
u d f l r i r r a n i u f l  m

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ ΙΑ ΙΟ  Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο ,  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο ,  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  & Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Ο  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ι Κ Ο
Π ΡΟ ΣΩ ΡΙΝ Α  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ : ΤΤΛ. ΚΑΤΤΝΙΚΑΡΕΑΣ 3 

Β .' ΠΆΤΩΜΑ ΑΡ. ΔΩΜ. 19
Δ ΙΕΥΘ ΥΝΕΤΑ Ι ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠ ΙΤ ΡΟ Π Η  

Α ΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΚΩ ΣΤΗ Σ Λ. Μ ΕΡΑ Ν Α ΙΟ Σ
ΧΡΟ Ν Ο Σ Α.'-ΑΡΙΘ. 23-ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 2 0 0 0  I 

ΑΘΗΝΑΙ, ΣΑΒΒΑ ΤΟ  13 Ν Ο ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ  1943 \

ΓΡΑΜΜΕΣ

ΠΝΕΥΜ Α ΚΑΙ ΖΩΗ
ΤΟΥ Κ. Κ. Λ . M E P ftN ftlO Y

Τό  περίφημο ζήτημα ποΰ τόσες φορές 
άνακινήθηκε, δηλαδή : άν ή άνθρώπινη 
ζωή είναι μιά άπλή συνέχεια στόν κ ό 
σμο τών φυσικών φαινομένων ή άν είναι 
μιάν απαρχή ένός καινούργιου κόσμου, 
είναι ζήτημα πού φανταζόμαστε πώς 
άπό καιρό τώρα έχει πάρει, τήν οριστική 
του λύβη. Ή  πιό πρόσφατη επιστημο
νική αντίληψη μποροϋμε νά ποΰμε πώς 
είναι άπόλυτα πειστική άναφορικά μέ τό 
ζήτημα τής ενότητας πού είναι τό βαθύ
τερο γνώρισμα τής ζωής σέ κάθε της 
έκδήλωση Στις  ή αέρες μας έσβυσαν κι’ 
οί τελευταίες αναλαμπές τής πλουραλι- 
στικής σκέψης.

Ή  ζωή είναι μιά συνέχεια γεγονότων 
καί τό πνεδμα είναι μιάν έκδήλωση αύ
τής τής ζωής. Ή  ζωή καθώς φαίνεται 
στήν ϊσαμε τά τώρα πορεία της δέν 
είναι μιάν άπλή εξελικτική παράθεση 
γεγονότων, άλλά μιά στενή καί α
ναγκαία άλληλεπίδραση τών κάθε φορά 
εκδηλώσεων καί άναφορών της. Τό  πνεύ
μα, πού άληθινά είναι ή καθολικώτερη 
καί συνθετικώιερη έκδήλωση τής ζωής, 
παρουσιάζεται σ’ έναν ώρισμένον βαθμό 
οργάνωσης τής ζωής. Τό  πνεύμα είναι έκ
δήλωση άπειρίας σχέσεων ανάμεσα στά 
πράγματα, καί Ιδιαίτερα τής μοναδικής 
όσο καί υπέρτατης σχέσης, δηλαδή τής 
συνειδητής άνταπόκρισης άνάμεσά στόν 
άνθρωπο, πού θεωρείται «κατ’ εξοχήν» 
φορέας τοϋ πνεύματος, καί τοΰ εξωτερι
κού κόσμου πού τόν περιβάλλει. "Η  συ
νειδητή αύτή ανταπόκριση φυσικά πολύ 
απέχει άκόμα άπό τό νά είναι ολοκληρω
μένη. Ίσ ω ς  αύτό νά μήν κατορθωθεί 
ποτέ, γιατί κάτι τέτοιο θά άντιστρατευ- 
όταν πρός αύτήν τήν εσώτερη ούσία τοΰ 
κόσμου πού εξελίσσεται έξω άπό τά άν- 
θρώπινα δρια τοΰ χρόνου καί τοϋ χώρου.

Π α ρ ’ δλον δμως αύτόν τόν βασικώ- 
τατο εξελικτικό χαρακτήρα τής ζωής καί 
κατά συνέπεια τοΰ πνεύματος, ή άνθρώ 
πινη ψυχή καί σκέψη θέλοντας νά γαλη
νέψει τήν έναγώνια άνθρώπινη περιέρ
γεια, ποθώντας νά κορέσει τήν παράτολ
μη ερωτηματικήν άγνοια, άποδύθηκε σ’ 
ένα φοβερό δσο καί άκατανόητο έγχεί- 
ρημα. Προσπάθησε νά περικλείσει τόν 
κόσμο, δχι μόνον πού πέρασε άλλά καί 

' καί τόν μελλούμενο σέ νοητικά πλαίσια- 
δοκίμασε νά εγκλωβίσει τό άπειροστά 
λεύτερο στοιχείο τοΰ συμπαντος στό εύ
θραυστο κιγκλίδωμα τής νοητικής αφαί
ρεσης. Κ Γ  δλα αύτά εϊτε άπό τήν άποψη 
τής διευκόλυνσης τής ζωής, μιά πού θά 
μάς γλύτωνε άπ’ τήν έξαντλητικήν έρευ
να, εϊτε άπ’ τήν ΰπερεκτίμηση τών πνευ
ματικών μας δυνατοτήτων.

Τ ό  πιθανιότερο είναι τό δεύτερο. Παρ’ 
'  όλην δμως τήν άκαταπόνητη προσπά

θεια τοΰ άνθρώπινου στοχασμοΰ, παρ’ 
όλην τήν ακατάβλητη πεποίθηση στήν 
αύτονομία καί στήν αυθυπαρξία τοϋ 

(Συνέχεια στήν 7η σελίδα)

Τ Α  Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Α  Ν Ε Α
αρχίζουν άπό τό ερχόμενο φύλλο εν
διαφέρουσα ερευνά γύρω άπό τό &έμα
‘ Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Κ Α Ι Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ *

Θ ά  δημοσιευ&οϋν αΐ άπαντήοεις των  
γνωστότερων άν&ρώπων τοϋ θεάτρου, 
τ ο ν  Κινηματογράφον χαΐ τών Γραμ 
μάτων στά παραχάτω ίρωτήματα  :

ί )  Ό  Κινηματογράφος είναι τέχνη 
η όχι χαΐ γιατί ;

2 ) Ποιες εΐναι οί σχέσεις η 'ο ί  άντι- 
■Ο'έσεις Θεάτρου χαΐ Κινηματογράφου ;

3 )  Ποιά εΐναι ή προοπτιχή σας 
αχετιχά μ ί  τό μέλλον τονς ;

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ Σ  Μ  I Θ

“ Ο ταν ό θάνατος έρχεται στήν ώρα 
του— άφοΰ δηλαδή συμπληρωθεί τό 
ϊρ γ ο  τοΰ άνθρώπου— γιά  νά μδς κά 
μει νά στραφούμε πάλι πρός τό έργο 
μέ μιά καινούργια  διάθεση κατανόη
σης, καί γιά  νά δοΰμε νά προβάλει 
μέσ’ άπ’ αύτό σάν έκφραση συνολική 
μιας προσωπικότητας τό πνεϋμα πού 
τό έμψυχώνει, μοιάζει τότε κι’ ό θά
νατος σά μιά κα ινούργια  ζωή. “ Ο χ ι 
διάλυση καί καταστροφή, άλλά σ ύν
θεση καί δημιουργία . Για τί είναι γε
γονός δτι τό έργο τοΰ Παλαμά, παρ’ 
δλους τούς εορτασμούς τών τελευ
ταίων χρόνων, άρχισε νά ζεΐ σέ μιάν 
άπομόνωση τόσο περισσότερο κατα- 
θλιπτική, δσο ή προγενέστερη έπίδρα- 
σή του στάθηκε πιό πλατειά καί πιό 
κυρία ρχη. Κ Γ  δταν συνέβαινε άραιά, 
βιαστικά, σχεδόν χωρίς κέφι, νά  ξα- 
ναγυρίζουμε στόν Παλαμα , ή σ υγκί
νηση πού άναζητούσαμέ σ ' αύτόν 
βλέπαμε ξαφνικά πώς στηριζόταν πιό 
πολύ σέ μιάν άνάμνηση, παρά σ’ ένα 
α ϊσθημα άμεσης έπαφής. Κα ί πρέπει 
νά όμολογήσουμε πώς ή άπομάκρυν- 
ση αύτή μδς έδινε μιάν άνακούφιση, 
γιατί δλες o l άλλες έπιδράσεις πού 
έζήσαμε, άπό τόν Καβάφη ώς τόν 
Καρυω τάκη καί πέρα άπ’ αύτόν, δέν 
εΐταν μιά μόδα ή μιά κοκεταρία  έπι- 
πόλαιη, άλλά μιά σχεδόν όργανική 
νάγκη. Κοιταγμένες άπό τήν άντίστρο- 
φη μεριά, δέ μοιάζουν κ Γ  αύτές παρά 
σά σταθμοί ένδιάμεσοι μιάς καί τής 
ίδιας πορείας. Φτά σα με μιά μέρα ν ’ 
άπ οκρούσουμε τόν Παλαμα, γιατί ά 
κριβώς πάρα πολύ μδς είχε κυ ρ ια ρ 
χήσει, γιατί πάρα πολύ εΐχε είσδύσει 
στή σάρκα καί στό α ίμα  μας, γιά  νά 
τοθ δώ σουμε δλη τήν παρθενικότητά 
μας. Κ Γ  άπ' τήν έπόμενη τοΰ θανάτου 
του έγινε άμέσως φανερό, πώς ή πλα- 
τειά πνοή, ή μεγάλη λυρική δύναμη 
πού διαπερνδ τό έργο του, τοΰ έπι· 
φύλασσε μεταθανάτια, γ ι’ αύτή τήν 
πρόσκαιρη άπομόνωση, μιάν Ανταπό
δοση  άπό τίς πιό συγκλονιστικές.

Ξαναδιαβάζω  τώρα τόν Π αλαμά 
μέσα σ’ αύτήν τήν άτμόσφαιρα τής 
έπίσημης γαλήνης ποϋ άκολούθησε τό 
θάνατό του, τόν περιτρέχω σχεδόν ο 
λόκληρο, γ ιά  νά τόν άντικρύσω όχι 
κοματιαστά— δπως συνέβη σέ χρόνια  
νεανικώτερα ώστε νά διαφεύγει ή συ
νολική θεώρηση— άλλά συνεκτικά^άπό 
σελίδα σέ σελίδα, κι” άπό βιβλίο σέ 
βιβλίο, κ Γ  δχι μόνο στούς στίχους 
του άλλά καί στά πεζά του, σ’ οώτά 
κυρίως πού προβάλλει τήν εικόνα  τοΰ 
έαυτοΟ του, δπως ό ϊδιος τή βλέπει 
ή θέλει νά τή βλέπει, μέ τό θάρρος 
πού τοθ δίνει ή ίδια ή πεποίθηση στήν 
προσωπικότητά του, γ ιά  ν ’ άποκαλύ- 
πτει τίς πιό άνθρώπινες άδυναμίες 
του. ’Ό σ ο  κ ι’ άν χρειαστεί νά  τροπο
ποιήσουμε τήν εικόνα αύτή μέ τήν 
πρόοδο τής μύησής μας στήν τέχνη 
τοΰ ποιητή, εΐναι άπαραίτητο νά τήν 
χρησιμοποιήσουμε ώς άφετηρία, δν 
δέ θέλουμε νά περιπλανηθοΰμε ά σ κο 
πα μέσα σ’ έναν κόσμο  τόσο άπέραν- 
το, καί συχνά  τόσο άντιφατικό, ώσό- 
του μπορέσουμε οί ίδ ιοι νά σχηματί
σουμε μέ τόν πηλό τό πρόπλασμα 
πού θά έπιβάλει στή συνείδησή μας 
τήν οριστική του μορφή. "Αλλω στε ό 
Π αλαμδς. δέν άνήκει στούς ποιητές 
πού δταν μιλούν γιά  τόν έαυτό τους 
μδς άναγκάζουν νά παραστρατίσου
με γιά  νά πάμε σέ συνάντησή τους 
άπό δρόμον άλλον, παρά έκεϊνον πού

ΤΟΥ κ .  Γ ΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΝΗ

μδς άνοίγει τό έργο τους.

* *  *  ̂
?Η ποίηση γιά τόν Π αλαμά δέν ε ΐ

ναι ένα μέσον γιά  τήν έκφ ραση— πο
λύ περισσότερο γιά  τήν έπιβολή— ιδε
ών, άλλά ένας τρόπος πνευματικής 
ζωής, πού τοθ δίνει τήν εύκαιρία  νά  
ξεφορτωθεί τά μυστικά του, ?νά έξω- 
τερικεύσει τό ρυθμό τής ύπαρξής του, 
κάνοντάς μας συμμέτοχους αύτής τής 
ζωής, τραβώντας μας πρός αύτήν μέ 
τή γοητεία  καί τόν πλούτο τών έκδη- 
λώσεών της. ’Ιδού  μιά περικοπή, άπό 
«Τά  χρόνια  μου καί τά χαρτιά μου», 
άμεσα έξομολογητική, πού τακτοποιεί 
ένα μεγάλο ζήτημα, γύρω  στό όποιο 
άσκοπα καταναλώ θηκε πολλή μελά
νη : «"Οποιος όπωσδήποτε ξέρει πώς 
ό ποιητής ί δ έ ε ς— καθώς κοινώς τις 
έννοοΰμε τις ίδέες — καλά καλά δέν 
έχει, πώς ό ποιητής καλά καλά δέ 
σκέπτεται παρά μέ τή γλώσσα καί μέ 
τόν ήχο, μέ τό στίχο καί μέ τή ρίμα, 
μέ τό ρυθμό καί μέ τό μέτρο, πώς έ 
ξω άπό τά τελώνια κι' άπό τά δα ιμ ό 
νια αύτά, δέν ένδιαφέρεται γιά  τά 
πράγματα τοΰ κόσμου, γιά  τά α ισθή
ματα καί τά νοήματα, παρά κάθε φο
ρά πού τοΰ παρουσιάζονται δχι χω 
ριστά καί σάν αύτόνομα άλλά πάντα 
σχετικά μέ τά μέτρα του, μέ τή γλώσ
σα του, μέ τούς ρυθμούς του, κα λ ο 
προαίρετα καί σ ’ έκεΐνα ύποταχτικά, 
νοήματα κι’ αισθήματα, γ ιά  νά βρ ού 
νε μές στά καλούπια μόνο τά τεχνι
κά, τήν έκφραση, τήν όμορφιά, τή 
ζωή, έκεΐνος πού ξέρει κάπως θετικώ- 
τερα, τί εΐναι γιά  τόν ποιητή ή ένέρ- 
γεια  πού μεταφυσικά τήν όνομάζουμ' 
έμπνευση, δέ θ’ άπορήσει, βέβαια, άν 
τοθ τονίσω πώς ίδέες δέν έχω, πώς 
μέ τήν έντύπωση ζώ, πώς μιά ίδέα 
μέ συνεπαίρνει κ Γ  αύτή πώς είνα ι ή 
ποίηση, καί πώς τήν ποίηση άδυνατώ 
νά τή συλλάβω εξω άπό τό στίχο». 
Π ροσκολλήθηκε, μέ άπόλυτη άναγκαι- 
ότητα, στήν ίδέα τής ποίησης, ώστε 
άπό κάθε έκδήλωση τοθ άπέραντου 
κόσμου, πού κι’ ό ίδιος άποτελεΐ μέ
ρος του, νά τρυγάει σά μέλισσα τή 
γονιμοποιό γύρη πού χρειαζόταν γιά 
τήν άποκρυστάλλωση αύτής τήςίδέας.

"Ο λ α  σ’ αύτόν εΐναι μέσα καί προ- 
παρασκευές γιά  τή σύλληψη τής δη 
μιουργικής στιγμής, γιά τήν όποία 
καί μόνη ζεΐ καί άναπνέει. "Α ν  ζη
τούσαμε μιά κοσμοθεωρία Π α λα μική , 
τήν όποία νά ύπηρετοΰσε τό έργο του, 
θάταν μιά παρανόηση τής ίδιας του 
τής ούσίας, θάκολουθούσαμε τόν πιό 
άπατηλό δρόμο  γιά  νά συλλάβουμε 
τό νόημά  του, πού δέν παύει νά εΐναι 
κυρ ια ρχικό , άφοΰ κ’ οί άδυναμίες 
του άποτελοΰν παγίδες. Ό  Π αλαμά ς 
βγαίνει άπ’ τό λαό,, μέ τή γλώσσα 
καί μέ τό αίσθημα, άπηχεΐ τή λαϊκή 
ψυχή, δσο κ ι ’ άν ή έκφραση πού χ ρ η 
σιμοποίησε, στοχαστική καί σ υμβολι
κή, δέ μποροΰσε νά  εΐνσι προσιτή 
στά λαό. Σ ά  δημιουργός πού δέν τόν 
άπατοΰσε τό ένστικτο, δέν άπευθύν- 
θηκε άμεσα στό λαό, γιά  τόν όποιον 
πολλές φορές άρκετό εΐναι νά α ι
σθανθεί τόν ποιητή του, χωρίς καί 
νά τοΰ εΐναι άπαραίτητο νά τόν κα 
ταλάβει. Ό  Παλαμάς εΐναι σήμερα 
πανελλήνιος άπό μιά διαπήδηση ψυ
χική, γιατί ή άτμόσφαιρά μας εΐναι 
άπ’ αύτόν ύπερπληρωμένη. Κ Γ  έξ άλ
λου, κανένα κάπως προχωρημένο πνεύ
μα δέ βλέπει πιά σ ’ αύτόν ένα μυστή
ριο, ‘Ο  «άκατανόήτος» Παλαμάς άνή- 

(Σιινέ/ fin  στήν 6η αρλίδα)

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥ

Μ παίνω  στή β ιβλ ιοθήκη  μου κα ί 
σ τ ’ ά ντ ίκρυσ μ ά  της βλέπ ω  τό θ α ύ 
μα... "Ο λ η  ή ιστορία  ξετυλ ίγετα ι 
μπ ροστά  μου ! ’Α να π νέω  τόν πρω ινό 
ά έρα  τοδ κό σ μ ου , ένώ όκνοΰσ ε  ά 
κόμ α  μέσ ’ α ύτόν τό άρω μα τών ρ ό 
δω ν τοΰ Π α ρ α δείσ ο υ  κα ί έδο νε ΐτο  
μ όνο  άπό τά  πρώτα σμήνη τών άηδο- 
νιώ ν κ ι ’ άπό τής Εΰ α ς  τό γέλ ο ιο .

Β λ έπ ω  τούς δ γ κο υ ς  τών Π υ ρ α μ ί
δ ω ν  άκούω  τούς ά λα λα γμ ού ς  τών 
σ τρα τιώ ν τοΰ Μ ε γ ά λ ο υ ’Α λ εξ ά νδ ρ ο υ ' 
α ισ θά νομ α ι τό έδαφος νά  σειέτα ι 
κά τω  άπ ’ τό βά δισ μα  τοΰ Κα μβύσ η . 
Κ ά θ ο μ α ι σάν σ ’ ένα θέα τρο  —  ή 
σ κηνή  έτοιμη , τό έρ γ ο , εΐνα ι τό έ ρ 
γ ο  τοΰ κόσμου .

’Α λ λ ά , τί θέα μα  ε ΐν ’ α ύτό  !
Π ο ιά  Β α σ ιλ ικ ή  μεγα λοπ ρέπ εια , 

π οιά  πομπή π ερνά  άπ’ έκε ΐ, ποιές 
π όλεις  μέσα  σέ φλόγες^ ώς τούς ού· 
ρανούς, ποιά πλήθη δούλω ν σ έρ νο ν 
ται σ τ ' ά μά ξια  τώ ν κα τα κτη τώ ν !

’Α κο ύ ω  ή φωνάζω «B ra vo »  δταν 
ο ί μ εγ ά λ ο ι ήθοπ οιοί έρχοντα ι νά  
δ ια δρα μα τίσουν τό  ρ όλο  τους άπά
νω  στή σκηνή . Ε ίμ α ι ένας Ρω μ α ίος  
Α ΰ το κρ ά τορ α ς  δτα ν  βλέπ ω  ενα ρω 
μ α ϊκό  νόμ ισμα . Σ η κώ νω  τόν "Ο μ η ρ ο  
κ Γ  ά λα λά ζω  μαζύ μέ τόν ’Α χ ιλ λ έ α  
μ έσ ’ τά  χα ρα κώ μ α τα .

Ή  σιωπή τών ά κα το ίκητω ν π εδιά 
δω ν τής Σ υ ρ ία ς , ή έξο δο ς  καί ή 
έπ ιστροφ ή τών Π α τρ ια ρχώ ν 'Α 
β ρ α ά μ  κα ί ’Ισ μ α ή λ , ό ’Ισ α ά κ  μέσα  
σέ ά π έρα ντους  ά γρούς , χω ρίς  σ ύ 
νορα , ή Ρ εβ β έ κ α  στό π ηγά δι, ή π ο 
νηρ ιά  το ΰ  ’ Ια κώ β, τό κα τα κα μ ένο  
άπό τόν φ λογερό  τής έρήμου  ήλ ιο  
πρόσωπο τοΰ Ή σ α ΰ , ή_ θαυμάσια  τοΰ 
’Ιω σήφ ν εκρ ική  πομπή, —  δ λα  αύτά 
τά βρίσκω  τά βλέπ ω  μ έσ ’ άπ ' τά 
δυό έξώ φ υλλα  τής Π α λ α ιδ ς  μου 
Δ ια θήκης.

Τ ί  σιωπή μέσα  σ ’ α ύτά  τά πα
λ α ιό  β ιβλ ία  ποδναι ένας μισοκα- 
το ικη μ έν ο ς  κ ό σ μ ο ς !. . .— Τ Ι βελά - 
σματα  κοπ α διώ ν, τί π ο ιμενική  άνά- 
παυσι στό κα τα π ρά σ ινο  . .  .— Τ ί  ά- 
να μφ ισβήτητη  άνθρώ πινη ΰπαρξι !

’Α ν ά μ εσ α  σέ δ ια μ α χο μ ένο υ ς  άπό 
α ίμ α  κα ί π όλεμο  α ιώ νες, άκούω  τό 
β έλ α σ μ α  τών κοπ αδιώ ν τοΰ ’Α βρ α ά μ , 
τόν ή χο  τών κουδουνιώ ν, άπ’ τής 
κα μ ή λ ες  τής Ρεβ β έκα ς .

