
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΕΡ ΙΟΔ ΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛ ΙΕΡΓΕ ΙΑΣ

ΓΡ Α Φ Ε ΙΑ  : Π ΛΑΤΕΙΑ  ΚΑΤΤΝΙΚΑΡΕΑΣ 3 
Β ' ΠΑΤΩΜΑ ΑΡΙΘ· ΔΩΜΑΤΙΟΥ 19

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Β Α Σ ΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Κ Ω Σ Τ Η Σ  Λ . Μ Ε Ρ Α Ν Α ΙΟ Σ

Α Θ Η Ν Α , Σ Α Β Β Α Τ Ο  11 Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ  1944 
Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Α '- Α Ρ .  3 6  - Τ ΙΜ Η  Φ Υ Λ Λ Ο Υ  ΔΡΧ- 3 0 .0 0 0

"ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ,,
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Μιά άνθρώπινη δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται, όρθά ή δχι, 
καλλιτεχνική, δπως καί δποιαδήποτε δραστηριότητα, δέν εΤναι 
ικανή μέ μόνο τό γεγονός τής ύπαρξής της νά δικαιωθεί άπέναντι 
στή συνείδηση τών πνευματικών αιτημάτων τοΰ σύγχρονου άν
θρώπου. Τοϋ σύγχρονου, μέ τήν έννοια πώς άποτελεΐ τήν συνει
δητή συνισταμένη χιλιετηρίδων πνευματικής πορείας καί μόχθου. 
'Η  ευαισθησία μας καί ή έξωτερίκευση τής δποιασδήποτε αύτής 
εύαισθησίας μας δέν άποτελεΐ μορφή— περιεχόμενο τής τέχνης, 
δηλαδή τήν ούσία της. 'Η  εύαισθησία εΤναι τό Ινα  στοιχείο, ή μιά 
προϋπόθεση, πού είναι στενά συνδεμένη καί ποΰ σχεδόν συγχω
νεύεται μέ τήν άλλη προϋπόθεση: τό πνευματικό αϊτημα τοϋ δη
μιουργού. Καί τό πνευματικό αίτημα γιά κάθε δημιουργό, όποιου- 
δήποτε έργου (καλλιτεχνικού ή μή) δέ μπορεί νά συνίσταται στήν 
άπλή έξαρση καί έκφραση τής λειτουργικής ικανότητας γιά δη
μιουργία, ουτε στήν έξαρση τοΰ ά-ποιοτικοΰ γεγονότος τής 
ύπαρξής μας.
Ό  κάθε άνθρωπος αέ τό κάθε του έργο έκφράζει τή συνειδητή ή 
άσυνείδητή του καθολική έποπτεία τοΰ κόσμου, δηλαδή τήν πνευ
ματικότητα καί τή συνοχή τής θεώρησής του.
Σέ μιά έποχή όπού ή επιστημονική ερευνά ύπερέβαλε σέ λεπτό
τητα έκφρασης καί συγκίνησης κάθε προηγούμενη θεωρητική φρα
στική άκροβασία, σ’ έναν αιώνα δπου τά άνθρώπινα νοήματα 
είναι συνθέσεις συνειδητές πιά τών πιό πολύπλοκων έξισά^εων 
καί τών πιό λεπτεπίλεπτων καί τρυφερών αίσθημάτων, σέ μιά 
περίοδο δπου ή έννοια τής άλληλεξάρτησης τών πραγμάτων έπε- 
βλήθηκε σ’ δλες τις σφαίρες τής άνθρώπινης σκέψης καί δράσης, 
ϊσαμε σημείο ταύτισης τών διαχωριστικών έννοιών (ύποκείμενο- 
άντικείμενο,'μορφή-ούσία, αίτια— τέλος) καί γενικά σέ μιάν έποχή 
δπου τά αίτια κι’ οί σκοπιμότητες τής άνθρώπινης δράσης καθα- 
λικοποιοϋνται στή συνείδηση τοΰ άνθρώπου, είναι συνειδησιακή 
άσυνέπεια καί μή όλοκληρωτική συμμετοχή στή ζωή τό νά έπι- 
μένουμε στόν σχεδόν παιδικό διαχωρισμό τών αίτίων καί τών 
σκοπιμοτήτων τής τέχνης, άπό τά αίτια καί τίς σκοπιμότητες τών 
άλλων πνευματικών έκδηλώσεων.
“Οπως κάτω άπό τήν έννοια τής έπιστήμης στεγάζονται διάφορες 
συγκεχυμένες, άν δχι άνομολόγητες προσπάθειες, έτσι κάτω άπό 
τήν έννοια τής τέχνης καταφεύγουν δλες έκεΐνες οί τάσεις πού 
μόνον λειτουργικά συγγενεύουν μέ τίς καλλιτεχνικές συνθέσεις 
τοΰ πνεύματος.
Ή  κατανόηση τοΰ ταυτόσημου τών περιοχών τέχνης καί έπιστή
μης, ή ίεραρχική άξιολογική ταξινόμηση τών διαφόρων έκδηλώσεων 
στίς περιοχές αύτές εΤναι πρωταρχικό σύγχρονο πνευματικό κα 
θήκον. Καθήκον πού θά έπρεπε νά άντιμετωπισθεϊ άπό ένα γε
νικό κριτήριο, πού θά ήταν «ή συνεχής διεύρυνση τής συνειδητής 
άφομοίωσης τοΰ κόσμου άπό τόν άνθρωπο καί ή κάθαρςη τοΰ 
ύποσυνείδητου ύποστρώματος άπό δλες τίς άντιθετικές πρός τόν 
συνειδητόν έλεγχο προωθήσεις, μέσω τής όλοκληρούμενης σύνθε
σης ένός ζωντανοΰ συνειδητοΰ δντος, δηλαδή μέσω τής άγάπης 
πού άποκαθιστά ούσιαστική ισορροπία μεταξύ γνώσης καί ζωής».

ΤΑ “ Κ Α Λ Λ ΙΤ ΕΧ Ν ΙΚ Α  ΝΕΑ ,,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Ν. ΠΑΠ Π Α. Ή  άληθινή ποίηση καί 

ή άλγημεία της.
AN. GIDE. Νίτσε. Μετάφρ. Ξ. Κα- 

ράκαλου.
Τ. Θ ΕΟ Φ ΙΛΟ Υ. Ή  κοιλάδα τών φυ· 

κιών (διήγημα).
Κ. Λ. Μ ΕΡ Α Ν Α ΙΟ Υ . Ούμανισμός καί 

έπιστήμη.
LO U IS  de BR O G L IE . Φυσική καί Φι

λοσοφία.
JEA N  COUTROT. Προβλήματα σύγ· 
άχρονου ούμανισμοΰ. 
θ . Σ Τ Ο Υ Ρ Δ Ε Λ Η .Ό  ρυθμός στή φύση 
“ καί στήν άνθρώρινη δημιουργία.

Μ Η Τ ΣΟ Υ  
Φο στά 
(ποίημα). 

Α Ν Τ Ν Ε Α  
Μοΰπε ό
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Η ΔΙΑΘΗΚΗ TOY FRANZ LISZT
Έκμεταλευόμαστε τήν εύκαιρία τής δημοσίευσης τοΟ κομματιού αύτοΟ, γιά νά έκψρά- 

σουμε μιά έσώτερη εύχή καί πίστη μας : Εϊθε οί άνθρωποι νά διάβαζαν δσο πιό συχνά 
μπορούσαν παρόμοιες σελίδες. Οϋτε ή ρασιοναλιστική προσπάθεια Εχει νά χάσει καί 
οΐ άφωτες ώρες τοΟ σύγχρονου άνθρώπου, θά γνώριζαν ϊσως ένα παλμό καί μιά ευγένεια 
ύπαρξης, πού σέ τελευταία άνάλυση ταυτίζονται μέ τΐς βαθύτερες άπαιτήσεις τοΟ πνεύματος.

ΐτήρχε δίκαια στή φύση της γιά νά 
ύποστεϊ εύκολώτερα δλο τό βάρος 
μου, πού άποτελοΰσε τόν πλοΰτο 
της καί τή μοναδική της πολυτέ
λεια...

ACH. D ELM AS Ή  σύγχρονη ψυχο.
λογία κι’ ή μεθολογία της.

R. MARIA R ]LKE. Τό ήμερολόγιο 
τοΰ Λώριτζ Μπρίγκε.

FR. H O ELD ERLIN . In Memoriam. 
Μετάφρ. Γιάννη Γ. Σφακιανάκη.

Λ ΥΓΙΖΟ Υ. Ύστερόγροί- 
ναυτικά μας τετράδια

Π λ Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ . 
παππούς μου ένα πρωΤ 

(διήγημα).
Μλήρης κριτική Βιβλίου. Μουσι

κής, θεάτρου κλπ.

. . . “ Οτι έχω κάμει καί δτι έχω 
σκεφθεϊ πάνω άπό δώδεκα χρόνια 
τώρα τό όφείλω σέ Έκείνη, ποΰ 
τόσο θερμά έχω έπιθυμήσει νά τήν 
όνομάσω σύζυγο — πραγμα στό ό
ποιο ή άνθρώπινη κακεντρέχεια 
καί οί πιό άξιοθρήνητες στρεψοδι
κίες άντιστάθηκαν ώς τώρα μέ πεί
σμα—στήν Ίωάννα-’Ελισάβετ-Καρο- 
λίνα πριγκήπισα Βιτγκενστάϊν τό 
γένος Ίβανόφσκα.

Δέν μπορώ νά γράφω τό δνομά 
της χωρίς ένα άνέκφραστο ρίγος. 
"Ολες μ·ου οί χαρές έρχονται άπ’ 
αύτή καί δλες μου οί λύπες πανε 
σ’ αύτή γιά νά καταπραϋνθοϋν. Συ· 
νεδέθηκε καί ταυτίστηκε άπόλυτα 
καί χωρίς διακοπή μέ τήν Οπαρξή 
μου, τή δουλειά μου, τις φροντίδες 
μου, τήν καριέρα μου—βοηθώντας 
μέ τΐς συμβουλές της, στηρίζοντάς 
με μέ τίς ένθαρρύνσεις της, έμψυ- 
χώνοντάς με μέ τόν ένθουσιασμό 
της καί μέ άφάνταστες φροντίδες, 
προβλέψεις, σοφά καί γλυκά λόγια 
καί έπίμονες προσπάθειες. Συχνά 
άπαρνήθηκε τόν έαυτό της, παραι
τούμενη άπ’ δ,τι τό έπιτακτικό ύ-

θά  ήθελα νά κατέχω μιά άπέ- 
ραντη μεγαλοφυΐα γιά νά ύμνήσω 
μέ ύπέροχες συγχορδίες αύτή τήν 
ύπέροχη ψυχή.

