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ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Τά «Φιλολογικά Χρονικά» παρακαλοΰν τούς αναγνώστες τους νά 
διορθώσουν δυό τυπογραφικά λάθη  στή «Τζοκόντα» τοΰ κ. Καζαν
τζάκη πού δημοσιεύτηκε σιό προηγούμενό μας τεύχος,

1) Στιχ. 98 άνιί μορφές γράφε : κορφές.
2) Σ τιχ . 148 γράφε : μανιατούρα (τό ώριμασμένο άνθος τοϋ φυτού 

ζό χο υ  πού τό φυσάς καί σκορπάει στόν άέρα- γ α λ λ .: je -sem e  d -to u t- 
ven t.
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ

ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ 
ΟΙ Δ Υ Ο  ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ Κ Ο ΣΜ Ο Ι

Θ ά  κ υ ρ ι α ρ χ ή σ ε ι  ό έ'νας ά π '  τ ο ύ ς  δ υ ό  ; Θ ά  α υ γ -  
κ υ ρ ι α ρ χ ή ο ο υ ν ; Η  ϋ'ά  έ ν σ ω μ α τ ω ϋ Ό ϋ ν  σ' έ'να έ ν ι α ΐ ο  
ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό  π ο λ ι τ ι σ μ ό ;

"Αμερική καί Ρωσία ! Οι δυό μεγάλοι άντίπαλοι κόσμοι πού 
πρωτοστατούν σήμερα στή σφαίρα τής διεθνούς πνευματικής καί 
πολιτικής ζωής. Φορείς τοΰ πνεύματος τής Δύσεως ό Ενας καί 
τοΰ πνεύματος τής ’Ανατολής ό άλλος, άντιπαρατάσσουν τά έθνι- 
κά, πολιτικά, κοινωνικά καί οικονομικά ιδεώδη τους πού τείνουν 
νά τά έπιβάλλουν σ’ δλους τούς λαούς τής γής. θά  έπικρατήσει 
άραγε ό ενας άπ’ τούς δυό ; Ή  θά συγκυριαρχήσουν, χωρίζοντας 
τή γή σέ δυό άσυμφιλίωτα ψυχικά ήμισφαίρια ; ’Ή, τέλος, άπό 
τή σύγκρουσή τους, θά προκύψει μιά σύνθεση των δυό σ’ 2ναν ένι
αΐο οικουμενικό πολιτισμό ;

Νά ερωτήματα κρίσιμα, πού κλείνουν τό βασικό πρόβλημα τοΰ 
καιροΟ μας καί πού έχουμε χρέος νά τά προβάλλουμε θαρραλέα, 
άν θέλουμε νά συλλάβουμε τό νόημα τής σημερινής μεταβατικής 
κοσμοϊστορικής στιγμής.

Ά π ’ τούς συγγραφείς μας, τούς έπιστήμονές μας, τούς πολι
τικούς μας· άπ’ δλους τούς άναγνωστες μας, περιμένουμε μιάν ά- 
πάντηση σ’ αύτά τά έρωτήματα, εύθεΐα, σύντομη καί σαφή, άπαλ- 
λαγμένη άπό πολιτικές προκαταλήψεις καί συναισθηματισμούς. 
Κάθε τέτοια άπάντηση είναι πολύτιμη καί θά δημοσιευθεΐ στά 
έρχόμενα τεύχη τοΰ περιοδικού μας, ένΰ, παράλληλα, θά δίνουμε 
άποσπάσματα άπό σχετικά μέ το θέμα τής ερευνάς μας έργα ξέ



362

νων συγγραφέων καί φιλοσόφων, πού θάχουν στήν περίπτωση 
τούτη θέση παραπομπών καί σχολίων.

'Η έρευνα μας θά κλείσει επειτα άπ6 τρεις μήνες. Καί θά 
κλείσει μέ μιά συνθετική μελέτη τοΰ ζητήματος, γραμμένη άπ’ τό 
συνεργάτη μας κ. Ντίμη Άποστολόπουλο.

OSW ALD SPENQLER

Η Ρ Ω Σ Ι Κ Η  Ψ Υ Χ Η  
Α Ν Τ Ι Κ Ρ Υ  Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Α Τ Κ Η

Παραθέτουμε έδώ δυό αποσπάσματα άπ’ τό πολύκροτο βι
βλίο τοΰ O sw ald  S p en g le r « Ή  π α ρ α κ μ ή  το ν  ε υ ρ ω π α ϊκ ό ν  π ο 
λ ι τ ι σ μ ο ύ » (D er U n te rg a n g  des A b en d lan d es) ποΰ άναφέ- 
ρονται στις βαθύτατες διαφορές πού χωρίζουν τό νεαρό ρωσικό 
πνεύμα άπ’ τό πνεύμα τής Δύσεως. Είναι γνωστό πώς ό φιλόσο
φος αυτός, πού ή επιρροή του κατά τήν περίοδο τοΰ μεσοπόλε
μου υπήρξε αποφασιστική, διαπιστώνοντας τήν κατάπτωση τοΰ 
πολιτισμοΰ τής Δύσεως (τοΰ όγδοου κατά σειράν πολιτισμού τής 
Ιστορίας), διατύπωσε τήν πρόβλεψη πώς ό επόμενος μεγάλος 
Ιστορικός πολιτισμός θ ά  είναι ό ρ ω σ ικ ό ς  πού μέλλει μετά τήν 
οριστική καταστροφή τοΰ εΰρωπαϊκο-αμερικανικοΰ πολιτισμού, 
εσωτερικά π ιά  παρηκμασμένου κι έγκεφαλικοΰ, νά  κυριαρχήση 
πάνω σ’ δλον τόν Κόσμο. Ά λλά καθώς ή άνάπτυξη τοΰ μεγάλου 
ρωσικοΰ πολιτισμοΰ θά  είναι φυσιολογική, θ ά  εξακολουθούν, γιά  
καιρό άκόμα, νά  μένουν πρωταγωνισταί στή σφαίρα τής παγκό
σμιας πολιτικής, κοινωνικής κα ϊ οίκονομικής — κα ι  δ χ ι  τ ή ς  
π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  — ζωής, ο ί μεγάλοι, εσωτερικά παρηκμασμένοι, 
λαοί τής Δύσεως. Κι* έτσι, σ’ ολόκληρο τουλάχιστον τόν τρέχοντα 
αίώνα, θ ά  εχουμε αλλεπάλληλες Ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις 
καί προσπάθειες νά στερεωθούν «καισαρικά» καθεστώτα. Ή  
Ιστορία ποΰ έρχεται, τονίζει σ’ ένα, τό τελευταίο του, βιβλίο ό 
Σπέγκλερ ( « Ja h re  der E n ts c h e id u n g * , « ’Α π ο φ α σ ισ τ ικ ά ,  χ ρ ό 
ν ι α » , 1933 ), ύψίόνεται άπάνω άπό ανάγκες οικονομικές καί εσω
τερικά πολιτικά ιδεώδη. Ο ί στοιχειώδεις δυνάμεις τή ς,ζω ή ς κα
τεβαίνουν οί ίδιες στό στίβο τής πάλης, πού Αάχει έκβασή της 
τό παν ή τό μηδέν. Ή  προκαταρκτική μορφή τοΰ καισαρισμού 
θ ά  γίνη γρήγορα πιό συγκεκριμένη, πιό συνειδητή, πιό απροκά
λυπτη. Ο ί προσωπίδες πού οφείλονται στήν ένδιάμεση κατάσταση 
τοΰ κοινοβουλευτισμού, θ ά  πέσουν. "Ολες ο ί δοκιμές πού γίνον
ται γιά  νά συλληφθή τό περιεχόμενο τοΰ μέλλοντος μέσα σέ πο
λιτικά κόμματα, θ ά  ξεχαστούν γρήγορα. Οί φασιστικοί σχηματι
σμοί αύτών τώ ν δεκαετιών θ ά  μπούν σέ καινούργιες μορφές, πού 
δέν τίς προβλέπουμε" κι αύτός ό εθνικισμός τοΰ τύπου τοΰ ση- 
μερινοΰ θ ά  έξαφανιστή. Σάν μόνη δύναμη, πού είναι καμωμένη 
νά δώση παντοΰ μορφή στήν Ιστορία, μένει τό πολεμικό, τό 
«πρωσσικό» πνεΰμα. Ή  μοίρα—στοιβαγμένη άλλοτε μέσα σέ μορ
φές βαρειές ά π ' τήν πολλή σημασία τους καί σέ μεγάλες παρα
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δόσεις — θά  δημιουργήση ιστορία στό πρόσωπο άμορφιον μεμο
νωμένων δυνάμεων. Ο ί λεγεώνες τοΰ καίσαρος ξυπνοΰνε καί πάλι. 
’Εδώ — ίσως μάλιστα καί μεσ’ τόν αίώνα μας — προσμένουν οί 
τελίυταϊρς αποφάσεις τόν άνθρωπό τους. Μπροστά τους πέφτοτν 
κι* αφανίζονται οί μικροί σκοποί κα ί οί μικρές έγνοιες τής ση
μερινής πολιτικής. ’Εκείνος, πού τό ξίφος του θά  κερδίσει τή 
νίκη, θά  γίνει κύριος τοϋ κόσμου. ’Εδώ βρίσκονται τά ζάρια  τοϋ 
τρομερού παιχνιδιού Π οιός τολμάει νά τά ρίξει;»

Δέν θ ά  σχολιάσουμε τά συμπεράσματα τοΰ μεγάλου Γερμανού 
φιλόσοφου, ( πού συχνά ξαφνιάζουν γιά  τή ριψοκίνδυνη τόλμη 
τους καί συχνότερα γιά τό βάθος τους)- οΰτε θ ά  κρίνουμε τή 
στερεότητά τους. Γ ιά  τούς αναγνώστες μας δμως εκείνους πού 
θάθελαν νά έχουν μιά περιληπτική γνώση τών Ιδεών τοΰ Σ π έγ
κλερ καί μιά εκτίμηση τής συμβολής του στή φιλοσοφική έρευνα 
τής ιστορίας, θά  δημοσιεύσουμε σ’ ένα άπό τά προσεχή τεύχη 
μας, μιά σχετική μελέτη τοΰ συνεργάτη μας κ. Ντίμη Άποστο- 
λοποΰλου.

. . .  Ό  πρωτόγονος τσαρισμός τής Μόσχας εΐναι ή μόνη μορφή 
πού είναι άκόμα σήμερα σύμφωνη μέ τό ρωσισμό, μά παρα
ποιήθηκε στήν Πετρούπολη, πού τή μεταμόρφωσε σέ δυνα
στική μορφή τής Δύσης. Ή  κίνηση πρός τόν άγιο Νότο, πρός 
τό Βυζάντιο καί τήν 'Ιερουσαλήμ, βαθειά ριζωμένη μέσ3 στις 
ορθόδοξες ψυχές, μεταμορφώθηκε σέ μιά κοσμική διπλωματία, 
μέ τό βλέμμα στραμμένο στή Δύση. Τήν πυρκαϊά τής Μόσχας, 
συμβολική μεγαλόπρεπη πράξη ένός προίτόγονου λαοΰ, δπου 
μιλάει ενα μακκαβεϊκό μΐσος ενάντια σέ κάθε τι πού εΐναι 
ξενικό κι’ ετερόδοξο, διαδέχεται ή είσοδος τοΰ τσάρου ’Αλέ
ξανδρου στό Παρίσι, ή 'Ιερή συμμαχία καί ή θέση μέσα στή 
συνεννόηση τών μεγάλων δυτικών δυνάμεων.

Μιά εθνική νοοτροπία, πού ή μοίρα της ήταν νά ζεΐ ακόμα 
δίχως ιστορία γιά γενηές ολόκληρες, σπρώχτηκε μέ τή βία μέσα 
σέ μιάν ιστορία τεχνητή καί ψεύτικη, πού τό πνεΰμα της δέν 
μπορούσε ούτε νά τό καταλάβει καν ό πρωτόγονος ρωσισμός. 
’Έφεραν έκεΐ μέσα τέχνες κι’ όψιμες επιστήμες, τή «διαφώ
τιση», τήν κοινωνική ηθική, τό μεγαλοαστικό υλισμό, μ’ δλο 
πού σ’ αύτή τήν προϊστορική περίοδο ή θρησκεία ήταν ή μόνη 
γλώσσα μέ τήν όποία οί ά'νθρωποι μπορούσαν άκόμα νά νοιώ- 
σουν ό έ'νας τόν άλλο καί νά νυιώσουν τόν κόσμο. 'Έ να  φούν- 
τωμα πόλεων ξενικοΰ ρυθμού φανερώνεται εκεί σάν τήν ψώρα 
πάνω στό γνήσιο χωρικό τής άγροτικής χώρας. ’Ή τανε  ψεύτι
κες, παρά φύσιν κι’ απίθανες, ώς τόν εσωτερικό τους περίβολο. 
« Π Πετρούπολη είναι ή πιό άφηρημένη κι’ ή πιό τεχνητή 
πολη», παρατηρεί ό Ντοστογιέφσκυ. Καθώς ήταν πετρουπο- 
λίτης, ^εΐχε τό προαίσθημα πώς θά  χανότανε ενα πρωΐ μαζί 
μέ τίς ομίχλες τοϋ βάλτου (. .)
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’Από τότε μέσα σέ κάθε τι πού γεννήθηκε γύρω άπό τήν 
Πετρούπολη, δ γνήσιος ρωσισμός ενοκοσε τό δηλητήριο κα'ι 
τό ψέμμα. "Ενα αληθινό μίσος τής αποκάλυψης ορθώνεται 
άπό τότε ενάντια στήν Εύρώπη. Καί «Εύροόπη» σήμαινε κάθε τι 
πού δέν ήταν ρωσικό, άκόμα κι’ ή Ρώμη κι’ ή ’Αθήνα, κάθε τι, 
όπως γιά τούς «μαγικούς» άνθρώπους (τούς άνθρώπους τοΰ 
αραβικού πολιτισμού) (’), ή παληά Βαβυλώνα καί ή Α ίγυ
πτος ήταν Ελληνικές, εϊδωλολατρικές, διαβολικές. 'Ο ’Αξά- 
κωφ γράφει στά 1863 στό Ντοστογιέφσκυ : « Ό  πρώτος δρος 
γιά νά λευτερώσει κανείς τό εθνικό ρωσικό αίσθημα είναι 
νά μισεί τήν Πετρούπολη μ’ όλη του τήν καρδιά καί μ ’ δλη 
του τήν ψυχή». Ή  Μόσχα είναι ή ιερή πόλη, ή Πετρούπολη 
είναι ή πόλη τοΰ Σατανά. Σέ μιά λαϊκή παράδοση, πολύ ξα
πλωμένη, ό Μεγάλος Πέτρος παρουσιάζεται σάν ’Αντίχριστος. 
Ε ίναι ή ϊδια άκριβώς γλώσσα πού συναντάει κανείς σ’ δλες 
τίς ’Αποκαλύψεις τής ’Αραμαϊκής ψευδομόρφιοσης (®), άπ’ τό 
βιβλίο τοΰ Δανιήλ καί τοΰ ’Ενώχ, ώς τόν καιρό τών Μακκα- 
βαίων, ώς τήν ’Αποκάλυψη τοΰ ’Ιωάννη, τό Βαρούχ καί τό 
4ο βιβλίο τοΰ ’Έσδρας, μετά τήν καταστροφή τής Ιερουσα
λήμ (. . .) Κάθε τι πού γεννιέται κεϊ είναι ψεύτικο κι’ ακά
θαρτο : αύτή ή διεφθαρμένη κοινωνία, αύτές οί εκλεπτυ
σμένες τέχνες, οί κοινωνικές τάξεις, τόξένο Κράτος μέ τή 
διπλωματία του, τή νομολογία του, τήδιοίκησή του τής 
περιόδου τοΰ μεταπολιτισμοΰ. Δέν ύπάρχειπιό μεγάλη άν-

2. Ή  μετάφραση δέν είναι παντού απόλυτα πιστή. Μ ερικές 
παρεμβολές, η πρόσθετα σημάδια καί δυό - τρεις μικροτροποποιήσεις 
σεό κείμενο ήταν αναγκαίο γιά  νά γίνει κάπως πιό προσιτό σ’ όσους 
δέν έχουν διαβάσει τό εργο τοΰ Σπέγκλερ καί δέν έχουν εξοι
κειω θεί μέ τούς ειδικούς εκφραστικούς τύπους του καί μέ τήν προσω
πική του ορολογία.

2. Ψ ε υ δ ο μ ο ρ φ ώ α ε ις  ονομάζει ό Σπέγκλερ, δανειζόμενος τόν δρο 
ά π ' τήν ορυκτολογία (δές ψευδοκρύσταλλος κλπ.) τ ίς  περιπτώσεις πού 
ενας παληός ξένος πολιτισμός σκεπάζει μέ δύναμη τό έδαφος δπου μεγα
λώνει ενας νέο; πολιτισμός, έμποδίζοντάς τον ν* άνασάνει ελεύθερα καί 
νά εκφραστεί μέ τούς δικούς του τύπους καί τίς  δικές του μορφές. Τ έ
τοια είνα ι γιά  τόν Σπέγκλερ ή περίπτοίση τοΰ αραβικού πολιτισμού πού 
μεγάλωσε μέσα σ' εξωτερικές ελληνορωμαϊκές μορφές. Καί τέτοια είναι ή 
περίπτωση τοΰ πρωτόγονου άκόμα ρωσικού πολιτισμού πού δέχεται άμε
ση τήνπίεση τής Δύσης. Πρβλ. τις 6υό ομιλίες τής κ. ’Έ λλης Λαμπρίδη 
στήν «’Αρχαιολογική Ε τα ιρ ία »  (δημοσιευμένες στή «Νέα ’Εστία») καί 
τ ίς  τρεις ομιλίες τοΰ κ. Ν ιίμη ’Αποστολοπούλου σιόν «’Ασκραΐο» (δ η 
μοσιευμένες στήν «Καθημερινή»), καθώ ς καί έ'να σημείωμα τοΰ ίδιου 
στά «Νέα Γράμματα»' Πρβλ. επίσης μιά βραχύτατη σύνοψη τής σκέψης 
τοΰ Σπέγκλερ στό « Π ε ρ ί  Έ η ι α τ ή μ η ς » τού Έ .  Π. Παπανούτσου, σελ. 
115.
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τίθεση ά π ’ δση άνάμεσα στόν ρωσικό καί τόνδυτικό, τόν 
Ιουδαϊκο - χριστιανικό ώς τόν ύστερο - έλληνικόμηδενισμό. 
Ό  ένας εΐναι μίσος γιά τόν 'ξένο ποί> δηλητηριάζειτόν πολι

τισμό πού βρίσκεται άκόμα στή γέννησή του, μέσα στούς 
κόλπους τού τοπίου, ό άλλος εΐναι άποστροφή γιά τόν ϊδιο 
του τόν πολιτισμό, πού τό απόγειό του καταντάει νά γίνει 
κουραστικό. Τό βαθύτατα θρησκευτικό αίσθημα τοΰ κό
σμου, ό άξαφνος φωτισμός, ή ανατριχίλα τής άγωνίας μπροστά 
στήν ενσυνείδητη ιστορική ύπαρξη πού πρόκειται νάρθει τό ό
νειρό κι’ οί μεταφυσικοί πόθοι εΐναι στήν αρχή' ή πνευματική 
διαφάνεια πού φτάνει ώς τόν πόνο είναι στό τέλος τής ιστορίας. 
Στις δυό αύτές «ψευδομορφώσεις» βρίσκονται άνακατωμένες. 
«'Όλοι κάνουν θεωρία σήμερα μέσα στούς δρόμους καί τίς δη
μόσιες πλατείες πάνω στήν πίστη» έλεγε κάποτε ό Ντοστογιέφ
σκυ. Αύτό μποροΰσε νά ειπωθεί τό ϊδιο γιά τήν 'Ιερουσαλήμ καί 
γιά τήν ’Έδεσσα. Αυτοί οί νεαροί Ρώσοι τής εποχής πριν 
άπ’ τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, βρώμικοι, ώχροί, συγκινη- 
μένοι, συμμαζεμένοι στις γωνιές καί πάντα άπασχολημένοι μέ 
τή μεταφυσική, πού τά βλέπουν δλα μέ τά μάτια τοΰ πιστού, 
άκόμα κι’ δταν τό θέμα τής συνομιλίας ήταν τό δικαίωμα 
τής ψήφου ή ή χημεία ή οί σοφές γυναίκες, εΐναι οί ’Ιουδαίοι 
καί οί πρώτοι Χριστιανοί τών μεγάλων ελληνιστικών πόλεων 
πού ό Ρωμαίος τούς κοιτούσε μέ τόση ειρωνεία, αηδία καί 
μυστικό φόβο.

Δέν υπήρχε στήν τσαρική Ρωσία καμμιά άστική τάξη, 
ούτε καν αυθεντικές τάξεις άλλά μονάχα χωρικοί καί «κύ
ριοι» δπως στό βασίλειο τών Φράγκων. Ή  «κοινωνία» ήταν 
ενας κόσμος κλειστός στόν εαυτό του, γέννημα μιάς δυτικής 
φιλολογίας, κάτι ξενικό κι’ ένοχο. Πόλεις ρωσικές δέν υπήρ
χαν διόλου. 'Η  Μόσχα ήταν ένα παλάτι, τό Κρεμλΐνο. πού 
γύρω του απλωνόταν μιά γιγάντια άγορά. Ή  φαινομενική 
πόλη πού μπαίνει μέσα σ’ αύτή τήν άγορά καί στερεώνεται 
έκεϊ, κι’ δλες οί άλλες πόλεις πού σκεπάζουν τή γή τής Μη- 
τερούλας Ρωσίας δέν έχουν άλλο λόγο πού βρίσκονται κεϊ, 
παρά τήν αυλή, τή διοίκηση καί τούς εμπόρους. Μά αύτό 
πού ζεΐ μέσα τους εΐναι: στήν κορφή μιά Ιξωτερική ύλιτευμένη 
λογοτεχνία, «ή διανόηση» μέ τά προβλήματά της καί τίς φιλο
λογικές της διαμάχες' στή βάση ένας λαός ξεριζωμένων χωρικών 
μ’ δλο τό πένθος, τήν αγωνία καί τήν αθλιότητα πού μοιρά
στηκε μαζί τους δ Ντοστογιέφσκυ, μέ τή άδιάκοπη νοσταλ
γία τής άπέραντης πεδιάδας, μέ τό πικρό μίσος γιά τόν άπο- 
λιθωμένο κόσμο πού αρχίζει νά γερνάει, δπου τούς είχε προσ- 
«λκύσει δ ’Αντίχριστος. Ή  Μόσχα δέν είχε διόλου δική
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της ψυχή. Ή  κοινωνία ήταν καμωμένη άπό δυτικό πνεύ
μα, ό μικρός λαός έ'σερνε μαζί του τήν ψυχή τής εξοχής. Ά 
νάμεσα στούς δυό αυτούς κόσμους δέν υπήρχε συνεννόηση, 
δέν υπήρχε διάμεσο, ού'τε συγγνώμη. Θέλετε νά καταλάβετε 
τούς δυό μεγάλους συνήγορους και τά θύματα αυτής τής 
«ψευδομόρφωσης» ; ΓΙέστε πώς ό Ντοστογιέφσκυ ήταν ενας 
χωρικός, κι’ ό Τολστόϊ έ'νας άνθρωπος τής μεγαλοαστικής 
κοινωνίας. Ό  ενας δέν μπόρεσε ποτέ νά λυτρωθεί εσωτερικά 
άπ’ τό τοπίο (τή μητέρα γή), δ άλλος μ ’ ολες του τις άπελ- 
πισμένες προσπάθεις δέν τό βρήκε ποτέ.