«ΤΩ  ά νδρες  κα ι γυ ν α ίκες »  χω ρ ι
σ μένοι τόσο μα κρυά , κ Γ  ά κόμα  τ ό 
σο  κο ντά , τόσο π α ρά δοξοι κα ί πάλι 
τόσο  κα λ ά  γνω στοί...’Α π ό  ποιά θαυ
μα το υ ρ γό  δύναμη σάς γνω ρίζω  δ 
λους  έσδς ;

Τ ά  βιβλ ία  εΐνα ι τά άληθινά  Ή - 
λύσ ια  πεδία  δπου μ ιλοΰν  τά^π νεύ
μ α τα  τών νεκρώ ν κ ι ’ δπου άφοβα 
μ έσ ’ σ ’ αύτά μπ ορεΐ μπ αίνοντας ό 
θνητός νά  περιπ λανηθή.

Π ο ιά  Β α σ ιλ ική  αύλή  μ π ορεΐ νά 
έπ ιδείξη μ ιά  τέτοια  συντροφιά  ; 
Π ο ιά  φ ιλοσοφ ική σ χολή  μιά τέτοια  
σοφία ;

Τ ό  πνεϋμα  τοΰ ά ρχα ίου  άστρά- 
φτει κ Γ  ά κτ ινο βο λ ά  έκε ΐ. Έ κ ε ΐ  ε ΐν ’ 
τοΰ Π δ ν α  ό α ύλός έ κε ΐ τοΰ ’Α π ό λ 
λω να  τά τρα γούδια .

Μ έ τήν εύ κα ιρ ία  πού κα θισμένος  
στή β ιβλ ιοθήκη  μου τό βρά δυ κυτ- 
τάζοντας τά σ ιω πηλά πρόσωπα 
τώ ν βιβλ ίω ν μου, έρχετα ι νά  μ ’ έπι- 
σκεφθή κά π οιο  π α ρά ξενο  συνα ί
σθημα', κά τι τό ύπ ερφ υσικό ...Αύτά  
5 £γ εΐνα ι σ υ λ λ ο γή  άπό τυπ ω μένες



    Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Ν Ε Α

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Κ Α Ι  ε π I Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Μ Α Σ  ;
ΤΟ  ΘΕΑΤΡΟ ΚΙ’ ΕΜΕΙΖ

Μ έ τίτλο « Ή  σύγχρονη θεατρική 
επίδοση» είδε τό φώς τής δημοσιότη 
τας αυτές τις μέρες μια μελέτη; πού 
φωτίζει δπλετα τή σημερινή θεατρική 
χρίση. Ή  συγγραφέας της, άνάμεσα 
στις τόσες άλλες βαθυστόχαστες πα
ρατηρήσεις του πάνω στά σημερινά 
προβλήματα τής Ελ λ η ν ικ ή ς  σκηνής, 
λέει σ έκείνους τούς θεατρικούς μας 
συγγραφείς, πού γιά  νά δείξουνε πώς 
έπιτελοΰν τό καθήκον τους σάν πνευ
ματικοί άνθρωποι φέρνουνε γ ι’ άτράν- 
ταχτο επιχείρημα τήν άμέριστη επιδο
κιμασία  τοΰ σημερινού κοινοΰ : «’Ά ν  
αύτός ήταν ό γνήσιος ρόλος τής Τ έ 
χνης (δηλαδή νά μήν ξεπερνάει τή 
στάθμη της υφιστάμενης πνευματικό- 
τητας, καί νά μήν κάνει καμμιά  προ 
σπάθεια γιά τό άνέβασμά της) θά 
βρισκόμασταν άκόμα  στήν αισθητική 
στάθμη τών άνθρώπων τής σπηλιάς». 
Τί θά μποροΰσαν τάχα ν’ άπαντή- 
σουν δσοι προβάλλουνε γ ι ’ άσπίδα 
τά χειροκροτήματα  τοΰ μεγάλου κοι- 
νοΰ ;

Ώ σ τό σ ο  λίγες μέρες πρίν ενας θεα
τρικός έπιχειρηματίας— πού εΐνε μαζί 
κ ι’ ηθοποιός μέ πλούσιο καλλιτεχνικό 
παρελθόν καί παρόν— δημοσίεψε τίς 
άπόψεις του πάνω στά θεατρικά μας 
προβλήματα. Κ ι ’ άντίθετα άπό δτι 
ΐσως θά περίμενε κανείς — μέ άξιέ- 
παινη γ ι’ αύτόν παρρησία —άναγνώ- 
ρισε πώς καί τό θέατρό μας περνάει 
μιάν έποχή κατάπτωσης. Προχω ρώ ν
τας άκόμα  περισσότερο μάς εΐπε πώς 
τό μεγάλο κοινό πού διαγκωνίζεται 
στίς θυρίδες τών ταμείων γιά νά έξα- 
σφαλίσει μιά θέση, δέν πηγαίνει άπό 
άγάπη στό θέατρο. Καταφεύγει σ’αύτό 
μόνο καί μόνο γιά  νά σπαταλήσει 
τόν καιρό, πού τοΰ περισσεύει, μή 
έχοντας πιό προσιτή διασκέδαση. Ή  
παρουσία του στίς πλατείες τών θεά
τρων δέν πρέπει νά  έχτιμηθή σάν 
δείγμα  τής άγάπης του στό θέατρο 
κ ι’ άκόμα  περισσότερο σάν έπιδοκι- 
μασία γιά  τά παίζόμενα εργα. Τό 
θεατρικό ρεπερτόριο πολύ άπέχει άπό 
τό ν’ άγκαλιάζει τις βαθύτερες άνη- 
συχίες αύτοΰ τοΰ κοινοΰ. Κα ΐ τελειώ
νοντας προβλέπει ό πάρα πάνω καλ· 
λιτέχνης σάν παρήγορη έκδήλωση τό 
ξαναγέννημα τοΰ θεάτρου στούς πρώ
τους  ̂μεταπολεμικούς καιρούς. ’Α κ ό 
μα κ ’ ενας-δυό θεατρικοί συγγραφείς 
μός_ μίλησαν τελευταία γιά  τήν πρό
θεσή τους νά ρίξουνε σέ καινούργια  
αυλάκια  τίς καλλιτεχνικές τους δημι
ουργίες, άναγνωρίζοντας ετσι εμμεσα 
πώς ή ώς τά τώρα θεατρική τους πα
ραγωγή στάθηκε άνεδαφική κ ι’ άμέ- 
τοχη στά προβλήματα τών καιρών μας.

Βλέποντας δμως αύτή τήν ομόφωνη 
άναγνώριση τής σημερινής κατάπτω
σης τοΰ θεάτρου στόν τόπο μας, άνα
γνώριση πού προέρχεται άπό άνθρώ 
πους τόσο «ειδικούς» θά μπορούσαμε 
νομίζω νά ρωτήσουμε κι’ έμεϊς οί 
άμύητοι στά προβλήματα τής Ε λ λ η 
νικής σ κηνής ; ’Α λλά  τί κάνετε λοιπόν

σελίδες ...
Α ύ τά  είνα ι δα ιμόνια  :
Π έρνω  £να, τό ανοίγω  κα ΐ μ ιλά  

μαζί μου σέ μιά  γλώ σ σα  πού τώρα 
δέν τήν ά κοΰτε  πάνω στή γή  καί 
γ ι ’ άνθρώ πους καί π ρά γμα τα  τών 
όποιω ν κα νείς  δέν  κα τέχε ι τή σο 
φία.

’Α π ο κα λ ώ  τόν έαυτό μου έρημί- 
τη, ά λ λ ά  σκέπ τομα ι π ολλές  φορές 
πώς κα κώ ς τοπ οθέτησα  τή λέξη. 
Κ α νε ίς  άνθρω πος δέ βλέπ ει μ ε γ α 
λύτερη  συντροφ ιά  άπό δση έγώ.

Τα ξειδεύω  μέ τόσα πολυπληθή 
καΐ δυνα τά  τά γμ α τα  γύρω  μου  ποΰ 
ποτέ δέ σ υνέβηκε  σ τόν  Τ α μ ερ λ α νο  
ή τόν Τ σ εγ κ ισ χ ά ν  είς τις ο ρ μ η τ ι
κές  κα ί γεμ ά τες  άπό φωτιά πο
ρείες  τους.

Ε ίμ α ι Μνας Βα σ ιλ ηα ς  στήν α ί
θουσα τών ύπ οδοχώ ν μέσα στή β ι
βλ ιοθήκη  μου, ά λλ ά  είνα ι οί νεκρο ί 
κ ι ’ δχ ι οί ζώ ντες ποΰ ύπ οδέχομα ι.

Μετάφραση Κ Ι Κ Η Σ  Α ,  Μ Π Α Κ Α Λ Μ Π Α Σ Η

«Δέν μοϋ δίνουν νά δαγκοίσω !», έλεγε 
ό Νίτσε γιά τούς αρχαίους. Τ ό  ίδιο θά 
μποροΰσε νά πή, συχνά, κ ι’ ό κριτικός 
για πολλά βιβλία πού εχει πάνω στό 
τραπέζι του. «Δέν τοϋ δίνουν ' ά δα
γκώσει».

Π ρό  δέκα χρόνων δέ Οά μπορούσα νά 
γράψω τίποτε γιά τό Γρυπάρη Δέ Οά 
μπορούσα νά κάμω τίποτ’ δλλο, προκει- 
μένου γιά τό Γρυπάρη— οπότε καΐ οπως 
κι’ αν έπεφτα πάνω στό έργο του— παρά 
νά τόν απαγγέλλω,— μ' έκεΐ ον τόν γνώ
ριμο σέ δλους ιερατικό στόμφο, πού, 
θαρρείς, βγαίνει μέσα άπό τό ϊδιο τό 
ποιητικό του ΰφος. «Τά δέντρο κρύ
βουν τό δάσος»... Χαμένος μέσα στά 
δέντρα, άργησα κ" έγώ πολύ νά Ιδώ τό 
δάσος, νά ίδώ τήν προοπτική τοΰ δά
σους γεωμετρικά, άπό μακρυά. Κ « ί  θ υ 
μούμαι έπίσης τί γκάφα έκαμα, νά μ ι
λήσω σέ μιάν άπό τίς έβδομαδιαϊες 
συγκεντρώσεις τού ’Εκπαιδευτικού ’Ο μί
λου— καί χωρίς χειρόγραφο I —γιά τά 
σονέττα τοϋ Ερμοννα .. Ευτυχώς, μ* Ι 
σωσε καΐ πάλι ή απαγγελία— γιατί κι’ 
ό "Ερμοννας μποροΰσε ν’ άνταποχριθίΐ 
στήν απαγγελία, δπως σχεδόν καΐ 6 Γρ υ  
πάρης. «Υπάρχουν, έλεγε ό Παλαμιας, 
έργα πού δέν τά κρίνομε, άλλά μάς κρί
νουν». Κάτι παρόμοιο είταν καΐ γιά 
τήν κατανόηση τού Σαίχσπηρ. «Είναι ή 
ανταμοιβή μιάς τελείας μορφώσεως».

Καΐ δμως δέν πρόκειται γιά τήν κα 
τηγορία τών έργων πού, άλλοτε γιά πο- 
λύν καιρό καΐ (Ίλλοτε γιά λίγο, ξεπβρ- 
νοΰν, τό κριτικό μας άνάστημα. Ό  χα 
ρακτηρισμός τοϋ Νίτσε—πού τό νόημά 
του είν’ έντελώς βέβαια, διαφορετικό 
απο καθε περίπτωση τού παρόντος— ό 
χαρακτηρισμός αύτός Ισχύει έπίσης καΐ 
γιά τ' άκριβώς άντίθ-ετα δημιουργή
ματα: τά μέτρια. Καΐ θυμούμαι τώρα 

,έν’ ανέκδοτο τοΰ Μαλακάση—άπό τ’ 
αυθεντικά του— πού τό άνάφερε κάποτε 
ό κ. "Αλκής Θρύλος. "Ενας νέος στι- 
χουργός παρουσιάστηκε στόν ποιητή

γ ’,ά νά διορθώσετε τό κακό ; Π α ρα 
δεχόμαστε άπ’ τή μιά μεριά πώς σή- 
μερα ή φωνή λαοΰ δέν είναι καί φωνή 
Κ υρ ίου , πώς τό κοινό έρχεται στό 
θέατρο όλότελα συμπτωματικά κι’ δχι 
άπό άγάπη σ ’ αύτό κ ι’ άπό τήν άλλη 
μεριά δέν κάνουμε καμμιά  προσπά
θεια γιά ν’ άνεβάσουμε τήν πνευμα
τική του στάθμη νά κάμουμε δσο 
μποροΰμε πιό πολλούς άπ* αύτούς 
τούς τωρινούς θεατές, Αληθινούς έρα- 
στές τής θεατρικής τέχνης νά ξυπνή
σουμε μέσα τους τήν άγάπη γιά  τό 
θέατρο καί νά τούς κερδίσουμε όρι- 
στικά, δχι μονάχα σήμερα μά καί 
αϋριο. ’Α να βά λουμε κάθε μιά τέτοια 
προσπάθεια γιά  τό μέλλον. ’Α λλά  
τότε, σύμφωνα μέ τήν κρίση τών ’ί 
διων τών άνθρώπων τοΰ θεάτρου μας, 
τό μεγάλο κοινό θά τραπεί σ’ άλλες 
τέρψεις, πού τοΟ. λείπουνε σήμερα. 
0 ά πάψει νά σχηματίζει ούρά μπρο
στά στίς θυρίδες τών ταμείων καΐ θά 
χαθεί άνεπίστρεπτα ή εύκαιρία  τής 
έπικοινωνίας μαζί του, πού μδς δ ίνε 
ται σήμερα. Δέν μποροΰμε άτιμώρητα 
ν’ άναβάλουμε τήν κάθε προσπάθεια 
γιά τήν έποχή τών παχέων άγελάδων. 
Ε ΐν ε  άξιοθρήνητο φαινόμενο ή δ ια 
πίστωση ένός κα κοΰ κ ι’ ή παράλληλη 
αδράνεια γιά  τή διόρθωσή του. ‘Ό 
πως εΐνε άξιοθρήνητο φαινόμ,ενο νά 
βλέπεις σοφούς Ακαδημαϊκούς νά 
γράφουνε θεωρητικά άρθρα γιά  τήν 
έξύψωση τοΰ Έ λ λ η ν ικο ΰ  θεάτρου καί 
παράλληλα νά παρουσιάζουνε σ κη 
νικά πυροτεχνήματα, πού ό αύριανός 
ερευνητής άδικα θά προσπαθεί νά τά 
συγκρίνει μέ τήν παληά παραγωγή 
τους. Κ ι ’ έρχεται μόνο του τό έρώ 
τ η μ α : Π οΰ  θά πρέπει ν ' άποδοθεΐ 
τάχα τούτη ή διάσταση πεποίθησης 
καί δράσης σ’ αύτούς τούς ίδιους 
άνθρώπους ; Μήπως στό περίφημο 
«έμπορικό δαιμόνιο» τής φυλής, πού 
τόσο έγκληματικά  θαυματούργησε τά 
δυό τελευταία χ ρ ό ν ια ;

sn. Γ ΙΑ Ν Μ Α Τ Ο Σ

ΤΟΥ κ. ΤΕΛΛΟΥ ΑΓΡΑ
φέρνοντας του τούς πρώτους στίχους< 
καΐ τόν παρεκάλεσε νά τούς διαβάσει. 
Κ ι οταν ό Μαλακάσης τούς διάβασε, 
«Λο ιπ ό ν ,  πώς τούς βρίσκετε ;» τόν ρώ
τησε ό νέος. «Είνα ι κα λο ί;» «Ό χ ι» , α
πάντησε ό Μαλακάσης. «Ώ στε είναι 
κ α κ ο ί » ; «Οΰτε» απάντησε πάλι ό Μαλα- 
κασης. * Αλλα τοτε τί είναι;» ’Απόρησε 
ό νέος «Είναι π ε ρ ι τ ο ί».— ’Ολόκληρο 
το άφοριστικό κριτικό πνεΰμα τοΰ Μω· 
ρεας βρίσκεται μέσα σ’ αύιέςτΐς σύντο
μες « r e p l i q u e » . ” E t o i ,  λοιπόν καΐ πολλά, 
παμπολλα από τά βιβλία πού ό κριτικός 
αποσφραγίζει καί περίσκεπτος, πολύ πε· 
ρισκεπτος, τά κόβει σιγά-σιγά μέ τόν 
χαρτοκόπτη, δέν είναι οΰτε καλά, οΰτε 
κακα άλλά περιττά. Τό  ν’ άνακαλύψει 
κάνεις μεσα σ’ ·*ίτά ενδιαφέρον, μά κ ά 
ποιαν εστω σκιά ενδιαφέροντος, είναι 
ζήτημα μόνον ίμπνεύσεως— καΐ μάλιστα 
Ισχυράς: Έννοώ  δμως έμπνεύσεως κρ ι
τικής.

Υπάρχει, ώς τόσο, καΐ ή τρίτη κατη
γορία— κι’ αύτή είναι, βέβαια, ή πλατύ
τερη. Είναι τα βιβλία τοϋ συνήθους τύ
που, πιό πολύ καλά παρά κακά, πιό πο
λυ ενδιαφέροντα παρά νεκρά, πού φέρ
νουν μεσα Τοιις κάποιο «μήνυμα», κά
ποιαν έλπίδα Κάτι ξυπνούν αύτά, κ ι1 ά
μέσως μάλιστα μέ τό πρώτο ξεφύλλισμα, 
στόν κριτικό’ κάτι τδν έμπνέουν. ’Αλλά 
και παλι δέν τοΰ δίνουν νά δαγκώσει! 
Η_μυρωδιά η λάμψη, έκεΐνο τδ μυστη
ριώδες «σές άππήλ» άνάμεσα στό έργο 
τοΰ δημιουργού καΐ στή διάνοια τοϋ 
κριτικούς - πού είναι 6 πρώτος δγγελος 
τοϋ ταλέντου— υπάρχει ναι, μέσα στήν 
άτμόσφαιρά τους. ’Αλλ* ή πραγματική 
ουσία τους μένει άκόμα κλειστή.

«Τί σημασία έχει κι’ &ν μεταφράζεις; 
μού ελεγε πάλι κάποτε ό Παλαμάς. Καί 
ποιός θα μας πει ποτέ ποΰ σταματά ή 
μετάφρα ιη, κ ι’ άπό ποΰ άρχίζει ή δη 
μιουργία; Μήπως καΐ ή δημιουργία δέν 
εΙναι_μετάφραση— πότε τοϋ βιβλίου, πό
τε τής καρδιάς, πότε τοΰ κόσμου ;»

Αλλα παρομοια μέ τή σχέση άνάμεσα 
σε Μεταφραση καΐ Δημιουργία, είναι καΐ 
η σχέση άνάμεσα σέ Ποίηση καί Κ ρ ιτ ι
κή. ’Ακριβέστερα : άνάμεσα σέ Κριτική 
καΐ Ποίηση. Κ ’ η Κριτική — μά καθώς 
και καθε δημιουργία— είναι κ ι αύτή μι- 
σή Ποίηση. Θ έ λ ε ι  τ ή ν έ μ π ν ε υ -  
σ ή τ η ς. Μήπως ό ποιητής γράφει 
ταχα το ποίημα του εύθύς μέ τήν πρώ
τη εντύπωση; Δέν πιστεύω νά τό φαντά 
ζεται κανείς. Μόνο ocav έρθει ή σ υ ν 
θ ε τ ι κ ή  σ τ ι γ μ ή ,  μόνο δταν ανέ
βει στην επιφανεια έκεΐνος ό πυρήνας ό 
μυστηριαιδης (πάλι μυστηριώδης, άλλά 
τι νά γίνει;), έκεΐνο τό στίγμα πού αρχί
ζει, μέσα στό διανοητικό νεφέλωμα, νά 
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι  τις διάσπαρτες 
σκεψεις, κ ι' άπό κεΐ παι πέρα παίρνουν 
μιά μορφή, ενα οχήμα, μιά σπονδυλική 
στήλη, μιάν αυτοτελή ένότητα, μόνο τό
τ ε ! “Ετσι γράφεται τό ποίημα- έτσι δ 
μως κ ’ ή Κριτική.

Οι νέοι μου φίλοι πού άνυπομονοΰν 
νά Ιδοΰν κρινόμενα τά έργα τους, καΐ 
πολύ τούς κακοφαίνεται δταν άργεΐ νδρ- 
θει ή σειρά τους, έχουν, δίχως άμφιβο 
λια, μέσα στό νοΰ τους μιάν άλλη πα
ράσταση τοϋ κριτικοΰ— πού μοιάζει έ 
πάνω κάτω, μέ τήν παράσταση τοΰ για
τρούς. Πώς ό γιατρός μπορεί νά έξετά 
σει εγκαίρως, καΐ μάλιστα άμέσως, τούς 
αρρώστους τοΐ}; Γιατί δέν μπορεΐ νά ε
ξετάσει άμέσως τά βιβλία τους κ ι ’ ό κρι
τικός —  ας τοΰς εΐπεΐ (αύτό θέλουν κι’ 
αύτοί) τά έλαττώματά τους!

Εχω  ν’ άπαντήσω σέ τούτο πολλά. 
Πρώτα-πρώτα, δτι κι’ ό γιατρός χρειά
ζεται τήν έμπνευσή του. 'Υπάρχουν δια
γνώσεις εμπνευσμένες καΐ διαγνώσεις τυ 
πικές, πού είναι σχεδόν άχρηστες. 'Υ 
πάρχουν λάθη, θανάσιμα κάποτε, ποΰ 
όφείλονται σ' αύτές τις τυπικές διαγνώ
σεις. Ά λ λ ’ είναι τάχα τοΰτο μόνο; Ό  
γιατρός- ηρέπει νά πώ στούς άγαπητούς 
μου φίλους —  δέν έχει νά γ ρ ά ψ ε ι .  
"Εχε ι μόνο νά πει. Κα ΐ τό ποιά άβυσ
σος χωρίζει καΐ τδν ρητορικώτερο προ- 

(2 υνέχπα στήν 7η σελίδα)
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Γράφοντας στό εΙσ<χγωγικό μου σηιμείω. 
μα. ο'τά «Κ . Ν .» της 3 0 )1 0)'43 γιά τόν 
τρόπο πού γίνεται ουνήιθως ή κριτική μου 
σικής στήν 'Ελλάδα, δέν πίστεδα ποτέ πώς 
τόσο γρήγορα θάπρεπε νά ιέπανέλθω σ άφ_ 
τό τό ζή'Πίμα. κ ι’ αύτή τή φορά πιά γιά 
τήν παρακάτω συγκεκριμένη περίπτωση.