Αλλοίμονο ! Είναι ζήτημα άν κα
τόρθωσα νά ψελλίσω μερικές σκόρ
πιες νότες πού τίς παίρνει ό Ούρα
νός. “ Αν ώστόσο έμενε κάτι άπό 
τή μουσική μου προσπάθεια (στήν 
όποια άφοσιώθηκα μέ μιά έπιτακτι- 
κή όρμή έπί δέκα χρόνια) θά ήθελα 
νά είναι οί σελίδες στίς όποιες ή 
Καρολίνα, έχει τό μεγαλύτερο μέ
ρος μέ τήν έμπνευση τής καρδιάς 
της.

Τήν ικετεύω νά μοϋ συγχωρήσει 
τή θλιβερή άνεπάρκεια τών καλλι
τεχνικών μου έργων, καί άκόμα 
τήν άνεπάρκεια — τήν άκόμα πιό 
θλβερή— τών καλών μου προθέσεων 
τών άνάμικτων μέ τόσες έλλείψεις 
καί τόση διασπορά. Γνωρίζει τήν 
πιό άγωνιώδη θλίψη τής ζωής μου,
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Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ
Ή  Ανεύρεση τοδ κχθαροδ λυρυκοδ στοι·- 

χείου μέσα στή θάλασσα τής ποιήσεως 
ήταν άνέκαθεν μιά λεπτή κ ι’- επικίνδυνη 
Αποστολή. Καί στίς πιά ήρεμες έίποχές, 
στίς πιδ πάγιες λογοτεχνικές περιόδους, 
άκόμχ καί γ ι*  συμβατικές προσπάθειες 
ποιητών, γεννήθηκαν παρεξηγήσεις, δι
σταγμοί, παρερμηνείες καί υπερβολές. 
Γ Γ  αύτό εΐνε τόσο γνωστές ατίς έκάαιτο- 
τε νεώ'τερες γενεές,, οί διαστάσεις πού' 
δόθηκαν σέ έργα πχλαιότερα μέτριων καί 
Ασήμαντων ποιητών, καθώς καί ή ύποτί- 
μηίση καί ή χλεύη μέ τήν &ποία άντελή- 
φτηκαν τδ λυρικό μεγαλείο έργων ποιη 
τικών, ποδ άχτινοβόλησαν δστερα άπδ 
χρόνους λήθης καί κορνιαχτό παρανοή
σεις.

Σήμερα περισσότερο άίπδ κάθε άλλη 
έποχή, μέσα στδ πιδ καθολικό άντάρια- 
σμα, καθώς καί στδ χαοτικιδ παρουσία- 
σμα τδν πιδ απρόσιτων προβλημάτων τής 
τέχνης, ή Ανεύρεση τών γνήσιων λυρι
κών στοιχείων, ή άνχκάλοψη καί τδ πα- 
ρο·υσίχσμχ τής αληθινής ποιήσεως, εΤν* 
δν δχι .πράγμα Ακατόρθωτο καί Απροσ
διόριστο, τουλάχιστο· άσχολίχ κχί έννοια 
πού δικαιολογεί Ασχολία δλόκληρης 
ζωής.

Εϋικώ τερα σήμερα στήν Ποίηση, ή 
δυσκολία τής Ανχκχλύψεως τής άληθινής 
πο:ήσεως, έρχεται κυριώτερχ άπδ τά τολ 
μηοά κινήμχτχ τής έποχής μας, άπδ τήν 
ύστερική καί μέ γεροντίστικο πείσμα Α
μυνόμενη παράδοση κι·’ Από τδ άγνωστο 
καί τραγικά μεγαλόπρεπο aBpto, πού δια. 
φαίνετχι νά δομά κατ’ έπάνω μας δρο
μαίο. Ή  ποΓ-ηση έχει μιά περιοχή τόσο 
εύαάλχχτη. τόσο ρευστή, Χόσο άστατη, ή 
ποίΎίπη προσδιορίζεται (1έ άοχές καί προ- 
δποθέσεις τόσο δφογες, τόσο εύαίσθητες. 
τόσο τολμηοές, πο·\ δλχ τ* πλαίσιά της 
τοεηίΓουν σάν τδ θαυμάσιο ποωϊνά τοΠ 
Ρεκκπώ. πού τρέμεις μήν τελειώσει, ποδ 
?λχ τά )ύητ·ηο'χκιά. καί χνεπίλεπτα βά* 

—  -τ.
πού fTviki τΛ νά ιιήν αίσθάυουηπ τόν 
έοτοτόν μου Αντά£ιΛ rnc καί τό νάυ#ι 
’ένα  ιιπορέσει νΑ· ύφωθώ. νιά νά 
σταθώ έκεΐ στΐθ^οά. σ’ αύτΛ τ*ν 
ί^οή καί καθάρια σφητΐοα πού εΤ
ναι ή^πεοιονή τοΰ πνεύματός της 
καί τής άοεττΐς της . . .

"Οπως όφε^λω στήν Καρολίνα τό 
λίνο Λναθό πού ύπ^οΥει υέσοτ μου. 
έτσι ττϊς όφείλω έπίσηι- τά λ(να ύ- 
λικά άναθά πού ’ένα. μέ μ ι* λέ£η, 
τό λίνο πού fTurri κοτ! τό πολύ λίνο 
πού Ι'χω .. . Ύπάογει οττίι σύννοονη 
Τέχνη gva νόημα ένδοξο πιά καί 
πού θά εΤναι συνεχώς πιό πολύ : 
R icharde W ag n er.

Ή  μεγαλοφυΐα του μοϋ στάθηκε 
Μνας πυρσός. Τόν άκολούθησα καί 
ή φιλία μου γιά τόν Wagner διατή
ρησε, δλο τό χαρακτήρα ένός εύ- 
γενικοϋ πάθους. Μιά ώρισμένη έ
ποχή—πάνε δέκα χρόνια άπό τότε 
— είχα όνειρευτεΐ γιά τήν Βάϊμαρ 
μιά νέα περίοδο άνάλογη μέ έκείνη 
τοΰ Καρόλου · Αύγούστου, δπου ό 
Wagner καί έγώ, θά είμαστε οί κο 
ρυφαΐοι, δπως άλλοτε ό Goethe καί 
ό JSchiller. Ή  μικρότητα, γιά νά μή 
πω ή προστυχιά, ώρισμένων τοπι
κών συνθηκών, κάθε είδους ζήλειας 
καί παραλογισμοί, άπ’ εξω δπως 
καί άπό έδώ, έμπόδισαν τήν πραγ
ματοποίηση αύτοΰ τοΰ όνείρου . . . 
Ώστόσο, παραμένω μέ τά ίδια αι
σθήματα, διατηρώντας τήν ίδια πε
ποίθηση, πώς ήταν πολύ εϋκολσ νά 
κάνουμε τό δνειρο αύτό αισθητό 
σέ δλους. Καί παρακαλώ τήν Κα 
ρολίνα νά συμφωνήσει μαζύ μου, 
συνεχίζοντας μέ τόν Wagner τίς 
στοργικές μας σχέσεις μετά τό θά
νατό μου. Ποιός άλλος έκτός άπ' 
αύτή, θά μποροΰσε νά κατανοήσει 
τήν ύψηλή προώθηση, πού άποφα- 
σιστικά δόθηκε οτήν τέχνη άπό τόν 
Wagner, τό ιερό του αίσθημα τής 
αγάπης καί τής ποίησης ;

θη της, θαρρείς πώς ζυγιάζονται και με
τριούνται μονάχα μέ τδ Αστραποβόλο βά
ρος μιας δροσοστχλΟδας. "Ενα  ποίημιχ ή 
μιά Αδχμάντινη Αχτίνα τοδ Σείριου έ
χουν σχεδόν τήν ίδια χειροπιαστή ποιο
τική σημχσία. Μιά ποιητική πραγματο
ποίηση κ Γ  Ινα νυχτε.ρινδ τραγικό δράμα, 
φτάνουν άπδ τούς ΙΚ'.ους σχεδόν δρους. 
Πως λοΜίδν καί ιμέ ιποιά ιμΐέσα μπορεί κα
νένας μέ άσφάλειχ νά έρευνήσει τά ποιη 
τικά δεδομένα, νά τά εξελέγξει καί νά 
ξεκαθαρίσει τδ άληίθινό άπδ τδ κάλπικο;

Άμέσως —  άμέσως κατά συνέπεια S- 
χαμε &π’ δψει μας μιά δασ-.κή δικαιολο
γία γιά τδ πελάγωμα πού παρουσιάζεται 
αέ κάβε πνευματική γενηά, στά ζητήμα
τα καί τά προβλήματα τής ποιήσεως.