Ό  Τολστόϊ είναι ή Ρωσία τον παρελθόντος, ό Ντοοτογιέφ- 
σκι ή Ρωσία τον μέλλοντος. Ό  Τολστόϊ είναι δεμένος ολόψυχα 
μέ τή Δύση. Ε ίνα ι ό μεγάλος συνήγορος τοϋ Πετρινισμοΰ 
άκόμα κι’ δταν τόν άρνιέται. Ή  άρνησή του είναι πάντα 
άρνηση δυτική, όπως άκριβώς ή λαιμητόμος ήταν νόμιμη ■θυ
γατέρα τών Βερσαλλιών. Τό δυνατό του μίσος κατηγορεί τήν 
Ευρώπη μ’ ολο πού ό ϊδιος δέν μπορεί νά λευτερωθεί άπ’ αυ
τήν. Τή μισεί μέσα του, μισεί τόν εαυτό του. Γίνεται έτσι ό 
πατέρας τοΰ Μπολσεβικισμοΰ. "Ολη ή άδυναμία αύτοΰ τοΰ 
πνεύματος καί τής επανάστασής «του» στά 1917 μιλάει μέσα 
σ’ αυτές τις μεταθανάτιες σκηνές. «Τό φώς φέγγει μέσα στό 
έρεβος». Αύτό τό μίσος είναι άγνωστο στό Ντοστογιέφσκυ. 
Αγκάλιασε παντού τήν ουσία μ’ έ'ναν έρωτα γεμάτον άπ’ τό 
ϊδιο πάντα πάθος. «Έ γώ  έχω δυο πατρίδες : τή Ρωσία καί 
τήν Ευρώπη». "Ολ’ αύτά δέν είχαν πιά γ ι’ αυτόν μέσα τους 
καμμιά πραγματικότητα : ούτε δ Πετρινισμός, ούτε ή επανά
σταση. Ά π ’ τό δικό του τό μέλλον, σάν άπό άπέραντα μάκρη» 
ή ματιά του τά ξεπερνάει. Ή  ψυχή του είναι γεμάτη άπό 
οράματα τής Αποκάλυψης, είναι νοσταλγική, άπελπισμένη, 
μά σίγουρη γ ι’ αύτό τό μέλλον. «Θά φύγω γιά τήν Ευρώπη», 
λέει δ Ίβάν  Καραμαζώφ στόν άδελφό του Άλιόσα, «ξέρω 
πώς δέν είναι παρά ένα κοιμητήρι, μά ξέρω άκόμα πώς είναι 
έ'να κοιμητήρι πολύ άγαπημένο, τό πιό αγαπημένο ά π ’ δλα. 
Αγαπημένοι νεκροί είναι θαμμένοι εκεί, κάθε πέτρα τοϋ τά
φου τους μιλάει γιά ιιιά περασμένη ζωή τόσο φλογερή, γιά 
μιά πίστη τόσο γιομάτη πάί)ος, στά έ'ργα πού πραγματοποίη
σαν, στή δική τους αλήθεια, στό δικό τους άγώνα καί στή 
δική τους γνώση, πού έγώ πού τό ξέρω άπό πριν θά γονα
τίσω στή γή γιά νά φιλήσω αυτές τις πέτρες καί νά κλάψω 
πάνω σ’ αύτές». Ό  Τολστόϊ είναι άπ’ άκρη σ’ άκρη μιά με
γάλη διάνοια, «διαφωτισμένος» καί «κοινωνικός» Κάθε τι 
πού βλέπει γύρω του παίρνει τήν ό'ψιμη κοσμοπολιτική καί 
δυτική μορφή ενός προβλήματος. Ό  Ντοστογιέφσκυ δέν ξέρει
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καθόλου τί είναι πρόβλημα. Ε κε ίνος  είναι ένα γεγονός^ μέσα 
στούς κόλπους τοΰ ευρωπαϊκού ύστεροπολιτισμοΰ. Στέκεται 
άνάμεσα στό Μεγάλο Πέτρο καί τό μπολσεβικισμό. Τή ρω
σική γή δέν τή πρόσεξε κανένας ά π ’ αυτούς. Αύτό πού πολε
μούνε ί)ά θριαμβέψει πραγματικά ξανά μέ τή μορφή πού τό 
πολεμούνε. Αύτό δέν είναι αποκάλυψη. Ε ίνα ι μιά άντίθεση 
πνευματική. Τό μίσος τοΰ Τολστόϊ γιά τήν ιδιοκτησία είναι 
πρόβλημα οικονομικό, τό μίσος του γιά τήν κοινωνία δέ βγαί
νει άπό τήν κοινωνική ηθική, τό μίσος του γιά τό Κράτος 
είναι μιά πολιτική θεωρία. ’Έ τσ ι εξηγείται ή μεγάλη επί
δρασή του πάνω στή Δύση. ’Ανήκει κάπως στή γενιά τοϋ 
Μάρξ, τοΰ ’Ίψ εν  καί τοϋ Ζολά. Τά έργα του δέν είναι ευ
αγγέλια, άλλά ό'ψιμη πνευματική φιλολογία. Ό  Ντοστο
γιέφσκυ δέν άνήκει σέ κανένα, έκτος ά π ’ τή γενιά τών άπο- 
στόλων τού πρωτόγονου Χριστιανισμού. Οί «δαίμονες» του 
κατηγορήθηκαν γιά συντηρητισμό άπό τή ρωσική διανόηση. 
Ά λλά ό Ντοστογιέφσκυ δέ βλέπει διόλου αύτές τις διαμάχες. 
Γ ι’ αυτόν δέν υπάρχει καμμιά διαφορά άνάμεσα στή συντηρι- 
τικότητα καί τήν επανάσταση : κι’ οί δυό έρχονται απο τη 
Δύση. Μιά ψυχή μέ τέτοια φύση αδιαφορούσε γιά κάθε τι 
κοινωνικό. Τά πράγματα τοΰ κόσμου τούτου τής φαίνονται 
τόσο άσήμαντα, ώστε νά μή δίνει καμμιάν άξία στήν καλλι- 
τέρεψή τους. Καμιχιά αυθεντική θρησκεία δ.; θέλει ν ’ ά'·α- 
μορφώσει τόν κόσμο τών γεγονότων. Ό  Ντοστογιέφσκυ, δπως 
δλοι οί πρωτόγονοι Ρώσοι, δέν τόν προσέχει καθόλου- αυτοί 
ζοΰνε μέσα σ ’ έ'ναν άλλο κόσμο, μέσα σ’ ένα κόσμο μεταφυ
σικό, πού βρίσκεται πιό πέρα άπ’ τόν πρώτο. Τί σχέση μπο
ρεί νάχει τό μαρτύριο μιάς ψυχής μέ τόν κομμουνισμό ; Μιά 
θρησκεία πού φτάνει στά κοινωνικά προβλήματα έπαψε πιά 
νάναι θρησκεία. Μά ό Ντοστογιέφσκυ ζεΐ κιόλα μέσα στήν 
πραγματικότητα μιάς θρησκευτικής δημιουργίας έπικείμενης 
καί άμεσης. Ό  Άλιόσας του ξεφεύγει άπό τήν κατανόηση 
κάθε λογοτεχνικής κριτικής καί ρωσικής άκόμα' δ Χρίστος 
του, πού δέν έπαψε ποτέ νά θέλει νά τόν γράψει, θά  γινόταν 
ένα αυθεντικό ευαγγέλιο σάν εκείνα τοΰ πρώτου χριστιανι- 
σμοϋ πού είναι δλα έξω ά π ’ δλες τις άρχαϊες ελληνικές ή ιου
δαϊκές λογοτεχνικές μορφές. Ά λλά  δ Τολστόϊ είναι ένας μαέ
στρος τού δυτικού μυθιστορήματος — κανένας άλλος δέ θά 
φτάσει ούτε κι’ άπό μακριά τή “Ά ν ν α  Καρενίνα του — οπως 
δ ίδιος είναι μέσα στή χωριάτικη μπλούζα του ένας άνθρω
πος τής κοινωνίας.

Ή  άρχή καί τό τέλος συναντιοΰνται καί τά δυό έδώ. Ο 
Ντοστογιέφσκυ είναι ένας άγιος, δ Τολστόϊ δέν είναι παρά
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ένας επαναστάτης.Ά π’ αυτόν μονάχα, αυθεντικό διάδοχο τοϋ 
Πέτρου, βγαίνει ό μπολσεβικισμός. Δέν είναι τό αντίθετο, μά 
ή τελευταία συνέπεια τοϋ πετρινισμοΰ, δ άκρότατος έξευτελι- 
σμός τοϋ μεταφυσικοϋ άπό τό κοινωνικό, μιά καινούργια λοι
πόν απλή μορφή «ψευδομόρφωσης». Ά ν  ή ίδρυση τής Π ε
τρούπολης ήταν ή πρώτη πράξη τοΰ ’Αντίχριστου, ή αύτοκα- 
ταστροφή τής κοινωνίας πού έ'πλασε ή Πετρούπολη εΐναι δεύ
τερη. Τέτοιο θάναι τό βαθύτερο αίσθημα τής άγροτιάς. Γ ιατί 
οί Μπολσεβίκοι δέν είναι δ λαός, ούτε καν κομμάτι τοΰ 
λαοΰ. Είναι τό πιό βαθύ στρώμα τής «κοινωνίας», ξένοι, άν
θρωποι δυτικοί σάν κι’ αυτήν, μά δχι άναγνωρισμένοι άπ’ αυ
τήν καί, επομένως, γεμάτοι άπ’ τό μίσος τοΰ κατώτερου."Ολα 
αύτά είναι γνωρίσματα τής μεγαλούπολης τοΰ παρηκμασμέ- 
νου πολιτισμοΰ. : κοινωνική πολιτική, πρόοδος, διανόηση, δλη 
ή ρωσική φιλολογία, στήν αρχή ρωμαντική, έ'πειτα οικονο
μική, πού ενθουσιάζεται γιά τήν ελευθερία καί τίς μεταρυθ- 
μίσεις. Γιατί δλοι της οι «άναγνώστες» άνήκουν στήν «κοι
νωνία». 'Ο  άληθινός ρώσος είναι ενας μαι^ητής τοΰ Ντοστο- 
γιεφσκυ, μ’ δλο πού δέν τόν διαβάζει, μ’ δλο και ίσα ίσα γιατί 
δέν ξέρει ούτε νά διαβάζει. Ε ίνα ι δ ίδιος ενα άπόσπασμα 
ά π ’ τόν Ντοστογιέφσκυ. Ά ν  οί Μπολσεβίκοι πού βλέπουν 
στό Χριστό εναν σύντροφο, εναν απλό κοινωνικό επαναστάτη, 
δέν είχαν τόσο στενό μυαλό, θάχανε άναγνωρίσει στό Ντο
στογιέφσκυ τόν άληθινό τους εχθρό. ’Εκείνο πού έδωσε τό 
βάρος σ’ αύτή τήν επανάσταση δέν είναι τό μίσος γιά τήν 
διανόηση. Ε ίναι δ λαός πού δίχως μίσος, μέ τό θεραπευτικό 
μονάχα αίσθημα τής άρρώστειας κατάστρεψε τό δυτικό κόσμο 
μέ τή βδελυγμία του, γιά νά τοΰ τόν στείλει έπειτα πίσω· 
εΐναι δ άγροτικός λαός πού λαχταρίζει τή δική του ζωντανή 
μορφή, τή δική του θρησκεία, τή δική του μελλοντική ιστο
ρία. Ό  χριστιανισμός τοΰ Τολστόϊ ήταν μιά παρεξήγηση. 
Μιλούσε γιά τό Χριστό καί συλλογιζόταν τό Μάρξ. Στό Χρι
στιανισμό τοΰ Ντοστογιέφσκυ άνήκει ή μελλοντική χιλιε
τηρίδα.

** *

Ή  άπέραντη διαφορά άνάμεσα στή φαουστική εύρωπαϊ- 
κή καί στή ρωσική ψυχή προδίνεται σέ μερικούς ρηματικούς 
φ&όγγους. Τό ρωσικό δνομα γιά τόν ούρανό είναι njebo, μέ τήν 
άρνηση (η ) .Ό  δυτικός ά'νθρωπος σηκώνει τά μάτια του, δ Ρώ 
σος τά διευθύνει πρός τόν δρίζοντα σέ πλάτος. Πρέπει λοιπόν 
νά χαρακτηρίσουμε τό πέταγμά τους πρός τό βάθος λέγοντας :
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εκεί, (στόν άνθρωπο τής Δύσης) εΐναι ένα πάθος νά μπει 
βαθειά παντού μέσα στόν άπειρο χώρο- έδώ, (στό Ρώσο) 
μιά εξωτερίκευση τοΰ εαυτού του δσο πού τό «εκείνο» 
μεσα στόν άνθρωπο νά γίνει ένα μέ τή δίχως σύνορα πεδι
άδα. ’Έ τσι νοιώθει δ Ρώσος τίς λέξεις: άνθρωπος καί 
άδερφός. Καί στήν άνθρωπότητα βλέπει άκόμα μιά πεδιάδα. 
Αστρονόμος δ Ρώ σος; Δέ βλέπει διόλου τ’ άστέρια, δέ βλέπει 
παρά τόν δρίζοντα. Ά ν τ ί  γιά ούράνιο θόλο, λέει ουράνια πλα
γιά καί μ’ αύτό εννοεί εκείνο, πού μαζί μέ τήν πεδιάδα, σχη
ματίζει κάπου τόν μακρυνό δρίζοντα. Τό σύστημα τοΰ Κο- 
πέρνικου εΐναι ψυχικά γελοίο γ ι’ αύτόν, δσο μαθηματικό 
κι’ αν είναι. «Μοίρα» άντηχεί σά σάλπισμα, τό ssudjbd  συν
τρίβει. Δέν υπάρχει« εγώ» κάτω άπ’ αύτόν τό χαμηλό ούρανό.
«"Ολοι είναι υπεύθυνοι γιά δλα», τό «εκείνο» εΐναι υπεύθυνο 
γιά τό «εκείνο» μέσα σ’ αύτή τήν πεδιάδα πού απλώνεται 
ώς τό άπειρο εΐναι τό μεταφυσικό αίσθημα πού βρίσκεται στή 
βάση δλων τών έ'ργων τοϋ Ντοστογιέφσκυ. Γ ι’ αύτό δ Ίβ ά ν  
Καραμαζώφ εΐναι υποχρεωμένος νά ι'ίεωρήσει τόν εαυτό του 
φονιά, μ’ δλο πού ένας άλλος έκανε τό έγκλημα. Ό  εγκλημα
τίας εΐναι δ δυστυχισμένος, εΐναι ι'] πιό άκέρια άρνηση τής 
προσωπικής φαουστικής εύθύνης (τοϋ άνθρώπου τής Δύσης). 
Ό  ρωσικός μυστικισμός δέν έχει τίποτα άπ’ αύτόν τόν πυρετό 
τής άνάτασης τοΰ γοτθικοΰ ρυθμοΰ, τοϋ Ρέμπραντ, τοϋ Μπε- 
τόβεν, πού μπορεί νά υψωθεί ώς τή φαιδρότητα πού κυρι
εύει τόν ούρανό. Ό  θεός δέν εΐναι δώ τό γαλάζιο βάθος κεί 
πάνω. 'Η  μυστική ρωσική αγάπη είναι ή άγάπη τής πεδιάδας, 

ή άγάπη γιά τόν άδερφό πού υποφέρει τήν ίδια πίεση, πάντα 
όσο μακρυά φτάνει ή γή— δσο μακρυά φτάνει ή γ ή - άγάπη 
γιά τά φτωχά άδικημένα ζώα πού περπατούνε πάνω της- ά 
γάπη γιά τά φυτά, ποτέ γιά τά πουλιά, τά σύννεφα καί 
τ ’ άστέρια.

Ή  ρωσική wolja, ή δική μας βούληση, σημαίνει πρίν 
άπ’ δλα τήν μή βία, τήν ελευθερία, τήν ελευθερία δχι γιά κάτι 
άλλά τήν ελευθερία σε κάτι, δηλαδή τήν άνεξαρτησία πρίν 
άπ’ δλα τοΰ χρέους νά ενεργεί προσωπικά. Ή  ελευθερία τής 
βούλησης παρουσιάζεται σάν μιά κατάσταση, δπου δέν προσ- 
στάζει κανένα άλλο «εκείνο» κι’ δπου μπορείς φυσικά ν ’ άφε- 
θείς στό κέφι σου. Geist, esprit, spirit, πνεΰμα, μεταφράζον
ται ρωσικά μέ τή λέξη duch. Ποιός χριστιανισμός θά  βγει 
απ’ αύτό τό κοσμικό αίσθημα ;

(Μετάφο- Λ Ο Υ Ί'Ζ Α Σ  ΤΟΜΑΝ)



Ε Φ Η Β Ο Ι ’

Κσβάλλησαν οί έφηβοι 
Τά Θεαοαλικά άτια
Φορώντας κατάσαρκα μαύρους χιτώνες 
Άνεμίζοντας τις ξαν&ες χαίτες 
Βαστώντας απάνω τους δλο τό βάρος 
Τών κόκκινων ρόδων τής υγείας 
“Ολο τό βάρος τών αγαλμάτων τής ώμορφιάς 
Μ ’ δλο τό βάρος τής γαλάζιας φτερούγας 
Τών ονείρων
’Έβαλαν πλώρη γιά τά Ή λύσια

Δίψα μεγάλη τού θανάτου 
Νόστος γιά την άρχή τής ζωής 
Ό  «άναθρώσκων καπνός» τής ανυπαρξίας 
Τό ταξίδι τής επιστροφής

Μακάριοι δσοι επιστρέφουνε 
Μακάριοι οί άξιοι πατριώτες τών Ήλύοιων 
Μακάριοι δσοι έμαθαν τό μάδημα τού θανάτου 
θ ά  νοιώσουν καί την αλήθεια τής ανάστασης

Λ Α Μ Π Ε Ρ Ε Σ  ΕΙΚ ΟΝ ΕΣ

"Εσπασε τόν αμφιβληστροειδή τοΰ ματιού μον 
Κ ’ ελαμψαν στά χέρια μον εικόνες 
Ά π ό  μιά μισό γυμνή Αδιάντροπη άνοιξη 
"Ενα ίδρωμένο κίτρινο καλοκαίρι 
Μιά σταγόνα φεγγαριού μεσ’ στην παλάμη μον 
Μιά φθινοπωρινή καμπάνα μέ τά δάχτυλα

[γαντζωμένα στόν γκρεμό τού χειμώνα 
“Ενα άγουρο βλέμμα που γνέφει στη ζωή

* ’Από τήν ανέκδοτη συλλογή «Βήματα στό Μέλλον».
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Μιά συγκομιδή κινήσεων τονισμένη ατό μοιίβο
[τοΰ «ερχόμενου» έρωτα 

Μιά απλή τριμμένη λέξη πον γκρεμίζει
[τό φρούριο τών άποφάσεών μας 

"Ενα γυμνό κορμί μπαρούτι μέσ’ στις φλέβες μου 
Χρώματα πού βαστάνε άπό τη ρίζα της καρδιάς μου 
Νυχτερινά τηλεγραφήματα με τά Ιδανικά μας 
Τό πύρινο βλέμμα τον ήλιον πού καμακώνει

[τήν νπαρξή μας. 
Λυωμένα κόκκαλα σπαρμένα στό χώμα πού

Iζητιανεύουν τρυφερότητα 
Α ττικά  πρωινά με ανταύγειες σαπισμένων

[Αγαλμάτων
Τό διάλογο δνό ερωτευμένων βλεμμάτων

[άνταμωμένων στήν πολυκοσμία 
5Επιστολές με τίς φλέβες φουσκωμένες άπό

[ζωντανά μυνήματα 
Τό τριχωτό άλνσσοδεμένο μον πόδι στό κελλί

Iτής άπογοήτενσης 
Τό απότομο ράγια μα τής καλοφκιαγμένης μάσκας

[ένός άνθρώπου 
Νεανικά στήθεια ματωμένα άπό τ '  αστροπελέκια

[τής μοίρας χτίζουν αλεξικέραυνα 
Μικρά πουλιά ντυμένα πούπουλο κάνονν τό

[πρώτο τους ταξίδι στό διπλανό κλαρί 
Α στέρια  μέ τήν καρδιά τους θρεμμένη άπό τόν

[ίλιγγο τοΰ ύψους 
Τόν ντροπαλό πόθο ένός κοριτσιού πού συλλαβίζει

[τό «ελα»
Τίς κόκκινες σταγόνες τής πληγωμένης νύχτας

[άπ’ τό μαστίγωμα τοΰ ήλιου.

ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ

Τών κήπων οί άρχοντες 
Κόκκινα τριαντάφυλλα 
Χαρά τών αισθήσεων 
Πεΰάνανε περήφανοι 
' Υπερασπίζοντας τή ζωή τους 
Δανείζοντας τό χρώμα τονς 
Στά χέρια τών δολοφόνων.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ



* ΑΠΟ ΤΗ “ ΛΥΡΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ,,

Σε μέρες γιορτινέ; συναντηθήκαμε 
γεμάτες κωδονοκρονσίες,
μες σ’ ενα φώς πού μας φανέρωνε Άφθαρτους.
Στη γή σημάδια πόνου δεν υπήρχαν.
Καμμιά σκιά αγωνίας, μήτε κούρασης, 
το πρόσωπό της, τότε, δέν κηλίδωνε.
Σύνορα, τείχη , σε κανένα ορίζοντα.
Μήτε τόν ήλιο αγγίζανε τά νέφη.
Ή  γή, τότε, τό μόχθο και τά δάκρυα, 
σάν ενα απίστευτο, θυμόταν, θρϋλο.
Τόν πόλεμο, σάν μιά φοβέρα άνύπαρχτη.
Τότε, ελαμπε ή ζωή μέσα ατά χέρια μας 
αάν ενα αστραφτερό σπαθ'ι αρχαγγέλου.
Τις μέρες κείνες, κάτω από τό βήμα μας, 
τό θαϋμα άνθιζε, σάν λωτός γαλάζιος.
Κάθε βαρύ στοιχείο μεταμορφώθηκε.
01 πέτρες και τό χώμα, σε χρυσάφι.
Τά βότσαλα δεν βάραιναν στά χέρια μας 
αάν δγκος αδιαπέραστος στόν ήλιο.
Σφεντονώ μένα μέσα ατό γαλάζιο 
τά μελετούσαμε, στό τόξο ποΰγραφαν, 
ατό διάφανο ήχο, πον αφιναν στο χώμα.
Στήναμε μάχες με κνπαρισαόμηλα, 
και μ ’ άνοιχτες παλάμες τ ’ αναμένομε 
νά πέφτουνε σάν άστρολίθια.
"Ολα ήταν φλόγας δόνηση, δλα φέγγανε, 
δλα μιά μουσική άναδίναν νότα.
Σε μιάν επίσημη πομπή παραταγμένα.
'Ό λα  ταλαντευόντονσαν αάν κύματα.
Κ ι’ ή γή κάτω ά π ’ τόν ουρανό ταξίδεβε 
πονλιά, καρπούς, λουλούδια, φορτωμένη.

Μ ΕΛ ΙΣΣΑ Ν Θ Η

* Κυκλοφορεί σ ιΐς εκδόσεις Μ αταράγκα κτλ.

Γ Κ Ρ Ε Κ Ο

Τοϋ Νίκου Καζαντζάκη 
ποΰ δείχνει στις καρδιές μας;τό δρόμο.

Τόν Ιούνιο τοϋ 1939 εγινε στό Μουσείο Τέχνης καί 
Ιστορίας, τής Γενεύης, μιά έκθεση μέ τά ζωγραφικά αρι

στουργήματα τοΰ Ισπανικού μουσείου τού Πράντο. Ό  Greco, 
ό Mourillo, δ Zurbaran, ό Ribera, δ Velasquez, ό Goya κυ
νηγημένοι άπό τή θύελλα τοΰ εμφύλιου ισπανικού πολέμου, 
εύρισκαν άσυλο στό ουδέτερο έδαφος τής Ελβετίας. "Ήταν 
τό τελευταίο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός τής ειρηνικής Ευ
ρώπης.^ Λίγες ημέρες μετά τό τέλος τής έκθεσης οί φλόγες 
τοϋ πολέμου ξαπλώνονταν σ’ δλόκληρη τήν ήπειρο.

Ή  ιδέα πώς θά έβλεπα συγκεντρωμένους 25 πίνακες τοΰ 
Greco μ’ έκανε νά τρέξω στήν έκθεση εκείνη μέ τούς πρώ
τους επισκέπτες^ άπό τό Παρίσι. Στή Γενεύη βρήκα τρεις φ ί
λους μου πού είχαν έλθει κι αυτοί γιά τόν ϊδιο σκοπό.

Ο πρώτος ή τ α ν  ’Ιάπωνας. Είχε κάνει λαμπρές διδακτο
ρικές σπουδές 'Ιστορίας τής Τέχνης στό Παρίσι καί προετοί
μαζε μιά μονογραφία γιά τό Velasquez. Ό  δεύτερος ήταν 
'Ισπανός πρόσφυγας άπό τή Μαδρίτη καί συγγραφέας ενός 
αξιόλογου βιβλίου γιά τήν ισπανική ζοογραφική τής ’Αντιμε
ταρρύθμισης. Μιά νοσταλγία ακατανίκητη γιά τήν τέχνη τής 
πατρίδας του τόν έφερε στήν έκθεση τών αριστουργημάτων 
τοΰ Πράντο. Ό  τρίτος ήταν Γάλλος φιλόλογος καί αισθητι
κός, γνωστός στά γράμματα γιά τις μελέτες του γύρω άπό τή 
δυτική φιλοσοφία καί τέχνη.

Μέ τούς τρεις αυτούς φίλους συμφωνήσαμε νά ξαναγυρί- 
σωμε μαζί στό Παρίσι καί ν ’ άνταλλάξωμε, στό σιδηροδρομι
κέ» μας ταξείδι, εντυπώσεις καί ιδέες άπό τήν επικοινωνία* μας 
με τήν ισπανική ζωγραφική.

Συναντηθήκαμε τήν ορισμένη ώρα στό σταθμό, καταλά
βαμε τις θέσεις μας στό βαγόνι καί ενώ τό τραίνο ξεκινούσε 
α0/ισαμε τήν πολυπόθητη συζήτηση.

λ Θά είστε ευτυχής - μοϋ είπε δ φίλος μας άπό τήν εξω
τική χώρα - πού ζήσατε ενα μήνα στήν ατμόσφαιρα τοΰ με- 
Υ«λου συμπατριώτη σας Creco. "Ολοι μας - τοΰ απάντησα -
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θα πρέπει νά νιώθωμε τήν ϊδ ια  ευτυχία, άφοΰ ή ζωγραφική 
τοΰ Θεοτοκόπουλου απευθύνεται σέ κάθε άνθρωπο, πού δοκι
μάζει πνευματικές άνησυχίες καί δχι μόνο στούς "Ελληνες.