Στις 5 τοΰ Όχτώδρη είχε άναγγελθή 
ρεσιτάλ πιάνου στό Ρ . Σ . Α . τής κ. Ρ . 
ΚυριακοΟ μέ έργα Μπάχ. Τό ρεσιτάλ άφ 
Κυριάκου μέ έργα Μπάχ. Τό ρεσιτάλ α<£ 
τό γιά λόγους έντελώς τεχνικούς δέν έ
γινε.
 ̂ Κ ι ’ δμως γι<χ τό ρεσιτάλ άφτό πού δέν 

εγινε, ό κ. I. Ψαρούδας έγραψε τήν πσ* 
ρακάτω κριτική στό «Ελεύθερον Βήμα» 
της 12 )10)43 «... ’Εξαιρετικό τό ρεσιτάλ 
τής κ. Ρ . Κ . ‘Ερμήνευσε κατά τρόπον δ- 
λως άνώτερον τήν γαλλικήν σουίτα roG 
Μπάχ σέ μι μεΐζον καί λά ϋφεση μεΐ- 
ζον...»*0 κ- Ψαρούδας εΐνε ό Πρόεδρος της 
"Ενωσης Ελλήνω ν θεατρικών κσί Μου
σικών Κριτικών, δηλ. ό άντιπρόσωπος 
τής Έπΰσημης Κ ριτικής—σαφτόν βέδαισ 
τόν κλάδο—στήν 'Ελλάδα.

Γιά μάς δέγ υπάρχει καμιά λέξη πού 
νά χαρακτηρίζει τήν πράξη άφτή. Καταγ. 
γέλομε δημόσια τό γεγονός άφτό στήν συ
νείδηση κάθε τίμιου άνθρώττου και έπικα. 
λούμαστε τήν γενίκεφση μιάς σταδροφο 
ρίας γιά νά ξεκαθαρισθεΐ ή κόπρος του 
’Αδγείου δπως πολύ σωστά λέγει ό κ. Ν. 
Φ. Οικονόμου στό φύλλο Νο 19 του « Ρ ά 
διο ψώνου» άσχολούμενος καί άφτός μέ τό 
ϊδιο ζήτημα.

Μέ ποιό κϋρος και σέ ποιά έμπιστοσύνη 
ά\ άγνωστη μπορεί στό μέλλον ν’ άπεφθύ- 
νεται μιά τέτοια κριτική;

Τί άξίζει μιά όρισμένη «ποσότητα» γνώ
σεων σ' ένα κριτικό δταν του λείπει ή δα
σική ποοϋπόθεση πού λέγεται ^Ηθος; Για
τί τί άλλο εΐνε παρά έλλειψη ήθους δταν 
κριτικάρεις δημόσια μιά συναδλία πού ά 
ποδεικνύεται δτι δέν δγινε.

Καί άλλοτε ξέρομε δτι είχαν γίνει πα
ράπονα στήν Διέφθυνση τοΟ «Ελευθέρου 
Βήματος» γιά τήν στήλη του Μουσικής 
κριτικής. Μάς εΐνε έντελώς άνεξήγητο πώς 
ένα φύλλο τέτοιου κύρους έπιτρέπει 
τέτοιαν κριτική, θέλομε νά έλπίζομε δτι 
άφτήν τή φορά θά διορθώσει κάτι πού 
άπό τόσο καιρό θάπρεπε νά εΤχε γίνει.

Μέ τή σειρά του χώρα έχει έφθύνη χαί 
τό Κράτος. "Οπως εΐνε γνωστό ύπάρχει 
ή Διέφθυνση Γραμμάτων καί Καλών Τε
χνών. Δέν ξέρομε άκριδώς, άλλά κάπου 
έκεΐ, πρέπει νά υπάγεται καί ή "Ενωση 
κριτικών γενικά. Ξέρομε καλά πόσα ζη
τήματα έχει νά λύσει μιά τέτοια Διέφθυν
ση άφιόν τόν δύσκολο καιρό.

'Όμως άφτή ή ίδια της ύπόσταση πρέ
πει νά μάς έγγυαται καί γιά τά πνευμα
τικά μας ζητήματα, κι* ένα τέτοιο εΐνε ή 
περίπτωσή μας. ’Ελπίζομε δτι άφτήν τή 
φορά θά έπέμδει καί μάλιστα παραδει
γματικά.

Μόνον ή Διέφθυνση Γραμ. καί Κ . Τ. έ
χει τήν δύναμη νά κτυπήσει μιά τέτοια 
κατάσταση. Τό περιμένομε.

Τελευταία άφήσαμε τήν "Ενωση Ε λ λ ή 
νων θεατρικών καί Μουσικών Κριτικών 
τής όποιας Πρόεδρος εΐνε ό κ. 1. Ψαρού
δας. Σ ' άφτήν άπεφθύνομε καί τήν παρα. 
κάτω άνοικτή έπιστολή:

Άπεφθυνάμενοι στούς άμερόληπτους 
κριτικούς πού μέ τήν έφσυνείδητη έργασία 
των προσπαθούν καί άφτοί νά έξυψώσουν 
τό πνευματικό έπίίπεδο στή χώρα μας, κα. 
ταγγέλομε τό γεγονός δτι έξέχον μέλος 
σας δημοσίεφσε κριτική γιά οεσιτάλ τό 
όποιον δέν έγινε, ή μάλλον γιά νά γελά
σομε δλοι κι’ δλοι — γιά ρε.σιτάλ πού έ
γινε ένα όλόκληρο μήνα άργότερα.

Τό έξέχον διαπρεπές άφιό μέλος εΐνε 
ουτε λίγο ουτε πολύ. Πρόεδρος τής " Ε 
νωσής σας.

Τό νά χαρακτηρίσομε τό γεγονός δτι
γιά ρεσιτάλ τής κ. Ρ . Κυριάκου πού έ- 
πρόκειτο νά δοθή στό Ρ .  Σ .  Α . στίς 5 
τοΟ Όχτώδρη, καί πού γιά λόγους έντε
λώς τεχνικούς δέν έγινε, γράφτηκε κριτι
κή στό «Ελεύθερο Βήμα» τής 12)10)43 
μέ τήν ύπο γραφή τοΰ κ. Προέδρου σας, 
μάς φαίνεται δτι εΐνε έντελώς περιττό.

Νομίζομε δμως, καί μαζί μέ μάς κά
θε τίμιος άνθρωπος, δτι δχι άπλώς γιά
τό κύρος τής "Ενωσης, μ& γιαφτήγ τήν
ϊδια της πνεδματική ύπόσταση όφείλουν
τά μέλη της έκεΐνα, πού ξέρομε καλά δτι 
τά χαρακτηρίζει ή δασική ποοϋπόθεση κά 
θε άτόμου, πού λέγεται "Ηθος, νά έπέιΐ- 
δουν ξεκααθρίζοντες τελειωτικά μιά τέ
τοια σάπ'.α κατάσταση. ’Έ τσ ι θά δώσουν 
καί στό άναγνωστικό των κοινό τήν Ικα 
νοποίηση πού δίκαια ζητεί.

Καί έρωτουμε. Μέ ποιά εμπιστοσύνη θά 
μπορέσει στό μέλλον ό κόσμος νά διαβά
σει μιά όποιαδήποτε κριτική σας δταν ξέ
ρει δτι ό ίδιος ό Πρόεδρός σας συντάσει 
κριτική γιά ρεσιτάλ πού δέν έγιναν;

'Η  κριτική άφτή γράφτηκε τώρα καί 
έ\α μήνα καί δμως έξακολουθεΐ — τί ντρο 
πή — νά παραμένει, χωρίς οΟτε αιά. κα
τά ένα όποιουδήτττοτε τρόπο, έστω καί τυ
πική διάψεφσή της.

Επίσης ό κ. F. Ψαρούδας έξακολουθεΐ 
να παραμένει Πρόεδρός σας.

Τόν λόγο έχουν τά ζωντανά μέλη τής 
Ενωσης θεατρικών καί Μουσικών Κριτι. 

κών, άπ τά όποια καί περιμένομε τήν ά- 
πάντηση. Τότε θά έπανέλβομε
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κχί jzo )Sx ix ) κχί τήν Λ'/χγν.χίχ δρίαη 
■(.χ τ/jv TtjifY,, χύτή είνε ή χΐζίχ πού 
δέν ϊ . γ τόν ;ιΰ3ο νi  σουλουπωθεί οί 
ολοκληρωμένη μορφή. Τό περίεργο εΐνϊ 
-ού ό ίδιο; ό ποιητής Βχρίϊ τδ εργο του 
."ερ:330τερο δράμχ, πχρ4 Ιπος. Ένω  δέν 
flvs ο3τε τό ενχ, οδτε τό δλλο ΐαχ-’ίο* 
γιά τήν χίτί* *4τή που λέμε. Γ'.χτΙ μί- 
λ·.3τκ οτό έπος κχί στό δρίμχ εΐνε άπχ- 
>αίτητη ή μιά κχί σπουδχΐχ πράξη. Ή  
ιδιχ αιτία έμποδίζει καί τις μορφές τβν 
ήρώων νά δλοκληρωθοϋνε αέ άνθρώπους, 
σέ χχρχχτήρες.

Τούτος δ Όδυσέας μοιάζει ντ:λετάν- 
τες, μπλαζές. Ό  χαρχχτήρας του, χ, 
έχει -/.άπο.ον χαραχτήρα, δέ θυμίζει τόν 
ομώνυμον ήρωα, παρά έναν άλλον ήρωα, 
άπ' τήν Τέχνη, τόν Δόν Ζουάν, κ ι’ αΰτόν 
σ:ά γεράματά του.Φοβάται νά μήνπεθάνει 
•κι’ εΐνε κιόλας άπ’ τήν άρχή πεθαμένος. 
Σάν βρυσόλακας ταξιδεύει τώρα, τό δεύ
τερό του έτοΟτό ταξίδι. Ή  μορφή του 
ποικίλει σάν ίσκιος πρωτεϊκά άπ’ τή μ·ά 
στιγμή ιος τήν άλλη, δχι μόνον μέ τά 
διάφορα ονόματα πού παίρνει, παρά καί 
φυσιολογικά τό κορμί του, οί σάρκες του 
καί τά κόχκ.αλά του, παθαίνουνε ζύμωσες 
καί χημικές άλλαγές, δχι μόνον έσωτε- 
ρικές, τέτιες πού εΐνε φυσικές σ’ δλους 
τούς θνητούς., καί πού έκφράζο'νται μέ τά 
γνωστά κινήματα καί μορφασμούς, κοκ
κίνισμα τού προσώπου, γούρλωμα τών 
ματιών, σφίξιμο, τέντωμα κλπ. παρά 
καί φανερές έξωτερι-κές πού άνά πάσα 
στιγμή τοΰ αλλάζουνε τή μορφή του τήν 
άνθρώπινη, τή σαρκωμένη. ΙΙαρακολου- 
θοΰμε τίς εσωτερικές άλλοίωσες καί χη
μικές επεξεργασίες τοΰ κορμιού του στήν 
ϊξωτερική του -μορφή. Οί ραφές άπό τό 
κάφκαλό του ξυλώνοντα;, τά μαλλιά του 
ξεφτίζουνε, τά μυαλά του ξεχύνονται 
βράζουνε καί ςανακατακάθονται, σάν νά
νε φασουλάδα μές στό τσουκάλι πάνω 

! στή φωτιά. Οί μορφές οί γνώριμες στήν 
Ιμπειρία μας, κάθε στιγμή διαλύονται 
καί ξανασυνθέτονται σάν νάνε άπό υλικό 

- συννεφένιο. Τέτιον βρασμό παρουσιάζει δ 
κόσμος, πού δλα ανακατεύονται, δ Δυ- 
σέας γίνεται δρίχος, δέντρο, πουλί, χώ
μα, i  βράχος, τό δέντρο, τό πουλί, γίνον
ται Δυσέας, γιομίζει δ Δυσέας ουρανούς, 
ήλιους, ωκεανούς, γιομίζουν οί ούρανοί, 
οί ήλιοι, οί ιό κέαν οι Δυσέα.

Καταλαβαίνει δ άναγνώστης πώς μιά 
θειυρία άπό τά πρίν «έν γνώσει» καί “£κ 
προμελέτης» προσπαθεί έίώ νά πάρει 
σάρκα καί κόκκαλα καί γίνεται τό άντί- 
θετο άπό κεΐνο πού έκανε, κάνει καί θά 
κάνει πάντα ή τέχνη, δηλαδή ή σύνθε» 
ση. Τό ποίημα τοΰτο εΐνε άνάλυση κ ι' 
έρμηνεία. Τί θεωρία είν’ αύτή, τί πι
στεύει καί τί διδάσκει θά τό ίδοΰμε στή 
συνέχεια. Ώς έδίδ προσπαθήσαμε νά άν- 
τικ.ρΰσουμε τήν έξωτερική μορφή τοϋ έρ
γου καί συμπερασματικά παρατηρούμε 
πώς παρουσιάζει τά έξής άσκημα: Α μ ε 
τροέπεια. Μεγάλες λέξες, μεγάλους στί
χους, μεγάλα κεφάλαια, δγκους πέρα ά
πό τή δεχτικήν ικανότητα τοΰ άνθρώπου. 

4 Αύτό τό μέγεθος δέν άνταποκρίνεται σέ 
άνάγκη, οδτε εΐνε στέρεο, πυκνό, αουλου 
πωμένο ώστε νά δώσει στό £ργο μεγα
λείο, τό μόνο πού θά διχαιολογοΰσε τό 

V μέγεθος. Ε Ινέ  χτισμένο μέ άφρόλασπη 
άπό φουσκωμένα λόγια, άπό άχρηστα 
παραγεμίδια, άπό βαρετές έπανάληψες, 
δλο τά ϊδια καί τά ϊδια. Έ τσ ι ή σύνθε
ση τοΰ μύθου εΐνε χαλαρή μέ τά δλοένα 
πιό βαρετά θεωρήματα καί ανάλυσες κ ι’ 
ερμηνείες, κ ι’ έτσι φαίνεται δλο σάν |να 
μεγάλο χάρτινο βουνό, πληχτικά μονό
τονο, πού γίνεται προσπάθεια νά ξομπλι
αστεί ή μονοτονία του μέ χρώματα αί-
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σθησΐακά, ιδίως ερωτικές ηδονιστικές 
εικόνες, κ ι’ ίλο μέ τά λόγια, δηλαδή 
δλο μέ λογικές μεταφορές καί εικόνες 
"Ομως δσο αύτές οί λογικές εικόνες πε
ρισσεύουν τόσο ή πραγματική χάρη στε
ρεύει. Ό  στίχος, κακόρυθμος, έγινε κ ι' 
αύτός μέ τή λογική, πού, έπρόστεσε ένα 
πόδι στόν ~(>:ο Αρμονικόν δημοτικό μας 
στίχο καί έτσι έκαμε έναν στϊχο πού έ
χασε τήν τομή του, σάν ένα κορμί πού 
έχασε τή μέση του, καί παραπατάει καί 
τρεκλίζει λαχανιάζοντας, καί κουτρου
βαλάει μέ άγωνία. Οί μεταφορές κι οι 
εικόνες, έδώ-έκεΐ πετυχεμένες, εΐνε τό
σο άφθονες, τόσο καταχρηστικά άπα^ω- 
τές, άναγουλιαστικά στουμπωμένες κα! 
τό πλεΐστο παράταιρες, μονοσάνταλες, 
πού καταντούν —  αύτό τό άπαντο τής ο
μορφιάς τοΰ έργου —  τό μεγαλήτερό του 
δυστύχημα.

Οί περιπέτειες γίνονται δχι άπό ά
νάγκη, ούτε έχουνε συνοχή καί συνέπεια 
γι’ αύτό καταντούν έπεισόδια, τά περισ
σότερα, έξω άπό τό θέμα, άπό τή μορ
φικήν αναγκαιότητα τοΰ μύθου, (δπως 
ή περιγραφή τοϋ μυστηρίου στή σπηλιά 
της Κρήτης, μέ τό ξανά-πωμα τοϋ τα- 
βροβασιληά, κλπ. κλπ.) Ή  μορφή τού 
μύθου γίνεται καί στά καθέκαστά της αύ- 
θαίρετη, τερατική, έξω άπό κάθε μορ
φικήν έμπειρία. Τι μένει; Μερικές πε
ριγραφές, πού —  άφοΰ μέ κόπο λησμο
νήσει κανείς τήν άρυθμία τοΰ στίχου καί 
άνεχτεΐ τήν άηδία άπ’ τις εικόνες καί 
τίς λογικές μεταφορές —  γαργαλίζουν 
αισθησιακά, καί μάλιστα τά περισσότερα 
καθαρά ήδονιστικά. Έ να ς  πού —  μολα- 
ταίϋτα —  θέλει νά κρατήσει κάποια εύ- 
χάριστη έντύπωση άπό αύτό τό έργο, 
πρέπει νά δ.αβάσει μόνον μερικές σελί
δες του, παραβλέποντας δσο μπορεΐ τή 
δυσαρμονία τοϋ στίχου καί δλα τ’ άλλα. 
Αύτός θάχει ένα ξάφνιασμα άπό τολμη
ρές αισθησιακές εικόνες καί τίποτ’ 
άλλο.

’Αλλ’ είνε καιρός ν’ άφίσουμε πιά 
τήν έρευνα στή μορφοπλαστικήν έπεξερ- 
γασία καΐ νά καταπιαστούμε μέ τήν “ ι
δέα», μέ τό «περιεχόμενο», μέ τό «ίΤί» 
λέει, τί διδάσκει, ποιό μήνυμα μάς φέρ
νει αύτό τό ποίημα. Εύθύς άμέσως μας 
χτυπάει στό μάτι ή κοσμογονική του 
τάση. Μιά κοσμογονία ή κοσμογονική 
θεωρία, μιά θεωρία τού ξετυλιγμοΰ τής 
ζωής, μιάν έρμηνεία τοϋ ζωικού φαινο
μένου, προσπαθεί έδώ νά γίνει, αισθη
σιακά κατανοητή, θά τό όνομάζαμε έ
πος επιστημονικό, άλλά ή άνατομία, ή 
β.ολογία, ή φυσιολογία, ή ζωολογία, ή 
ιστορία, ή Αρχαιολογία, ή παλαιοντολο
γία, ή χημεία κλπ., ανακατεύονται έδώ 
αυθαίρετα καί μεταφυσικά, δηλαδή αντι
επιστημονικά. Έ ν  τούτοις δλη ή ώς τώ
ρα άνθρώπινη γνώση προσπαθεί νά χω· 
ρέσει μέσα στό ποίημα. Καταλαβαίνουμε 
τώρα τήν πραγματικήν αίτία πού έδημι- 
ούργησε αύτόν τόν κολοσσό. Μιά κοσμο
γον·,κή έρμηνεία προϋποθέτει πραγματο
γνωσία. Τούτος εΐνε ό λόγος πού ή Ό- 
δύσεια τούτη έμοιασε μ’ Εγκυκλοπαιδικό 
λεξοιό, δηλαδή έργο «δγκώδες» πού τήν 
άρχή του καί τό τέλος -του καί τήν δλη 
μορφή του τήνε κανονίζουνε μόνον μεθο
δικοί ή ταξινομικοί λόγοι, κ ι ’ δχι καλ
λιτεχνικοί, ποιητικοί.

(Συνέχεια στό έρχόμενο)
Β . Ρ2 Τ Α Σ
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Ή  τέχνη είναι διασκέδαση ; Νά  
ί-να έρώχημα ποΰ συχνά πάει κ ’ ερ- 
χεχαι τώρα τελευταία. Πολλοί άπο- 
κρίνονται ναί, καί σέ πρόσφατο άρ
θρο του διαλεχτές λογοτέχνης κ ι5 
άγαπητδς φίλος εγραψε πώς ή τέχνη  
είν’ «ή  πιό ψηλή κιόλας διασκέ
δαση τοΟ άνθρώπου. Α υτή  ποΰ δεί
χνει τή θεϊκιά ούσία που δπάρχει 
μέσα του καί που φανερώνεται μέ 
τήχα ρά  τοΟ Δημιουργοΰ». Συμφωνω  
κ 5 εγώ άπόλυτα μαζί του, δτι το
πική ή  έθνική άπό τήν έκφρασή 
της, παγκόσμια άπό τοΰς σκοπούς 
της ή τίς διεκδικήσεις της, ή τέ'(νη  
πρέπει νά παραμένει πάντα στό ά- 
νώτατο έπίπεδο καί ν’ άνταποκρίνε- 
ται στίς μύχιες έλπίδες καί τά δνειρα 
ένός λαοΟ. Ή  τέχνη δμως πρέπει νά 
έΕυπηρετεΐ τήν τέχνη ή τή ζ ω ή ; 
Μ ’ άλλα λόγια πρέπει νά βασίζεται 
στήν άπτινοβολία πού προέρχεται 
άπ5 αύτή τήν ϊδια, άδιαφορώντας 
γιά τά γύρω προβλήματα πού μας 
ζώνουν ή νά προσπαθεί, μεταπλά- 
θοντάς τα, νά τά συνειδητοποιεί, νά 
τ’ άνανεώνει, καί νά πασχίζει, δια
σκεδάζοντας, νά προσφέρει στόν κ ό 
σμο μιάν ηθική δλο ύγεία κ ι’ όμορ
φιά, μιά φιλοσοφημένη ένόραση κάθε 
ζητήματος πού άπασχολεΐ τόν άν
θρωπο καί, κατά προέκταση, τό 
λαό μιάς χώρας ; Δέν πρόκειται γιά 
τήν ώφελιμιστικήν άποψη, ποΰ συ
χνά περιέχει κάτι τό χυδαίο. Πρό
κειται γιά τό μεγαλείο πού περι- 
κλείνει μέσα της ή άληθινή τέχνη, 
μεγαλείο ψυχής καί νοΰ, δπου πρέ
πει νά τείνει γιά νά μπορέσει, μέ 
τίς διάφορες έκδηλώσεις της, ν ’ ά- 
νυψώσει τό πνευματικό έπίπεδο ένός 
λαοΟ, νά τό διαποτίσει μέ τέτοιον 
τρόπο, ώστε ή τέχνη νά γίνει άνα- 
πόαπαστη συνείδησή του καί σκοπός 
γιά τό έπίπονο άνέβασμα, τό τόσο 
δμως ώραΐο, πρός τά μεγάλα καί τ’ 
άψηλά. Τό ζήτημα δέν είναι καί 
τόσο άπλό, καί κρύβει μέσα του άρ- 
κετήν ιδιοτέλεια. Ή  τέχνη δέ μπο
ρεΐ, οδτε πρέπει, νομίζω, νάναι ά- 
νιδοτελήί. Παραμερίζω τήν υλιστι
κήν άποψη, πού λίγο,-πολύ άπασχο
λεΐ δλους τούς γράφοντας. Μιλώ γιά 
τήν ιδιοτέλειαν έκείνη πού μόνο 
μπορεΐ νά έξυψώσει, τή δύναμή της 
καί τούς ένθουσιασμούς της στήν 
Πίστη, ή  θρησκευτική τέχνη τίς άν- 
τλοΟσε άπδ τά μεγάλα μνημεία των 
αιώνων, που κληροδότησαν οί θρη
σκείες στά διάφορα έθνη καί τά 
μνημεία τοΟτα χρησίμευαν γιά τήν 
έδραίωση τής πίστης στόν άνθρωπο. 
Ή  ιδιοτέλεια έδώ Ιχ ε ι  ένα σκοπό : 
τό σκοπό νά έμβαθύνει ό άνθρωπος 
οτό θρησκευτικό πνεΰμα, μόνο κα 
τάλληλο γιά τήν έξύψωσή του στό 
χριστιανικό έπίπεδο. Σ ’ άλλον το
μέα, τδ μουσικό, ό Μπάχ κ ι5 ό Μπε- 
τόδεν, μέ τίς θείες αρμονίες τους, 
άνοίγουν στδν άνθρωπο, τόν κα λ
λιεργημένο, καί ΐσως καί στόν άκαλ- 
λιέργητο, όρίζοντες άγνωστους κ ι ’ ό 
άκροατής τών έργων τους, άν κά

ποτε δέν τά κατανοεί άπόλυτα, 
νοιώθει υποσυνείδητα βτι μεταφέρε- 
ται σ’ ένα κόσμο ήθικό, μαντεύει 
μιάν άλήθεια κ ’ αισθάνεται φτερά 
νά τόν άνεβάζουν, σωματικά καί ψυ
χ ικά , σέ σφαίρες πού δέν τις ύπο- 
πτευόταν καί πού άφίνουν στήν 
ύπαρξή του μιάν αιώνια σφραγίδα.