Σήμερα δμως ή ακαταστασία το3 προ
βλήματος τοΟ λ,υρισμοΰ ξεπερνάει κάίθε 
προηγούμενο. Καθώς ή έποχή μας γεν
νά τόσες άγνωστες προσπάθειες, καθώς 
δλα\τά ζωικά μας προβλήματχ ζηιτοϋν 
συνταραχτιικές καί θεμελιωτικές λύσε' ς 
καί τδ πελώριο θέμα τής ποιήαεως άχτι- 
νοδολεΐ μέ μιάν μεγαλειώδη καμπύλη 
πά,μφωτου μυστηρίου πάνω άίπό τΊρ κα
τάπληξη 8λο>ν μας. ’Αναζητήσεις, φιονές 
νέες, άντίδραση σκληρήι κ ι ’ Ιπι^ιονη, 
τρελλές αισθητικές πρωτοπορίες, άλλό- 
φρονα σχήματα γραφής, αισθήματα φλο
γερά κ Γ  άναταραγμένα δλα προσπαθούν 
νά έκφρχστοΒν ποιητικά καί μαζί μέ τήν 
ΐδιοτυιπίχ πού άνχζητοδν νά έμπεδώσοον, 
κάιμουν μιά αγωνιώδη κίνηση νά μάς πιει 
αο>η καί μάς παρασύρουν πιρδς τδ μ^ρος 
των. Φτάσαμε πιά στδ χάος. Δέν μπο
ρούμε πιά νά προσδιορίσουμε κανένα μο- 
τίιβο λυρισμού, δν είμαστε βέβαια άξιοι 
σοβαρότητας καί παρατηρητές μέ κάποιον 
όπλισμό. Γ·αΤΐ άλλοιδς ή τά διαγράφο
με δλα, ή άνακηιρΛσσουμε δλα μεγαλο- 
φυΐες! Δέν μπορούμε, λέω, νά έκφράΙοου- 
ue τελειωτικά κανένα συμπιέρακ^ια. Δέν 
ξέρομε κάν τί εΐνε ποίησηι πραγματική 
κχί τ! άν,ροβατισμδς καί άλχημία. Καί 
τδ πανδαιμόνιο τούτο γύρω άπδ τήν &σ- 
νοντική καί μακάρια Θεά τής ποιήαεως, 
δλοένα καί ζωηρεύει. Ποδ θά πάμε; Ποδ 
θ* φτάσει τούτη ή αχαλίνωτη ποιρεία γιά 
τάννωοτα καί τά χαοτ·κά φατικά τού 
εξώτερου κόσμου μας; Δέν Ιχω  άΐμφιβο- 
λίχ πώσ κάτι τό πολύ σ·ί·;ταοα·/*ικό καί 
κάίτι τδ πολύ μεγάλο κ»οφοιοεΐται γιά 
τήν αύοιανγ) ποίηση. Μά γιά τήν &ο* 
χ,οειάΟρται άγοίΛτίη πραιρινή γιατί μαζί 
υ έ  -δ Βχυιιιάσιο Ολικό πού ξένε’λ ’Τει χπο 
τήν λυοική ιι,ας ποωτοποοία, προβάλλεται 
κ Γ  Ινα φοβεοό καί κάκοσμο προϊόν άιπό 
τίιν άλνπιιεία τη ;.

'Ολόκληρη τήν άνανεωτική προσπάθεια 
τοδ λυρικού λόγ·ου περιορίζει, στιενοχω- 
ρεΤ καί μολύνει .τήν δ,ρα αύτήι, μιά ά- 
σύγκριτη κι* έπιπόλαιη προσπάθεια, γιά 
νά συγκεντρωθεί καί φυλακιστεί σ’ ίνα 
στενό κλοιδ άντιποι- τικής άσφυξίας, ή 
κχινούργιχ τίβη  τής ποιήσεως, στόν τί
τλο καί τήν αισθητική έπχνάστχοη πού 
άΐχούει στδ δνομα: ύ π ε ρ ρ β  α,λ ι σ μ  ό-ς. 
Ά π ’ τήν άρχή πρέπει νά ξέρει κάθιε πρα 
γματικά νέα καιρδιά πώς αύτό πού έρχε
ται σήμερα, πώς ή άνανέωβη των ποιη
τικών λόγων ε^ε τόσο βχθειά, ούαιαστι- 
»ή κ Γ  άνθρώπινη, ώστε δέ1; μπορεί πιά 
νά χωρέσει μέΙσχ σ’ έτο θετικούς προ·σδιο- 
ρισμούς κ Γ  ο̂ ίισθτγτκκιές σχολές, δσσδήπο- 
τε πλα·τειές" κ Γ  άν είνε. 'Ο ύπεΰ,ρεαλι- 
αμδς εΐνε ένα τεράστιο, Ινα θαυμάσιο 
καί μοναδικό κίνημα μέσα στήν ποίηση 
κ Γ  δσοδήποτε κ Γ  δν προκάλεισε τό γέ- 
λοιο καί τήν άρνηση άιπό τούς πε'.αμα'τά 
ρη®ες κχί τούς άνυιποψ'ί.χ'στους, Ιρριξε 
μέισχ στήν τέχνη γενικά Ιν χ  σπόρο τό
σης- γονιμότητχς, ώστε πολύς χώρος m ’ 
τήν έξαίσια περιοχή τής ποιήσεως νά 
βλαστήσει μέ λαιμπρό!τ.α!τχ άνθη. 'Εδωσε 
στήν ποίηση νέες άφετηρίες, νέο πχλ- 
μό, κχινούργιχ δραιση, άινχκίνησε μέ σφο 
διρότη'τχ τά τοπίχ, ξύπνησε ληθάργους 
αισθητικούς, άνοιγε τά σκοτεινά πα'ρά- 
θυρα τοδ κανονικοί συντηρητισμού οοαΐ 
τής γλυκερής άθωδτηιτας. Έ ρρ ιξε  jvfcx

Τοϋ κ. Ν. Π ΑΠ Π Α

στά χέριχ μας §να μέσο θαυμάσιο, ένα 
άπαράμιλλο δργανο νά δο!5με κχί νά κ ι
νήσουμε τήν ποίηση μέ τελείως καινούρ
για γραμμή. Μά δέν ήταν ποτέ δυνατό 
ν’ άποτελέσει μιά τελείωση, ένα σίκο- 
πό, κχί πρό πχντός μιά φυλακή, στήν 
όποια νά έκλείναμε διά παντός τήν πάντα 
'λεύτερη κ Γ  άντάΙρτιαχ ποί'ηση. Γιατί τό
τε δλος δ προορισμός τής τέχνης θάτανε 
τόισο μικρός! 'Ολάκερος δ δρόίμος τής 
ϊΕοιήσεως τόσο σύντομος! Κ Γ  αύτός δ 
προορισμός τοδ ύπερρεολισμού τόσο άνά- 
ξιος! Ό  υπερρεαλισμός εΐνε Ινχς δρό
μος άπ’ τόν bnoio πίερνάει ή οόΐώ- 
νιχ τέχνη. Ό  ί«ϊερρ·εαλισμδς εΐνε Ινα 
πλούσιο καί μαγικό μέσοι, πού πλούτισε 
τήν ποίηση, λάμπρυνε τή διάδρομή της 
κχί πού Θά μείνει κ ι’ αύτό τόσο. πίσω 
καί τόσο μακριά, δσο· άτέλιειωτος, μα
κρύς κχί μεγχλειώδης εΐνε ό δρόμος τής 
τέχνης.

Στήν Ελλάδα ή{Λε μέ μιάν δρμή χρή
σιμη κχί δημιουργική. 'Επεσε σέ μικρά 
κχί άΐδέξια χέρια, μά βρεΙθή ο̂αν κχί οί 
δΐξ'οι ποιητές, πού έδωσαν μέ τίς δ̂ νάΙ- 
μεις τους Ινα χρήσιμο πράιδειγμχ καί 
συνέτέλεσαν γιά κάποια δικαίωίσή του. 
"Ομως έδω καί λίγο και,ρό, τό1 δλο πρό1* 
'βλήμα τοδ κινήματος τούτου-, κινδυνεύει 
νά πάρει ενα δρόμο δλέθριο, άναδρομκκό 
κχί στχτικδ μαζί, νά περιορίσει τήν Τδια 
σημασία του κχί νά μείνει δλόκληρος δ 
ύπερρεαλί'σμδς Ινα άποστεωμένο ξερολ,!1- 
θι μιάς προσπάθειας μάταιης κχί χύχμη- 
ρής. Καί τή στιγμή τούτη άκριβώς πού 
δ μέγας σάλαγος χών άνθρώπινων δει
νών έτοΐ'μάζει τήν πιδ άνθρώπινη καί τήν 
πιδ συγκινητική ποίηση τοδ κόσμο» καί 
ποϋ άκριβώς θάγ©ι πάνω σ’ αύτή τήν προ
σπάθεια μιά δημιουργιικήι διοχίέτεψη τών 
6μιπειρ:·κι»ν κ Γ  αισθητικών διδα1γιμάΗ:ων 
μιάς καθαρής ποιητικής Ιίπαλτ^έφεως 
τοδ ύπεοΐεαλιστικοδ κινήαατος.

Δυστυχώς ή τελευ/ταία παρ Ι̂γιωγή ύτ 
περρεχλιστικών προσπαθειών τείνει νά 
ξεγυμνώσει άπό κάθε λυρική άμδροσία 
τά ποιητικά διαστήματα. Ό λοένχ καί 
λιγοστεύοντας τήν ψυ.χικόΐτητά του<, μέ 
μέσα ισχνά κχί κάτωι/ρα, πάνω σέ κχ- 
ρικχτούρες κχτάφυχρων κρυστάλλων, ζη 
τοδν vli σχεδιάσοι»-/ μορ®έε, ν’ Ανορθώσουν 
τοπιίχ καί νά θίξουν σίνήιιιατα μεγαθηρί
ων άκριβώς ϋκύ κιεΤ πού δέν πνέει οδτε 
ψίιθυρος άπδ ποίηίση κ Γ  άιπουΐσιάΐζει· κύριο 
λεν τικά δ μέγας άφταιγος άνθοωιπος, δ 
δλοένα κχί κατηιοοσίίζοντας ποόσ τις 
άντιΓωίκές καί έξωζωϊκές συνταγές ξέ
νιον Θεωρητ’κών, πού άλλα λένε καί γιά 
άλλους σκοπού; γράφίτηικαν, ξειφτίΟοντας 
ψυχικά, μή έχοντας ίσως καί 6αί)ύτε,οα 
κατχγ<ι>γικά κέντρα άηΓ τά δποϊ-α θά 
ΐ’ίποροδσχν ν’ χν>τλήίσοί)ν συγκίνηση άλη- 
θινή καί θέα έποπτική πρδς τούς κχθχ- 
ρούς ποιητικούς χώρους, καταφεύγουν σέ 
ψυινρά ιερογλυφικά συμπλέγματα στίχων 
πού άπχοτίζουν πιά μιά άλχημία. "ΕτΙσΓ 
πού σερβΤ'Ρετχι πιά δ ύπεοοεαλισ^ς, δέν 
Ιιδωσε Ινχ  κείμενο ποντικό βιώσιιυ,ο. μο- 
vw.Arapo άπδ «·εΐνα τ ’ άρχικά πού τέλεια 
τά δικαιολογούσε δ πει,οχ'Λχτΐ’3»ώς κ Γ  ή 
άνάγικη τής πραγαατώοείωτ Ivfec ποιητι- 
κοδ τ-ειράμχτος. Ά λ λ ά  τώρα πιά δ και- 
ρόσ τών πε'οχΊατισιιιών πέοασε. 'θ  ύπεο- 
οίαιλ'σμός θά έξετχσίτεϊ σή|Ίΐερα ηέ άλλη 
Μιχτιά. πα,ρά δταν τόν· εΐδαΐ'ΐε πιοό δεκαε- 
τ 'χ ί  νά εϊσο,ρμάει κχί στόΝ1 τόίπο μχς σάν 
vI'vywi·* πν?,’.»;ιατ·κδ —  κχί τ^ στΗεοινό 
πιά μάτι τόν έίε'τάΓει κχί τδν 6λέ*πει 
σ*ν --άτι πού έξελίχτηκε, σάν Ινα  μέσο, 
σά' ξεπερασμένο.