— Ε π ιθ υ μ ώ  νά είμαι ειλικρινής μαζί σας— μάς είπε υ
στέρα άπό κάποιο δισταγμό. Ό  Greco δέ μιλά στό δικό μου 
συναισθηματικό κόσμο, δπως μιλά στό δικό σας. Αυτή η 
ψυχική άγωνία καί τό θρησκευτικό πάθος πού εχει κυριευσει 
τά ζωγραφικά του πρόσωπα είναι ξένα πρός τή δική μας νοο
τροπία. Ό  Ευρωπαίος άνθρωπος τοΰ Greco, υποφέρει από 
μιά ψυχική κρίση πού δέν μπορούμε νά τήν συλλάβωμε σ’ δλη 
της τήν έκταση. Ό  Velaspuez εΐναι πιό κοντά σέ μάς. Εΐναι 
ό ερμηνευτής τοϋ μεγαλείου καί τής θεϊκής άταραξίας μιάς 
οικογένειας ηγεμόνων, πού εξουσιάζει καί δαμάζει τό πλήθος. 
Θυμηθείτε τόν Don Baltasar Carlos καβάλλα στ’ αλογό 
του. Ή  κυριαρχία αύτή πού τόν χαρακτηρίζει θά  ήταν ασυμ
βίβαστη μ’ ένα δποιοδήποτε άλλο κοινό παιδί τής ηλικίας 
του. ’Αλλά ό Velasquez ζωγράφισε τό γυιό τοΰ Φιλίππου 
τοϋ Δ’ καί δχι τό παιδί ένός τυχαίου άστοΰ. Δέν μπορείτε νά 
καταλάβετε τί σημαίνει μιά βασιλική προσωπογραφία, άφοΰ 
δέν έχετε στις χώρες σας ένα Μικάδο. Ό  Velasquez τό κατά
λαβε γιατί έζησε στή σκιά τοΰ Έσκοριάλ. Οί 'Ισπανοί ηγεμό
νες πίστευαν πώς ήταν τό σπαθί τοΰ Θεοΰ στή γή. Είχαν δη
λαδή τήν ίδια μαγική νοοτροπία πού δημιούργησε τίς πυρα
μίδες στήν Αίγυπτο. Πώς μποροΰσε νά τό νιώσει αύτό ένας 
Κρητικός, πού πίστευε προ πάντων στόν έαυτό του ; Νά γιατί 
ό Φίλιππος ο Β' δέν δέχτηκε τόν πίνακα τοΰ Greco, τό Μαρ
τύριο τοΰ 'Αγίου Μαυρίκιου, καί νά γιατί ό Κρητικός καλλι
τέχνης δέν μπόρεσε νά ζήσει στό περιβάλλον τοΰ Έσκοριάλ 
καί νά συνεργαστεί μέ τό Φίλιππο. ’Έμεινε ενας ζο>γράφος 
τοΰ μαχόμενου καθολικισμοϋ ένώ δ Φίλιππος ζητοΰσε ενα 
ζωγράφο τής ισπανικής μοναρχίας.

Ό  Θεοτοκόπουλος είχε μιά ψυχή ορθόδοξη καί δχι καθο
λική — διέκοψα τό θαυμαστή τοϋ Velasquez. ’Ό χ ι  μόνο 
γιατί γεννήθηκε στήν ορθόδοξη Κρήτη, τό 1541 καί σπού
δασε τήν ορθόδοξη βυζαντινή ζωγραφική, άφήνοντάς μας 
καί έργα μέ βυζαντινή τεχνοτροπία, δπως τά έργα τής πινα
κοθήκης Modena καί τοΰ βαρώνου F ranz  H atvany , στή 
Βουδαπέστη, πού απεικονίζουν τό ’Ό ρος Σινά, άλλά γιατί 
καί δ ίδιος είχε συνείδηση τής έλληνικής του προέλευσης καί 
κάποια περηφάνεια γ ι’ αυτήν. 'Υπόγραφε πάντα ελληνικά: 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Κρής. Ή  ανάμνηση τής ορθό
δοξης έλληνικής εικονογραφίας εΐναι φανερή, στά έργα πού 
ζωγράφισε στήν 'Ισπανία,
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Ό  Γάλλος φιλόσοφος τής συντροφιάς μας νόμισε πώς ή 
συζητηση είχε πάρει πολύ εθνικό τόνο καί θεώρησε καλό νά 
έπέμβη.

—Ό  Greco — άρχισε νά λέει — έχασε τήν έλληνική του 
φυσιογνωμία δταν έφτασε στή Βενετία. ΤΗταν τότε 25 χρόνων 
καί ή καλλιτεχνική του μόρφωση πολύ μικρή. Τά έντεκα χρό
νια τών σπουδών του κοντά στό έργο τοΰ Tiziano, τοΰ Jaco- 
bo Bassano καί τοΰ T in to re t to  τοΰ άλλαξαν βασικά, τεχνο
τροπία καί αισθήματα. ’Έ γ ινε  μαθητής τοΰ Tiziano, δπως 
σωστά τόν χαρακτηρίζει δ Κροάτης μικρογράφος Giorgio 
Giulio Clovio, γράφοντας τό 1570, στόν καρδινάλιο Alexan- 
dro Farnese, γιά νά τοΰ ζητήση ένα δωμάτιο στό Palazzo 
Farnese, γιά τό νέο Κρητικό ζωγράφο. Τήν καλλιτεχνική 
οφειλή του στούς δασκάλους τής ’Αναγέννησης αναγνώρισε 
καί ο ίδιος δ Greco δταν ζωγράφιζε στή δεξιά μεριά τοΰ 
πίνακά του «'Ο Ίησοΰς διώχνει τούς εμπόρους άπό τό Ναό» 
τά πρόσωπα τού Tiziano, τοΰ Michelangelo, τοΰ Clovio καί 
τοϋ Orsini. ’Ή θελε  νά μάς δείξει μ’ αύτό πώς ή καλλιτε
χνική του διαπαιδαγώγιση οφειλόταν κυρίως σ’ αυτούς. Άλλά 
μήπως οί πίνακες τής ιταλικής περιόδου τοΰ Greco δέν εΐναι 
τά καλύτερα δείγματα τής ευρωπαϊκής του αναμόρφωσης ; 
Στή σύνθεση πού άνάφερα, καθώς καί στή «Θεραπεία τοΰ 
Τυφλοΰ», τί έχει διασωθεί άπό τό Βυζάντιο ; ’Απολύτως τί
ποτε. ’Α ντίθετα ή επίδραση τών ζωγράφων τής ιταλικής ’Α 
ναγέννησης εΐναι σ’ αύτά τά έργα κυρίαρχη. Έ δ ώ  μιά γυ
ναίκα μ’ ένα καλάθι γεμάτο περιστέρια, πού θυμίζει V ero
nese, έκεϊ μιά κίνηση μαστιγωμένων σοιμάτων, κατά τόν 
τρόπο τοΰ T in to re t to  καί ύστερα αύτό τό προοπτικό άρχιτε- 
κτονικό βάθος πού ήταν τόσο άγαπητό στή βενετσιάνικη ζω
γραφική. Ό  Greco φτάνοντας, στά μέσα τοΰ 1577, στό Το- 
λέντο δέν ήταν πιά ένας Κρητικός ζωγράφος. ΤΗταν ένας 
ζωγράφος τής ’Αναγέννησης.

Ή τ α ν  ή σειρά τοΰ 'Ισπανοΰ φίλου μας νά μπει στή ζη- 
ζήτηση, μέ τή ζωηρότητα πού χαρακτηρίζει τούς μεσογεια
κούς ανθρώπους.
τ — Εΐνα ι λάθος — φώναξε — νά νομίζετε πώς ό Greco 
ήταν ζωγράφος τής ’Αναγέννησης. Τό πνεΰμα του εΐναι δ 
αντίλογος τών ιδανικών τοΰ αίώνα τοΰ Leonardo  da Vinci. 
Εΐναι ή ’Αντι - ’Αναγέννηση. Θυμηθείτε τό ψυχικό του πορ- 
τθαϊτο πού μάς έδωσε δ φίλος του Clovio, στό ήμερολόγιό του. 
«Στό εργαστήριο τοΰ Greco —έγραφε—οί κουρτίνες ήταν τόσο 
* κλεισμένες πού μόλις ξεχώριζαν τά έπιπλα. Ό  ζωγράφος κα- 
»θόταν σέ μιά καρέκλα δίχως νά κοιμάται ή νά δουλεύει. Δέ
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«θέλησε νά κάνωμε μαζί ενα περίπατο στήν πόλη. Τό φώς 
»τής ημέρας ενοχλούσε τό εσωτερικό του φώς». Αυτή ή μελαγ
χολική διάθεση συνδυασμένη μέ μιά άπάρνηση τής φυσικής 
χαράς ήταν έ'να ψυχικό στοιχείο ξένο καί άντίθετο πρός τήν 
αίσιοδοξία καί τήν αισθησιοκρατία τοΰ ΙΕ '  αιώνα. Ό  D a 
Vinci, έ'λεγε στό T ra t ta to  della P it tu ra ,  «πώς ή φΰση είναι 
»ή πιό μεγάλη χαρά τής ζωγραφικής. Ή  φΰση δίνει τό σκο- 
»πό, τά μέσα καί τή δικαίωση στήν τέχνη. Ό  άνθρωπος πού 
»χάνει τή διάθεση καί τήν ικανότητα νά χαίρεται τό φυσικό 
»φώς είναι ό πιό δυστυχισμένος στόν κόσμο». Ή  πίστη στις 
αισθήσεις καί ή λατρεία τής φύσης, ή άγάπη τής ζο^ής καί ή 
γιορτάσιμη βιοθεωρία τοΰ ΙΕ ' αιώνα άρχίζουν νά χάνουν τή 
δύναμή τους, στή Φλωρεντία τών αρχών τοΰ ΙΣ Τ ' αιώνα. Ό  
Botticelli, δ Lorenzo di Credi, ό F ra  Bartolomeo καταδίκαζαν 
τά παγανιστικά εργα, πού είχαν δημιουργήσει καί επηρεα
σμένοι άπό τά φλογερά κηρύγματα τοΰ Savonarola, δέν δί
σταζαν νά ρίχνουν στή φωτιά τούς αισθησιακούς πίνακες καί 
τά γυμνά άγαλμα τα τής νεαρής τους ηλικίας. Ό  Michelangelo 
άκολοΰθησε κι αύτός τό μελαγχολικό καί άσκητικό εκείνο κί
νημα τής φλωρεντινής μετάνοιας καί ή Δεύτερη Παρουσία 
του ήταν μιά άναπόληση τών λόγων τοΰ φανατικοΰ καλόγε
ρου, πού κυριάρχησε στήν πατρίδα του, άνατρέποντας τή δυνα
στεία τών Μεδίκων. Βέβαια δ Savonarola  άφορίστηκε καί κα
ταδικάστηκε σέ θάνατο, στις 23 Μαΐου 1498, άλλά τό εφιαλ
τικό του πνεΰμα έ'ζησε καί μετά τό θάνατό του κυρίευσε τίς 
λατινικές ψυχές καί άλλαξε τό κλίμα τής ’Ιταλίας τής ’Ανα
γέννησης. Ό  D a Vinci δέν παραδόθηκε στό πνεΰμα αύτό. 
Προτίμησε νά ξεπατριστεΐ καί νά ζήσει τίς τελευταίες ημέρες 
του στή Γαλλία παρά νά έγκαταλείψει τή φυσιολατρεία του. 
’Αλλά οί άλλοι πού έμειναν, ό Michelangelo ό T in to re t to  κι 
δλοι αυτοί πού επηρέασαν τό Greco, στήν ’Ιταλία, είχαν χά
σει πιά τήν εύτ^υμία καί τή χαρά τών άνθρώπων τοΰ Q u a t
trocento.

Ό  Greco είναι τό παιδί μιάς μελαγχολικής καί μεταφυ
σικής εποχής. "Οταν γενιόταν στό Φοδέλε τής Κρήτης, στή 
Ρώμη γίνονταν τά εγκαίνια τής Δεύτερης Παρουσίας τοΰ 
Michelangelo. Γ ιά τό  έ'ργο αύτό, πού άποφάσισε τό πεπρω
μένο τής τέχνης τοΰ ΙΣ Τ '  αιώνα, δ Greco θά μιλούσε άρ- 
γότερα πολύ σκληρά. Θά έ'λεγε πώς δ Michelangelo δέν ήξερε 
νά ζωγραφίζει καί -θά πρότεινε μιά καταστροφή τοΰ έργου 
καί μιά καινούργια εικονογράφηση τής Capella S ix t ina  άπό 
τό χέρι του. Άλλά δ θρύλλος αύτός μάς έρχεται άπό μιά 
εποχή πού είχε τήν ίδια καταδικαστική γνώμη, μέ τό Greco,
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γιά τό έ'ργο αύτό. "Οταν τό 1556 έφτανε ό Θεοτοκόπουλος 
στήν ’Ιταλία δ πάπας Πίος Ε ' ανάθετε στό Girolamo da Fano  
νά καταστρέψει τό φρέσκο τοΰ Michelangelo. Ά λλά  ή εντολή 
του αύτή, εύτυχώς, άνακλήθηκε άργότερα. Ή  Σύνοδος τοΰ 
Trento , τελειώνοντας τό 1563 τίς συνεδριάσεις της, έπικύ- 
ρωσβ τό άντιπαγανιστικό δόγμα τοΰ Savonarola καί άποκή- 
ρυξε τό γυμνό. Οί συγγράφεις τοΰ καθολικισμού δπως δ Μο- 
lanus, δ καρδινάλιος Paleotti, δ Borghini, συμφωνούσαν δλοι 
στόν αποκλεισμό τοΰ γυμνού άπό τήν τέχνη καί οί καρδινά
λιοι, μετά τούς πάπες, άρχισαν νά ντύνουν τά γυμνά τής Α 
ναγέννησης καί πολλές φορές νά τά καταστρέφουν.

'Ο  άντιγυμνισμός αύτός τοΰ καθολικισμού τής Α ν τ ιμ ε 
ταρρύθμισης ήταν έ'νας πρόσθετος λόγος πού δ Φίλιππος δ Β' 
είχε άπορρίψει τό Μαρτύριο τοΰ Α γ ίου  Μαυρίκιου τοΰ Θεο- 
τοκόπουλου. Ά π ό  τότε δ Greco άπόφευγε νά ζωγραφίζει 
γυμνά στις θρησκευτικές του συνθέσεις. Στή Σταύρωση καί 
στή Βάφτιση ή γυμνότητα τοΰ Χριστοΰ υπαγορευόταν άπό 
τό ίδιο τό θέμα. "Οσο γιά τά γυμνά του, στό Λαοκόοντα καί 
στή Θεία καί Βέβηλη Ά γάπη , ή καθολική ’Εκκλησία τά θεω
ρούσε νόμιμα, άφού τό θέμα καί τών δυό έργων δέν ήταν 
εκκλησιαστικό. Σέ μιά μυθολογική ή βέβηλη σύνθεση, μπο
ροΰσε νά συγχωρεθεΐ τό γυμνό σώμα, σύμφωνα μέ μιά επιει
κέστερη ερμηνεία τών αποφάσεων τής Συνόδου τοΰ T rento , 
Καί ό Greco βρήκε τήν εύκαιρία νά μάς δώσει, στο τέλος τής 
ζωής του, τά τυραννισμένα καί τανυσμένα αύτά σώματα, πού 
οί πρόδρομοί τους βρίσκονται στή Δεύτερη Παρουσία τοΰ 
Michelangelo.

Τό τραίνο άφησε πίσω του τήν ’Ελβετία καί ό Ισ π ανό ς  
συνέχισε. — Τά σώματα τοΰ Greco είναι μιά άρνηση καί ό'χι 
μιά μίμηση τής φύσης. Καί στό σημείο αύτό πρέπει νά δια- 
κρίνωμε μιά άκόμη άντίθεση τής τέχνης του πρός τά Ιδανικά 
τοΰ ΙΕ ' αιώνα. Ή  Άναγέννηση δόξασε τό άλκιμο γυμνό. Ό  
Tiziano ύμνησε τήν αισθησιακή άξία τής σάρκας καί ό Ve
ronese άνοιξε τό δρόμο στό ζωϊκό πληθωρισμό τού Rubens. 
'Η  φυσική δρμή, ή υλική δύναμη δ ερωτικός πυρετός πού 
διατρέχει τά γυμνά τών Βενετσιάνων δέν υπάρχουν στά σώ
ματα τοΰ Greco. Μπορεί νά είναι μαθητής τοΰ Tiziano 
αύτός δ ασκητής τής Κρήτης καί τοΰ Τολέντο πού νεκρώνει, 
στά σώματα τών εικαστικών του ήρώων, κάθε ζωτικότητα, 
κάθε σαρκική παρόρμηση, κάθε αίσιοδοξία, κάθε φυσική 
Χαρά; Τούς άφαιρεΐ τόν κοκκάλινο σκελετό τους, τό αίμα τους, 
τή βαρύτητά τους καί μεταβάλλει τό σώμα τους σέ μιά λαστι
χένια ουσία πού τεντώνεται καί στενεύει, ζητώντας νά χάσει



καί τήν τελευταία της ύλικότητα καί ανάλαφρη σάν μιά πνοή 
νά υψωθεί στό άπειρο. Δάσκαλος τοΰ Greco σ’ αύτη τη στε- 
νωτική και μαλακότατη διάπλαση τών μορφών δέν είναι δ 
Tiziano, είναι δ T intoretto . ’Αλλά είναι γνωστό πώς δ δρα
ματικός αυτός ζωγράφος είχε άρνηθεϊ τή φΰση, δπως τήν είχε 
άρνηθεϊ καί δ Michelangelo στά γηρατειά του. Ζωγράφιζε δ 
T in to re t to  άπό μοντέλο. Ναί, αλλά τό μοντέλο αύτό δέν 
ήταν σάρκινο. Ή τ α ν  κερένιο. ’Έστηνε τή σύνθεσή του δλό- 
κληρη στό κερί ή στόν πηλό καί στή μικρή αυτή -θεατρική 
σκηνή έ'δινε μιά κίνηση, μιά πτυχολογία, μιά μυολογία, ενα 
φωτισμό. ’Έ τσ ι τό εικαστικό έ'ργο παρουσιαζόταν μπροστά 
του συγκεκριμένο, άλλά τεχνητό. Καί ή ζωγραφική εκτέλεση 
άκολουθοΰσε. Αυτός είναι δ λόγος πού οί συνθέσεις τοΰ T in to 
re tto  έχουν έ’να φώς τόσο βίαιο κι ενα πλάσιμο τόσο πελιδνό.

Ή  φύση έπαψε ν’ αποτελεί τό υπόδειγμα τής τέχνης 
στά χρόνια τοΰ Greco. 'Η  αντίδραση κατά τής Αναγέννησης 
καί ή άναβίωση'τής πρωτοχριστιανικής άπάρνησις τοΰ σώματος 
καί τής χαράς τών αισθήσεων ώδήγησε τούς καθολικούς 
ζωγράφους στήν αναζήτηση μιάς καινούργιας συγκίνησης. 
Κι άφοΰ αυτήν δέν μπορούσε πιά νά τούς τήν προσφέρει ή 
ζωή θέλησαν νά τούς τήν δώσει δ θάνατος. Ή  τέχνη τοΰ ΙΕ ' 
αιώνα είχε σάν ιδανικό της τή ζωή. Ό  αιώνας τοΰ Greco 
σκεπάζεται άπό τό φάσμα τοΰ θανάτου.

Ό  ζωγράφος Andrea del Sarto, πεθαίνοντας τό 1521 
άφησε μιά διαθήκη πού άρχιζε μέ τά λόγια : «άφοΰ τίποτε δέν 
είναι πιό βέβαιο άπό τό θάνατο...» Ό  Michelangelo καί δ 
T in to re t to  έδωσαν στις σκηνές τής Δεύτερης Παρουσίας τους 
τήν εικόνα τοϋ μεγάλου δέους, πού κατείχε τις καρδιές τών 
συγχρόνων τους τή στιγμή τής Τελευταίας Κρίσης. 'Ο 
V asari μάς διηγείται πώς δ φλωρεντινός γλυπτής άναζητοΰσε 
μιά λαχτάρα θανάτου, γιά νά νιώσει βαθύτερα τή συγκίνηση 
τοΰ γυμνού ανθρώπου πού έφτανε ή ώρα του νά κρ ιθε ι’ Ή 
ταν πάντα μελαγχολικός καί πολλοί σύγχρονοί του είχαν κα- 
ταλήξει στήν ίδια μ’ αυτόν ψυχική κατάσταση. 'Η  αυτοκτο
νία ήταν μιά συνηθισμένη διέξοδος άπό τό καθεστώς αύτό 
τής άγωνίας καί τοΰ μαρασμού πού επικρατούσε στήν εποχή 
τοΰ Greco.

Ή  νεκροκεφαλή έ'γινε τό σύμβολο καί τό όργανο τής π ί
στης, στήν εικονογραφία τής Ιποχής εκείνης. Στις Πνευματι
κές ’Ασκήσεις τοϋ ιδρυτή τοΰ τάγματος τών ’Ιησουιτών ’Ι γ 
νάτιου Λογιόλλα, πού δημοσίευσαν οί οπαδοί του τό 1687 στή 
Μπολώνια, διαβάζομε τις άκόλουθες χαρακτηριστικές σκέ
ψεις : «Πρέπει δ νοϋς μας να είναι στραμένος διαρκώς πρός
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τό θάνατο. Πρέπει νά τόν σκεφτόμαστε μέ τά παράθυρα 
κλειστά, γιατί τό σκοτάδι βοηθά νά εντυπωθεί στήν ανθρώ
πινη ψυχή δ τρόμος τοΰ θανάτου. Κι ας μή λείπει άπό 
μπροστά μας μιά νεκροκεφαλή». Τά κρανία έγιναν έτσι άπα- 
ραίτητα στολίδια στά κελιά τών μοναχών καί στά δωμάτια 
τών π ιστών.Ό  Zurbaran, δ Caravraggio  ζωγράφιζαν τόν "Α
γιο Φραγκίσκο τής ’Ασσίζης μέ μιά νεκροκεφαλή στά χέρια 
του. Τό μακάβριο αύτό μοτίβο τό συναντούμε πολλές φορές 
σέ πολλές εικόνες τοϋ G re c o : Στόν "Αγιο 'Ιερώνυμο, στή 
Μαρία τή Μαγδαληνή, στόν "Αγιο Φραγκίσκο. Θά μπορούσε 
κανείς νά φανταστεί μιά ψυχική, διάθεση τόσο καταθλιπτική 
γιά τούς ζωγράφους τής ’Αναγέννησης, δπως είναι δ Tiziano, 
δ D a Vinci, δ R affae l lo ; Μπορείτε νά φανταστείτε τήν 
’Ά νοιξη τοϋ Botticelli ή τήν 'Υπαίθρια Συμφωνία τοϋ Gior
gione μέ κρανία ;

Ά λλά  δέν είναι μονάχα στό κελί τοΰ Α γ ίο υ  Φραγκί
σκου πού νιώθομε τήν παγερή αύτή πνοή τοΰ θανάτου, άλλά 
καί στά ύπαιθρα τοΰ Greco. Ε ίναι βέβαια σπάνιο νά συ- 
ναντήσωμε ενα ύπαιθρο στις συνθέσεις τοϋ Θεοτοκόπουλου, 
μέ τή μορφή πού τό γνωρίσαμε στις συνθέσεις τών δασκάλων 
τής Αναγέννησης. 'Ο  D a Vinci έ'κανε όρυκτολογικές καί βο- 
τανολογικές μελέτες γιά νά δώσει στις πέτρες καί στά φυτά 
τών υπαίθρων του δλες τις λεπτομέρειες τής υλικής ιδιο
μορφίας τους. Τά τοπία του ήταν πλημμυρισμένα άπό μιά 
έμψυχη φΰση καί δ άντ^ρωπος συμπλήρωνε τήν εικόνα τής 
ζωής, δίχως ή παρουσία του νά μειώνει τήν άξία τών φυσι
κών στοιχείων πού τόν περιστοίχιζαν. Στό Greco ή φύση 
είναι άψυχη καί νεκρή. Σέ μιά γωνιά τοΰ Μαρτυρίου τοΰ 'Α 
γίου Μαυρίκιου έ'χει διασωθεί έ'να κούτσουρο καί μερικά ξερά 
χόρτα. Ε ίναι άπό τά σπάνια παραδείγματα μιάς γωνιάς μέ 
χορτάρι πού έχομε άπό τήν τέχνη του. cO Greco δέν αγαπά  
τή φύση άφοΰ δέν αγαπά τή ζωή. Είναι εχθρός τοΰ τοπίου, 
δπως είναι κι εχθρός τοΰ ήλιακοΰ φοτός. Συνηθίζουν νά λένε 
πώς δ Θεοτοκόπουλος έχει καταργήσει τή διάσταση τοΰ βά
θους στά έργα τής ισπανικής παραγωγής του. Ε ίναι πιό σω
στό νά ποΰμε πώς δ Κρητικός καλλιτέχης έχει καταργήσει εν
τελώς τή ζωγραφική άξία τοϋ υπαίθρου. Ό  χώρος του δέν έ
χει τοπιογραφικό προσδιορισμό. Δέν έχει έδαφος, δέν έχει όρί- 
ζοντα, δέν έχει ατμόσφαιρα. Είναι ένας χώρος μεταφυσικός, δ 
που ό ούρανός τής Ά γ .  Θηρεσίας ενώνεται μέ τή γή. Οί άνθρω
ποι παύουν νά αίσθάνωνται τό δεσμό τους μέ τό έδαφος γιά νά 
μεταφερθούν ψυχικά, άλλά καί σωματικά, στήν τέταρτη αύτή 
διάσταση πού δημιουργεί δ μυστικός του ένοραματισμός.
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Τά τοπία πού ζωγράφισε ό Greco, στά τελευταία του 
χρόνια, δέν αναιρούν τόν κανόνα τής μεταφυσικής του ψυχο
λογίας. Τόν επιβεβαιώνουν τό «Τολέντο μέ Καταιγίδα» καί ή 
«Πανοραματική Ά π ο ψ η  τού Τολέντο». Ε ίναι δυό δραματικά 
τοπία πού δέρνονται άπό τήν οργή τού Θεού καί δοκιμάζον
ται άπό τήν απειλή τής τρομακτικής του κρίσης. Ό  Greco, 
στά έργα αύτά, βλέπει τή φύση μέ τά μάτια μιάς φαντασίας 
ερεθισμένης άπό τόν πυρετό τοΰ μυστικισμοΰ καί τού δέους. 
Ό  Θεός τών τοπίων αυτών είναι σκυθροοπός καί σκοτεινός 
δπως ό Φίλιππος ό Β ', θυελλώδης και τρομερός δπως ή 'Ιερή 
’Εξέταση. Ή  πίστη θά ξαναζήσει μέ τό α ίμα καί τόν τρόμο, 
έ'λεγε ό ’Ιγνάτιος καί συμφωνούσε σ’ αύτό καί ό καθολικός μο
νάρχης του. Πώς μπορούσε τό τοπίο μιάς φυλής τόσο αδυσώ
πητης καί τόσο εξοικειωμένης μέ τό θάνατο, νά έχει τό θέλ
γητρο τής ελπίδας καί τής γαλήνης ;

Καί γιά νά συμπληρώσωμε τήν εικόνα τής Ιξουθενωτι- 
κής αύτής ψυχολογίας τής τέχνης τοΰ Γκρέκο άς παρατηρή- 
σωμε τις ζωικές μορφές πού κατοικούν στό χώρο του. Ποιά 
εΐναι τά ζώα πού διαλέγει ό Γκρέκο ; 'Η  χελώνα στόν Ά γ ι ο  
’Ιάκωβο, τό άρνί στόν "Αγιο ’Ιωάννη, τό φείδι στό Μαρτύριο 
τοΰ 'Αγίου Μαυρίκιου. Τί άλλο εΐναι αύτά τά ζώα καί ερπε
τά παρά τά σύμβολα τής σβησμένης φυσικής ζωτικότητας, δπως 
τά ζερά χόρτα τοΰ Μαρτυρίου τού Α γ ίο υ  Μαυρίκιου καί οί 
γεροντικές άσκητικές φυσιογνωμίες τών περισσοτέρων ηρώων 
του. Νά γιατί διαμαρτυρήθηκα, κατάληξε ό 'Ισπανός, δταν 
ακόυσα νά λέτε πώς ό Greco εΐναι ένας ζωγράφος τής Α 
ναγέννησης. Ό  Θεοτοκόπουλος άνήκει σ’ ένα ψυχικό κλίμα 
έντελώς αντίθετο άπό τό κλίμα τής Αναγέννησης. Εΐναι ένας 
καλλιτεχνικός άπολογητής τής Αντιμεταρρύθμισης.

