιά μας ; μοΰ είπε σιγά ό διπλα
νός μου επιβάτης, πού μέ γνώριζε, φαίνεται, χω 
ρίς νά τόν γνωρίζω.

Καί μοΰ έδειξε κάποιον μεσόκοπο κύριο, πολύ 
συμπαθητικό, πού καθότανε, κάπως παράμερα, 
κοντά στή σκάλα τής γέφυρας τοΰ πλοιάρχου, 
χωρισμένος άπό τούς άλλους επιβάτες, μέ τά μά
τια καρφωμένα στήν άπόσταση, χωρίς νά δίνει 
καμιά προσοχή τριγύρω του.

— Είναι πρώτη φορά, πού τόν βλέπω, κύριε... 
^*ού άποκρίθηκα. Φαίνεται νά είναι ξένος.

Ο Κοί Π. ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Ε Ν Α Σ  . . . .
ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟ ΡΙΕΣ

Δέν επροσθεσε λέξη. ’Εξακολούθησε δμως νά 
κοιτάζει προσεχτικά τόν άγνωστο κύριο. Ίσως 
να προσπαθούσε ν’ άναγνωρίσει σ’ αύτόν κάποιο 
γνωστό του πρόσωπο, ίσως ό άγνωσοος νά τοΰ έ 
κανε κάποια ιδιαίτερη έντύπωση, πού δέν μπο- 
ροΰσα νά μαντέψω.

Σέ λίγο, μόλις στρίψαμε τό Καβονιόρο, ενα 
δυνατό μελτέμι άρχισε νά φυσάει άπό τήν πλευρά 
τοΰ πλοίου, πού καθόμαστε, καί νά κάνει πολύ 
ένοχλητική τή διαμονή μας στό μέρος αύτό. Ποΰ 
καί που έσπαζε κανένα κυματάκι καί μάς ράντιζε. 
Οί εσάρπες τών κυριών άρχισαν ν’ άνεμίζουν τόν 
αέρα καί νά τυλίγονται, σέ ξένους λαιμούς, μέ 
αστεία έπεισόδια. Ά πό κάποιον έπιβάτη, πού κρα
τοΰσε ενα βιβλίο άνοιχτό στά γόνατά του, χωρίς 
νά τό διαβάζει, πέταξαν ξαφνικά λίγα φύλλα, 
στροβιλίσθηκαν άπάνω άπό τό κεφάλι του—μά
ταια έκεΐνος προσπάθησε νά τ’ άρπάξει £στήν τρελή 
τους φυγή—καί πέσανε στή θάλασσα. Τήν ίδια 
στιγμή, άπό τά μάτια τού άγνώστου πού είχε 
κάνει εντύπωση στόν διπλανό μου κύριο, πέ
σανε τά γυαλιά του στό κατάστρωμα. Έσκυψε 
και τά σήκωσε, χωρίς νά προσέξει πώς είχανε 
σπάσει, καί τά ξανάβαλε βιαστικά στά μάτια του.

— Περίεργο—μοΰ είπε πάλι ό διπλανός μου— 
νά φορεΐ σκούρα γυαλιά αύτός κύριος, μέσα στό 
σκοτάδι....

Δέν έδωκα καμμιά προσοχή. Μπορεί ό άνθρω
πος νά ΰπόφερε άπό τά μάτια του καί νά τόν 
πείραζαν τά ήλεκτρικά τής γεφύρας. Καί, έπί τέ
λους, τί μάς έμίλε έμ ά ς; Ό  άέρας, ώστόσο, δλο 
καί δυνάμωνε καί οί επιβάτες, §νας·ενας, άρχισαν 
νά σηκώνονται καί νά περνούν άπ’ τήν άντίθετη 
πλευρά τοΰ καταστρώματος, πού άπάγγειαζε ό 
καιρός. Τελευταίοι σηκωθήκαμε κ’ έμεΐς μέ τόν 
διπλανό μου. Ό  άγνωστος κύριος έμενε άτάραχος 
στή θέση του, χωρίς νά φαίνεται αποφασισμένος 
νά τό κουνήσει.

Ό  καμαρότος τόν πλησίασε καί τοΰ ε ίπ ε:
— Θά βραχήτε, κύριε. Νά περάσετε άπό τό 

άλλο μέρος.
— Καλά Ι.,.είπε ξερά έκεΐνος, στερεόνοντας τά 

σπασμένα γυαλιά στά μάτια του.
Καί έμεινε στή θέση του.



Έγώ κατέβηκα στήν καμπίνα μου νά πλαγιάσω 
γιατί εϊμουν πολύ κουρασμένος. Πρωΐ-πρωί, μόλις 
ξύπνησα ανέβηκα στήν γέφυρα τοϋ πλοιάρχου, 
γιά νά παρευρεθώ σιό πέρασμα τοϋ πορθμοί. 
Ή σαν καί άλλοι επιβάτες έκεΐ γιά τόν ίδιο λόγο 
κα'ι, μαζί μ’ αυτούς, καί ό κύριος πού καθότανε 
δίπλα μου άποβραδύς. Ά ξαφνα παρουσιάστηκε 
τρομαγμένος ό καμαρότος τής πρώτης θέσεως.

— Καπετάνιο — είπε προχωρώντας πρός τόν 
πλοίαρχο—μοΰ λείπει έναο επιβάτης.

— Σοΰ λείπει ενας επιβάτης; Ποιός ;
— Δέν ξαίρω πώς τόν λένε. Ά π ’ τή καμπίνα 

αριθμός τέσσερα. Δέν κατέβηκε καθόλου νά κοι
μηθεί. Τό κρεββάτι του είνε στρωμένο....

— Ψάξατε ;
— Ψάξαμε. Δέν τόν βρήκαμε πουθενά.
— Μήπως τόν είδε κανένας;
— Κανένας.
Ό  πλοίαρχος έμεινε λιγάκι σκεφτικός. Ύ στερα  

είπε:
— Ά ν  έπεσε στή θάλασσα, θάπεσε μεταξύ δέκα 

καί δώδεκα, κατά τό Μακρόνησο. Καί μέ τά κύ

ματα τοΰ βορριά θά ταξιδεύει άκόμα στά άνοι- 
χτά. Οΰτε καί θά βρεθεί πουθενά.

Γύρισε έπειτα στόν καμαρότο:
— Τί πράματα έχει στήν καμπίνα του ; ρώτησε-
— Τίποτα, καπετάνιο μου. Δέν είχε φέρει πρά

ματα μαζί του. Μονάχα ένα ψιλό μπαστουνάκι 
βρήκαμε στήν καμπίνα του καί ένα ζευγάρι σπα
σμένα γυαλιά στό κατάστρωμα.

*0 κύριος, πού καθόιανε δίπλα μου άποβραδύς» 
άφοΰ άκουσε μέ προσοχή τήν αναφορά τοϋ καμα
ρότου, γύρισε καί μοΰ είπ ε:

— Λοιπόν, είναι ό επιβάτης, πού σας έλεγα 
εχθές τό βράδυ. Καλά τόν είχα καταλάβει. Θά 
ίδήτε, πώς είναι αύτός. Ό τα ν έμεινε μόνος του· 
άπό σοφράνου, πήρε τή βουτιά, χωρίς νά τόν 
νιώσει κανένας.

Πέρασε καιρός άπό τότε. Δέν έμαθα ποτέ οΰτε 
ποιός εΐτανε ό άνθρωπος, ποΰ είχε πέσει στή θά
λασσα, οΰτε γιατί είχε πέσει. Μοΰ μένει όμως εν
τυπωμένη ή σύντομη άναφορά τοΰ καμαρότου:

— Καπετάνιο, μοΰ λείπει ένας έπιβάτης.
ΠΑ Υ Λ Ο Σ  Ν Ι Ρ Β Α Ν Α Σ
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Ο Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Σ

ΕΝΑ κορίτσικιέιας άνδρας πενηντάρης είταν κα
θισμένοι στόν όχτο τοΰ δρόμου. Η ταν μιά άπό 

τις τελευταίες Κυριακές τοϋ χειμώνα- ό ήλιος 
είταν κι όλας θερμός. Ό  δημόσιος δρόμος μά
κραινε, γεμάτος σκόνη, φορτωμένος αύτοκίιητα 
καί μποράγκες. Σειρές άπό ποδηλατιστές δρομείς 
προσπαθοΰσαν ν* ανοίγουν δρόμο άνάμεσα στά 
τοσα έμποδια καί δέν έβλεπε κανείς τίποτ’ άλλο 
άπό πλάτες μέ γραμμωτές φανέλλες, μεγάλα νού
μερα καί διαγώνια περασμένα άνταλλαχτικά λά
στιχα. Περνούσαν καί πεζοί κι άκουγόντουσαν 
τα παιδιά πού φυσονσάν τρουμπέττες.

Τό κορίτσι σηκώθηκε' θάταν δεκαπέντε μέ δε- 
κάξη χρόνων' κι δπως είταν ντυμένη σοβαρά, 
«λεγκάντικσ, σύμφωνα μέ τή μόδα, μά μέ κάποιο 
άέρα επαρχιώτικο, καταλάβαινε κανείς πώς κα
τοικούσε στό Πασσύ. ‘Ο άντρας είταν ντυμένος 
μέ περισσότερη αφροντισιά: φορούσε άρτίστικο 
καπέλλο και τό παντελόνι του φαινόταν ασιδέ
ρωτο άπό καιρό.

Πάμε, θείε μου, είπε τό κορίτσι, νά ψάξου
με να βροΰμε τήν αληθινή έξοχή. Κοίτα : μερικά 
δέντρα άρχισαν κι όλας νά κεντρίζουν. Μά είναι 
κακομοιριασμένα. Είμαι βέβαιη πώς πιό έξω θά 
βροΰμε ώραιότερα.

Ό  άντρας τήν πήρε μπράτσο καί ξεκίνησαν. 
Εϊταν ψηλός καί λιγερός. "Εβγαλε τό καπέλλο 
του : τα μαλλιά του είταν γκρίζα καί πλούσια. 
Πότε^πότε τά χάϊδευε μ’ αύταρέσκεια.

' Ας χαροΰμε τόν ήλιο, ξακολούθησε τό κο
ρίτσι. θελει νά μάς κάνει νά πιστέψουμε πώς ε ί
ναι άνοιξη- μά θά δύσει γρήγορα.

, Έ χεις δίκιο, απάντησε ό άντρας. Πρέπει 
νά προσπαθήσουμε λ ά φτάσουμε σέ κανένα ομορ
φότερο μέρος ένόσφ εϊναι άκόμα ό ήλιος ψηλά. 
"Έτσι θά μπορούμε νά σκεφτόμαστε πώς είμσστε 
πολύ μακριά καί πώς ή μέρα δέ θά τελειώσει 
ποτέ.

Ξακολούθησε:
— Ξαίρω, κάπου έδώ-κοντά, ενα σύντομο δρο

μάκι, πού κόβει μέσα άπ’ τά χωράφια, μά θαρώ 
πώς εϊναι πιό πάνω. Φέρνει σέ μιά πλατωσιά 
άπόπου βλέπει κανείς όλη τήν πεδιάδα τού Ση
κουάνα. Έκεΐ δέν υπάρχουν αυτοκίνητα. Μόνο 
πού κατεβαίνει πάλι γρήγορα στό δημόσιο δρόμο. 
Τί ώρα πρέπει ιάσαι σπίτι σου;

— Κατά τίς επτά, έπτάμιση, άπάντησε τό κορί
τσι μέ μιά νκριμάτσα δισταγμού.

— Πολύ νωρίς. Θα βγήτε μετά;
— Ναί, έκανε χό  κορίτσι κοκκινίζοντας, θά 

φάμε σέ κάποιο φιλικό σπίτι. Πρέπει νά ντυθώ.
— Τί ψέμα βρήκες νά τούς πεις, άρχισε ό άν

τρας έπειτα άπό μιά σιωπή, γιά νά μπορέσεις νά

Δ I Η  Γ Η Η  Α

περάσεις τήν Κυριακή μαζί μ ου; Πώς θά πήγαι
νες στήν Ελένη ;

— Ναί, είναι τό κυριώτερό μου «άλλοθι*. Και 
νά δεις πού δέν άνακάλυψα άκόμα κανένα άλλο.

Βρήκαν τό σύντομο δρομάκι στή γωνιά μιας 
μεγάλη: μοναχικής βίλλας, τόσο όμορφης, πού ό 
άντρας έπιθύμησε νά μποροΰσε νά ζοΰσε κεϊ μέσα. 
Τίς καθημερινές θά περνούσαν πολύ λίγα αυτοκί
νητα μπροστά σ’ αύτά τά σιδερένια κάγκελλο, 
κι ό δρόμος πού/αν πάρει είταν βαθουλός, ενα 
άληθινό θαΰμα άνάμεσα σ’ αύτή τήν ξεραΐλα τή 
γεμάτη σκόνη καί κοινοτυπία.

— Σέ λίγον καιρό ό δρόμος αύτός δέ θά υπάρ
χει πιά, έκανε ό άντρας, οΰτε καί τό σπίτι, θ ά  
έξομοιωθοΰνε μέ τά ιύρω. θάχουμε νά λέμε πώς 
τά είδπμε^καί ιά χαρήκαμε μιά Κυριακή. Νά, 
γιά δέ. : έχει καί δέντρα, λές πώ; βρισκόμαστε 
μέσα σέ περιβόλι.

— Θά ξαναπεράσουμε δώθε, θείε μου. Τό Μάη 
θάναι μιά χαρά.

Ή  φωνή της έτρεμε πού πρόφερε τόσο άπρεπα 
λόγια στό σιωπηλό δρομάκι. Είταν -μιά παράξενη 
γωνίτσα πού έκλεινε όλες τίς πληγές κι όπου 
έμπαινε κανείς σάν σ’ εκκλησία.

Τό κορίτσι ξανάρχισε σ ιγά:
— Τί καλός ποΰναι ό ήλιος. Φαντάσου πώς είχα 

ξεχάσει πόσο εϊναι καλός. Πες μου πώς θά πάμε 
πολλές φορές άκόμα περίπατο, πριν άπό τίς δια
κοπές. Μόνο πού θά χρειαστεί νά βρώ καμιά 
άλλη δικαιολογία γιά νά τούς φεύγω...

— Ποΰ θά περάσετε τίς διακοπές φέτος;
— Δέν ξαίρω άκόμα. Πες μου όμως πώς θά 

βγούμε άκόμα πολλές φορές μαζί . . .  Ά ,  καί νά 
μπορούσα νάπαιρνα τό αύτοκίνητό μας.

—̂ Δέ χρειάζεται αυτοκίνητο. Άκουσε, Άννέτα, 
νά τά βολέψεις, νά πεις πώς θά φάς μιά Κυριακή 
εξω. Θά πάρουμε τό τραίνο καί θά πάμε νά φά
με, όσο μπορούμε μακρύτερα. Μόνο ειδοποίησε 
με άπό πρίν. Ό χ ι  όπως σήμερα....

— Ά ,  ναί, εϊναι κι ή Σουζόν βλέπεις...
— Θά σωπάσεις ! έκανε ό θείος θυμωμένος.
Ή  Άννέτα άρχισε νά γελάει καί νά σιγοτραγου-

δάει. Έ πειτα άπό λίγο έγινε σκεφτική
Περάσαν κάτι ράγιες σιδηροδρόμου, έπειτα ένα 

κομμάτι χωριού μέ φέρμες πού εϊχαν μεγάλες ά 
δειες αύλές. Πήραν ένα ήσυχο άνηφορικό δρο
μάκι καί σέ λίγο είδαν απλωμένο σιά πόδια τους 
τόν κάμπο. "Evuc κόκκορας ξεφώνισε. Ή  Ά ν 
νέτα ένιωσε ξαφνικά σά νά τήν έσυρε κάποιος 
άπ’ τά μαλλιά και τήν ταξίδευε στό διάστημα. 
Δέν ήξαιρε τά συναισθήματα τοΰ θείου της, μά 
τής φαινόταν πώς κι αύιός θά αισθανόταν κάτι 
παρόμοιο, γιατί δέν έλεγε τίποτα. Καταλάβαινε



πώς ή σκέψη του είταν κοντά της καί τήν συ
νόδευε στά μάκρη, δπου ταξίδευε. Αισθανότανε 
τόν εαυτό της πλημμυρισμένο άπό πλατυοΰς κυμα- 
τισμο>',ς δλο φώς . . .  Σε λίγο ακούστηκαν στριγ- 
γές αυτοκινήτων: είχαν ξανακααβεΐ στή δημοσιά.

— Δέν μιλάτε πιά, δεσαοινίς Ά ννέτα; ρώτησε 
ό θείος.

— Θέλω νά σέ ρωτήσω κάτι. Κάτι πού σκέ
φτομαι άπό καιρό. Προσπαθώ νά τό καταλάβω 
μόνη μου, μά δέν τά καταφέρνω.

— Λ έγε.
— Θαί)ελα νά μοΰλεγες αν ή μαμά ίΤταν πάν

τοτε δπως είναι τώ ρα ...
' — Ναί, συνέχισε άπότομα. Προσπαθώ νά μαν

τέψω τί είταν άλλοτε, ή νά θυμηθώ πώς εΐιαν 
δταν εϊμουν μικρή. Μοΰ λένε πώς έπαιζε μαζί 
μου μά δέ θυμάμαι καθόλου. ’Αλήθεια πώς είταν 
δταν είταν κοριτσάκι καί παίζατε μ α ζί;

— Δέν είταν πάντα τέοοια πούναι σήμερα, απάν
τησε ό θείος. Ό λ ες  οί γυναίκες παίζουν κάποτε 
κι είναι εύθυμες, γοητευτικές, χαριτωμένες. “Η 
μηιέρα σου μαράγκιασε σιγά-σιγά. Παίζαμε μαζί. 
τοχα  ̂ πάρει συνήθεια νά τήν λέω αδερφή μου : 
« ή αδερφή μου κάνει τοΰτο . . . ’ , «ή  άδερφή μου 
είναι ετσι. . . »  Ποΰ μπορούσα νά ξαίρω τί είταν 
στ αλήθεια καί ποιά θά μοΰ φανερωνόταν μιά 
μερα. Δίχως αλλο καί στά νιάτα της θάχε τά 
σπέρματα τής σημερινής της εξέλιξης. Καί πι
στεύω πώς θά ιάχε άπό τότε, άφοΰ μέ δλο πού 
είταν χαριτωμένη είταν άλλοιώτικα χαριτωμένη 
άπό σένα. Ό χ ι ! ασφαλώς δέν τής μοιάζεις σέ 
τίποτα.

— Φαίνεται πώς μοιάζω τής γιαγιάς.
— Ναί, έκεινής μοιάζεις.

Κι έπειτα, εξακολούθησε δ θείος, κι δ πα
τέρας σου είχε κάποια έπίδραση . . .

Θείε, άναφώνησε ή Άννέτα, μοΰρχονται δά
κρυα οταν τούς άκούω νά μιλάνε γιά σένα. Πάνε 
λίγες μέρες, πού δέ μπόρεσα νά βαστάξω κι έ- 
κ“ν“ Μιά τρομερή σκηνή. *0 πατέρας σηκώνει 
μ1 εναν τροπο τούς ώμους του δταν προφέρει 
κανένας τ' δνομά σου !

— Θάθελα \auouv άπό καμιά μεριά, "έκανε δ 
θείος, θάναι φοβερά διασκεδαστικό.

. (— Κι έπειτα μιλάνε δλη τήν ώρα γιά τή Σου
ζόν. Αύιό τούς κάνει έξω φρενών.

’Έπειτα άπό μιά σιωπή:
— Πες μου, θείε.
— Τί ;
— Θά μοΰ γνωρίσεις καμμιά φορά τή Σουζόν;
— Δέν υπάρχει λόγος, άπάντησε ό θείος. 
"Επρεπε κάθε τόσο νά στριμόνονται στήν άκρη

τοΰ δρόμου γιά νά φυλάγονται άπό τ’ αύτοκίνητα. 
Τό ρολόϊ τοΰ θείου έδειχνε τέσσερις κι ό ήλιος 
είχε βουτήξει. "Εφεγγε άκόμη κι δλα τριγύρω εί- 
ταν τυλιγμένα άπό μιάν άκίνητη μεθυστική φρε
σκάδά. Οί δυό περιπατητές ρουφοΰσαν άχόρταγα 
τή δροσούλα. Άπότομα σάμπως κάποιο κακό χέρι 
νά τάσβησε δλα, τόν ούρανό, τά δέντρα, τή δρο
σιά. Ή  Άννέτα άναστέναξε:

—̂ Πλήττω, θείε μου, πλήττω. Ά ν  ήξαιρες 
πόσο πλήττω ! Πότε θά μπορώ ναμαι έλεύθερη 
νά βγαίνω περίπατο μαζί σου, νά μή βλέπω παρά 
σένα, νάρχομαι σπίτι σου δποτε μοΰ άρέσει. Μά 
κι έσύ είσαι παράξενος: Πρέπει πάντα νά σέ 
προειδοποιώ. .  Είναι, βλέπεις, κι ή Σουζόν σου! 
Γιατί, Θεέ μου, νά μή μπορεί νά κάνει κανείς δ,τι 
θέλει;

Καί πρόσθεσε:
— Γιά πές μου: δν ή Σουζόν μάθαινε πώς 

βγαίνεις περίπατο μαζί μου θά ζήλευε;
Ό  άέρας ίΤταν βαρύς σάν πυκνός καπνός. Ή  

Άννέτα ξερίζωνε χορτάρια καί ξερά χαμόκλαδα 
καί τάβαζε στό στόμα της. Ζάρωνε τά φρύδια. 
Τά μάγουλά της είταν ξερά σάν άπό πυρετό. Αι
σθανόταν πώς είχε κουραστεί, κι δμως έπιθυ- 
μοΰσε νά περπατήσει πολύ άκόμα. Τό μπράτσο 
της βάραινε στό μπράτσο τοΰ θειου της. ’Εκείνος 
άναψε ένα σιγαρέττο.

Στάθηκαν μπρός σ' ένα μαγαζάκι καί κάθισαν 
σ’ ένα υπόστεγο. Στά διάφορα κιόσκια κόσμος, 
φωνές, κίνηση. Ποδηλάτες έρχόντουσαν κι άκουμ- 
μποΰσαν σειρά τά ποδήλατά τους στά κάγκελα. 
Μιά δμορφη κοπέλλα τούς σερβίρησε λεμονάδες. 
Κυκλοφοροΰσε άνάμεσα στούς πελάτες βιαστική, 
ξαναμπένη. Τίς καθημερινές θάμνεσκε κεΐ-δά 
όμορφη κι άνώφελη, καί θά γερνοΰσε περιμένον- 
τας. Αύτά σκεφτόταν ό θείος κοιτώντας τούς πο
δηλατιστές πού πηγαινοερχόντουσαν.

— ’Εκείνος, είπε στήν άνηψιά του, έκεϊνος-κεί 
πού κρατάει τό δοχείο μέ τή μπενζίνα, πού τοΰ 
πέφτει μιά τοΰφα μαλλιών στά μάτια' τόν βλέ
πεις ; Κοίτα τον καλά: θά κάνει έγκλημα. Ναί. 
Είναι έρωτεμένος μέ τή σερβιτόρα. Μά ή σερβι
τόρα δέν τόν άγαπάει.

— Μήπως άγαπάει σένα; ρώτησε ή Άννέτα. 
Ά  ! τήν κακομοίρα τή Σ ουζόν!

Κι δμως ό θείος είχε δίκιο. Ή  Άννέτα έ
βλεπε αίμα χυμένο στούς τοίχους τοϋ μαγαζιοΰ 
καί στά βότσαλα τοϋ περιβολιού. Αύτό τήν έκανε 
ν’ άνατριχιάζει. Ή  τσουχτερή δροσιά τοΰ βρα- 
δυοΰ άνακατεβόιαν μέσα της μέ τό σπίρτ*σμα τής 
λεμονάδας κι άνέβαινε ώς τά μάτια της πού είταν 
έτοιμα νά κλείσουν. Κάτω άπό τό υπόστεγο ήταν 
σκοτάδι. Θείος κι άνηψιά μέ τούς αγκώνες ά- 
κουμπισμένους στό σκληρό ξύλο τοΰ τραπεζιοΰ, 
μέ τά κορμιά βαρεμένα κοιταζόντουσαν χαμογε
λώντας. Είταν πολύ θλιμμένοι καί λογάριαζαν 
πώς «μα θάδειαζαν τίς λεμονάδες τους θά είταν 
πιό θλιμμένοι άκόμα. Γιαύτό καί δέν έπιναν παρά 
πολύ άργά καί μέ μικρές γουλιές, σάμπως οί 
μποτίλιες μέ τή λεμονάδα ναταν κλεψύδρες καί 
νά τούς είταν βολετό νά τίς εμποδίσουν νάδειά- 
σουν.

— Τί άσκημα ποΰναι δεμένη ή γκρα βάτα σου, 
παρατήρησε ή Άννέτα. Δέ συγχαίρω μά τήν ά- 
λήθεια τή Σουζόν. Ά σ ε  με νά στήν διορθώσω.

Ό  θειος τέντωσε τό λαιμό του πρός τό μέρος 
της.

— Είναι άλήθεια, ξακολούθησε ή Άννέττα, πώς 
είσαι τεμπέλης; Τί ώρα σηκώνεσαι τό πρωΐ ; 
Ξαίρεις πώς έγώ σηκώνουμαι πάντα στις επτά ; 
Θάρθω μιά μέρα νά σέ ξυπνήσω.
. — ’Ωραία Ιδέα!

— Γιατί πήρες λεμονάδα; Νόμιζα πώς μοναχά 
τό κρασί καί τά σπίρτα σ’ άρεσαν. Μπορούσες νά 
παραγγείλεις κρασί. Πήρες λεμονάδα γιά νά μέ 
μιμηθεΐς;

— Ναί, άπάντησε ό θείος, τόκανα γιά νά σέ 
μιμηθώ.

Καί πρόσθεσε άξαφνα:
— Γιά πρώτη φορά πού κατάλαβα τήν άλλαγή 

τής μητέρας σου είταν λίγον καιρό έπειτα άπό 
τό γάμο της. Μιά μέρα έτυχα σπίτι της τή 
στιγμή πού έδιωχνε τήν πρώτη ΰπηρέτριά της.

Ξαίρεις δά πόσες υπηρέτριες άλλαξε άπό τότε !

~Κείνη τή μέρα είταν έξω φρενών. Ά ς  είναι, τήν 
ξαίρεις τή σκηνή πιά. Μά έγώ σπάνια είχα δει 
τέτοιο ξέσπασμα κακίας. Καί γιά πρώτη φορά 
τδδα στήν άδερφή μου.

— Έ  λοιπόν, θείε μου, κι έγώ πιστεύω πώς ή 
μαμά είναι κακή. Κατάληξα νά σχηματίσω αύτή 
τήν Ιδέα.

— Οί άνθρωποι εΐναι κακοί Άννέτα. Ά γα- 
ποϋν τό μίσος, αίστάνονται τήν άνάγκην του, τούς 
τρέφει. Δίχως μίσος δέ μπορούν νά ζήσουν. Τώ 
ρα έδώ πού τά λέμε δέ θά μπορούσε δ πατέρας 
σου νά μέ βοηθήσει γ*ά τό περίφημο φρένο μου; 
Είκοσι χιλιάδες φράγκα είταν άρκετά, δέ ζητούσα 
παραπάνω.

Έ βγαλε μολύβι καί χαρτί άπό τήν τσέπη του 
κι άρχισε νά ίξηγάει στήν άνηψιά του τό μηχα
νισμό τοϋ φρένου ποΰχε άνακαλύψει. Ή  Άννέτα  
φαινόταν πώς ένδιαφερόταν μά κοιττοΰσε περσό- 
τερο άπό ιό χέρι καί τό μολύβι, τό προφίλ τοΰ 
θείου της τεντωμένο άπό τήν προσήλωση. Έ νας  
οίκτος τυρανικός τήν έπλήγωνε: « Ά στα  πιά, 
ήίελε νά τοϋ πει, φαίνεσαι σά μονομανής, κι έγώ 
δέ θέλω νά μοιάζεις μέ μισότρελο ». Κείνος μι
λούσε άκατάπαυτα κι ένθουσιαζότσν. « Σώπα 
κι' δταν Βά γίνω ένήλικη θά σοΰ δόσω έγώ λε 
πτά, καί τότε θά μπορείς νά κάνεις δσες έφευρέ- 
σεις σοΰ περάσουν άπό τό κεφ ίλι» . Οι ποδηλά
τες άρχισαν ν’ άνάβουν τά φαναράκια τους κι δ
ταν ό θείο; φώναξε τήν δμορφη σερβιτόρα γιά 
νά πληρώσει στό υπόστεγο είταν κατασκότεινα.

Έ ξω ή άτμόσφαιρα είταν άκόμα διάφανη. Στόν 
ορίζοντα τό πράσινο διαδεχόταν τό κίτρινο. Μιά 
πλατεία άπελπισιά άπλωνόταν στά οργωμένα λι
βάδια, στό σπάνιο χόρτο πού κιτρίνιζε στόν δχτο 
τοΰ δρόμου καί στά μαΰρα κλωνιά ιών δέντρων.