Είι.ι.χι άπόλυτχ βέβαιος τιώς δ δπερρε- 
αλισμΛς δέν ξ ίκ ίνφ ε  ποτέ νά κυριέψει 
τήν τέχνη καί νά τή, σκεπάσει σάν τέρ
μα δλΛκαιρη κχί νά τήν άκινητοποιήσει. 
"Οπως δλα τά μεγχλχ κι.νή'ματα στήν 
τέχνη, Ιφτχσε πάτνω βτήν ώρα πού είχαν 
μουχλιάσει τά ποιητικά λειβάί χ κ ι’ εί
χαν ξεραθεί τά τοπία τών δνειροπόλων, 
κ Γ  άχοδσαν φριχτά οί μονοτονίες τών 
καμπανιστών κ Γ  άρμονικών στίχων, πού 
έκλαιγχν τή μοίρα τοι>ς, καί ή ρ %  γιά

νά πλουτίσει κ ι’ δχι νά σταματήσει στά 
δριά του τήν ποίηση.. Καί ήρθε γιά νά 
μεγαλώσει τήν αποστολή τοδ ποιητή κ Γ  
δχι νά τδν κάμει σκλάβο ένός κινήμα
τος. Σήμερα δ ϋπερρεχλί'σμδς, μέ τό σφα 
λερό καί Ανώδυνο δρόμο πού τ.οδ δίνουν 
οί εξαντλημένοι κχί πεισματάρηδες σάν 
αντιδραστικοί, ποιητές του, καταντάει 
παρχσιτικός, ξεπεραισμένος κχί γδμίζει 
άπό ισχνές ακαταληψίες λόγων, σΠίερεο- 
•ΜποποιηΙμενων καί δχι μό·λον άλλά καί 
πιό κουραστικών κι άπ’τήν πιό άνούσ:α 
παράδοση.’Ενώ άντίθετα λιγοστές Εξαιρέ
σεις πού δονοδνται άπό γνήσια ψυχικά 
δγκατα καί ζηιοδν ν’ ανανεώσουν πρα- 
γΐμχτικά τή λυρική ιποίηση μέ λευτεριά, 
γενική κ Γ  άπρόσωπη θεώρηση, μέ τή 
βοήθεια τής πλούσιας πείρας καί τοδ υ
περρεαλισμού, σηκώνουν· κάποιες φωνές 
τόσο διαπεραστικές κχί όζύτατες, πού 
συγκλονίζουν βχθειά τούς αιώνιους Αν
θρώπινους πόθους. Οί άλλοι, Ιδίως ο! 
πχληότεροι έμειναν έκιεϊ στή ρίζα του>, 
στά πρώτα βήματά του κχί καθώς έχου
νε πιά χάσει καί τήν πρώτη ζεστασιά 
τής νεανικής των δρμής, κάτεβχίνουν στό 
στίβο μέ άλχημίες καί έξαλλα σχήματα. 
"Έτσι πού γίνεται μ ’ αύτούς, κοντεύουν 
νά μεταβάλλουν τό χώρο τοδ Οπερρεχλι- 
ίμοδ σέ χ'δέσποτίη περιοχή, μές στήν δ- 
ποίχ μπαίνει δ καθένας άνχίσθητος, 5άρ 
δα,ρος καί στεγνός νεανίας, γιά νά ά- 
ποκρΰψει τήν ψυχι-κή του άιπογύμνωση, 
πίσω άπό τά κρυστάλλινα κιγκλιδώμχτχ 
καί τήν λεπτεπίλεπτη άλχημία του. Τ ί 
φοβερός κλύδωνισμδς πού σοντχράΐσισει I- 
νχ τόσο νέο κχί φωτεινό πιοιητικιδ έφεύ- 
ρημχ, πού άλλοι λεπτοί κ Γ  αιθέριοι φρόν 
τισαν τόσο προφητικά νά τό π1ροσφέρο«ν 
στόν κόσμο! Αντίθετα μέ τή ροή τών 
γεγονότων, τή; ιστορίας, άντίθετα άπό 
τδ κύμα τής έξέλιξηις, προσπαθούν νά 
κρατήσουν στό· άοχικΙό στερέωμά του τόν 
ύπερρέαλισμΛ. πουναι ϊνα ακέριο κύμα 
άπό εναλλαγή κ Γ  ίξίέλιξη. Δέ ζήτησαν 
ποτέ νχ τόν προσαρμόσουν- πρός τόν άν
θρωπο, νά τόν πηγαίνουν βαθύτερα πρός 
τά ψυχικά μας καταγώγια, νά τόν συν
δράμουν μέ τό δράμα μας, νά τδν προσ- 1 
μίξουν μέ τόσα στερεά καί γεμ®τα χυ
μούς γεγονότα. Τόν δφι.σαν σπήν πρωτε'ΰ 
κή  πχγερόΐτητά του, κ Γ  άκόμχ τόν άδιυ- 
νάτισχν μέ τδ πλησίασμα σϊτήν άσθενική 
ψυχή των καί δταν ζήτησαν νά Τοδ δώ
σουν τό βάρος πο!) άναζητούσε ή έσωΐε- 
ρική του ύπαρξη, δρριςχν έκεΐ κά'τω σ*τίς 
ρ'ίζες του, Ινα ανούσιο ερμχ άπιδ πχγερή 
άσυγκινησίχ καί άπό πελώρια άπουσίχ 
άνθρώπ νη,ς ρύσίχς. Άκόίμα, μαζί μέ "τήν 
ποιητική του άιπογύμνωση, έχτισαν στόν 
ύπερρεχλισμδ τήν μόνιμη κατοικία των 
καί κάτω άπό τίς στοές του ζητούν τούς 
πιστού; νά προσέλθουν κχί νά κατοική* 
σουν. Σάν Ινα είδος... συνεταιρισμού, σάν 
μιά ένωση περίεργων σχέσεων καθώρι- 
σαν δλν$ τήν πελώριχ άποστολή μιάς 
ποιήσΒως τόσο νέας κχί τόσο πλούσιας. 
’Ονομάζουν ποιητές πού προσχώρησαν 
στόν ύπερρεχλισμό, ποιή>τές πού δούλε* 
ψαν μέ τήν επίδρασή του μά δξίω -Απ' 
χύτόν. Τ ί μασωνεΐες, τ! άλχημίες, Χί ά- 
σχημίες καί τί άσοβάρευτχ πράγμχτχ 
εΐνε αύτά; ‘Η  ποίηση περνά μ,ιά καμ>πή 
πού ή τροχιά1 της εΐνε έφάμιλλη σ’ I- 
κιχση καί κύκλο μ ’ έκεΐνα πού διαγρά
φει δ κ03μο_ς. Γιχτί μείνατε δλοι έσείς 
τόσο πίσω, τόσο μα,κρυά μας, άφοδ εί
χατε ξεκινήσει τόσο έγκχίρως; Ή  ποί'η
ση πού άνοίγετχι σήμερα μοσα άπό τά 
δπλα καί τά ερείπια, μέσχ άπό τις φρι
καλέες οίμωγές τών Θυμάτων τοδ άν- ' 
Θρώπου, Ιχ ε ι άλλη ιρωνή, Ιχ ε ι  άλλον 
τόνο, Ιχ ε ι δλλα σχλπίσμχτχ. Ή  μονο
μέρεια τών άλχημιών καί τών παγετώ
νων τής πεισμχτώβικης δμυνχς στήν άρ· 
χική εΐ,σροή τοδ ύπεριρεχλισμοδ, εΐνε χεί 
ρό·τερη άπΙό τή μεγαλύτερη μετριότητχ 
τής παρχδόσ'εως. Ό  πλοδτος τοδ κινή
ματος αύτοδ θά πλουτίζει πάντα Τήν 
ποίηση πού άνεβαίνει άπό τά κορμιά τ<3ν 
πόλεων καί τών στρατάπεδων’ γεμάτη ί- 
πό τήν ούσία τοδ άνθρωπιομοδ.

■Οί νέοι πού ξεκινούν μού γεμίζουν τήν 
καρδιά αισιοδοξία. Τούς βλέπω μέ τό 
θχυΙμάσ·ο Ινστιχτό τους νά δρίΐσκοντχι κα 
λά—καλά ατό δρόμο τους. Δέ γελαστή» 
καν άπδ τίς παρατιμονιές τής γενιάς

A N D R E  G I D E

Ν Ι Τ Ζ Ε
ΑΓΑΠΗΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
Θά λάβετε μέ τδν ίδιο ταχυδρόμο δυό 

χονδρά β-βλία τού Νίτσε. Μπορεί νά μή  
τά διαβάσετε. Θέλω δμως νά τά έχείτε 
τουλάχιστον. Εΐνε τό μικρό μου 8ώρο 
τού Γεννάρη.

Θά προτιμούσα* βέβχια, αύτό είν’ αλή
θεια, νά σάς στείλω χουρμάδες άπό τό 
βάθος τού Ά λ γ Γερίου,, δπως δκανχ μέ τό
ση'; εύχχρίστησηι τά περασμένα χρόνια. 
Αλλοίμονο! Τό ΙΙχρίΙαι μέ κρατεί άκό- 
μη, κ Γ  ή σκέψη δτι θά μπορούσε νά μ ’ 
εδρει, άκόμη Ινας χρόνος έιδώ πέρα, θά 
ήταν άρκετή γιά νά μέ κάνει ιάΐξ.ολύ- 
πτητο.

Πόσο λυπούμαι πού δέν μπορώ νά μι
λώ γιά άμμοοδιές καί φοίνικες: Ε ΐμχ ι 
πιό κχτάλληλος γ ι ’ αύτά τά πράγματα 
πχρά γιά τή φιλοσοφία... Άπομακρύν- 
Θηκχ δίχως άπδ τό θέμα μου, γ Γ  χύτό, 
άς ξχνχγυρίσουμε στόν Νίτσε, άγαπητή 
φίλη άν σάς φαίνομαι βχρύς, συχώρε- 
σέ με.