'Η  τοποθέτηση πού κάνετε στό Greco — είπε μέ ηρεμία 
καί βεβαιότητα ό Γάλλος φιλόσοφος στόν ’Ισπανό φίλο μας — 
μοΰ φαίνεται αόριστη. "Οταν λέμε Αντιμεταρρύθμιση έρχεται 
στό νοΰ μας ή ιδέα ένός άντιθρησκευτικοΰ κινήματος καί όχι 
μιάς καλλιτεχνικής σχολής. Σάς ευχαριστώ πού θελήσατε νά 
μέ διορθώσετε οταν ισχυρίστηκα τιώς δ Γκρέκο έγ ινε στήν 
’Ιταλία ένας μαθητής τής Αναγέννησης. Τά επιχειρήματα 
σας εΐναι πολύ πειστικά καί μάς έδωσαν μιά παραστατική ει
κόνα τής διαφοράς πού υπάρχει άνάμεσα στόν αιώνα τοΰ Da 
Vinci καί στόν αίώνα τοΰ Greco, στό ΙΕ ' αιώνα καί στό 
ΙΣ Τ ' αιώνα. Ά λ λ ά  πρέπει νά συνεχίσωμε τό ξ ε κ α θ ά ρ ι σ μ α  
τών ιδεών μας.

(Τό τέλος σιό ερχόμενο) Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Γ. Π ΡΟΚ ΟΠ ΙΟ Υ

JOHN K EA TS’
Σ Τ Η  F A N N Y

Φύση ’Ια τρέ! απ' τό πνέμα μον πάρε α ίμα !
"Ω ! την καρδιά μον άνάπαψε άπ’ τους στίχους, νά ησυχάσει, 
Στόν τρίποδά σου βάλε με, ώς που τό ρέμα,
Τ ' άρίφνητο, που πνίγει με, άπ’ τά ατήθια μου φυράσει.
Θέμα ! "Ενα θέμα δώσε μον ! μεγάλη φύση ! Θέμα,
’Άσε νάρχίσω τ ’ όνειρό μον ,
Φτάνω— σε βλέπω ώς στάθηκες κεϊ πέρα,
Μην γνέφεις μον ατό χειμωνιάτιν,ον αέρα.

’Ά  ! συ πεντάκριβή μου Ά γ ά π η , έστιά τών φόβων μου γλυκειά, 
Κ ι’ ελπίδας και χαρας, λαχτάρας δλο δυστυχία—
Τη νύχτα τούτη, αν μπόρειε νάπεικάαω, ή ομορφιά σου 
Δείχνει χαμόγελο μ ’ ετοια ευφροσύνη,
Τόσο λαμπρό και φωτεινό,
Ώ ς  δντας με τά εκστατικά, γιομάτα πόνο, μάτια ϋποταχτικά, 
Χαμένα σ’ ενα θάμπωμα γλνκό,
Κνττώ, κνττώ !

Ποιός τώρα— μάτια αχόρταγα— μον τρώει τη ξεφάντωσή μον ; 
Τί βλέμμα τώρα, ετσι στηλά, τ ’ άσήμιο μου φεγγάρι τό φοβίζει; 
Αχ ! φύλαξε καν άχραντο τό χέρι αυτό’

Δίνε, ώ, δίνε την έοωτική τη φλόγα—
Μά, σέ Ικετεύω, ετσι ταχιά μην στρέψεις 
Τό βλϋσμα τής καρδιάς σου άπό τά μένα.
Ω ! φύλαξε τον, σπλαχνικά,

Τόν πιό γοργό παλμό γιά μένα.

Γλυκειά μου Ά γά π η , φύλαέ τον γιά μ έ ! Ώ ς  θά πνένε 
01 οπτασίες ηδονικές, μέσ’ τό θερμόν αγέρα,
Κι αν μέσα στόν πλοκό χυρον, δλο κίντννο, θά πλέχεις,
Γίνου σάν ’Απριλιάτικη μιά μέρα,
Χαμογελούσα, δροσερή, κ ι’ δλη φαιδρή,
Κρίνο δλο μετριοπάθεια κ ι’ ώραϊο'
Τοτε γιά μένα, ώ ! Ουρανοί,
Θερμή μιάν “Ανοιξη θέλει γενεΐ.
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Τοΰτο γιατί ;— ”Ω ! E a n n y  μον &ά πής ! δέν εϊν' σωστό :
Βάλε τό χέρι τ ’ άπαλό ατό χιονισμένο σον πλευρό,
Ό π ο υ  χτνπά ή καρδιά: μολόγησε— δέν εΐναι κάτι νέο—
'Αχ ! μιά γυναίκα δέν χρωστά νάναι ώς φτερό στη θάλασσα, 

Μ ιά—έδώ-—μιά εκεί, αέ δττοιο άνεμο και ρέμα ;
Μέ μιάν άσπονδα αβέβαιη 
Σάν φουσκαλίδα άπό γλυκό νερό ;

Τό ξέρω—κι' ώς τό ξέρω, μιά ’ναι άπελπισιά 
Σέ εναν δπου αγαπά, ώς σέ αγαπώ, F a n n y  γλυκειά !
Ό πο υ  η καρδιά του φτερουγάει κι’ όλοΰϋ·ε πάει γιά σένα,
Κ ι’ δντας γνρνας εάν μακρνά, δέν τον βαστάει,
Την κάμαρη, τη μίζερη τον, νά φυλάει'
Ά γά π η , άγάπη δ πόνος του μόνο δ σκληρός και πλείσιος,
Λοιπόν, άγαπημένη μου, λευτέρωνε με 
Ά π ό  μιά ζήλια βασανιστικιά.

“Αχ ! σάν τιμάς τη σκλαβωμένη μου ψυχή,
Πάνω άπό μιας στιγμής, που οβυεϊ, περφάνεια ετσι φτωχή, 
"Ας μνήσκει άμόλνντη ή ιερή Μητρόπολη μου τής αγάπης, 
Αλλιώς, μέ άγροικο χέρι τσάκισε 
Τ ’ άγιο μου τής μετάληψης ποτήρι :
"Ας μή τό άγγίζει άλλος τό νιό πουμπούκι μον π ’ άνοίει.
”Αν οχι— κάλλιο ας μοΰ κλειστοΰν τά μάτια 
Ά γά π η  μον, σέ άνάπαψη στερνή.

Γ ΙΑ Ν Η Σ  ΚΛ. Ζ Ε Ρ Β Ο Σ

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Μ Π Υ Σ Η Σ
ΜΕΛΕΤΗ

Σ τ ό ν  Κ .  Θ. Δ ημ α ρ ά

'Έ να  α π ’ τ ’ άλυτα προβλήματα τής νεοελληνικής γραμ
ματολογίας είναι σίγουρα κι ό Γιάντης Καμπΰσης. Πέρασε 
ά π ’ [ά γράμματα σάν πεφτάστρι, πού ή λιγόστιγμη λάμψη 
του δέν αφήνει καμιάν ανταύγεια. Τά γραψίματά του φανε
ρώνουνε μεγάλες προθέσεις, πού μείναν δμως χωρίς επιτεύ
ξεις. Κι ό μελετητής, ψάχνοντας μέσα στή σκοτεινήν ομίχλη 
πού σκεπάζει τό σύνολο τού έργου του, μάταια παλεύει ν’ 
ανακαλύψει τόν άσφαλτο δρόμο πού θά  τόν εφερνε σ’ ενα 
ευνοϊκό γιά τόν Καμπύση συμπέρασμα, πώς αν ζούσε, δηλαδή, 
θά  κατάφερνε νά πάρει μιά θέση ξεχωριστή στή λογοτεχνία 
μας.

*0 Γιάννης Καμπΰσης γεννήθηκε στις 2 ’Ιουνίου τοΰ 
1882 στήν Κορώνη τής Μεσσηνίας Εΐτανε γιος τοΰ ζωγρά
φου Καμβύση καί τής Καλλιόπης Τριγγέτα. Ό  πατέρας του 
είχε αρκετή περιουσία κ ’ εζησε πάντα χωρίς νά τόν απασχολεί 
τό πρόβλημα τό βιοτικό, καί μάλιστα μ’ αρκετήν άνεση. ’Έ 
βγαλε στήν Καλαμάτα τό Γυμνάσιο κ’ ύστερα γράφτηκε στή 
Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστήμιου τής Α θ ή να ς ,  δπου είχαν 
εγκατασταθεί στό μεταξύ κ’ οϊ δικοί του. "Οταν πήρε τό δί
πλωμά του, διωρίστηκε υπάλληλος στό Υ πουργείο  Οικονομι
κών, άλλά τρία μόνο χρόνια δούλεψε εκεί, γιατί παρατήθηκε 
γιά νά κάνει τό περίφημο σιή Γερμανία ταξίδι του, πού στά
θηκε καί τό σημαντικότερο περιστατικό τής λιγόχρονης ζωής 
του. Μά γ ι’ αύτό θά  γίνει πιό κάτω πλατύτερος λόγος.

Ό  Καμπύσης κληρονόμησε άπ’ τόν πατέρα του καλλιτε
χνικές τάσεις, πού μικρός γύρεψε μέ τή ζωγραφική νά τίς 
εκφράσει. Μά γρήγορα τόν τράβηξε ή λογοτεχνία κι άφιε- 
ρώθηκε σ’ αυτήν ολόψυχα. "Ετσι καταπιάστηκε καί μέ λογής 
λογής φιλολογικές καί φιλοσοφικές μελέτες κι άπόχτησε γερή 
συγκρότηση, τόσο πού νά μπορέσει, παρ’ ολη τή σχετικά μικρή 
του ήλικία, νά μπει στούς φιλολογικούς κύκλους καί νά συ
χνάζει στό σπίτι τοΰ Παλαμά καί σ’ άλλα φιλολογικά σαλό
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νια. « Ή  στοχαστική, καί πλούσια σέ γνώσεις καί βαθειά σέ 
σκέψη, κουβέντα του, μοΰ εΐτανε μάθημα ακαδημαϊκό», γρά
φει ό Δ. Π. Ταγκόπουλος. Μά πιστεύω πώς πέφτει σ’ αθέλητη, 
άπό φιλική συμπάθεια, υπερβολή, γιατί καθόλου δέ δικαιολο
γούνε τά γραψίματα τοϋ Καμπύση βαθειά στοχαστικότητα, 
πού σημαίνει ξεκαθαρισμένες ιδέες κ’ ηρεμία στή σκέψη. 'Ο 
’Άριστος Καμπάνης πού τόν γνώρισε τόν ϊδιο πάνω κάτω 
καιρό — είχε μόλις γυρίσει ά π ’ τή Γερμανία καί βασανιζόταν 
άπ’ τή φθίση, τήν άρρώστια πού σέ λίγο θά  τόν έ'στελνε στόν 
τάφο — αρχίζει έτσι έ'να άρθρο του στήν «Πρωΐα» τοΰ 1926: 
«Μέ τόν κ. Α. Δ. [τόν Δελμοϋζο;], τόν έπαναστάτη παιδα
γωγό, κυνηγό τότε τοΰ ονείρου σέ στίχους υπερβατικούς, είδα 
γιά πρώτη, καί νομίζω γιά τελευταία φορά στό σπίτι του, σ’ 
έναν άπόμερο δρόμο τής ’Αθήνας [καθόταν ωστόσο στήν ο
δόν Οικονόμου 15, κοντά στά Έξάρχεια], τό Γιάννη Καμπύση. 
Καθότανε μπρος σ’ ενα μεγάλο τραπέζι εργασίας. Γύρω του 
βιβλιοθήκες απλές, μά γεμάτες βιβλία δλων τών ειδών, Ε λ 
ληνικά, Γαλλικά καί Γερμανικά, νομικά, φιλοσοφικά, λογοτε
χνικά. "Ενας μελαγχροινός, ζεστός άνθρωπος, χτυπημένος άπό 
τραγικήν άρρώστια. Μιλούσε βραχνά, καί νομίζεις πώς δ πυ
ρετός τής αρρώστιας έμπαινε στό λόγο του. Δέν έλεγε τίποτα 
μέ ψυχραιμία». Τέτοιος ακριβώς εϊταν ό Καμπύσης, δπως α
ποδείχνεται κι ά π ’ τά γραφτά το υ : Παράφορος, σχεδόν έξαλ
λος, καί προπαντός μονοκόματος. « Ή  είλικρίνειά του, γράφει 
δ Δ. Π. Ταγκόπουλος, έφτανε στήν ώμότητα καί ή δικαιοσύνη 
του δέ δεχότανε κανένα συμβιβασμό».

Ό  Γιάννης Καμπύσης καταπιάστηκε μέ τό στίχο, μέ τό 
διήγημα, μέ τό θέατρο, μέ τή μελέτη καί μέ τή μετάφραση. 
Μά μείναν δλα τοΰτα μιά προσπάθεια άκαταστάλαχτη, ποΰ 
δέν κατάφερε νά τήν δλοκληρώσει. Τό έργο του φανερώνει 
μιά χωρίς τέρμα αναζήτηση μορφής κ’ εκφραστικών μέσων, 
ένα παράφορο, λαχανιασμένο τρέξιμο στό δρόμο γιά μιάν κορ
φή πού δέν μπόρεσε νά τή φτάσει. «Γκρεμίζοντας έψαχνε, 
γράφει ό Ταγκόπουλος, μά έψαχνε δημιουργώντας. Στεκότανε 
κάπου, μά δχι γιά νά μείνει. Γιά νά δει μονάχα, γιά νά δοκι
μάσει τό ταλέντο του καί γιά νά ξεκινήσει άμέσως. Τό σταμά- 
τημά του αφετηρία κι δχι τέρμα». ’Αναζητοΰσε παντοΰ τήν 
πρωτοτυπία, μά δέν τοΰ στάθηκε βολετό νά ξεφύγει άπό δυό 
καταθλιπτικές επιδράσεις, τήν επίδραση τοΰ ψυχαρικοΰ δημο
τικισμού καί τήν επίδραση τής βόρειας λογοτεχνίας Κι άν ά- 
ποτίναξε κάπως τή δεύτερη στό παραμυθόδραμα «τό Δαχτυ- 
λίδι τής Μάνας», άπ’ τήν πρώτη δέν κατάφερε ποτές του νά
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λυτρωθεί. Ή  γλώσσα του παραμεινε άδιαμόρφωτη, κακοτρά
χαλη καί γιομάτη βαρβαρισμούς. Οί γλωσσικές του πεποιθή
σεις είναι κάπως παράξενες : Νόμιζε πώς ό καθένας μπορεί νά 
γράφει κατά τό κέφι του, χωρίς περιορισμούς, χωρίς να προ
σαρμόζεται σέ κάποιο γενικό ρυθμό. ’Έ τσ ι γράφει στον πρό
λογο τοΰ δεύτερου βιβλίου του : «Κι’ αίστάνουμε την άνάγκη νά 
σηιιειόσω καί δυό τρία λόγια γιά τή γλώσα, πού μοΰ κατη
γόρησαν, δχι οι κάποιοι βλακέντιοι, άλλά μερικοί φίλοι μου. 
Ή  γλώσα μου εινε κι’ άφτή γοΰστο μου. ’Αληθινό ή ψέφτι- 
κο γοΰστο, καλαιστητικό ή άκαλαιστητο, μοΰ εινε αδιαφορο. 
Νάν τήν επιβάλω έγώ, δπως καί τήν Τέχνη μου, ούτε το 
σκέφτηκα, ούτε καί τό θέλω. ’Ά ν  κακοφαίνεται κανενος και 
ξαναπάθει, τί νά κάμω ; Σέ ξένη, γιά μένα, γλώσα διαβά
ζω τόσα καί δέ μέ πιάνουν τά νέβρα μου. Καί τό «Θάνο Βλέ- 
κα» τονέ διάβασα καί τονέ ξαναδιάβασα. Τί τάχα ; ό αληθι
νός άνθρωπος, δπως κι’ αν έχει, καί στήν καθαρεύουσα μοΰ 
παρουσίασε εργο, [δ Καμπύσης ύπογραμίζει]. Μάλιστα, φίλοι 
μου, δ δασκαλισμός δέν κουρνιάζει στή γλώσα’ κουρνιάζει 
στήν ψ υ χ ή ! . . .»  ̂  ̂ ν

Ό  Καμπύσης πρωτοφανερώθηκε στά γράμματα^ μέ φιλο
λογικές επιστολές στήν «'Εστία» τοΰ 1895, πού τις υπόγραφε 
μόνο μέ τ ’ δνομά του : Γ ι ά ν ν η  ς, μά γνωστός έγινε με τό 
διήγημά του «ΙΙαουλίνα, Παουλίνα» πού δέν ξεφεύγει όλό
τελα άπ’ τά πλαίσια τής τοτινής πεζογραφίας, πού περιοριζό
τανε στήν ήθογραφική περιγραφή, χωρίς ψυχολογία προσώ
πων κι άνάλυση χαρακτήρων. Ε ίνα ι το μ ο ν α δ ι κ ό  του ίσως 
έργο, δπου δ Καμπύσης δέ γύρεψε^ νά πρωτοτυπήσει. Γ ιατί 
καί στά τέσσερα πού ξέρουμε διηγήματά του θέλησε ν ’ ανοί
ξει καινούργιους δρομους. Ετσι στό πρώτο, τη̂  «Στερνή μα
τιά», πού τυπώθηκε εικοσιπεντε ολακερα χρονιά μετα που 
γράφτηκε, εγκαινιάζει τόν εσωτερικό μονολογο, που τοσο κα- 
ταθλιπτικός στάθηκε στή μεσοπολεμική λογοτεχνία, και στό 
τρίτο, τόν «Γιάννη Μάνταλο», προσπαθεί ν αναλύσει ε\'αν 
παράξενο χαρακτήρα άπλοϊκοΰ και μυστικοπαθου καλογέρου. 
Μά καί τό ’να καί τ ’ άλλο παραμένουν απλα πρωτόλεια και 
σά σύλληψη και σάν εκτέλεση’ πιο άρτιο αρχιτεκτονικό καί 
μ’ άξιοπρόσεχτη στήν έκφραση λιτότητα τό τελευταίο του, «Το 
μάτι τοΰ Δράκοντα», δλοφάνερα επηρεασμενο απ τα διαβα- 
σματά του καί τό θαυμασμό του για τη βόρεια λογοτεχνία.

Τά ίδια μέ τά πεζά του ελαττώματα φανερώνουνε κ’ οί 
στίχοι τοϋ Καμπύση, οί σκόρπιοι σε περιοδικά κ οι συγ
κεντρωμένοι στις δυό του συλλογές, τον « Ησκιο τής Σο
φίας» καί τό «Βιβλίο τών συντριμιών» οπου ο ποιητης
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κλαίει στήν πρώτη τό χαμό τής αδερφής του, πού πέθανε πο
λύ μικρή, και στή δεύτερη τή χαμένη του αγάπη για μιαν κο- 
πέλλα πού ύπόκυψε στήν πίεση τών γονιών της και παντρεύ
τηκε μέ κάποιον άλλο, τόν καιρό πού δ Καμπύσης ταξίδευε 
στή Γερμανία. Επηρεασμένος ά π ’ τή Γερμανική ποίηση, δ 
Καμπύσης μετάφερε τό συμβολισμό στούς στίχους του, μά τά 
ποιήματά του είναι πιότερο εγκεφαλικά παρά δονισμένα ά π ’ 
αγνό λυρικό αίσθημα. «Ένώ δλη ή τεχνοτροπία επιδιώκει νά 
συλλάβει τή μουσική έκφραση, γράφει ό Ά λ κ η ς  Θρύλος, 
κι’ ένώ κατέχει τήν τεχνική τοΰ έμμετρου λόγου—χρησιμο
ποιεί ποικίλα μέτρα, καί οί στίχοι του είναι πάντα μετρικά 
καί ρυθμικά άψογοι, οί ρίμες του πλούσιες κι’ αρκετά πρωτό
τυπες,— στούς περισσότερους στίχους ενας σκληρός συνδυα
σμός συλλαβών, μιά άτονη, σκληρή, αχρωμάτιστη ή πεζή λέξη» 
μιά τραχεία, ωμή κ ι’ αδέξια φράση ή έκφραση, καταστρέφουν 
δλη τήν εντύπωση.» Μά καί στις μεταφράσεις του δ Καμ
πύσης, παρ’ δλο πού διάλεγε γιά νά ξανατονίσει τά πιό 
διαλεχτά ποιήματα τοΰ Χάϊνε, τοΰ Γκαΐτε, τοΰ Νίτσε, κ’ 
έ'βαζε κάθε προσπάθεια ν’ αποδώσει τό λυρισμό καί τή μου
σικότητα τοΰ πρωτότυπου, παρουσιάζει τίς ίδιες εκφραστικές 
αδυναμίες. Ή  κάθε του μετάφραση δέν είναι μόνον πολύ 
κατώτερη άπ’ τ’ άντίστοιχο πρωτόγραφο, μά καί πολύ μέτρια 
μπροστά σέ κατοπινές άπ’ άλλους μεταφράσεις τών ίδιων άρι- 
στουργηματικών στίχων.