Σιή γωνιά πού σταυρονόταν οί δημόσιες, μπρός 
σέ μιά σανιδένια μπαράγκα ξεχειλισμέ η άπό ο ι
κογένειες πού γλεντοκοποΰσαν, ή Άννέτα κι ό 
θείος της πήραν τό ήλεχτρικό τράμ. Τό βαγόνι 
μύριζε πλέαπα καί κλεισούρα. Στριμωγμένοι άνά
μεσα σέ δυό χοντρές κυρίες έξέταζαν τούς άρα- 
διασμένους στόν άν «κρίνο μπάγκο. Κοίταζαν άπό 
τά τζάμια τό τρέμουλο βράδυ πού άφιναν πίσω 
τους. O jo προχωροισαν, τόσο τό Παρίσι γινόταν 
πιό αισθητό. Τ’αύιοκίνητα καί τά ποδήλατα βια 
ζόντουσαν σά σέ πυρετό, ποιό θά προσπερά ιει. 
Τεράστιες ρεκλάμες είταν στημένες στή χλόη Π έ
ρασαν μέσα άπό ένα χωριό γεμαιο φωνές, σπρω 
ξιές κι εφημερίδες. Τά καπηλιά είταν κατάφωτα 
καί τά αλλαντοπωλεία λαμποκοπούσαν. "Επειτα 
τό Παρίσι κοντοζύγεψε περσότερο. Κεϊ κάτω στόν 
ορίζοντα περνούσε κάποιο τραίνο.

— Πόσο γρήγορα πέρασε ή μέρα μας, μουρ; 
μούρισε ή Άννέτα.

Καί σκεφτόταν:
— Θϊλεγε κανείς πώς είταν ό πρώτος καί τε

λευταίος περίπατος πούκανα μέ τό θείο μου. 
Τ ρεί. ώρες πριν περπατούσαμε στόν ήλιο. Θέ μου, 
πώς κουράστηκα. Μοΰ φαίνεται σά νάπια δλο

τόν ήλιο, σά νά ρούφηξα δλον τόν έξοχικόν άγέρα 
κι δτι δλα αύτά βαραίνουν στήν ψυχή μου. Καί 
θαρώ πώ; είναι μιά βραδυά άρρώστειας καί 
παραμιλάω μονάχη μου στό κρεββάτι, ένώ δλοι 
οί άλλοι τρώνε στή χαρούμενη τραπεζαρία καί 
δέ μένει γιά συντροφιά μου παρά τό μικρό λαμ
πάκι κι ή στεναχώρια τής μέρας, πού πέρασε καί 
σβήνει. Πάει κι άλλη μιά μέρα. . . .  Πάει γιά 
πάντα.

— Ποΰ θά πάς, θείε; τόν ρώτησε σιγά' ποΰ 
θά πάς άπόψε τήν ώρα πού θά ντύνομαι γιά νά 
πάω νά δειπνήσω μαζί μέ τούς άλλους ; Δέν 
μπορείς νά φανταστείς τί εί'α ι γιά μένα αύτός ό 
γυρισμός στό σπίτι..  . Νά ξαναδώ τίς φάτσες 
τους, πού μισώ, πού μοΰ κάνουν τόσο κακό. Καί 
σύ τί θά κάνεις; Θά φας στό ρεστωράν; Θά πάς 
νά βρεις τή Σουζόν;

’Ή θελε νά πει κι άλλα πολλά μά ή παρουσία, 
τά βλέμματα κι οί στάσεις τών άνθρώπων πού 
καθόταν άπέναντί της τή στεναχωρούσαν. Έ φ τα 
σαν στό τέρμα. Κατέβηκαν μέ μουδιασμένα πό
δια. Χρειάστηκε νά γαντζωθούν σφιχτά ό ένας 
πάνω σ.όν άλΛ,ο γιά νά μή χαθοΰν μέσα στό 
πΛ,ηθος τών αυτοκινήτων καί μέσα σ’ δλον αύτόν 
τόν κόσμο τό φορτωμένο μέ φανταστικά μπου- 
κέττα καί μέ τή χαρά τοΰ καλοκαιριοΰ πού θάρ- 
θει. Τά σπίτια κατάφωτα ύψονόντουσαν στόν 
ούρανό. Μυρουδιές όρεχτικών ποτών άνεμίζαν. 
Ή  Άννέτα κι ό θείος της δέν ήθελαν νά χω- 
ρισθοΰν άκόμα. ’Εκείνος δέν έλεγε τίποτα μά 
τής έσφιγγε τό μπράτσο καί τήν κρατοΰσε κοντά 
του. ’Εκείνη πάσχιζε νά ξεχάσει τήν ώρα, κι άρ
χιζε ν’ άργεύει τά βήματά της. Σήκωναν τά μά
τια τους πρός τίς φωτεινές ρεκλάμες, άφιναν νά 
τούς σπρώχνουν τά καροτσάκια μέ τά πορτοκάλ- 
λια, τά γκαρσόνια τών καφενείων' καί προχωροΰ- 
σαν όληένα, προσπερνώντας t i c  στάσεις τοΰ με- 
τρό, τών ώτομπύς, τών τράμ. Ή  Άννέτα συνήρθε 
πρώτη.

— 'Επτά κι είκοσιπέντε, μουρμούρισε. Θέϊε, 
θείε, πρέπει. Στό σπίτι θάναι έξω φρενών. Έ να  
ταξί πέρασε πλάι τους κι ή Άννέτα έκανε μιά 
χειρονομία.

Ή  χειρονομία αύτή έκανε τόν σωφέρ νά στα
ματήσει.

— "Εχεις λεπτά γιά τό ταξί σου;
— Ναί. Ναί. Ώρβουάρ, θείε μου.
Καί στό σωφέρ :
— Θά μέ σταματήσεις στή γωνιά τής λεωφό

ρου Μυζάρτ καί τής όδοΰ Ρανελάγ . . Βιάζομαι .
Ό  θείος έκλεισε μονάχος του τήν πορτίτσα. 

Είδε τό πρόσωπό του νά άχνεύει καί νά σβύνε- 
ται πίσω άπό τό τζάμι.

Τό ταξί δέν πήγαινε γρήγορα. Ή  άνυτομονη- 
σια κι ή άπελπισιά τής ξέσκιζαν τήν καρδιά. 
’Έκλεισε τά μάτια γιά νά μή βλέπει καί νά μή 
σκέφτεται πιά τίποτα. Καί δέν τά ξανάνοιξε παρά 
μόνο δταν τό ταξί στάθηκε στή σιωπηλή λεωφό
ρο Μοζάρτ.

Παράφραση Β. j e a n  C A S S O U



ΔΙΗΓΗΜΑ T O T  κ. Κ Ω ΣΤΗ  Μ ΠΑΣΤΙΑ

π ολλές φορές τά κεριά σω'όντουσαν πολύ νω
ρίς κι ό Σιγαλός μή μπορώντας νά κοιμηθεί ά ρι- 
νε τη σ/εψη ίου νά πλανηθεί πολύ μακρυά, νά γυ

ρίσει πίσω είς τίς πρώτες παιδικές του θύμησες 
καί κάτοτες ν' άραδιάζει σέ κανονική παράτυξη 
μπροσιά του, τά πιό χαρακτηριστικά περιστατικά 
τής ζωής του. Έκανε ό Σιγαλός κείνες τίς μο
ναχικές ωρες εναν άπολογισιιό. Έκρινε τόν έαυτό 
του καί τή ζωή. Αυτό μάλλιστα τοϋ συνί βαίνε 
δταν τύχαινε 'ά  τόν άτειλεί κάτοια μπόρα, κά
ποια κα ή περιπέτεια. Τότε δέ δίσταζε νά μπει 
στή πρώτη έκκλησιά ποΰ Οά λάχαινε σιό δρόιιο 
του κα> νά γονατίσει μπροστά σέ μια εικόνα. Μά 
δν είναι περίεργοι: ό άναγνώοτης μου πρέπει νά 
τοΰ πώ πω; τοΰ Σιγαλοΰ τοΰ άρκοϋσε άπλώς νά 
μπει στήν έκκλησια καί νά έκφράσει κάποιους 
ενδόμυχους πόθους του. Νά προσευχηθεί δέν 
ήξερε γιατί καί ιίς λίγες προσευχές ποΰχε μάθει 
σιά μικρά του χρόνια τίς είχε ξεχάσει, μά πιό
τερο γιατί δεν μπορούσε νά νοιώσει ποιά επί
δραση θά μπορούσαν 'άχουν ξερά λόγια στις 
αποφαιεις τοΰ κι ρίου. Ή  ηκεψη του βέβαια α»τή 
πολύ εξωτερική καί πολύ απλοϊκή φανέρωνε κα- 
θαρα ποσο άγνοοΰσε τόν κόσμο τής πίστης καί 
ποσο ποτέ του δέν είχε δεϊ στή προσευχή μιά 
λύτρωση κι ένα ξαλάφρωμα. Έσχατο καταφύγιο 
γι αυτόν ή θρησκεία, πήγαινε κοντά της μόνον 
οταν έβλεπε εμπόδια νά τού φράζουν τόν δρόμο 
απο παντού. Ή τανε δηλαδή γι αΰιόν ή θρησκεία 
μιά λύση πού τήν ανεχό ταν, μιά λύση πού δέν 
είχε τήν δύναμη ν* αποκλείσει.

Το άγιορειτικό περ'βόλλον, ή μοναξιά καί ό 
συχνωτιαμός μέ άνθροιπους πού διαφέρανε όλό- 
τε/α  απΛ τούς γαραχτήρες πού συναναστρέφονταν 
καθε μερα τοΰχαν κάμει μιά ξέχοιρη έ>τύπωση. 
Προσπαθούσε νά νοιώσει τή ψυχολογία ένός μορ
φωμένου σαραντάρη καλογέρου, πού προέρχονταν 
από καλη κοινωνική τάίη κι’ δμως είχε έγκατα- 
λείψει τό πάντα κι’ είχε άφοσιωθεΐ σέ μιά ζωή 
χωοίς αμφιβολία ασκητική.

Ό  Σιγαλός θέλησε βέβαια μέ τάς προχειρότερες 
επιστημονικές γνώσεις νά έξτγήσει τό φαινόμενο. 
Μάλιστα κάποιο πρωΐ πού μίλησε μέ τόν καλό
γερο καί θέλησε νά χαρακτηρίσει σάν φαινόμενο 
παθολογικής θρησκοληψίας τήν ασκητική ζωή 
καί τήν ασυζήτητη πίστη ένοΰ άνθρώπου μορφω
μένου κι’ εξελιγμένου έ'αβε μιά απάντηση τόσο 
περίεργη καί τόσο προσβλητική πού γιά πρώτη 
φορά ένοιωσε τόν εαυτό του πολύ ταπεινωμένον.

—Έ χετε δλο τό δικαίωμα νά ξηγάτε δπως θέ
λετε σείς τά φαινόιιενα τής ζωής—τοΰ είπε ό 
καλόγερός.—Δέν φτάνει δμως σοφέ μου κύριε τό 
διάβασμα λίγων βιβλίων γιά νά δήτε καθαρά τή 
ζωή. Πιατεύετε πολύ στό άνθί’ώπινο μυαλό καί

δε σκεφτήκατε ποτέ πώς ή ζωή είναι απέραντη' 
τόσο απέραντη πού νά μήν μπορεί \ά  χωρίσει στό 
στό μυαλό τού κάθε γιατροφιλόσοφου πού συζητά 
τά πιό μεγάλα προβλήματα στά καφενεία. Μέ δλη 
σας τή μόρφωση καί ιόν κοσμικό σας άέρα μοΰ 
κάνετε τήν εντύπωση τυχαίου τοαπιζορήτ· ρα.

Καί ό καλόγερος σώ^ασε. Ό  Σιγαλός θελησε 
νά γελάσει μά δέν τό κατάφερε. Αύτός πού είχε 
τήν ιδέα πώς θάκανε μεγάλη κι αγαθή ένιύ- 
πωση φαινόντανε στά μάτια ένός ανώτερου αν
θρώπου τυχαίος τραπεζορήτορας. Ένοιωσε μιά 
ταπείνωση, μιά συντριβή, μά δέν ένοιωσε κανένα 
θυμό έναντίον τοϋ Καλογέρου. Τό πράμα θά 
φανεί λίγο αφύσικο, όμως ή αλήθεια είναι πώς 
ο Σιγαλός ά'τίχρυσε στόν μορφωμένον ασκητή 
εναν ανώτερο άνθρωπο τόν είχε περάσει άπό τ.ή 
γνώση, είχε ζήσει έ'το 'α  στή κοινωνία κι' εξα
κολουθούσε έντονα νά ζεΐ καί μέσα στό ασκη
τικό περιβάλλον τοΰ μοναστηριού. Άντίκρυζε μιά 
ανώτερη φυσιογνωμία πού θέλησε δχι να περι- 
φρονήσϊΐ γιά τήν προσβολή πού τοΰχμ κάμει, μά 
'ά  πλησιάσει, νά εξευμενίσει,' νά κεςδίσει λίγο 
λίγο τήν εμπιστοσύνη της. Δέ> ήτανε άτλή περι
έργεια πού τόν ωθούσε σ’ αύτόν τό πόθο, μά 
η'ανε δεσμώ ης, ή ανε ό υποταγμένος κατώττρος 
τύτος σ’ εναν άνθρωπο πού ήτανε άγνός καί άν- 
θροιπινος.

Ά πό τήν ώρα πού είχε λεχτεϊ αύτή ή φράση, 
αύτός ο σνληρός χορακτηρισμός, είς βάρος του 
άπό τήν ώρα κείνη κατάλαβε καί δέν ήτανε διό
λου ελεύθ^ρ· ς άνθρωπος καί τοΰ φαινόντανε πώς 
ή καλογερική κοί'ωνία ολόκληρη τόν αντίκριζε 
σάν κάτι κατώτερο. Προσπάθησε γιά μιά στιγμή 
ν’ άδιαφορήσει, νά περιφρονήσει τούς καλογέρους 
καί τήν κρίση τους, \ά  σηκοιθή νά φύγΗ μιά κι” 
αύτός δέν είχε καμιά σκέση μέ τόν καλογερισμό, 
μά έβλεπε πώς τό πράμα δσο κι’ άν φαινόντανε 
λογικό βρισκόντανε αντίθετο σέ δτι αισθανότανε- 
Τότε γιά πρώτη φορά άνακάλυψε πώς μέσα του 
δέν βρίσκονται τίποτα καί γιά πρώτη φορά ένοιωσε 
τη φρίκη τού άδειου, πού ανοίγονταν στήν ψυχή- 
του. Έ βλεπε καθαρά τόν έαυτό του κενόν καί δέν 
τοϋ ήτανε βέβαια δυνατό νά στηρίζει τήν περι
φρόνηση πού έπρεπε ν’ άντιτόξι στό μορφωμένο 
καλόγερο, σ’ ένα τίποτα Ή  περιφρόνηση έπρεπε 
κάπου νά στηριχτεί, σέ κάποια πίστη έστω καί 
διαφορετική. Καί τότε γιά πρώ-η φορά ξαπλωμέ
νος στό ξύλινο κρεΡβάτι τού κελλιοΰ του καί πα- 
ρακολουθυΰντας τά χρυσά κεντίδια τού Μαρτιάτι
κου ουρανού ρώτησε σκληρά τόν έαυτό του σέ τί 
πιστεύει. Ό λες αύτές οί σκέψεις ήτανε βέβαια 
λογική πού προσπαθούσε νά έξηγήσει ένα γεγο
νός. Καί τό γεγονός αύτό ήτανε τό αίσθημα πού 
δοκίμασε ευθύς ώς άντίκρυσε τήν περιφρόνησή

τοΰ καλογέρου. Μόνος του άρχισε ν’ άναγνωρίζει 
στόν έαυτό του τόν τυχαίο τραπεζορήτορα. Τό 
αίσθημα ήταν «είνο πού τόν οδήγησε στήν ταπεί
νωση καί ή λογική ακολούθησε οάν ισχνή προ
σπάθεια \ά  ξηγήσει κάποια πραγματικότητα. Γιατί 
οΰτε στόν ίδιο τόν έαυτό του δέν τόλμησε καθαρά 
νά συμβουλέψει τήν άδιαφορία.

Αντίθετα είδε πώς Ivac άδειος δνθοωπος δέν 
μπορεί νά περιφρονήσει εκείνον πού εί'αι πλη- 
μυρισμέλος άπό πίσ·η, πού είναι λυτρωμένος άπό 
χίλιες αλυσίδες τής ζωής καί οραματίζεται θαρ
ραλέα τό θάνατο.

Έ να  αίσθημα ταπεινωμένου έγωϊσμοΰ τοϋ ξύ- 
πνηοε τήν έπιθυμία νά κερδίσει τήν έμπιστοσύνη 
καί τήν εκτίμηση τού άνθρώπου πού τόν είχε 
περιφρονήσει βαθύτατα. Έ πρεπε νά πεισθεΐ ό 
δυνατός ασκητής πώς ό Σιγα/ός είχε κι" αύτός 
κάποιο περιεχόμενο, πώς δέν εΐτανε τυχαίος ιρα- 
πεζορήτορας, πώς είχε κι’ αύτός περάσει κι’ 
ίσως έκλεινε μέσα του άκόμη κάποιες κρυφές λύ
πες καί κάποιες λαχτάρες γιά ένα ιδανικό. Ή  
έπιθυμία αύτή καί ιό μυσπκόπαθο περιβολλον 
τόν έκαναν τή νύχτα νά βρίσκει μονάχος του τήν 
ιδεολογική δικαιολογία μιας θυησκευτικής ζωής 
κι’ άκόμα νά νοιώθει συμπάθεια οτήν αρχή, 
άγάπη σιό τέλος σε ό τι μοναστηριακό. Βέβαια 
ή κατάστασή του αύτή δέν ήτανε μιά άγνή κα
τάσταση ψυχής. Έ νας εγωισμός τόν ώθοϋσε 
έστω καί μέ τήν ταπείνωση νά υψωθεί ώς τή 
δυνατή φυσιογνωμία κοί νά τήν κερδίσει, παράλ
ληλα δμως πρός τή διάθεση αύ ή ή ψι χή του 
άρχισε ν’ άποζητά λίγη τροφή, άρχισε νά κλεί
νει κάποιες αγωνίες μεσα της, άρχισε ν’ άναζηιά 
κάτι δυνατότερο καί καλλίτερο, αγνότερο καί 
πιό αληθινό άπό κείνο πού τοϋ πρόσιρερε ώς 
τήν ώρα κείνη, τό βιβλίο, ή καθημερινή ζωή, 
ή λογική.

** *
Τέτοια άπάνω κάτω ήτανε ή καταστασή του 

τή νύχτα πού άκουσε τά βήματα καί τή φωνή τοΰ 
Παφνουτιου.

Κατά τις έννγ?ά είχανε σωθεί τά κεριά του κι’ 
άφησε τό διάβασμα καί ξάπλωσε στό κρεββάτι 
του. Ώ ς μιά ώρα είχε παραδοθή σέ περίεργη 
συλλοή. Μά κατά τις δέκα άρχισε αλαφρά >ά τόν 
πέρνει ό ΰπνος. "Ενα ζάλισμα θάλεγε κανείς πού 
δέ τόν έμπόδιζε νάκοιει τό θρόϊσιια κάποιων δέν
τρων καί τόν ήχο κάποιου έλοφροΰ κυιταακιοΰ 
πού σποΰσε στά βράχια. Έ νοιω θε αύτόν τόν 
άργό καί μονότονο θόρυβο σά νανούρισμα καί 
πού καί ποΰ τά κροξίυατα πού άφηνε στήν έρημιά 
τό άγρυπνο νυχτοπούλι. Ή  νύχτα ή ανε σχετικά 
ήσυχη καί μπορούσε ν’ άκούσει κανείς καί τόν 
παραμικρότερο θόρυβο. Θάταν έντεκα ή ώρα. Στήν 
άρχή άκαθόριστα καί σιγά σιγά πιό ξεκαθα
ρισμένα άκουσε βήματα νά ζι γώνουν. Γιά νά μι
λήσω πιό πραματικά, δέν ήτανε βήίΐατα καΌ 'ΐνά, 
στρωτό περπάτημα, μά κάτι άκανόνισιο. κάτι σάν 
τρέξιμο, σάν κ»νηγητό, κάτιπού έμοιαζε μέ δύσκολη 
καταδίωξη. Γιατί πότε τά βήματα άκουγόνιουσαν 
στρωτά καί σιγανά, πότε ένοιωθες πώς αύιός πού 
περπατούσε, έτρεχε πάνω στά νύχια τών ποδα- 
ριών του καί πότε ιό βήμα ζωήρευε κι’ άκουες 
γρήγορο τό τρέξιμο τοΰ άνθρώπου πού κυνηγάει 
κάτι. Στήν άρχή παραξενεύτηκε, τό ακανόνιστο 
αύτό βήμα τόν άνησύχησε κάπως, μά πιότερο άνη- 
σύχησε δταν κατάλαβε πώς ό νυχτερινός αύτός

περιπατητής άρχισε ν’ άνεβαίνει τήν πέτρινη σκάλα 
ποΰ οδηγούσε στό αρχονταρίκι. Σέ λίγο τά βήματα 
στ,αμάοησαν κι’ένας αναστεναγμός, κάτι σάν μου- 
γκρητό ξέφυγε άπό κάποιο στόμα. Σηκώθηκε, έβαλε 
βιαστικά τά παπούτσια ίου, ντύθηκε μέ μιά αφάν
ταστη γοηγοράδα κι’ έρριξε στοΰ. ώμους του τό 
πανωφόρι του. Σ* λίγο τά βήματα ξανακούστηκαν 
ζτοηρό'ερα, ό άνθρωπος άνέβαι έ τρεχάτος τήν 
πέτρινη σκάλα, δταν πριν τήν ανεβεί όλότελα στά
θηκε πάλι καί μέσα στήν σιγαλιάτήςνύχτας ξεσιό- 
μισ* τήν άπειλή του μέ λύσσα καί μέ μιά ηχηρότατη 
φωνή:

—Ό τ ο υ  κι αν πας άτιμε θά σέ σφάξω, πού 
μάς φέρνεις τό καράβι μέ τίς γυναίκες άπό τή 
Μυτιλήνη.

Κάποιο ρίγος ένοιωσε νά περιτρέχει τό σώμα 
του. Ό  άντίλαλος τών βθ"νών τοΰστειλε γιά δεύ
τερη φορά πίσω τήν τρομερή άτειλή τοΰ νυχτε
ρινού περιπατητή. Ή ταν τόσο τρομερή ή φωνή 
του, τόσο άγρια καί τραχιά, καί τόσο άκανόνιστο 
καί νευρικό ιό τρέξιμό του πού τού δηιαούρνησε 
τήν περιεργότερη ταραχή. Ένοιωσε ιήν άνάγκη 
τής άιιυνας. Ποιόν κυνήγαγε α >άγε ό ά 'νωστος 
αύτός νυχτερινός έπισκέφτης ; Δέν είχε οΰτε όπλο 
μαζύ του οΰτε κα<ένα άλλο μέοο για νά προστα
τέψει τήν ζωή του. “Ολη του ή έπίπλωση είτα’ ε 
ένα ξύλινο κρεββάτι, ένα παληό ξύλινο τραπέζι 
καί μιά ξεχαρβαλωμένη καρέκλα. Πΐιρε τό τρα
πέζι καί τόβαλε πίσω άπό τήν πόρτα, τοποθέ
τησε καί τήν καρέκλα δίπλα του καί κάθησε
προσπαθώντας νά δώσει κάποια εξήγηση σιή 
πυράδοξη αύτή περιπέτεια.

—"Ότου κι δ> πά: άτιμε θά σέ σφάξω πού 
μά: γέρνεις τό καράβι μέ τίς γυναίκες άηό τή 
Μυτιλήνη.

Πάλι ή ίδια τρομερή άπειλή, στόν ίδιο τόνο 
καί τά βή.ιατα όλο ζύγωναν στήν πόρτα τού κε
λιού του. Ή  ϊνησυχία του ιίχε πλησιάσει τά
όρια τοΰ πιό άνεξηγητου τρόμου, τόσο φι.βερή
έντύπωση μέσα σιήν ησυχία τής νύχτας τού δη
μιουργούσε ή άγρια άπειλή ιοί' άγνώστου

Γιά μιά στιντιή άμουσε πολύ σιμά τά βήμα'ά 
του καί ιόν ένοιωσε νά στέκεται μπροοτά στήν 
πόρτα του. Έ να  δέος είχε κυριεψει τήν ψυχή 
του ! . . .

Στάθηκε μερικά δευτερόλεφτα μπροστά στήν 
πόρτα του καί πάλι προχώρησε πρός τό μικρό 
λιακοτό πού ανοίγονταν μπρός στά κελιά. Πήγε 
στήν άκρη τοΰ βράχου, ξεστόμισε γιά τρίτη και 
γιά τέταρτη ηορά την άπειλή του, έκαμε ώς δέκα 
βιαστικούς γύρους, Εαναστάθηκε σιήν πόρτα τοΰ 
Σιγαλού κι’ υστέρα πήγε σιό βάθος τοΰ λιακοτοϋ, 
μούγκρισε καί φώναξε δυνοτά

— Θάρθει μέρα πού δέν θά τή γλυτώσεις.
Ή  δύναμη τοϋ κυρίου θά οέ συντρίψχ)
"Υστερα σώπα^ε, έκαμε μερικά άργά βήματα 

κι’ άρχισε νά κατεβαίνει τήν πέτρινη σκάλα που 
οδηγούσε στ’ άρχο ταρίκι

Ό λη  αΰτή ή περίεργη καταδίωξη θά βάσταξε 
ώς ένα τέταρτο τής ώρας. Ό  νυχτιρινός έπισκέ- 
πτης είχε έξαφανιστεΐ καί δέν άκούγονταν πιά τά 
βήματά του. Ποΰ καί ποΰ ή φωνή του κι' ή τρο
μερή άπειλή του έφτανε ώς τό κελί του. Μά ήταν 
πιά μακρυά, πολύ μακρυά, καί σέ λίγο ή ίδια ήσυ- 
χία ξαναβασίλεψε. Δέν άκούγονταν παρά τό θρόι
σμα τών δέντρων καί τό ήσυχο σπάσιμο τοΰ κυ- 
μάτου.

Ή  ήσυχία όμ'Λς αύτή δέν έλεγε τίποτα στήν



■ψυχή τοϋ Σιγαλοϋ. Ή ξερε καλά πώς ενα δραμα 
ξετυλίγονταν τή νύχτα στό μοναστήρι. Κάποιες 
πληγές άνάδυναν άσκημη μυρουδιά. Μά μέσα σ' 
αυτές τις σκέψεις υπήρχε πάντα τό δέος πούχε 
πλημυρισει την ύπαρξή του έξ άφορμής τοΰ άλ- 
λόκοτου περιστατικοΰ.

Τοϋ ήταν άδύναεο νά γδυθεί καί νά πλαγιά
σει παλι στό κρεββάτι του, Ό  τρομερός τριγυρι- 
στής είχε διώξει τόν ΰπνο άπό τό φτωχό κελί 
του καί ένοιωθε ζωηρά τήν άνάγκη νά βγει στό 
ύπαιθρο. Ο μικρός φεγγίτης δέν τόν ικανοποι
ούσε πια. Αλλα ποΰ να πάει ; Ζύγωναν μεσά
νυχτα.

Στ’ άγιορειτικά μοναστήρια τά μεσάνυχτα χτυ
πά η καμπανα τής εκκλησίας κι’ οί καλογέροι 
κατεβαίνουν καί διαβάζουνε μιά σύντομη ακο
λουθία. Ύ σιερα γυρίζουν στά κελιά τους καί 
στις τέσσερις τό πρωί σηκώνουνται καί πηγαί
νουν στήν έκκλησιά γιά τόν πρώεον δρθρο, Δέν 
πέρασε πολύ ώρα καί ή καμπάνα τής εκκλησίας 
ακούστηκε Τίποτα δεν μπορούσε νά τόν συγκρα- 
τήσει. Κι* αύτός άκόμη ό φόβος δέν στάθηκε 
ικανός νά τόν εμποδίσει νά κατέβει στήν έκκλη- 
σιά. Έννοιωθε ακατανίκητη τήν ανάγκη τοΰ δι
πλανού, ήθελε νά επικοινωνήσει μέ άλλους αν
θρώπους, επρεπε νά μιλήσει, ν’ άντικρύσει ήσυ
χες και γαλήνιες μορφές ! Άνοιξε σιγά ιήν πόρτα 
τοΰ κελιοΰ του καί πέρασε σιό λιακωτό καί προ
σεχτικά κατέβηκε τήν πέτρινη σκάλα. Μόλις πέ
ρασε τό βράχο, τόν άντίκρυσε φτωχό καί συμα- 
ζεμένο τό Κοιμητήριο τής μονής. Ποΰ καί ποΰ 
αγρυπνούσε ένα καντήλι ένώ στό βάθος καθαρό

τατα έλαμπαν τά φώτα τής εκκλησίας. Βιαστικά 
σαν κάποιος νά τόν κυνηγοΰσε πέρασε δίπλα 
στους σταυρού, κι’ έφτασε μπροστά στή φωα- 
σμενη πόρτα τής εκκλησίας. Ή  ακολουθία δέν 
είχε αρχίσει καί μαζύ μ’ αύτόν εμπαινε κι’ ό έκ- 
κλησιάρχης. _Καα είχε στήν έκφρασή του πού 
δεν ξεφυγε άπ’ τήν παρατήρηση τών καλογέρων. 
Σχεδόν όλοι ήταν γνωστοί του γιατί άν καί ή 
γνωριμία τους δέν ήταν μακρυά είχε δμως πιά- 
σει σχέση μέ τούς περισσότερους. 
r Γι αυτό^όταν τον είδαν τά μεσάνυχτα στήν 
εκκλησία τον πρόσεξαν καί δέν τούς ξέφυγε κά- 
ποια χλωμαδα πούχε απλωθεί στό πρόσωπό του. 
Μερικοί  ̂τον πλησίασαν καί δίχως κάν νά προ- 
φοάσει νά τούς πεϊ τίποτα τόν άρώτησαν τί τοϋ 
συμβαίνει.