Χρωστιούνται ευχαριστίες στόν κ.'Ερ- 
p'bto Άλμπέρ, πού μάς δίνει τέλος πάν
των τδν Νίτσε μ α ς  καί μάλιστα σέ μιά 
πολύ καλή μετάφραση. Πόσον καιρό τόν 
περιμέναμε ! Ή  άνοπονομονηβία ,μάς έ
κανε νά συλλαβίζουμε κ Γ  δλας μέσα.στό 
πρωτότυπο, —  διαβάζουμε τόσο άσχημα 
δμως τούς ξένους!

“ Ισως ήταν πρ^τ^ώτερο δμως, πού 
έκανε τόσον καιρό νά φανεί αύτή ή με
τάφραση: χάρη σ’ αύτήν τήν οδυνηρή 
καθυστέρηση, δεχτήκαμε τήν επίδραση 
τοΰ Νίτσε πιό μπροστά άπό τήν έμφάν ί
ση τού έργου του' κ Γ  Ιτσι τό Ιργο του 
πέφτει σέ έδαφος προέτοΊμασμένο- δια
φορετικά ύπήρχε κίνδυνος νά σημειώσει 
άποτοχίχ’ τώρχ δέν· έκιπλήττει πιά, άν
τίθετα δικαιολογεί αύτή τήν έπΐί&ρχση. 
αύτό πού φανερώνει πρό πάντων τό έργο 
τοδ Νίτσε, εΐνε τό μεγαλόβιριειπο καί εν
θουσιαστικό του σφρίγος. Δέν ήταν δ
μως δλότελα Απαραίτητο" γιατί μπορού
με σχείδόν νά πούμε, δτι ή έπίιδρχσηιΤοδ 
Νίτσε ενδιαφέρει περισσότερο κ Γ  άπότό 
έργο του ή μάλλον δτι τό έργο του· Ιχ ε ι 
σημχσία γιά τήν έιπίδραση πού άσρίιεί 
μονάχα.

Καί μ ’ δλα ταύτχ δμως, τό έργο τού 
Νίτσε ' παρουσιάζει έ νδ ,·χφέι?ο ν, γιατί ή 
έιπίδρχση πού άσκεΐ γινόταν Αφορμή νά 
πχρερμηνεΰεται. Πρέιπιει γιά νά κχτα- 
λάβουμε καλά τόν· Νίτισει, νά κυρίειυθούιμε 
άπδ τδ πάίθος του καί μπορούν· νά τό κχ-

μας. Είδαν άμέσως έκεΐνο πού ύπήρχε 
κατάδαθα κχί γεμάτα, άνακάλυψαν τήν 
δλόϊση πορεία πού τούς καρτερεί καί ξε
κίνησαν. 'Ο Νίκος Γκάτσος, δ "Εκτωρ 
Κχκναβάτος, δ Δ. Πχπχδίτσας, χνήκουν 
στή χορεία τών νέων·, πού άριπχξαν άπ’ 
τήν καρδιά ,τήν άτ^οστολή τής ποιήσεως. 
Πρέπει δμως άκόμα νά προχωρήσουν. Ν ’ 
άποτινάιξουν τά λίγα φτερά τών νυστα
λέων υπόλοιπων καί τών έιπιροών καί νχ 
τρχβήξουν πιδ άποφασιστικοί, πιό άκά- 
θεκτοι πρδς τήν ούσιαστική κ ι’ άνθρώ
πινη ποίηση. ‘Ωριμότερος, Ανθρώπινος, 
δ πρώτος μεταπολεμικός ποιητής είνε δ 
Θ. Σγουρδέλης. Τά ποιήματά του κλεί
νουν· δλους τούς πόθους, δλες τίς άγω
ν ίε ς, δλα τά προβλήματ α ένός σημερινού 
άνθρώπου —  πόση πείρα, πόση ποίησηι, 
πόσος άνθρώπινος συνωστισμός μέσα. στίς 
σελίδες αύτοδ τοΰ ποιητικού μονόλογου! 
Μέ τούς κυμχτισμούς μιάς καινούργιας 
τεχνοτροπίας, μιάς φωνής σπαραχτικής, 
πλουτισμένης μέ ισχυρούς τόνους, γεμά
τους κάποτε άπό· πόνο καί άπόγνωση, διε 
γείρει μέσα μας κόσμους άπό μακρονούς 
καί κοντεινούς, γ,εμά!τους άπό δράματα. 
Αιπό τέτοιες σελίδες διακρίνεις καθαρά 
τήν ποίηση, τήν γνήσια λυρική ούσία καί 
καταλαβαίνεις, μέ δποιδήποτε μάσκχ κ Γ  
δν σοΰ προσφερθεϊ κατόπι, τήν άλχημία 
της. 'Ω , ποίηση, ώ Θαυμάσια μητέρα τών 
Αληθινών άνθρώπων, έν δνόματί σου θ’ 
Απολογηθούν κάποτε δλοι οί άνθρωποι...

Ν ΙΚ Ο Σ  Δ. ΠΑΠΠΑ2

τορθώσουν αύτό, μόνο τά πνεύματα τά 
προετοιμασμένα άπό Ινα. είδος έμφυτου 
προτεσταντισμού ή ,ίαναενισμού' τά πνεύ
ματα τά δποΐα τ&ποτα δέν θεωρούνε τό
σο φρικτδ δσο τό σκεπτικισμό ή ρτά δ- 
ποϊα δ σκεπτικισμός, καινούργια μορφή 
θρησκείας, πού Αποδιώχνει μισητόν ίρω- 
τχ, προστατεύει _δλη τή Θέρμη μιάς τοί- 
στης. Νά γιατί, τέτοια εύφυή καί εύ
στροφα πνεύματα, διπως τοΰ κ. Ντέ Βο- 
ζέβα πέφτουν έξω: μερικές άπό τίς με,- 
λέ'τες πού έγραψε γιά τόν Νίτσε, (©έν 
μιλώ παρά γιά τίς πιό Αξιόλογες), προ 
δίνουν τόσο τόν· Νίτσε, δσο καί τόν έαυ
τό του. Θέλησε .νά ίιδιεί σ’ αύτόν Ιναν 
πεισαμιστή: δ Νίτσε δμως, είνε πρό παν 
τός Ινας πιστός· δέν· μ^ιόρεσε νά ίδεΐ στό 
έργο του πχρά γκρεμίσματα, καί έρείπια.: 
χύτά υπάρχουν, άς είνε δμως εύχαριστη- 
μένοι, γιατί αύτά Ακριβώς μάς έίπιτρέ- 
πουν νά οικοδομήσουμε! Έρειπώνου-ί μό
νο, αύτοί άκριβώς πού μάς Αποθαρρύνουν 
καί μάς ελαττώνουν τήν1 πιίίστη μας στή 
ζωή... «Θέλω τόν πιό· περήφανο άνθρω
πο, τδν πιδ ζωντανό, τόν πιό Αληθινό 
θέλω τδν κόσμο καί τόν θέλω Α κ έ ρ ι ο  
καί τδν θέλω άκιόμη περισσότερο κ Γ  ά
πό Ακέριο, τδν θέλω γιά ιπάντα καί 
κραυγάζω άκόρέστχ: Πάλι! Καί δχι μο
νάχα γιά μένα μόνο, άλλά δλοκληρωτι- 
κιχ γιά ιιένα, .τόν- θέλω' σ’ δλη του τήν 
έκταση, τόν θέλω κατά βάθος δικόν μου, 
γιατί μοδ εΐνε άναγκαΐος δλόκληρος δ 
κόσμος ■—  μοδ είνε άπόλ'/τχ αναγκαίος 
— γιχτί τοδ εΐμχι κ·.·’ έγώ άναγίκχΐος —  
κχί γιατί τόν θειορώ Απαραίτητο γιάΤόν 
έαυίτό μου.

Ναί δ Νίτσε γκρεμίζει' κχτχστρέφει, 
δχι δμως δίχως θάρρος' καταστρέφει μέ 
σκληρότητα, μεγαλόπρεπα, περήφανα, 
ύπεράνθρωίπχ, δτιιως Ινας καινούργιοςκα- 
τχκτητής πού βιάζει πρ'ίίγμχτχ γερχσμέ- 
να. Ή  φλόγα πού τόν κατέχει μετχδίνε- 
ται καί στούς άλλους γιά νά οικοδομή
σουν. Τδ μίσος γιά τήν Ακινησία, τήν 
Ανάπαυση, γιά κάίθε τι πού μικραίνει 
τήν άξίχ τής ζωής, γιά κάθε τί πού τήν 
ρίχνει σέ Αδράνεια, σέ νάιρ,κιη, αύτό ά- 
κριβώς είν’ εΜεϊνο ιπού τδν· κά-;ει νά 
γκρεμίζει τείχη καί θόλους: «Νά μή δη
μιουργείς παρά μέ τόν δρο νά ιπλουΐτί- 
ζεις σέ άντχγωνισμούς, λέει, νά μή μέ
νεις νέος παρά μέ τόν δρο ή ψυχή σου 
νά μήν άναπαύε'ται, νά μήν είπιθίυμεϊς 
τήν άδράνεια». Καταστρέφει τά γερα- 
αμένα πράγματα καί δέν οίκοδοιμει στή 
θέση τους καινούργια, αύτός, —  άλλά 
κιάνει κάτι περισσότερο: δημιουργεί έρ- 
γάτες. Γκρεμίζει γιά νά ζη̂ ήοε>ι· Απδ 
τούς έργάτες πού δημιουργεί περι’σσό’τε- 
ρα· τούς σπρώχνει σέ έργα μεγάλα.