Ή  κύρια δημιουργική προσπάθεια τοΰ Καμπύση στρά
φηκε γύρω στό θέατρο. Θέλησε νά ξεφύγει άπ’ τά καλούπια 
τής συγκαιρινής του θεατρικής παραγωγής, πού περιοριζό
τανε τότε σέ μιμήσεις αρχαίων τραγωδιών μέ κενές ρητορικές 
τιράντες, και σ’ ηθογραφικά κωμειδύλλια μέ συμβατικά καί 
χλιαρά κλέφτικα δράματα. Θέλησε άκόμα νά ξεπεράσει τόν 
Μάτεση καί τόν Ξενόπουλο, πού δ «Βασιλικός» τοΰ πρώτου 
κι δ «Ψυχοπατέρας» τοϋ δεύτερου δραματοποιούσανε προ
βλήματα ά π ’ τή συγκαιρινή τους κοινωνική ζωή. Γύρεψε νά 
κάνει θέατρο ιδεών σάν καί τούς μεγάλους δραματικούς τοΰ 
βορριά, τόν ’Ίψεν, τόν Χάουμπτμαν, τόν Στρίμπεργκ, πού 
τόσο τούς θαύμαζε καί μετάφρασε κιόλας έργα τους. Μά 
τό ταλέντο του δέν ειχε τή δύναμη νά υποτάξει μιάν ιδέα 
καί νά τήν κλείσει μέσα σέ μιάν ανάλογη μορφή. ’'Ισως γιατί 
δέν ειχε κι δ ίδιος μέσα στό μυαλό του ξεκαθαρισμένες ιδέες. 
’Ανίδεος καθώς εΐταν άπό κάθε θεατρική τεχνική δέν πα
ρουσίασε έργα μέ δράση γοργή, μέ πλοκή σφιχτοδεμένη, μέ 
συγκρούσεις δραματικές, μ’ εξάρσεις ποιητικές. Τά πρόσωπά

του εΐναι συμβατικά, μονοκόματα, χίορίς καμίαν αληθοφάνεια 
καί καμιά ζωντάνια. Ά ν  εξαιρέσουμε τό «Δαχτυλίδι τής Μάν
νας», γράφει ό Ξενόπουλος, «είς τ ’ άλλα του έργα τά ελατ
τώματα εΐναι τόσον πολλά καί τόσον μεγάλα, ώστε νά τά 
δείχνουν σχεδόν παιδαριώδη». Πόσο μακρυά βρισκόταν απ’ τή 
θεατρική τεχνική, μαρτυριέται κι ά π ’ τίς άκόλουθες σκέψεις 
πού άραδιάζει στόν πρόλογο τής «Τζούλιας» τοϋ Στρίμπεργκ: 
« Ά ν  μπορούσα νά διατυπώσω κ’ εγώ τό δικό μου τ ’ όνειρο 
χωρίς νάν τό επιβάλλω, άλλά μονάχα άτομικές σκέψεις νά πώ, 
θά έλεγα, πώς τό θέατρο θάν τό ήθελα σέ μιά σάλα χωρίς 
σκηνές καί σκηνικά, χωρίς ηθοποιούς, μόνον εκεί, σέ μιά γαι- 
νιά τής σάλας, ενας, δυό, δσα είνε τά πρόσωπα, καθισμένοι 
σέ καθίσματα νά μιλοϋν τό διάλογο. Τό θέατρο θάν  τό ήθελα 
συναναστροφή, πού τή δίνει δ ποιητής ή οί πνευματικοί σύν
τροφοι τοΰ ποιητή, μέ προσκαλεσμένους πού εκείνοι θέλουν.»

Τό θέατρο τοΰ Καμπύση άρχίζει μ’ ενα μονόπραχτο— « Ή  
γιορτή του»— πού εΐναι όλότελα πρωτόλειο κι άσήμαντο. "Υ
στερα τύπωσε τό 1896 σέ βιβλίο δυό τρίπραχτα, τό «Μυστικό 
τοϋ γάμου» καί τή «Φάρσα τής ζωής», δπου προσπάθησε νά 
δώσει έκφραση καλλιτεχνική στά πιό τελευταία— γιά τήν επο
χή του—επιστημονικά πορίσματα πάνω στόν υστερισμό καί 
στήν κληρονομικότητα. Μά δέν κατάφερε νά δώσει δραματική 
μορφή στό μΰθο πού έ'πλασε. Τά πρόσωπά του μιλούνε σάν 
αυτόματα, κι δ διάλογος εΐναι ψεύτικος καί γιομάτος αφέ
λειες. Ε ΐναι έργα πού σίγουρα δέ στέκουν άπάνω στή σκηνή 
μιά πού καί τό διάβημά τους άκόμα σοϋ φέρνει πλήξη. Γιά νά 
μπορεί νά ’χει ένδιαφέρο τό θέατρο ιδεών, κι δταν άκόμα ξε- 
περαστοϋν οί ιδέες πού προβάλει, πρέπει νά σέ συνεπαίρνει μέ 
τή δύναμή του τή λογοτεχνική καί μέ τήν ποίησή του, όπως 
γίνεται μέ τό ιψενικό θέατρο, πού προκαλεΐ, καί θά  προκαλεΐ 
πάντα, τήν καλλιτεχνική συγκίνηση. Μά τό θέατρο τοΰ Καμ
πύση βρίσκεται πολύ μακρυά άπ’ τήν άρτιότητα τήν αισθητική.

Στά 1897 τυπώθηκαν άλλα δυό δράματα τοΰ Καμπύση, 
ή «Μις Ά ν ν α  Κούξλεϋ» κ’ οί «Κοΰρδοι». Στό πρώτο σατυρί- 
ζεται δ έξαλλος ενθουσιασμός τών συγκαιρινών του γιά τή 
νίκη τοΰ Αούη στούς ’Ολυμπιακούς τοΰ 1896. Ό  συγγραφέας 
στιγματίζει τήν αφέλεια όσων νομίζανε πώς φτάνει νά ’ναι 
απόγονοι τών Μαραθονομάχων γιά νά μπλεχτούνε στόν πόλεμο 
τοΰ 97 χωρίς καμιάν προπαρασκευή, καί τήν απογοήτεψή 
τους γιά τήλ' τραγική μας ήττα, που στάθηκε τό ιδιο νοσηρη 
κι άνεδαφική. Στούς «Κούρδους» θέλησε δ Καμπύσης νά γενι- 
κέψει έ'να θέμα κοινότοπο— τό πλάνεμα μιάς φτώχιάς κοπελ* 
λας άπ’ εναν ασυνείδητο καί πλούσιο νέο—κινημένος άπ’ τις
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σοσιαλιστικές θεωρίες τοΰ καιρού του. Μά φαίνεται πώς στό 
κεφάλι του κυριαρχούσε πραγματική σαλάτα άπ’ αχώνευτες 
ιδεολογίες, καί δέν μπόρεσε νά στηρίξει τό θέμα του πάνω σέ 
βάσεις ξεκαθαρισμένες. 'Ωστόσο, τό έργο παρουσιάζει μιάν κά
πως πιό Ισορροπημένη αρχιτεκτονική, μ’ δλες τίς φοβερές του 
άτέλειες στό σκηνικό του ξετύλιγμα καί στό διάλογό του. Ε ί 
ναι άλλωστε καί τό μοναδικό του ποΰ κατάφερε νά δει τά 
φώτα τοΰ προσκήνιου: Τ ’ άνέβασε γιά τρεις βραδιές— τόσο μό
νον μπόρεσε νά σταθε ί—ό Χριστομάνος στή «Νέα Σκηνή» 
μετά τό θάνατο τοΰ συγγραφέα του.

Πολύ πιό άρτιο άπ5 τά προηγούμενα είναι, άναμφίλογα, 
τό «Δαχτυλίδι τής Μάννας», τ ’ ονειρόδραμα σέ πεζό καί σέ 
στίχους, πού πολύ άργότερα τό μελοποίησε ό Καλομοίρης, δια
σκευασμένο σ’ έμμετρο λιμπρέττο άπ’ τόν Ά γ ν η  ’Ορφικό (;).

Ηρωάς του ό πρόωρα χαμένος ποιητής Κώστας Κρυστάλλης, 
μά ό Γιαννάκης τοΰ «Δαχτυλιδιού» μοιάζει πολύ καί μέ τόν 
Καμπΰση, γιατί κι αύτός πέθανε φθισικός πάνω στόν άνθό 
τής νιότης του, πλέχοντας όνειρα γιά μιάν ιδανική ευτυχία 
μαζί μέ τήν άγαπημένη του, πού ποτές, άλίμονο, δέν τοΰ 
’μελλε νά^ πραγματοποιηθούν. Τό εργο παρουσιάζει μερικές 
σκηνές — δπως ή τελευταία πού πεθαίνει δ ποιητής — πού 
συγκινοΰνε βαθειά, μά στό σύνολό του είναι σχεδόν άποτυ- 
χημένο, μιά πού κ’ εδώ δέν κατάφερε δ συγγραφέας νά γενι- 
νικίψει το θεμα του καί νά παρουσιάσει εναν καθολικό τύπο 
άτυχου λογοτέχνη, πού ή τραγική του μοίρα δέν τοΰ δίνει τόν 
καιρό νά ολοκληρώσει τήν καλλιτεχνική έκφραση τοΰ έσωτε- 
ρικοΰ του κόσμου, πού ξεχειλίζει άπό λυρισμό κι άπό ποίηση.

’Ά λλα  θεατρικά έ'ργα τοΰ Καμπύση είναι τά λυρικά του 
δράματα «Στά σύγνεφα», «Ανατολή» κι «Άρήγιαννος», πού 
τά ’γράψε μετά τό ταξίδι του στή Γερμανία καί τήν άρρώ- 
στια του. Καί τά δυό τοΰτα περιστατικά συντελέσανε στό 
μεγάλωμα τής σύγχισης πού επικρατούσε στις ιδέες του συγ
γραφέα, τόσο πού δ συμβολισμός τών έ'ργων του νά καταντάει 
ολοτελα ακαταλαβιστικος κ’ ή διάθεσή τους νά ’ναι άπόλυτα 
άρρωστημένη.

Σάν κηρυκας τής γερμανικής σκέψης, τής γερμανικής λογο
τεχνίας καί γενικά τής γερμανικής πνευματικής καί κοινωνικής 
ζωής φανερώνεται στόν τόπο μας δ Γιάννης Καμπύσης. Πριν 
άπ’ τό ταξίδι του κιόλας, έ'γραφε στόν Κάρολο Ντίτριχ: «Μέ τρα
βάει τό Γερμανικό πνεΰμα περισσότερο άπό κάθε άλλο καί τό 
αϊστάνομαι πώς έχω πολύ νά ώφεληθώ άπό μιά διαμονή στόν 
τόπο τοΰ πνεύματος πού μέ τραβάει.» Μά τό ταξίδι καί ή δε

κάμηνη παραμονή του στό Βερολίνο κι αλλού κορυφώσανε 
τή γερμανοπληξία του. Τόσο ξιππάστηκε άπ’ τό ρυθμό τής 
γερμανικής ζωής, πού θέλοντας νά ρίξει μονομιάς στό χαρτί 
τίς άκαταστάλαχτες άκόμα εντυπώσεις του, ξεπέφτει σ’ υστε
ρικό παραλήρημα : «ΤΩ Έρφούρτη !—γράφει— Στέκω κρυ- 
μένος καί τόν άκούω τόν Ναπολέοντα νά λέγει : «είδα κ’ ε
ναν άνθρωπο !» Τό Γκαΐτε ! . . . Μά τήν άφισα τήν Έρφούρ
τη στό Ά ϊζ ε ν α χ '  καί στό βαγόνι ή Βατμπούργη, ’Ακρόπολη 
Γερμανική δλο μπροστά μου υψώνεται. ΤΩ τής άγιας ’Ελισά
βετ κατοικητήριο ! καί τοΰ 'Έρμαν I εποχή ! ΤΩ Τύριγγεν α 
θάνατο ! Νάμε στή Salgensaal ! Νά δ Βόλφραμ φον ’Έσι- 
μπαχ κι δ Βάλτερ φόν Φογελμάϊδε κι δ Μπίτερλοφ, ώ νά κι δ 
Τανόϊζερ κι οί άλλοι Ιππότες καί τραγουδιστάδες ! Ε ίμαι 
μπρός στόν ποιητικό άγώνα ! Τήν είδα τήν 'Όλδα, τής Φρά- 
γιαρ τή μιά μορφή- ώ ξαναπέστο τό τραγούδι Τανόϊζερ, πού 
σεμαθε ή Αφροδίτη, τής Φράγιαρ ή δέφτερη μορφή ! . . . Βαρ- 
μπούργη μου Γερμανική Ακρόπολη ! Νάμε στό L u thers tueb- 
chen τονέ βλέπω τό μεγάλο μεταρυθμιστή καταδιωγμένο καί 
άσφαλισμένο στόν πύργο τοΰ Μπέφελ, νά μεταφράζει τή (sic) 
αγία Γραφή καί νά σκορπάει τό σπόρο τοΰ Γερμανικού μεγα
λείου! Στέκω μπροστά πού δ Σατανάς έρχεται νάν τόν πειράξει 
κι δ Λούθηρος τοΰ εκσφενδονίζει τό καλαμάρι στά μούτρα 
του !...» Α νακάλυψε έκεϊ καί τόν Νίτσε καί γίνηκε φανατικός 
θαυμαστής του κι δ πρώτος ϊσως εκπρόσωπος στήν Ελλάδα  
τού νιτσεϊκοΰ πνεύματος καί τό πρώτο άκούσιο θΰμα του. 
♦ Ό  Νίτσες (sic),—γράφει— τό αϊστάνομαι καί τό λέγω, είναι 
ή φιλοσοφική έκφραση τών ιδανικών πού έδημιοΰργησεν ή πο
λιτική μεγαλοφυΐα τοΰ Μπίσμαρκ, ιδανικών τόσο μεγάλων πού 
δέν τά κατανοεί κανείς παρά ζώντας [δ Καμπύσης υπογραμ
μίζει] γύρω στόν περιούσιο λαό [εγώ υπογραμμίζω] πού τά κα
τέχει, έστωντας κι άνέκφραστα. Κ ιάν είναι πραγματικά άπό τή 
φιλοσοφία τοΰ Νίτσε νά ξεβγοΰν δόγματα καί κάποια νέα 
θρησκεία, ή θρησκεία αύτή, άντανακλασμένη στό καθολικό 
πνεΰμα τοΰ λαοΰ, πού δ Κάϊζερ του περιούσιον έκάλεσε, τό 
μοναδικό θά  έχει, πώς δέ {)ά είναι θρησκεία τοΰ πλήθους καί 
τών ταπεινών καί τών σκλάβων καί τών αϊτούντων, αλλά ή θρη
σκεία τών προσταζόντων καί τών δνναμένων νά δννανται [τά] 
πάντα, η θρησκεία τών πια τενόντων πώς τό νπέρτατον αγαθόν 
κειται στην αντοπεποίθηση [εγώ υπογραμμίζω], τών ποθουντο>ν 
τόν πόλεμο δ'χι γιά τήν ισότητα [ό Καμπύσης υπογραμμίζει, 
δπως καί πιό κάτω], άλλά γιά τή νίκη καί τή νίκη γιά τήν υ
περοχή ! . . .»

Μά βάζοντας ό Καμπύσης ιδανικό του τόν υπεράνθρωπο



γίνεται κι αρνητής κάθε πνευματικής εκδήλωσης τοϋ τόπου 
του. Στό άρθρο του «Ψυχαρισμός καί Ζωή», άνάμεσα στ’ ά
διάκοπα κι απανωτά ξελιγώματά του γιά κάθε τί τό γερμα
νικό, βρίσκει τήν ευκαιρία ν’ άρνηθεϊ τόν Ψυχάρη, γιατί δ 
ψυχαρισμός είναι «βραχνάς» καί «ψευτιά», ν ’ άρνηθεϊ τόν 
ΓΙαλαμά, γιατί «βλέπει καλλιτέχνημα τό μπαλσαμωμένο Γιαν- 
νήρη (sic)» καί γιατί ’ναι εγκεφαλική (!) ή ποίησή του, ν ’ άρ- 
νηθεΐ τόν Έ φ ταλ ιώ τη—πού εΐταν δ πρώτος πού τόν άποκά- 
λεσε (τόν Καμπύση) βάρβαρο—κατηγορώντας τον πώς δέν εχει 
τίποτα τό Ελληνικό (!) καί πώς είναι ποτισμένος άπ’ ’Εγγλέ
ζικο πνεύμα, ν’ άρνηθεϊ τέλος τόν Καρκαβίτσα, γιατί δ «Ζη
τιάνος» καί τά «Λόγια τής Πλώρης» δέν είναι καλλιτεχνήμα
τα, μά «τεχνάσματα πού έχουν ενα καλό, τόν πυρήνα τής λαο
γραφίας, πού ίσως άργότερα νά τόν εκμεταλλευτεί δ καλλιτέ
χνης», νά θαυμάσει τόν Σολωμό καί νά μιλήσει μέ κάποιαν 
επιείκεια γιά τόν Παπαδιαμάντη καί τόν Κρυστάλλη. ’Ά ν  ή 
γλώσσα τοϋ «Ψυχαρισμός καί Ζωή» δέν εΐτανε τόσο τραχιά 
θ ά  5λεγες πώς είναι γραφτό τοΰ Άποστολάκη. “Οπως ομως 
καί νά ’ναι, δ Καμπύσης ερριξε τό σπόρο τής άγονης άρνη
σης, πού άργότερα τόν θέρισαν άλλοι, μέ τόσο καταστροφικά 
γιά τήν προκοπή τής νεοελληνικής λογοτζχνίας άποτελέσματα.

Ό  Καμπύσης γύρισε φυματικός άπ’ τή Γερμανία καί δέν 
μπόρεσε ποτές του νά γίνει καλά, παρ’ δλη τήν αισιοδοξία 
του. «Ειχε τέτοια πεποίθηση—γράφει δ Δ. Π. Ταγκόπουλος— 
στή δύναμη τής ζωής καί τήν άγαποϋσε τόσο, πού τήν άρρώ- 
στεια του τή θαρρούσε περαστική κι’ άκίντυνη. Μόνο, κάπου 
κάπου, έ'τσι ξαφνικά κι’ άναπάντεχα, χωρίς νάν τό φέρνει ή 
κουβέντα, έ'λεγε μέ άπαγγελία φυσικώτατη, σάν τάχα τυχαία 
ν ’ άναθυμώτανε τό σπαραχτικό παράπονο τοϋ Γιαννάκη, άπό 
τό «Δαχτυλίδι τής μάννας»:

’Ά χ  ! τήν άπάτητη κορφή δέν θάν ττι φτάσω!...»
Πέθανε στις 23 τοϋ Νοέμβρη τοϋ 1901, καί πάνω στόν 

τάφο του δ Κωστής Παλαμάς βρήκε θερμά λόγια γιά ν’ άπο- 
χαιρετήσει τόν περσινό του άρνητή. Ό  πρόωρος θάνατός του 
προκάλεσε κάποιαν κίνηση γύρω στό εργο του καί γράφτηκε 
άπό μερικούς πώς, αν δέν πέθανε τόσο νέος δ Καμπύσης, θά 
μάς άφηνε κείμενα πού θά  μπορούσανε νά ζήσουν. ’Ά ν  καί 
τέτοιας λογής προβλέψεις δέν είναι γενικά καθόλου σίγουρες, 
ειδικά γιά τόν Καμπύση είναι κάπως δύσκολο νά τις παρα
δεχτώ, μιά πού ’χε περάσει πιά τήν «πρώτη νεότητα» κ’ είχε 
φτάσει σέ μιάν ηλικία πού, αν τό ταλέντο του εΐτανε πιό δυ
νατό, θά  επρεπε νά μάς είχε κιόλας δοσμένα μεστότερα έ'ργα.

Γ. I. ΦΟ Υ ΣΑ ΡΛ Σ

39 0

R E Q U I E M  (ι )

Τούτος ό τόπος στάϋ'ηχε στή μνήμη μον ενας θάνατος...
Ή  μέρα πον σηκώθηκε τό φώς πήρεν απάνω της 
κ ’ έτσι καθώς σ’ άντίκρνσα μον φάνταξες η ’Αγάπη !
Τώρα πον δλα ξεφύγανε χωρίς μιά πίκρα η τύψη 
πλανιέσαι Σύ τριγύρω μον, πλανιέσαι και πλανεύεις.
Μ ’ άφησες μόνο στονς καιρούς καί Σύ γυρνάς στά χάη... 
Θάσουν καρπός πον ωρίμαζε act] χούφτα μον πον ιδρώνει 
στη μνήμη σον τήν άλαλη και τις άρχαΐες θωπείες. . 
Θάσουν στις ξύπνιες νύχτες μον τό δάκρι που τσιτώνει 
τό νεανικό τό μέτωπο κ ι’ άναοννθέτει θρύλονς !
Στήν άδυσώπητη σιωπή τά χέρια θά μιλούσαν
γιά τό κενό πον αφήσαμε στις κόχες τών ματιών μας.
Μές στή ζωή μου πέρααε; μολπή κ ' εΐσονν άγέρας...

Ώ ,  κ ι’ αν ξανάρθω στό νησί θά μον μιλ.ήσονν τάφοι !
Μιά γνώση κάνει θαρρετόν άκόμα καί τό θάνατον 
ή γνώση τής ζωής - κ ' είχες μιά τέτιαν άλαφράδα 
ατά ατήθεια, κ ’ είχες τό παιδί στό γέλιο, στή ματιά σον. 
'Έλα, κι' αύτά τά θρύψαλα πον σ’ εχω φτιάξει, μάσε 
κι' δμως δέν είσαι Σύ καθώς εΐσονν γιά μένα τότε.
Μιά μοίρα πού τήν πρόσμενα νάρθεΐ μέσα στονς ϋπνονς 
δίχως άνάπαλαη έμεινε στις ματωμένες μνήμες 
κ ’ είναι μιά πρόφαση ζωής στ' ανθρώπινό μον χνώτο ! 
Εΐσονν μιά χάρη πού εδενε τόν άντρα στήν ψνχή μον 
σ' άκέριο χρόνο κ ’ ελεα μαζί νά πορεντονμε...
Πώς νά καλέσω ενα Θεό μές σέ κλεισμένα βλέφαρα, 
χίλιες ζωές σέ μιά ζωή κι’ δπως κι' άν είναι νάρθει !

'Έπλασα εντός μον ενα Θεό μέ πορφυρένια μάτια 
κι’ δμως κανείς δέ μ ’ έμαθε πώς νά τόνε σνντρίψω !
Σάν τό ήλιοφώς π ’ άχνοπερνάει ά π ’ τά κλειστά παντζούρια 
ήρθες να πνίξεις τις σιωπές κ ' έγινες μόνο πλάνη !

(1) ’Αφιερωμένο στή μνήμη τής αγαπημένης ποΰ επεσε πολεμών
τας τόν Οδννο σιήν Κρήτη, τό Μάη τοϋ 41.
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Τό θρύλο μήν τόν καταλεϊς σ ’ ανώφελη θναία, 
ελα κ ι’ απόψε κ ’ υστέρα μην αναιρείς τό θάμα !
”Ελα τί] νύχτα αυτή που με πλημμύρισε τό κλάμμα 
ετσι δπως εΐσουν θαρρετή στά πικρά βόλια, ελα.

Πέρα στόν κάμπον Άσκοπα λιγοθυμούν οί άντίλαλοι. ..
Μιά ικεσία πάντοτε προϋποθέτει οδύνη
κ ι’ δμως δε ζήτησα ποτϊς ανταμοιβή στά ουράνια
γιά τις φυγές που φόρεσες γιά μένανε ατά χείλη.
Τώρα μένεις μετέωρη ατών μύθων την απάτη,
μιά μινιατούρα ανάμεσα στά κλέη αρχαίων πορτραίτων !
"Ενα ρυθμό τονίσαμε ατό βήμα μας θριάμβων
κι’ είναι ό ρυθμός χρυσοί ειρο, κ ’ είναι μόνο χίμαιρα...
Στις σιωπές πού χώνεψες, Ά γά π η , την οδύνη 
μη τήν κρατήσεις, σκόρπα την σπασμένες επικλήσεις !
Είναι μακρύς 6 ανήφορος μά πίσω μήν κοιτάξεις'
κ ι’ αν τώρα λίγο άντίστρεψα, σ’ έκανα μες στη σκέψη
ενα κερένιο ομοίωμα πού με κέρνα τή λήθη
και μέ κερνά τή γλύκα σου και τήν καυτή σον ανάσα
στόν τόπο αύτόν πον ατάθηκε στή μνήμη μον ενας θανατος...

1944 Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Μ Υ ΛΩ ΝΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Σ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΝ

Δέν μέ γελάς, θ ά  ήρθες άπό τις χώρες τών ετησίων άνε
μων. Τών καταιγίδων καί τής νεροποντής. Θά πέρασες άνά
μεσα άπό τίς χιλιετηρίδες μέ ζωντανό τό ένστιχτο τής κυριαρ
χίας γιά νά φτάσεις στό ύστατο παρόν μου. Στητή κι’ ολόρθη 
οάν τό κόκκινο λάβαρο μιάς δίκιας επανάστασης πληβείων. 
Κυνηγημένη στά αιωνόβια δάση έκρυβες άπό τότες τήν άκα- 
θόριστη γοητεία σου άπό τόν άντρα. Διακρίνω άκόμα στά μά
τια σου τήν έκταση τής απέραντης δίψας μου. 'Η  ύπαρξή σου 
ζεΐ σέ κάθε μου μόριο. ’Αναπνέω τή διαφάνειά σου πού συμ
πυκνώνεται ολοένα μέσα μου. Οί περιπέτειες τών αισθήσεων 
μοϋ γενοΰν άμφιβολίες καί θάνατους. Όραματίζουμαι τό σα
νατόριο μιάς τεφρής πολιτείας. Τά άσυλα τών τρελλών. Τά 
δωμάτια τής άνάκρισης. Τίς σάλλες τών νεκροτομείων. Μπερ
δεύω όνειρα κι’ αυταπάτες γιά νά περάσει ό άνεμος τής πα
ρουσίας σου πάνω άπό τήν τρικυμία τής σάρκας μου. ’Αγα
πημένη τών πενήντα άνοίξεοον.