Γιά  νά συντελεστεΐ δμως ή έπι- · 
κοινωνία τούτη τοΰ πλήθους, τοΰ 
λαοΰ μιάς χώρας, ένός τόπου, χρει
άζονται μεγαλοφυιες —  όδηγητές, 
χρειάζονται, δταν τοΰτοι είναι σπά- 
vtoi, άνθρωποι πού νάχουν συνείδη
ση τής βαρείας εύθύνης καί άπο- 
στολής τους. Τ δ  πλήθος θά έξυψώ- 
σει τό τάλαντο τών συγγραφέων καί 
τ&ν ν.αλλιτεχν&ν ή .θά γίνει τό Αντί
θετο ; Νομίζω πώς τέτοιο έρώτημα 
οδτε κάν μπορεΐ νά σταθεί. Ο ί συγ
γραφείς είν’ έκεΐνοι πού πρέπει νά 
έξυψώνουν τήν ήθική στάθμη ένός 
λαοΰ μ ετά  έργα τους, κ ι’ άν τοΰτο 
είναι βολετό καί μέ τό παράδειγμα 
τής 'ίδιας τους τής ζωής. Πολλοί θά 
ίσχυριστοΰν δτι ή ζωή δέν ένδιαφέ- 
ρει σ’ Ινα  συγγραφέα. Κ ι ’ δμως, άν 
δέν ένδιαφέρει στή γένεση ένός έρ
γου, έμμεσα πάντα τό έπηρεάζει. 
Μοΰ φαίνεται πώς ζωή κ ι’ έργο είν’ 
αναπόσπαστα. Κ α ί πάντα δταν ά- 
γαπώ τδ έργο ένός συγγραφέα, ένός 
μουσικοΰ, ένός ζωγράφου, θέλω νά 
μάθω καί στίς λεπτομέρειες, άν ε ί
ναι δυνατό, τή ζωή του, ποΰ θά 
μου φωτίσει καλύτερα τό έργο του. 
Γ ι ’ αύτό, νομίζω, πώς ή γραμμή  
ζωή— έργο πρέπει νάναι δσο μπορεΐ 
ένιαία, βασισμένη σέ κάπειες ηθικές 
άρχές άπαράγραπτες. Μ έ τοΰτο δέν 
θέλω νά πώ πώς άν ή ζωή ένός δη- 
μιουργοϋ είναι κατά βάση άνήθικη  
καί τό έργο του ώραΐο καί μεγάλο, 
δτι τό τελευταίο θά τό γευτώ καί 
θά τ ’ άγαπήσω λιγώτερο, Πάντα δ
μως κάτι θά λείπει άπ’ τήν άπόλαυ- 
σή μου, μ ’ δλο ποΰ δοκιμάζω συ
νάμα κ ’ ένα αίσθημα οίκτου γιά τόν 
άμοιρο παραστρατισμένο τεχνίτη του. 
Γιά  νά γίνεις όδηγητής πρέπει νά 
λυτρωθείς ό ϊδιος γιά νά μπορέσεις 
νά λυτρώσεις τοΰς άλλους. Μ έ τό 
έργο σου —  στόν όποιοδήποτε τομέα 
τής τέχνης -  θά προσφέρεις ένα μ ή 
νυμα στούς άνθρώπους, στους άδελ- 
φούς σου, στούς συμπατριώτες σου. 
Τ ό  έργο δμως αύτό δέ μπορεΐ ν’ ά- 
γνοεΐ τή ζωή, δέ μπορεΐ ν’ άγνοεΐ 

'τό Καλόν καί τό Κ α κό ν ( τοΰς δύο 
αιώνιους τούτους πόλους. Ή  λογοτε
χνία ιδιαίτερα, δπως καί κάθε τέ
χνη , δέν είναι δυνατό νάναι άνεξάρ- 
τητη, γιά τόν άνταγωνισμό τών ιδεών 
καί τών λαών, τών συμφερόντων καί 
τών φυλών. ’Ίσω ς τοΰτο νά γινόταν 
σέ μιάν ιδανική κοινωνία δπου δέν 
θά ύπήρχαν οδτε πόλεμοι, οδτε ά- 
γώνες άτόμων, άλλά τέτοια κοινω
νία είναι καθαρή ουτοπία. Ό  άν
θρωπος δφείλει νά ύπερασπίζει ά- 
διάκοπα τό άτομό του άπ’ τόν ϊδιο 
τόν έαυτό του πρώτα κ ’ ύστερα άπ" 

(Σ υ ν έ χ ε ια  είς τήν 7η σ ελ ίδα )
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Ό  Φίλιππος άνάπνευσε δυνατά σ·ά νά 
έβγαινε άπδ ένα ύπόγειο, δπου ύπαρχε 
λίγος άέρας, στόν άνοιχτό χώρο. Έ 
νοιωθε 'τρομερή κούραση, τά γόνατά του 
Ιτρεμαν, ή σκέψη του ήταν αά νά εΐχε 
δραπετεύσει άπ” τδ κρανίο του. Αισθανό
τανε απόλυτη άνάγκη κάπου νά καθή- 
σει. Ζαλιζόταν, κρύωνε, τοΰ. φαινόταν 
πώς ήταν άρρωστος. "Ενας ανεξήγητος 
τρόμος τόν βασάνιζε. Κάτι γλυστροΰσε 
παγωμένο ατό αΐμα του και τόν. έκανε ν’ 
ανατριχιάζει. Κ ι ’ δμως κοντά' τόυ' δέν ύ- 
πήρχε κανένας κίνδυνος ποΰ τόν απει
λούσε. Στηρίχτηκε στόν τοίχο ένός κή
που κι’ δλα γύρω του γράφαν . κύκλους 
ατέλειωτους. Δέν ήταν μεθυσμένος, δέν 
εΐχε πιε! χίποτα. Ευτυχώς δ δρόμος ή
ταν έρημος, διαφορετικά γύρω του θά 
μαζευόταν ενα πλήθος άπδ περίεργους, 
στό τέλος Θά έφτανε κάποιος αστυφύλα
κας, Θά τδν ρωτούσε ποιός ήταν καί ποΰ 
καθόταν. Μερικοί θά έπέμεναν νά c0v 
πάν στό πλησιέστερο φαρμακείο. Ό  κα
θένας θά τοΰ Ικανέ καί μιά έρώτηση. 
θά τόν εξέταζαν άπ’ τδ κεφάλι ώς τά 
πόδια, ϊαως πρόσεχαν τά ρούχα του 
πού γυάλιζαν, τό- κολάρο του ποΰ 
δέν ήταν καινούργιο. "Επειτα θά 
έβρισκαν πολλά πράγματα γιά νά συζη
τήσουν μεταξύ τους. Ό  φαρμακοποιός 
πιθανόν νά Ίλεγε πώς πρέπει νά φωνά
ξουν άμέσως κάποιο γιατρό, γιατί ΰπήρ- 
χε φόβος νά έπαθε κάποια δηλητηρίαση. 
Αύτδ τδ πλήθος ποΰ θά μαζευόταν γύρω 
του τόν στενοχωρούσε καί τόν τρόμαζε 
πιό πολύ άπ’ τδν πόλεμο. "Ισως κάποιος 
νά έβλεπε ένα σημάδι πού εΐχε στό μέ
τωπο καί τδ σκέπαζαν κάπως τά μαλλιά.

Στεκότανε ακουμπισμένος στόν τοίχο 
καί ή ψυχή του έτρεμε. "Ακουσε άπό 
μακρυά σβησμένα βήματα κ ι’ έχασε 6λωσ 
διόλου τό θάρρος του. Ή  δμίχλη πύκνω
σε κ ι’ έκρυβε τδ κάθε τι, σκέπαζε δτι ή
ταν δρθιο. Γιά μιά στιγμή κατάλαβε δτι 
κ ι’ δ ίδιος δέ θά φαινόταν. ’Ίσως τά μαΰ
ρα του ροΰχα κάπως νά διακρινόταν μέ
σα στό γκρίζο. ’Αλλά κ Γ  δ τοίχος ήταν 
σκοτεινός κ Γ  έτσι δέ θά ξεχώριζαν τίπο
τα. θά ήταν κ Γ  αύτός ένα κομμάτι τοΰ 
τοίχου, Ά ρκε ΐ μονάχα νά έμενε άκίνη-

τος. Τά βήματα έφτασαν πολύ κοντά κ Γ  
δ ήχος τους τρυποΰοε τήν άκοή του. Τά 
δόντια του χτυπούσαν σά νά εΐχε πυρετό. 
Καταλάβαινε τόν τοίχο ν’ αντιστέκεται 
αδιάφορος στήν αγωνία του, νά μήν υ
ποχωρεί. Μιά γυναίκα ντυμένη μαύρα πέ 
ρασε βιαστικά χωρίς νά τδν προσέξη σχί
ζοντας τήν δμίχλη. Δέν θά εΐχε μαζί 
τιΚ> δίχως άλλο, κανένα δπλο. Τ ί κω- 
μικδς γινόταν δ τρόμος του. Ξεκόλλησε 
άπ’ τόν τοίχο θυμωμένος καί τό πρώτο 
β·ήμα ήταν σά νά πατούσε στδ κενό. Ή  
ζώή του λοιπόν κινδύνευε κάθε δευτερό
λεπτο άπό έναν άγνωστο. Κ Γ  αΰτδς δ 
άγνωστος θά τόν σκότωνε κρυφά κρυμ
μένος στδ σκοτάδι καί δέ θάβλεπε τδ 
πρόσωπό του οΰτε τήν κίνηση πού θά έ
κανε τό χέρι δταν θά ύψωνόταν νά χτυ
πήσει. θά τόν πλησίαζε μέ βήματα βου
βά, θά έφτανε πίσω του, μισό μέτρο μα
κρυά άπ’ τήν πλάτη, καί θά τόν χτυπού
σε στό λαιμό, θά τόν έσφαζε σάν ένα 
ζώο. Τδ αίμα θά χυνόταν ζεστό στήν 
σκοτεινή έπιδερμίδα τής νύχτας. ’Ίσως 
μιά κραυγή καί τό κορμί θά σπάραζε στό 
πλάτος τού δρόμου. "Ενας τέτοιος θάνα
τος δέν ήταν γ ι’ αύτόν. Μπορούσαν νά 
τδν σκοτώσουν δπου κχί νά βρίσκεται 
βγάζοντας ξαφνικά ένα πιστόλι καί πυ
ροβολώντας μ’ δλη τους τήν άνεση...

"Ολα εΐχαν καταντήσει γκρίζα γύρω 
του, οί άνθρωποι πού περνούσαν, τά με
γάλα δέντρα, κ Γ  δ ίδιος άκόμα μέσα 
στά μαΰρα ρούχα του. "Ελειπε ό άέρας 
κ Γ  δλα στέκαν ακίνητα, τά χείλη, τά 
βήματα καρφωμένα στά βρεμένα πεζοδρό 
μια. Αρχισε νά βρέχει πίσω άπ’ τή γυ
ναίκα μέ τά μαύρα μ’ δλη του τή δύνα
μη. Μποροΰσε νά δικαιολογηθεί, δτι κά
ποιος τόν κυνηγούσε νά τδν σκοτώσει. 
Τήν είδε στό βάθος αά μιά σκιά πού σερ 
νότανε πάνου στή γκρίζα θάλασσα. Κ Γ  
άμέσως πέρασε σέ μιά μεγάλη πόρτα. 
Στάθηκε κ Γ  δ ϊδιος έξω άπ’ αύτή τήν

μεγάλη πόρτα ποΰ ήταν κλειστή. ’Έ 
σπρωξε κ Γ  ή πόρτα άνοιξε μοναχή της 
ενας κλητήρας τόν σταμάτησε. «Κύριε, 
άφήστε με, τοΰ φώναξε, μέ κυνηγάν νά 
μέ σκοτώσουν.» Ό  κλητήρας γέλασε καί 
τόν άφησε νά περάσει. Ανέβηκε δυδ, δυδ 
τις μαρμάρινες σκάλες χωρίς νά παίρνει 
άναπνοή καί βρέθηκε σέ μιά μεγάλη αί
θουσα δπου ή δίκη εΐχε πιά άρχίσει., τά 
φώτα ήταν άναμμένα κ Γ  οί περισσότεροι 
άπ’ τ’ ακροατήριο στεκόνταν δρθιοι ά- 
κουμπώντας στούς τοίχους μέ τήν ψυχή 
παραδομένη στδ πρόσωπο ποΰ μιλούσε. 
"Ολοι κρατούσαν τήν άναπνοή τους γιά 
νά μή χάσουν οδτε λέξη. Ό  κατηγορού
μενος χλωμός σάν έτοιμοθάνατος άπαν- 
τούσε πολύ σιγά, ή φωνή του ήταν βρα
χνή καί μόλις άκουγόταν. Κάποιεςς φο
ρές μάντευε κανείς άπ’ τίς κινήσεις .τδν 
χειλιών του αύτό πού έλεγε. Τό μέτω
πό του πλατύ, σχεδδν χωρίς σάρκα, α
νέβαινε ώς τά λίγα μαΰρα μαλλιά καί τά 
μάτια βαθιά στίς κόγχες μοιάζαν γυάλι
να. ’Έκανε συχνά νευρικές χειρονομίες, 
τδ άδύνατο χέρι τεντωνόταν άπότομα γιά 
νά πέσει αμέσως στή θέση του. Στήν αί
θουσα δέ βρήκε θέση. Ή  δίκη μόλις άρ
χισε, αέ μερικά λεπτά θά έκλειναν τήν 
πόρτα. Άκούμπησε στόν τοίχο κ Γ  δπως 
κοίταζε πλάγια όλους αύτούς πού καθό
ταν άκίνητοι σάν καρφωμένοι στίς εύθεΐ- 
ες σειρές τών καθισμάτων άντίκρυσε τή 
γυναίκα μέ τό μαΰρο φόρεμα σέ μιά ά
κρη ατό βάθος. Αύτός ποΰ θά τόν δολο
φονούσε δέ μπορούσε νά βρίσκεται στήν 
αίθουσα. Κ Γ  δμως πώς ήταν δυνατό νά 
τόν ανακαλύψει άνάμεσά σέ τόσα πρόσω
πα! Πιθανόν αύτός δ άνθρωπος νά τόν 
κοίταζε περίεργα, νά τοΰ Ιρριχνε βλέμ 
ματα ειρωνικά, νά παρακολουθούσε δλες 
τις κινήσεις του μέ προσοχή. Πού θά 
τδν δολοφονούσαν; ’Ίσως στό μεγάλο 
δημόσιο κήπο, άπ’ δπου θά περνούσε δ
ταν θά πήγαινε τδ βράδυ στδ ξενοδοχείο

του. θά ϊδρισκαν τό πρωί τδ πτώμα του 
σ’ ένα παράμερο δρομίακο γεμάτο φύλλα 
ξερά κ Γ  δ φύλακας ποΰ θά τ ’ άντίκρυ- 
ζε θά τρόμαζε. Στήν άρχή θά νόμιζε δτι 
ήταν κάποιος μεθυσμένος ποΰ κοιμότανε. 
Θχ πλησίαζε καί δέ θά τολμούσε νά τόν 
άγγίαει. θά τοΰ φώναζε γιά μιά στιγμή, 
θά έβλεπε έπειτα τό αίμα καί θ-άτρεχε 
νά ειδοποιήσει έναν αστυφύλακα, ή τδ 
σταθμό πρώτων βοηθειών. Δέν Θά πείρα
ζαν τό πτώμα του περιμένοντας νάρθει 
δ ανακριτής γιά ν’ ανακαλύψει τά ίχνη 
τοΰ δολοφόνου. Ή  γυναίκα ήταν άφο- 
σιωμένη στή δίκη καί δέ γύριζε τό κεφά
λι νά κοιτάξει ποιοι καθόνταν γύρο) της. 
Έπρόκειτο φαίνεται γιά μιά σπουδαία 
δίκη, έτσι εξηγείται αύτό τό πλήθος πού 
τήν παρακολουθούσε μέ τόση άγωνία. 
Κοίταζε τή γυναίκα καί ξεχνούσε τδ μέ
ρος πού βρισκότανε. Χάϊδευε μέ τό βλέμ 
μα του τδ χλωμό πρόσωπό της ποΰ γλυ- 
στρούσε άπάνου του τό φυματικδ φώς τής 
μέρας καί βυθιζόταν σέ μιά νάρκη άνε- 
ξήγητη, δπως ένα έρπετδ τδ χειμώνα. 
Λησμονούσε δτι κάποιος θά τόν 'δολοφο
νούσε σ’ ένα δρδμο ίσως σκοτεινό τή νύ
χτα, χωρίς νά προλάβει νά φωνάξει βοή
θεια, νά βγάλει μιά φωνή. Αύτδ λοιπόν 
τό χλωμό πρόσωπο καταντούσε ένα άπει
ρο γαλήνης καί μαζί άγωνίας. Ή  γυναί
κα δέν έκανε καμμιά κίνηση άπορροφη- 
μένη δλόκληρη άπ’ τή δίκη πού φαι/ό
ταν πολύπλοκη, μυστήριο σκέπαζε τήν 
υπόθεση καί δίχως άλλο θάργοΰσε νά 
τελειώσει. ’Αποφάσισε νά τήν πλησιάσει, 
θά έκανε δμως θόρυβο, θά ένοχλοΰσε κά
ποιους καί τότε θά τόν έβγαζαν άμέσως 
άπ’ τήν αίθουσα κ Γ  άκόμη ίσως θά τόν 
τιμωρούσαν. Ό  πρόεδρος φαινόταν αύ- 
ατηρδς καί δέ θά έπέτρεπε τήν παραμι
κρή άταξία. Τό πρόσωπο τ.ής γυναίκας 
γινόταν θαμπό στήν άκρη άπ’ τά μαύρα 
ρούχα, σάν ξεχασμένο μέσα σέ γκρίζα δ- 
νειρα κ ’ ή ψυχή του ανατρίχιαζε...

Σ Τ Ε Λ ΙΟ Σ  ΞΕΦ Λ Ο ΓΔ Α Σ  

’Απόσπασμα άπ’ τά μυθιστόρημα «Κύ
κλος», πού θά κυκλοφορήσει σέ λίγο άπ’ 
τόν έκδοτικδ οίκο «’Αετός».

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΏ ΤΕΣ

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΗ ΡΏΤΑ

Θ ΕΑΤΡΟ Ν  Α Λ ΙΚ Η Σ  -  Θ ΙΑ ΣΟ Σ  ΚΩ ΣΤΑ  Μ ΟΥΣΟΥΡΗ  -  Μ Α ΙΡΗ Σ  
Α ΡΩ Ν Η  -  Α Λ ΕΚ Ο Υ Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η  : -  Η Κ Υ Ρ ΙΑ  Χ Ω Ρ ΙΣ  Κ Α Μ ΕΛ ΙΕΣ  

ΔΡΑΜ Α Σ Ε  Π ΕΝ Τ Ε  Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ
Μέ τό έργο αύτό πρέπει νά καταγί- 

νουμε σοβαρά, γιατί δ ποιητής του. εΐνε 
νέος καί φανερώνει σπουδαία δραματουρ 
γικά προσόντα. Ή  «Κυρία χωρίς Καμέ- 
λιές» δείχνει τεχνικήν ώριμότητα στδ 
εΐδος αύτό τής δραματικής τέχνης, δη
λαδή σΐό κλειστό κουτί μέ τά έπιπλα, 
ποΰ μέσα του παίζεται κάποια οίκογε- 
νειχκή ιδιωτική υπόθεση. Λιγοστό κοινό, 
τδ πολύ τριακόσιοι θεατές τήν παρακο
λουθεί άπδ τήν κλειδαρότρυπα. Ή  προ
σπάθεια τού ποιητή, εΐνε περισσότερο τε
χνική παρά καλλιτεχνική. Τδ θέμα κα
θαυτό, δέν τόνε νιάζει, οΰτε τδχει πάρει 
άπ’ τή ζωή. Τδχει πλάσει δλότελα σχε
δόν μέ τή φαντασία του, δπιος φαίνεται 
άπό πολύ μακρυά κ Γ  άπό πολλά. Ό  τί
τλος του κιόλα « Ή  Κυρία χωρίς Καμέ- 
λιες» πού προϋποθέτει άπ’ τδν θεατή νά 
ξαίρει τδ έργο τοΰ Δουμδ, καί πού προ- 
μηνάει μιάν άρνηση τοΰ έρωτικοΰ ρωμαν- 
τισμού, ή μιά κατάφαση του —  αδιάφο
ρο —  είνε μιά απόδειξη πώς δ ποιητής 
ζητάει νά έκφράσει τδ πνεύμα του, «έν 
αντιπαραβολή» καί σάν άντίδραση στδ 
πνεύμα πού εκφράζεται μέ τό δράμα τοΰ 
Δουμά. Δέν εΐνε λοιπόν δ ψυχικός συν- 
αρπασμδς τοΰ ποιητή άμεσος άπό τά 
πράγματα τής έποχής του, παρά έμμε
σος. Τούτο θά πει διαλεγμένο ’τδ θέμα 
άπό τήν ντουλάπα τών βιβλίιον, εΤτε άπ’ 
τό καλειδοσκόπιο τοΰ θεάτρου, δχμ άπ’τή 
ζώή τήν ϊδια.