Τό Αξιοθαύμαστο, αύτό πού τούς γε
μίζει τόν ίδιο. καιρό Από χαρούμενη ζωή, 
εΐνε δτι γελά μαζί μ ’ αύτούς, στή μέση 
τών ερειπίων, δτι αΛέρνει μ ’ δλη τουτή 
δύναμη. Ποτέ δέν· εΐνε πιό γεμάτος Από 
ζωή, παρά δταν πρόκιειται νά γκρεμίσει 
τά θλιβερά καί θνητά πράγματα. Κάθε 
σελίδα του εΐνε, στήν περίπτωση αύτή, 
γεμάτη άπό μιά δύναμη (δημιουργική- μ«- 
νήματα Απροσδιόριστα χνακινοΰντχι' προ 
νοεί, τρέχει, προκαλεΐ —  καί γελά. —  
Έ ρ γ ο  θαυμαστό; ’Ό χ ι —  πρόλογος δ
μως Αξιοθαύμαστων ϊίργων. Γκρεμίζει δ 
Νίτσε; Έ ! λοιπόν κ ’ ύστερα! ΟΙκοδο- 
μεΐ, —  οίκοδομεϊ, σάς λέγω! Οίκοδομεϊ 
μέ δλες του τίς δυνάμεις,

θά ήθελα νά σοΰ έπαινέσω πολύ τό 
μικρό βιβλίο τοδ Λιχτενμπέρζε, ποδχε ι 
γράψει γιά τδ Νίτσε. “Αν δέν μιπορεΤτ* 
νά διαβάσετε rb i  Τβιο τό Νίτσε, τό βι
βλίο αύτό άκριβώς, εΐνε άγααίητή Α γ 
γελική, αύτό πού θά σάς συμβούλευα νά 
διαβάσετε. Θά .τ*κανα μ ’ δλη μο<υ τήν εύ- 
-/αρίιστηση, δν κ^ϋποιχ ττνευματική άτολ- 
μία δέν είχε κ ά « ι τόν συγγραφέα νά 
διαπραγματευτεί τό θέμα του μέ σχ©δόν 
πάρχ πολύ μεγάλη εύσυνειδησία. Ναί, 
γιά νά μιλήσουιιε καλά γιά τδ Νίτσε, 
χρειάζεται περισσότερο πά|Θος καί λιγό
τερο σχολεΤο' περισσότερο πάθος πάντο

τε, καί συνεπώς λιγότερος φόβος. Τά τε
λευταίο κεφάλαιο, πού μπορεί νά Θεω
ρηθεί σάν συγκεφαλαίωση καί πού είνε 
Αφιερωμένο στή μελέτη τού Νίτσε στό 
σύνολό του, ψάχνει νά βρει πού. εΐνε κα
λός, πού εΐνε κακός —  κ.τ .λ . Ίσοστα- 
Θμιςει, προσδιορίζει, Ασφαλίζει. Ό  Νί
τσε παρασύρει· πίσω τοο βλ’ αύτά τά τό
σο τρομακτικά πράΙγματα ! ’Εάν λοιπόν 
κυριαρχεί ό φόβος,' προτιμώ ν’ Ακούσω 
καλλίτερα, δτι Απορρίπτουν τό Νίτσε δ- 
λοκληρωτικά, παρά νά βλέπω νά έπιϊο- 
κιμάζωνται τά καθησυχαστικά μονάχα μέ 
ρη τού έργου του. Αύτά είνε μέρη έ-,ός 
συνόλου. Ή  μετριοπάθεια κχτχργεϊ τδ σύ 
νολο αύτό. Καταλαβαίνω φυσικά, δτι δ 
Νίτσε προξενεί φόβο, οί ίθέες δμως, ποΰ 
δέν προκαλοδν Απδ μιας έξαρχής καμμιάν 
αντίδραση δέν είνε καθόλου Αναμορφωτι
κές,

"Ολ’ αύτά δέν θά ήσαν Αρκετά γιά νά 
μέ κάνουν νά κριτικάρω αύτό τό μικρό 
βιβλίο' τδ κάνω δμως, γιά μερικούς π δ 
ιδιαίτερους λόγους: μερικοί άπό τούς φί
λους σας, τούς χριστιανούς Βέβαια, μπο
ρεί έξ αίτιας αύτοΰ τοΰ βιβλίου, νά φαν- 
τασθοΰνε τδ Νίτσε γιά «κανέναν έξαιρε- 
τικά θλιβερό άνθρωπο». Κ ι ’ αύτό, δπως 
Θά τό Αναγνωρίσετε καί σείς, εΐνε δλότε
λα Αντίθετο πρός τήν πραγματικότητα, 
γ Γ  αύτόν πού Ίψχξε νά βρει τή χαρά Α
κόμη κχί μέσα στήν τρέλλα καί τήν έ- 
ίύμνησε μέσα σ’ δλες του τις όδύνες, γ Γ  
■αύ'τόν τόν άλτ^ινό, μ ’ δλη. τή σημασία 
τής λέξης, μάρτυρα, νά ^Λάσει στό ση
μείο νά φανεί στά μΰτια μερικ©ν, σάν 
«.κάποιος υπερβολικά θλιβερός άνθρωπος». 
Δυοτυιχώς βμως ή χριστιανική χαρά δύ
σκολα παραδέχεται άλλη μορφή χαράς 
έκτός Από τή δική της: μή μπορώντας 'Λά 
τήν αφομοιώσει μιά τέτοια χαρά, τΐήν άρ 
νείται.

«‘’’ Εργο βαθειά θλιβερό», λέει έπί^ης 
δ κ. 'Γ.ε Βιζέβα καί Θά ποΰν Ακόμη, 6* 
•στερ’ άπδ καιρό, κ·Γ άλλοι. ’’Ηταν κατΑλ. 
ληλος δ καιρός γιά νά έκ®ο§εΐ αύτή ή 
μετάφραση!

Ε ίν ’ αρκετά αύτά τά &υό βιβλία (1) 
γιά νά μάς κάνουν νά γνωρίσουμε, τόν 
Νίτσε, μιά καί τδ ίδιο πράγμα Θά κα
τόρθωνε καί δλόικληρο τό έργο του, μέ 
μίαν άξιοθαύμαστη μονοτονία. Δώδεκκ 
τόμοι άπό τδν ένα στόν άλλον, τίποτα τδ 
καινούργιο- δ τόνος μόνον αλλάζει, γ ί
νεται π.δ λυρικός καί πιό τραχύς, πιό 
πχράφορος. ·

Άπό-τδ πρώτο του Ιργο, (Τ ή  Γ  έ ν νγμ 
σ η  τ ή ς  τ ρ α γ ω δ ί α ς ) ,  Ίνα άπό ΐά  
ώραιότερχ, δ Νίτσε έκδτ,λώνετχι καί δεί 
χνετχι αύτός πού θά εΐνε καί κατόπιν: 
δλες οί μελλοντικές του ιδέες βρίσκονται 
έκεΐ .ατό σπέρμα τους. Άπιό τότε τδν κα
τέχει μιά ζέση πού .πάει ν’ Αγγίξει δλο 
του τό είναι, πού πάει ν’ αιποτεφρώσε·; 
ή νά λυώσει κάθε τι πού δέν μπορεί νά 
βαστάξει σέ τόση φλόγα.

Τό Ιργο δμως ένός φιλοσόφου εΐνε 
μοιρχία μονότονο’ καμμιά έκπληξη μέσα 
σ’ αύτό. “ Ενα αυμπέρασμα εφαρμοσμένο 
στόν ίδιο τόν έαυτό του- καμμιά άντίφα- 
ση πού δέ Θά μπορούσε νά θεωρηθεί άιπό 
μιδς εξαρχής σάν σφάλμα. «Τό πνεΰιμχ 
χτίζει τό σπήτι του, λέει ό "Εμερσον, 
τό σπήτι δμως φυλακίζει τδ πνεΰμα». 
Σύστημα κλειστό· ή στερεότητα τών μαν- 
δρν:οίχων πού τό περιτριγυρίζουν τοΰ δί
νει τήν δύναμή του- 8έν τούς χάνουν πο
τέ άπό Τά μάτια τους τούς μανβρότοι- 
χους... έκτός δν ή προσήλωσή τους αύτή 
έγκυμονεϊ κινδύνους: νομίζουν δτι βγή
καν άπό τδ σύστημα, δτι Απχτήθηκαν, 
Αμα. διαπιστώσουν· δτι ξεπέρχσαν τούς μαν 
δρότοι/ους. Άπατώνται! Πώς άπατήθη- 
κα; «Ποιός άπχτδτχι έδώ;» —  Έ να ς  φι 
λόσοφος δέν Απατά ποτέ, πχρά τούς Αλ
λους... Δέν άπχτοΰν ποτέ, παρά τούς 
άλλους.

(1 ) Πέρ* άπ" τό καλό καί τό κακό. 
Έ τβ ι, μίλαγε δ Ζαρατούστρας.

Καί δ Νίτσε αύτοφυλακίζεται' αύτός 
δ παράφορος, αύτός δ δημιουργός, σπαρά 
ζει μέσχ στό σύστημά του, πού τυλίγεται 
Απ’ δλες τίς μεριές Απάνω του, δπως Ι-- 
να δίχτυ. Τ6 ξέρει καί κοκκινίζει γιατί 
τό ξέρει, Αλλά δέν βγαίνει μέσ’ Απι’ αύ
τό- είν’ Ινα λιοντ&ρι μέσα σ’ Ινα κλουβί 
κουναβιοΰ. Τ ί μπορεί νά εΐνε πιό δραμα
τικό Απ’ αύτό: Τά μέσα πού χρησιμο
ποιεί εΐνε ξένα’ τί σημασία δμως έχει; 
Ά ν  .καί καλλιτέχνης, δέν δημιουργεί- ά- 
ποδείχνεΓ άποδείχνει μέ πάθος. Άρνεί- 
ται τόν όρθολογισμό καί πείθει. Άρνεί- 
ται μέ πάθος μάρτυρα. Μερικές φορές τδ 
Ιργο του δέν εΐνε τίποτ’ άλλο παρά πο
λεμική δώδεκα τόμοι πολεμική- Ανοίγει 
κανείς στήν τύχη’ διαβάζει δτιδήποτε- ά
πό τή μ;ά σελίδα ώς τήν άλλη είνε δλό
τελα ίδιος τό πάθος μόνο Ανανεώνεται 
καί ή άρρώστεια τό τροφοδοτεί’ πουθενά 
γαλήνη· παν τοΰ τό ϊιργο του Αποπνέει 
χωρίς Αμφιβολία ένα μίσος, Ινα  πάθος 
φλογισμένο. Σ ’ αύτό, λοιπόν, τό .σημείο 
έπρεπε νά καταλήξει δ προτεσταντισμός; 
Τό πιστεύω, καί νά γιατί τόν θαυμάζω’ 
μέ τήν μεγαλείτερη έλευθεριότητα.