Σιωπηλή μέ συνοδεύει ή νύχτα κάτω άπό τό κλειστό πα
ράθυρο τοϋ φθινοπώρου σου. Τριγυρνοϋμε μάταια ελπίζοντας 
νά σέ προλάβουμε πίσω άπό τό θολό τζάμι τής άπουσίας. 
Καμμιά σκηνοθεσία δέν προαπάντησε τόν ερχομό μας. Δια
κονεύουμε άδικα γιά λίγο παρελθόν μέσα στούς άδειους δρό
μους τοΰ μεσονυχτίου. Σκέψεις σκληρές μάς πολιορκούνε. Θά 
ήθελα νά γινόσουνα ή θύελλα τήν ώρα αύτή πού σ’ άναπνέω 
ολόκληρος. Τό ξέρω. Βυθισμένη στήν καταχνιά τής περισυλ
λογής πληρώνεις τήν αμοιβή μιάς άρνησης στήν τελευταία 
καμπή τής ζωής σου- Θά συλλογιέσαι άκόμα πώς υπάρχουν 
ενα σωρό φορέματα στά συρτάρια τοϋ κομού σου. Αύτά πού 
σ’ έφερναν στόν πρώτο σου εραστή ντυμένη κάτασπρα, ©ά 
μυρίζουν βροχή καί άνοιξη. Ναφθαλίνη καί ήλιο. Στήν τρυ
φερή σου παλάμη θά διαβάζεις άκόμα τούς πρώτους του στί
χους. ’Ανάμεσα στις σελίδες κάποιου βιβλίου θά πυκνώνεις 
τίς γραμμές τών φευγαλέων φιλιών του. Τή μνήμη τής λυρι
κής του ανταύγειας. ’Αγαπημένη τών πενήντα άνοίξεων.
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Πίστεψε σ’ αύτό πού σοΰ δίνεται. Μέσα από τά ίδια  σου 
σπλάχνα πηδάς σάν συντριβάνι άπό μιά πηγή ακατάλυτου μυ
στηρίου. Κανείς δέν ξέρει ποΰ θά  μ ’ οδηγήσεις. Γ ιατί κανείς 
δέν ένοιωσε ποΰ βρίσκεται ή καρδιά σου Στέκεσαι άγνωστη. 
Κλεισμένη πίσω άπό τά τείχη τοΰ εαυτού σου. Στέκεσαι ά 
πειρη. "Οπως ό κόσμος κι’ εγώ. Σκέψου πώς μιά μέρα δέ θά  
σέ βλέπω πιά. Σοΰ μέλλεται νά μείνεις δίχως τά σκοτεινά μου 
μάτια πού συμπληρώνουν τήν ομορφιά σου μέ τήν αχόρταγη 
πλησμονή τής ματιάς τους. Συλλογίσου τήν ανομβρία πού σέ 
πλησιάζει. Τό ικρίωμα τών κενών σου αδένων. Τά παγωμένα 
σεντόνια. Τις πυραμίδες τών ό'ρθιων στηθιών πού θά γκρεμί
σουν. Τό βήχα καί τό χαμομήλι. Ά ν  μποροΰσα θά  έσπανα 
τήν εύθραυστη άμεριμνησία σου μέ τήν πληγωμένη κραυγή 
ενός θηρίου. Ρίξε τό σύνθημα σάν τό ναυαγό πού κλείνει τήν 
τελευταία του μνήμη σέ μιά φιάλη. Θά μοΰ τή φέρει ό άνεμος 
μ ’ ένα κοχύλι άπό τήν άπέραντη στέπα τής σιωπής σου. Α γ α 
πημένη τών πενήντα ανοίξεων.

Αντιστέκεσαι δμοια μέ τό κύτταρο μέσα στήν υπεροπλία 
τής μήτρας. Μήν ξεγελιέσαι. ‘Υπάρχει ή άγωνία τής σκέψης 
πού σέ φέρνει κοντά μου. 'Ο  νόμος τής τηλογονίας. Τής η θ ι
κής σου τό ιερό περίβλημα τσαλακώνεται ανάμεσα στά διψα- 
σμένα μου δάχτυλα. Μάταια ή προσπάθειά σου έντείνεται 
νά παραμείνεις άγγιχτη άπό τότες πού παράδοσες νόμιμα τήν 
παρθενική σου μεμβράνη. Είσαι γυμνή κάτω άπό τόν πυραχ- 
τωμένο καρπό μου. Μετρώ τις καμπύλες σου μέ τή σκληρή 
μου παλάμη κι’ άναδεύω τό φύλλωμα τής μυστικής σου άλ- 
λέας. Ε ίσαι ή γυναίκα πού άρνήθηκες. Μέσα σέ κάθε πτυχή 
τών βλεμμάτων σου παραμονεύει άσβεστη ή επιθυμία άπό τή 
βλάστηση τών πρώτων σου χρόνων. Κι’ δμως τήν πνίγεις μέσα 
στήν υποταγμένη σου θέληση. Α κολουθείς  τήν εύθύγραμμη 
πορεία μιάς άμοιβαίας συμβίωσης. Θά μπορούσες νά ξαναζή
σεις τις χαμένες στιγμές σου μέσα στή φλόγα τής εφηβείας 
μου. Α γα π ημ ένη  τών πενήντα ανοίξεων.

’Έχεις κάτι άπό τό μυστήριο πού διαλύεται σέ μιάν άνε- 
ξερεύνητη νύχτα. Α γ α π ώ  τά σχήματα καί τις γραμμές πού 
ξεκινούν άπό τις ρίζες τών ποδιών σου. Σέ συλλογιέμαι κι’ 
άλλες εικόνες μοΰ έρχονται στό νοΰ. ’Άλλες αναμνήσεις ξετυ
λίγονται μπροστά μου. Πότε βρίσκουμαι στή μέση μιάς άπέ- 
ραντης πλατείας καί μέ πετροβολούν τά παιδιά. Πότε πάλι 
στέκουμαι κάτω άπό τόν πελώριο θόλο μιάς άγνωστης μητρό
πολης μέ τή φρικίαση τής προσευχής στά κλειδωμένα μου χεί

395

λη. Είσαι κοντά μου. ’Ά φωνη καί άδιάφορη σά νά μοΰ εϊσουν 
ξένη. Οί πτυχές τοΰ βαθύχρωμου πανωφοριοΰ σου αλύγιστες 
σά λαξευτές κρεμιούνται στήν ιερή σου άκινησία. Οί θερμές 
άνταύγιες τών υαλοπινάκων ζωγραφίζουν στις τετράγωνες 
πλάκες σκιές άπό τό ευαγγέλιο τής Κυριακής. ’Ά ξα φ να  τού 
αρμονίου δ ήχος ξεσπά μέσα στήν ήρεμία τοΰ πανάρχαιου 
δέους. Κυττάζω τά μάτια σου. Μήτε άνοιχτά μήτε κλειστά. 
Μιλώ στό στόμα πού δέ θέλει νά μιλήσει. Κι’ ύστερα σηκώνε
σαι νά φύγεις άδιάφορη καί σιωπηλή καθώς ήρθες. Α γ α π η 
μένη τών πενήντα ανοίξεων.

"Ολα αύτά γιά σένα τά γράφω. Γιά σένα πού είσαι ώραΐα 
σάν τό στιλπνό δστρακο πού κρατάς ενθύμιο άπό τή θάλασ
σα. Ή  πολιτεία φλέγεται κάτω άπό έναν ήλιο τροπικό. Στήν 
ξεχασμένη βεράντα κατεβαίνουν τά δωδεκάωρα τών στιγμών 
Κάποιες άμφίβολες πρασινάδες πληγώνουν τήν δράση. Βου
βωνικός κ ι’ ασελγής δ κάκτος θρονιάζει εφέστιος θεός πού 
ρίζωσε στό βάθρο του. Μιά σαύρα τεντώνει τό παθιασμένο 
κορμί της άντιγράφοντας νωχελικά ένα βασίλειο σιωπής κι’ 
άναισθησίας. Ό  γάτος μέ τά δίχρωμα μάτια παραμονεύει 
κάποιο νεκρό σπουργίτι στά γειτονικά κεραμίδια. Ή  παρου
σία σου έρπει μοναχική πίσω άπό τό καλοκαίρι μέ τή λήκυθο 
τής οδύνης πάνω στό φεγγερό της ώμο. Μήν άντιστέκεσαι. 
Καίγεσαι δλη άπό μιά φωτιά δυνατώτερη άπό κείνη πού δ 
άνεμος άνάφτει σ’ ένα χωράφι έτοιμο νά τό θερίσουν. Θυμή
σου τό κρύσταλλο τοΰ καθρέφτη πού έξαφανίζει τήν άρνηση. 
Τό παραμύθι τής γεροντικής σου βακτηρίας. Τό χειμώνα πού 
α̂ ά σέ σκεπάσει. Α γαπημένη  τών πενήντα ανοίξεων.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Β. ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ



ΠΙΚΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ

Κατέβαινε φλεγάμενη βάτος 
δ άνθρωπος α π ' τόν ουρανό 
μιά αίθρια πρωία τοΰ Σεπτεμβρίου.

Οί άλλοι άκολουθοΰσαν τό σχηματισμό τους 
αδιάφοροι, ιρνχροϊ στό Εκρηκτικό περιβάλλον 
ατό θάνατο που εκμηδένιζε 
τις πιθανότητες τής ίπιστροφής.

Ή τα ν  έκεΐνος,
μποροΰσε νάηταν αύτός ή ό άλλος 
πού άποσπάσθηκε ξαφνικά 
απ' τη χαρά τής Ζωής,
δταν εμπηγε τήν αίσιοδοξία του κατάσαρκα στόν ήλιο 
κι' ηταν ώς ν' ανέβαινε τή σκάλα τής αιωνιότητας 
στά νέφη, πού κουρέλιαζε μέ τήν ταχύτητά του 
'γγίζοντας τό μέτωπό του στό φωτεινό στερέωμα 
εξω άπ’ τήν υποψία τής γης.

Τό σπάνιο άπέλειπεν δραμα 
μέα’ τό χρυσό χαμόγελο τής μέρας 
και μόνο ή πικρή άπουσία εκείνου 
αιωρεΐται πένθιμη  
στά βλέφαρα τών έπιζησάντων.

Γ. Ξ. Σ Τ Ο Γ ΙΑ Ν Ν ΙΔ Η Σ

Δ Α Β Ι Δ

Τό μεγαλόπρεπο ύφος τοΰ ΙΖ ' ψαλμοΰ καί ό προσωπικός τόνος 
«κείνου πού τόν έγραψε, γιατί άναφέρεται σέ γεγονότα ποΰ ε ίνα ι σχετικά 
μέ τή ζωή του, μάς μιλοΰν καί μας πείθουν ότι προέρχονται ά π ’ τήν 
πέννα τοΰ Δαβίδ. Μιά πολύ χρήσιμη πληροφορία έχομε άπό τή Β ' Β α
σιλειών, Κεφ. 22, δπου περιέχεται ολόκληρος ό ψαλμός μέ κάτι άσή- 
μαντες μικροδιαφορές, καί νά ή επιγραφή στό κεφάλαιο εκ ε ίνο : «Και 
έλάλησε Δαβίδ τφ  Κυρίιρ τούς λόγους τής φδής ταύτης έν Τ) ήμερα 
έξείλετο uutov Κ ύριος έκ χειρός πάντω ν τών έχθρώ ν αύτοΰ καί χειρός 
Σαούλ καί είπεν». "Ετσι ξέρομε τό χρόνο καί τήν α ιτία  πού σύνθε- 
σεν ό ψαλμωδός τόν ιζ ' ψαλμό, κι άκόμη δτι είναι δικός του.

Ό  ιζ ' ψαλμός ε ΐνα ι ώδή ('Εβρ. σ ε ιρ ά ) ,  δηλ. εύχαριστήριο ποίημα 
γιά νά  ψέλνεται δημόσια άπ’ τό λαό, δίχως τή συνοδεία οργάνου.

Ό  ποιητής μας δταν γράφει τόν ιζ ' ψαλμό δέν είναι πλέον νεος 
άλλ’ ούτε καί μπασμένος στήν ηλικία. Οί στίχοι τοΰ ψαλμοΰ δέν μαρ- 
τυροΰν άνθρω πο πού περνά νιάτα ταραγμένα καί κυνηγημένα κι ουιε 
γεράματα πού βάρυναν οί περιπέτειες βίου άμαρτωλοΰ, συφορές ο ι
κογενειακές. Ό  ψαλμός δέν έχει δείγματα πόνου καί άλγους, θλίψ εις, 
τύψεις, αναπολήσεις κλπ. "Ισ ια -ϊσ ια  προδίδει έποχή γαλήνια, ευτυχι
σμένες μέρες βασιλικές, ποΰ ό θρόνος είχε στεριώσει άπό επ ιτυχίες έ- 
σωτερικές κ’ εξωτερικές. «’Εκάθισεν ό βασιλεύς έν τφ  ο ΐκφ  αύτοΰ και 
Κύριος κατεκληρονόμησεν αυτόν κύκλιο άπό πάντω ν τών έχθρώ ν αυ- 
τοΰ» (Β ' Βασιλειών Ζ ' 1).

Ό  εύχαριστήριος αύτός ύμνος πού άρχίζει μέ τά υπέροχα λ ό γ ια : 
«αγαπήσω σε Κύριε ή Ισχύς μου», περ ιέχει σέ πολλά σημεία του υψη
λές είκόνες τής θεία ς μεγαλοπρέπειας, άνάλογες τών ποιητώ ν τής 
κλασικής άρχαιότητας. Ά π ’ τ ’ ώργισμένο στόμα τοΰ Θεοΰ, στούς στί
χους τοΰ ψαλμωδοΟ, πετιοΰνται άναμμένα κάρβουνα, καθώ ς προκει- 
μένου γιά  τόν ’Ολύμπιο Δ ία σ’ άνάλογες 'Ο μηρικές εικόνες έκτοξεύον- 
τα ι κεραυνοί. Πολλά σημεία τοΰ ψαλμοΰ πρέπει νά σχολιασθοΰν πλα
τιά  γιά νά μπορέσει 6 άναγνώστης νά μπει στό πνεΰμα τοΰ ψαλμωδοϋ 
καί νά  νοιώσει τήν Ίσρα ηλη τική  νοοτροπία. Ά λ λ ά  τοΰτο γίνεται στήν 
έκδοση τής πρώ της έκλογής τών Δαβιτικών ψαλμών πού ετοιμάζεται 
καί τό σημείωμα αύτό εισάγει άπλώ ς στή μετάφραση τών χαρακτηρι
σ τικότερω ν άποσπασμάτων τοΰ ιζ ' ψαλμοΰ.

ΩΔΗ 17
2. θ ά  Σ ’ άγαπά ή ψυχή μου

γιατί ’Εσύ είσαι, Κύριε, ή μόνη δύναμή μου..,
5, Πόνοι σά/ τού θανάτου μ’ Ιχουνε περιζώσει, 

ποτάμι άνομίας μού φέρνει ταραχή·
6. βαθύς πόνος τοΟ "Αδη μ’ Ιχει περικυχλώσει 

τά βρόχια τοΟ θανάτου μέ κυνηγούν πολύ.



7. Στή θλίψη μου Σέ φώναξα, Κύριε, γίά ναρθεΤς, 
φώναξα τ’ δνομά Σου,
κι άπό τόν άγιό Σου ναό της άγριας μου κραυγές 
οί τόνοι, Κύριε, μπόρεσαν νά φθάσουν ώς τ’ άφτιά Σου

8. Σεισμός στή γή καί χαλασμός..,
καί τά θεμέλια τών βουνών τά δέρνει ταραχή 
δταν ό Κύριος όργισθεΐ.

9. Ά π ’ τά ρουθούνια του καπνός βγαίνει και πάει ψηλά, 
τό στόμα Του άτμός,
κι δλ’ αναμμένα κάρβουνα έδώ κ’ εκεί πετα.

10· Γλυστρώντας άπ’ τούς ούρανούς στόν κόσμο κατεβαίνει 
καί κάτω άπό τά πόδια Του βαθύ σκοτάδι βγαίνει.

11. Τά Χερουβείμ καβάλλα στά σύννεφα πετά
κ’ έχει τροχούς στό άρμα Του τ’ άνέμου τά φτερά.

12. Βαθύ σκοτάδι απλώνεται καί τόν κρυφοσκεπάζει 
νερό θολό γεμάτη γύρω του μιά σκηνή
νεφέλη αιθέρια μοιάζει'

13. Ά π ’ τό ταχύ φωτάστραμμα τού πύρινου προσώπου 
χαλαζοπύρινη βροχή
γοργό σύννεφο πέφτει στήν κεφαλή τ’ άνθρώπου,

14. Ά π ’ τά ουράνια & Κύριος ξαπόλυσε βροντέ 
καί μέ φωνή βαρειά
μέσ’ στούς έχθρούς όμάδι σάν ταραχή σκορπά 
βέλη φαρμακωμένα καί πλήθος άστραπές...

21-23. Άντάμειψέ τη, Κύριε, τήν άθωότητά μου 
καί τή δικαιοσύνη μου τήν πλέρια, 
απόδωσε μου, Κύριε, τήν καθαριότητά μου 
πού ’χουν τ’ αγνά μου χέρια.
Τίς έντολές Σου τήρησα, δέν έχω άσεβήσει 
εμπρός στό θέλημά Σου, 
βαθιά θά στέκει μέσα μου ή υψηλή Σου κρίση 
καί δέν άρνήθηκα ποτέ τά δικαιώματά Σου.·.

25-26, Μέ τούς αθώους, Κύριε, άθώος πάντα στέκεις 
καί μέ τούς έκλεκτούς 6 έκλεκτός, 
ίσιος τούς ίσιους βλέπεις, 
στούς δίαστρεμένους γίνεσαι ό αγαθός ζαβός !
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27 Μέ σωτηρία σκόρπιζε στούς ταπεινούς λαούς ^
κι άνθρώπους φαντασμένους κάμε τους ταπεινούς.

28. Ρίννε λαδάκι, Κύριε, στό λύχνο της ζωής μου, 
φώτιζε καί ξεδιάλυνε τά σκότη τής ψυχής μ°υ.

29 Καί γλύτωνε με, Κύριε, άπό τόν πειρασμός 
’ κάμε μέ τή βοήθειά Σου καί τείχη να περνώ.

an θεός μου κ’ είν’ ό δρόμος Σου σημάδι άρετής, 
θεός μου κ’ οί ύποσχέσεις Σου άσήμι άναμμένο, 
σ’ δσους έχουν στό ύψος Σου τόν πόνο σου κρυμμένο
ό υπερασπιστής. „  ,.

46-48. Ό  Κύριος ζωή' θεέ μου Σ ευλογώ,
ψηλά πού κατοικείς!, ή μόνη σωτηρία 
μόνο άπό Σένα, Κύριε, εκδίκηση ζητω, 
γιατί ύποτάσσεις τούς λαούς κι άπ’ τόν κακόν έχτρό 
Έσύ μ’ έχεις γλυτώσει"
Σύ κυνηγάς τών άδικων άνθρωπων τήν κακία
κι άπ τούς έπαναστάτες μου ψηλά μ’ έχεις σηκώσει.

49-50 Γιά δλα ταΟτα, Κύριε, θά σέ δοξολογώ, _
' μπροστά σ’ δλα τά έθνη θά ψέλνω τ όνομα -,ου, 

τή σωτηρία στέλνεις στόν άγιο βασιλια ^ου 
πού έχεις διαλεχτό·
τό έλεός σου μέγα Δαβίδ τοΰ ψαλμωοου
καί σ’ δλη τή γενιά του στό διάβα τοΟ καιρού.

Τ Α ΣΟ Σ Α θ. ΓΡ1ΤΣΟ ΠΟ Υ ΛΟΣ
Μ*ταφ6αστ1
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Ε Λ Ε Γ Ε Ι Α

2 .
Τις ακοές τών ματιών, καί τοϋ βλεφάρου 
τις σκιές, δροσίζουν δάκρυα. Τοϋ χάρου 
γεννήματ’ απ ' τΙς νίκες τοϋ χειμάρου 
του εκεί, στό τρύγημα, στη γή.
Μιά μέρα σκοτεινή δίχως ταίρι 
την αρπαξες κ ι’ αύτή μ'ε τό καρτέρι 
κοί πέταξες, γοργά αάν περιστέρι 
περα βαθειά στή μαύρη γή .

Γιατί τήν δδηγας μέσα στόν ”Αδη  
κεΐ μέσα στ’ Ατελείωτο σκοτάδι 
π άπλώνεται τριγύρω σά μαγνάδι 
πανω ά π ’ τή νιόκοπη σφαγή.
Αστηνε μόνη της άργά ν ’ ανθίσει 

και τής χαρας τό μέλι νά τρυγίαει 
προτοΰ μαχητικά ξαναγνρίσει 
κι η τελευταία προσταγή.

6.
i S p e rm a a e ,lt obscure  an d  darfc And has th e  n a t;ire  o( in fr in ity

W i l l i a m  W o r d s w o r t h
Λίγο φώς, μιάν άχτίδα άκόμα,

— δχι δμως νά πέσει στό χώμα—
μ ά ν α  δει τής καρδιάς μον τό χρώμα
πουναι δμοιο βιολέττα μαβιά.
Θα τή φέξει εκείνη σά δάδα
θε νά δει τήν ωραία λιακάδα
καί θα νοιώσει αύτή χή γλνκάδα
πον πετάει μακρυά μου με βιά.

Μά γιατί τώρα γράφω θλιμένα 
και τα ματια μου ε ίν ’ δακρνσμένα ;
Γιατί Εχω "γώ τώρα χαμένα 

j r jv  άχτίδα πον φέγγει μακρνά.
“Ισως δμως γνρίσει, ποιός ξέρει ; 
στην καρδια μον νά φέξει σ’ αστέρι, 
εντνχία γιομάτη νά φέρει.
Μα εχει αβνσει γιά μένανε πιά.

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  ΟΙΚΟΝΟΜ ΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
(1-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1945)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΜΙΑ ΔΙΑΜ ΑΡΤΥΡΙΑ

Κ ύ ρ ι ε  Μ ο ναχέ

Ε ίμαστε μιά συντροφιά άπό κοπέλλες ποΰ δέν πολεμήσαμε ενάν
τια στόν καταχτητή, μήτε γινήκαμε άντάρτισες, μά πού σ’ δλη τήν κα
τοχή δέ σκύψαμε τύ κεφάλι μπροστά στούς καταχτητές μας.

Σάν κι* εμάς είναι οί περισσότερες Έλληνοπούλες.
'Υπάρχουν όμως κι* άλλες, πού ή ψυχή τους φτερούγισε καί 

σκαρφάλωσαν στά βουνά, άλλες πού τή ζωή τους τήν παίξανε γιά  νά 
πάνε λίγο φαγί ή έ'να ρούχο στούς φυλακισμένους τού Χαϊδαριού ή τού 
Χατζηκώστα, κ ι’ άλλες πού έσβυσαν σιωπηλά άπ’ τήν πείνα .

Τούτες οί λίγες, οί διαλεχτές, είναι ή ψυχή τής 'Ελλάδας. Τούτες 
τις λίγες, τ ις  διαλεχτές, εχει χρέος ενας λογοτέχνης νά προβάλλει σάν 
παράδειγμα όταν θελήσει νά μιλήσει γιά  μ ιάν Έ λληνίδα στήν κατοχή.

Νοιώθετε τήν άγανάχτησή μας όταν στό 32ο τεύχος τών «Φιλολο
γικώ ν Χρονικών» διαβάσαμε ενα διήγημα μέ τόν τίτλο «Μιά νύχτα 
τού σαράντα δύο» ή μάλλον μιά ασήμαντη ιστορία καθώ ς λέει ό συγ
γραφέας του.

(’Ασήμαντη ; όχι, ή λέξη δέ στέκει, χ υ δ α ί α  ίσως;)
Γ ιά  κάτι τέτοια δημοσιεύματα δέ μπορεί κανείς νά πει τίποτε 

άλλο, παρά μόνο νά θερμοπαρακαλέσει τούς τέτοιους λογοτέχνες νά 
πάψουν νά μπερδεύουν τήν 'Ελλάδα μέσα στά ρυπαρογραφήματά χους.

Ή  προσπάθεια τοΰ συγγραφέα νά  έξευιελίσει τήν αστική τάξη δέν 
ξέφυγε άπό τήν παρατήρησή μας. Θά είταν δικαιωμένος όμως, άν έβαζε 
μιά γυναίκα τοΰ λαοΰ νά σκοτώσει τήν Μαίρη, τή Λιλή, ή κάθε τέτοιου 
είδους γυναίκα.

’Α ντίθετα  ή ήρωΐδα ή Λιλή μέσα στά διήγημα πεθαίνει κάτου άπ’ 
τή Γερμανική μπότα καί τό διήγημα τελειώνει μέ τούς Γερμανούς ποϋ 
πάνε στό Στάλιγκραντ νά πολεμήσουν.