"Επειτα ή αντιπαράσταση γονιού καί 
τέκνου σάν άντεραστών κ Γ  άν εΐνε δυ

νατό νά γίνη στή ζωή, εΐνε τόσο σπάνια 
περίπτο>ση, πού καταντάει άπίθανη καί 
τραβηγμένη άπ’ τά μαλλιά. Μιά μόνον 
αιτία θά δικαίωνε αύτή τήν έκζήτηση. 
’Ίσα-ΐσα ή άνάγκη τού ποιητή νά κατα
πιαστεί μ’ ένα δύσκολο θέμα, είτε γιά 
νά δοκιμάσει τή μαστοριά του, είτε για
τί τδ θέμα καθαυτό, ξεμοναχιασμένο καί 
παρατονισμένο στήν υπερβολή του, θά 
μποροΰσε νά φαντάξει λαμπρότερο καί
μεγαλοπρεπέστερο. Έδώ  φαίνεται μάλ
λον τδ πρώτο. Ό  ποιητής θέλησε νά δο
κιμάσει τή δύναμή του καί καταπιάστη
κε ένα δυσκολώτατο θέμα: Νά φέρει σέ 
άντιπαράσταση σάν άντεραστές τόν πα
τέρα μέ τδ γυιό του. Καί τά κατάφερε 
θαμαστά. Ή  τρίτη καί μάλιστα ή τε- 
τάρκη εικόνα, μποροΰν άπό τήν άποψη 
τοΰ διαλόγου καί τής δράσης καί τής πε
ριπέτειας καί γενικά τής δραματικής 
τεχνικής νά είνε καύχημα τοΰ νεοελλη
νικού θεάτρου, σ* αύτδ τδ δραματικό εΐ
δος.

’Αλλά τό τέλος, ή λύση, φανερώνει 
άκόμη πιό καλά τήν άδιαφορία τοΰ ποι
ητή γιά τδ Θέμα του καθαυτό. Τελειώ
νει -ό έργο του μελαδραματικά καί ρω- 
μαντικά, μήν ξαίροντας κάν οδτε δ ίδιος 
τί στό καλό θά μπορούσε νά γίνει Ιτσι 
ποΰ ήρθαν τά πράμματα. Ά λλά  ή λύση 
του δέν εΐνε λύση. Τό δράμα δέν τελει
ώνει. Καμμιά σπουδαία πράξη δέν έγινε 
πού νά μδς βεβαιώνει σάν άναμφισβήτη- 
το γεγονός, πώς τδ δράμα δέ θά συνεχι
στεί ?ξο> άπ’ τό θέατρο. Τδ γράμμα τής

Ήρώς, τής γυναίκας τοΰ σκαντάλου καί 
ή βεβαίωσή της στδν παληό φίλο της 
πώς θά τοΰ άφοσιωθεΐ τώρα πιά καί γιά 
πάντα, γιά νά λείψει άπ’ τίς κακοτοπιές 
τό μέλλον, δέ μας πείθει καθόλου πώς 
αύτό κιόλα Θά γίνει. Δέν παραεϊνε φε
ρέγγυοι αύτοί οί δυό ήρωες ή Ήρώ κ Γ  
δ ΚωσταντΤνος πώς Θά κρατήσουνε τδν 
λόγο τους. Εΐνε καί λίγο μεταξύ μας. 
Κοινοί άνθρωποι. Δέν έχουνε τίποτα τό 
εξαιρετικό. Κάποιον χαραχτήρα. Γ Γ  αύ
τό κί τή δέχονται καί καί τή μελοδρα
ματική λύση πού τούς επιβάλλει δ ποιη
τής τους. Αλλιώτικα, άν αύτή ήτανε 
περισσότερο γυναίκα μέ άπαίτηση στή 
ζωή συνει'δητή, κ Γ  είχε καί κάποιον χα
ραχτήρα, άν αύτός ήντανε άντρας κάπως 
πιό υπεύθυνος, πιδ σοβαρός, άκόμη καί 
στδν έρωτα, νά μήν τοδρχεται κατακού
τελα, άν τέλος αύτοί οί δυό ώριμοι, ζωϊ- 
σμένοι άνθρωποι είχανε βρει πραγματι
κά δ Ινας τόν άλλον, τότε ή λύση θά ή
τανε άλλη. Μέ τέτοια χάπια, ένα γράμ
μα κ ι’ ένα ταξιδάκι, δέν περνάνε αύτές 
ol δουλιές.

Ή  μαστοριά τοΰ κ. Λιδωρίκη φαίνεται 
προπάντων σέ μερικές σκηνές, δχι στή 
συνολική σύνθεση. Έ χ ε ι  καί μέρη βαρε
τά καί στήν άρχή κ Γ  άνάμεσά. Ά λλά  
έμεΐς έλπίζουμε πώς δταν 9ά νιώσει τά 
βαθύτερα μυστικά τής δραματικής τέ
χνης, μέ τήν έξοχη τεχνική ποΰ Ιχ ε ι κι
όλας άποχτήσει, Θά καταφέρει τότε μ«- 
γάλες δουλειές. Αύτά τά μυστικά δέν εΐ
νε δά καί τόσο μυστικά ώστε νά μή τ’ ά- 
ραδιάσουμε έδώ γιά τούς αναγνώστες 
μας έκείνους πού ίσως νιάζονται γιά τή 
δραματουργική τέχνη. Γιατί ή κριτική 
αύτή δέ γράφεται, δπως πολλοί Θαροίνε, 
γιά τόν κ. Λιδωρίκη. Αύτός τά ξαίρει τά 
μυστικά κ Γ  άν δέν τά ξαίρει άκόμη 8λχ 
Θά τά μάθει μέ τόν καιρό, Ασκώντας τήν 
τέχνη του, δπως έμαθ& καί τά μυστικά 
τής τεχνικής, χής έξωτερ;κής 5 ς ποΰμε.

Νά λ. χ. 3να μυστικό : Τό δραματικδ

έργο εΐνε έκφραση τοΰ κοινού πνεύματος 
τής έποχής καί γιά τοΰτο τδ θέμα του, 
δ μύθος του δέν κάνει νά περιορίζεται σέ 
οικογενειακά ιδιωτικά. Ό  έρωτας τό
τε μόνον μπορεί νά γίνει κοινή ύπόθεση, 
δταν εϊνε σκλαβωμένος καί ζητάει τή 
λευτεριά του. Καί ποιός έρωτας; Ό  έ
ρωτας πλάστης, δ γόνιμος, δ συνεχιστής 

ζωήε. Ό  Υερδ£ έρωτας. "Οχι δ ά- 
νώμαλος, ή ιδιότροπος, ή τδ πάθος γιά 
τδ πάθος. Ό  έρωτας-πάθος τότε μόνον 
ένδιαφέρει τήν κοινωνία, δταν μπορεΐ νά 
πιάσει άνθρώπους ήρωες, -πού άπό τήν 
ζωή τους κρέμονται κοινά, μεγάλα συμ
φέροντα. Στό δράμα τοΰ κ. Λιδωρίκη δέν 
έχουμε τίποτ’ άπ’ αύτά. "Ολη αύτή ή 
«ύπόθεση» είνε ιδιωτική, ατομική, πού 
κ Γ  άν τραβήξει κανέναν Θεατή, τόν τρα
βάει σάν άτομο πάλι, δχι σάν μέλος μιάς 
κοινωνίας, πού νοιάζεται γιά τά κοινά. 
Οδτε κάν ή οικογένεια, σάν θεσμός, πή
ρε καμμιά Θέση μέσα σ’ αύτό τό δράμα. 
Ή  γιαγιά τους είπε τούς άντρες τοΰ οί
κου της τρελλούς καί τέλειωσε. Τό πώς 
βρέθηκε ένας νέος αντεραστής μέ τόν 
πατέρα του, αΰτό είνε σπάνια τύχη, δέν 
εΐνε„ γενικό φαινόμενο. Τά παιγνιδίσμα- 
τα τής τύχης ποτέ δέ μποροδνε νά δώ
σουνε άφορμή γιά τή δημιουργία έργου 
τέχνης.

Τά φερσίματα τών ήρώων είνε αυθαί
ρετα, τέτια πού τά Θέλει ό ποιητής, δέν 
εΐνε συνεπόμεν* σέ τέτιους ή τέτιους χα 
ραχτήρες. Οί ήρωές του τά περασταί- 
νουνε αύτά πού κάνουν δέν τά ζούνε. 
’Έχουμε μιά τεχνητή δραματική σύγκρου 
ση, πού μένει δίχως λύση καί δίχως κά
θαρση. Πώς τελειωτικά άντικρύζουνε τά 
ζητήματά τους δ πατέρας, ό γυιός, ή 
μητέρα, ή γιαγιά, ή έρωμένη, δ φίλος, 
πώς άντικρύζει ό συγγραφέας τά προ
βλήματα τής οικογένειας, τής πορνείας 
κλπ. κλπ. δέ μ3ς λέει τίποτα γ Γ  αύτά 
τδ δράμα. Μένουν δλα ξεχρέμαστ* ώ{ 

(Σ υ ν έ χ ε ι α  σ τ ή ν  7η σ ε λ ίδ α )

*  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  -  Τ Ε Χ Ν Ι Η Ι  -  Π Ο Β Β Η Ι ^ Ι Η Ι  ?
Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ Τ Η Σ  Ν Υ Χ Τ Α Σ

Ηρθες άβυσσε τής ζωής, ήαϋες άνατζάι τεχα 
οταν νυσταγμένοι μετρούσαμε δεκάρες,
Τό κουτσό μου βάδισμα σταμάτησε 
τό χαμένο βλέμμα πάνω σου καρφώθη.
Νύχτα, χαρά εωθινή  
ή μηχανή μας τρεμοσβΰνει.
Που  να φύγω; τόπος γ ι ’ άποβίβοισι, τόπος γιά στάση, γ ι '  αντίσταση

[έοχατη ,
τοπος χλοερσς προς που νά φύγω ;
Νύχτα, ήρθες εσύ
ριγηλό διαπέρασμα χωρίς συμπέρασμα χ&ν 
ή πρώτη πηγή
Ανάμνηση ένότητας καί πάθους.
Ε ΐ μ ’ ενα καλό γεροντάκι 
Ευπειθέστατο :
Εμετός , ναυτία και σύγχυση.
Νύχτα πές μου τί νά πώ  ϋιαν μέ ρωτούν 
τί ν ’ απαντήσω οτόν  ε α υ τ ό  μ ο υ  ;
Συνηθισμένοι μ ’ ενα δάπεδο στιγμών 
κούφιων καί θανάσιμων στιγμών  
παίζοντας πολυτελή παιγνίδια  
συνηθισμένοι στήν ελλειψι θαύματος 
ατενίζουμε τή νύχτα 
οπως υποχθόνιο ζωΐφιο  
που εμειι ε πολυ εξω απ ' τήν κρύπτη του 
ποΰ φτάνει ώς οτήν νεκρή εξίσωση τής γής 
που στέκεται στήν έπιφάνεια.
"Οπως ενα ζωνφιο ποΰ έπι στρέφει οτή χλιδή 
οτήν νυχτερινή του τήν εσώτερη , 
ετσι χαιρόμαστε τώρα 
ποΰ μας καταπίνεις άβυσσε.
Μ έ  λόγια φτωχά σέ ξορκίσαμε  
μ ’ εργα μνημειώδη χτίσαμε φραγμό 
μ ’ δλα τά μέσα μ ’ ολα τά σύμβολα.
Ω  τά ερείπια τώρα, τά ερείπια 

ποΰ ήρθες ίου ψιθυρίζοντας  
έσΰ γλυκειά οδύνη τής τρέλλας.
Νύχτα, δέν είμαι  ΐρ β λ λ ό ς  
κυματίζω ενα κουρέλι καί πορεύομαι 
δέ ρωτώ ποΰ πάω, δέ ρωτώ, δέ ρωτώ.
Όπως ενας ερημίτης ποΰ αναχώρησε 
οπως μιά πέτρα πρός τοΰ πελάγονς τόν πυθμένα  
οπως ή νοσταλγία τής πρώτης αγάπης μας 
παιδί, απαίδευτο παιδί
φεύγω Α π ’ τόν έαυτό μου και τά πράγματα
πρός σένα Νύχτα μεγάλη
αιώνια στιγμή διαλείπουσα
κοσμική νύχτα παράκαιρη
ή πριν ά π ’ τό σκότος και φώς
μετά άπό κάθε άντίθεοη, ίνότητα καί σχέση.

Ζ Η Σ Η Σ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

LEON PAUL FARGUE

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Έ ν α  χέρι μακρύ χρυσοβαμμένο άτ’ τις κορφές γλυστράει τ δν  δέντρων 
άρνοκυλάει καί βουίζει μέσα στά κλαδιά. 
Τ’ άνθη άγκαλιάζουνε τά φύλλα καί τά νοιώθουνε βαθιά. 
Είδα τό φίδι νά γλυστράει μές τήν όδύνη τής εσπέρας. 
Πάνω στή λίμνη ή *Αρτεμ\ς γέρνει τή μάσκα της φορώντας. 
"Ενα μετάξινο παπούτσι τρέχει πρός τό ξέφωτο 
σάν προσκλητήριο τ' ούρανοΟ, πού τόν όρΙζοντα άνταμώνει 

Κ Γ  οί βάρκες τής νυχτιάς είναι έτοιμες ν’ άναχωρήσουν... 

"Αλλοι θάρθοΰν στή σιδερένια σου καρέκλα νά καθήσουν. 
"Αλλοι θέ νά τά ίδοΰν αύτά δταν έγώ θάχω πεθάνει. 

,Τό Φ<5ς θά λησμονήσει αύτούς πού τόσο τό άγαπήσαν. 
‘Καμμιά φωνή δέν θάρθει πιά τά πρόσωπά μας νά φωτίσει. 
Κανείς λυγμός δέν θ’ άντηχήσει πιά τόν ϊρωτά μας. 
Τά παραθύρια μας θάναι σβυστά. 

Έ ν α  ζευγάρι ξένων θά διαβαίνει άπό τόν γκρίζο δρόμο 
φωνές. 
"Αλλες φωνές θά τραγουδούν, άλλα μάτια θά κλαΐν· 
Σέ κάποιο σπίτι νεοχτισμένο 
Ό λα  θά σβύσουν όλα θά συχωρεθοΟν. 
Ή  θλίψηθάναι πρόσφατη τό δάσος θάναι νέο 
κι’ ϊσως μιά μέρα γιά καινούργιους φίλους 
θενά κρατήσει ό θεός τήν εύτυχία πού κάποτε 
Μας εΐχε ύποσχΕθεΐ.

(S o u s  la la m p e )
Μίταψι Τ Λ Κ Η Σ  Z IN O n O Y A O jJ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ Μ Ε  ΠΟΛΥ ΦΩΣ
Μές τή διαφάνεια τοΰ πρωϊνον, άνοιξα  τ ά  παράθυρά μου 
Κα ι ο % ει δα α π '  ολα. τά οηιχεΓα χαρούμενη νά κατεβαίνεις 
Π1αγίά·πλαγ4α τους ουρανούς, πλαγιά-πλαγιά τους λόφους 
Σά ναρχεσαι άπό την άρχή χι- ά π * τήν πηγή τοϋ κόσμου.

Κουδούνια χαί χαμόγελα σέρνει τό φόρεμά σου 
Που τό φιλούν xai τό σηκώνουν οι αύρες στό γαλάζιο 

Κι είσαι πανιού με μ ι '  αγκαλιά τριαντάφυλλα που φέγγουν 
Τις πέτρες χρωματίζοντας γύρω μου Srαν βραδυώνει.

Μά δταν νυχτώνει, κλείνοντας τά τέσοερα παρά&υρά μου\
*Ενώ τό σκούρο &αλασσι λευκοόιαν&ίζουν τ * άστρα 
Σμίγω εξω μέ τοΰ σύμπαντος τό μέγα φώς τό φώς σου 
Και λυώνω τόν εικόνά σου μές τό μεγάλο μου ΊΙιστεύω.
Κ ι 9 ένώ, κάτω ά π 9 τή στέγη μου , γέρνω τό μέτωπό μου  

Κι  * ακούω σκυμμένος τοΰ δικοΰ μου κόσμου τις καμπάνες,
Ά π *  εξω υπάρχεις, ' Εού ' φώς στερέωμα , ούρανός.

Ν ΙΚ Η Φ Ο ΡΟ Σ  Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο ν

Θ Ε Λ Γ Η Τ Ρ Ο
“ Ο ταν ή νύχτα έβάθυνε κι βγινε σιωπηλή 
ήρθεν ή γνώ ριμη φωνή, ή μυστική ώς θωττείσ 
ή ώς θύμησι άπό μουσική λησμονημένη, πού ξυπνάει 
τών παιδικών μου όνείρων τά τοπεια.

Ε ίχ ε  γ ιά  τήν άγάπη νά μοΰ είπεΐ,
άπ’ τά δεσμά  της^τόσα χρόνια  πώς τή λύνη
ό μύθος καί πώς θάρθει, φωτεινή,
σά σύννεφο πού έβρέθηκε ξάφνου μπρός τή σελήνη.

(Π όσον ή ρέμβη μας πλανεύει ή φθινοπωρινή...
Σ ά  χώ μα  άπό άσχεδίαστον δνειρο φεύγει ή δύση.
Κα ί ή "Ιρ ις  χαμαγελεστή πάνω άπό άτμώδη νέφη 
τή ζώνη της ξετύλιξε γ ιά  ν ' άποχαιρετίσει).

Δέ  θάναι πιά ή άμφίβολη κι δλο μελλοντική.
(τής προσδοσκίας της θέλγητρο, θά σέ χάσω ;)
Κι είχα μιά φίλη, τή Σιωπή... θ&ιτρεπε, πρωτοΰ μάθει, 
νά τρέξω έγώ καί τρυφερά νά τήν καθησυχάσω.

Ποτέ της δέν μοΰ άντιμιλα κι ήρεμο θάν* τό άντίο 
στήν κίτρινη δχθη δπου πενθούν o i λιτανείες τών Φύλλων,
Τ ά  6λυτρα μόνο ένός άθώου πού θά κρατάει έντόμου 
θά παιδευτούν στή δυναστεία τών πλέον λεπτών δακτύλων.

’’Ετσ ι θά μπούμε στή καρδιά  τοθ πυκνού άλσους, o i δυό μας. 
Μ ικροί πολυέλαιοι θαναφτοΰν τανθη τών πασχαλιών.
Κάτω άπό τόν πίδακα τών κλάδω ν, θάχουμε μιά κρύπτη 
κι ενα .συλλαλητήριο άπό φιλήματα πουλιών.

ΟΛΜ ΟΣ Π ΕΡΑΝ Θ ΗΣ
H E N R Y  P R  R feG N IE R

Η ΦΩΝΗ
Κοντά στή λύπη μου κανείς δέ θέλω νά σιμώση 
ούτε ή μορφή σου ή λατρευτή καί τό άκριβό σου βήμα- 
ούτε τό άθυμο χέρι σου τή θωπεία του ν’ άπλώση 
στήν όκνηρή κορδέλλα, στοΰ κλειστού βιβλίου τό σχήμα.

Άφήστε με. Τήν πόρτα μου κανείς άς μήν άνοιξη.
Καί τό παράθυρο κλειστό στήν αύγινή δροσιά.
Σήμερα θλίψη σκυθρωπή τήν καρδιά μου £χει πνίξει 
κΓ ή πλάση σκοτεινή, άδ|ΐανή, γεμάτη άπελπισιά.

Ή  λύπη μου Ιρχεται πολύ μακρύτερα άπό μένα' 
δέ μοϋ ταιριάζει καί, θαρρείς, μοΰ είναι ξένη πολύ.
Κ Γ  δποιος γελά, είτε τραγουδά, ή άγαπά ευτυχισμένα, 
κάποτε τήν άκούει σιγά νά τοΰ κρυφομιλεί.

Καί τότε κάτι άνασαλεύει μέσα του, ξυπνά,
ξεχύνεται παράφορο, σκύβει σάν καταδότης,
και μέ μιά ύπόκωφη φωνή νά τοϋ λέει άρχινδ
πώς είναι στάχτη τής ζωής δ άνθός μέσ' στόν καρπό της.

ILa  Sandale ailte) Μεταψρ. Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  ΓΕ Ρ Α Λ Η Σ



κ λ ΛΛιτ β χ Η I ΚΛ Ν6Λ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Μ ΙΚ Ρ Α  ΠΕΖΑ

ΓΑΛΗΝΙΟΣ ΕΦΥΓΕ...
(Συνέχεια άπ’ τήν 1η σελίδα)

νει σέ μ (αν άλλη, πολύ μακρυνή, έ
ποχή. Ά λ λ ά  κάτω άπό τήν καινούρια 
τούτη κοθαρότητα καί διαφάνεια, τό 
εργο του παίρνει ενα καινούριο βάρος.