Εύτύς άμέσως άρχισε να τούς ίστοράει τό νυ
χτερινό περιστατικό άλλά πριν νά προχωρήσει οί 
καλογέροι χαμογέλασαν κι’ ό Θεοφύλακτος τούς 
είπε.

— Δεν είναι τίποτα. Είναι ό Πάτερ Παφνούτιος 
πού έπί δεκαπέντε χρόνια κυνηγάει τίς νύχτες σ’ 
δλο τό μονασιήρι καί στά τριγύρω τό διάβολο.

Καί χωρίς νά τοΰ δώσουν πιότερες πληροφο
ρίες τούδειξαν τό Παφνούαο πού είχε σταθεί αρι
στερά τοϋ τέμπλου κι’ έκανε μετάνοιες μπροστά 
στήν εικόνα τών ’Αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γα- 
βριήλ..νΗτανε χλωμός καί τ’ αραιά γένεια του κα
θώς καί ή ζωηράδα τοϋ ματιοϋ του τόν έκαναν 
άγριο. Δέν πρόσεχε διόλου τί γίνονιαν γύρω κι’ 
ήταν όλότελα παραδομένος στήν προσευχή του!

(’Ακολουθεί)

A L A IN  FOURNIER

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟ Τ Φ ΙΛ Ο Ι ΜΟΤ

Γ ιά νά ξαναβρεί τά κατατόπια ανέβηκε στό 
ύψωμα, δθε είχε πηδήσει πρίν.

’Αργά καί δύσκολα, καθώς στόν ερχομό τον, 
πέρασε άνάμεσα στά βοτάνια καί στά νερά, κι* 
άνάμεσα στό φράχτη άπ’ τίς Ιτιές καί πήγε 
ν ’ αναζητήσει τό αμάξι του στό βάθος τοΰ λει- 
βαδιοϋ, πού τδχε αφήσει. 'Αμάξι πουθενά. . . . 
’Ακίνητος, παραλογισμένος, βάλθηκε ν' ακούει 
τόν κάθε θρό τής νύχτας, θαρρώντας κάθε δευ
τερόλεπτο πώς άκουγε νά κροτοΰν οί κουδουνί- 
στρες τοΰ τετραπόδου. Τίποτα . . . Έ φερε τό 
λιβάδι ένα γϋρο' ή καγκελλόθυρα ήταν μισα- 
νοιχτή, μισοσφαλιστή, σά ναχε περάσει άμαξιοΰ 
τροχός άνάμεσά της. Ή  φοράδα βέβαια θά δρα- 
πέτευσεν έκεΐθε μόνη της.

Γυρνώντας πίσω, έκανε λίγα βήματα καί τά 
πόδια του περδικλιόθηκαν στό χράμι, πού δίχως 
άλλο θαχε πέσει τής φοράδας χάμω. Κατάλαβε 
τότε κατά ποϋ τράβηξε, Ά ρχισε νά τρέχει.

Δίχως ιδέαν άλλη, παρά τήν αλύγιστη καί 
παράφορη θέληση νά ξαναβρεί τό αμάξι, μέ τό 
αίμα άνεβασμένο δλο στό πρόσωπό του, αιχμά
λωτος σ’ αύτόν τόν πανικό πού έμοιαζε μέ τρό
μο, έτρεχε . . . Κάπου-κάπου τό πόδι του βού- 
λιαζε μέσα στ’ αύλάκια τών τροχών. Στις καμπές 
τοΰ δρόμου, στό άπόλυτο σκότος, έπεφτε κατά- 
μ,ουτρα στούς φράχτες, καί καθώς ήταν κουρα
σμένος πιά γιά νά σταματήσει σύγκαιρα, χτυ- 
πιώταν άπάνω στ’ αγκάθια, μέ τά χέρια τεντω
μένα εμπρός, ξεσχίζοντας τά δάχτυλα, γιά νά 
προφυλάξει τό πρόσωπο. Ωρες-ώρες στεκόταν, 
άκουγε, καί κινοΰσε πάλι. Μιά σιιγμή, θάρρεψε 
ν' ακούει κύλημα άμαξιοΰ' μά δέν ήταν, παρά

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ενα κάρρο ξεκλειδωμένο πού άπόμακρα περνοΰσε 
άριστερά, άπό τή δημοσιά.

Τέλος τό γόνατό του πληγωμένο άπ' τό σκα
λοπάτι τοΰ άμαξιοΰ, τόν πονοΰσε τόσο, πού τόν 
άνάγκασε νά σταθεί, μέ τό πόδι κοκκαλωμένο. 
Τότε σκέφτηκε πώς ή φοράδα θάχε φύγει σφοδρά 
καλπάζοντας — αλλιώς θά τήν είχε συναπαντή
σει. Είπε άκόμα μέ τό νοΰ του πώς ένα αμάξι 
δέν μποροϋσε μονομιάε νά χαθεί, καί πώς δίχως 
άλλο θά τδχε εΰρϋΐ κάποιος. Τέλος, έστρεψε 
πίσω, δλος θυμό, άπαυδημένος, μόλις βαδί
ζοντας.

Στά ύστερα, νόμισε πώς πάλι βρέθηκε στό 
μέρος πού είχε ξεκινήσει καί σέ λίγο διάκρινε, 
σιό σπίτι πού ζητοΰσε, φώς. Βαθύ μονοπάτι 
άνοιγόταν μέσα στή λόχμη.

— Νά ό δρόμος πού μοϋ είπε ό γέρος, είπε ό 
Αυγουστίνος μέ τό νοϋ του. Καί μπήκε μέσα στό 
πέρασμα, ήσυχος πώς δέ θάχει πιά νά δρασκε
λίσει φράχτες κι' άποσκαφές. Μά γιά μιά στι
γμή, καθώς τό μονοπάτι τραβοΰσε άριστερά, τό 
φώς φάνηκε άπ’ τά δεξιά, κ ι’ ό Μών, φτασμένος 
σ’ έ'να σταυροδρόμι, μέ τή σπουδή νά ξαναβρεί 
τό φτωχόσπιτο, ακολούθησε τό δρόμο πού έφερνε 
τάχα κατά κεϊ, όλόϊσα. Μά μόλις έκανε σ’ αύ
τόν τό δρόμο καμιά δεκαριά βήματα, τό φώς 
έλειψε — είτε κρύφτηκε πίσω άπό φραγή, είτε 
γιατί οί χωρικοί, κουρασμένοι πιά νά προσμέ
νουν, σφάλισαν τά παραθυρόφυλλα. Ά πότολμα, 
ό μαθητής πήδησε ίσια πέρα, πορεύτηκε δλο ίσα, 
κατά τό μέρος πού μόλις πρίν έλαμψε τό 
φώς. Έ πειτα, δρασκελώντας άκόμα έναν φράχτη* 
ξανάπεσε σέ καινούργιο μονοπάτι...



Έ τσι λ ίγολ ίγο , ό Μών έχασε τ’ άχνάρια του, 
κ ι’ έσπασε τό δεσμό πού τόν έδενε μ ’ έκείνους 

Λού ε ί/ε  αφήσει.
Ά ποθαρρη ιένος, σχεδόν δίχως δύναμη, απο

φάσισε στήν απόγνωσή του, ν’ άκολουθηοει τό 
μονοπάτι, ως τό τέλος. 'Εκατό βήμαια πιό 
πέρα, εισχωρούσε μέσα σ' ένα μέγα σιαχιερό 
λεβαδι πού διακρινόταν εδώθε χεΐθε ίσκιοι, 
κάτι σαν κέδρα ή κυπαρίσσια, κ’ ένα σκοιεινό 
χτίριο, σ' ενα φρύδι τή; γη;. Ό  Μών κοντοζύ
γωσε. Δβν ήταν, παρά κάτι σάν είδος μεγάλο 
πάρκο γιά βοσχή ή παρατημένη στάνη. Ή  Ούρα 
πήγε μέσα μέ βογγητό. Τό σεληνόφωιο, καιΐώ; ό 
άνεμος κυνηγούσε τις νεφ’λε;, περνο> σε άνάμεσ’ 
απ' τίς σχισμές τοϋ τοιχόγϋρου. Ό σμή απλω
νόταν άπό μούχλα.

Χ«»ρίς ν'αναζητήσει μακρύτερα, ό Μών ξα
πλώθηκε στό μουσκεμμένο άχυρο, μέ τόν άγκώνα 
κατά γής, καί tS κεφάλι στηριγμένο στό χέρι. 
Τράβηξε κ ’ έβγαλε τη ζο>νη του, ΰσιερα κουλου- 
ριάστηκε μέ τα γόνατα φ ταμ ένα  στήν κοιλιά. 
Τότε θυμήθηκε τό χράμι τή; φοράδας πού ε ί4ε 
άφημένο στό δρόμο, κ’ ένοιωσε τοσο δυστυχι- 
σμένον ιόν έ ιυτο του, τόσον ώργισμένον ένάνιια 
μ" αύιόν τόν ίδιο, πού τόν πήρε ή άποθυμιά 
νά κλαψει . . .

Τόιε βάλθηκε νά στοχαστεί κάτι άλλο. Παγω
μένος ώς τά κόκκαλα, θυμήθηκε ένα όνειρο — 
μάλλον μιά όπιασία, πού ε ΐ/ε  δή πολύ -πολύ  
μωρός καί ποτέ δέν είχε γ ι ’ αύίήν μιλή ίει σέ κα
νένα: μιάν αυγή, άνιί νά ζητήσει τάχα μέσα σ ιόν 
κοιτώνα του, πού κρεμόταν κιλόιτες κι' επανω
φόρια, βρέθηκε σ’ ένα στενόμικρο πράσινο δω
μάτιο, μέ παραπετασματα παρόμοια μέ φυλλωσιές. 
Σ ’ έκεΐνο τό μέρος, κυλούσε έως τόσο ήδονικό, 
πού θαρρούσες πώ; μπορεί; νά τό γευτείς κιόλας. 
Σιμά στό πρώτο παράθορο μιά κοπέλλα έρρα^ε, 
μέ τή ράχη στρ ιμμένη, σά νά πρόσμενε τό ξύπνο 
του. Ώ ; τό ιο δέν είχε ιή δύναμη νά ξεγλυσ ρήσει 
-απ’ τό κρεββάιι του γιά νά πορευιεΐ πρόί έκεινη 
τή μαγεμμένη κατοικία. Καί πάλι τόν πήρε ό 
ΰπνος... Μα τήν άλλη φορά. ώρκίσθηκε νά ση
κωθεί, Ο ί'αλήθεια. Αύριο τό πρωΐ, ίσω ς...

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ε Ν Α Τ Ο  

Ο ΜΥΣΤΗΡΙΑΚ ΟΣ ΤΟΠΟΣ
'Α π’ τά ξημερώματα, ξεκίνησε. Μά τό πρησμένο 

γόνατό του τόν πονοισε' ήθελε νά σταθεί καί νά 
.χαθήΓεισέ κάθε βήμα—τόσο πολύ τόν πονοΰσε. 
"Επειτα, κ’ ή μέρια πού βρισκόταν ήιαν ή πιό 
ερημική τή; περιοχής. Ό λ ο  τό πρωινό, δέν είδε 
παρά μιά βοσκοπούλα πού έφερνε πίσω τό κοπάδι 
της. Τοϋ κάκου τήν έκραξε, δοκίμασε νά τρέξει, 
μά κείνη χάθηκε στόν ορίζοντα, δίχως ν ’ άκούσει.

’Εξακολουθούσε νά περπαιεΐ ώς τόσο στήν ίδια  
γραμμή, μέ μιάν άπελπιστικήν άργοπορία.,.Μήιε 
στέγη, μήτε ψυχή. Μήτε άκόμα κράξιμο πουλιοϋ 
στις καλαμιές τών βάλιων. Κι' άπάνω α χ’ αύιήν 
τήν εντέλεια τής μοναξιάς, δεκεμβριανός ήλιος 
λαμποκοπούσε, παγερός καί διάφανος.

Θά ήταν σχεδόν κατά τίς τρεις ή ώρα τό άπό-

γεμμα, δταν ξεχώρισε τέλος, άπάνωθε άπό ένα 
σύδεντρο ελατιών, τή μύτη ένός σταχτερούπΰργου* 

Κάποιο παλιό παρατημένο χάλασμα, είπε 
μέ τό νοϋ του, κανένας έρημος περιστεριώνας!...

Καί δίχως νά βιάσει τό περπάιημά του, εξα
κολούθησε τό δρόμο του. Σοήν άκρη τοΰ δάσους 
ανοιγόταν, αναμεσα σέ δυό άσπρα παλούκια, 
μιά άλ/έα  πού ό Μώ/ άκολούθησε. Προχοιρησε 
λίγα βήματα καί σιάθηκε γεμάτος άπορία, τα
ραγμένος άπό σιγκίνηση άνεξήγηιη. Ώ ; τόσο 
ξαναπήρε δρομο μέ τό ίδιο άπαυδημένο περπά
τημα. Τά χείλια του ή αν σκασμένα άπ’ τόν 
άνεμο πού τόν έπνιγε, παγερός, ώρες ώ 3ες· κι* 
όμως μια ξεχωριστή εύχαρισιηση τόν έψυχωνε, 
μιά ησυχία απόλυτη, σχεδόν μεθυσιική, ή ασφά
λεια πώς έφτασε σιό σκοπό του καί πώς άπό 
δώ καί πέρα δέ θα/_ε, παρά σ’ εύ.υχίες νά ελ
πίσει. Ecoi απαράλλαχτα, άλλοτε, τήν παρα
μονή ιών θερινών πανηγυριών, ένοιωθε νά λυ- 
ώνει, οιαν, μβ τό πέσιμο τής μέρας, φύτευαν 
Ιλάιια στούς δρόμους τής πολίχνης, καί τό πα
ράθυρο τής καμαράς του φραζόταν άπ’ τά 
κλαριά.

— Τόση χαρά πάλι, είπε μβ τό νοϋ του, ποΰ 
φτάνω σ ’ auc0v τόν παλιό περιστεριώνα, γεμά- 
τον άπό κουκουβάγιες καί άνεμοστρόφια !....

Καί, θυμωμένο: μέ τόν εαυτό του, σιάθηκε 
καί ρωιιέιαι αν θάπρεπε καλύτερα νά στρέψει 
πίσω και νά περπατήσει ώ; τό σιμόιερο χωριό. 
Κ ιθώ; άρχιζε νά τό στοχάζεται, μέ τό κεφάλι 
κάτω, κύτιαξε άξαφνα πώ; ή άλλέα ή αν σαρω
μένη μέ μεγάλους κύκλους κανονικού;, καθώς 
έκαναν « ι ίσ τ ό  χωριό του σάς γιορτάσαμε; μέ · 
ρε;. Βρισκόταν σ' ένα δρόμο όμοιον μέ τόν πιό 
μεγάλο δρόμο τή; Α ι Φεριέ, τό πρωΐ τή; "Ανά
ληψη; ! Στή στροφή τής άλλέας, έδιάκρινε 
μι ι συντροφιά παιδιών, γιορτάσιμα στολιαμέ- 
νων, πού σήκωναν τή σ<όνη, σάν νάςαν “Ιούνιος 
μήνας, πού μάλιστα μήτε καί άπ’ τό παρουσί- 
ασμά του ξαφνιάστηκαν.

— Θά γίνει καμιά γιορτή σ' αύτή τήν ερη
μιά ; ρωιήθηκε μόνο; του.

Προχωρώντας ώ; τήν πρώτη στροφή, άκου- 
σεν ήχο άπό φιονέ; πού ζύγωναν. Πήδησε στό 
πλευρό τού δρόμου, μέσα στις νιόβλασιες δα- 
σειές έλάτες, καθησε στις φτέρνες κ ι’ άκουσε, 
κρατώντας τήν άνάσα του. Ή ια ν  παιδιάστικες 
φωνε;. "Ένα κοπάδι παιδιά πέρασε σιμά-σιμά 
του. Τ.ι ένα τους, κοριτσάκι ώς φαίνειαι, μι
λούσε μ ’ ένα τόσο φρόνιμο τρόπο, καί τόσο κα
θαρά, πού ό Μών, δσο κ ι’ άν δέν ένοιωσε τό 
νόημα, σχεδόν, δέν μπόρεσε νά κραιήσει ένα 
χαμόγελο.

— Μόνο ένα μέ άνηβυχεΐ, έλεγε, τό ζήτημα 
τών άλογων. Δέ θά μπορέσει βέβαια κανείς νά 
κρατήσει τό Δανιήλ, έξαφνα, νά μήν ανεβεί στό 
μεγάλο ξανθό πόνεϋ.

—  Καί ποιός θά μ ’ εμποδίσει άποκρίθηκε ή 
περιπαιχτικιά φωνή ένός παιδαρίου. Δέν έχομε 
γιά τό κάθε τί τήν άδεια ; Ά κόμα καί νά πο- 
νέσωμε, άν μας αρέσει.

Κ’ οί φωνές μάκρυναν, καθώς μιάν άλλη συν
τροφιά είχε κοντοζυγώσει.

—  Ά ν  έχει λυώσει ό πάγος, είπε ένα κορι
τσάκι, θά πάμε αύριο ιό πρωΐ μέ τό βαπόρι.

— Μά βά μά; ά ρήσουν ; είπε ένα άλλο παιδί.
—  Μ ι δέν τό ξέρετε πώ; κάναμε τήν εορτή 

γιά τό γούστο μας ;
— Κι’ άν έρθει απόψε ό Φράντζ μέ τήν άρ- 

ραβωνιαστικιά του ;
—  Αί. τί μ ’ αύτό; θά κάνει ό ,τι τοϋ ποϋμε.
ιιΘά είναι γιά γάμο, χωρίς άλλο», σκέφτηκε ό

Αυγουστίνος. Μά έδώ τάχα τά παιδιά νομοθε
τούνε; Παράξενος τόπος.

"Έκανε νά βγει άπ" τήν κρυψχνα του γιά νά 
τού; ρωτήσει πού θάβρισκε νερό καί τροφή. Ση
κώθηκε όρθιος κ’ είδε τήν τελευταία συντροφιά 
πού πήγαινε πέρα. Ή ταν τρία κορίτσια μέ ίσια 
φορέματα πού έφταναν ώς τά γόνατα. Φορούσαν 
νόστιμα καπέλλα μέ λάστιχα. Κ’ οί τρεις είχαν 
ένα λευκό φιερό, πού σερνόιαν στό λαιμό τους. 
Ή  μιά τους, λίγο στραμμένη, λίγο σκυφτή, 
άκουγε τή συντρόφισσά της πού τή; έξηγοϋσε σο

βαρά, μέ τό δάχτυλο ΰψ ημένο.
— θ α  τίς τρομάξω, είπε ό Μών, βλέποντας τή 

χωριάτικη μπλούζα του ξεσχισμένη καί τό παρά
ξενο ζωνάρι του, τοΰ οίκό τροφού τής Α γίας  
Ά γάθης.

Ά π ό  φόβο μήπως τά παιδιά τόν εΰρουν γυ- 
ρνώντας πίσω, ξαναπήρε τόν δρόμο, άνάμεσα άπ 1 
τίς έλάτες, κατά τόν «περιστεριώνα» χωρίς καί νά 
πολυσκεφτει τί θά μπορούσε νά ζητήσει έκεΐ πέρα.

"Ύστερα άπό λίγο σταμάτησε, σιό σύνορο τοΰ 
δάσους, έξ αίτιας ένός χοριαριασμένου τοίχου. 
Α π ' τό άλλο μέρος, άνάμεσα στό τοίχο καί στά 
παραρτήματα τής οικοδομής, ήιαν μιά αυΑ,ή στε
νόμακρη, άμαξες γεμάτη, θα μιά αύλή πανδοχείου 
σέ μέρα πανηγυριού. Ή ταν κάθε είδος καί κάθε 
σχήμα: κομψέ; μικρές άμαξες μέ τέσσερες θέσεις 
μέτά ζυγά του κοντάρια μετέωρα" άλλες σάν κάρρα 
μέ θρονιά' άμάξια «βουρβουνεζες,» παλιάς μόδας, 
καγκελλωτές· άκόμα καί παλιές αμπερλί ε.ι> πού 
είχαν σαρώσει τού; πάγους άπό πάνω τους.

(Α κολουθεί)



Τ Ο  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο
Κ,ΡιΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Η Κυρία ‘Ιουλία Περσάκη μπορεί νά εξελιχτεί 
σέ διηγηματογράφο πρώτης γραμμής. Ό  

τόμος πού μάς δίνει σήμερα είναι ή καλύτερη 
υπόσχεση γιά ιό  μέλλον Περιέχει τριάντα διη
γήματα πού, χωρίς νάναι δλα καλά, δείχνουν 
δμως δλα τους, καί τά καλά καί τ’ αδύνατα, πως 
ό συγγραφέας είναι άξιος νά βρίσκει νόημα σιή 
ζωή. 'Απλές ιστορίες περνούνε μέσα άπ’ τό βιβλίο 
τοϋτο. Τίποτα πού νάναι παράξενο ή πού νά θέλει 
νά φαντάζει γιά πρωτότυπο κι αλλόκοτο. Νιώ
θεις πώς ό συγγραφέας σοΰ διηγιέται αληθινά 
πράματα. Κ’ ίσως έτσι νάναι. Τά πρόσωπα πού 
κινούνται στις ιστορίες αύτές μπορεί νά ζήσανε 
στ’ άλήθεια καί νά ζοΰν άκόμα

Τοΰτο φανερώνει, πώς ή Κυρία ’ΙουλίαΠερσάκη 
βρήκε μοναχή της τό σωστό ιό δρόμο. Δύσκολο 
δέν εΐναι νά δείχνεις φαντασία. Αυτήν τήν έχει 
καθένας, δπως έχει καί τό φώς του. Δύσκολο 
είναι τή φαντασία λά «τήν υποτάξεις στό νόημα 
τής τέχνης», ποΰναι μιά έκφραση τής ζωής. Καί 
ζεϊ κανείς γιά νά νοεί. Έ τσι, τί άλλο καλύτερο 
παρά νά βλέπεις ενα συγγραφέα, όδηγημένον άπό 
τέτοιο σκοπό ; Οί απλές του ιστορίες, τά έπει- 
σόδια τά συνηθισμένα καί κοινά πού ή κάθε 
μέρα μας τά φέρνει, γίνονται σύμβολα γι αύ
τόν, κάτι σάν πρόσκαιρη έκφραση μιας άπέραν- 
της αλήθειας.

Στή «Γερμανίδα», σιό «Γιαννάκο», στ’ «Ό νειρο  
'Ολοφάνερο», στή «Λιούμπα», στό «Mon pauvre  
Jean !» , σιόν «Έ λλ η να ’Εργάτη», στή «Φυσική 
Συνέπεια», στό «Σωκράτη», στό «Σκέρτσο», ή 
κυρία ’Ιουλία Περσάκη κατορθώνει νά σκιτσά· 
ρει τύπους. Πράμα, πού δέν είναι καθόλου εύ
κολο, καί πού εχει αφάνταστα παρεξηγηθεϊ έδώ 
στόν τόπο μας, δπου δλοι θαροΰνε πώς δημι
ουργούνε «τύπους» άμα περιγράφουν τά φερσί
ματα δλων τών μισοκούτελων ή μισοπάλαβων 
πλασμάτων ποΰ έτυχε ν’ απαντήσουνε μπροστά 
τους, ή πού τά γεννοβόλησε ή άρρωστη μένη κι 
άνεργη φαντασία τους,

Θαρώ, πώς ή κυρία ’Ιουλία Περσάκη πήρε 
γιά πρότυπό της τό Μωπασσάν. Τοΰτο δείχνει 
πώς εχει κρίση σωστή καί γερό μυαλό. Μέσα 
στή σημιρινή πνευματική άναρχία, δπου οί πα
λιάτσοι βγήκαν ήρωες, καλός κ’ εμπνευσμένος 
σύντροφος εΐναι ό τετράγωνος έκεΐνος Γάλλος. 
Ή  φωτεινή του σκί'ψη σώζει άπό παραστρατί
σματα κι ή άγαθή μορφή του σέ καλοκαρδίζει.

Γιά τοΰ κ. Γ. Πιερίδη τόν «Ξένο καί άλλα 
διηγήματα» δέν μπορείς νά πεις καλό, δσο κι άν 
τό θέλει·. Τό γράψιμό του είναι στεγνό κι ά
χαρο. Τά δράματά του θολά. Νόημα άπό τό εργο 
του δέν βγαίνει, Έ χεις τήν εντύπωση πώς τό

γράψιμο τόνε βασανίζει πολύ. Άρχιτεχτονική 
γραμμή δέν υπάρχει. Λές καί δέν είνε σίγουρος 
ποΰθε ν’ αρχίσει τό διήγημα καί ποΰ νά τό τε
λειώσει. Ή  υπόθεση μρρφόνεται στό μυαλό του, 
καθώς τό γράψιμο προχωρεί. 'Αλήθεια, ξέχασα ! 
«Ή  έμπνευση έρχεται γράφοντας», άποφάνθηκε 
δ μεγάλος ποιητής τής σημερνής Ελλάδας. α>. π-

ΑΟΓΙΑ ΚΑΙ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α

Τ Ο  ΠΟΛΙ ΤΙΚΟ Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο . — Τά «Έ λ- 
I ληνικά Γράμματα» άπό τό τεΰχος αύτό κα

θιερώνουν πλάι στό φιλολογικό καί επιστημονικό 
δεκαπενθήμερο καί δεκαπενθήμερο πολιτικό. Τήν 
$ολιτική αύτή άνασκόπηση τοΰ δεκαπενθημέ
ρου δέν άρχίσαμε άπό τό πρώτο φύλλο, πρώτα 
γιατί ό διαλεχτός συνεργάτης μας κ. Ν. II. Ά πο- 
στολόπουλος πού τό άνέλαβε δέν είχε τότε τόν 
άπαιτούμενο χρόνο έξ άφορμής άλλης εργασίας, 
καί δεύτερο γιατί ένα πολιτικό δεκαπενθήμερο 
πρίν καθιερωθεί έπρεπε νά μελετηθεί καί κατά 
κάποιο τρόπο νά οργανωθεί. Οί άναγνώστες μας 
δέν πρέπει νά ξεχνάνε δτι τά «Ελληνικά Γράμ
ματα» δέν είναι πολιτικό περιοδικό καί συνεπώς 
ή προσθήκη πού γίνεται δέν έχει άλλο σκοπό 
παρά νά εξυπηρετήσει αυτούς τούτους τούς άνα- 
γνώσιες μας.;Πόσοι κοινωνιολόγοι, δημοσιολόγοι. 
πολιτευόμενοι θά ήθελαν νά έχουν στό ντοσιέ τους 
μιά συστηματική άνασκόπηση τών πολιτικών γε
γονότων τοΰ δεκαπενθημέρου, μιά περιληπτική 
παράθεση τών κυριωτέρων άποκομμάτων άπό τά 
άρθρα ολοκλήρου τοΰ τύπου ανεξαρτήτως πολιτι
κής άιτόχρωσης άφοΰ μάλιστα γνωρίζουν δτι ή 
πολιτική αύτή άνασκόπηση θά είναι απόλυτα άν- 
τικειμενική μιά καί θά δημοσιεύεται σ’ ένα περιο
δικό τελείως ξένο πρός τίς τρέχουσες πολιτικές 
διαμάχες; Ά λλά έκτός άπό τούς δπως δήποτε 
άνακατεμένους μέ τήν πολιτική, τό πολιτικό δε
καπενθήμερο είναι προορισμένο νά εξυπηρετήσει 
καί τόν κάθε άναγνώστη άφοΰ σέ λίγες σελίδες 
θά τοΰ δίδει μιά σαφή καί έπιμελημένη εικόνα 
τών πολιτικών ζυμώσεων τοΰ τόπου του, πού δέν 
μπορούν παρά κάπως νά τόν ένδιαφέρουν. Γιά 
δλους αυτούς τούς λόγους προχωρήσαμε καί πρός 
αύτή τήν καινοτομία μέ τήν έλπίδα δτι προσφέ
ρουμε μιά σοβαρή υπηρεσία στούς αναγνώστες 
μας καί ένα σημαντικό βοήθημα σέ δσους μελε
τούν τήν πολιτική ιστορία μας καί διψούν μιά 
πηγή τελείως άνεξάρτηιη κι αντικειμενική.

0 κ· Π ΑΥΛ ΟΣ  Ν ΙΡ Β ΑΝ ΑΣ — “Ενας διανοούμε
νος τοΰ κύρους καί τής περιωπής τοΰ κ. Παύ

λου Νιρβάνα δέν μπορούσε νά λείπει άπό τό λι- 
γοπρόσωπο μά διαλεχτό έπιτελεΐο τών «'Ελληνι
κών Γραμμάιων». Τή συνεργασία του ό διακε
κριμένος συγγραφέας εγκαινιάζει μέ τό διήγημά, 
του πού δημοσιεύουμε σ’ αύτό τό τεΰχος, ή συνερ-

«ργασία του δέ αύτή θά είναι ταχτική καί ειδικά 
γραμμένη γιά τά «'Ελληνικά Γράμματα». Μέ τήν ευ
καιρία αύτή καί γιά νά Ικανοποιήσουμε άκόμη 
περισσότερο τούς άναγνώστες μας, κάνουμε γνω
στό πως στό ερχόμενο τεΰχος θά δημοσιεύσουμε 
-ολόκληρη τή «Γλωσσική Αύτοβιογραφία» του πού 
είναι ένα άληθινό χιουμοριστικό άριστούργηαα. 
Τήν αυτοβιογραφία αύτή τήν έχει κάμει πρό εί
κοσι καί πλέον χρόνων ό κ. Νιρβάνας διάλεξη 
στήν αίθουσα τών «Παναθηναίων», άλλά τώρα 
τήν έχει τροποποιήσει καί γενικά διασκευάσει γιά 
τά «Έλλην.κά Γράμματα» σέ τρόπο πού αποτε
λεί εργο νέο. Έκτός αύιοΰ είλαι τόσο ώραία καί 
χιουμοριστική ώστε δη ιιοσιεύοντάς την άσφαλώς 
προσφέρουμε κάτι πολύ διαλεχτό καί σπάνιο στούς 
•αναγνώστες μας.