Τό γράμμα μας δέν έχει θέση κριτικής.
Ζητάμε τή δημοσίεψή του στό περιοδικό σας γ ια τ ί θέλουμε μιά 

παράκληση νά διατυπώ σουμε:
Ο ί συγγραφείς ποΰ ό πόλεμος πέρασε τόσο ξώπετσα άπό πάνου 

τους, ώστε νά μή τούς αγγίξει διόλου τήν ψυχή τους, δς  σκεφθούν ότι 
καί στις άλλες κατεχόμενες χώρες βρέθηκαν παλιογυναΐκες καί άντρες 
πού συνεργάστηκαν μέ τούς καταχτητές. Κ ανείς όμως λογοτέχνης, 
μήτε καλός, μήτε κακός, δέν τούς έχει φέρει στή δημοσιότητα, εστω καί 
γιά νά τούς εξευτελίσει. Νά παραδεχτούμε ότι ο ί ξένοι πρέπει νά δώ 
σουν μαθήματα στούς "Ε λ λη νες; δέν είνε πολύ τιμητικό. Π άντως ό 
συγγραφέας τής «Νύχτας τοΰ 42» S ; διαβάσει τήν «Σιωπή τής θάλασ
σας» τοΰ V ercors.

θ ά  δει τήν ψυχή τής Γαλλίδας.^
Σ ά ν Έλληνοποΰλες πιστεύουμε ότι καί η δική μας ψυχή έχει τό δ ι

καίωμα νά μή θ ίγετα ι καί νά  μή κουρελιάζεται μ* έναν τόσο άσχημο 
τρόπο.

Σάς εύχαριστοΰμε θερμότατα γιά τήν φιλοξενία 
Γ ιά  τήν άντιγραφή : ΑΝΘΗ Γ ΡΑ Ν ΙΣ ΙΩ Τ Η



ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Νικηφόρου Βρετϊάκου : ( χ ο  ΑΓΡΙΜΙ)
Ό  άνθρω πος πού βγαίνει έξω άπό χόν εαυτό του καί ποΰ γίνεται 

ό άλλος εαυτός του, δπω ς λέει ό S tev en so n  οτό «Δόκχωρα Τζαίκηλ καί 
μίστερ^ Χάϋδ» είναι ό άνθρωπος πού παρουσιάζει στό βιβλίο του ό κ. 
Βρεχτάκος, ετσι δπως μας τόν δίνει μέσα στήν τραγική ατμόσφαιρα τής 
κατοχής στήν έποποιΐα τής αντίστασης. Τό δράμα πού ζήσαμε, δσο νω 
πό κι* αν μάς φαίνεται άκόμα, δσο κι* αν ξεφεύγει άπό τήν αίσθησή 
μας γιά νά  τό άντιληφθοΰμε σέ ολάκερο τό άπροσμέτρητο βάθος του, 
αρχίζει νά  μπαίνει πιά στις συνειδήσεις μας γιά ενα είδος κριτικής δς 
πούμε κα ί γιά τόν τραγικό απολογισμό του. Γ ι ' αύτό, αν διαβάζαμε τό 
«Αγρίμι»^ τ ίς  πρώτες μέρες τής απελευθέρωσης, σίγουρα θ ά  μάς προ- 
καλοΰσε ενθουσιασμούς ασυγκράτητους, ένθουσιασμούς πού άφαιροΰν 
τήν ηρεμία έκείνη, πού είναι απαραίτητη γιά τήν καλή εκτίμηση κάθε 
έργου τέχνης. Γ ιατί τό βιβλίο αυτό δέν είναι ούτε ημερολόγιο, ουτε 
μ υθ ιστόρη μ α : είνε τό συγκλονιστικό δράμα μιάς γενιάς, πού οδηγή
θηκε απο τα ,μαθητικα θρανία  στο βουνο, άπό τό εργοστάσιο τοΰ ίδιου 
τού κατακτητή στή λαϊκή συνοικία, μέ τό ντουφέκι καί τή χειρομβίδα, 
άπό τό , νοικοκυρόσπιτο στήν παρανομία καί έθαψε τή ζωή της στό 
α ΐμα καί στή φωτιά. «Δέν μπόρεσα νά κοιμηθώ  δλη τή νύχτα. Μιά 
βουή, σκοτεινή καί παράξενη, τράνταζε κάθε τόσο τά παράθυρα καί 
τίς πόρτες μου. Κι ένοιω θα πολύ καλά, πώς δέν ήταν ή φύση, ό άνε
μος καί τά σύνεφα. Σοΰδινε τήν εντύπωση δτι ήταν ψυχή. Ή  Ά ννα , 
κατάλαβε, σηκώθηκε καί ήρθε κοντά μου : —Είναι, μού λέει, ή Ψ υχή 
τοΰ λαού, πού βράζει κάτω άπό τά θεμέλια  τής πόλης». Κάτω άπό 
τά θεμέλια  ολάκερης τής 'Ελλάδας. Είναι πολύ φυσικό, δπω ς είπα  καί 
παραπάνω, δτι τό βιβλίο αυτό αν τό διαβάζαμε αμέσως ΰστερα άπό 
τήν απελευθέρωση, μέ τόν πλημμυρισμένο ενθουσιασμό μας—ελπίζον
τας μάλιστα στήν πλήρη δικαίωση τοΰ άγώνος τής αντίστασης—ή ψυχή 
μας θ ά  δονούνταν άπό ενθουσιασμό, δπως ενας θόλος άπό τίς ζη τω 
κραυγές μεγάλου πλήθους. 'Οπωσδήποτε βέβαια, ή σωστή εκτίμηση 
τών πραγμάτων θ ά  μποροΰσε νά γίνει, μέ περσότερο κόπο ίσως καί 
άνάμεσα στόν ενθουσιασμό αυτόν. "Ομως σήμερα, τά πράγματα μπαί
νουν σιγά, σιγά σέ κάποιον ομαλότερο δρόμο καί είμαστε σέθέση νά  ξε- 
χωρήσουμε τό καλό άπό τό άσχημο, τό στραβό άπό τό ίσιο. Τό « Α 
γρίμι» δέν μπορούμε νά τό χαρακτηρίσουμε οΰιε βιβλίο πολεμικό οΰτε 
επαναστατικός Ε ίναι βέβαια καί πολεμικό καί επαναστατικό. Ό  ήρωάς 
του ζε ΐ στήν άρχή μέσα στήν πόλη, πλάϊ στήν ήρωΐκή γυναίκα του τήν 
Αννα καί δοκιμάζει δλη τή βαρβαρότητα τών στρατιωτών τοΰ Γ ' Ρ ά ιχ  

καί τών μισθοφόρων του. Α ργότερα , φεύγει κυνηγημένος γιά τήν ύπαι
θρο, (παρε με απανου στό βουνό τί θ ά  μέ φάει ό κάμπος) στό χωριό 
του, σιμα σχήν αλλη ηρωική μορφή χης άδελφής του Μαρίας καί κεϊ 
χωμένος στη  δαση κα ί στις σπηλιές γράφει χίς ένχυπώσει; χου, ένώ 
σύγχρονα βοηθεΐ χούς άγωνισχές τής αντίστασης μέ κάθε χρόπο. Σβύ- 
νει φωχιές, καίγεχαι ό ίδιος στά χέρια καί σχά ποδάρια, κουβαλάει χρό- 
φιμα κα ι πολεμοφοδια καί κάνει παρέα μέ χόν M orris H o rn , χόν έγ- 
γλέζο στρατιώτη, πού ^κυνηγημένος καί τούτος, ζε ΐ σάν χ* αγρίμι ίχόχε 
δώ καί πότε κεϊ, παρ* ολο πού σοΰ δίνει τήν εντύπωση «πώς δέν σκέφχε-
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χαι χίποχα». Τό βιβλίο εΐναι γραμμένο χό περσότερο σέ διαλογική μορ
φή. "Ετσι έχει μιά δραματική, μιά ενεργητική ζωντάνια άπό τήν άρχή 
ώς τό τέλος. Τό περιγραφικό μέρος είνε λιγώχερο, άλλά  ̂ γεμάχο άπό 
ποίηση μεστή, άντρίκια. Ή  δλη ιστορία εχει μιά γνήσια επική περπα- 
χησιά, ώστε θ ά  μποροΰσε κανείς νά τό χαρακτηρίσει—κρατώντας βέ
βαια τίς άνάλογες άποστάσεις στό αύβ-αίρετο αυτό πλησίασμα πού τούς 
κάνω—οχι γιά  εργο ένός άτόμου, μά ολόκληρου λαοΰ, δπως τα ομηρικά 
Ιπη, δπ ω ; τά μεσαιωνικά ρωμάντζα κι’ δπως οί Γραφές. Τό «Α γρίμ ι» 
προκαλεϊ σκέψη γιά τή μοίρα τοΰ άνθριόπου, παρά τήν αγανάκτηση 
πού γκρεμίζει καί σαρώνει αμαρτωλά κοινωνικά συγκροτήματα. Κ άτι 
δηλαδή παρόμοιο, δπως δ ία ν  πρωτοδημοσιεύτηκε τό « Im  W e ste n  
n ic h ts  N eiies»  τού R em arq u e , σ’ επιφυλλίδες στήν «’Εφημερίδα τοΰ 
Φός» πού ερέθισε ενάντιά του τούς συμπατριώτες του καί τόν θεω ρή
σανε εχθρό τής πατρίδας τους. Ό  άναμιλιταριστικός τρόπος πού εκ 
φράζει ό R e m a rp u e  χά αϊσθήμαχά χου, γέννησε τήν α ντιπά θεια  
καί τό φόβο σέ δλους δσους είχανε συμφέροντα άπό τόν πόλεμο.

Ό σ ο ι δμως είχανε πολεμήσει, είδανε ζωντανό μέσα στό  βιβλίο 
αύτό τό ιιεγαλύιερο δράμα τής ζωής χους καί στον συγγραφέα τ°
έγραψε αναγνωρίσανε χόν ίδιο χόν εαυτό  χους. Κανείς σχεδόν δέν έξέ- 
χασε τήν τέχνη του άν ήταν καλή ή κακή. "Εβρισκαν πάντω ς εκείνο 
πού νιώ θανε καί πού δέν μπορούσαν νά χό έκφράσουν ο ί ίδιοι. Σέ χ ι 
λιάδες γράμματα πού φχάνανε καθημερινά, οί άνθρω ποι μιλούσανε έκεΐ 
μέσα μέ δέος καί χρόμο, δπως ο λαός χοΰ «Α γριμιού» : Τό να μή θ έ 
λει νά πεθάνει κανείς είναι έντιμο’ γιαχί μάς πυροβολεϊτε;_Ό ηρωας 
χοΰ κ. Βρεχτάκου δέν είδε μόνο, δπως οί περισόχεροι ηρωες ιώ ν  πολεμι
κών διηγημάτων. "Ισως μάλιστα νά είδε λιγώτερα πράγματα άπό πολ
λούς άλλους. Ό .τ ι  εΐδε δμως τό ένιωσε σέ δλη του τή φρίκη καί είνε 
τήν ικανότητα νά τό περιγράψει, τήν ικανότητα έκείνη πού ξέρει νά 
τοποθετεί σέ κατάλληλη μεριά τό φακό της γ ιά  τό τράβηγμα τής φω- 
χογραφίας ένός περισχαχικοΰ, μιάς μάχης, ένός θαναχου. Η  εκτέλεση 
χοΰ φίλου χου, ό γερμανός πού μέ κίνδυνο χής ίδιας χου χής ζωής με
ταφέρνει χά γράμμαχα χοΰ φυλακισμένου, ή μηχέρα χοΰ Δημήχρη πού 
χόν περιμένει σχό διάδρομο καί χοΰ φιλάει τήν άκρη τής χλαίνης του 
καί τόν λέει παιδί της κ ι’ δλες εκείνες οί λεπτομέρειες τής καθημερι
νής ζω ής πού περιμένει άπό στιγμή σέ στιγμή τό  θάνατο, στέκουνται 
μέσα σέ μιάν συντριπτική υπεροχή. «Λοιπόν δέ θά  πάρετε^ενα τσιγάρο 
σΰνχροφε στρατιώτη; Ποτέ δέ θά  πάρετε ενα τσιγάρο; Οΰτε ενα πο
τήρι νερό δέ θά  πάρεχε; Καί δέ θ ά  καθίσεχε ποτέ στις καρέκλες μας;...» 
Μέσα σέ χοΰχα δλα υπάρχει κάχι πού σέ πνίγει. Πού σ ’ άγκαλιάζει 
καί σέ πνίγει σιγά, σιγά. Καί παρακάτω:_ «Π ριν μάς δώσει χό χέρι του, 
βγάζει καί κείνος ενα κομμαχι χαρχι, μάς κοιτάζει για  λιγο σχά ματια 
καί μάς γοάφει στήν άγγλική : Φίλοι μου. Έ ρ χο μ α ι γιά  τελευταία φο
ρά. Α π ό ψ ε ή τό αργότερα αύριο πρωΐ, φεύγω γιά  τό Α νατολικό μέ
τωπο. Νά μέ σκεφχόσασχε...» Αύχός είναι ό άνθρωπος Γερμανός. Σάν 
καί κείνον χοΰ A. C. S h e r r if f : «Τήν έπόμενη ν ύ χ τα ,  χρεϊς άπό χους 
άνχρες μας συρθήκανε ώς χό συρματόπλεγμα πουχε πέσει δ σύντρο- 
φός μας. Ή τ α ν ε  χόσο κονχά σχό γερμανικό χαράκωμα, ώσχε αν θέλανε 
οί Γερμανοί χούς σκοτώνανε εναν, εναν. Ά λλ ά  τή στιγμή πού οί δικοί 
μας είχανε άρχίσει νά τραβάνε τόν πληγωμένο άπάνω στ’ ανώμαλο 
έδαφος, ένας γερμανός αξιω ματικός,άνέβηκε στό χαράκωμα και τους 
φώναξε : «Πάρτε τον !» Κ ι' ένώ εκείνοι τόν έφερναν, ό αξιωματικός 
διέταξε νά πετάξουν ρουκέττες γιά νά βλέπουν οί δικοί μας...» (>) Ύ π ρ

1. L a  fin d u  voyage.
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1918 - Α θήνα 1942. Οποιος έμαθε ν’ άντικρύζει μέ ύψωμένο τό μέ
τωπο χα ατυχήματα τής μοίρας ν ιώ θει μέσα του τό νόημα τής ύπαρ
ξης με δλο χα ι  μεγαλύιερη διαύγεια. Ή  λεπτότηια τής αίσθησης πού 
αποχιησε, η δυναχοτηια τής δράσης χου, άλλά και ή ίκανόχηια νά 
ύποφερει μεγαλώνουν χοσο, πού μόλις μπορεί πιά νά μείνει ένας άλ
λος μπροσχα χου, αμέτοχος και μακρυνός, στό δράμα χου. Ό  πόλεμος 
και ή ανιισχαση μάς εφερε γιά πρώτη φορά άνχιμέχωπους μέ χούς εαυ
τούς μας. Π αιδιά χραφήκαμε μέ χόση άχολμία, πού κάχι έσπανε κάθε 
φορα μεσα μας σα βρισκόμασχαν μπλεγμένοι άθέληχα σέ μικρογεγο- 
νοχα και σέ παρασιρατήμαχα. "Ολα, χά θαρρούσαμε μεγάλα καί όδυ- 
νηρα, γιατί δεν ξεραμε άκόμα τό μέγιστο πόνο. Ζούσαμε στό περιθώ - 
ριο. Γο ξέσπασμα ομως τής πολεμικής θύελλας, μάς μετέφερεν ενεργά 
στο ^κενχρο της^ σάμπως ενας σίφουνας νά μάς άοπαξε καί νά μά'- 
ερριςε μεσα σ εναν καινούργιο κόσμο, σκληρό κ ι’ άδυσώπηχο. ’Ανακα
λύψαμε μεσα μας δυνάμεις πού ποχές άλλοχες, σέ μιάν ειρηνική περ ί
οδο, θ α  χις γνωρίζαμε.

Δοκίμασε στερήσεις ό ήρωας χοΰ «’Αγριμιού» σούρθηκε σχίς πλά
γιες και σχά δαση πού τα σχίχιωνε ή παρουσία χοΰ έχθροΰ, είδε καί 
«νιω σε ιή  μεγάλη απόγνωση πού είνε επικίνδυνη δσο καί ή χρέλλα, 
εζησε μ ενα λογο χόν πόλεμο τοϋ βουνού καί χής πόλης, δπως τό ζή- 
«σανε ολοι^εκε^ϊνοι πού πήρανε τό όπλο σχό χέρι, τίμ ια  καί συνειδητά. 
Ωατοσο ο^ ηρωας τοϋ «’Αγριμιού» άποσχρέφεχαι αύτόν  χόν πόλεμο, 

γ ιαχι είναι ο άνθρωπος πού πρόκειχαι νά  καθορίσει τή  σχάση χου δχι 
μοναχα μπροσιά στό κοινωνικό πρόβλημα, άλλά νά προχωρήσει καί νά 
δο>σει τ ις  λύσεις πού θ ά  γίνουνε χό πρόγραμμα μιάς νέας ζωής, χής 
ζω ής που θα  βγάλει απο το σημερινό άδιέξοδο χήν άνθρωπ'όχηχα. 

Ο λ  αυζα  τα  αίσθανεχαι κάνεις διαβάζονχας χό «’Αγρίμι» μάς χ’ άφίνει 
ο συγγραφέας να χα καχαλάβουμε μέ κάχι μισοπεχαχχές κουβένχες, μέ 
??,πίν·α μισο ?'1'™ και *εΐ, μέ χή συχνή επανάληψη χοΰ «άγαπάχε 
αλληλους* που ερχεχαι σα λάϊχ-μοχίφ κάθε χόσο. Ό  σκοπό? του ε ίνα ι 
ευνοητος και δεν δυσκολευεχαι κανείς νά χόν μανχέψει. "Ολους τούς 
βλεπει με χο ίδιο  μάτι. Μέ χήν ϊδ ια  απόγνωση. Σάν άνθρω πος. Καί ό 
Ελληνας και ο Γερμανός κ α ίδ  Ίχαλός καί ό ’Εγγλέζος, είνε γ ι’ αύιόν 

ο ι φίλοι μιας καρδιάς καί μιάς γής πού θερμαίνουνχαι δλοι άπό τή 
φλόγα τής ίδιας φωχιάς : χής παγκόσμιας λευιεριάς. Κι’ ένα μέρος 
χουχης τής προσπάθειας ολοκληρώνεται, παίρνει σάρκα καί όσχά, μιά 
και σέ κείνο τό μεγάλο καί μυσχικό δάσος χοΰ χωριού του ένας έγγλέ- 
ζος κι’ ενας 'Ελληνας, περιμένουν έναν ’Ιταλό κ ι’ έναν Γερμανό στρατι
ώτη γιά νά  ενωθούν, ν’ άποχελέοουν χήν άντιμιλιχαρισχική χους παρέα. 
Η  καθε σκέψη ερχεχαι σ ιήν ώρα χης καί τό κάθε συμπέοασιια βγαίνει 

φυσικό και πεισιικό. ’Ανάμεσα άπό κάθε κεφάλαιο αύιοΰ χοΰ βιβλίου, 
περνάει ενας κόσμος ολάκερος, μέσα σιόν όποιο ό αναγνώστης δοκιμά
ζε ι συγκινήσεις πού δέν χίς ε ίχε  κάν ύποπχευ&εΐ. Βλέπει χήν καλωσύνη 
και χήν κακία δπως δέν χίς είδε ποχές, καχαλαβαίνει άκόμα δχι ή ζωή 
εινε ανεξάντλητη και πολύμορφη οσο δεν μπορούσε νά φανταστεί και 
αποχχά μιά πείρα πού_ τοΰ γίνεται πολύιιμος βοηθός σέ κάθε ψυχική 
περιπειεια . ’Εκείνο πού κάνει ν’ αξίζει περισσόιερο αύιό  τό βιβλίο, 
είνα ι ο ε ι  ο κ. Βρεχχάκος δέν μάς δίνει χίποχε άπ’ αύιό πού λέμε έπι- 
σιημονικο a p p a ra t ,  δέν μά; μ ιλεί δηλαδή μέ σημειώσεις χίς χάδε καί 
τοΰ χαδε μήνα, σχή Καισαριανή ή σχό Δίσχομο, στό μπλόκο χής Καλλι
θέας η σ χ1) κάψιμο χοΰ Δουργουχιοϋ, δπως χόσα καί χόσα άλλα βιβλία 
που βγήκανε χώρα χελευχαία μέ λογοιεχνικές καί δχι δημοσιογραφικές 
απαιχησεις. Δέ δίνει χό έξωιερικό σοβαροφάνιας σχό βιβλίο χου. Αύιό 
που είνε μειονέχχημα γιά έναν χρονογράφο, γίνεχαι έδώ προχέρημα.
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"Εχσι τό βιβλιαράκι α ύ ιό , παίρνει οικουμενική μορφή. Δέν εντοπίζεται 
σχά σύνορά μας. Πολλές φορές μιλάει γ ιά  πράγμαχα πού άλλοι πολλοί 
μίλησαν πρίν άπ’ αύιόν (Γ ουώ ρθ, Νχορζελές Λ αχζικο, Λεκλαίρ. Ρεμαρκ, 
Μπαρμπύς, Ρολάν) δμως οΰχε κάν σέ μιά στιγμή πέφτει σέ κάποιο ά- 
χνάρι χους. ’Απενανχίας έχει κάτι βαθύτατα δικό του. Κάτι πού δούλεψε 
μέσα του ολάκερη τήν πικρή τετραετία τής κατοχής καί τό φώτισε 
άπό χίλιες μεριές καί πάνο) άπ* αύτά έχτισε με γερή αρχιτεκτονική, 
αύιούσια τήν ατμόσφαιρα χής άντίσχασης. Κάυχηρι^ιζει, κλαίει, αγανα- 
χχεί. Κ ι’ δχι χόσο γιά ιούς σχρατιώχες χοΰ Ράϊχ , δσο γ ιά  τούς μιοχο- 
φόρους χου. Μέσα χου χό ψυχικό όλοκαύιωμα άτοκορυφώνε^αι δταν 
πιάνουνε τόν σύντροφο xou M orris  H o rn  και χόν πάν για εκχελεση. 
Ναί, πλά ι σ’ αύ ιόν  χόν έγγλέζο στρατιώτη θ ά  μπορούσαμε νά προστέ- 
σουμε καί μερικά άλλα ονόματα, που με χόν ίδιο  τρόπο φύγανε άπό 
κοντά μας ■ τόν Πολωνο πού μοΰ στάθηκε σταυραδέρφι σχήν κατοχή, 
χόν Josef P e lin sk y  No 10863, χόν Αύσχραλό C h a rle s  E m erso n  Ρ % Ν . 
66 καί τόσους άλλους. Ποχές δέν μάθαμε τ ί άπόγιναν. Σ ίγουρα ακο
λούθησαν τήν τύχη τοΰ M orris  H o rn .

'Ωστόσο γιά τό βιβλίο τοΰ κ. Βρεττάκου μπορεί νά υπάρχουν καί 
κάποιες μικροανιιρρήσεις. Ό  εσωτερικός μονόλογος τού ηρωά χου δέν 
είνε πάντοτε σχή θέση του. Χωρίς νά ύπάρχει πολυλογία, υπάρχει φρα
στική άδυναμία καί άτυχη συντ.τύχηση τοΰ έσωτερικοΰ καί^ εξωτερικού 
κόσμου. Ο ί μικροαντιρρήσεις δμως αύχές δεν  έχουν χή__ δύναμη νά πε- 
ριορίσουν τόν ένθουσιασμο μας. Και τις αναφερουμε, όπως ^συνηνιζου- 
με νά σημειώνουμε καί τά  πιό ασήμαντα προτερήματα σ ενα^ βιβλίο, 
πού άπό τήν άρχή ως τό τέλος είνε ενα ασυγχώρετο λάθος. Τό << Αγρίμι» 
είνε τό πρώτο άληθινό βιβλίο τής αντίστασης1. Ο αγώνας εκεΐ μέσα 
παίρνει κάτι τό έπικό, ντύνεται τήν αληθινη του μορφή, εξισώνεται μέ 
τούς άγώνες τής λευτεριάς δλων τών λαών, μέ τή παγκόσμια αδελφω- 
σύνη. Καί βλέποντας κανείς τήν ευγενική τούτη προσπάθεια ν 'α π λ ώ 
νεται μέσα μας μέ τέτια όρμή, μ* δλες τίς δυσπιστίες καί τον ς διστα
γμούς τών τριγυρνών μας, δέν μπορεί νά μήν πιστέψει, πώ ς ό άγώνας 
αύεός θ ά  εχει, πολύ γρήγορα Ισως τή θριαμβευτικώτερη δικαίωση.