** *

’Ά ν  ό κριτικός πρέπει νά κάμει σ ύγ
χρονα  και μέ τήν ϊδ ια  ταχύτητα, δυό 
αντίστροφες πορείες— χωρίς νάρθεΐ 
σέ σύγκρουση μέ τόν έαυτό του— πού 
ή μία όδηγεΐ άπό τόν άνθρωπο στό 
εργο κ ’ ή άλλη άπό τό εργο στόν 
άνθρωπο, γιά  νά καταλήξει σ’ ενα 
κα! μόνο συμπέρασμα, προκειμένου 
γιά τόν Παλαμα, ή πΓρεία πού κα- 
τευθύνεται άπό τόν άνθρωπο πρός τό 
εργο θά διανυθεΐ πολύ συντομότερα, 
γ ιά  νά μή μείνει υστέρα στό πεδίο 
τής μελέτηί; μας παρά μόνο τό Εργο. 
Μ έσα  σ* αΰτό θά Ιδοΰμε  καλλίτερα 
τόν άνθρωπο. Κ ι’ δχι μόνο τήν κα θα 
ρά λυρική  του υπόσταση, πού γίνεται 
τόσο πιό ρωμαλέα καί πρωτότυπη 
δσο ή έξωτερική ζωή καταντά κοινή, 
άχσμνή σέ άπτώ γεγονότα , άλλά τίς 
άνόδους καί τίς πτώσεις του, τίς ά- 
νατάσεις καί χίς χαλαρώσεις του, 
ιήν ϊδ ια  τήν ίστορία τής ψυχής του.
Ό  Π αλαμά ς τοποθέτησε τήν ποίηση 
στήν κορυφή τής ύπαρξης, σάν κάθε 
άληθινός ποιητής πού γεύεται τή ζωή 
μ' Κναν ξεχωριστόν τρόπο. Ά π ό  μιά 
συναίσθηση δύναμης, πού δλο καί 
βάζει ψηλότερα τό στόχο της γιά  νά 
μή χαθεί ή έπαφή μέ τό ιδανικό, άπό 
μιά συναίσθηση κρυφοΟ μεγαλείου, 
τόν βλέπουμε ξάφνου νά παραμερίζει 
τή στάση τής έμφυτης μετριοφροσύ
νης, γ ιά  νά προβάλει προκλητικά τόν 
αύτοέπαινο :

Μ έσα στούς ξεχωριστούς 
ό ξεχωριστός έγώ είμαι.

Ε ϊτα ν  ή έποχή πού τό εργο τοϋ 
Ν ίτσε γινόταν γνωστό στήν "Ελλάδα . 
Ό  Ζαρατούστρας γοήτευε τά πνεύ
ματα. ‘Ο  Γύφτος του Π αλαμα  πού 
προδίνει μέ τέτοιες άποστροφές τό 
πρότυπό του, δέ φιλοσοφεί, ώστόσο,
• μέ σφυριές». Κρατάει στά χέρια  £να 
βιολί. Ε ίνα ι £νας ύπεράνθρωπος 
παραπολύ άνθρώπινος, πόύ οί εύαι- 
σθησίες του, οί άδυναμίες του, οί 
συναισθηματικές του στάσεις άποτε- 
λοϋν στοιχείο ούσιαστικό τής ύπαρ
ξής του κι’ αύτός εΤναι ό λόγος πού 
τό άληθινό νόημα  τοϋ «Δωδεκάλο- 
γου» θά τό συλλάβουμε μόνο άν τόν 
άντικρύσουμε σάν έκψρβση δ ιαθέ
σεων, παρά σάν ποιητική άποκρυστάλ- 
λωση Ιδεών, πού δέν είναι παρά ενα 
πρόσχημα. Ά ς  μή θεωρηθεί τολμηρή 
μιά τέτοια διαπίστωση γιά  ϊνα  ποίη
μα, πού στό μέγιστο μέρος του άπο
τελεΐ μιά λυρική, καθαρά ύποκειμε- 
νική δημιουργία . Καθώς τώρα τό ξα
ναδιαβάζουμε, μπορεΐ νά μή μάς προ- 
καλεΐ τήν ίδια ν όξεία ήδονή τής άπο- 
κάλυψης μέ τήν όποία μάς σ υ γκλ ό 
νισε, άπό τά χρόνια  σχεδόν τής έφη- 
βείας μας, άλλά μας συγκινεΐ πνευ- 
ματικώτερα, άνοίγοντάς μας προο
πτικές πού τότε δέ μπορούσαμε νά 
Εχουμε. Ά ν  τό ποίημα αύτό (γ ρ α μ 
μένο στήν ήλικία  πού ή νεανική όρμή 
καί ή πείρα τής ώριμότητας άντικρύ- 
ζονται καταμέτωπο ισοδύναμες, πρίν 
συντελεστεΐ ή δ ιαδοχή) κλείνει πιό 
συνθετικά καί πιό συμπυκνωμένα τόν 
πραγματικό κόσμο τοΰ Π α λα μά  κάτω 
άπό τή σκέπη τοϋ συμβόλου, θάπρεπε 
άπ’ αύτό νά  ξεκινήσουμε γιά  νά  σ υ λ 
λάβουμε καί τό πρόβλημα Π αλαμά

στό σύνολό του.
*

*  * , , 
Εύ λο γα  θά ρωτοΰσε κάνεις γιατί 

βρήκε τό Γύφτο, γιά  νά τόν χρ η σ ιμ ο 
ποιήσει σάν ενα σύμβολο, τόσο θε
μελιακό, μέσα σ’ α ύ ΐό  τό εργο του' 
άλλά ό γύφτος πού «οΟτε σπίτια ουτε 
καλύβια  δέν τόν πόδισαν ποτέ, δέν 
τοΰ κάρφωσαν τό δρόμο  τόν παντο
τινό, τόν άνεμπόδιστο», άποτελεΐ τό 
Ιδανικό τοΰ Παλαμά, πού δέ μπόρεσε 
νά ξεφύγη άπ’ τήν «άσάλευτη» ζωή 
του. Πραγματοπ οιεί μ ' αύτόν εναν 
πόθο ζωής πού δέν 6ζησε καί πού 
θά ήθελε νά ζήσει. «Κ ι' ένιωθα μέσα 
μου πώς κ ι’ έγώ είμαι Ενας γύφτος-^ 
έξομολογειται στόν πρόλογο τοΰ ποι
ήματος— δσο κι’ άν ντρέιτομουν νά τό 
μολογήσω - γύφτος μέ τίς κακίες του 
και τίς κακομοιριές μέσα στήν κατα
ραμένη φυλή, δσο κι' άν τόν Εκρυβα 
κάτω άπό πλούσια ντύματα, τόν έα υ
τό μου Επαιρνα νά τραγουδήσω *, 
γιά νά προσθέσει παρακάτω : «μά δέ 
μπορεί νά είμαι μονά χα  ό ποιητής 
τοϋ έαυτοΰ μου’ είμαι ποιητής τοΰ 
καιροΰ μου καί τοϋ γένους μου». 
‘Ό λ η  ή προσπάθεια τής Φιλοδοξίας 
του τείνει πρός Ενα σκοπό : νά  σ υ γ 
κεντρώσει μέσα σ’ αύτό τό εργο δλα 
έκεΐνα τά στοιχεία τής έθνικής ψυχής 
πού μπορούσαν νά πάρουν ποιητική 
μετουσίωση, περασμένα μέσ’ άπ’ τό 
δικό  του λυρικό  έγώ, ικανό νά βάλει 
ρυθμό στό μύθο καί τήν ίστορία. Και 
παραμονεύουμε, κρατώντας τήν άνα 
πνοή, δλες εκείνες τίς εύκαιρίες πού 
τοΰ δίνονται μέσα στό συνεχή αύτόν 
άγώνα, γιά ενα λυρικό  οίστρο πού 
έγγίζει τολμηρά τίς κορυφές, δπου 
έπαίχθηκε ή ϊδ ια  ή ποιητική τύχη 
τοΰ Παλαμά, ώσιε, παρ’ δλες τίς άμ- 
φιβολίες καί τούς φόβους πού τόν 
αίμάτωναν, νά προφτάσει νά ψαύσει 
ό ϊδιος τό θρίαμβο, πού τώρα μέ τό 
θάνατό του τόν άνυψώνβι σέ μορφή 
ήρωϊκοΰ συμβόλου.

* V
Ή  ποίηση πού υπήρχε πρίν άπό τόν 

Π αλαμά , σκεπάζεται— γιά  νά μένει 
σχεδόν άγνω στη—άπό Ενα κΰμα  ρω- 
μαντικής κοινοτοπίας καί φλυαρίας, 
ικανής νά παρασύρει τή μάζα δ ίνον
τας δικαίωση στό ά κα λλιέργηιο  γοΰ- 
στο της. Χρειά στηκε ό Παλαμάς γιά 
ν’ άνακαλύψει τό Σολω μό, τόν Κάλ- 
βο, τό Βαλαω ρίτη, διαλύοντας τήν 
όμίχλη πού τούς έκάλυπτε, μέ τή 
δύναμη έκείνη τοϋ πνίύματος πού 
όσφραίνεται τήν ποιητική άλήθεια καί 
τήν προβάλλει στήν άντίληψη τ&ν 
πολλών μέ πεποίθηση καί μέ τόλμη. 
Πλατύ πνεϋμα, χωρίς μονομέρειες, δέ 
συσπειρώνεται στόν έαυτό του γιά  νά 
προβάλει μιάν άμυνα ένάντια οέ κά- 
θετί πού δέν είναι ό εαυτός του, 
γιατί άπλούστατα μπορεΐ νά βρει τόν 
έαυτό του παντοϋ. Ν ά  έπικρίνουμε 
τώρα τήν ποίησή του γιά  τό μεγάλο 
της άπλωμα σέ Εκταση καί σέ Οψος, 
θά εϊταν σά νά όργιζόμαστε μέ τό 
βουνό πού μάς καλύπτει τόν ορίζον
τα, έπειδή τά κότσια  μας δέ βαστοΰν 
γιά ν' άνεβοϋμε στήν κορφή του. Ό  
κόσμος βαδίζει πρός Ενα πεπρωμένο’ 
κ ι’ ό ποιητής θά τό συλλάβει μέσα 
στόν έαυτό του καί κάτω άπό τό βά 
ρος τής δικής του μοίρας.

Κάθε φορά που δονεϊται άπό τήν 
τύχη τοΰ άνθρώπου, άπό τήν τύχη τοΰ 
Έ θ ν ο υ ς  του, πρέπει ν ’ άναζητήσουμε 
στό μυστικό κ ι ' εύπαθές κέντρο τής 
ύπαρξής του τήν άντακάκλαση δυνά 
μεων πού δέ μποροϋσαν νά φτάσουν

(Συνέχεια άπ’ τήν 3η σελίδα) 
τους άλλους. Ε ίνα ι τοΰτο νόμος ά- 
παράδατος x fji ύπαρξής του.

Ή  λογοτεχνία λοιπόν ή ή τέχνη 
γενικώτερα μπορεί να οταθεΤ αδιά
φορη μπρός στήν άέναη άνθρώπινη 
πάλη ; Άσφαλώς όχι. Ά λ λ ’ ή τέ
χνη πρέπει νά βαδίζει πάνω ο Ιναν 
δρόμο πού νά όδηγεΐ ατό ήθιχό κ»ί 
ψυχικό μεγαλείο. Υπάρχουν άναμ- 
φισβήτητα περίοδοι καταπτώσεων 
δπως δπάρχο.ιν καί περίοδοι μεγά
λων έπιδημιών, χολέρας καί πανού
κλας. θά λεγες δτι ή τέχνη στίς πε- 
ρίοδους α&τές, ή τέχνη νοσεί. Ά  ■ 
πλούστ*τα τοΟτες άντιστοιχοϋν στίς 
έποχές έκεΐνες δπου τό πνεΟμα κα
ταδικάστηκε νά έπαιτεί ή νά γίνε
ται χυδαίο γιά ν’ άρέσει στά πλήθη. 
Οί έποχές αύτές έχουν περισσότερη, · 
άπό κάθε άλλην, άνάγκη τοθ Ό δη -  
γητή, μέ τό ψυχικό μεγαλείο, πού 
θά τή λυτρώσει καί θά τή ξαναφέ- 
ρει, στόν ώραΐο δρόμο, Οί έποχές 
παράγουν τΙς μεγαλοφυΐες ή ή με- 
γαλοφυΐα σφραγίζει τήν έποχή της ;

Οί λογοτέχνες κ 5 οί καλλιτέχνες 
καθοδηγοΟν τό πλήθος καί τό φέρ
νουν κοντά τους. Τ ό  πόσο ό κόσμος 
διψάει γιά καλά, γιά ώραΐα έργα, 
τό βλέπουμε κάθε μέρα άπ’ τούς 
αγοραστές πού πλήθυναν σάν τόν 
άμμο τής θάλασσας. Τ ή ν  έμπιστο- 
σύνη τούτη τοθ κοινοΟ, έχουμε κα 
θήκον νά χή διατηρήσουμε, νά τήν 
θερμάνουμε καί νά τήν μεγαλώ
σουμε. Γιά  τό σκοπόν αύτόν, πρέπει 
νάχωμε έπίγνωση τής βαρείας μας 
εύθύνης. Δέ μδς χρειάζονται οί «γρά- 
φοντες». Μάς χρειάζονται άνθρωποι 
ζωντανοί, άπό σάρκα κ ’ αίμα, άπό 
νοΟ καί ψυχή, μή πνεΟμα έλεύθερο, 
πού θά νιώσουν τά προβλήματα τής 
έποχής μας, πού θά τά Ιρμηνέψουν 
μέσ’ στό πλαίσιό της, πού θάναι φ ο 
ρείς ένός πολιτισμού, πού θά δια
μορφώσουν πάνω άπ’ δλα τό ήθος 
τοθ λαοΟ, δείχνοντάς του μιά πρα
γματική πνευματική γή  τής έπαγ- 
γελίας.

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Π Ρ Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

'Ο ερημίτης ’Ιωνάς φοβήθηκε τό θά
νατο, γιατί τήν τελευταία στιγμή τόν 
επιασε μιά άμφιβολία γιά τή ζωή που 
εΐχε κάμει κ :’ ή πίστη του κλονίστηκε 
σημαντικά.

Ό  κοσμικός Κοσμάς δέν τό φοβήθη
κε. Γαλήνιος τόν περίμενε σά σύντροφο 
πιστό κ ι’ ευλογημένο. Τδξερε πώς α
μάρτησε ό δόλιος στή ζωή του καί πώς 
συχνά στά φοβερά διλήμματα πού τοΰ 
παρουσιάστηκαν δέ διάλεξε σωστά... 51ά 
ήταν κοσμικός, πολεμιστής νά ποΰμε καί 
σάν τέτοιος τδνοιωθε καλά πώς δέν μπο
ροΰσε νάναι άμεμπτος πάντα. Μετάνοιω- 
σε γιά -ά κρίματά του κ ι’ άνάλαφρη ή 
■ψυχή του πέταξε μακρυά.

Μακάριοι κ ι’ ευτυχισμένοι δσοι σάν 
κ ι’ αύτόν εΐνε πάντο'τε έτοιμοι νά τελει
ώσουν μέ γαλήνη, άφοΰ στή ζωή τους 
πασχίζουν νά πράξουν τό καθήκον τους 
κατά τήν καρδιά τους.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ
Τό βράδυ στό σκοτάδι τοΰ δρόμου, στά 

λιγοστά φώτα γίνεται τό δργιο τών σκι
ών. Στόν τοίχο δ χορός τών φαντασμά
των.

Ευλύγιστες οί σκιές σέρνουν τά φιδί
σια τους κορμιά, πέρνουν τί£ πιό άπίθα- 
νες μορφές καί γρήγορα κι·’ άσύληπτα 
αφανίζονται στό τέλος τοΰ τοίχου.

’Εφήμερα παιδιά γεννημένα άπό φώς 
κ ι’ άπό σκοτάδι κοροϊδεύουν τό σκεπτικό 
καί σκοτισμένο διαβάτη, πέρνουν τό σκυ
φτό του περπάτημα, μεγαλώνουν δλες τίς 
άσχήμιες τοδ προσώπου του...

Τά σοφά φαντάσματα!

ΛΙΠΟΨΥΧΙΑ
'Άδικα περίμενα ψές πάνο) στά τείχη 

τ’ δραμα τοδ Παλαιολόγου νά φανή...
Τ ’ δραμα δέ φάνηκε.
Λέν έφτασε ή δύναμη τής πίστης νά 

τδ στήση...
Καί τό σκοτάδι βασίλεψε.

Π ΕΤ ΡΟ Σ  Μ Α ΚΡΗ Σ

Δ ΕΚ Α  ΣΧΕΔ ΙΑ  ΤΟΥ ΕΤΤ. Λ ΙΩ ΚΗ  
Α Π Ο  ΤΑ Π Ο ΙΗ Μ Α Τ Α  ΤΟΥ  

Κ. Π . Κ Α Β Α Β Η
"Ενα  πρωτότυπο καλλι

τεχνικό βιβλίο πού κυκλοφο
ρεί σέ λίγες μέρες μέ τήν 
εύκαιρία τών δεκάχρονων 
τοϋ θανάτου τοϋ ποιητή.

στή συνείδηση παρά μόνο μέ τόν ποι
ητικό λόγο. Ο ί άξιοθαύμαστες άναλύ- 
σεις τοΰ Τσάτσου καί τοΰ Συκουτρή  
πού μάς παρουσιάζουν σχεδόν Εναν 
καινούριο «Δω δεκάλογο», Εχουν Ενα 
άποτέλεσμα σημαντικό' δτι συντελούν 
στή διάλυση τών άμφιβολιών μας γιά  
τήν Ενότητα, γ ιά  τήν έσωτερική σ υ νο 
χή τοΰ ποιήματος, άπό τό γεγονός 
δτι συλλαμβάνουν τό ύποχθόνιο εκε ί
νο ρεΰμα πού άκολουθεΐ τό άτομικό 
έγώ τοΰ ποιητή, γιά  νά όλοκληρώσει 
τό πλατύτερο έθνι ό έγώ, σ ' Ενα Επί
μοχθον άγώνα μέ τόν έαυτό του. "Α ν  
ή πραγματική άποστολή τής ποίησης

είναι ν ’ άνάβει καί νά συντηρεί τή 
θεϊκή φωτιά στίς καρδιές τών άνθρώ 
πων, ό ποιητής πρέπει νάχει τή δ ύ 
να μη νά τή συντηρεί πρώτα στή δική 
του ψυχή, χωρίς νά καταναλωθεί άπ' 
αύτήν, άλλά νά τής έπιζήσει, νά βά 
λει δηλαδή στά δημιουργήματά  του 
τή μεγαλύτερη δύναμη άντίστασης 
στήν τάξη τής φθοράς πού π α ραμο
νεύει πίσω άπό τό ϊδ ιο  τό ποιητικό 
-πνεϋμα.

('Απόσπασμα άπό τό βιβλίο *Τρ*ΐς 
σταθμοί Ψυχάρης, Παπαδιαμάντης, 
Παλαμας» πού κυκλοφορβΐ σέ Xtyo 
στις έκδόσεις Γ , Δουκάτου).

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΧΑ Τ Ζ ΙΝ Η Σ

Γ  Μ Π ΕΝΕΝΤΙΤ  - ΒΟ ΛΛΑΡ - ΚΑΜΟ \ ΡΟΝΤΕΝ - ΣΕΖΑΝ - ΜΑΓΙΟΛ

< ΠΡΟΛΟΓΟΣ, Μ ΕΤΑ Φ ΡΑ ΣΗ  ΚΑΙ Σ Η Μ Ε ΙΩ ΣΕ ΙΣ
Η Λ ΙΑ  Κ. Ζ ΙΩ Γ Α

< ΞΥΛ Ο ΓΡΑ Φ ΙΕΣ  I. Μ Ο Ρ Α Λ Η
(Κυχλ·φ·ρ·Ι πρ·ο«χώ{)

ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟ ΒΙΒΛΙΟ  
ΤΟΥ ΦΩΤΗ KONTOrAOY

Ο ΘΕΟΣ ΚΟΝΑΝΟΣ

Ε Κ Δ Ο 
Σ Ε Ι Σ  
ΝΙΚ0Λ0- 
ΠΟΥΛΟΥ

ι

►

ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
(Συνέχεια άπό τήν Ιη  οελίδα) 

πνεύματος τίποτε τό πάγιο και τό ορι
στικό δέν κατορθώθηκε ίσαμε σήμερα. 
Ή  ίστορία τής φιλοσοφίας καί τής άν
θρώπινης σκέψης γενικά είναι μιάν α 
διάλειπτη καί εκπληκτική εναλλαγή ά 
πόψεων καί συστημάτων. Τ ό  πιό περί
εργο άκόμη εΐναι πώς ενα καί τό ϊδιο 
πνευματικό σύστημα πήρε τις πιό δια
φορετικές ερμηνείες καί μιά καί ή αύτή 
δποψη τίς ποικιλιότερες εκδοχές. 'Α ρ κ ε 
τά χαρακτηριστικό πώς δ γερμανός φι
λόσοφος Φιχτε σέ γράμμα του στόν Σέλ- 
λινγκ λέει πώς οΰιε ό Κάντ ό Ιδ ιο ; δέν 
κατείχε νόημα τής φιλοσοφίας του. (Ά -  
ναφέρεται άπ’ τό Μπρενσβίκ σιό βιβλίο 
του : Ή  πρόοδος τής συνείδησης στή 
δυτική φιλοσοφία, σελ. 370). Δηλαδή 
πολλές φορές ή διεργασία καί τών ίδιων 
μας τών πνευματικών λειτουργιών γίνε
ται δίχως νά εχουμε έπακριβή συνείδη
σή της, δίχως νά τήν αντιλαμβανόμαστε, 
δπως άκριβώς προβαίνει κι’ ή ϊδια ή ξωή.