A DRIANO TILGER.—Τά «Ελληνικά Γράμματα» 
μέ Ιδιαίτερη επίσης χαρά αγγέλλουνε δτι εξα

σφάλισαν τή συνεργασία τοΰ μεγαλυτέρου συγ
χρόνου κριτικοΰ τής 'Ιταλίας κ. Adriano Tilger. 
Μέχρι τήι. στιγμής έλάβαμε δύο πρωτότυπες με
λέτες τοΰ Ίταλοΰ διανοουμένου. Ή  μία είναι σύν
τομη καί γενικά τήν τιτλοφορεί «Τό ’Ιταλικό 
Θέατρο άπό τόν Γαβριέλε ντ’ ’Ανούνντσιο μέχρι 
τοΰ Αουΐιζι Πιραντέλλο» καί στήν άλλη αναλυτι
κά καί έκτειαμένα εξετάζει τό Θέατρο τοϋ Πι
ραντέλλο έχοντας ύπ’ δψ ι του ολόκληρο τό εργο 
τοΰ Ίταλοΰ δραματουργοΰ άπό κάθε του άποψη. 
Σέ προσεχή φύλλα θά δημοσιευτούν καί οί δύο

01 ΣΕ ΛΙΔΕΣ  ΜΑΣ.—Μέσα στόν κύκλο τών βελ
τιώσεων πού κάνουν τά «Ελληνικά Γράμματα» 

είναι καί ή μόνιιιη καθιέρωση τών 48 σελίδων. 
Στήν άγγελία ποΰχαμε κυκλοφορήσει τόν περα
σμένο Μάη είχαμε δηλώσει πώς οί σελίδες μας 
θά «κυμαίνονταν άπό 32 ώς 48. Λόγω δμως τής 
ύλης πού έχουμε καί τής άντίληψης πού έπεκράτησε 
νά δίνουμε στούς άναγνώστες μας δσο τό δυνατόν 
καλύτερο καί περισσότερο υλικό, γι’ αύτό μονι
μοποιούμε τόν αριθμό τών 48 σελίδων μέ τήν έλ
πίδα πώς πολύ σύντομα θά βρεθούμε στήν ευχά
ριστη άνάγκη νά τίς διπλασιάσουμε κι αύτές.

Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ.  — Τά «Ελληνικά 
Γράμματα» νιώθουνε μιά έξαιρετική ικανο

ποίηση γιατί στάθηκαν συ> επή σέ δσα ύποσχέ- 
θηκαν στήν άγγελία τους. Ειδικά γιά τή μελέτη 
τής πνευματικής κίνησης στά Βαλκάνια ύποσχε- 
Φήκαμε διαλεχτές συνεργασίες. Ό . τώρα δημο- 
σιέψαμε άρθρα τών κ. κ. Έλλίν Πελίν, Α. Μπα- 
λαμπάνωφ καί Στ. Κωστώφ άπό τήν Βουλγαρία, 
τού Ν. Γιόργα άπό τή Ρουμανία καί τελευταία 
μέ τή μελέτη τοΰ κ. Σ. Παπαδοπούλου σιό προ
τελευταίο τεΰχος και μέ τήν τελευταία του με
λέτη πού δημοσιεύουμε σ’ αύτό γιά τό τούρκικο 
δημοτικό τραγούδι δόσαυε στούς άναγνώστε- μας 
μιά άρκετά σαφή ί'ΐέα γιά τήν πνευματική κ ί
νηση στήν Τουρκία. Έ ξ άφορμής τών μελετών 
αύτών κρίνουμε σκόπιμο νά δηλώσουμε άλλη μιά 
φορά πώ; τά «Ελληνικά Γράμματα» θά τονώ
σουν άκόμη περισσότερο τήν έρευνα καί τή με
λέτη τών βαλκανικών λογοτεχνικών γιατί έχουν 
τήν πεποίθηση δτι ή μελέτη καί ή γνωριιιία τών 
γειτόνων μας πρέπει νά γίνει μιά σοβαρή φρον
τίδα γιά μάς αν άληθινά άγαποϋμε τή Βαλκα
νική, ένδιαφερόμαστε γιά τόν πολιτισμό της καί 
γιά τήν παγίωση μόνιμης ειρήνης μεταξύ τών 
λαών της' ειρήνης πού δέν μπορεί νά νοηθεί πρίν

οί λαοί πού τήν κατοικούνε πάψουνε νά μισούν
ται καί δέν καταβάλουνε σοβαρή φροντίδα νά 
γνωριστούνε καί νά συνεργαστοϋνε.

Α ΛΗΘΙΝΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.—Τό περασμένο τεΰ
χος τών «Ελληνικών Γραμμάτων» τό υποδέ

χτηκε δλος ό αθηναϊκός τύπος μέ πρωτοφανή 
ενθουσιασμό. Ιδιαιτέρως τό «Ελεύθερο Βήμα» 
κι ή «Πρωΐα» τό χαιρέτισαν σάν υπόδειγμα πε
ριοδικού καί τό « Ελεύθερο Βήμα» δέ δυσκολεύ
τηκε νά διακηρύξει πώς είναι φυσικό τά «Ε λλη 
νικά Γράμματα» νά επηρεάσουν τόν άλλο περιο
δικό τύπο.

Ό πω ς τονίσαμε καί άλλοτε, ή προσπάθεια μας 
είναι νά δόσουμε κάτι καλό στόν τόπο μας, κάτι 
πού νά κλείνει μέσα του υγεία καί νά συνιελέσουμε 
δσο μποροΰμε στό ξεκαθάρισμα τοΰ πνευμαιικοΰ 
μας ορίζοντα άπό νόθες καταστάσεις κι όλέθριες 
ψεύτικες επιδράσεις. Αύτό τό κάνουμε μέ θάρρος 
καί μέ θυσία πολλές φορές δημοτικότητας. Τίς 
έφημερίδες αύτές δπως καί δλο τόν άθηναϊκό 
τύτο, πού πάντα άπό τήν πρώτη μέρα τής έκδο
σής μας, μάς βοηθά στό έργο μας, ευχαριστούμε 
καί νιώθουμε ιδιαίτερη συγκίνηση καί ικανοποί
ηση δταν βλέπουμε πώς ό σκληρός άγώνας μας 
δέν παραγνωρίζεται.

ΠΕΡΙΒΟΛΙ ·— Ό  κ. Ξενόπουλος φρονεί ότι δέν 
επρεπε νά διοριστεί καθηγητής σιό Πανεπι

στήμιο τής Θεσσαλονίκης ό κ. Άποστολάκης, 
γιατί, λέει, δέν εχει ένθουσιασμό καί άγαπη γιά 
τό μάθημα πού διδάσκει. Ά ν  έχει ενδιαφέρον, 
πού αύτό ξαίραμε πώς χρειάζεται γιά τή δουλειά, 
τό άπόδειξε άρκετά ό κ. Άποστολάκης μέ τήν 
έργασία του ώς ιά σήμερα, πού είχε σχεδόν δλη 
κέντρο τή μελέτη τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Ό σ ο  γιά τήν άγάπη καί τόν ενθουσιασμό, ό κ. 
Ξ παραδοξολογεί βέβαια. Κατά τόν κ. Ξ ό καθη
γητής τής έγκληματολογίας πρέπει άπαραίτητα 
ν’ άγαπάει τό έγκλημα, κι ό καθηγητής τής ζωο
λογίας τά ζώα.

Εκείνο πού δέν έπέρασε άπό τό νοΰ τοΰ κ. Ξ., 
είναι πώς μεγάλη άγάπη καί μεγάλος πόνος γιά 
τήν έλληνική λογοτεχνία, καθαρή άνιίληψη τής 
αξίας τής λογοτεχνίας σ’ εναν τόπο, πόθος καί 
πίστη γιά ένα καλύτερο αύριο, μόνο αύτά μποροΰσαν 
νά γεννήσουνε τήν οργή γιά τούς έμπορους τών 
γοαμμάεων ποΰ πνίγουνε τόν τόπο μας. Πιότερο 
ένδιαφέρον θά γεννήσουν αύτά στό φοιτητή, παρά 
ή άνάγνωση άπό τήν πανεπιστημιακή εδρα τοί 
πίνακα τών περιεχομένων κάθε νεοελληνικής φαν
τασίωση:, ή τό λυρικό τραγούδισμα τών παιδικών 
μας ενθουσιασμών.

Π ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ.— Ή  θεωρία αύτή τής άγάπης 
πού εκθέτει ό κ. Ξόνόπουλος,δέν άκούγεται πρώ

τη φο*>ά σιόν τόπο μ ις. Έτσι, πρό χρόνων, κάποιος 
άλλος, σήιιερα καθηγητής σίό Πανεπιστήμιο τής 
Θεσσαλονίκης, έλεγε πώς δέν μτορεί νά διευθύνει 
τό λεξικό τής δημιακής γλώσσας ένας άνθρωπος 
πού δέν ιήν άγαπάει, ά ροϋ είταν καθαρευουσιάνος.

ΕΒΡΕΘΗΚΕ.— Στό Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονί
κης, πρέπει νά διοριστούνε, λέει ό. κ. Ξενόπουλος, 

οί καλύτεροι επιστήμονες άνεξάρτητα άπό τΙς 
γλωσσικές τους πεποιθήσεις' «άλλά — ό κ. Ξ. 
γράφει στή μικτή γιατί τό θέμα του εΐναι μισοε- 
πιστημονικό — άλλά ποιος θά ήμποροϋσε νά τούς 
υποδείξει καί να τούς διορίσει αυτούς τούς κα-



λυχέρους αποκλειστικώς ; νΟχι βέβαια ό κ. Δελ- 
μοΰζος, οίκε ή Οικουμενική Κυβερνησις.» Ό  κ. 
Ξ. πού βρήκε δυό άντικαιαστατες γιά τόν κ. 
Άποστολάκη (δυό επιστήμονα πού και αγαπούμε 
και έκιψονμε άλλωστε), ό κ. Ξ. πού διόρισε κιό
λας πλήθος νεοέλληνες ποιητές καί διηγηματο- 
γράςρους Ιεχει βλέπετε κι α γ ά π η  αύτός καί ενθου
σιασμό γιά τή νεοελληνική λογοτεχνία) είναι έν- 
δεδειγμένος. "Η τουλάχιστον μιά έπιτροπούλα, 
όπου νά είναι Πρόεδρος ό κ. Ξενοπουλος.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ.— Ά πό μερικούς συγγρα 
φεΐς πού μά; έστειλαν τά βιβλία τους λάβαμε 

γράμματα oca όποια παραπονιούνται γιατί τά 
βιβλία τους δέν κρίνουνται Τό περιοδικό γιά νά 

λείψει κάθε παρεξήγηση είναι υποχρεωμένο νά 
δηλώσει τά έξης : Κάθε βιβλίο πού στέλνεται 
έχει δικαίωμα ν’ αναγγελθεί, δέν μπορεί όυως 
ν’ απαιτήσει και νά κριθε». ’Εμείς δσα λαβαί
νουμε τ* άναγγελλουμε και τά στέλνουμε στόν κ. 
Φ. Πολίτη ό όποιος κρίνει όσα κατά τή γνώμη 
του—όπως άλλως τε τό δήλωσε καί ό ϊδιος—είναι 
αξια κρίσεως. Τ ’ άλλα, μοιραία, ας ικανοποιηθούν 
με τήν άπλή άναγγΛια άφοΰ δέν είναι δυνατόν 
νά γίνει διαφορετικά. Γιά ένα μόνο νά είναι βέ
βαιοι. Πώς ιό κάθε βιβλίο πού φθάνει στά «Ε λλη 
νικά Γραμμαια»εϊτε άνήκει σέ γνωστό, ειτε άνή<ει 
σέ άγνωστο συγγραφέα, διαβάςεται^μέ κάθε προ
σοχή.

ERRATA.— Είς τό σημείωμα τοΰ κ. Τ. Παπα- 
τσώνη γιά τήν Κελ ική Τέχνη πού δημοσιεύ

τηκε aco 4,J τεΰχος εγινε κάποιο τυπογραφικό 
λάθος πού αλλάζει τελείως τό νόημα. Γι αύεό 

ό άναγνώστης, όπου τυπώθηκε κατα λά&ος «γαλ* 
λική γλώσσα—γαλλικό ιδίωμα» νά τό διορθώσει 
καί νά διαβάσει «γαελική γλώσσα καί γυελικό 
ιδίωμα», γιατί άλλιώακα θά πληροφορηθεΐ τό 
τερατώδες ότι ή γαλλική γλώσσα είναι άγνωστη 
σέ όλον τόν κόσμο !

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Κ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ

Ό  διακεκριμένος συνάδελφος κ. Ν. Καρβούνης 
μάς έστειλε τήν παρακάτω επιστολήν έξ αφορ
μής τοϋ σημειώματος μας γιά τήν λέξη «διάνεμα».

Φίλε κ. Μπαστιά,
* Η  παρατήρησή σας, οτι οι Ρωμιοί ντρε

πόμαστε να φανούμε πώ ς αγνοούμε μιά 
λέξη γαλλική, τδχουμε δμως κρυφό καμάρι 
νά μή μαθαίνουμε τή γλώσσα μας—παρα- 
τήρηση π ου τήν επροκάλεσε ή ασυνήθιστη 
λέξη δ ι ά ν ε μ α  στό ώραΐο διήγημα τοϋ 
κ. Γ. Πολίτη—είναι άδικη και δέ βασίζεται 
σε καμμιά πραγματικότητα.

* Α ν υπάρχουν ενας - δυό γράφοντες 
π^υ νά τή δικαιολογούν, ή γενίκευση μένει 
πάντα αδικαιολόγητη και φανερώνει μ ικρό
ψυχη προσοχή σ άτομα, ενώ εκείνο που  
ενδιαφέρει είνε ό λαός.

Ό  λαός αύτός αγνοεί τή γαλλική και 
ξαίρει πολύ καλά τή γλώσσα του *'Αν ή 
λεξί] δ ι ά ν  εμ  α του είναι άγνωστη—αδιά
φορο αν τήν ξαίρουν ή δχι οί «γράφοντες ■ 
— αυτό θά σημαίνει δτι είταν πάντα τοπική  
καί δεν απλώθηκε γενικόιερ α. Τούτο, 
βέβαια, δεν εμποδίζει νά τή χρησιμοποι
ήσει ενας συγγραφεύς, άφοϋ είναι τόσο

γραφική και εκφραστική. *Ίσως μόνον νά' 
εΐτανπροτιμότερο νά μή βρισκόταν στόντίτλο 
ένός διηγήματος, ώστε ή προσοχή εκείνου 
που θά τό διάβαζε νά τραβιέται έξ αρχής 
στή γλωσσολογία, είς βάρος τής ουσίας 
του διηγήματος.

* Αλλά τό ζήτημα δεν είν' αυτό. ‘ Ο,τι 
μοΰ εκαμε κυρίως εντύπωση άπό τήν παρα
τήρησή σας είταν ό τόνος της, ενας τόνος 
υπεροχής έπ ιπληχτική; προς τούς «Ρ ω 
μιούςy> γιά δυό άνύπαρχτα αμαρτήματα 
τους : δτι προτιμάνε τή γαλλική άπό τή 
γλώσσα τους και δτι με τήν προτίμησή  
τους αύτή άφίνουν και νεκρόνονται λέξεις 
εκφραστικότατες σάν τό δ ι ά ν ε μ α .  Και 
γιά νά καταλάβετε καλύτερα τ ί θέλω νά 
πώ , φαντασθήτε πώ ς τό περιοδικό σας 
είταν αγγλικό και σκεφθήτε τί εντύπωση  
θά σας ε'κανε μιά τέτοια γενική παρατή
ρηση πρός τόν άγγλικό λαό γιατί κάποια  
λέξη τής εποχής τής Ελισάβετ, πού βρί
σκεται στόν Σαίξπηρ ή στήν cΑγία Γραφή, 
είναι σήμερα άμεταχείριστη ή άγνωστη στόν 
πολύ λαό,

eΗ  *βάσανος» τής μεταφράσεως είναι 
πάντα χρήσιμη, διότιή λογική είναι ήΐ5ια σ 
δλες τις γλώσσες.

Με πολλή φιλία  
Ν·  Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Η Σ

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η  ΒΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑΦ ΙΑ

ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, δ ρ α μ α  ει ς:  
Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  Τ Ρ Ε ' Σ .  Π Ρ Ω Γ Η Ν  Φ Ο Ρ Α Ν  Ε Κ Δ ^ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  
ΕΚ Τ Ο Υ  Α Ν Ε Υ Ρ Ε Θ Ε Ν Τ Ο Σ  Α Τ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Τ  [ί Π Ο  Λ Α Μ 
Π Ρ Ο Υ  Α Σ Τ Ε Ρ Η  (δ·  Κ Α Ρ Α Χ Α Λ Ι Ο Τ )  Α Θ Η Ν Α Ι ,  1927·

Ό  κ. Καραχάλιος είναι λίγος καιρός πού δη- 
μοσίεψε τήν ’Ολυμπιάδα τοΰ Ρήγα, πού είναι 
μειάφραση τοΰ έργου τοΰ M etastasio. Ή  έκ
δοση άνέκδο ου έργου χοΰ Ρήγα έπρεπε νά γίνει 
αντικείμενο μιας κάποιας συζήτησης τόσο στόν 
καθημερινό, δσο καί σιόν περιοδικό τύπο. Τί
ποτα δμως Ή  έκδοση πέρασε απαρατήρητη κι 
οΰτε ένας λόγος γράφιήκε γι’ αύτήνε. Είναι κι’ 
αύιό φανέρωμα τοΰ κοίσιμου καιροΰ, πού πέρνα 
η πνευματική μας ζωή. Φανερώνει πόσο σεβό
μαστε δσους δούλεψα ε καί χαντακωθήκανε γιά  
νά μάς λευιερώσουνε κι άκόμα πόσο σκοτιζό
μαστε γιά τήν έθνική μας φίΛολογία κι είδικώ- 
τερα γιά τά νεοελληνικά

Γό δράμ ι τοΰ M etastasio μεταφρασμένο άπο 
τό Ρήγα έχει έκδοίΚϊ τρεις ώς τά τώρα φορές, 
μέ τόν τίτλο ’Ολύμπια. Δράαα τοΰ άββα Μεια- 
σιασίου τον Ίταλοΰ, αεταφρ α σ θ t: ν εις την ή με 
τέραν διάλεκτον [νιτό Ρήγα Βελεντινλη] πρώτη 
φορά στή Βιέννη ιό 1797 σχ 8 ’ μικρό), δεύιερη 
σιήν Οφένηςτό1815 (σχ. το ίδιο) καί τρίτη στή 
Μόσκβα τό 1820 (σχ. 8 ' μεγάλο) Τελευταία ό κ. 
Καραχάλιος έδημοσίεψε τό έργο άπό ανέκδοτο 
χ)φο τής Ίστορ. και Έθνολ. Εταιρίας. Τό χ|φο, 
καεά τήν πληροφορία τοΰ έκδοτη, έχει 65 σελίδες, 
είναι σχ. 16° κι’ ανήκει στόν Γ. Κορφιωιάκη, πού 
τό κληρονόμησε άπό τόν πατέρα του Γρήγορή’ 
στόν τελευταίο τό είχε χαρίσει ό αρχιμανδρίτης 
κ’ έπειτα έπισκοπος στή Μονεμβασία Παγώνης. 
Κατά τή γνώμη τοΰ εκδότη «είναι ενδεχόμενον

νά τό ελαβεν έν Βιέννη καθ’ ήν έποχήν ό Ρήγας 
κατερχόμενος είς τήν Τεργέστην δπου καί συνε- 
λήφθη μειά τών άπαραιιήτων πρός τόν σκοπόν 
του επαναστατικών έφοδιων. άφήκε τά τότε πλέον 
άχρηστα είς αΰιόν νεανικά έργα είς τούς φίλους 
έν Βιέννχ) πριν ή κατασχεθώσι τάλλα έκεί άφε- 
θένια πράγματά του ύπό τών Αυστριακών άσιυ- 
νομικών άρχών».

Εκείνο πού άμέσως μάς χτυπά στό μάτι είναι, 
πού ή έκδοση είναι όλότελα διαφορετική άπό 
τίς άλλες έκδοσες τοΰ έργου. Αύ:ό γίνεται φανερό 
1) άπό τόν τύλο τοΰ έργου (οί παλιότερες έκδο
σες έχουνε τίτλο ’Ολύμπια , ή τελευταία ’Ολυμ
πίάς) 2) Ά πό τήν πρώτη λέξη, ώς τήν τελευταία 
καί 3) άπό τόν τύπο τής μετάφρασης: οί παλιό- 
τερες έκδοσες είναι έμμετρες, ή καινούργια πεζή. 
Γιά νά δόσω μιάν ιδέα τής διαφοράς άντιγράφω 
μερικές γραμμές άηό τήν νπόθεση  τοΰ εογου : 
«Κ/ιεισθενης ό Βαοιλεύς τής Σικυώνος (λέγεται 
τώρα Βασιλικά, κείται δέ είς τόν Κορινθιακόν 
κόλπον) θελονιας νά ύπανδρεύσχι τήν περίφημΟν 
διά τήν ώραιόιητά της κόρην του Άρισιεαν, μέ 
Βασιλέως υ,όν, όποΰ νά ένίκησε είς τους ’Ολυμ
πιακούς άγώνας, έκήρυξε τήν άπόφασίν του, έσυ- 
νάχθησαν έπί τούτιρ πανταχόθεν συζητηιαί, έν 
οίς και ό Λυκίδας υ ός τοΰ Βασιλέως τής Κρή
της, έλθών είς περιήγησιν διά νά λησμονήσχ| τόν 
έρωτα, όποΰ είχε συλλάβει παρά τήζ ’Αρνή ης 
Κρητικής ήγεμυνιδος παρά βουλήν τοΰ πατρός 
του, φίλ· ς ειλικρινής τοΰ Μεγακλέους εύγενοΰς 
Αθηναίου ώς λυιρώσας τήν ζωήν του κινδυνεύ- 
σασαν είς Κρήτην άπό λησιάς . , (Ά πό τις 
παλιότερες έκδοσες). Από τήν έκδοση την νε- 
λευταία: «Έγεννήθησαν είς τόν Κλεισθένην Β α 
σιλέα τής Σικ· ώνος δύο τέκνα δίδυμα δ Φίλιππος 
καί ή Άριστέα. Ά λλά συμβουλευθείς άπό τό 
μαντεϊον τών Δελφών περί τοΰ κινδύνου, τόν 
όποιον ήθελε διατρέφει, τοΰ δτι θέλει φονευθεΐ 
παρά τοϋ ίόίου αύεοΰ υίοΰ, δια συμβουλής τοϋ 
ίδιου Μανεείου άπέρριψε τόν πρώτον καί διεφύ- 
λαςε τήν δευιέραν.» Δε νομίζω άσκοπο νά δόσω 
δυό γραμμές κι’ άπό τήν Α' πράξη, Α' σκηνή (άπό 
τίς παλιότερες έκδοσες:)

Λνχ. Άμύντα, άιεφάοιοα, είς μάιην μ Η βαστάζεις. 
Ά μ . Λνχ δα, οτάοον, α κου ι! αχ! πώς δεν μετριάζεις;

Πώς δεν κρατείς ποτε ποτέ αντην την τόοην βίαν,
Τό πνεναα τό άκά8ε»τον, τ»ν προπε’η καρδιάν !

Ά πό τήν έκδοση τοΰ Καραχάλιου τό ίδιο:
Λυχ. Άπεφάοισα, Αμννια, ουμβυνλην πλέον δεν &έλα> 
Αμ. Λυχίδα, ακοναον, μετρίαοον—παρακαλώ— μίαν

[ο-ιγμην
αυτό τό βίαιον και άννπόμονον πνενμα οον.

Μά έκδοτης μή θέλοντας ή κα* μήν μπορών- 
xac, νά μά; δοσει μιά έξήγηση στό κάπως δυσκο- 
λοξήγητο αύτό ζή[ημα, αύθαίρετα μάς λέει στόν 
προλογο: «Ή  άλλη πρό πολλοΰ γνωσιή έμμετρος 
μειάφρασις τής Ό /υμ π ιά δ ος  δέν είναι έργον τοΰ 
Ρήγα . 'Η γνώμη αύτή flvai φυσικά πολύ αυθαί
ρετη. Οί μαρτυρίες, πού έχουμε γιά τή γνησιό
τητα τής παλιάς μετοφράσης τοΰ Ρήγα είναι 
ατράνταχτες καί θ’ άπρεπε δ κ. Καραχάλιος προ- 
τοΰ καιαπιαστεΐ μέ τό ζήτημα νά τίς άξιώσει 
μιά μαιιά. Ό  μακαρίτης Λάμπρος «Άποκανύψεις 
περί τοΰ μαρτυρίου τοΰ Ρήγα, Έ ν Ά θ ., 1892, 
σελ. 26) γράφει: «"Οτι δέ πράττει ό Βενδότης, 
δ Σακελλάριος, ό Άργέντης διά ιόν Άνάχαρσιν, 
τοΰτ’ αύτό πράττει δ έν Τεργέσεχι Αντώνιος Κο-

ρωνιός διά τόν Ή θιχόν Τρίποδα , δστις έξετυπώθη» 
είς 908 άνατυπα παρά τφ Μαρκίδχι Πούλιου»- 
Κι ό Λάμπρος δέν τά έγραφε αύτά άμαριύρητα, 
άλλά βασισμένος σάς πηγές (Ανέκδοτα έγγραφα, 
περί Ρήγα Βελεστινλή καί τών σύν αύτφ καρτυ- 
ρησάνιων ύπό Αίμ. Λεγράνδ—Σπ. Π. Λάμπρου,, 
Έ ν Ά θ ., σελ. 61 β') \  Ό  εκδότης λοιπόν είχε 
χρέος ν’ άναιρέσει τήν επίσημη αύτή μαρτυρία 
καί κατόπι νά γράψβ δσα έγραψε. Ή  δική μου 
γνώμη είναι, πώ; ό Ρήγας, μή δντας ίσως ικα
νοποιημένος άπό τήν πρώτη του μετάφραση, 
έκαμε καί δεύτερη, πού δέν πρόφτασε νά τηνέ 
δημοσιέψει.

Μέ τήν έλπίδα νά ξαναγυρίσω στό ζήτημα- 
αύτό άλλοτε θά κάμω καί μερικές άλλες παρα
τήρησες. Ε μείς ξ<ιίρουμε, πώς στόν πρόλογο 
κάθε έκδοσης ξετάζει δ έκδόιης δλα τά ζητή
ματα τά σχετικά μέ τό κείμενο πού δημοσιεύει. 
*0 εκδότης δμως τοΰ κειμένου πού κρίνουμε, 
μόλο πού θά τοϋ είτανε πολύ εύκολο, τίποτ’ άπό 
όλα αΰιά δέν κάνει. Έ τσι περιγράφοντσς τό 
Χ]φο μάς λέει. πώς τό σχήμα τ on είναι 16ο χω
ρίς νά τό δρίζχι μέ πιόιερη άκρίβεια (μήκος ;Χ  
πλάτος). Έπισης, άφοΰ πρόκειται γιά έργο θεα
τρικό, θά θελαμε νά μά: σημείωνε άν παρασιά- 
θηκε σιό θέατρο καί πότε κοί σ’ αύτό είχε βοή
θημα τή μελέτη τοΰ κ. Ν. Λάοχαρη, άειό την 
ιστορίαν τοΰ νεοελληνικού θεάτρου. Τά έν Ά θ ή -  
ναις, Κ εφ . Α' (Ελληνική Έπιθεώρησις, τεΰχ. 
214 225 (1925), σελ. 4 κ. π. ) Άκόμα θά παρα 
τηρήσω, πώς τίποτα δέ γράφει γιά τήν παλβά 
μειάφραση μόλο πού βγήκε τρεις φορές. Καί 
κοντά σ’ αύτές τές παράλειψες καί τά μεθοδολο
γικά λάθη. έχουμε καί τήν έκδοση τοϋ κειμένου, 
πού κάθε άλλο παρά μπορεί να μάς ένθουσιάζει ί 
Ό  έκδοτης άγνοεϊ όλότελα ιόν τρόπο, πού δη- 
μοσιεύουνται τά κείμενα.

ΚΩΝΣ. ΑΜΑΝΤΟΥ,  ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ [ ι θ η ν α ,  19^7/ f Σ Ε Λ .  ια 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  ΕΚ ΓΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  Τ Η Σ  Α Κ Α Δ Η 
Μ Ι Α Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν ,  2,  1927, Σ Ε Λ .  305 - 3I S) .