Είμαι πολύ .προτεστάντη.ς δ ίδιος, καί 
γ ι’ αύτό θαυμάζω πί|ρα πολύ τόν Νίτσε, 
ώστε δέν τολμώ νά μιλήσω δ ίδιος γ Γ  
αύτό. Προτιμώ ν’ Αφήισω νά μιλήσει δ 
κ. Φουϊγιέ. Τό 1895, έγραφε στήν ’Επ ι
θεώρηση τών δύο κόσμων. (2)

«"Ο προτεσταντισμός άπά τότε πού έ
γινε πιδ άντιφαστικός Από τόν κχθολι- 
κισμό τδν ίδιο, σκέφτηροε ν’ άντιτάξει 
στήν καθολική στασιμότητα τήν ιδέα τής 
έλεύθερης έρευνας. "Οταν τά κατώρθω- 
σαν αύτό, οί προτεστάντες κέρδισαν τήν 
“■ΡΧήι —  τχυτόχρονχ δμως κατχστραφή- 
κανε. Μέ τόν τρόπο αύτό %ϊχανε πετύχει 
τά θάνατο τών Αντιπάλων τους’ γιατί σε 
μιά θρησκεία άλυσσοδεμένη άπό τόν ίδιο 
τόν δαυτό της καί δέσμια στά παρελθόν 
της, δπως μιά προθεσμία μέσα στά δριά 
της, ύψώσχνε μιά θρησκεία ελεύθερη·, 
προοδευτική, ίκανή γιά κάθε τί πού ή 
έλεύθερη έπιστημονική έρευνα τή» πρόσ- 
φερ!ε. Κ Γ  Ιτσι, μιά καί δέν ύπήρχε κα
νένας περιορισμός στήν ελεύθερη έρευνα, 
δημιουργούσαν μιά θρησκεία δίχως δρια, 
•συνεπώς άόριστη, συνεπώς άκατανόητη, 
ή δποία δέν θά ήξερε τήν ήμέρα, δποό 
ή ελεύθερη έρευνα θά τής έφερνε τόν ά- 
Θεΐσμό, μιά θρησκεία πού δ£ν Θά ήξερε, 
έάν δ Αθεϊσμός βγαίνει μέσ' άιπό τόν ίδιο 
τόν έαυτό της ή δχι· δημιουργούσανε μιά 
θρησκεία ποδταν μοιραίο νά έξαφανισθεί 
μέσα στόν άόριστο κύκλο τοϋ φιλοσοφι- 
σμοδ, πού αύτή ή ίδια τδν είχε άνοίξει. 
'Ολόκληρη ή έλεύθερη σκέψη;, δλος δ 
φιλοσοφισμός, δλη ή διανοητική άναρ- 
χία, θά βρισκόντουσαν μέσα στόν προτε
σταντισμό, τή στιγμή πού Θά έπαυε νά 
εΐνε καθαρός καθολικισμός».

Αύτή ή κατάσταση βεβαίως, δέν εύνο- 
εΐ διόλου τήν στασιμότητα καί καμμιά 
άλλη κατάσταση δέν βρίσκεται σέ μεγα
λείτερη άντίθεση μ ’ αύτήν. Τίποτα δέν 
είνε πιά άντίθετο πρός τήν κατάσταση 
αύτή, άπό τοδτες τις φρίισεις, (σχολα
στικές βέβαια), τοδ Βοσσουέτου, πού βρ£ 
ακονται μέσα στις Π ο ι ρ. α ν τ ο ρ ι κ  έ ς 
τ ο υ  έ π ι σ τ ο λ έ ς .

Απόδοση: ΞΕΝ . I .  Κ Α ΡΑ Κ Α Λ Ο Γ
Τ--------------

(2 ) Μελέτη γιά τόν Αύγουστο Κόντ, 
1η Αύγούστου 1895.

(Ή  συνέχεια στό έπόμενο)
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Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΦΥΚΙΩΝ
Διήγημα τοϋ κ. Τ· ΘΕΟΦΙΛΟΝ

Ό  άνθρωπος είχε έρθει ενα πρωί 
μαζί μέ τόν ήλιο. Είχε περιπλανη- 
θεϊ άσκοπα, βουλιάζοντας τά πόδια 
του στά φύκια. Κάπου-κάπου σή
κωνε τό κεφάλι του πρός τόν ού- 
ρανό, σάν νά άναζητοΰσε £νοί κά
ποιο σημείο στά μεγάλα άσπρα 
σύνεφα πού κυλούσαν ήρεμα. Ύ 
στερα συνέχιζε τήν περιπλάνησή 
του παρατηρώντας τίς λακοΰβες 
πού άφηνε βαδίζοντας.

Τίποτ’ άλλο άπό εναν άνθρωπο 
πού βάδιζε καί περιπλανιόταν στήν 
κοιλάδα τών φυκιών. Τίποτ’ άλλο. 
"Ομως έκλεισα μέ βία τό παράθυρο 
τής καλύβας μου καί κάθισα_κοντά 
στήν φωτιά. ’Εγώ ήμουνα έκεΐ μέ τή 
φωτιά μου. Δέν περίμενα κανέναν 
οϋτε σήμερα, ουτε αΟριο, οϋτε τήν 
άλλη μέρα, οΰτε τήν άλλη, οΰτε τίς 
βλλες. . Q.

Οί ψαράδες, άργά τό μεσημερι, θα 
γύριζαν καί γιά λίγο στήν κοιλάδα, 
θά άκούγονταν φωνές καί φασαρία, 
καί θά γυάλιζαν τά ύγρά πόδια 
τών ψαράδων, τά ψάρια καί τά μου
σκεμένα δίχτυα. "Υστερα ολα πάλι 
θά Ιπεφταν σέ ήσυχία καί σέ φθι
νοπωριάτικη νάρκη. Ό χ ι , δέν περί
μενα κανέναν.

Πλησιάζω στό παράθυρο καί 
τό μισανοίγω. Είναι έκέΐ άκίνητος 
τώρα. Κυτάζει πρός τό βάθος δπου 
δέν ύπάρχει τίποτ’ άλλο άπό άέρα 
καί δρίζοντα. Ξανακλείνω μέ βία 
καί σχεδόν μέ θυμό τό παράθυρο. 
Βάνω τήν κατσαρόλα μέ νερό στήν 
φωτιά. “Ίσως χρειαστώ κανένα τσάι, 
λέω. Είναι χειμώνας πιά. Πλησιάζω 
καί χαϊδεύω τήν άκρη τοϋ χονδρού 
κούτσουρου πού σιγοκαίει. Μπορώ 
νά καπνίσω, άλλά μπορώ καί νά μήν 
καπνίσω. "Οπως θέλω κάνω. Είμαι 
μέ τήν φωτιά μου στήν καλύβα μου. 
θέλω νά μπει φώς καί άνοίγω τό 
παράθυρο. Ίσα-ϊσα γιά νά μπει 
φώς. ” Ας στέκει Μνας άνθρωπος 
έκεΐ πέρα καί τσαλαβουτά στά φύ
κια. ’Εγώ  άνοίγω τό παράθυρο τής 
καλύβας μου γιά νά μπει φώς.

’ Εχει τώρα τά χέρια στίς τσέπες, 
καί μέ τό κεφάλι γερμένο άνάμεσα 
στούς ώμους κυτάζει χάμω. θά  κυ- 
τάζει ίσως ενα φρέσκο φύκι ή,Ίσως 
£να ξερό. Μπορεί δμως νά μήν κυ- 
τάζει καί τίποτα. "Εφτασε στήν 
κοιλάδα τών φυκιών χωρίς πράγ
ματα καί χωρίς περιέργεια. Καί 
έγώ £χω τό καλύβι μου καί τήν φω
τιά μου. Αύτός δμως πώς ξεμά
κρυνε ώς έδώ; σκέφτομαι.

Βρίσκω πώς τό νερό είναι λίγο 
στήν κατσαρόλα καί τήν γεμίζω. Τί 
άλλο νά κάμω τώρα γιά νά περά
σει ή ώ ρα; άναρωτιέμαι. Καί τί 
κάνω κάθε μέρα Γλέω φωναχτά, κα_ί 
τινάζομαι πάνω. Πρέπει νά βγω 
καί νά περπατήσω λίγο. ‘Η κοιλάδα 
χωράει καί έμένα καί τόν άλλο. 
Τόν ά λλο ; Ναί, είτανε καί Μνας άλ
λος στήν κοιλάδα τώρα, πού δέν 
ήτανε ψαράς, πού δέν εΤχε πράγ
ματα, πού δέν τόν γνώριζα, πού 
στεκόταν έκεΐ πέρα καί έχανε τόν 
καιρό του μέ τό νά κυτάζει τά φύ
κια καί τόν άέρα. ’Ανοίγω λοιπόν 
τήν πόρτα καί βγαίνω έξω.

Κάνει κρύο. Είναι ?ιά  χειμώνας. 
Ό  δεύτερος χειμώνας, μουρμου
ρίζω. Προχωρώ πρός τήν θάλασσα 
άφήνοντας πίσω μου τήν καλύβα 
μου. Δέν μπορώ φυσικά νά στερηθώ 
τόν περίπατό μου έπειδή Μνας άν
θρωπος στέκεται σάν κολόνα έκεΐ 
πέρα. Προχωρώ άφοβα χωρίς νά 
βλέπω πρός τό μέρος του. Γ  ιατί νά 
βλέπω ; ’Εγώ είμαι Μνας γαληνεμέ
νος άνθρωπος, πού δέν περιμένει 
άπρόοπτα, καί πού είναι ό δεύτε
ρος χειμώνας πού θά περάσει έδώ 
στήν κοιλάδα. Δέν λυπάμαι γιά τί
ποτα. Δέν περιμένω καμιά χαρά 
ΐ&ιαίτερη. Δέν έχω βιβλία, οϋτε

πιάνο, οΰτε άναμνήσεις. Καί τό λέω 
μέσα μου πολλές φορές αύτό : Οΰτε 
άναμνήσεις! Αύτός έκεΐ ομως γιατί 
ήρθε στήν κοιλάδα; Ποΰθε ήρθε; 
άπό τόν δρόμο ή άπό τήν θάλασσα ; 
"Ας ήρθε άπ’ δπου θέλει; λέω σχε
δόν φωναχτά. Καί τινάζω τό ποδι 
μου καί σκορπίζεται στόν άέρα Μνας 
σβώλος άπό φύκια,πού λαμπυρίζουν 
χαρούμενα στόν κρύο ήλιο.