Ή  παραδοχή τής άντίληψης πώ; είναι 
δυνατό έ κ  τ ώ ν  π ρ ο τ έ ρ ι ο ν  νά φτά 
σουμε, ξεκι\[όντας άπό ώρισμένες άρχές, 
στήν πλήρη άντιμετώπιση καί τή λύση 
δλων τώγ προβλημάτων, εΐναι άντίληψη 
αυθαίρετη, άκατανόητη καί στό τέλος 
άντιξωΐκή. Μιά ποΰ ή ξωή, δπως εκδη
λώνεται στό αδιανόητο σύμπλεγμα τών 
φαινομένων πού άποτελοΰν τό σύμταν, 
εξελίσσεται' μιά πού ζωή καί πνεϋμα 
εΐναι φανερώματα μιας καί τής ’ίδιας 
οϋαίας' καί μιά πού καί στή σφαίρα τοΰ 
πνεύματος καί είδικώτερα τής άνθρώπι- 
νης νόησης ό ίδιος εξελικτικός ρυθμός 
διαπιστώνεται, πώς παραβιάζοντας τήν 
εσώτερη φύση τών πραγμάτων, μπορού
με νά προεξοφλήσουμε άπό τά τώρα τή 
μέλλον-ική τους πορεία καί έκδήλωση ; 
Πώς είναι δυνατό νά έκφράσουμε στα
τικά μέ τήν άφηρημένη μας σκέψη τόν 
απέραντο δυναμισμό τής ζωής καί τοΰ 
κόσμου; Πώς είναι δυνατό νά θεμελιώ
σουμε ατράνταχτο πνευματικό οίκοδό 
μημα, δταν τό χτίζουμε δχι πάνω σιά 
άγκωνάρια τής έμπειρίας, άλλά στόν ά- 
ραχνοΰφαντον ιστό μιας λεπτεπίλεπτα 

■ Βι κατεργασμένης μεθοδολογίας, πού είναι 
βέβαιο πώς αΰριο θά άνατραπεΐ ;

Ή  πράξη καί ή σκέψη ή τό πνεϋμα, 
άν θέλετε, έχουν κάθε τόσο μπροστά τους 

W  ώρισμένα προβλήματα, αύτά άκριβώς
f τά προβλήματα μποροΰν καί πρέπει νά
{ τά λύσουν. Αύτά τά προβλήματα προσφέ-
, ρονται άπ’ τήν ζωντανήν έμπειρία καί

ή λΐση αύτών άκριβώ; τών ζητημάτων 
είναι πρηΰπόθεση γιά τήν αντιμετώπιση 

} έκείνων πού έρχονται. Δέν ύπάρχει τε
λικό σημείο στή ζωή καί στόν κόσμο, 

! κατά συνέπεια δέν ύπάρχει καί τελική
I κρίση, καί τελικός στοχασμός. Ό  Μπε
ι! νεντέτιο Ιίρότσε γράφει : « Ή  τελική

κρίση εΐναι άκατανόητη' γιά ποιό λόγο 
νά κοππιάσουμε νά κρίνουμε έ'ναν κόσμο 
πού τελείωσε; Κρίνουμε γιά νά μποροϋμε 
νά δρουμε, δηλαδή νά ζοΰμε- κι’ δταν ή 
παγκόσμια ζωή είναι τελειιομένη, ή 
κρίση εΐναι μάταιη». Ή  ζωή είναι μιά 
άκατάπαυστη άναπροσαρμογή, εΤναι μιά 
συνεχής δράση. Τό  πνεϋμα εΐναι ή κε
ραία τής ζωής, πού μ ’ αύτήν αντιλαμ
βανόμαστε τόν κόσμο, τής ούσία δηλαδή 
τή ; ζωής. Κάθε έποχή έχει τό πνεϋμα 
της κοί σέ κάθε έποχή έπιχειρεΐται μιά 
ανασύνθεση πνευματική. Στό  σημερινό 

\ ια ς  πνεύμα άναζεΐ τό πνεϋμα τής άν- 
θρωπότητας, όπως καί στόν φυσιολογι

κ ό  μας οργανισμό άναζεΐ, γιατί εΐναι 
^.ληρονομικά μεταβιβασμένο, τό είδος 
μας.

Τό  μόνο ζήτημα πού μπορεΐ σήμερα 
νά μπει εΐναι τό ζήτημα πώς πρέπει νά 
προβαίνει τό πνεϋμα καί κατά συνέπεια 
κ ι’ ό επιστημονικός καί φιλοσοφικός 
στοχασμός στή σύλληψη τοϋ νοήματος 
τής ζωής, στήν άποκατάσταση δηλαδή 
αλληλουχίας πνεύματος καί ζωής. Θά 
ξσναθυμηθοΰμε τόν Χαϊφτινγκ πού λέει 
πώς «κάθε φιλοσοφία τής ζωή ς πού θέ
λει κατάματα ν’ άντικρύσει τή ζωή πρέ
πει νάναι άγωνιστική» (X . Χαϊφτινγκ. 
Σύγχρονοι φιλόσοφοι σελ. 168). Ή  θέση 
τοΰ πνεύματος άπέναντι στή ζωή δέν 
είναι' θέση παθητικού παρατηρητή, πού 
τό μόνο του μέλη μα εΐναι νά βρει έναν 
τρόπον ερμηνείας τών πραγμάτιον. Τό

πνεϋμα σάν ή συνειδητόιερη συνάρτηση 
τής ζωής μέ τόν έαυτό της πρέπει νά
νοι τό όλότελα άγωνιστικό στοιχείο. Τή  
ζωή δίν πρέπει καί δέν εΐναι δυνατό 
νά τήν θεωρήσουμε έξω καί πάνωθέ 
της. Τό  πνεϋμα πρέπει νάναι ό άχώρι- 
στος συμπαραστάτης της κ ι’ ό φοηεινός 
όδηγητής της. Ή  άληθινή άποστολή τοϋ 
πνεύματος εΐναι νά συλλαβαίνει τό ρυθμό 
αύτής τής ζωής, ώστε άπό δώ καί πέρα 
ή άνθρώπινη ίστορία νά εΐναι ή γνω- 
στικώτερη πορεία γιά τά πεπρωμένα της.

Ό  στοχαστής κι’ ό φιλόσοφος, κ ι’ ό 
ποιητής άκόμα, πού βρίσκει τήν ομορ
φιά στό νόημα τής ζωής, πρέπει ν ' άν- 
τιπαλαίψουν καί νΑ 'α ι θωρακισμένοι μέ 
τήν άκατάβλητη πεποίθηση στό πνεϋμα, 
γιά νά ξεπεράσουνε κάθε δοκιμασία καί 
κάθε δισταγμό. Πρίν πρώτοι αύτοί χα- 
ροϋν τό καινούργιο νόημα τής ζωής, 
πού τούς τό χαρ ζει τό άγωνιστικό τους 
πνεϋμα, πρέπει νά νοιώσουν τή ψυχή 
τους νά κυριεύεται άπ' τήν υπέρτατη 
περηφάνεια τοϋ άνθράιτου πού ένσυνεί 
δητα βαδίζει στή νίκη τοΰ πνεύματος, 
πού εΐναι καί νίκη τής ζωής. Πρέπει 
κ ι’ αύτοί νάναι σέ θέση νά προφέρουν 
τό λόγο τοΰ νιτσεϊκοΰ Ζαρατούστρα: 
«ήμουν έ'νας αγωνιστής, γιά νάχω μιά 
μέρα λεύτερα τά χέρια για νά εύλογάω».

Κ. Λ. Μ ΕΡΛ Ν Λ ΙΟ Σ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ
(Συνέχεια άπό τήν 3ην σελίδα) 

φορικό λόγο άπό τόν στοιχειωδέστερο 
γραπτό, αύτό ενας καλλιτέχνης πρέπει 
βέβαια νά τό ξέρει. Ά ς  ποϋμε λοιπόν 
στό γιατρό νά γράφει τίς διαγνώσεις του 
-  δχι φιλολογικά, δχι μέ υφος, άλλά ξε
ρά, εστω επιστημονικά. Α ί, δέν πιστεύω 
νά τό παραδεχόταν κανείς... Γιατί, υστε 
ρα άπό τό πρώτο διάβασμα ένός βιβλίου 
μπορεΐ— κ ’ έχει πάντοτε— κάτι νά π«ΐ ό 
κριτικός· κάτι ν ά J i t l .  Ά λ λ ά  νά γρά- 
ψ ε ι; Τό  γράψιμο είναι κ ι’ αύτό εν’ Λλ· 
λο βιβλίο. Ά ς  σκεφθεΐ ό ποιητής πόσο 
μόχθο χρειάσθηκε γιά νά φτιάσει τό δ ι
κό μου! Μ ικρό εϊτε μεγάλο, τό κριτικό 
άρθρο είναι πάντα ένα μικρό— ένα λι- 
λιπούτειο, έστω— βιβλίο...

Δέν υπάρχει λοιπόν άλλη λύση. Οί 
νέοι πρέπει νά μάθουν νά περιμένουν. 
Νά περιμένουν ώς τή στιγμή πού τό 
ποιητικό ψάρι θά «τσιμπήσει» τό νοΰ 
τοΰ κριτικοΰ— ώς τή στιγμή πού ή κρ ι
τική στιγμή θά φρικιάσει σύσσωμη ζη
τώντας τήν έκφρασή της. Κα ί τότε, ας 
μή άμφιβάλλουν, ό κριτικός θά κάμει 
τό χρέος του. Σάν ένας ποιητής.

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ

ΤΟ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ
Κάθε βράδυ μεταφέρει τούς 
επιβάτες του στούς τόπους 

τών όνείρων τους.
οδός ’Αφροδίτης 7 (Πλάκα)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΑΠ’ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ,  (Τοθ ανταποκριτή 
μας). Τή θερινή περίοδο Χειτο6ργησοτν 
στήν πόλη μας δυο θεατρικά συγκροτή
ματα όπερέττας — έπιθεώρησης. Τό ένα 
στό θέατρο «Μακεδονικό» (Κ .  Δράκου — 
Κάσση)  καί τό δεύτερο στόν «"Εσπερο 
(Ξ .  Δράμαλη — Στολίγκα — Σταυρίδη). 
Άνέδασοτν παλιές και νέες όπερέττες, 
γραμμένες άπό ήθοποιούς καθώς καί μυ
θιστορήματα, διασκευασμένα οέ όπερέτ. 
τες («Αθλίους» και «Παναγία αό>ν Παρι. 
σΐων» τοθ Β . Ούγγώ κλπ.). Χαρακτηρι
στικό εΐνε πώς οτούς «Αθλίους» ό θερ. 
σανέμης έκανε... νούμερο έΐτιθεώοησης καί 
χόοεψε σπανιόλικους χορούς! Έ κτό ς  άπ 
αύιά όργανώθηκαν κι’ έκτακτες θεατρικές 
ποφσρτόίσεις στό θέατρο του Λευκοΰ Πύρ. 
γου. καθώς καί μερικές ερασιτεχνικές, 
πού οί πιό Αξιοσημείωτες ήταν πέντε ττα. 
ραστάσεκ;, πού δέθηκαν άπό τήν άξιόλο- 
γη «Καλλιτεχνική Συντροφιά» τής Βερ . 
ροιας, ιιέ τήν όπερέττα «.Ανθισμένες ’Α 
μυγδαλιές» (λιμπρέτο καί μουσική του 
έμψυχωτή της συντροφιάς Γ. Κατσάμπη). 
Οί παραστάσεις αύτές, άν καί παρουσία
ζαν τίς έλλείψεις πού μοιραία ποερουοιά- 
ζουν πάντα οί σχετικές προσπάθειες, ώσ. 
τάσο άποτέλεσαν μιάν άληθινή όαση μέ 
τή δροσιά καί τό κέφι της κάλλιστα όρ- 
γανωμένης Καλλιτεχνικής αύτής ουντρο. 
φιάς χειροκροτήθηκαν εΐλικρινά άπό τό 
φιλοθέατρο κοινό τής πόλης μας καί ση- 
ιιείωσοτν τήν άξιοζήλευτη μέντια του 1 */2 
έκατομ. δραχμών.

'Ανεργία ήθοποιών δέν έσημειώθηκε τό 
ΦΓτεινό καλοκαίρι στή Θεσσαλονίκη. Τό 
άντίθετο μάλιστα ουνέδη, άφου o l θία
σοι έδώ χ,οειάστηκε νά προσλάδουν γιά 
ήθοποιούς καί πρό-σω-πα, πού δέν είχαν 
τή σχετική άδεια. Τό χειμώνα δμως ποο. 
δλέπεται άνεργία, άν δέν κατορθωθή τε. 
λικά νά συγκροτηθούν οί θίασοι, πού εΐνε 
άκόμα: ύπό κατάρτιση. Πάντως μέχρι τά 
τέλη Όκτωδρίου εΐχε καταρτιοθή ένας 
χειμωνιάτικος θίασος όπερέττας άπό τό^ 
έπιχειρηματία Βεντουρέλη πού θά στεγα. 
σθη στό Λευκό Πύργο, θά  προοληφθούν 
περί τά 15—20 πρόσωπα, μέ πρωταγωνί 
στρια τήν κ. Δράκου. Συγχρόνως γίνον
ται προοπάθειες νιά τήν παραχώρηση έ
νός θεάτρου τής όδοΰ Έγν<χτίας στό συγ
κρότημα Σταυρίδη — Δράμαλη — Ιωοτν. 
νίδη. ’Ά ν  τελικά έπιτευχθή αύτό, ίσως 
νά μήν ύπάρ£η άνεργία ήθοποιών ιό χει
μώνα. ΊΕν τώ μεταξύ έτοιμάζοντσι πυοε- 
τωδώς οί πα^αοτάσεις του Κρατικού θεα 
τρου, πού θά στεγασθή οτό θερινό θέα
τρο του ΈθνικοΟ, πού μέ τίς άναγκάϊες 
μεταρρυθμίζεις του θά γίνει κατάλληλο 
γιά τίς χειμωνιάτικες παραστάσεις. Ποώ- 
το έργο πού θ’ άνεδασθή θανε ή «Τριοεύ. 
γενη» τοϋ Παλσίμά, θ’ άκολουθήσουν δέ 
ένα έργο του κ. Ξενοπούλου '« Ο Ι φοιτη
τές» ή ό «πειρασμός»), ή «Λουΐζα ΛΊύλ. 
λερ» τοθ Σ ίλλεο καί άλλα.

Κυκλ·φόρησ6 και πωλείται 
παντ·δ.

ΚΩΣΤΑ ΣΟΥΚΑ

Θ Α Λ Α Σ Σ Α
Τό επος τής ακατάβλητης 

πάλης τοθ άιθρώπου μέ τά 
στοιχεία τής φύσης.

Β Ρ Ε Τ Τ Δ Ν Ι Α
(Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  7 —  Τ η λ . 21 579) 

Θ Ι Α Σ Ο Σ

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α Σ  Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η
Σ ύ μ π ρ α ξ ις : Α Ν Τ .  Γ Ι Α Ν Ν ΙΔ Η

Ε Υ Γ Ε Ν Ι Ο Υ  Ο’ Ν Η Λ

Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Ο  Ι Ν Τ Ε Ρ Μ Ε Τ Ζ Ο
Μ ετά ψ ρ α σ ις  : Σ Τ .  Σ Π Η Α ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Σ κ η ν ο θ ε σ ία  : Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Λ Η  Σ Α Ρ Α Ν Τ Ι Δ Η  
Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία ! : Α Ν Δ Ρ Ε Α  Ν Ο Μ ΙΛ Ο Υ

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
•

(Συνέχεια άπό τήν 4η σελίδα)

καί ατομικά τους ζητήματα. "Οαο γ ιί  
προβλήματα οδτε θέτοντα; ν.5... 2τδ θεα
τρικό πρόγραμμα 6 ποιητής μας μιλάει 
γιά γΐνκώτερα προβλήματα πού πρό
κειται ν’ άντικρύσει 3τ6 μέλλον. Ά ς  τό 
ευχηθούμε. Ή  άληθοφάνεια πού πετυ
χαίνει μέ τήν τεχνική του εΐνε αρκετή 
πρός ωρας γιά νά μας κάνει νά τό έλ- 
πί'ουμε. Ά λ λ ά  θά πρέπει νά προοέςε'· 
καί νά νιώσει καλά ενα πράμμα: Πώς τά 
προβλήματα ϊέν έγιναν τώρα, πάντα ή- 
σαν. Ά ν  δέ/ τά είδε ώς τά υήμερα 5 
ποιητής, ή ώρα ή καλή:! άς τά ίδεΐ άπό 
δώ καί πέρα. Τ ίτε καί μόνον θ’ άρχ,ίοει 
καινούργιο δρόμο στήν τέχνη του. ’Α λ 
λιώτικα, μπορεΐ νά καλητερέψει άκόμα 
περισσότερο τή μαστοριά του, τή διρτου- 
οσιτέ -ου, άν θέλει, άλλά δ δρόμος θά 
μείνει ό ίδιος, ό πάληός, πού θά δείχνε: 
τόσο περισσότερο παληός, δσο πιό νέα 
θάνε ή μαστοριά του.

Γιά τό παίξιμο των ήθοποιών καί γιά 
τήν παράσταση γενικά μόνον έπαίνους 
έχουμε νά είπούμε. Ά π ’ τήν άρχή .της 
ώς τό τέλος έκύλησε σάν μιά καλή συμ
φωνία άπό όρ·/:ήστρα μαστορική καί πει- 
θαρχημένη. Μά; έγοήτεψαν τόσον ή κυ
ρία Μαίρη δσο κι1 ό κ. Άρώνης μέ τήν 
πλούσια σέ χρωματικές άρμονίες ίκφρά- 
στικότητά τους, ό κ. Μουσούρης μέ τή 
γεμάτη καί σταθερή γραμμή του, πού ξε
σπάζει σέ ζωηρές αντιθέσεις στό πάθος, 
ή Κα Λεκοΰ μέ τήν σοβαρή της μονοτο
νία, (ό ρόλος τη; δέν εΐνε καί πολύ 
ψυχωμένος), ή Κα Φιλιππίδου μέ τήν 
πάρα πολύ μελωμένη καλωσύνη της, καί 
ή νεαρή ύποκρίτρια Κα Γιούλη Γεωργο- 
πούλου μέ τήν πολύ πετυχεμένην άπλοι- 
κότητά της.

Γιά τδν κ. Κωνσταντάρα πού έπαιξε 
τόν δυνατόν καί δύσκολον ρόλο τοΰ νεα
ρού Ιρωτευμένου, τδν μόνον ϊλλιος τε 
ώραΐον, θέλω νά πώ, ολοκληρωμένο·;, 
πλέρ α πλασμένο·; καί ζωγραφισμένο·; χα 
ραχτήρα τοΰ έργου, άφήσαμε νά μιλή
σουμε ξέχωρα, έπειδή ξέχωρη ήτανε κ ι’ 
ή χαρά μα; άπό -ήν άνθιση πού είδαμε 
ξαφνικά στήν τέχνη του. 2 έ άλλου; του 
ρόλου; ώ; τώρα μά; εΐχε φανεί κάπως 
μονοκόμματος, κάπως άνέκφραστος, έ
τσι πού λέγαμε κρίμα στά ώραΐα ύλικά 
του, τδ θεωρητικό του άνάστημα, τδ ά- 
δροπλασμένο πρόσωπο, τήν τονάτη φωνή, 
τή, καθαρή λαλιά. Τώρα μάς παρουσιά
στηκε φλεγόμενος άπό τή θεία φλόγα, 
τόση ζωή καί χάρη πήρανε αύτά τά ύλι
κά. Έσπασε δ πάγος κι’ άπό μέσα πρό
βαλε ή τέχνη. Στδν καθρέφτη τοΰ προσώ
που του πρόβαλαν χαριτωμένες -χρωματι
κές παραλλαγές, ή χειρονομία του κι’ 
ή κοψιά του γλίστρησαν έπιδέξι* μέ; 
στή σκηνή καί προσαρμόστηκαν μέ φυσι
κόν τρόπο στήν ίλη  κίνηση κα1. δράση. 
Κ Γ  ή λαλιά τ«υ άκούστηκε τώρα θερμή 
καί παλλόμενη. ’Ελπίζουμε τό ευχάρι
στο αύτό φαινόμενο νά μήν εΐνε άποτε- 
λεσμα τύχης, παρά συνειδητής δουλειάς, 
γιατί τότε πολύ γρήγορα θά τόνε χειρο
κροτήσουμε καί σέ άλλους, μεγαλύτερους 
καί δυσκολώτερους ρόλους.

Έπίσης ε·α·; ξέχωρο·; έπαινο χρω
στούμε στδν νέον σκηνογράφο κ. Όρφα- 
νίδη, πού γιά πρώτη φορά, θαροΰμε, πα
ρουσιάζει τήν έργασία του. Κατάφερε νά 
πλαισιώσει τήν παράσταση μέ άρμονικά 
χρώματα, καθαρές γραμμές καί αρκετή 
πειθαρχία στήν άπαίτηση τής σκηνής, 
μολονότι κάποια «εκζήτηση» δέν τοΰ I- 
λειψε, δπως λ. χ. τδ εσωτερικό τοιχάκι 
στό σαλόνι τής ’Ηρώς. Νά τό βάλει έκεΐ 
κατ’ άρχήν γιά νά τού άφαιρίσει ύστερα 
τδ βάρος μέ τδ άνοιγμα καί τδ άνθος, 
θά πει πώ; σκέφτηκε κάτι νά κάμει πού 
νά φαντάζει. Έπειδή Αρχίζει τοϋ λέμε 
τό χιλιοειπωμένο: Ηώς στή σκηνή δ κά
θε συντελεστή; πρέπει νά ξεχνάει δλό
τελα τόν έαυτό του καί νά χάνεται μέσα 
στή γενική σύνθεση.

Η. ΡώΤΑΪ

L



ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Μιά επίσκεψη οτό εργαστήριο τοΰ Χ α 

τζηκυριάκου, ΐσοδυναμεί μέ μιά μεγάλη 
καί βαθειά ν ικανοποίηση τής όρασης. 
Ή  εργασία του, δσο κ ι ’ δν ξαφνιάζει 
τόν επισκέπτη πού γιά προ'κη του φορά 
έρχεται σ’ έπατρή μαζύτης, στό τέλος, δχι 
μοτάχα τόν εξοικειώνει, μά «αί τόν κα 
ταχτά. Γιατί ή τέχνη τοΰ ζωγράφου αΰ- 
τοΰ, άκόμα κ ’ ή παληότερή του, έκείνη 
πού εχει στενούς δεσμούς μέ τόν κυβ ι
σμό καί τά παρακλάδια του, ανεξάρτητα 
άπό τό αν τήν εννοούμε άπόλυτα, κ ι’ 
δν βρίσκει αμεσην ανταπόκριση στήν 
αισθητική μας, μάς επιβάλλεται ώστόσο, 
σάν ένα γοητευτικό παιχνίδι μορφών 
καί σχημάτων, πού συνυπάρχουν αρμο
νικά, χάρη στή μαγεία τής παλέταςτοΰ 
καλλιτέχνη. Ό  Χατζηκυριάκου, είναι ό 
ζωγράφος πού συνδυάζει τόν πολύ καλ
λιέργημά νον δνθρωπο, μέ τόν γεννη
μένο καλλιτέχνη. Ή  μόρφωσή του, πού 
θά τήν οφείλει στήν αξεδίψαστη έφεσή 
τον, γιά μάθηση καί γνώση, κ ’ ή άσφαλτη 
θάλεγα, πείρα του, πού τοΰ τήν προσε- 
πόρισεν ή μακροχρόνια παραμονή του 
στό Παρίσι, ή συνεχής δηλαδή έπαφή 
του μέ τήν Τέχνη δλων τών μορφών, 
τοΰ προετοίμασαν τό δρόμο ποΰ όδηγεϊ 
βτό δυσκολοϊκανοποίητο γοΰστο— στό α
νώτερο καί φίνο έκεΐνο γοΰστο, πού είναι 
καρπός επίπονων γυμνασμάτων πάνω 
σέ δ,τι έχει σχέση μέ τό αισθητικό ά
ποτέλεσμα.