Σι:ό Ιο τεΰχος τοΰ περιοδικοΰ μας σέ μιά ση
μείωση είχα άναγγείλει τήν άνακοίνωση τοΰ κα
θηγητή κ. Ά μαντου κ- είχα έπιφυλαχιεϊ, νά 
γράψω γι αύτηνε πλατιά σά δημοσιευότανε. Σή
μερα βρίσκουμαι στήν ευχάριστη αύτή θέση Ό  
συγγραφέας στό τελευταίο του ταξίδι στή Βιέννη 
προσπάθησε νά ξακριβώσχι ο.ί πραγματικά βρί- 
σκουνται στ’ αυστριακά άρχεΐα άνεκδοτα έγ
γραφα σχετικά μέ τό Ρήγα, δπως γράφτηκε 
πριν λίγο καιρό σας φηιιερίδες. Ή  ερευνά του 
είχε εύχά^ιστ,α άποτελέσματα γιατί ό νέος φά
κελος έχει εξήντα έγγραφα κι άπό αύτά μο
νάχα τρία είναι γνωστά άπό τήν έκδοση Le- 
grand Λάμπρου Τά νέα έγγοαφα, κατά τόν συγ- 
γριιφέα, συμπληρώνουνε τήν έκδοση τοΰ Legrand- 
Λάμπρου. Γιατί ένώ ή σειρά τοΰ Legrand δέν 
περιέχει κανένα έγνραφο τοΰ Δεκέμβρη του 1797 
και λίνα τοΰ Γενάρη τοΰ 1798, ή καινούργια 
σειρά έχει παραπολλά έγγραφα τοΰ Δεκεμβρη 
τοΰ 1797 καί τοΰ Γενάρη τοΰ 1798- Μα στή νέα 
σειρά δέν υπάρχει κανένα έγγραφο τοΰ Μάη καί 
τοΰ ’Ιούλη τοϋ 1798, ένώ ή σειρά τοΰ Legratid- 
Λάμπρου έχει μερικά.

1 Πρβλ. Κ. Άμάντου, Νέα έγγραφα περί Ρήγα 
Βελεστενλή (Ακαδημία Αθηνών) σ. 9.



Τά έγγραφα είναι σχετικά: 1) μέ τή σύλληψη 
καί τήν απόπειρα αύτοχτονίας τοΰ Ρήγα, 2) μέ τίς 
σχέσες πρός τόν Ναπολέοντα καί 3) μέ τούς συ
νεργάτες τοΰ Ρήγα, πού δέν παραδοθήκανε στούς 
Τούρκους καί πού δέν είχαμε γι’ αυτούς καμιά 
πληροφορία.

1. Ά πό τό πρώτο έγγραφο (-0 Δ]βρη 1797) μα
θαίνουμε άκριβώς τή μέρα, πού έγινε η σύλληψη 
τοΰ Ρήγα καί πού μάς εύανε άγνωστη γιά τήν 
«ρα: είναι ή 19 Δεκ. 1797. Ά πό τά νέα έγγραφα 
μαθαίνουμε άκόμα τά σχετικά μέ τήν απόπειρα 
τής αύτοχτονίας τοΰ Ρήγα. Πάμπολλα έγγραφα 
σχετίζονοαι μέ τόν αύτοιραυματισμό τοΰ Ρήγα, τή 
θεραπεία του, τήν άμοιβή άκόμα τοΰ γιατροϋ. 
’Εξαιτίας τή λαβωματιά του, καθώ; μάς πληρο
φορούνε τά έγγραφα, μεταφέρθηκε ό Ρήγας στή 
Βιέννη μόλις στις 14 τοϋ Φλεβάρη.

2. "Οσο γιά τίς σχέσις τοΰ Ρήγα μέ τόν Ν απο
λέοντα τά έγγραφα εΐναι πολύ άποκαλυπτικά. 'Η 
δημοσίεψη τής σειράς Legrand Λάμπρου, καθώς 
κ’ ή μελετη το" Λάμπρου, αποδείξανε αστήριχτη 
τή διάδοση, πού πρώτα κυκλοφόρησε ό Περαιβός, 
πώς τάχα ό Ρήγας είχε σχέσες μέ τόν Ναπο
λέοντα. Τό ζήτημα αύιό ξεκαθαρίζεται όλότελα 
μέ δυό πολύτιμα έγγραφα τής νέας σειράς. Ε π ι 
στολή τοΰ Brechet πρός τόν Brigido καί απάντηση 
τοΰ τελευταίου πρός τόν πρώτο. Κατά τή γνώμη 
τοΰ συγραφέα, τά έγγραφα αύτά σαφηνίζουνε 
όλότελα τό ζήτημα. Προχωρώντας ό σ. παρατηςεί, 
πώς ή σύλληψη ιού Ρήγα έγεινε στις 19 Δ]βρη 
1797 καί μόλις σάς 5 τοΰ Φλεβάρη 1798 ενέργησε 
ό Brechet καί μάλιστα έπειτα από παράκληση τοΰ 
Ρήγα, γενάμενη στις 3 τοΰ Φλεβάρη, δπυυ επ ί
τηδες σημειώθηκε, πώ; ό Ρήγας είτανε διερμηνεας 
τάχα τοΰ γαλλικού προξενείου στήν Η γεμονία τής 
Βλαχίας καί πώς είχε έπισιολή πρός τόν Ναπο
λέοντα. Ά ν  αύτά είδανε άληθινά, ξακολουθά ό 
<}., ή ενέργεια τοΰ Brechet θά εΐτανε γρηνορό- 
τερη καί θά τηνέ λόγιαϊε ή αστυνομία. Μά ή 
■άργητα τής ενέργειας τοΰ Brechet ερμηνεύει καί 
τή γέννηση τοΰ θρύλου. Φαίνεται, πώ; άφοΰ μετα
φέρθηκε ό Κορωνιός στήν Τεργέσιη σάς 18 τοΰ 
Γενάρη αρχίσανε νά σκέφτονται γιά ενέργεια τοΰ 
Brechet κι’άπό τίς παρασκηνιακές αύίές ενέργειες, 
κατά τόν συγγραφέα, διαδόθηκε πώς ό Ρήγα. 
είχε άπάνω του γράμματα πρός τόν Ναπολέοντα. 
Τόν έμυεσο τρόπο νά έρθουνε σ’ επικοινωνία μέ 
ιούς Γάλλου, οί συνεργάτες τοϋ Ρήγα μαρτυροϋν 
καί δυό έγγραφα τής νέας σειράς—δυό αντίγραφα 
«πιστολών τοΰ Πέτροβιτς πρός τόν Γάλλο abbe 
L ieyes Σ αύτά, κατά τόν κ. Ά μαντο, παρα- 
καλεΐ ό Πέηροβιτς τό ναλλικό έθνος, νά ενεργήσει 
γιά τή λευτεριά τής Έ ίλάδος. Γιά τίς δυό αύιές 
«πισιολές παρατηρεί γενικά ό συγραφέας: «Περί 
τών επιστολών γράφει ό P ergen τρός τόν Αότο 
κράιορα τήν 21 Φεβρουάριου 1798 καί επομένως 
βλ’-πομεν δτι καί ή έπίκλησις τής βοήθειας ιών 
Γάλλων είναι άρκετά όψιμος καί ίσως προήλθεν 
έκ της σκέψεως νά προκληθχί κατά τινα τρόπον 
έπέμβασις υπέρ τοΰ Ρήγα. Εις τό σημεϊον λοιπόν 
τών σχέσεων τοΰ Ρήγα πρός τούς Γάλλους είναι 
διαφωτιστικώτατα τά νέα έγγραφα...»

8. ’Ενώ γιά τοΰς συνεργάτες τοΰ Ρήγα, πού μαρ
τυρήσανε κι’ αύτοί (Εύσ;ράτιος Άργέντης, Δημ. 
Νικολίδη:, Ά ντ Κορωνιός, Ίω. Καρατζάς, Παν. 
’Εμμανουήλ, Ίω. Εμμανουήλ καί Θεοχ. Τουρούν- 
ζιανες, είχαμε εξαίρετη πηγή ένα άπό ιά έγγραφα 
τής σειράς τοΰ Legrand, γιά τού·: Φίλιππο Πέ-

τροβιτς, Γεώργιο θεοχάρη, Γεώργιο Πούλιο, 
Κωνσταντίνο Τσίλλιο καί Κωνσταντίνο Δούκα, 
Αύστριακούς καί Ρώσους ύπήκοους, πού δέν 
παραδοθήκανε στούς Τούρκους, γιά πρακη φορά 
άπό τά νέα έγγραφα έχουμε πληροφορίες. Τά 
έγγραφα πού έχουνε σχέση μ’ αύιούς είναι ή 
έκθ-ση τής Ανώτατης Αστυνομικής Διεύθυνσης 
(18 τοΰ Απρίλη 1798) καί τό υπόμνημα τοΰ 
Pergen πρός τόν αύτοκράτορα (25 τοΰ Απρίλη  
1798). πού σιηρίζεται στήν έκθεση. Ό  συγγρα
φέας δημοσιεύει κατόπι τίς σπουδαιόιερες πλη
ροφορίες, πού μάς δίνουνε τά έγγραφα σχετικά 
μέ αύιού; τούς σχεδόν άγνωστους ώςτά σήμερα συ
νεργάτες τοϋ Ρήγα καί κλείνει μ’ αύιές τήν ανακοί
νωσή του. Ό  συγροφέας τήν ανακοίνωσή του— 
πού ή συντομία της συναγωνίζεται μέ τό πλοΰτος 
καί τήν άκριβολογία τοΰ περιεχομένου της— τή 
χαραχτηρίζει προσωρινή καί δίνει τήν ΰπόσκεση 
νά έκδόσει κατά τόν υποδειγματικό τρόπο ιοϋ 
Λάιιπρου τά έγγραφα. Τό ευχόμαστε καί τό ελ
πίζουμε. Μάλιστα σεό ξώφυλλο κάποιου βιβλίου 
τής σειράς τοΰ «Συλλογου πρός διάδοσιν ώφε- 
λίμων Βιβλίων», είδαμε τήν άγγελία τής έκδοσης, 
πού θά γίνει στήν «Ιστορική καί Λαογραφική 
Βιβλιοθήκη».

Ν Ε Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Ν Η Μ Ω Ν  ( ς π · Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ ,  Τ Ο Μ .  21,  
Τ Ε Ϊ Χ .  α ' 1 Ε Λ -  96) ·

Είναι λίγες μέρες, πο'’βγήκε τό τεΰχος τοΰ ΝΕΟΥ  
ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΟΣ πού άγγέλνουμε. Τά 
περιεχόμενά του άξιόλογα όλα τους άξίζουνε τήν 
προσοχή κάθε είδικοΰ.

Μά καί οί πολλοί δέ θά είιανε άσκημο νά 
διαβάζανε τίς μελέτες τοΰ M iller, πού δημοσιεύ- 
ουνται στό τεΰχο; αύτό, καθώς καί κείνες πού 
δημοσιευτήκανε σέ προηγούμενα τεύχη καί πού 
μάς δίνουνε εκλαϊκευμένη τή βυζαντινή καί βυ- 
ζαντινοφραγκική ιστορία.—’ Επιστολαι τοϋ Β ιεν- 
ναίου κώδιχης Phil. (jr. 342. σελ. 3 —29 . Σ η 
μειώσεις περι τής έν Πελοποννήσφ Βενετοκρα- 
τίας, σελ. 3 0 — 37 . Ό  6 j i ’ αριθμόν 6 β 8  κώδιξ 
της μονής Πάτμου, σελ. 3 8 —42 . ”Ερ±υναι εν τοϊς 
άρχείοις και rats βιβλιοθήκαις Ρώμης, Βενετίας, 
Βουδαπέστης κα'ι Βιέννης, σελ. 4 3 —ο2. Τό ΰπ ' 
αριθμόν Ρ Ο Σ Τ ' κατάλοιπον, σελ. 5 3  5 5 . Οΰΐλ-
λιαμ Μίλλερ, Ή  Μαρκιωνία της Βοδονίτσης, 
σελ. 56  —80 . Τοϋ ίδιου, Η  δέσποινα τών Θερμο
πυλών, σελ. 8 1 —8 6 . Τοϋ ίδιου, Ε κδρομή εις 
Εύβοιαν, σελ. 8 7 —9 1 , Ειδήσεις, σελ. 9 2 —9 6 .

Ε ·  Π.  Φ Ω Π Α Λ Η Σ

Η Ξ Ε Ν Η  ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗ  
ΚΑΙ Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  Κ ΙΝΗ ΣΗ

ΣΤΗ  Γ Α Λ Λ ΙΑ
ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΣΟ 

Jean G ir a u d a u x  : < E £lantine> . Σπάνιο
φαινόμενο όπτιιμσμοϋ στή γαλλική λογοτεχνία ό 
Jean fc iirau d ou x , είναι ίσως ό μόνος άπό τούς 
σύγχρονους μυθκκοριογράφους, πού αποφεύγει 
νά ζωντανεύει στά ρομάντσα του τίς θεωρίες τοΰ 
Φ^όϋντ πράγμα πού έχει καταντήσει μόδα τά 
τελευταία αύτά χρόνια. Στά νεότερα ρομάντσα 
του δέν υπάρχει οΰτε σκιά σεξουαλισμοΰ, ενώ ό 
αισθησιασμός οργιάζει. Στήν Bella , τό προτελευ
ταίο μυθιστόρημά του, μάς παρουσίασε γιά πρώτη

φορά σιό πρώτο πλάνο, δυό εραστές τής ίδιας 
γυναίκας. Σιήν Eglantine τήν όμογάλαχτη, θά 
μποροΰσε νά πει κανείς, άδερφή τής Bella , μάς 
δίνει δυό γέρους ερωτευμένους μέ τήν ίδια νέα, 
δμορφη κ’έλαφρή γυναίκα:

Ή  Eglantine, ΰπηρέιρια σιό σπίτι τοΰ γέρου 
μαρκήσιου de pcu tranges , άντικαθιστά μιά μέρα 
τή μαγείρισσα κι άνεβάζει τό πρωί τή σοκολάτα 
τοΰ μαρκήσιου στήν κρεββατοκάμαρά του. Ό  
μαρκήσιος κάνει πώς κοιμάται γιά νά μπορεί νά 
παρακολουθήσει τή χαριτωμένη ύπηρετριούλα του, 
πού παίζει μέ τά διάφορα άνιικείμενα τοϋ δωμα 
τίου του. Ά πό τήν ημέρα εκείνη χωρίς ποτέ νά 
μιλήσουν συνδέονται ψυχικά ό γέρος μαρκήσιος 
κ’ ή ΰπηρέτριά του, πού έξακολουθεϊ νά τοΰ φέρ
νει κάθε πρωΐ τό πρόγευμά του στό κρεββάτι 
του. Μιά άπό ιίς πολλές μέρες ό μαρκήσιος μα
θαίνει πώς ή Eglantine  παθαίνει άπό αναιμία 
καί δέ διστάζει γιά νά τή σώσει νά προσφέρει 
τό γηλάζο αίμα του. ‘Η Eglantine άπό τήν άλλη 
μεοιά βρίσκει τόν μαρκήσιον τοΰ γούστου της, 
γιαιί άγαπάει τούς ήλικιωμένους, πού τής δίνουν 
τήν έντύπωσι τής σιαθερότητας Σ ’ αύτό δμως 
τό μεταξύ γνωρίζεται καίμέ κάποιο πλουσιάκατο 
έβραίο τραπεζίιη, τόν M o ise : Ό  μαρκήσιος 
τής πρόσφερε τό αίμα του, ό M eite  μέ τή σειρά 
του τής προσφέρει κοσμήματα καί πλούσια δώρα 
Μ’δλα τοϋτα ή Eglantine άγαπάει τόν γέρο Αρι
στοκράτη. Ό  F cntrant es  όμως δέ θέλει νά τό 
πιστέψ ι κ’ ή E Ja p iin e  άρχίζει ένα άπελπισμένο 
άνθρωποκυνήyi γιά \ά  τόν κατακτήσει, πού κατα
λήγει άδοξα γι αυτήν σέ μιά σκηνή όμοια μέ 
τήν άρχική σκηνή τοΰ ρομάντσου. *Η Eglantine  
παρακολουθεί ένα πρωί τον ΰτ\ο  τοΰ μσρκήσιου 
καί φεύγει άποφασισμένη νά βρει άλλοΰ τή χαρά 
τής άγάπης.

Ή  πάρα πάνω ανάλυση δέν δίνει παρά μιά 
φτωχή ιδέα τής άξίας τοΰ ρομάντσου, πού είναι 
γραμμένο σέ στύλ πεζοΰ τραγουδιοΰ καί μ’ έξαι- 
ρετικό κέφι.

J e a n  C a s s o u : « H a r m o n ie s  v ie n n e is e s » .
Ψυχαναλυτικό, λυρικό ρομάντσο, δπου ίστοροΰνται 
οΐ έρωτικές νύχτες ένός ζευγαριοΰ σιή Βιέννη.

G a s to n  C h e r a u : mL’ e^ a ree  s u r  la  r o u 
te» . Νατουραλιστής καί ρεαλιστής ό CA£<au, ενα 
παράξενο κράμα Μωπαοάν καί Ζολά, έχει τό 
έξαιρεακό προτέρημα νά σχετίζει αρμονικά τή 
φαινομενική άλήθεια καί τό εσώτερο έγώ τών 
ηρώων εου Τούς κατέχει <·ψυχί)τε και οώματι» 
και δέν έκδηλόνει τίποτα, πού 'ά  μήν είναι άμεσο 
άποτέλεσμα μιάς προδιαγεγραμμένης ψυχοσύνθε
σής τους.

Ό  Γκαλουά, ή κυρία Ά γκαίν κ’ ή κόρη της 
Ζερτρύντ, οί πρωταγωνιστές τής · Παραπλανημέ
νης στό μεγάλο δρόμο» μένουν στή μνήμη μας 
μειά τό διάβασμα τοϋ βιβλίου, σάν πρόσωπα, 
πού κάπου — κάποτε θάχαμε γνωρίσει : Ό τα ν ή 
κυρία Ά γκαίν ρητορεύει μέ τόση θέρμη γιά τόν 
έρωτα καί έξιδανικεύει καί τήν σαρκικότητά του 
άκόμα, συμφωνεί άπόλυτα μέ τή φύσι της "Ωριμη 
πιά γυναίκα έκδηλόνει σέ ένθουσιασιικό παρα
λήρημα καί σέ παράφορο ενθουσιασμό τήν ηδονή 
πού γ\ώρισε τήν παραμονή τής ημέρας, δπου θά 
εΐιαν άναγκασμενη νά κλειστεί στήν φρίκη τών 
γηρατειών. Χωρίς άκόμα νά έχει συνείδησι τής 
ελευθερίας της, αισθάνεται πώς δέν εΐναι μακριά 
ό καιρός πού δέ θά μπορεί νά χαρεί τίς πλούσιες

χαρές τής ηδονής καί ξεσπάει σέ ΰμνους γιά τή  
χαρά τής ζωής, Ή  άδιανιροπιά μιά-- τόσο ζων
τανής γυναίκας, πού υπήρξε αυστηρή, τίμια καί 
πιστή, εΐναι ή πιό χαρακτηριστική γραμμή στήν 
έξέλιξι τοΰ δλου ρομάντσου. Σπάνια διαβάζει 
κανείς βιβηα, όπου ό αισθησιασμός ζωγραφίζεται 
μέ τόση ειλικρίνεια.

Μέσα στήν ερωτική αύτή άτμόσφαιρα, πού 
περιτριγυρίζει τή μηιέρα της, ή Ζερτρύντ μεθάει 
κι αύτή μέ τή σειρά της κα ξετρελαμένη άπό 
τόν ίδιο εραστή τοΰ προσφέρεται τήν ημέρα τών 
γάμων της.

A n d r£  D u b o is  I a  C h a r l r e :  «H eu res  de
C crfo u * .  "Ενας νέος γάλλος γνωρίζει στό βα
πόρι μιά νέα σ/άβα γεμάτη άπό τό μυστικισμό 
τής πατρίδας ιη:. Τοΰ αρέσει, τήν έρωιεύεται καί 
ζοΰν μιά ρωμαντική ερωτική περιπέτεια στήν 
Κέρκυρα. Τό μικρό αύιό ρομάντσο είναι γραμμένο 
μ'εξαιρετική ειδυλλιακή φρεοκάδα κ’έχει άρ- 
κετέ,. άρετές, περισσότερο δμως περιγραφικές παρά 
ψυχολογικές.

C la u d e  A n e t : « S u r  la  r i v e  d ’ A s ie» .
’Ηθικολόγος, μέ έντελώς δικό του τρόπο, δ συγ
γραφέας, μάς δίνει τήν είκονα τής ευτυχίας ένός 
άνθρώτου, άπαοχολημένου άποκλεισιτιχά μέ τήν 
άνι.ζητηση τοΰ έρωτα, πού είχε ιήν τύχη νά βρει 
μιά γυναίκα τρυφερή κι άρκετά φρόνιμη γιο νά  
τόν άφίνει νά βρίσκει κοντά σ’ αυτήν καί σ’ άλ
λες « c0v πιιρετό τής ηδονής» Ό  ή> ωπς τοϋ 
Claude A net δέν έφτασε μονομιάς στήν υπέρτατη 
αύτή ευτυχία Έγνώρισε ένα σωρό περιπέτειες, 
πού μάς τίς εξομολογείται άρκετά θαρρετά. 
Έ παιζε εύχάριστα μέ ' έες κοπέλλες, γνώρισε τήν 
ευτυχία μέ μιά ώριμη γυναίκα μεγάλης πείρας, 
καί παντρεύτηκε πρίν νά έγκαιασταθεί σιήν 
Ά σία καί νά ζήσει τήν έκδοτη ζωή πού τοϋ υπα
γόρευε ό άστατος ερωτικός του χαρακτήρας.

Ή  ψυχολογία χωλαίνει κάπως στό ρομάντσο 
αύτό. Γ ι άντιστάθμισμα δμως τό «Sur la rive d* 
A sie » έχει όρθη παρατήρησι καί εύγένεια γραψί
ματος άπό τίς πιό σπάνιες.

A n d r e  C ybal:  -Ma f e m m e e t  s o n  am a n t .»  
Ό  A ndre Cybal είχε άσφολώς περισσότερο ύπ’ 
όψη του νά περιγράψει ένα ψυχολογικό φαινό
μενο παρά νά γροψει ρομάντσο. Αλλιώς δέ: 
μπορεί νά έξηγηθεΐ τό παραμελημένο κι απερι
ποίητο στύλ τοϋ βιβλίου του, πού στέκει σάν ενα  
έντελώς άκατάλληλο ντεκόρ στήν άργή καί άπε- 
ρίσπαστη έξέλιξι τοϋ μύθου :

"Ενας ζωγράφος άγάπησε μιά γυναίκα καί τήν 
παντρεύτηκε. "Επειτα άπό λίγον καιρό όμως ή 
γυναίκα αυτή, πού άγαπάει ένα παιδικό της φίλο, 
τόν άφίνει μονάχο κ’ έοημο γιά νά πάει νά ζήοει 
μέ τόν εραστή της. Ή  έγκατάλειψι αύτή τοΰ 
κάνει μεγάλο κακό καί νομίζει πώς τήν μισεί, 
άλλ' όταν Μ αθαίνει δτι ή άπιστη κακοπερνάει μέ 
τόν εραστή της πάει, τόν βρίσκει καί τόν παρα- 
καλάει νά μήν κάνει νά υποφέρει τόσο.

R o b e  t  S a lc m o n :  « B a b e l s a n s  fe m m e s .»  
Γιά χατήρι τής φιλεναδίτσας του, πού δέν ό ει- 
ρεύεται παρά ηρωισμούς καί δόξες καί πού πήγε 
καί γίνηκε νοσοκόμα, δ ήρωας τοΰ μυθιστορήμα
τος αύτοΰ, κατατάσσεται στό στρατό, πολεμάει 
στό μεγάλο πόλεμο κοί νίνεται αιχμάλωτος τών 
Γερμανών. Πεταμένος σ’ ένα στρατόπεδο αιχμα
λώτων ζεϊ μιά ζωή φρίκης άνάμεσα σέ άνθρώπους



^διαφόρων ψυχοσυνθέσεων, αποφασίζει νά δραπε
τεύσει μά ξανασυλλαμβάνεται κα'ι έλευθερώνεται 
μόνο μέ τήν υπογραφή της ανακωχής. ’Ελεύθερος 
πιά γυρίζει σιό Παρίσι, δπου συναντάει τήν φι- 
λεναδιτσα του καί παρατηρεί μέ έκπληξι, ότι 
εχει πάψει νά τήν άγαπάει.

Τό Babe! sans fem mes είναι εργον νέον κι’ 
εχει αρκετά ελαττώματα, πού ξεχνιούνται κάπως, 
χάρις στή νεανική φρεσκάδα καί τή ζωντάνια τοΰ 
συγγραφέα.

P ie r r e  D o m in iq u e :  . . . .  S e lo n  S t-J ea n » . 
Ή  ΰπόθεσι τοΰ έργου βασίζεται στή συνάντηση 
τής γής μέ κάποιον άγνωστο κομήτη.

Ά πό τή στιγμή ποΰ οί εφημερίδες αρχίζουν 
νά μιλοΰν γιά τή μελλούμενη καταστροφή, ζοΰμε 
άνάμεσα σέ μιά παρέα άνδρών καί γυναικών, πού 
επηρεάζονται καθένας αλλιώτικα αϊτό τήν τρα
γική είίησι Ό λ ο ι μοζύ όμως άφίνονται στά 
ένστιχτά τους, πού έκρυβαν ώς τήν ώ ja εκείνη 
όσο μπορούσαν πιό καλά : Σκοτόνονιαι κι άγα- 
πιοΰνται μέ μιά βιαιότητα εντελώς ά/νωστη ώς 
τώρα σ' αντούς τούς ψυχρούς ανθρώπους τής 
Λύσης.

Τό πρωτότυπο τοΰ βιβλίου αύιοΰ είναι ή πυκνή 
περιγραφή τών ημερών, πού προηγούνται τής 
καταστροφής. Τό πλησίασμα τοϋ κομήτη γίνεται 
αϊσθιιτότερο άπό σελίδα σέ σελίδα. 01 στιγμές 
τοΰ πανικού, όπου ή γή μισοπεθαμένη κι όνας 
άτό τρομάρα καί δειλία αντικρίζει τόν ούρανό 
καί δέν τόν αναγνωρίζει, έχουν μιά ζωντανότητα 
περιγραφής καταπληκτική.

Ά ν  ή τελειότητα ένός ρομάντσου έξαρτάται άπό 
τό βαθμό πού κατορθόνει νά συναρπάσει τούς 
αναγνώστες του,τότε τό οομάντσο τοΰ Dominique 
μπορεί νά ονομαστεί τέλειο. Έ χει τόση κίνησι 
καί τόση ζωντανόεηοα, ώστε δέ μπορεί κανείς νά 
προσέξει σέ μερικές ατέλειες τοΰ στύλ, πού προ
έρχονται ίσως άπό αδιαφορία τοΰ συγγραφέα γιά 
τίς εκφραστικές λεπτομέρειες.
ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

L uc D u r ta in  : « O u a r a n tie m e  eta£e> .
Ή  συλλογή αύτή περιέχει τρία ιιεγάλα διηγήιιατα 
εμπνευσμένα άπό τήν αμερικανική ζ<ι>ή Τό πρόκο, 
«"Εγκλημα στό Σάν Φραγκίσκο», μπορεί νά παρο- 
μοιαστεϊ μέ πίνακα κολορίστα ζωγράφου καί 
περιγράφει τό ψυχολογικό κατρακύλισμα ένός τί
μιου παλληκαριοΰ. Ξεβγαλμένος άπό μιά πόρνη 
ό Ράλφ αύ,ό; γνωρίζει άπότομα τό μεθύσι τοΰ 
σπίρτου καί τής σάρκας. Ό  πουριτανισμός του 
καταρρέει άπότομα, τά ζωώδικα ένστιχτα ξυπνάνε 
μέσα του μέ μιάν άπεριόριστη ορμή καί άρκεί 
μιά άπρεπη χειρονομία του μέσα σέ μιά σάλα 
κινηματογράφου γιά νά τόν στιγματίσει γιά πάντα 
άνάιιεσα στό πουριτανικό περιβάλλον πούζεΐ. 2 co 
δεύτερο διήγημα : «Ή  πολιτεία ποΰχτισε τ’ όνει
ρο» περιγράφεται μιά ανύπαρκτη πολιτεία - μΰθος 
πού γίνεται πραγματικότης Στό τρίτο : «Smith  
Building», μιά περίπλοκη προσπάθεια ψυχολογικής 
ανάλυσης, παρακολουθοΰμε τόν εσωτερικό μονό
λογο τοΰ ήρωα, πού βρίσκεται στό τεσσαρακοστό 
πάτωμα ένός ουρανοξύστη καί ζητάει τόν δρόμο, 
όπου θά προσανατολίσει τή ζωή του.

Ό  συγγραφεύς κατορθών<5ΐ καί στά τρία του 
διηγήματα νά μά: δοσει τήν ψυχολογία τοϋ άμε- 
ρικανοΰ καί νά κρατήσει ενα ισοζύγιο μεταξύ πε
ριγραφής καί άνάλυσης τής σκέψεως τών ηρώων 
του, πράγμα ποΰ μαρτυράει ωριμότητα ταλέντου.

Η ΠΟΙΗΣΗ

R en e  p e r n a n d a t : *Le fo r e t  e n c h a n t i» .
Μ’ όλο πού ό ποιητής έχει άφιερώσει πολλές 
μελέτες στό έογο τοΰ Πώλ Β >λερΰ, φαίνεται πε
ρισσότερο συγγενής πνευματικά μέ τόν Λουΐ ντέ 
Καρντονέλ. Τά τραγούδια του μαρτυρούν δι,αβα- 
σμένον άνθρωπο, κατασταλαγμένο, κύριο τής φόρ
μας καί τής σκέψης του. “Εχει όμως ενα βασικό 
ελάττωμα, τά τραγούδια του ύστχρονν σέ λυρική 
σκέψη Ή  διανόηση μπορεί ασφαλώς νά βρίσκεται 
στό έργο ένός ποιητή, ουγκερασμένη όμως πάν
τοτε μέ τό λυρικό αίοθημα οέ τρόπο, πού νά μή 
μπορεί κανείς νά τήν ξεχωρίζει. Αύτό δέ συμ
βαίνει στόν ποιητή τοΰ «Μαγεμένου δάσους», πού 
φαίνεται νά πιστεύει περισσότερο στή φιλοσοφία 
παρά στήν τέχνη.