Μ. Κ αραγάτση : Π Υ ΡΕ Τ Ο Σ ( δ ιη γ ή μ α τ α )
Υ πάρχουν βιβλία πού μάς κάνουν ν ’ άγανακχοΰμε άπό χήν πρώτη 

κ ι’ δλας σχιγμή πού θ ά  χά πάρουμε σχό χερι οταν, εχονχας κάνεις υπ 
δψει τό συγγραφέα κα ί τήν προηγούμενη εργασία του πού είνε δυνα μ ι
κή καί ολοκληρωμένη σχεδόν, σέ ρίχνει μέ τό τελευταίο του βιβλίο στο 
τέλμα τής πνευματικής άνικανότητας. Δέν ξερω γιατί, αλλα μοϋ φα ί
νεται δτι πρέπει νά μιλήσει κανείς πολύ αύστηρά για  τον «Πυρετό» και 
ιδιαίτερα γιά  τόν κ. Καραγάτση, πού έφτιαξε άληθινή οσο και δικαιο
λογημένη ίσχορία γύρω χου, άπό έναν κόσμο πού χόν αγαπαει και τον 
θαυμάζει, ανακαλώ ντας  άμεσα προηγούμενες χάρες και _συγκινησεις που 
πήοε μέσα άπό χό «Λιάπκιν» χου, άπό χα «Στέρνα του Γιουγκερμανς» 
κα ί'ά π ό  αύτόν άκόμα χό «Κοχζάμπαση τοϋ Καστροπυργου». Ο κ. Κα- 
ραγάχσης μέ χόν «Πυρεχό» χου μάς άναποδογυρισε. Από χο βιβλίο χου 
α ϋ to λείπει δχι μονάχα ό παλμός χής θέρμης χου ιδιοσυγκρασίας, 
άλλά καί αύχή ή παρουσία χής προσωπικόχηχας χου, που με χη γόνιμη 
δσο καί άνχρίκια του σκέψη, προχωρούσε αλλοτες στις αποφασισχικές 
πράξεις καί στά γεγονότα, μόνο άφοΰ άναζητοΰσε τις  αιχιες τους, τις

Τ. Δέ μιλώ γιά τό «Χαίδάρι» τοΰ Θ. Κορνάρου γιατί κινιέται σέ 
άλλο πλάνο.



καθώριζε καί βεβαιωνότανε ότι ήτα vs ανάγκες πού πηγάζανε άπό ένα 
χαρακτήρα η από μια κατάσταση πού δέν μπορούσε παρά νά υπάρχει.

. κ· „ Κ“ ραγατσης που άποστρεφότανε άπό φυσικού του ώς τά 
τωρα, ο,τι ητανε φτιαχτό καί νόθο μέσα στόν άνθρωπο—δίνοντας να- 
ραχτηρες ανώμαλους ίσως σεξουαλικά, άλλά μένοντας ώστόσο χαοαχτή- 
ρες—ερχεται σήμερα νά μάς πείσει μέ τά οχτώ του διηγήματα δτι οί 
μεγάλοι του φίλοι F re u d , A d le r κλπ. πήρανε πόδι άπό μέσα του, βά
ζοντας στη θεση τους εναν φτωχό καί αδύναμο κήρυκα μέ ανάρμοστο 
και αμφίβολο ψυχικό περιεχόμενο. Μιλώ ιδιαίτερα γιά  τή «Μεγάλη 
βδομάδά του πρεζάκη» τό πρώτο διήγημα τοΰ βιβλίου του κα ί γιά δλα 
εκείνα τα «πύρινα σφυροδρέπανα» στή μαντεμένια πόρτα τής κόλασης, 
για  τα «ιδεολογικά χασισια πού ποτίζουνε τούς κολασμένους» κλπ. πού 
οσο κι αν προσπαθεί νά μείνουν στό πλαίσιο τής σάτυρας, ό σκοπός 
τους διαγραφεται καθαρός καί εύνόητος. Οΰτε σάτυρα υπάρχει, οΰτε 
κατι που να την πλησίαζες Ά ντίθετα  σέ άπομακρύνει όλότελα από αύτή 
και σκεφτεσαι αλλα και αλλα γιά τό συγγραφέα καί τήν εσωτερική του 
κατασταση. Πολυ φοβαμαι οτι ο κ. Καραγάτσης μέ τόν «Πυρετό» του 
θελησε να κάνει μια καινούργια εμφάνιση, μ ιά  εμφάνιση σέ φόρμα δή
θεν παρατηρητη ζεμανφουτίστα, πού δλα τά γράφει στά παλιά του τά 
παπούτσια, τα γκρεμίζει δποτε θέλει καί τ* άναστηλώνει σύμφωνα ιιέ τις 
«ρχεξ του. Η  μ εθοδοτου  δμως αύτή δένπερικλείνει καμμιάν ανησυχία 
της εποχής μας. Κ αι απορώ μάλιστα πώ ς μπόρεσε νά φανταστεί δτι θ ά  
καταφερνε να καταληξει σέ σοβαρό αποτέλεσμα μέ τή μέθοδο αύτή πού 
χρησιμοποιεί για ν αντικρίσει ένα μέρος άπό τό έλληνικό κοινωνικό 
πρόβλημα, να  το καθορίσει κι’ έπειτα νά τό λύσει, τουλάχιστον μέσα 
στη συνείδησή του. Α μ
s  '<ν^ κ ’ είνε άπό τούς λίγους συγγραφείς πού έχουν τήν
διάθεση να σκεφτοϋν σοβαρά καί τήν ίκανόνητα τά διατυπώνουν κα
θαρ ό  τη^σκέψη τους. Και βρίσκω πολύ δίκιο τόν έπαινο πού τοϋ 
έκαναν, οσοι, κρίνοντας τά προηγούμενα βιβλία τον, έτόνισαν δτι ξέρε, 
να γραφείς Οί ηρωες του ενδιαφέρονται γιά  προβλήματα κοινωνικά, με
ταφυσικά, αγωνιοϋν από αγωνιώδη ερωτηματικά, μονολογοΰν σπουδάζον
τας με την ενδοσκοπηση τοΰ εσωτερικού τους κόσμου. Τίποτε δμως ά π ’ 
ολ αυτα δεν συναντούμε στόν «Πυρετό. Βέβαια ό φτωχός καί ό δυστυ
χισμένος ν α  είνε παντα απο τους κυριώτερους ήρωες κάθε καλής πεζο
γραφίας του». Εχουν τή θέση τους στή ζωή,σέ ώρισμένες μάλιστα εποχές 
την παρασχουν και δεν μπορεί παρά νά τήν έχουν καί στήν τέχνη. 
ΛΙνε οι δυο απο τους πρώτους σταθμούς τοϋ πεζογράφου. Θά τούς συ
ναντήσει χωρίς να  τους αναζητήσει, θ ά  σταθεί σ’ αυτούς καί δέν 
θα  δυσκολευτεί να  τους δεϊ σά λογοτεχνικό υλικό. Τούς εχει δει έξ άλ
λου τόσες φορές με τά μάτια καί μέ τή διάθεση αναρίθμητω ν άλλων 
συγγραφέων. Ο φτωχός καί ό δυστυχισμένος Ιχουν μεγάλο λογοτεχνικό 
παρελθόν. (Ντοστογιεφσκι, Γκόρκυ) κ. λ. καί άπό πάντα είνε οί λογο
τεχνικοί _ τύποι που συγκινοϋν περσότερο. Ά λλ’ άκριβώς ή σχολή τών 
τύπων αυτών είνε πολυ επικίνδυνη, προπαντός γιά μιά νέα πεζογραφία 
οπως εινε η δικη μ ας: βοηθεί τά συγγραφέα νά δημοκοπήσει μέ τόν 
ευκολωτερο και αποτελεσματικώτερο τρόπο. “Ετσι άκριβώ ί σάν τό Χ ρί
στο το Νεζεριτη, τον πρεζάκη τοΰ Π ειραιά . Γ ιατί ή λογο'τεχνική δημο- 
κοπια σ εναν τοπο χωρίς κοινόν μέ σχηματισμένα αισθητικά κριτήρια 
εχει πο?^υ βλαβερή επίδραση καί έξουδετερώνει μέ πολύ μικρό κόπο 
τ αποτελέσματα που έδωσαν οί προσπάθειες αξιόλογων πνευματικών 
αν^ρωπων. Ο πρεζακης λοιπόν, ό δυστυχισμένος ήρωας τοΰ κ. Καρα- 
γατση, μας αφαιρεΐ άπό μέσα μας δλα εκείνα τά στοιχεία πού θά  μάς 
έκαναν να τόν κυτταζουμε μέ συμπονετικό δσο καί συμπαθητικό μάτι,
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παρά μας προσθέτει. Ό  «Ά νθρω πος^μέ τό φλεμόνι» έ χ ε ιβ έ β α ια  τις 
τραγικές του άπόψεις, είνε κ ι9 αυτός ενας δυστυχισμένος, ενας^ απομο
νωμένος τύπος, άπό εκείνους πού συναντοϋμε συχνά στή ζω ή. "Ομως ο 
κ. Καραγάτσης, τόν βάζει να κινηθεί σ* ενα πλάνο που δεν στεκεται, 
οί γάτες πού τόν εγκαταλείπουν στό τέλος γιατί έχασε τήν «Π αρθενιά» 
του ιιέ τήν Ά νούλα , τήν τροτέζα, τό βράδυ έκείνο τής βροχής στήν κα
μαρούλα της, είνε άπό τά πιό αποτυχημένα τερτίπια  τής συγγραφικής 
του Ικανότηταν Ό  άνθρωπος μοιάζει πολυ με τσ ζω α. Και ο κ. Κ α 
ραγάτσης θέλησε νά κατεβάσει τόν ήρωά του στήν α π ευθεία ς ψυχολο
γία τους. "Οσο ήτανε «αγνός» τόν ζυγώνανε σά δικό τους. Γ ιατί ; ‘Υ 
πάρχει μήπως κάτι βαθύτερο σέ τούτη τήν Ιστορία πού δέν τό νοιώ
σαμε ; Ή  όλες εκείνες οί μικρολεπτομέρειες τώ νγεγονοτω ν πού φ α ί
νονται γύρω άπό τόν «"Α νθρωπο με το φλεμονι» άποτελοΰν effet ελα
στικών εντυπώσεων ; Ώστοσο, ο άνθρωπος αυτός δέν |*ας γίνεται ουτε 
μιά στιγμή συμπαθητικός, δέν καταφέρνει νάρθεί οΰτε μ ιά  στιγμή 
κοντά μας, νά κερδίσει έστω καί λίγο τήν επιδοκιμασία μας. Καί θ ά  
έλεγα δτι μοιάζει μέ τούς άνθρώπουυς έκείνους^πού μένουν χωρίς φ ί
λους, ενώ δέν έχουν φανερά έλαττώματα, αν δέν ήτανε γνωστό^δτι σπά
νια  τά έλαττώματα καταδικάζουν σέ μόνωση. ’Α πεναντίας, οί άνθρω ποι 
μέ τά μεγάλα καί ένοχλητικά άκόμα ελαττώματα,  ̂ έχο^υν συχνά πολλές 
καί επίμονες συμπάθειες, ίσως γιατί μια αδυναμμία ή μια ιδιοτροπία 
είνε άποτελέσματα πληθωρικής ζω ής. Ό  κ. Καραγάτσης χωρίς να 
άγνοεί, τά παραμερίζει δλ’ αύτά σάν άχρηστα, σαν κατι περιττό. Γ ια  
πρώτη φορά, τό οξύ βλέμμα του δέν παρακολουθεί μέσα απο τις δαιδαλω- 
δεις συναρτήσεις τών ένστίχτων τόν «άνθρωπο» οπως^ τόν μελετησε και 
δπως τόν θέλει στά προηγούμενα βιβλία του. Δέν υπάρχει δικαίωση.

*0 κ. Καραγάτσης προχειρολόγησε μέ τοΰτα τα διηγήματα. Κι αν 
ήθελε νά τυποισει «κάτι» σ(όνει καί καλά γιά νά μη μένει άργός, θα  
έπρεπε νά  πετάξει στήν άκρια εκείνα έκεί τά  «Φαντάσματα» τήν «Κα 
Νίτσα» πού τόσο κοντά μάς φέρνουν στήν «κοσμοπολίτικη» ατμόσφαιρα 
τοΰ 'Α γγέλου Δόξα καί τοΰ Περσέα ’Αθηναίου καί νά κρατούσε τη 
«Μπουχούνστα» έκείνο τό τρελλό κατασκεύασμα, πού μάς γίτεται τοσο 
εξαιρετικά συμπαθητικό διήγημα (άν μάλιστα λείπανε εκείνο ™ « Ιντε- 
νκοοόϊδωφ» καί τό «κάπου τό διάβασα, αύτό που γράφω, του Καρα- 
νάτσι είνα ι ή φράση άν δέν γελιέμαι) πού σου θυμ ίζε ι Βαβυλωνία 
κα ί τό «Πυργίν, πυργίν έπάενεν» τής Σαμψοΰντας. Δέν μπορώ να 
Φανταστώ δτι δλ' αύτά είναι άποτέλεσμα ευσυνειδησίας και επίμονης. 
Γ ιά  τό Θεό. Σίγουρα ό κ. Καραγάτσης αστειεύεται. Σε μια εποχή μα- 
λιστα πού τέτια άστεΐα κάθονται στό στομάχι οταν προέρχονται απο 
άνθρώπους μέ ήθοο. Π ιστεύω δτι μιά πνευματική μαχη δεν κερδίζεται 
μέ πετροβολά, άλλά μέ «Σίδερο, Χαλκά και Χάλυβα» για να  δανειστώ 
τόν τίτλο άπό τά πέμπτο του διήγημα. Τ ι είναι παλι αυτο μέ τους 
Δραγούμιδες; Ά ν  δ αγαπητός συγγραφέας ήθελε να μας δώσει κατι το 
ήρωίκόΓας κύτταζε καλλίτερα νάντλίσει την εμπνευση του από τό χρ ο 
νικό τής «Τετραετίας» μέ τό έπος τής άντίστασης. με τις Καισαριανες 
καί τά Δίστομα, κ ι' δχι νά  μάς στέλνει πισω στους παραξηγημενους 
άγώνες τής Μακεδονίας τ ο ΰ  1 9 0 0  τόσα. Μα κι αν ακόμα ήθελε να 
πάρει άπό κεΐ «ήρωϊκά έπεισόδια« ας διάβαζε τα  «Μυστικά του Βάλ
του» τής Δέλτα, γιά νά δει σέ τι υψος μπορούσε να  φέρει to_ «Ιστο
ρικό» του αφήγημα καί σέ τί άπάνω θά  μάς δλοκϊηρωνε τις απόψεις 
του. Ά λλά  ό κ Καραγάτσης είναι ε"νας πιστός. Πιστεύει τοσο στην 
άξία τοΰ άστικοΰ πολιτισμού, αχ (εκείνοι οί Προξενοι της Ελλαδας ^εΙ·\ε 
πολύ σίκ καί σνόμπ άνθρωποι, γιά  νά καλεσουν στο τραπέζι τους εναν 
έμποροπλοίαρχο!) ώστε δέν κατορθώ νει να  δει ποση φθορά επαθεσ τό
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πέρασμα τσΰ χρόνου καί σέ ποιές πλευρές του ήτανε μεγαλύτερη τούτη 
ή φθορά.

Ά ς  είναι θ ά  μποροΰσε κανείς νά τά συγχωρέσει δλα τούτα, άν 
ήξερε ότι κρίνει εναν πρωτόπειρο συγγραφέα, εναν συγγραφέα χωρίς 
σκοπό καί άρχές. ’Εκείνο δμως πού μας κάνει νά ξαφνιαζούμαστε ά κ ό 
μα πιό πολύ κα ί πού σίγουρα ό κ. Καραγάτσης τό θεωρεί πρωτοτυπία, 
είνε τό διήγημά του «‘Εωθινόν είς τήν Σκιάθον» πού είνε γραμμένο 
a lam an ie re  d e ...  καί ποΰ τόν αναγκάζει, δπως γράφει ό ίδιος, νά 
κρατήσει δχι μόνο τή γλώσσα, τό ΰφος, μά καί τήν ορθογραφία τοΰ 
Π απαδιαμάντη. Φ αντάσου! Ά φ ο ΰ  είνε μανιέρα σιό είδος τοΰ Π α π χ- 
διαμάντη γ ια τ ί μας δίνει εξηγήσεις ; Φυσικά... δέν μποροΰσε νά είνε 
τοΰ Καρκαβίτσα. "Ομως καί τι είνε αύτό πού τόν αναγκάζει νά τά κρα- 
τήσΕί δλ’ αύτά στό λεχτικό του (θά προτιμούσα τήν πειραιώτικη a rg o t 
τοΰ πρεζάκη παρ’ δλη τήν άπογορευτική διαταγή τής άοτυνομικής πε- 
ρίφερείας, 2-8·45)καί νά μάς ξαναφέρει δχι πιά πίσω στό Παπαδιαμάντη, 
άλλά στή σχολαστική εποχή τών φτωχοπρόδρομιον τής ελληνικής γλώσ
σας, δέν μάς τό λέγει. Τό γλωσσικό φανέρωμα τοΰ Π απαδιαμάντη δέν 
είνε τυχαίο, οΰτε ανόητο καί έχει τό δικό του βαθύ νόημα, χρωστόν- 
τας τή γέννησή του σέ ώρισμένη α ιτ ία : Ποτισμένος άπό τή βυζαντινή 
τέχνη τών πατέριον τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας, άκολουθοΰσε τά αχ
νάρια τους (μά πόσο αλλιώτικα, πόσο ώραιοποιημένα) γιά νά είνε 
σύμφωνος μέ τήν ασκητική ψυχή του, γιατί δλοι μας ξέρουμε δτι τά 
γλωσσικά «φαινόμενα» είνε τέλεια ψυχικά φαινόμενα μέ τή δική τους 
αιτιολογία καί τό δικό τους νόημα. "Ομως ό κ. Καραγάτσης θέλησε 
νά κάνει «μανιέρα» καί άπέτυχε στό παραμικρό. Σ ’ αύτό φυσικά δέν 
φταίει ό Π απαδιαμάντης. Μ’ άλλα λόγια δ «Πυρετός» είνε ένα βιβλίο 
πού θ ά  μποροΰσε νά μή τυπω θεί σέ μιά εποχή πού ολάκερη ή σφαίρα 
μας δονίζεται άπό σωρό προβλήματα, άπό παραξηγήσεις καί παραστρα
τήματα, άπό μυστικούς καί αόρατους παράγοντες, άπό μυστηριακά δαι
μόνια καί ατομικές βόμβες. Σ ή ιερ σ , ό πνευματικός άνθρωπος πρέπει 
νά  πάρει θέση Ινάντια  στά ρεύματα πού έρχονται γιά νά τόν παρασύ
ρουν μέ τήν ορμή τους καί νά τόν συντρίψουν. Νά καταπιαστεί μέ τόν 
άγώνα τής ζωής πιό έντονα, π ιό  συνειδητά. Αύτό θ ά  τόν κάνει εύρω- 
στότερο και πιό ικανό γιά νά στραφεί άργότερα καί νά ξαναγυρίσει, 
απολυτρωμένος άπό τίς άπειρες εσωτερικές καί εξωτερικές πιέσεις, πού 
τόν πνίγουν σήμερα καί τόν καταπονοΰνε. "Ομως δποιο; είναι πλούσιος 
άπό τή φύση καί δυναμωμένος άπό έντονο πειθαρχικό ρυθμό ζωής, μπο
ρεί νά  καπιαστεί ένα άγώνα σ’ έπίπεδο ανώτερο καί νά νικήσει στή 
μεγάλη κρίση πού προκαλεϊ ή άντρίκια δύναμη καί ό πόνος, ή άξίωση 
τής αρετής καί ή σκληρότητα τής ελευθερίας καί νά τριγήσει έκεϊ ολο
ζώντανη τήν ανώτερη αισθητική πείρα καί τόν καρπό τών λιτών καί 
ώραίων έργων, πού δέν ωριμάζουν παρά μόνο πολύ αργά καί μέσα 
σέ σπάνιους όρους, εξαιρετικά εύνοηιιένους άπό τό ανθρώπινο πεπρω
μένο. Δέν ξέρω άν μέ καταλαβαίνει ό κ. Καραγάτσης. Τόν αγαπώ καί 
τόν θαυμάζω  μέ δλη μου τήν καρδιά. Τολμώ άκόμα νά πώ δτι είναι 
ένας άπό τούς «μετρημένους» στά δάκτυλα συγγραφείς έδώ στήν 'Ελλά
δα. Θέλω νά τό πιστεύει. Μ πορεί δμως νά έχει θυμώσει γιά δλα τά 
παραπάνω. Μ πορεί καί νά γελά μαζί μου. Δέν άποκλείεται. ’Εγώ  πά ν
τω ς τοΰ τό επιτρέπω.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Π Α ΡΙΑ Ν Ο Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο  

“ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν ,,
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ΝΤΙΜΗ ΛΠΟΖΤΟΛΟΠΟΥλΟΥ

0  ΜΥΘΟΣ ΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ ο κ ί μ ι ο  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς  ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς  κ α ί  φ ι λ ο σ ο φ ί α ς  

τή ς  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς  Ι σ τ ο ρ ία ς

Μ ιά  μ εγ ά λ η  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  ε ρ μ η νε ία ς  τη ς  ε& νικής  ψ υ χ ο λ ο γ ία ς  καί  
τής  α τ ο μ ικ ή ς  μ ο ίρ α ς  το ϋ  ν εο ελλην ιο μ ο ϋ ,  σ τ η ρ ι γ μ έ ν η  σε μ ι ά  ρ ι ζ ο 
σ π α σ τ ικ ή  φ ι λ ο σ ο φ ία  τή ς  π α γ κ ό σ μ ι α ς  ισ το ρ ία ς  κ α ί  σε μ ι ά  β α ϋ ύ -  
τ ε ρ η  ε κ τ ί μ η σ η  τώ ν  δ ιε& νών ορ«ον το ϋ  σ η μ ε ρ ιν ο ύ  π ο λ ι τ ισ μ ο ΰ .

Γ  ^ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ Κ Ρ ΙΙΕ ΙΙ  ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ

Είναι άπό έκείνους πού έχουν έκλεκτά μελετήσει καί βαθειά καί γόνιμα 
έχουν σκεφτεΐ καί κρίνει κι* άι.ό φυσικού τους έχουν τό χάρισμα νά εκφρά
ζονται στοχαστικά, φιλοσοφημένα καί ύποβλητικά... Πλατειά σκέψη καί πλα
τεία συναρμοσμένη μόρφωση, έντονη φιλ,οσοφική διάθεση... (1932, I . Ζερβός, 
«Φωνή τοϋ Βιβλίου»),

Ή  σκέψη εΐναι ή μεγάλη υπόθεση τής ζωής του. Τήν τρυγά μέ ηδονή, τήν 
αφομοιώνει κι* αγωνίζεται νά ξαναπλάσχι μέσα του τήν άποχτημένη γνώση 
καί νά εξωτερίκευσή τό στοχασμό του μέ τρόπο ά λ η θ η ά  προσωπικό. (1933,
Γ. Θεοτοκάς, «’Ιδέα»).

’Ανήκει στούς νέους πού ανησυχούν, πού προβάλλουν είς εαυτούς ερωτή
ματα καί πού τολμούν ν' απαντούν σ’ αύτά. (1933, Α. Καμπάνης «’Εργασία».

Ή  φυσιογνωμία του, τόσο τοϋ διανουμένου όσο καί τοΰ ανθρώπου (ή 
άπειρα συμπαθητική καί σχεδόν ιδανική), είναι ξεχωριστή μέσα σιή γενεά 
του. (1936, Τέλλος Ά γ ρ α ς , «Νέα Φύλλα»).

’Από τούς τρεις (νεωτέρους φιλοσόφους), ό πρώτος, ό Άποστολόπουλος, 
κινείται μέσα στό κοσμολογικό πρόβλημα καί στό πρόβλημα τής ιστορίας... 
’Εκθέτει μέ σαφήνεια, μέ έμπιστοσύνη καί μέ μορφική καλλιέπεια τίς ιδέες του... 
(’Από τό β ιβλ ίο : Γ. Σφακιανάκη «Σκέψη καί ποίηση στά νεοελλ. χρόνια», 1940).

Τήν αρχή (στόν ελεύθερο νεοελληνικό στοχασμό) τήν έκαμε ό κ. Ντίμης 
Άποστο?.όπουλος... Τό παράδειγμά του άκολούθησαν κι* άλλοι νέοι... (Γ. Μ. 
Μυλωνογιάννης, στό άρθρο του «Νέοι φιλόσοφοι», 1936).

L ’a u te u r  e s t  fo r t  i n s t r u i t . . .  C e  q u i  m e  p a r a i t  le  p lu s  n e t  c h e z  lu i ,  
c ’e s t  la  fo i d a n s  l a  v ie . . .  L e  d e u x ie m e  p o in t ,  c ’e s t  l a  fo i d a n s  la  d ia -  
le c t iq u e .  L a  o n  r e c o n n a it  le  te m p e r a m e n t  d u  G re c , d e p u is  to u jo u r s ,  e t 
la  c ro y a n c e  p ro fo n d e  d a u s  l a  to u te  p u is s a n c e  d u  L o g o s . (1933, L o u is  
R o u s s e l ,  « L ib re » ).

C itons enco re  les a u te u rs  s u iv a n ts  d o n t les e ssa is , s a n s  m an q u e r 
de  v a le u r  l i t te ra ire , o n t u n e  p o rtee  p lu s  g e n e ra le , p h ilo soph ique  ou  so- 
c ia le  : D im is A posto lopou lo s.. («La l i t t .  g r . au  X X e siecle» «E urope» , 1937)·

----
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