Χεροπιαστή απόδειξη δλων αύτών, 
πού ώστοίσο δέν ολοκληρώνουν τήν π'ρο 
σωπικότητα τοΰ ζωγράφου, είναι τό 
ϊδιο του τό έργο— τόσο τό καθαρά καλ 
λιτεχνικό, δσο καί τό θεωρητικό. Γιατί 
ό Χατζηκυριάκος, πού συνεχίζει τήν 
παράδοση τών ξεχωριστών κι’ άληθινά 
ανήσυχων ομοτέχνων του, πρό πάντα 
βρίσκουν τήν εύκαιρία νά συμπληρώ
νουν τό κύριο έργο τους πού είναι τά 
χρώματα, μέ τήν πέ\να, όχι μονάχα δέν 
αρνεΐται ποτές του νά δώσει κάτι δικό 
του γιά δημοσίευση, μά και ένεργώς έ- 
λαββν επανειλημμένα μέρος, σέ προσπά
θειες δημιουργίας ένός αύστηρά καλλι
τεχνικού περιοδικού, πού νάπηχεϊ άπο· 
κλειστικά τίς υπεύθυνες γνώμες κ Γ  άπό- 
ψεις, γιά τά προβλήματα τών έκκαστι- 
κών τεχνών. Ή  θαυμάσια έκδοση «Τό  
Τρίτο Μάτι», ύπήρξε μιά γόνιμη προ 
σπάθεια, πού κάτι οφείλει στό Χατζή- 
κυριάκο. Τιήρα, κάμει κάτι άλλο παρα
πλήσιο, κ ’ έξ ϊσου ωφέλιμο :

Είναι καθηγητής ταχτικός στό Π ο 
λυτεχνείο, δπου διδάσκει στούς μηχανι
κούς, αρχιτέκτονες κλπ., τό σχέδιο. ‘Ωσ
τόσο, άν καί απασχολείται άρκετά μέ τό 
μάθημα τοΰτο, βρίσκει τόν καιρό, καί 
νά ζωγραφίζει συνεχώς, δίχως διακοπή 
ποδναι επικίνδυνες, καί νά γράφει. "Η  
τελευταία του έργασία, πού είχα τήν 
εύτυχία νά χαρώ μαζύ μέ δυό άλλους 
καλούς φίλους θαυμασιές του, μ ' άπο- 
ζημίωσεν άπόλυτα. Πρόκειται γιά μιάν 
έργασία παράλληλη εκείνης πού ξέρου
με, μά πού φέρνει ένα δικό της και
νούργιο μήνυμα. Πρόκειται γιά μιά ζω
γραφική, πού βγαίνει φυσιολογικά μέσ’ 
άπ’ δλη τήν προηγούμενη προσφορά 
τοΰ καλλιτέχνη, άλλά πού βρίσκεται 
πολύ εγγύτερα σιήν πραγματικότητα. 
Τρεις νεκρές φύσεις καί δύο ύπαιθρα 
τής σειράς αύτής, είδα, άνάμεσα στάλλα 
στό έργαστήριό του. "Ας μιλήσουμε γιά 
δυό άπ’ αυτά τά πέντε : Τό  βάζο μέ 
τό αγιόκλημα, δχι μονάχα γοητεύει τά 
ματια μας μέ τό έναρμόνιο τών χρω
μάτων τους πού είναι άποτέλεσμα τοΰ 
ραφιναρισμένου γούστου τοΰ καλλιτέ
χνη, άλλά καί μάς ύποβάλλει τό θαυ
μάσιο έκεΐνο μεθυστικό δραμα πού ά- 
ναδίδει τό άνθος αύτό. Είχαμε τήν εν
τύπωση κ ’̂  οί τρεις μας, μόλις τ’ άντι- 
κρύσαμε, δτι ζοΰμε, κάπως άλλοιώς βέ
βαια, τόν έξαίσιο στίχο τοΰ ποιητή : 

Καϊ γέμισεν ήλιον, άνθόν, οπώρα, 
κελαϊδισμό παθητικό, 
δλ' ή καρδιά μας, κι* δλη ή χώρα Ϊ... 
"Όσο γιά τόν δλλο πίνακά του, αύτός 

είναι έμπνευσμένος άπό μιά γωνιά τής 
παληάς 'Αθήνας : "Ενα  μικρό κομμάτι

Σ Υ Ν Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΜΕ Τ Ο Ν  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΛΚΟ -  ΓΚΙΚΑ

συνοικίας, δπου δέν φαίνονται παρά οί 
στέγες τών σπιτιών. Είναι πρωί— ένα 
πρωινό απόλυτη γαλήνη καί αυτοσυγ
κέντρωσης. δπου δλα ντύνονται μέσα 
σένα διάχυτο γκρί-ρόζ, πού ύποβάλλει 
τήν αίσθηση τής ορθρινής δροσιάς. Ό  
πίνακας αύτός, ξεχίορίζει άπλούς άλ
λους τού ίδιου ζωγράφου, γιατί τίποτα 
τό διακοσμητικό δέν ύπάρχει σ’ αύτόν. 
Ό  δημιουργός του, έγκαταλείποντας τά 
προσφιλή του μικροαντικείμενα (άθύρ- 
ματα, βάζα, δλλα μπιμπελό, σκεπάσμα
τα πολύχρωμα κλπ.), μέ τά όποια τόσον 
άρέσκεται ν' άπασχολεΐται δταν κάμει 
τέχνη, συνέθεσεν ένα ύπαιθρο, μέ τά 
πιό άπλά καί τά πιό (θδλεγα), αχάριστα 
πράματα. Κ ι ' ώστόσο, κατέφερε νά μάς 
μεταδώσει τήν πλούσια κι* δλο εύαισθη- 
σία έντύπωσή του, περιγράφοντας μέ 
τό δικό του τρόπο, καί μέσ’ άπ’ τή δική 
του γυμνασμένην δράση, αύτό τό κ ο μ 
μάτι τής άθηναικής γειτονιάς, πού φυ
σικά, στό φυσικό του θεώμενο, διόλου 
ίσως δέν θά μας σταματοΰσε ! Θά μπο
ροΰσε βέβαια, νά γράψει κανείς πολλά 
γιά τόν έκλεχτό αύτόν καλλιτέχνη, άλλ’ 
οΰτε ό χώρος μάς επιτρέπει οΰτε ή στι
γμή. Άπλώς θά τόν ακούσουμε νά μάς 
άναπτύσσει τίς άπόψεις του γιά τά 
καλλιτεχνικά μας ζητήματα. Καθώς 
λοιπόν κουβεντιάζουμε, καί τοΰ εξηγώ 
τή σημασία τών συνομιλιών αύτών. έρ
χεται, οάν άπό μόνο του τό πρώτο μας 
έραιτημα :

—  Έργασθήκατε τόν τελευταΐο καιρό ;
— "Ολον αύτό τόν καιρό, τήν περίοδο 

αύτή, έγώ τή βλέπω σάν περίοδο αύτο- 
συγκένερωσης, καί ώς τέτοια μπορεί νά 
δώσει καί καλά πράματα. Δηλαδή, μιάν 
εσωτερικότητα, μιάν επιστροφή πρός 
τόν εαυτόν μας— πρός τό ψυχολογικό 
καί τό ιστορικό μας είναι. Λέν έπαθα 
απογοήτευση ή κατάπτωση, δπως μερι
κοί δλλοι. Καί έργάσθηκα, δσο μοΰ τό 
έπέτρεψαν οί συνθήκες, πού βέβαια, 
είναι δύσκολες, γιατί μάς άπορροφοΰν 
πολύ καιρό— καί τοΰτο, γιατί κανείς, 
πρέπει νά φροντίζει καί τίς ατομικές του 
υποθέσεις. Άλλ* εκείνο πού κυρίως, μοΰ 
στοίχισεν εμένα πολύ καιρό, είναι ή δ ι 
δασκαλία στό Πολυτεχνείο, καθώς καί 
διάφορες επιτροπές, στίς όποιες άναγ 
καστικά είμαι υποχρεωμένος νά μετέχω. 
Αύτά δλα μέ άπασχόλησαν πολύ. ’Εννο 
είται βέβαια, δτι αν σήμερα κάμει κα
νείς μιά δουλειά, λ. χ. μάθημα, ή κάτι 
δλλο, έξω άπό τήν τέχνη, δέν έχει πιά 
υστέρα τήν άπαιτούμενη δύναμη γιά νά 
εργαστεί δσο θάπρεπε γιά τόν έαυτό 
του. "Αλλοτε δμως, θά μποροΰσε νά τό 
κάμει, γιατί οί συνθήκες ήσαν διαφο
ρετικές, πιό εύκολες. "Ετσι καταλήγω σιό 
συμπέρασμα, δτι ναί μεν, έργάσθηκα 
κ ' έγινε μιά έργασία αυτοσυγκέντρωσης, 
πούναι πολύτιμη, άλλ' δχι δσο θά μπο 
ροΰσα καί θάθελα, καθώ ; σδλλην έποχή.

— Σάς επηρέασε δηλαδή τό δύσκολο 
τών στιγμών αύτών.

—  Ναί, βέβαια...
— Καί τή λύση τοΰ οικονομικού προ

βλήματος, πώς τήν βλέπετε αΰριο ;
— Τό  βλέπω πρόωρο νά κάνει κανείς 

κρίσεις έπ’ αύτοΰ. Δέν νομίζω δτι έχου
με άκόμα τά στοιχεία, γιά νά προΐδουμε 
τό ποιά θάνε ή αύριανή κατάσταση, 
άπ' αύτή τήν άποψη. Έ χ ο υ μ ε  δμως ελ
πίδες— καί θάταν παράδοξο φυσικά, « ν  
οί έλπίδες αύτές δλης τής ανθρωπότη
τας, δέν έβγαζαν κανένα καλό άποτέλε 
σμα. Βέβαια, γιά τήν τέχνη ειδικά, στήν 
όποία καί άναφέρεται τό ερώτημά σας, 
ξέρουμε ή έχουμε μάθει, δτι σέ δλλα 
κράτη, γίνονται ώρισμένες προσπάθειες 
ενίσχυσης τών τεχνών γενικά. Τό  ούσιώ- 
δες θάταν, οί προσπάθειες αύτές, νά 
κατιυθύνωνται όπό πνεύματα πού στέ
κονται ψηλότερα άπ' τούς άνθρώπους, 
ηοι'ι νδχουν γνώση τών σχετικών προ·

ΤοΟ κ. Η Λ Ι Α  Ζ Ι Ω Γ Α

βλημάτων, γιατί προσπάθειες, δίχως αύτό 
τό πνεΰμα, έχουν γίνει κ ' έδώ, άκόμα 
στό πρόσφατο παρελθόν, άλλ’ έπειδή ή 
προσπάθεια αύτή, δέν ήταν οργανωμένη 
δπως έπρεπε, οΰτε ύπήρχαν οί κατάλλη
λοι κ Γ  αρμόδιοι δνθρωποι, δέν άπόδωσε 
κανένα ύποτέλεσμα. Μ ’ αύτά βέλω νά 
πώ, δτι δέν είναι άνεξάρτητα οίίτε τά 
προβλήματα άπ’ τούς άνθρώπους. Δέν 
άρνεΐ μάλλα λόγια' νά πούμε : θά κάνω 
αύτό ή έκεΐνο, άλλά πρέπει νά βρεθούν 
καί οί κατάλληλοι δνθρωποι πού θά λά
βουν αύτά τά μέτρα. Πάντως, τά μέτρα 
πού μπορεΐ νά ληφθοΰν αΰριο, πρέπει 
νάναι τέτοια, ώστε νά παρέχουν έλπίδες 
κυρίιος στοϋς νέους, καί raven  τέτοια, 
ώστε νά δίνουν δυνατότητες, υλικές καί 
πνευματικές, στίς νέες γενιές.

— Ή  ταραχή πού περνά ή άνθρωπό 
τητα, λέτε νά έπηρεάσει τήν τέχνη ;

—  Ή  επιδράσεις, είναι δύο είδών : ή 
μιά, εΐναι, οΰτως είπεΐν, στιγμιαία’ δη 
λαδή μιά φυσική άντίδραση πρός τίς 
έκάστοτε περιστάσεις. Αύτά λοιπόν τά 
εξωτερικά γεγονότα, θάχουν, φαντάζο
μαι, μιά τέτοιου είδους έπίδραση πάνω 
στά άτομα, κ ι’ αύτή ή έπίδραση θάναι 
άνάλογη πρός τό κατ’ δτομο. Τώρα, αν 
αύτές ot μεμονωμένες αντιδράσεις η ε
πιρροές, γενικώς οΰτως είπεΐν, άποτελέ- 
σουν μιάν ομαδική στροφή, πρός μιάν 
ή άλλη κατεύθυνση, τοΰτο θάταν μιά 
πραγματική άλλαγή, ένας νέος σταθμός. 
Ο ί πολιτικοί άγώνες, καί οί πόλεμοι, 
δταν βέβαια είναι μεγάλης όλκής, δη
μιούργησαν ώρισμένες αλλαγές κατευ
θύνσεων στήν τέχνη, δπως οί Ναπολεόν
τειοι έφεραν τή ζωγραφική πρός ένα 
ιδεώδες κλασικό, άρχαιοπρεπές, μέ τή 
ζωγραφική τοΰ Νταβίντ, πού αντιπρό
σωπός της είναι ό ίδιος. Ώστόσο, δεκα
πέντε χρόνια άργότερα, ή ρωμαντική 
μ’ επικεφαλής τό Ντελακρουά, άνέτρεψε 
τά ιδεώδη έκεΐνα I Πάντως, καί ή μιά 
καί ή δλλη σχολή, δέν διαφέρουν ού· 
σιαστικά ώς πρός τά μεταφυσικά προ 
βλήματα τής τέχνης, τή φιλοσοφία της 
οΰτως είπεΐν, άλλά μονάχα ώς πρός τά 
μέσα καί τήν εμφάνιση. Οί βαθύτερες 
άλλαγές δμως, πού σημειώνονται στήν 
τέχνη, είναι, νομίζω, δλλης προελεύ- 
σεως. Είναι, δταν γίνεται άλλαγή τής 
κοσμοθεωρίας καί τοΰ δόγματος (θ ρ η 
σκευτικού ή κοινωνικού), δπως χωρί
ζονται λ. χ. μέ μιά γραμμή, καθωρι- 
σμένη, άπότομα, οί προχριστιανικοί χρό
νοι, απτούς μεταχριστιανικούς. 2 τό πα
ράδειγμα πού άναφέραμε τοΰ Νταβίντ, 
δέν είναι τόσον οί πόλεμοι πού έφεραν 
τήν άλλαγή, δσον ή δνοδος μιάς νέας 
κοινωνικής τάξεως πού έλαβε τή θέση 
τής προηγούμενης.

—  Σέμάς έδώ πώς προβλέπετε τήν έ 
ξέλιξη τής τέχνης ;

— Καμμιά βέβαια τέχνη δέν είναι αύ- 
τοφυής καί άπαλλαγμένη ξενικών επιρ
ροών. Ά λ λ ' ό βαθμός αύτός τής ξενικής 
επιρροής, είναι δλλοτε μεγάλος, κ ι’ άλ
λοτε μικρός—καί προτιμώτερα φυσικά, 
νάναι μικρός ! Ή  τουλάχιστον, οί ξε
νικές επιρροές' ν’ άφομοιωθοΰν σύν τω 
χρόνιο, καί νά μήν ξεχωρίζουν πλέον 
άπ’ τόν ίσιο καί καθαρά ιδιαίτερο χα
ρακτήρα τής τέχνης κάθε τόπου καί έ- 
ποχής. Έ φ ’ δσον τοΰτο δέν γίνεται, ή 
τέχνη παραπαίει, πότε κάτω άπ’ τή μιά 
καί πότε κάτω άπ’ τήν δλλη έπίδραση. 
Τοΰτο περίπου έγινε καί σέ μάς, άπό 
έκατό χρόνια κ ’ έδώ. Υπ ήρξα ν δηλα
δή, πολλοί άξιόλογοι καλλιτέχνες, πού 
άνήκε ό καθένας σέ κάποια ξένη σχολή, 
άλλ’ έκεΐνο πού μάς ενδιαφέρει, _είναι 
εί δυνατόν, νά άνεύρωμεν μέσα σδλους 
αύτούς, κάποια Ιδιαίτερα γνωρίσματα, 
κάποια ιδιαίτερα καί κοινά γνωρίσματα 
πού αποτελούσαν ξεχωριστό χαρακτήρα 
τής τέχνης μας. Δυστυχώς, o f  περισσό
τεροι, μιμήθηχαν κ«ί κάποτε μέ πολλήν

έπιτυχία τούς δασκάλους των τής σχολής 
στήν όποία άνήκαν, κ ’ έτσι εΐναι δύ
σκολο σήμερα νά πούμε, ποιά είναι 
ή νεώτερη έλληνική τέχνη. Τοΰτο συμ
βαίνει νομίζω, γιατί οί καλλιτέχνες, 
πού δλοι τους βέβαια σπούδασαν στό 
εξωτερικό, δέν άρκέστηκαν νά διδα
χθούν τά μέσα καί τούς πραχτικούς 
τρόπους, δηλαδή τήν τεχνική πούναι α
παραίτητη, άλλά ζήτησαν καί νά μιμη- 
θοϋν έξωτερικά τήν δψη καί τόν χαρα
κτήρα τής τέχνης πού μάθανε.

Τό  άντίθετο, φαντάζομαι, συνέβη στήν 
άρχαιότητα, δταν έλληνες τεχνίτες, έ
μαθαν τρόπους κατασκευής άπ’τούς Α ι 
γυπτίους, άλλά τρόπους μόνον, τούς ό 
ποιους μεταχειρίστηκαν γιά νά έκφρά- 
σουν δικά τους πρότυπα. Είναι προτι
μότερο, καί κάποτε πολύ χρήσιμο, ν’ ά- 
τιγράφει κανείς, έστω καί δουλικά, 
γιατί κατ’ αύτόν τόν τρόπο, μαθαίνει 
πράγματι, πολλά μυστικά τής τέχνης 
πού δέν κατέχει εΐναι δμως ολέθριο, 
ν’ απομιμείσαι τό ΰφος τών άλλων ί 
Γιατί τό ΰφος, είναι προσωπικό, κα! 
διατί δέν σοΰ μαθαίνει τίποτα ! Τό  
χρέος μας λοιπόν, εΐναι ΰστερ’ άπό μιάν 
αυστηρή αύτοσυγκέντρωση καί μιά σο
βαρή μελέτη τών καθαρώς έλληνικών 
στοιχείων καί προϋποθέσεων, νά δη
μιουργήσουμε προσωπικό ΰφος καί προ
σωπική τέχνη δική μας.

Ή  πρωτότυπη αύτή τέχνη, πού σάν 
τέτοια θάναι ισοδύναμη μέ τίς δλλες, θά 
βαδίζει βέβαια σύμφωνα καί πρός τό 
γενικό πνεΰμα τ5ς έποχής μας, θάναι 
δηλαδή πηγαία, άλλά καί σύγχρονη.

— Ο ί άκρότη τες πού είδαμε τά τελευ
ταία χρόνια στήν τέχνη, τήν ωφέλησαν;

—  Δέν ύπάρχουν άκρότητες ! Ύ π άρ
χουν άπλώς μικροί ζωγράφοι καί μεγά
λοι ! Ο ί άκρότητες τών μεγάλων, εΐναι 
δείγματα Ιδιοφυίας— οί άκρότητες τών 
μικρών, εΐναι άδιάφορες, γιατί προέρ
χονται άπό παρεξηγήσεις! ’Εκείνο  πού 
οί πολλοί άποκαλούν «άκρότητες», όταν 
προέρχεται άπό μεγάλους καλλιτέχνες, 
δπως εβλαλεν ή έποχή μας, είναι συνέ
πειες άναγκαΐες μιάς άρχής πού στηρί
ζεται σέ κάποια θεωρία. Εΐναι άποτελέ- 
σματα ένός δυνατού αισθήματος ή έν- 
στίχτου : ι·ί δέ άρχικές θεωρίες τής 
νέας τέχνης, βασίζονται σέ μιά εξαιρε
τικά βαθειάν άνάλυση τών ζωγραφικών 
προβλημάτων καί στήν είδική λύση πού 
τούς έδόθηκε. Πουθενά, Ϊσως, δέν έγινε 
όσο στή ζωγραφική, μιά τόσο λεπτομε
ρής εξέταση τών καθέκαστα προβλημά
των τής τέχνης, καί μέ τόσο πλούσιες 
απαιτήσεις. Πιστεύω, δτι αν μιά τέτοια 
έργαοία είχεν επιτευχθεί καί σ’ δλλους 
τομείς τής ζωής, θά είχαμε _ άσφα
λώς πολύ καλλίτερα άποτελέσματα.

Άλλά  τό έργο πού έκαμαν δνθρωποι 
δπως ό Πικασό, ό Ματή, ό Μπράκ, ό 
Φράνκ Λούητ Ράϊτ, ό Αέκορμπουζιέ, ό 
Στραβίνσκυ κ·δ. καί τό όποιο εΐναι τε
ράστιο, ήταν δύσκολο προφανώς νά συ
νεχιστεί, καί γιατί ήταν πολύ μεγάλο, 
καί γιατί έξαπάτησε πολλούς, πού νό
μισαν δτι θάσαν Ικανοί νά τό συνεχί
σουν, χωρίς δμως νά κατέχουν τήν κλα
σική μόρφωση πού κατείχαν οί νεωτε- 
ριστέ; εκείνοι. Ά ν τ ί δηλαδή νά ξεκινή
σουν άπό τήν άρχή άπ’ τήν όποία ξεκί-j. 
νησαν καί ’κείνοι, καί νά φθάσουν στήν 
ώριμότητα πού θά τούς έπέτρεπε κάθε 
ελευθερίας έκαναν τό ϊδιο λάθος πού! 
έκαναν καί οί Έλλη\ες  καλλιτέχιες γιά 
τούς οποίους μιλήσαμεν παραπάν». Έ-  
μιμήθηκαν δηδαδή τήν εξωτερική δψη 
τής τέχνης πού θαύμαζαν, χωρίς νά 
γνωρίζουν γιά ποιούς λόγους εΐχε πά
ρει αύτή τή μορφή. Δέχθηκαν τήν ε 
λευθερία σά δώρο, χωρίς νά λάβουν ύπ' 
δψει τους καί τίς σχετικές άντίστοιχες 
υποχρεώσεις...
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