P a n e  d ’ A m a r i x  : « T ra o s p a re n c e s » .  Ό  
Jean Lebran γράφει στόν πρόλογο τής μικρής αυ
τής ποιητικής συλλογής: «Σοό καθένα άπό τά
μικρά τραγούδια του ό ποιη ής θέλησε νά διαφυ- 
λάξει κι άπό ένα του συναίσθημα. ΙΙότε διακρίνει 
κανείς τό άσυγκράτητο πιδάκισμα συναισθημάτων, 
πού γεννάει μιά όμορφη αυγή, καί πότε τήν 
ποοππάθειά του νά μακρύνει όσο μπορεί τήν γα
λήνη πού σταλαζ ι στήν ψυχή ίου τό σούρουπο, 
τήν ώρα πού γυρίζουν τ’ άρνάκια κ’ ή μελαγχολία 
τοΰ σύθαμπου ξυπνάει μεσα μας μιά σά θρη
σκευτική έκσταση.· Κι αλήθεια οί Tran paren- 
ces εΐναι είκοσι ποιηματάκια υποβλητικά άλά 
Francis James, πού μποροΰν νά παραβληθούν 
μέ είκοσι προσεχτικά φτιαγμένες συγκινητικές 
άκουαρέλλες.

A r m a n d  D e ta o rm e :  «Nord*. Τραγούδια, 
όπου ζωγραφίζεται ή φρίκη τών βορεινών έπαρ- 
χιών τής Γαλλίας. Σκοτεινιά, σπίτια μέ καταθλι- 
πτική αρχιτεκτονική, κρότοι παράφωνοι, έκνευ- 
ριστικοί, βρώμικια βαρειά άκατάιταυτη καπνιά, 
αηδιαστική κατάμαυρη λάσπη. Καί μέσα σ' αύιή 
τή φρίκη περιφέρονταν, βαραίνουν κι άργεύουν τό 
βήμα τους αποκτηνωμένες, κατάκοπες, οί ανθρώ
πινες μηχανές, άκάθαρτες άνάμεσα σέ λασπω
μένους, πάντα ίδιους, μαύρους δρόμους καί σέ 
κάμπους μέ βρώμικα στεκουμενα νερά.

Τά τραγούδια τοΰ Deherme έχουν τή γοητεία 
τής αργής υπολογισμένης φρίκης.

Μαζί μέ τό «Nord> ό ποιητής έξέδοσε καί μιά 
άλλη του συλλογή, τίς «Routes», βιβλίο παράλληλο 
μέ τό πρώτο, όπου τραγουδιέται ή μαρτυρική ζωή 
καί οί κτηνώδικοι έρωτες τών ανθρακωρύχων.

H u b e r t  S c h w a b :  «V ers  d e  q u in z e  ans»  
Νεανικά τραγούδια πού τό μοναδικό τους θέλγητρο 
είναι ή άφέλεια καί ή παιδική δροσιά τοΰ ποιητή.

F e l ix  L a v e n t u r e : « P r e n v e e s  poes ies» .
Ό  ποιητής, πού ζεί στόν άγιο Μαυρίκιο, μάς περι
γράφει μέσα σ’ ενα έξωτικό περιβάλλον τούς φό
βους, τίς άπαγοητεύσεις, τίς πίκρες καί τούς πόθους 
του, τά τραγούδια του είναι γεμάτα νοσταλγία. 
Ή  φόρμα του καί ή έκφρασή του μετρημένες καί 
καθορισμένες μαρτυρούν τόν ποιητή πού έχει βρεΐ 
τόν έαυτό του.

P a u l  Ja m a t i :  «Les so le i ls» .  Συλλογή φυσι
ολατρικών τραγουδιών. Τό φώς, τά έξοχικά τοπία, 
ή ζωή τοΰ υπαίθρου, δίνουν άφορμή στόν ποιητή 
νά ένθουσιαστεΐ καί νά μάς τραγουδήσει μέ άρκετό 
λυρισμό τούς πρωτόγονους ένθουσιασμούς του.

Ω κάμποι, που τά βραδινά ουχνά με σνγκινεΐιε,
<ήαν ό ήλιος, πού βουτάει χρυσώνει μεη τήν πάχνη 
τίς λ*’~κες πού τρεμίζοννε και τις γαλάζιες στέγες, 
τήν ώοα πον ιια*ριά κοιτώ μιά πολιτεία πού ανάβει.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ'

Οί άξιολογώτερες τελευταίες μεταφράσεις άπό 
τ ’ άγγλκό σιό γαλλικό είναι:

P r e m i e r s  l iv re s  p r e p h e t i q u e s  τοϋ W i l 
l i a m  Blabe, μετάφραση καί σχόλια τοΰ Pierre 
Berger.

B r e v i a i r e  d u  r e v o lu t io n n a i r e  τοΰ  Μπέρ- 
ν α ρ ν  Σώ, μετάφραση τών Α καί Η . Hatnon. 
(Παμφλέ γεμάτο κέφι πού εΐ'αι πά νά ιτονμε ή 
μεγαλύτερη ρουκέτιατοΰ Σώ. Ό  “Αγγλος δραμα
τικός συγγραφέας στυλώνει μιτροσιά στις σύγ
χρονες άνπλήψεις γιά τό γάμο, τήν ιδιοκτησία 
καί τήν πρόοδο τά δικά του είδωλα: καλυτέ
ρευση τοΰ είδους διά έκλεκτικών ενώσεων, ανθρω
πομετρία καί τελειότης διά τής έξελίξεως.)

C o n te s  τοϋ  N a th a n ie l  H a w lh o r n e .  Μετά
φραση τοΰ Marc L oge. ( Ελαφρά έμπρεσσιονι- 
στικά διηγήματα, χιουμοριστικά καί φανταστικά, 
όπου τό παρελθόν παίζει τό μεγαλύτερο ρόλο 
στήν έκδήλωση τοΰ παρόν»ος).
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΜΟΤΙΙΚΗ

Ά π ο λ ο ν ισ α ο ς  τής  s a i s o n  τών ρωσικών 
μ τ « Λ έ τ ω ν .  Τά ρωσικά μπαλέτα έκλεισαν θριαμ
βευτικά τήν εικοστή περίοδο άπό τήν εμφάνισή 
του, μέ διευθυντή τόν Serge de D iaghilew . Τό 
κυριότερο μυσιικό τής έπιτυχίας τους είναι ή 
σπάνια καλλιτεχνική αντίληψη τοϋ διευθυντοΰ 
του, πού προσφέρει στό κοινό πάντα καινούργια 
και πάντα πρωτότυπα πράγματα άτοδομένα κατά 
τόν καλύτερο τρόπο. Στη· έποχή τής Scherezade 
ό Νταγκιλέφ διάλεγε μπαλέτα μέ μουσική μον
τέρνα τόσο, όσο νά κάνει εντύπωση, σύγχρονα 

* ^όμως καί κάπως σύμφωνη μέ τήν παράδοση ώστε 
νά μή σοκάρει. Αργότερα τά μπαλέτα πού άνέ- 
βαζε διαλεγόντουσαν κάθε σαιζόν καί πιό μον
τέρνα κι’ έφτασαν τώρα τελευταία νά εΐναι έντε
λώς συγχρονισμένα, α^ μπορεί κανείς νά χαρα- 
χτηρίσει συγχρονισμό τό παράλληλό βάδισμα μέ 
τού; έξωφρενισμούι τής εποχής μας.

Τά ρωοικά μπαλέτα άνέβασαν φέτος τέσσερα 
καινούργια έργα, τρία χορογραφικά καί ένα απο
κλειστικά μουσικό.

Η γάτα , χορογραφικό μπαλέτο εμπνευσμένο, 
άπό τόν Αίσωπο, άπεικονίζει τή μεταμόρφωση 
μιά; γάτας σέ γυναίκα. Τό έργο εΐναι μικρής 
διάρκειας καί παριστάνειαι μέ ντεκόρ πριμιτι
βιστικό, διαφ ινές άπό mica Γραμμές, έπιφάνειες, 
όγκοι πρ· βάλλουν ένα είδος μηχανικού σχεδίου 
πάνω σ’ ενα φόντο άπό μαΰρο ρινιώ. Οί χοροί 
άρχαιοφέρνουν. Ή  μουσική τοΰ H enri Sauguet 
δέ βρίσκεται σ’ άπόλυιη άομονία μέ τίς τολμη
ρές προσπά&ειες τοΰ στυλιζαρίσματος, πού δίνει 
ό σκηνοθέτης κι ό χορογράφος. Είναι χαριτω
μένη μά άχρωμη προσπάθεια ξαναζωντανέματος 
τής μουσικής τοΰ Γκουνώ καί τοΰ D elibes.

Ό  8ρ ία μ 3ος το ϋ  Π οσειδώ να. Έ ργο όπου ό 
συνθέτης λόρδος Berners χρησιμοποιεί μέ άρκετή 
έπιτυχία τά δεδομένα τής έγγλέζικης παντομί
μας τοΰ 1840. Τά σκηνικά του έργα θυμίζουν 
μακέττες γιά θέατρο φασουλή : κόκκινο, χρυσό, 

_πρασινογάλανο, κι" όλα αυτά γραμωτά καί σκια-

σμένα μέ ξεθωριασμένες σκοΰρες βαφές. Τό σε
νάριο είναι άσύιδετο, γραμμένο μέ έντελώς πρω
τόπειρη ασυνέπεια καί παρουσιάζει τόν Ποσει- 
δώνα καί τήν Μπριττάνια, μιά αλληγορία τής Α γ 
γλίας. Ή  μουσική συντονισμένη μέ τό σύνολο, 
χαριτωμένη κι’ άργή, σέ πολλές μεριές παιγνιδιζει.

Τό ατσ αλέν ιο  βήμ α  τοΰ Serge Prokofieff 
θέλει 'ά  δόσει τήν αντίθεση καί τη σύ'θεση μα
ζί τών δ ο κυριότερων εκδηλώσεων τής ρωσι
κής ζωής: τοΰ χωρικοΰ καί τοΰ έργάτη. Τό πρώ
το μέρος είναι μια σειρά άπό άφελεϊς σκηνές χω- 
ριοϋ, «ού δέν δίνονιαι ίσως άπό τόν χορεογράφο 
μέ όση θά έτρεπε άτλότηια. Στό δεύτερο μέρος 
οί χοροί άποδίδουν μέ τελειότητα τόν αύτοματι- 
σμό, τήν κίνηση τών μηχανών καί τών διαφόρων 
έργαλείων. Ώ ς σύνολο Τό ατσαλένιο βήμα είναι 
χρριτωαένο κι έντελώς πρωτότυπο. Ή  μουσική 
τοϋ Προκοφιέφ συμβαδίζει μέ τή χορογραφία κ’ 
έχει καταπληκτική ζωντάνια, ιδίως στό δεύτερο 
μέρος, όπου μιμείται τούς κρότους τών μηχανών.

Έκτός άπό τά πάρα πάνω καθ’ αύτό νά ποΰμε 
μπαλέτα ό Νταγκιλέφ μοντάρισα καί μιά όπερα-ορα- 
τόριο, τόν ΟΙδίττοδα τύραννο. Ό  σκηνοθέτης αΰτή 
τή φορά δέν έδοσε καμιά προσοχή στό θεαμα
τικό μέρος. Γιά μοναδικό ντεκόρ μανρα έντελώς 
άποίκιλτα ριντώ. Στό προσκήνιο ένας χορός άν- 
δρών, πέντε άντρες σολίστες καί μιά γυναίκα τρα
γουδάνε λατινικά μέ σλαβική προφορά τήν έλλη- 
νική τραγωδία, διασ*ευασμέ>η άπό ιόν C octeau. 
Ή  μουσική τοΰ Στοαβίνσκυ είναι γραμμένη σέ 
νεοκλασσικό στύλ. Χορός δέν υπάρχει κανένας, σέ 
τρότο πού τό σύνολο έχει κάτι τί τό έπίσηαο, τό 
βαρύ, καί κουράζει κάπως μέ τή μονοτονία τής 
άποδόσεως.

Τά σ χέδ ια  τοΰ  C a b r ie l  P i e r n e .  Τό τελευταίο 
έργο τοΰ γνωστοΰ μας συνθέτου καί διευθυντοΰ 
ορχήστρας Πιερνέ εΐναι μία sonata da cam era  
γραμμένη γιά φλάουτο πού θά παιχτεί τόν ερχό
μενο μήνα στή Βενετία. ’Εκτός αύτοΰ ό μαέστρος 
συνθέτει καί μιά φανταιζί γιά βιολί πού φαίνεται 
πώς θά έκτελεσιεί τόν έρχόμενο Νοέμβριο στό 
Concert Colonne.
ΔΙΑΦΟΡΑ

Β ιβ λ ία  γύρω άπό τη ζωή τοδ  A n a to le  
F ra n ce .  Οί μαθητές, οί συνάδελφοι, οί φίλοι κι’ 
οί υπηρέτες άκόμα τοΰ Άνατόλ Φράνς βρήκαν τήν 
ευκαιρία μέ τό θάνατό του νά γράψουν ένα καί 
περπσότερα βιΒλία ό καθένας, σέ τρόπο πού δέν 
έχει μείνει πιά καμμιά σκοτεινή γωνία τής ζωής 
του: Τό οπίτι του, τά έπιπλά του, τά μπιμττελό 
του, ή βιβλιοθήκη του, οί μανίες του, οί άγάπες 
του κι οί άπέχθειές του άκόμα έχουν γίνει κοινό 
κτήμα τοΰ κόσμου όλου. Άνάμεσα στά βιβλία 
αυτά υπάρχουν βέβαια κι ένα σωρό άσήμαντα, 
είναι όμως καί μερικά πού ρίχνουν τό φώς κά
ποιας αλήθειας στή ζωή τοΰ Γάλλου μιιθιστορι- 
ογράφου. Ά π ό  τή τελευταία παραγωγήέκτός άπό τό: 
D ernieres conversations avec A natole France 
ToiiNicolas SegurlN .’E τισκοπόπουλου)γιά τό όποιο 
γράψαμε ένα άλλο είναι: La jeunesse d ’ Ana
tole France, τοϋ G eorges Girard. Βιβλίο γεμάτο 
αύτόγραφα πορτραϊτα κι’ άνέκδοτα πού βοηθοΰν 
στήν παρακολούθησι τής πνευματικής εξέλιξης 
τοΰ Φράνς στά χρόνια τής μελέτης του. Prom e
nades d ’ Ana to e F rance τοΰ Sandor Kem eri 
όπου ό συγγραφεύς περιγράφει τό τελευταίο τα-



« «1 ·Τ° υ ,ot1 v̂ Ιταλία. Μαζΰ μέ τά πάρα-πάνω 
βιβλία θά μπορούσε κανείς ν’ αναφέρει καμμιά 
δεκαπενταριά ακόμα τίτλους βιβλίων, ποΰ κατα
λήγουνε στό πνίϋμα τοΰ A natole France καί πού 
κυκλοφόρησαν τόν τελευταίο μ,ήνα. Οΐ θαυμαστές 
καί οι φίλοι του ονειρεύτηκαν (ραίνεται \ά  τοΰ 
υψώσουν ενα μνημείο άπό βιβλία, δπως οί άρχαΐοι 
Αιγύπτιοι ύψωναν στούς εξαιρετικούς νεκρούς 
τους τις θεόρατες πυραμίδες:

Μ ιά σ υλ λογή  ’Ιαπωνικών δ ιη γη μ άτω ν. Ό  
Serge E l sseeu! μετέφρασε στά γαλλικά μιά σειρά 
απο τα πιό αντιπροσωπευτικά διηγήματα τής 
σύγχρονης 'Ιαπωνικής λογοτεχνίας.

Τό̂  καλλίτερο πού δίνει τδνομά του στή συλλογή 
(Le ja rd in  des Piuoines») εΙ*αι τοΰ Noga'i Lafu 
Είναι τό πιό συγκινητικό καί τό πιό άρμονικά 
γραμμένο: Δυό εραστές πηγοίνουν νά έπισκεφτοΰν 
τόν κήπο στό Hen jo. Ζωγραφίζοντας τούς δχτους 
τοΰ κοναλιοΰ που π ρνοΰν οί δυό εραστές, ό συγ
γραφέαςκατορθώνει νά μάς ύποβάνει κοίτή θλϊψι 
τους που δεν μ^ποροΰν νά ζήσουν ήνωιιένοι, μ’ δλο 
τό" πόθο πού εχ υν γι’ αύτητήν έ’νωσι. Ή  βάρκα 
το υ ς  φ τ ά ν ε ι κ α ί σ τ έκ ετα ι μ π ρ ο ς  σ ιό ν  κ ή π ο  κι* ο ι 
έρασιέ- βλέπουν πώ; τά περισσότερα λουλούδια 
του έχουν ξεφυλλιστεί. Ό  συγγραφέας κατορθώνει 
να φθάσει τό μάξιμουμ τοΰ πάθους μέ τά άπλού- 
στερα μέσα.

Αξια ακόμα να προσεχτούν έξαιρετικά, είναι 
και τα διηγήματα τοΰ Sb iga M oyar «Φωτιές,» 
Arai Knchi «Δυστυχισμένη μέρα» καί T^niy.ahi 
Junichc «Τό μυστικό». Τά δυό τελευταία διαφέ
ρουν από τ1 άλλα διηγήματα τής συλλογής γιατί 
περιγράφουν αρρώστιες καί ψυχικές στρεβλώσεις. 
Απ ολους τους διηγηματογράφους τής συλλογής 

0 Tatuzabl, συγγραφέας καί τοΰ γνωστού θεα- 
τρικοΰ έργου «Ά φοΰ τήν αγαπώ», εχει ύποστίϊ 
περισσότερό τήν έπίδραση τής ρωσικής λογο- 
τε χ ν ια ς .

"Ε να βιβλίο  γ ιά  τ ο ν  R o d in  —Ό  Leon R io- 
tor δημοσίεψε μιά μονογραφία γιά τόν Rodm  πού 
εχει πανω απ’ δλα τό προτέρημα νά μά: παρου
σιάζει σε λίγες γραμμές μιά πληρέστατη βιογρα
φία του μεγάλου γλύπτη. Αναλύοντας τό έργο 
του R odin ο συγγραφεύς μάς δίνει παραλληλα 
την εξέλιξη τής σκέψης του κοί τήν διαδοχική 
επίδρασή της στή σύγχρονη τέχνη, άπό τήν ήμερα 
της πρώτης του έκθεσης, ώ; τήν ημέρα τοΰ θα- 
νατού του. Ό  συνθετικός τρόπος πού μεταχειρί- 

ΟΓ ,σΤ̂  Μονογραφία του αύτή κάνει 
το βιβλίο του πολυτιμότατο άπόκτημα γιά τόν με
λετητή τοΰ μεγάλου γλύπτη.

ΜΙΚΡΑ—ΜΙΚΡΑ

■ Τ7 Τ°ΰς γνωστούς Γάλλους ποιητές,
0 Lafargue πέθανε στό S t Sim on (κοντά
στην Τουλουζη) σε ηλικία 51 ετών.

— «Τό λογοτεχνικό βραβείο τών γαλλικών Ά λ 
πεων», που ιδρύθηκε στά 1925 (2000 γαλλικά 
φραγκα για τό καλύτερο εργο πού Οάχει σχέση 
με τις. γαλλικές Ά λπεις), δόθηκε φέτος στόν 
A I D  eric Cahuet γιά τό ρομάντο του «Οί έραστές 
της λίμνης». * 4

Τ ί τ ί|<ο!σι ,5 0ΰ L ouis Payen, πού πέθανε 
προ δυο  ̂εβδομάδων διωρίστηκε ό V alm y-Baisse, 
που αναλαβει τήν γενική γραιιματεία τής Co- 
m edie *ran ?aise άπό τήν 1η Σβρίου. Στό με

ταξύ αντικαθιστά τον Γενικό γραμματέα δ D e
berry.
_ Ο θανατος τοΰ Προέδρου τής εταιρίας 

τών Γάλλων Θεατρικών συγγραφέων, τοΰ χαριτω
μένου κωμωδιογράφου Robert de F lers, έδοσε 
αφορμή νά ένδιαφερθοΰν νιά τή ζωή του καί τό 
εργο του ο καθημερινός καί δ περιοδικός τύπος, 
με πολύστηλα άρθρα, μελέτες καί ΰμνους. Σ·.ά 
«Λογοτεχνικά νέα» δ Claude Berton τοΰ αφιε
ρώνει εναν ΰμνο ύπό τόν τίτλο «Ό  Μπαλ- 
ζακ τοϋ Χαμογελιου». Σιό ίδιο φύλλο ό F er-  
nard Grech, γράφει μιά δίστηλη αναλυτική κρι
τική του έργου του. Στό «Candide» ό Paul S ou -  
day, ο Lucien D ubech καί ό ηθοποιός Sachas 
G uitry πλέκουν επίσης τό εγκώμιό του.

Σ Τ Η Ν  ΑΜ ΕΡΙΚΗ

Μιά μελέτη γ ιά  το ν  V n s q u e s  — *0 R o 
berto Pizano, που διευθύνει τό μεγαλύτερο μου
σείο συγκριτικής τέχνης τής Νοτίου Αμερικής 
έξέδοσε σέ έξαιρετικά καλλιτεχνική έκδοση μιά: 
μελέτη του γιά τόν 'Ισπανοαμερικανό ζωγράφο- 
Gregorio Vazquez^ de Arce y  Ceballor. Στό· 
ιδιο βιβλίο, έκτος ά>τό τόν κριτικό καταλο ο τών 
έργων τοϋ V azquez ό συγγραφέας περιέλσβε καί 
τους καταλόγους τών έργων δύο προγενεστέρων 
τοΰ V azquez ζωγράφων, τών Gaspar de F ig u e 
roa  ̂ καί τοΰ Balasar μέ αρκετές άπεικονισεις 
πι,ακων τους. ωστε νά μπορεί δ άναγνώστη;. νά 
κρίνει μόνος του τήν πραγματική κατάσταση τής 
ζωγραφικής πριν άπό τό φανέρωμα του V a z
quez.

Ή  προκολομβιανή τέ*νη.  Ό  καθηγητής 
του πανεπιστήμιου τής Χιλής καί άρχιτέκτων 
F rancisco M ujica y  D iez de B onilla  αφιέρωσε 
τή ζωή του στη μελέτη τής τέχνης πού άνθισε 
στην Αμερική πριν άπό τήν άνακάλυψή της. Ή  
προσπαθεια του αΰτή τελεσφόρησε τελευταία μέ 
τήν ανακάλυψη ενός μεγάλου άριθμοΰ μνημείων 
(κυρίως ναών καί παλατιών) πού μποροΰν νά συγ- 
κριθοΰν για τη διακοσμητική τους μεγαλοπρέπεια 
μέ τα ερείπια τής Συρίας. Τά ερείπια αύτά μαρ
τυρούν δτι πολύ πριν άπό τήν άνακάλυψη τοϋ 
Κολομβου ανθισαν στις ερήμους τής Άριζόνας, 
στις πεδιάδες τοΰ Νέου Μεξικοϋ, στό Μιξικό* 
στις Ηνωμένες Πολιτείες καί στή Νότια άκόμα 
Αμερική  ̂(οπου oi Incas ύψωναν ναούς άπό 

σκληρή πέτρα γιά νά προσεύχονται στό θεό τον 
Ηλιου), στο Περού, στή Βολιβία καί στή Χιλή  

μεγάλοι πολιτισμοί. Ή  Αμερική είχε τότε μ>ά 
μεγαλοπρεπή τέχνη, μιά επιβλητική άρχιτεκτο- 
νική, πού είναι καί σήμερα άκόμα άξιοθαύμαστες. 
Ολα  ̂τά μνημεία τής τέχνης αύτής καταστραφή

καν απο τους άποίκους πού ήταν δλοι τυχοδιώ
κτες και φανατικοί. Ά πό τόεε ό προκολομβιανός 
πολιτισμός^είχε λησμονηθεί ή παραμεληθεϊ.

Οι *εες έρευνες τοΰ M ujica πού βοηθήθηκαν 
πολυ απο τά Αμερικανικά Πανεπιστήμια έφεραν 
σέ φώς καταπληκτικά ευρήματα καί εξακολου
θούν ακόμα με ελπίδες πληρέστερη; επιτυχίας.

Σ Τ Η  ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ

Ή  50ετηρί<5α τοΰ  H erm an n  H e s se . Μέτήν 
ευκαιρία τής 50ετηρίδας τοΰ γνωστοΰ Γερμανού 
μυθιστοριογράφου H erm ann H esse ή έβδομα- 
διαία καλλιτεχνική και φιλολογική εφημερίδα τοΰ 
Βερολίνου I.itterarische W elt άφιερώνει τό τελευ

ταίο τους φύλλο σ’ αύτόν. Στό πρωτοσέλιδο άρθρο 
ό  γνωστός κριτικός Paul W iegler μιλεϊ διεξο
δικό γιά τή ζωή καί τό έργο τού Γερμανοΰ μυθι- 
«ηοριογράφου άναλύοντας τά κυριώτερά του μυ· 
θιστυρηματα. Τό πρώτο έργο τοϋ Η -sse, ή«Γερ- 
τρούδη·, μπορεί νά χαρακτηριστεί μουσικό μυθι
στόρημα. Γην Γερτρούδη πού είχβ π·>λίι μεγάλη 
εκδοτική επιτυχία άκολούθησαν τό «Ή  γαλαρία 
μέ τ' άλογα» (μχ/ιέτη γιά τήν σύγχρονη άντίληψη 
τής τιμής), «Denian» (ίσιορία ένός νεου σοήν 
ήλικία πού μεταπηδάει άπο τήν εφηβική στήν 
άνδρική ηλικία) «Siddhartha» (ινδική, υπόθεσης) 
και «Τό τελι-υταίο καλοκαίρι τοΰ Κλίγκσοο» (μιά 
συλλογή νατουραλιστικών διηγημάτων). Πρό μη* 
νός έξεΛόθη καί C0 τελευταίο του εργο, συμβολικό 
καί ψυχολογικά μυθιστόρημα μέ βάση ανθρω
πιστική κά«ο άπό τόν τίτλο «Ό  λύκος τής 
στέππας».

Ό  H esse θεωρείται δ τελευταίος τών ρωμαν- 
τικών τής σύγχρονης Γερμανίας. Σ ’ δλα του τά 
«ργα βρίσκει κανείς μιά κάποια ίδεαλιστική καί 
μ.ίγαλότρ-:πη ποίηση χωρίς μ ’ αύιό νά παύει 
νάναι κ’ εντελώς άνθρωπιστική.

Ό  J u liu s  E lia s  π εβα νε. Ό  αεγάλος Γερμα
νός αϊσθηακό; καί τεχνοκρίτης Julius E lias πέ- 
Οανε π,ιό μη>ά; στό Βερολίνο. Ή  επίδρασή του, 
■ώς κριτικού, tlcav σχεδόν άπεριόρισιη στή σύγ
χρονη γερμανική τέχνη Διευθυντής τοΰ Propy- 
laen  V erlag πού εκδίδει δ μεγάλος οίκος U11- 
Stein ετοίμαζε τήν έκδοση μιάς είκοσάτομης ίσιο· 
ρίας ιής Τέχνης. Εκτός άπό co «Propylaen» ό 
E lias διηύθυνε καί τό Q uerschtint, τήν π ό άξιο- 
πίριεργη καί τήν πιό έξυπνη revue d ’art δλου 
τοΰ κόσμου.

Ή  εχβεση της σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  εΰρ ω π χϊκ ή ί τ έ 
χνη ς- Στήν K unsthalle τοΰ Αμβούργου άνοιξε 
τίς τελευταίες αύεές ήμερες μέ την εύκαιρία τής 
«κατονταεηρίδας τής καλλιτεχνικής λέσχης K unst- 
verein' ή « ικθ ση τής σύγχρονης εύρωτα'ίκής 
τέχνης». Στήν έκθεση αύοή βρίσκει κανείς δλες 
τίς εκδηλώσεις τής τέχνη; άιτό τήν περίοδο τοΰ 
έμπρεσσιονισμοΰ ώ; τίς ήμέρες μας Πάνω άπό 
350 έργα βρίσκονται ταχτοποιημένα μέ γοΰστο 
καί σύστημα στήν έκθεση αΰίή πο^ είναι, μπορεί 
νά πει κανείς, σάν έξακολούθηση καί συμπλή
ρωση της σεσεσιονιστικής έκθεσης τής Κολω
νίας (1912).

Τά χρήιτατα γ ά τήν διοργάνωιη παραχωρή- 
θηκαν άπό τό κράεος σέ μιά έπιιροπή πού άπο· 
τελέστηκε άπό τού; G. Pauli, T k. Brodersen 
Λαί Fr. Ahlers H ersterm ann καί φρόντισε γιά 
τήν περισυλλογή άτό ιά διάφορα μουσεία τής 
Εύρώπης καί τής Αμερικής τών διαφόρων έργων.

Ή  έ.τιτυχία τή. έκθεσης αΰιής θεωρείται ή με
γαλύτερη επιτυχία έκθισης στά τελευταία δέκα 
πέντε χρόνιυ.

Ή  δι-:0. ή; εκ9εση μοοαικής στή Φ ρ α ν κ 
φούρτη- Και μία άλλη πρωτότυπη έκθεση πού 
δφείλεται στό γερμανικό δαιμόνιο: Ή  διεθνής
έκθεση μουσικής στή Φραγκφούροη. Ή  πιό πρω
τότυπη καί πιά έπιιυχηιτένη ιδέα πού είχαν οί 
ίιοργανωοές ιής έκθεσης αύτής είν«ι ή ζωντανή 
παρουσίαση τής εξέλιξης τοΰ άνθρώπινου πολιτι 
σμοΰ παράλληλα μέ τήν μορφολογία τών μουσι
κών 6jyάνων καί τήν έν γένει μουσική εξέλιξη. 
Τά στοιχεία τής σύνθεσης αύτής διαλεγμένα καί 
^τοποθετημένα τόνα πλάϊ στ’ άλλο μέ κάποια

άρμονική εσωτερική συσχέτιση μάς δίνουν χωρίς 
καμμιά άλλη έιτεξήγηση τήν ατμόσφαιρα τών 
διαφόρων εποχών και τών διαφόρων μουσικών 
ιάσεων. Οί μεγάλοι μουσικοί ζωντανεύονται μέσα 
στό περιβάλλον πού έζησαν ή πού έδημιούργησαν 
μέ τήν Ιδιοφυία τους. Περνάει κανείς μέσα στήν 
έκθεση αύτή ώιίες γλυκύτατης νοσταλγίας καί 
θαυμασμού γιά κείνους πού ζωντάνεψαν σίό πεν
τάγραμμο τά πιό θαυμαστά όνειρα τοϋ άνθρώπου .

Σέ μιά σάλα σέ στύλ ιταλικής άναγέννησης ό 
Palestrina ζωντανεύεται δλόκληρος. Τρία δωμά
τια σέ στύλ ροκοκό μέ ξεβαμμενα μεταξωτά καί 
τό κλαβεσέν τής Μαρί Τερέζ θαρρεί κανείς πώς 
περιμένουν τόν Μότσαρτ. ‘Ο H aendel κι δ Μπάχ 
ζο· νε συντροφικά σέ μιά σάλα σέ στύλ γερμανικό 
μπαρόκ κ. ο κ.

Ό  θεατής περνάει διαδοχικά άπό δωμάτια δπου 
διαισθάνεται τήν παρουσία τοΰ Μπετχόβεν τοΰ 
Βάγκνερ, τοΰ Μπβρλιοζ, τοΰ L ist, τοΰ Bieder- 
m ayer, τοΰ Schubert, δλων τών κολοσσών τής 
μουσικής γιά νά φιάσει στή σάλα τών συγχρόνων 
σευλιζαρισμένη σά χειρουργική αίθουσα. Ά πό κεί 
περνάει κανείς σ’ ένα δωμάτιο δπου γειιονεύουν 
μέ έξωτικά τροπικά φώτα τά σύγχρονα όργανα 
τοϋ Καμερούν καί τοΰ Κογκό (ξυλόφωνα, τάμ τάμ, 
ταμιτοΰρλα) γιά νά βρεθεί στήν έξοδο τής έκθεσης 
δπου τον περιμένει μιά θορυβώδικη καί ξεκουφα- 
ντική τζάζ μπάντ.

OL διοργανωτές τής «Διεθνοΰς έκθεσης τής μου
σικής» μαζΰ μέ τό εξαιρετικό τους γοΰστο φ αί
νεται πώ; έχουν έμφυτο καί τό χιοΰμορ τών άντι- 
θέσεων: Ή  τζάζ-μπάντ τής εξόδου είναι ένα 
έξαιρετικό εύρημα γιά τό .χαρακτηρισμό τής 
εποχής μας.

ΣΤ Η Ν  ΙΤΑ Λ ΙΑ  

Τό «Μαρεβιάριο α ισθητική ;»  τοΰ  C ro ce .
Ό  Benedetto Croce αισθητικός καί κριτικός φ ι
λόσοφος, έβγαλε τώρα τελευταία ένα φιλοσοφικό 
καλλι εχνικό βιβλίο μέ τό τίτλο «Μπρεβιάριο 
αισθητική-», δ-του ύπεραμύνεται τοΰ περιφήμου 
δόγααεος «ή Τέχνη γιά τήν Τέχνη».

Σημ-;ιόνουμε μερικούς άπό τούς χαρακτηρισμούς 
καί τούς όρισμ,ού; τοΰ Ίταλοΰ σοφού σχετικού; 
μέ τήν τέ^νη:

—Ή  τέχνη είναι δοαμα ή διαίσθηση, καί σάν 
τέτοια δέν ένεργεϊ διά τής θελήσεως, άρα δέν 
μπορεί νάναι ήθική ή άνήθικη

— Ή  τέ<νη δέν είναι λογικό άποτέλεσμα μιάς 
δποιας καθιερωμένης σχέσης χρωμάτων ή σχη- 
μάεων.

—Ή  τέχνη είναι προσπάθεια κλεισμένη μέσα 
στόν κύ<λο μιάς έκδήλωσης.

—Ή  φόρμα καί τό περιεχόμενο ένός έργου 
τέχνης δεν μιτοροΰν'νά εννοηθούν χωριστά. Α π ο 
τελούν μιά άδιαίρετη δλότητα γιατί ή τέχνη είναι αι
σθητική σύνθεση αισθήματος καί εικόνας a priori.

Ό  Croce εξακολουθεί σίόνίδιο τόνο και κάνει 
ένα είδο; άιτολογίας τής τέχνης Τό βιβλίο του 
βρήκε -κι δλας πολλού: κατακριι:ές στήν ’Ιταλία 
και στά έξωοερικό, κέοδισε δμως κι’ ένα πλήθος 
φανατικού: φίλους. "Ο τως κι άν έχει τά πράγμα, 
τό «Μπρεβιάριο αισθητικής» είναι βιβλίο άξίας 
εξαιρετικά ώφελιμο γιά δσους σχετίζονται μέ τή 
μελέτη τής τέχνης.

Ό  Ηουσικός τοΰ  χρώ ματος  A m e d e o  M o
d ig l ian i .  Ό  γνωστός έκδοτικάς οίκος τοΰ Μι
λάνου U lrico H oepli έξέδοσε σέ πολυτελέστατη



έκδοση μέ τόν παραπάνω τύλο μιά αισθητική κα'ι 
κριτική ανάλυση τοΰ έργου τοΰ Amedeo Mordi 
gjiani γραμμένο άπό τόν G iovani Scheiw ille . 
«"Οπως ό μουσικός, γράφει—ό Scheiw iller—έξωτε- 
ρικεύει μέσα άπό μυστηριακά ζευγαριήμαια τόνων 
τά πιό κρυφά συναισθήματα τής ψυχής του, ό 
M odigliani δίνει μέ τό πινέλλο του μιά καθο
ρισμένη καί ειλικρινή απεικόνιση τών δσων τόν 
συγκινήσανε». Τό βιβλίο στολίζεται μέ καμιά 
τριανταριά φωτοτυπίες τών έργων τοΰ M odigliani 
που δίνουν μία σαφή ιδέα τοΰ υποβλητικού του 
ταλάντου.

ΣΤΗ Ν  Ο Λ Λ Α Ν ΔΙΑ

Έ ν α  βιρλίβ y i«  τό ν  V in c e n t  V a n  G osh .
Ό  διάσημος όλλανδός κριτικός Μ. de F aille  
έξέδωσι εναν κριιικό κατάλογο ιών έργων τοΰ 
V inceut van  G ogh μέ πρόλογο δπου περιγράφει 
τή ζωή τοΰ περίφημο· ζωγράφου παραγνωρι- 
σμένον ώς πρό δέκα άκόμα έτών . Ή  βιογραφία 
του μέ λίγα λόγια είναι ή παρακάτω .

Ό  V an G ogh δέ γιιόρισε ζω\τα>ός τή δόξα. 
Φτωχός θά πέθαινε άπό τήν πείνα αν δέν είχε 
τόν άδεροτ ό του πού τόν άγαποΰσε πολύ καί τόν 
βοηθούσε στις δύσκολες στιγμές του. Νέος δοκί
μασε πολλά επαγγέλματα, έπείνασε, ταλαιπωρή
θηκε. Στά 1886 πηγαίνει στό Παρίσι καί μένει 
κοντά στόν αδερφό του δυό χρόνια- eH ζωγρα
φική του έ<φραση παίρνει καινούργιο χαρακτήρα 
Ή  έπίδραση τής ολλανδικής σχολής υποχωρεί 
μπρός στό πηγαίο του αίσθημα πού τόν σπρώχνει 
πρός τόν έμπρεσσιονισμό, Τά φονταχτερά χρώ
ματα— φωτεινά κίτρινα κι εξωτικά πράσινα— 
άντικαθιστοΰν στούς πίνακες του τά σβυσμένα 
μαβιά τής ’Ολλανδικής παλέττας. Στά 1888 πη
γαίνει στις Ά ρ λ . Στά 1889 δέχεται νά κλειστεί 
στο Ίνστιτοΰτο τοϋ Ά γ , Παύλου στό S t R em y. 
Ά λ λ ’ ή διαμονή του αύτή άνάμεσα στούς τρε
λούς καταστρεφει έντελώς τό ξεκουρντισμένο νευ
ρικό του σύστημα. Έκεΐ μέσα προσπαθώντας 
ν* άντιδράσει στήν έπίδραση τοΰ περιβάλλοντος 
εργάζεται υπεράνθρωπα καί δημιουργεί μιά σειρά 
έργων— πού είναι καί τά άξιολογώτερά του κατά 
τόν de F aille . Στά 1890 β γα£νει άπό τό Ινστι- 
τοΰτο, πηγαίνει στήν Αμβέρσα, έπειτα στό Παρίσι 
γιά νά δει τόν αδελφό του καί ξαναγυρίζει οτήν 
Αμβέρσα, δπου ή νευρασθένειά του τόν κυριεύει 
τελειωτικά καί αΰτοκτονεΐ. Πεθαίνει στις 27 
’Ιουλίου τοϋ 1890. Έ πειτα άπό έξη μήνες τόν 
ακολουθεί κι ό αδερφός του στόν τάφο.

ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
Μέ τί ζωγρα®ίζ©ον. Ή  Γκαλερϊ μοντέρνας 

τέχνης στήν Όστάνδη παρουσιάίει μιά όμάδα 
δέκα ζωγράφων τής «Παρισινής σχολι,ς» καθώς 
γράφουν ιά  προγράμματα. Μπροστά στόν καιά- 
λογο τών έργων τής έκθεσης ούοής υπάρχει κι 
ενας πρόλογος έντελώς πρωτότυπος κι ένδεκτι-

κός τοΰ εξωφρενισμού τών έκθετών — εννέα γυναι
κών κι ένός άντρός.

Μεταφράζομε τήν άρχή :
«Ή  γυναίκα ζωγράφος δέν είναι παρά τό σο

βαρό κι ακατάδεχτο υποκείμενο τοΰ περασμένου 
αιώνα, ποΰ ήταν ύπερ υπερήφανο γιά τήν πολλές 
φορές μηδαιιινή προσωπικότητά του. Ή  σημε
ρινή ζωγράφος ιίναι έντελώς γυναίκα, ντύνεται 
οπως όλες οι γυναίκες καί δέ φορτώνεται μέ τά 
διάφορα δήθεν άρτίστικα μπιχλιμπίδια πού φο
ρούσαν οΐ πρόγονοί μας. Είναι έλεγκάντ κι αύτό 
δέν τήν βλάφτει.

Μ' δλα τά παραπάνω οί σύγχρονες γυναίκες 
δέ ζωγραφίζουν όπως οΐ άντρες συνάδελφοί τους 
μέ πινέλλα, σπάτουλι-ς καί μπογιές :

Ή  M ariette L ydis ζωγραφίζει μέ τά στήθη 
της.

Ή  Andrec J u b eit μέ διαφάνεια
Ή  R aym onde H endelbert μέ μιά βαντάγια.
Ή  Ris R ousseau μέ τό ουράνιο τόξο.
Ή  Tam ara de Lem picka έξυσε κάποιο άστέρι 

καί ζωνραφίζει μέ τή σκόνη του.
Ή  K osinsova όρυκτοποιεΐ τό σύμπαν.
Ή  Lydia Mandel έχει πλάγιο βλέμμα σάν 

τόν Πύργο τοϋ Ά ϊφ ελ  τοΰ Ντελλοναί.
Ή  L. Bob Laurencet έχει ψυχή γαληνεμένη 

καί παιδιάστικη.
Ή  Adrieune Jouclard ζωγραφίζει μέ ένα υνί 

άροτρου.
Κι’ έπειδή οί ζωγραφιές τοΰ Andre F o y  αρέ

σουν γενικά στις γυναίκες τοποθετήσομε τούς 
πίνακές του άνάι·εσα στούς πίνακες τών έννέα 
γυναικών».

Κι έπειτα λένε πώς ή τρέλα πάει στά βουνά...!

Σ Τ Η Ν  Α ΡΓΕΝ ΤΙΝ Η
"Ενα β ιβ λ ίο  ο τ ίχ ω ν .—Ό  Claude Jouquiere  

ποιητής γαλλότωνος έβγαλε τώρα τελευταία μιά 
ποιητική συλλογή μέ τόν ά ετάφραστο τίτλο 
«Αιι soufle de pampero». To β.βλίο αύτό tlvai 
περισσότερο μιά συλλογή σημειώσεων γιά τά ήθη 
καί τά έθιμα καί τά τραγούδια τής πατρίδας τοΰ 
ποιητή παρά βιβλίο στίχων:
Ο λα μένονν, οπως ειταν τόν καιρό τών πυογόνο ν 
τότε πού τό ψ$.ά και λιγερό χόρτο τής πάμπας 

Τΐαντρενόιανε τ} αγέρι ·
Ό  θάνατος προστίθεται στή ζωή καί τό μηδε

νικό στό μηδενικό.
Ή  λέξη πάιιπας σημαίνει τίς ατέλειωτες πε

διάδες τής Νότιας Αμερικής, δ του φυτρώνουν 
μόνον αγριόχορτα. Κάτι τι άνάιογο μέ τις ρω
σικές στέπες

Οί Αργεντινές λείες  πού μεταχειρίζεται πολύ 
συχνά ό ποιητής ά»άμεσα στους γαλλικούς στί- 
χομς, έχουν μιά ξερή ήχηρότητα σά νά κτυποΰνε 
καστανιέτες καί υπογραμμίζουν μέ κάτι τό έξωτικό 
τίς είκόνες. c 1 ν

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

Ο περασμένος μήνας είδε τό τέλος τής Οικου
μενικής Κυβερλήσεακ, ή όποια μέ fUJUcaTO 

πρόγραμμα είχε άναλάβει τήν τακτοποίηση τών 
πραγμάτων τοΰ τόπου στις 4 Δεκεμβρίου τοΰ 
1926.

Σιή πολιτική ζωή τής χώρας ή υπό τόν κ. 
Άλεξαντρο Ζαΐμη Οικουμενική υπήρξε ουσια
στικά ή δεύτερη γενική τών κομμάτων συγκέν
τρωση, υστέρα άπό τήν πρώτη οικουμενική κυ- 
βρρνηση τοΰ lh77 τής οποίας προήδρεύσε δ 
Κωνσταντίνος Κανάρης.

Ε ιίαμε καί κατά τό 1915 δύο άλλες «Οίκοι* 
μενικές» μία ύπό τόν κ. Ζιημη, και μία υπό τόν 
κ Σκουλούδη, άλλά αύτές δέν είτανε συμπράξεις 
δλων τών κομμάτων, γιατί >ίχε μείνει στήν άντι- 
πολίτευση τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων.

Έ ν τουτοις καί οί δύο αύτές τοϋ 1915 πού εί
χανε περιορισμένο χαρακτήρα ώς σύνολα άντιβε- 
νιζελικών μόνον κομμάτων άντιμετώπισαν πολλές 
φορές τήν έλλειψη τής άπαραίτητης ένότητος 
και άπόδειξαν ό,τι καί ή κυ^έρνησις τοΰ 1877, 
δηλαδή πώς τό σύστημα τοϋτο δέν μπορεί \ά  
εφαρμόζεται γιά πολύ οΰτε μεγάλα πράγματα νά 
άποδίδιι.

Ή  Οικουμενική τοΰ 1926 ήλθε μέ πρόθεση 
νά τακτοποιήσει τό στροτιωιικό,τό συνταγματικό 
καί τό οικονομικό ζήτημα τοΰ τόπου, καί συγ
χρόνως έδωκε τό σύνθημα τοΰ έκτοπισμοΰ τών 
ζωηρών πολιτικών παθών.

Καί δσον άφορά τό τελευταίο, τώρα ποΰ τό 
Λαϊκό Κομμά άνελαβε τόν άγώνα κατά τής νέας 
Κυβέρνησης, θά φανεί άν ή συνεργασία ένός 
ολόκληρου χειμώνα περιόρισε την όξύιητα τών 
παθών, ή έξακολουθοΰν νά μένουν τά πολιτικά 
πάθη δπως τά καθρεφτίζει ή ίωηρή άρθυγρα- 
φία πολλών αθηναϊκών ιφημερίδων.

Τό στρατιωτικό ζήτιιμα ιό έθιώρησε ή Οικου
μενική Κυβέρνηση ώς διηρημένο σέ τρία μέρη.

Πρώτα εΐιανε τό θέμα τής επαναφοράς τών 
άποτάκτων ή γιά πολιτικούς λόγους παρητημέ- 
νων άξιωματικών.

Γιά τήν έπαναφορά αύτή ή κυβέρνηση δέκα 
μέρες μετά τήν ορκωμοσία της, παρουσίασε σχέ
διο κρίσεως τών έκτός τοΰ στρατοϋ άξιωματικών 
άπό έκτακτο στρατιωτικό συμβούλιο, τό όποιο 
έπ<ινέφίρε στό στράτευμα τρακόσους άξιωματι- 
κούς. χωρίς νά λείψουν καί τά παράπονα τών άδι- 
κημένων. Ά λλά οπωσδήποτε έδώ συμπληρώ
θηκε μιά έργασίσ.

Δεύτερη φάση τοΰ στρατιωτικοΰ ζητήμα
τος είταν ή έκκαθάριση τοϋ στρατοϋ, έργα
σία γιά τήν όποια όρισε ή Κυβέρνησις τό εκκα
θαριστικό συμβούλιο, τό όποιο θά κρί>ει όλους 
τους άξιωματικούς, καί θά εύκολύ>ει μέ τές άπο- 
φάσεις του καί τήν απαλλαγή ιτ·ΰ στρατοϋ άπό 
περιττά στοιχεία, καί τοϋ πρι ϋπολογισμοΰ τό ξα- 
λαφρωμα. Έδώ όμως ή Οικουμενική τίποτε δέν 
έπρόφθασε νά κάνει, καί άποροΰμε πώς ή διά
δοχος Κυβέρνηση δέν άνέφερε στις προγραμματι
κές της δηλώσεις δτι θεωρεί ^κκρρμή αύτή ιήν 
ΰπόθίση και επομένως δέν θά παραλείψει νά 
ασχοληθεί μέ τόν καταρτισμό τοΰ σχετικοΰ συμ
βουλίου.

Τό ζήτημα τοϋ συντάγματος έλύθηκε τήν 3η 
’Ιουνίου 1927, έδημοσιεύθηκε τό λέο σύνταγμα

σ'ήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, άφοϋ άπό τό- 
1920 ώς τώρα δύο εθνικές Συνελίύιεις έφάνηκαν 
άνί-ανες νά διόσουν Καταστατικό Χάρτη, καί μά
λιστα ή διύοερη άπ’ αύιές — τοϋ 1923— έσχέ· 
φθηκε νά μεταβιβασκι τά κυριαρχικά της δι
καιώματα σέ λινομελή Επιτροπή άπό τήν όποια 
έβνήκε έ'να Πολίτευμα προορισμένο νά δέχεται 
άπο τή πρώτη μέρα τού κα αρτισμοΰ του τίς 
άτελειωτες τροποποιήσεις ένός δικτατορικοΰ καθε- 
σιώτο:.

Ή  Οικουμενική Κυβέρνηση μέ κάποια άργο- 
πορία στην άρχή, έπροχώρησε σ ήν ψήφιση τοΰ 
όριστικοΰ συντάγματος άπό τή Βουλή, χωρίς βέ
βαια νά έξαφανίσΜ τό έλάττωμα πού ρχει τό νέο 
σύνταγμα άπό τήν επιφύλαξη τοΰ Λαϊ*"ΰ Κόμ
ματος. καί άλλων πολιτικών παραγόντων ώς πρός 
τή δημοκρατική μορφή τοϋ πολιτεύματος.

Τό ζήτηιια της δίκης τοΰ κ.Παγκάλου καί τοΰ 
έπίσης φυλακισμένου πρώην Ύ ιουργοϋ κ. Κ. Σ α· 
μούλη, μρνουν έπίσης άλυτα άκόμα. Ή  νέα Κυ
βέρνηση ετοίμασε ένα σχετικό νομοσχέδιο γιά νά 
ψηφισθ ΐ άπό τή Βουλή.

Κυί τώρα ερχόμαστε στό οικονομικό ζήτημα, 
τό όποιο έγινε καί άφορμή τής τελευταίας κρίσης 
πού διέλυσε τήν Οικουμενική Κυβέρνηση.

Ά πό τις πρώτες μέρες πού ή Οικουμενική 
ήρθε στά πρά μαία, δηλαδή τή ΐΟη Δεκεμβρίου 
1926 έδημοσίευσε Διάταγμα καταρτισμού ’Επι
τροπής f μπειρογιωμόνων τής όπ· ίας σκοπός 
είτανε: «ή ύπόδειξις τών μέτρων, δι’ ών οφείλει 

•νά έπιδιωχΰή η βειτίωοις τών Δημ σίτον
• οικονομικών, καί ή έν γένει οικονομική έζν- 
»γίαΌις τής χώρας, καί ή γ< ωμοδοτίιση επί
• πανττς αντικειμένου, εφ ον ηΜελβ ζητηθή 
•ή γνώμη αυτής νπο τον Ύπουρ^ον τών 01- 
»κο ομικών.Ί*

Ή  έπιτροπή πρώτα υπό τήν προεδρία τοϋ Διοι- 
κητοΰ τής Εθνικής Τραπέζης κ. Διομήδη, καί 
υστέρα μέ πρόεδρο τόν πρώην υπουργό κ. Π. 
Βοι ρλούμη είχε ώς μέλη τούς κ. κ. Θ Λεκατσδ, 
διευθυντή τής ’ιονικής Τραπέζης, Κ. Βαρβαρέσον 
καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου. Ε. Χαρίλαον, Α. 
Μάισαν, Α Ά'αστασιαδην π. ώην υπουργούς, Σ. 
Δέλταν, I. Τίρζάχην καί Κ. Σαμαράκην διευθυν
τήν τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου.

I ήν 21 Φεβρουάριου 1927 ή Έπιτροπή έτε- 
λείωσε τήν έργασία της μέ τό συμπέρασμα ό τ ι: 

«ό προνπολογιομος πρέπει να ΐοοζνγιοϋή δι' 
ο Ισονομιών μέχρι τον όρίον τον δννατον, η 
δια νέων ΰνοιών εάν at οικονομίαι είναι ανε
παρκείς η ανεφάρμοσιοι διά λόγονς πολιτι
κούς η κοινωνικούς. Πρέπει νά έπ διωχθή ή 
αταϋεροποίηοις τον νομίοματός μας άνεν 
τής όποια c &ο στριφώμιΰα εντός φαύλον 
κύκλον καί έν τή δημοοίοι καί εν τή h ιωτική 
οίκηνι μ <ΐ·

Πρέπει νά τακτοποιηθώοιν οί εν τφ έξω- 
τερ κφ καί ίοωτερικφ εκκρεμείς λογαριασμοί, 
διά νά άνορΰωfijj ή πιατις τον Κράιονς καί 
γένηται ήμΐν προσίιή ή διεθνής άγορα, άνεν τής 
έπ>κονριας τής όποιας cν ε τά ελλειρματα τών 
απολογισμών δννανται ιά  καλνφθώοιν, ον'ε το 
ανμπίηρωμαιικόν δάνειον νά πραγματοποιηθώ, 
οντε πιστώσεις νά χορηγηϋώαι διά ιήν οτα- 
θεροποίησιν τον νομίσματος, καί τήν έκτέλεσιν



έργων χρησίμων διά την έκμετάλλευσιν τών 
πλουτοπαραγωγ ικών ημών πόρων, και παρέ
χουν εργασίαν εις τ*ν στερούμενον τοιαύιης 
πληθωρικόν ή*η πληθυσμόν τής Χώρας».

Ή  εκθεση τής επιτροπής είχε επίσης λεπτομε
ρειακή υπόδειξη τών οικονομιών πού μποροΰν νά 
γίνουν σέ κάθε υπηρεσία.

Αφορμή τής κρίσης εΐτανε τό ζήτημα τής Ε κ 
δοτικής Τραπέζης ή οποία πρόκειται νά 'ιδρυθεί.

Ό  Ά ρ/ηγός τοΰ Λαϊκού Κ·»μματος και 'Υπουρ
γός τών Εσωτερικών κ. Π. Τσαλδάρης γωρις νά 
παραδεχεται απολύτως δει ή Ε θνική Τράπ*ζα 
«Ιναι ανάγκη νά διαιρεθώ και νά γίνει μία άλλη 
(διωτική Τράπιζα γιά έκδοτικές εργασίες, δέν 
έπέμεινε σ’ ιιύτήν τή γνώμη, άν καί αποκλείει 
τό νά σπεύδομε πρό τή σταθεροποίηση τής 
Ελληνικής δραχμής, πού επιδιώκει ή Τραπεζική 
διαίρεση.

Ή λθ ε δμως αμέσως τό ζήτηιια τών καλυμμά
των πού εφερε τήν οριστική διαφονια.

Κατά τή γνώμη τοΰ κ. Τσαλδάρη τό εκδοτικό 
προνόμιο που εχει ά ιό τό Κράτος ή Ε θνική  
Τράπεζα, τής έδωκε τη δύναμη να κρατεί στό 
ταμείο τη. 95 εκατομμύρια χρυσές δραχμές ώς 
κάλυμμα τοΰ χαρτονομίσματος της τό όποιο κυ
κλοφορεί, έπομενως αύτό τό ποσόν δέν είναι 
δικό της, και τώρα πού Θά παύσει νά είναι εκδο
τική πρέπει \ά  ιό μεταβιβάσει είς τό \έο ίδρυμα. 

Κατά τόν κ. Τ  ιακόάρη: «ro κάλνμμα τών 
γρομμ,ατιων δεν ανήκει είς την Τρίπεζαν ή 
όποΐα εχει τό προνόμιον τό εκδοτικόν, άλλά 
ανήκει είς το κοινόν τό όποιον είναι ό φορεύς 
τών τραπεζογ ραα ματ ίων.

Αύτή είτανε καί ή γνώμη τοΰ πρώην διοικητοΰ 
τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. Μαξιμου ό όποιος τάάνέ- 
πτυξε είς την «Πρωία», καί τόν όποιο ό κ. Κα- 
φανιά^ης όιόαασε «οικονομικό σύμβουλο τοΰ 
Λαϊκού Κόμμα το.», έξ αφορμής τής έμφανίσεώς 
του στή δημοσιογραφική συζήτηση, καί τής 
φήμης πού έκυκΛοφόρησε δτι ό κ. Μάξιμος πρό
κειται νά άναμιχθεΐ στήν νεργό πολιτική.

*0 κ· Καφαντάρ»,· ειό^ισε δτι· «τά καλύμματα 
άποιεκούν καθαρώς ένευγητ-κόν στοιχεϊον τής 
Τραπέζης και θά ήτο ακατανόητος ή άντιθετος 
άτσψις.

Επομένως ή κυοιότης τοΰ ποσοΰ μένει πάντα 
στήν Ε θνική Τράπεζα.
t  Κατά τή σχετική συζήτηση έδημοσίευσε ανα
λυτικότατες δηλώσεις καί ό Διοικηιής τής Τρα- 
πεζης κ. Διομήοης, ό ίποΐος έτόνισε πώς ή Εθνική  
«χει δικαίωμα νά διατηρήσει την κυριότητα τοϋ 
ττοσοΰ.

Η  Εθνική Τράπεζα—γράφει 6 κ. Διο
μήδης—μεταφέρει ακέραιον καί αύτούσιον 
τό ποσόν τούτο εις τό νέον ίδρυμα, εις 
τήν τρέχουσ ιν αύτοΰ αξίαν, ϊνα καΚύψη 
ϊσης άξίας παθητικόν. Πάσα περί μή μ ε
ταφοράς τοΰ ποσοΰ τούτου φήμη η διά- 
δοσις εϊνε απολύτως ανακριβής, τείνει δε 
μόνον είς δημιουργίαν εντυπώσεως συσκο- 
τιζούσης τήν αλήθειαν.

CH  μεταβίβασις αύτή ακέραια και αύ- 
τουσια νενομένη, εϊνε καί δικαία καί επ ι
βεβλημένη, ϊνα απόκτηση ή 'Εκδοτική  
ό'σον ενεστιν έδραιοτέραν βάσιν κα· χρησι
μοποίηση εφεξής με τόν αληθή οικονομικόν 
των προορισμόν τά χρνηά καλύμματα, τά 
οποϊα παρέμενον μέχρι τονόε άκινητοποιημένα

καί άνεν απτής εμπράκτου χρησιμότητος διά 
το κοινόν. ’ΑΛικαιολονητος δε καί αυθαίρετος 
ακέψις εινε ή παυά τών άνιφρονούνιων προ- 
βαλλομενη τοιανιη κ >θ ήν ή Εθνική Τρά- 
πεζα μεταβιβάζουσα τά καλύμματα ποαγμα- 
τικής άξίαc λίρας στερλίνας ’ Αγγλίας 3.200 000  
πρ*πει ν' άπ·>τιμήοη τήν λίραν πρ^ς δρ·>χμάς 
σημερινός 25, δηιαδη νά πιστωθή με μονον 
95 εκατομμύρια σημερινών δραχμώ», νά συμ
πλήρωσή δέ τό ύτολ '·πον τής σημερινής των 
άξιας εξ I 100.000 000 περίπου μέ άλ α Γαης 
άξίας οτοιχεία τοϋ ένεργηιικοϋ της. Τοιαυτη 
εκτίμησις τής άϊιος τών πραγματικών λιρών 
έπάγειαι ασφαλών μέν μ.είωσ·ν r-ής δυνίμ*ως 
τής 'Εθνικής, χωρίς έξ άλλου ούδεμίαν 
ωφέλειαν %ά πραγματοποιή υπέρ τοΰ κα
τόχου τοΰ τραπεζικού γραμ ατίου, ή άξία 
τοϋ οποίου θά είνε σταθερώς ώρ σμένη 
καί κατωχυρωμένη όιά τοΰ νόμου τής στα- 
θεροποιήσεως καί τών ισχυρών έρισμάτων 
είς χρυσόν αξιών, τά οποίας &ά εχη ώς α π ό
θεμα υποχρεωτικόν ή Εκδοτική Τράπεζα.

* Η  άξ ωσις αύ·η είνε νομικώς αδικαιολό
γητος, δ*ότι τά κεφάλαια τα άπαρτίζοντα τά 
νυν μεταβιβαζόμενα κάλυμμα· at υπήρξαν ανέ
καθεν άδ αφι·ονίκητον κ'ήμα τη(. ΈΗνικής 
Τραπ*ζσς, έκ τών ίδιων αύτ^ς σπλάχνων δη- 
μιονργηθέν εινε ήθ κώς αυθαίρετος, διότι 
άντίκειται πρός κάθε ιδέαν δικαίου9 πίνε προ 
πάντων οίκονομικώς άούμφομος πράξις, διότι 
φέρει ««.· εξάντλησή τού ενεργητικού τής 
’Εθνικής Τραπίζης δι άφαιρεσεως περιου
σιακών τούτου στοιχείων κατ' άδιαιάρακτον 
ουν·γ*ιαν παο* αύ ής κα >πουαένων9 χωρίς 
ποτέ τό Δημόσιον νά σίίλλάβη την ιδέαν 
άτι είχεν έπ  αύτών δικαίωμά τι. Τέίος 
■η πράξις αϋτη ή περιέχουσα αδικαιολό
γητον καί καταφανή δήμευσιν, εχει καί 
τοΰτο τό έκπλητικόν, άτι ενώ άνενδοιά- 
στως καθιστά χωλήν καί κάμπτει άνε- 
πανορθώ τω ς τήν ρώμην τής Εθνικής 
Τραπέζης, ώστε νά μ / όύναταί αΰιη νά 
φέυη εφεξής άνέτω; τά βάρη έκ τών νφι· 
στημένων ύπο ρ^ώσ/ων, εϊνε έξ άλλου 
πράξις οίκονομικώς περιττή.

Διότι ουδέ κατά μίαν κεραίαν αυξάνει 
αΰιη τό εί; χρυσόν άτοθεμα της εκδοτικής— 
χυριώτατον μέλημ,α ταοτη.— ιυνιελ Γ μό
νον εις την άνευ οικονομικής χρησιμόχητος 
άμεσον εξόφλη nv δγκώδ >υς τμήμιτος έκ 
τών χρεών τοΰ δηαοσ ου έτ αναγκαστική 
κνκλοφ^ρα. Ά 'λά  παρ' ούδενός αμφισβη
τείται σήμερον, δ ι ή άπόσβεσις τών τοιού- 
των οφειλών δέον ν' άκολουθήση ομαλόν ρυ
θμόν. τήν Αύν ι μιν τ·>ϋ ο το ου κανονίζει η 
εκτασις τής έν τή χώ α άπντααιενσεως Οια- 
δήτοτε έπιτάχυνοις τοντου ενοχλήσεις μονον 
δηοιίουογεϊ διά ιό π α ρ ό ν , Ικανώς ήδη βεύα· 
ρημ*νον, τό 6 ποιον εχομεν πάντα λόνον 
νά έίαφρύνωμεν άπό ύπ χολώσεις, αιώνες 
πρθση<ει νά κατανεμηθοΰν είς μακραέραν 
σειράν έ ών.

Άλλ" έτειδή ή στορνή τοΰ κ. Τσαλδάρη 
φα νεται στοε ρομένη περι τήν δνναιΐιν ιής 
'Εθνικής Τραπέζης, η; θέλει νά περιφρού
ρηση διά τών θεωοιών του τήν άκμήν} άναν 
καιτικώς πρέτει νά συμηεράνη ούυς on ή 
άρχή περί τής ύποχρεώσεως τής Εθνικής Τρα-

πέζης ν αποτίμηση τά καλύμματα τών λιρών 
στερΧινών 3 200 000 είς95 εκατομμύρια μόνον 
σημερινών δραχμών πρέπει νά ίσχύογ}, είτε απο- 
σχισθή απ' ούτής ή εκδοτική λειτουργία, ειτε 
παραμεινη αύ>η συγχα,νευμέι η είς ένιαιον 
ίδρυμα. Διότι καί έν ifj τελευτακ/. ταύιη περι- 
πτώηει ή Εθνική Τράπεζα έφ δα ν θά ησκει 
έφεξής πραγματικός εκδοτικός λειτουργίας θά 
rjro άμειλικ τως ύ το χρεωμένη ν άποσβεση 
διά τοΰ κεφαλαίου της ίσον ποσ^ν προι τ*ν 
ο*)ΐι*ρινην αξίαν τών λιρών στερλινών 3.200  
000 δηκαδή 1,200 000 δοαχμώ* χρ*η τοϋ 
δημοσίου, άο οϋ άναννωρ ζ ι ό κ. Τσαλδάρης 
δτι έπ αύτών εχει δικαιώματα το δημόσιόν. 
Ή  πράξις δμως αύτή εί· ε εξ ίσου άδικαιο- 
λόγητος καί *ξ ίσου καταστρεπτική δια τήν 
Έθ*ικήν Τράηεζαν τής σήμερον, δπως καί 
δι' έκείνην τής αύριον, δ·ότι καί εις την 
μία* χοί βίς \ην άλλην περίπτωσιν άφαιρειται 
ή ίκμάς τοϋ ιδρύματος, το προϊ ν δηίαδη 
τήζ μακράς, ου* εχοί ς καί επίμονου αποτα- 
μι*ύαεως, καί παραμένει iq εξής τοΰτο ισχνόν 
ειτε ύπσ ·ήν μίαν μομφήν είτε υ ιό  την άλλην 
καί εν άδοιαμιρ. νά έκπληρώση κάθε κοινω· 
νικάν πυοορισμον.

Αύτές οί αντιθέσεις τών απόψεων τών δύο αρ
χηγών κ. κ. Τσα/ιΛάρυ καί Κιιφοντάρη, εφεραν 
τήν υπουργική κρίση ύστερα άπό πολυήμερη συ
ζήτηση, κα«ά τη διορκεια τής όποιας ή έπεμβαση 
τοΰ κ. Μεταξά έδωκε άφοριιή νά φαν*ΐ και πάλι 
ή απόσταση πού χωρίζει τούς Λαϊκούς άπό τους 
Έλευθεροφροχ ες.

Ό  κ. Μεταίάς έδήλωσε επίσημα στόν κ. Πρω
θυπουργό 6ci έαν δέν τελειώσει γρήγορα ή εκ
κρεμότητα αύτή θά δόσει τή παραίτησή του, 
γιατί νομίζει δτι μέ τήν άτέλειωτη μακρηγορία 
καταστρεφονται ούσιώδη συμφέροντα τής χώρας.

*Εξ άφυρμής αύτοΰ ή «Καθημερινή»—έφημε· 
ρίς συνεργαζομένη μέ τό Λαϊκό κόμμα—εγραψε 
στό φύλλο τής 10ης Αύγούστου δτι ·.

Τό τελεσιγραφον έξεδόθη κατά τρόπον θο· 
ρ βα)δη καί ιταμόν ϊνα μη τό δεχθή ό κ. 
Τααλδαρης, ϊνα διακοπούν αί συνεννοήσεις, 
ινα αποχώρηση ό κ. Τσαλδάρης τής Οικου
μενικής, ϊνα ή Ο κουοε*ι»ή διαλνθή καί. . . 
εδώ πλέον αρχίζει τό μένα μυσ ήριον : Πρό- 
κειτα· οήπως νά προχειρισθή τοΰ κ. Μρτοξά 
ή κοιλία πρωθυπουργός ιής Ελλάδος; Η  Κυ· 
βέριη^ις τοϋ «εύρέος συνασπισμού» τήν οποίαν 
εξαγγέλλουν καί ιύχονται οι μεταξικοί εύρε 
αύιην ώς άνώδυνον πρόεδρον της ; 'Ή  μή
πως είς την Κυβερνηοιν ταύτην πρόκειται ά- 
πλώς νά καταλειφθώσι κενά δύο υπουργεία, 
άκομη καί ταϋτα ό ‘έγεται ό μεταξιομός, καί 
ταϋτα διαβλέπει ό Σάντσος καί τα· τα δημι- 
ουργονν τόν υπέρ τών ουμφ>ρόντων τοϋ "Ε
θνους καί τοϋ κύρους τής Κυβερνήσεως ορ
γασμόν.

Οί άντιβενιζελικοί εκλογείς, δσοι εψήφισαν 
Μεταξάν, θά ελθη ημέρα κατά τήν οποίαν 
θά έμέσουν κατά τόν όδυνηρότατον τρόπον 
τήν ψήφον των. Διότι εψήφισαν, αντί νά ψη
φίσουν βενιζελικούς ή ά*τιβενιζελικούς, στρα- 
τοκράτας ή πολιτευομένους, εντοπίους ή ποό- 
σφυγας, νέους άνδοας ή φαυλοκράτας, εψή- 
φισαν αύτόν τον φιλόδοξον χαμαιλέοντα, τόν 
θυσιάζοντα πάσαν αρχήν, πάσαν ιδέαν, παν 
συμφέρον κοινόν, πάσαν ευπρέπειαν, εις τήν

φιλοδοξίαν του τήν άμετοον καί άκάθεκτον.
Ή  παρέμβαση τοΰ κ. Μεταξά δέν κατόρθωσε 

νά προλάβει τήν κρίση πού εκδηλώθηκε δπω εί
παμε στό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ περασμένου 
μηνός.

Ή  λύση τής κρίσης δέν συνάντησε πολλές δυσ
κολίες.. Μετά τήν παραίτηση τοΰ κ. Τσαλδάρη 
καί τών φίλων του υπου ργών κ. κ. Άργυροΰ ναι 
Μερκούοη, άργισαν διαπραγματεύσεις μετοξύ 
τών άλλων κομμάοων, καί κατέληξαν στήν 
απόφαση σχηματισμού κυβερνήσεως «εύρυτέρου 
συνασπιομοΰ» είς την οποία τό κόμμα τών Έλευ- 
θεροφρόνων θά επαιρνε τέσσερα ύπυυργεΐα.

Και πριν άκόμη κατορτισθεΐ ό οριστικός κατά
λογος τοΰ νέου υπουργείου εγινε γνωστό δτι οι 
Έλευθρρόφρονες πρόκειται νά αντικαταστήσουν 
άπό Υπουργό τής Δικαιοσύνης τόν ύπαρχηγό τον 
Κόμματό. των κ. Άγγελόπουλο, καί έγράφη πώς 
τόν προωριζουνε γιά κυβερνητικό επίτροπο τής 
εκδοτικής τραπέζης ή όποια πρόκειται νά ιδι υ&εϊ.

Ό  κ. Κ. Άγγελόπουλος στήν φήμη αύ ή άπήν- 
τησε διαψεύδοντος μ’ άγαχά<τηση τό πράγμα.

“Έτσι νατά περίεργο σημπτωση τό μεταξικό 
κόμμα χάνει καί δεύτερο ύπαρχηγό μειά ιήν 
πρό ετών άποχώρηση τοΰ άλλοτε ύπαρχη·γοΰ τον 
κ. Βαμβέτσου.

Τό νέο Υπουργείο ώρκίσθηκε στις 17 Αύγού
στου πρό τοΰ κ. Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ό  κατάλογος τών νέων υπουργών είναι: ’Αλέ
ξανδρος 0 . Ζαΐμης, πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
καί υπουργός τών Εσωτερικών, Γεώργιος Κοφαν- 
τάρης τών Οικονομικών. Ιωάννης Μετοξάς τής 
Συγκοινωνίας ’Αλέξανδρος Παπαναστοσίου τής 
Γεωργίας. Α. Μιχαλα>όπουλος τών Εξωτερικών, 
Θεόδ. Τουρκοβασίλης τής λικαιοσύνης, Δ. Νικο- 
λούδη τής Παιδείας, Παναγ. Μερλοπουλος τών 
Ναυτικών, Ν. Βαλέντζας τής Εθνικής Οικονο
μίας, Μ. Κίρκος τής Προνοίας, Α. Μαζοράκης, 
τών Στρατιωτικών, καί Α. Μπακάλμπασης υφυ
πουργός τής ’Ανταλλαγής.

*Από τούς νέους υπουργούς φίλοι τοΰ κ. Με- 
τα^ά είναι οί κ. κ. Βελένιζας πολιτευτής Φθιώ- 
τιδος, Τουρκοβασίλης πολιτευτής ’Αρκαδίας, καί 
δ διευθυντής τής «Πολιτείας» κ Νικολουδης βου
λευτής Αθηνών, καί παλαιός άγωνιστήςτής ιδέας 
τοΰ δημοτικισμού.

Οί Προοδευτικοί φιλελεύθεροι κατέχουν επίσης 
τέσσερης θέσεις διά τών κ. κ. Καφαντάρη Μερλο- 
πούλου, Μαζαράκη καί Κίρκου. Ό  πολιτικός 
κόσμος μέ Ιδιαίτερα εκτίμηση είδε τήν αναγχω- 
ρηση τών μακρών πολιτικών άγώνων τοΰ νέον 
υπουργού τών Ναυτικών κ. Μερλοπουλου,^δ 
όποιος εχει κοινοβουλευτική ζωή περισοότερη τών 
τριάντα χρόνων καί τιμά·αι γιά δεύτερη φορα μέ 
τό υπουργικό αξίωμα, ύστερα άπο τη συμμέτοχη 
του στήν κυβ» ρνηση Ράλλη τοΰ 1903 όπου δι- 
εύθυνε τό Υπουργείο τής Δικαιοσύνης.  ̂ Είναι 
πολιτικός ισχυρός στήν Μησσηνία, καί ακολού
θησε τό κόμμα τών Φιλελευθέρων από τό 1910, 
και σήμερα θεωρείται υπαρχηγός τοΰ κόμματος 
τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων Τα πολίτικα 
αύτά γεγονότα έδωκαν άφορμή 'ά  προσκαλέσουν 
οί πολιτικοί ’Αρχηγοί συνελεύσεις τών φίλων τους 
κατ' αύιάς καί νά λογοδοτήσουν.

Κατά τή Συνέλευση τών Έλευθεροφρόνων έβε- 
βαιώθηκε ή άπό τό κόμμα άποχώρηση τοΰ κ. 
Κ. Άγγελοπούλου καί τών βουλευτών κ. κ.̂  Καν- 
τιάνη Μεσσηνίας, καί Κολυβά Ζακύνθου, ως καί



τοΰ πολιτευτοϋ Ά ιιικής κ. Γ. Πεσμαζόγλου, ό 
όποιος ήταν μετά τοϋ κ. Μεταξύ συνυδριτής τοΰ 
κόμματος, όταν κατά τήν εξορία τοον στήν ’Ιτα
λία — τό 1920,— ήλθαν οέ αντίθεση γνωμών μέ 
τό Δημήτριο Γούναρη, ώς πρός τό ζήτημα τής 
εξακολούθησης τήο Μικρασιατικής εκστρατείας. 
Είναι γνωστό ότι ό κ. Μβταξάς ΰπεδείκνυε άλλο 
τρόπο συνεχείας τοΰ άγώνα.

Ά φοΰ παρέλαβε ή νέα Κυβέρνηση, ή κοινή 
γνώμη αρκεί ά ανησύχησε μέ τήν αποκάλυψη τής 
άνταρτικής κίνησ^ως ώρισμένων ΰπαξιωματικών,οί 
όποιοι είχανίδρύσει σύνδεσμο μέ αξιωματικούς φί
λους τοΰ κ. Παγχάλου. Τά υπουργι· ά άνακοινωθέντα 
Ιφάνηκαν καθησυχαοτικά, καΐή ανάκριση παραπέμ
πει περίπου όλους στό Στρατοδικείο 'Η νέα αύτή 
αποκάλυψη συνεπεσε μέ τήν επέτειο τής ανατρο
πής τοϋ περυσινοΰ καθεστώτος, ή όποία έπέρασε 
σχεδόν απαρατήρητη.

Μόνο ή «’Εθνική » όργανο τοΰ «Έθνικοϋ Δημ. 
Κόμματος» θυμήθηκε τήν 22α Αύγουστου καί 
«γράψε ότι :

» //υλλαί βεβαίως οννειέλεσαν sic τό νά 
*άχϋϊ/ εις πέρις τό μίγα έκεϊνο εργον, 
»xat ν' αηαλλαχθ^ τό ” Ε&νος από την 
»ινραννίδα, και νά o<offjj άπό τά μεγίοτας 
«τών συμφορών, αιεινες επβκειντο άφεύκτως. 
»Πολλοι λοιπόν δ*τως οννετέλ εσαν. Άλλ' 
»εκεΐνος δοτις ήγήίϊη αντον, είναι 6 αρχηγός 
»το« Έ&νικον Δημοκρατικού Κόμματος, είναι 
» ό κ. Γ. Κοιδύλη:.*

Κατά τίς τελευταίες ανακοινώσεις, τό κόμμα 
τοΰτο πρόκειται νά έπικοινωνήσει μέ τόν 'Ελλη
νικό λαό, διά περιοδείας του λ . Κονδύλη στις 
επαρχίες

Την22αν Αύγούστου ή Κυβέρνηση τοΰ συνα
σπισμού έπαρουσιάσθηκε πρό τής Ιίουλής.

Μετά τήν άνάγνωση υπό τοΰ κ. Ζαΐμη τών 
προγραμματικών δηλώσκον έγινε γενική συζήτη
ση κατά τήν όποια έφάνηκε ή γνωσοή διαφορά 
τών αντιλήψεων τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος καί τοΰ κ.

Καφαντάρη.^ Ή  συζήτηση έξηκολούθησε καί τήν 
επομένη ήμέι·α. Τό δέ απόγευμα τής 23ης Αύ 
γουστου η Βουλή ετρθασε στήν ψηφοφορία, καί 
μέ τήν απουσία τών Λαϊκών, ή Κυβέρνησις έ- 
πήρε ψήφο εμπιστοσύνης μέ 159 ψήφους υπέρ 
και 16 κατά. Δύο άρνηθηκαν ψηφο.

Στό ερχόμενο δεκαπενθήμερο θά δοΰμε τήν 
εξελιξη, καί θα εξετάσωμε τά οικονομικά μέτρα 
τοΰ νέου υπουργείου.

Ν ·  Π .  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ν Ε Α  ΒΙΒΛΙΑ

Ν. Κυπαρίσση—‘Ολυμπιακά (ποιήματα).
Πέτρου Μάγνη — Τά τραγούδια τής Σύμης καί 

άλλα
Γερ. Κασόλα—Γιά τήν Ειρήνη (ποιήματα). 
’Ιουλίας Περσάκη — Διηγήαατα.
Ρ. Ταγκόρ — Παραστρατημένα Πουλιά (Μετ. 

Μάκη Ανταίου).

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α :
«Nea Έστια». Δεκαπενθήμερο Λογοτεχνικό.— 

Διευθυντής Γρ. Ξενόιτουλος.
« Αναγέννηση». Μηνιαίο Κοινωνιολογικό.— Δι

ευθυντής Δ. Γληνός.
«Νέα ’Αγωγή». Παιδαγωγικό.
«Έρμης». Μηνιαίο Λογοτεχνικό.— Διευθυντής 

Α Μαρσέλλος —Αλεξάνδρεια.
« Παναινύπτια». Παιδικό.— Διευθυντής Στέφ. 

Πά _>γας—Άλε ξάνδρε ια.
«Ν '.οελληνικά Γράμματα». Κρήτης—Διευθυντής 

Γιάννης Μυυρέλλος. Λογοτεχνικό μηνιαίο.
«Νέα Ζωή». Λογοτεχνικο.—Διευθυντής Κ. Κων- 

σταντινιδης—Αλεξάνδρεια.
• La S em a in e  Egyptienne». Organe hebdo 

madaire illustre de la v ie  A rtistique. Litteraire 
Theatrale, Financiere Sportive en E g y p te .— 
Directeur Stavros Sravrinos.

Ε Ι Σ  TO Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  Φ Υ Λ Λ Ο
ΕΝΑ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ '

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΥ κ. Π Α Υ Λ Ο Υ  Ν Ι Ρ Β Α Ν Α

Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Ρ ' Μ Μ ' ^ Π Ι

ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Θ Θ Θ Θ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ

Ε Κ Α Β Η

ΜΕ ΤΗ

MAP. Κ0Τ 0Π0ΤΛ Η
Σ Τ Ο  2 Τ Α Δ Ι Ο

SKHNO0ESIA

Φ Ω Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ι Τ Η
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ΕΟΚΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ FT
I

Ι Α Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α  Τ Ω ι  1841

I  ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΔΡ. 330.000.000

Ε Δ Ρ Α  ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

"Αγιος Νικόλαος Ά ρτα Θεσσαλονίκη Κοζάνη Ναύπακτος Σέρραι
(Κρήτης) ’Αταλάντη Θήβαι Κομοτηνή Ναύπλιον Σητεία

Αγρίνιον Βάμος Θήρα ΚόρυνΘος Νιγρίτα (Κρήιης
Άθή· αι Βέρροια ’Ιθάκη Κύθηρα Ξάνθη Σόροβιτς
Ύπ)στημα Μητρο- Βόλος ’Ιωάννινα Κύμη Παξοί Σούφλιον

πόλεως II Γρεβενά Καβάλλα Κυπαρισσία ΙΙάτραι Σπάρτη
Πρ)ρεϊον Καλλιθέας Γύ θειον Καλάβρυτα Λαμία Πειραιεύς Σύρος
Π)ρεΙον Παγκρατίου Διδυμότειχον Καλόμαι Αάρισσα Πόρος Τρίκκαλα
Αΐγιον Δημηισάνα Καρδίτσα Λεβάδεια Πράβιον Φ' ώρινα
Άλεξανδρούπολις Αρπ μα Καρπενήσιον Λευκός Πρέβεζα Τρίπολις
"Αλμυρός Έδεσσα Καστόρια Μεγαλοπολις Πύλος Χαλκίς
’Αμαλίας Έλασσών Κατερίνη Μεσολόγγιον Πύργος Χανία
Άμφισα Ζάκυνθος Κέρκυρα Μεσσήνη Ρέθυμνος Χίος
Άργοστόλιον 'Ηράκλειον Κιλκίς Μυτιλήνη Σάμος

Πρακτορεΐον έν Νέφ 'Υόρκη 7 W all Street

ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Τ Η Σ  ΤΡ Α Π Ε Ζ Η Σ :

’Αποκλειστικόν προνόμιον έκδόσεως τραπεζικών γραμματίων.— "Εκδοσις τοκοφό- 
ρων ομολογιών. -— Καταθέσεις έν οψει άπλαϊ και εις ανοικτόν λογαριασμόν — 
Καταθέσεις διαρκείς και επί προθεσμία. — Καταθέσεις Ταμιευτηρίου. — Προεξο
φλήσεις.— Δάνεια και ανοικτοί λογαριασμοί έπι υποθήκη. — Λάνεια κα'ι ανοικτοί 
λογαριασμοί επ’ ένεχΰρφ ελληνικών τίτλων. — Δάνεια και ανοικτοί λογαριασμοί 
επ Ινεχυρψ πολυτίμων μετάλλων. Δάνεια έπ’ ένεχΰρφ εμπορευμάτων, κα'ι ένε- 
χυρογράφων. — Πιστώσεις έναντι φορτωτικών. — Δάνεια πρός Δήιχους, λιμένας 
και ετερα νομικά πρόσωπα. — Συμμετοχή εις ’Ανώνυμους Έλληνικάς Εταιρείας. 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας καί συνεταιρισμούς. — Δάνεια πρός τό Ελληνι
κόν Δημόσιον. Υπηρεσία Εθνικώ ν δανείων. — Υπηρεσία έντοκων Γραμμα
τίων Εθνικής Άμΰνης. — Προμήθειαι διά λογαριασμόν τοϋ Δημοσίου. — ’Αγορά 
κα'ι πώλησις διαφόρων ειδών διά λογαριασμόν τοϋ Δημοσίου. — Εΐσπραξις δη
μοσίων προσόδων καί πληρωμή δημοσίων δαπανών. — Υπηρεσία Δανείων καί 
Μετοχών διαφόρων Εταιρειών. — ’Αγορά καί πώλησις εξωτερικού συναλλάγμα- 
τος, χρυσών νομισμάτων καί ξένων τραπεζικών γραμματίων. — ’Έκδοσις καί 
πληρωμή πιστωτικών επιταγών, επιστολών καί εντολών πληρωμής. — Έκτέλεσις 
εντολών Χρηματιστηρίου. — Εΐσπραξις αξιών. — Φΰλαξις τίτλων, αύτουσίου χρυ- 
σοϋ καί άργΰρου καί ά'λλων πολυτίμων αντικειμένων. — Φΰλαξις κιβωτίων αδήλου 
περιεχομένου. — Ένοικίασις Χρηματοκιβωτίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Κ Α Τ Α Β Ε Β Λ Η Μ .  Δ Ρ .  22500.000.—  

Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ .  »  830228.10
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ο Ο ο F  I L  I A  L  Ε  S  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΛΑΡ1ΣΣΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΑΛΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑ1
ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τ ή ν  ίΑβτχχβ&ρέζοντιις τά 
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Ε  ΰ ρ  ώ η  η ς .
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ΕΙΣ ΟΑΑ ΤΑ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΑ 4  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ I

I  £

Ταμιευτήριον μέχρι 100.000 δρ. πρός 7 ο ο 
H ΈκτελβΙ πόσης φΰσεως τραπεζικ. έργαοίας. §? 

Άγοραπωλησίαι τίτλων.
Δάνεια έπι ένεχύρφ κλπ.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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Τ Η Σ  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Ι Α Σ
’Αποτελεί τήν πλουσιωτέραν επιστημονικήν βιβλιοθήκην, τό μεγαλύτερον ταμεϊον άνθρω- 

ίΐίνης σοφίας, τό άρτιώτερον ελληνικόν σύγγραμμα, τό πληρέστερον χρηστικόν λεξικόν γλώσ- 
οης. τό έκλεκτότερον ιΐκονογ ρ α φ ή μένον λεύκωμα.

Γ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι  Δ Ε Κ Τ Α Ι  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Ω Ν
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ Η

4 Τ Ο Μ Ο Ι  
οι A ,  Β,  Γ  & Δ
ΚΑΙ 100 ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
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^  ΕΚΔΟΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Π. Γ. ΜΑΚΡΗΣ «Σ ι»
^ί( Λ Υ Κ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  1 3  Α Θ Η Ν Α Ι

Α<
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ΕΙΣ 5 ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ 40 ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ0ΔΙΚ0Τ

’ Αντιπρόσω ποι είς δλα 
τά έπαρχιακά κέντρα.
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"&νας ωισώς βύνζροφος
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Έχετέ τ ο  πάντα μαζύ Σας στος έκδρομάς. tJvai 
ενας ούντροφος θετικός, διακριτικός, ενμετακόμιστος 
και εύκολομεταχείριατος. Λεν ‘ψεύδεται ποτέ, δεν λη
σμονεί τίποτε, δεν φλυαρεί άλλα . . . .  πόσο εϊναι ταν- 
τ οχρόνως ενγλωτος. θά σάς καταστήο}/ περιζήτητον 
στό περιβάλον Σας και θά συντελέση δίχακ κόπο εις 
την διασκέδασίν Σας.

Αύτό και μόνον θά μπορέσω ν άποτυπώσει γιά 
πάντα τά πιό φευγαλέα κομμάτια τής ευτυχίας. "Οταν 
γυρίσετε πίσω και γίνεται πάλι αιχμάλωτος τής πόλεως, 
σ αυτό και πάλι θά οφείλετε τή μοναδική άπόλανοι 
και ίκανοποίησι που θά δοκιμάσετε δταν θά Επιδεικνύ
ετε τάς ώραίας φωτογραφίας τών όπο’ων σεις θά εΐαθε 
ό δημιουργός και οί όποιες θά αάς ξαναθνμίζουν τις 
ώραΐες στιγμές που περάσατε.

Ο πιστός αυτός σύντροφος είνε

TO ‘ K O D A K . ,  ζ α ς
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5Ελάχιστα λεπτά άρκοΰν διά νά μάθετε τόν χειρι
σμόν ένός “K o d a k ,,.

°Ολοι οί έμποροι φωτογραφικών ειδών θά έχουν 
την ενχαρίστησιν νά Σάς αποδείξουν τήν υπεροχήν 
τών “K o d a k s „  και τών “B r o w n ie s „  νά κατευ
θύνουν τήν προτίμησίν Σας, νά σας παράσχουν δλα 
τ ά  στοιχεία διά νά εχετε επιτυχίας ενθυς αμέσως.

Vest Pocket K odaks ............ άπό 550 Δρ.
Pocket Kodaks ........................  » 1120 »
H a w k -E y e s  p lia n ts .............. » 850 »
Brownies  ..................................  » 230 »
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