Συλλογίζομαι τό νερό στήν φωτιά, 
θά  έβραζε πιά. Καί ήτανε γεμάτη 
ή κατσαρόλα. ’Αλήθεια τί τό ήθελα 
τόσο νερό ! Δέν πείραζε δμως. θά 
έχυνα τό μισό καί θά έφτιανα ενα 
καλό τσάϊ. Μοΰ τό ειχε φέρει ό νέος 
ψαράς μέ τό άλλοίθωρο μάτι χτές 
άπό τήν πόλη. θά  μπορούσα βέβαια 
άζημίωτα νά προσφέρω λίγο τσάι 
καί στόν άνθρωπο, θά  μπορούσα 
βέβαια. Ά λ λά  γιατί νά άρχίσω σχέ
σεις μέ ξένους; "Ομως δέν ήτανε 
καί σωστό νά χύσω τό νερό μιά κι 
Μνας άνθρωπος στέκεται έκεΐ πέρα 
μέ τά πόδια βρεγμένα άπό τήν ύ- 
γρασία τής κοιλάδας. ’ Ας είναι, 
λέω. "Ενα  ποτήρι τσάϊ, καί ϋστερα 
θά τοΰ πώ εύγενικά πώς έδώ βρα- 
δυάζει γρήγορα, καί πώς θά έπρεπε 
νά βιαστεί νά γυρίσει στό χωριό ή 
τέλος νά πάει πρός κάπου.

Είναι έκεΐ μπρός μου καί μέ κυ- 
τάζει. Καί τόν κυτάζω. Σέ  δλη τήν 
κοιλάδα δέν άκούγεται τίποτα. Ή  
θάλασσα είναι άκίνητη καί σιω
πηλή σάν μολύβι. Είναι μόνον ελα
φρά χρυσωμένη άπό τόν πρωινό 
φθινοπωριάτικο ήλιο πού τόν φιλ
τράρουν τά παχυά άσπρα σύνεφα.

Είμαι Μνας γαληνεμένος άνθρω
πος καί δέν περιμένω τίποτα τό α
πρόοπτο. Ώστόσο σιωποΰμε. Καί 
κυταζόμαστε σοβαρά σάν νά είχαμε 
ορίσει συνάντηση έκεΐ πρίν άπό έ- 
κατό χρόνια. Καί τίποτα δέν μου 
φαίνεται καινούργιο. Σάν νά είμα
στε παληοί γνώριμοι' μόνον που 
στήν έκφραση τοΰ βλέμματος αΰτου 
ήταν κάτι πού δέν γνώριζα. Σάν 
μιά έξωφρενική περιπέτεια νά τοΰ 
είχε άφίσει μιά άξέχαστη πείρα, 
μιά ιδιαίτερη γνώση τών πραγμά
των.

Είναι πού έχω ξεσυνειθισει τους 
άνθρώπους, σκέφτομαι. “ Εχω βάλει 
τσάϊ καί γιά σάς, λέω. Σάν νά μήν 
είχε ψάξει στά φύκια, στόν ούρανό, 
καί στόν άέρα πάρά γιά μένα, 
στράφηκε καί ξεκίνησε πρώτος γιά 
τήν καλύβα. ** *

Πίνουμε τσάϊ πλάι στήν φωτιά καί 
καπνίζουμε. Έ χ ε ι  πλησιάσει τά 
πόδια του στήν φωτιά καί εχει μισό- 
κλείσει τά μάτια του. Κάτω όμως 
άπό τά βλέφαρα διακρίνω άκόμα 
τήν Ιδιαίτερη πείρα.

θά άσχοληθώ μέ τίς καθημερινές 
μου έργασίες. Τοΰ έδωσα τσάι, τε
λείωσε. Μήπως περιμένω έγώ τί
ποτα τό άπρόοπτο ; Ό χ ι , βέβαια. 
’Αλλά θυμάμαι πώς δέν έχω «κα
θημερινές έργασίες». Ώ ς  τό με; 
σημέρι πού θά έτοιμάσω τό φαι 
θά περάσουν ώρες. Καί νά, πού δέν 
μπορώ νά θυμηθώ τό πώς περνώ 
κάθε μέρα τίς ώρες αύτές. Καί δ· 
μως πρέπει κάτι νά κάμω. Δέν 
μπορώ νά κάθομαι και νά τόν κυ
τάζω έτσι άκίνητο μέ τά μισόκλει- 
στα μάτια του. Γ  ιά νά κάμω κάτι, 
ξαναβάνω νερό στήν κατσαρόλα.

— Φαίνεστε πολύ κουρασμένος, 
λέω. ,

’Ανοίγει τά μάτια και χωρίς να 
γυρίσει πρός έμένα, λέει.

— Ναί είμαι λίγο κουρασμένος. 
Εύχαριστώ γιά τό τσάϊ καί γιά τήν 
φωτιά.

Χ μ ! Καί ή φωνή του δέν μέ πα
ραξενεύει. 7Α, άν μπορούσα νά βρώ 
μέσα μου, κάπου στίς άναμνήσεις 
μου, αύτή τήν ιδιαίτερη πείρα τοΰ

βλέμματός του θά ήσύχαζα. θα  
μοΰ ήτανε τέλεια γνωστή, καί θά 
παρέμενα ό γαληνεμένος άνθρωπος, 
πού δέν μπορεί νά περιμένει τίποτα 
τό άπρόοπτο.

— Μέ συγχωρεΐτε, λέω, δέν εχω 
οΰτε βιβλία, οΰτε πιάνο γιά νά πε» 
ράστε τήν ώρα σας. ’Εγώ θά άσχο
ληθώ μέ τό σπήτι- μέ συγχωρεΐτε. 
“ Ηξερα πώς δέν έπρεπε να τό πώ 
αύτό. Ή ξερ α  πώς δέν είχα τίποτα 
νά κάμω. Ώστόσο τό είπα. Γ  ιατί ; 
Γιατί μίλησα στόν άνθρωπο αύτό 
γιά βιβλία καί γιά πιάνο, _έγώ πού 
θά ζήσω τόν δεύτερο χειμώνα στήν 
κοιλάδά άνάμεσα στόν ούρανό καί 
τά φ ύ κ ι α  ; Τί, περίμενα λοιπόν άκό
μα άπρόοπτα;

Καί κάθομαι έτσι μέ τό πηγούνι 
στά γόνατα καί αισθάνομαι τήν 
λαύρα τής φωτιάς στό πρόσωπό μου, 
καί κλείνω καί έγώ τά μάτια.

Συλλογίζομαι τήν εικόνα μου έτσι, 
δπως είμαι καθισμένος, χαμένος σέ 
κά-ιιοια γωνιά τής γής, στήν έρημη 
κοιλάδα τών φυκιών, κοντά σέ λίγη 
φωτίτσα, πού τήν είχα άναζητήσει 
σ' δλη μου τήν ζωή. Καί αΐσθανομαι 
οίκτο γιά μένα, γι' αύτό τό άνθρω- 
πάκι τό σβωλιασμένο κοντά στο ά- 
ναμένο κούτσουρό του. Τώρα έχω 
φωτιά, καί θά μπορώ νά έχω δλον τό 
χειμώνα. Καί έπειτα θά έρθει ή ά
νοιξη, καί θά μπορώ νά κολυμπώ 
κάθε μέρα, καί νά ξαπλώνομαι^ στά 
ύγρα φύκια άγνάντια στόν ήλιο, 
χωρίς άναμονη καί χωρίς καμιά 
βιασύνη. Κ ι’ έπειτα . . · Ά λ λ ά  δέν 
είχα σκεφθεΐ γιά έπειτα. Λογάριαζα 
πώς δλα θά ήτανε άπλά, καί πώς 
θά περιπλανιόμουν έλεύθερα έδώ 
κι’ έκεΐ, καί πώς σιγά-σιγά θά γι· 
μουνα Μνας γαληνεμένος άνθρω
πος. Κι’ δλα πήγαιναν καλά ώς 
που ήρθε αύιός καί είδα πώς είχε 
μιά άγνωστη σέ μένα πείρα. Καί 
ολα άλλαξαν. Καί ξαναμίλησα γιά 
βιβλία καί πιάνο.

— Γιατί ήρθατε έδώ, ρώτησα χω
ρίς νά άνοίξω τά μάτια, γιατί ήρ
θατε ;

"Α κ ό υ σ α  τήν φωνη μου τρα χεία  
κα ί βρα χνή . Α ύ τό ς  σ ιω π ούσε, κα ί 
δέν ά κο υ γό τα ν  παρά τό έλαφ ρό 
τσ ιτσ ίρισμα  τοΰ κα ιομ ενου  ξύλου .

—  Γ ια τ ί ήρθα τε έδώ; ξα να ρώ τησα  
κα ί ά νοιξα  τά μάτια  μου.

Δέν είδα ποτε άνθρωπο νά κυτα- 
ζει μέ τόσο οίκτο έναν άλλο άν
θρωπο. Τό μέτωπό του ήταν ρυτι
δωμένο καί τό στόμα του έπίμονα 
κλεισμένο. Τό βλέμμα του μόνον 
όλόκληρο βυθισμένο σέ μένα με 
λυπόταν καί ήξερε. Ηξερε πράγ
ματα πού δέν ήξερα. Είχε   ̂ ζήσει 
ώρες πού δέν είχα ζήσει. Κι όμως 
μοΰ ήταν γνώριμος, πολύ γνώριμος. 
Τότε κατάλαβα πώς τόν περίμενα.

Τόν περίμενα άπό πρίν άπό τότε 
πού ζοΰσα άμάμεσα στούς άνθρώ
πους, άπό τότε πού είχα βιβλία, 
άπό τότε πού περίμενα το άπροοπο.

Τόν είχα άναζητήσει θερμά καί 
ύπομονητικά τίς νύχτες, δταν χα
νόταν μέσα μου τό νόημα του μο- 
χθου τών άνθρώπων,' καί έχανα τό 
νόημα τοΰ μόχθου μου. Τόν είχα 
άναζητήσει γιά νά μέ στηρίξει μέ 
χήν άγνωστή μου πείρα του. Άλλά. 
δέν είχε έρθει. Καί ήταν τώρα έκεΐ 
πλάϊ μου μέ τό τεράστιο βλέμμα 
του καί τήν άφταστη πείρα.

Είχαμε παραμείνει σιωπηλοί πολύ 
ώρα. Καί έκλεισα πάλι τά μάτια 
μου. Καί ή σιωπή ήταν πιά βαθειά 
γιατί αύτός σιωπούσε. ’Έ τσ ι μιά 
στιγμή έγώ μουρμούρισα σιγανά- 

— Λοιπόν, τί ξέρετε ;
Καί συνέχισα άμφιβάλλοντας άν 

μέ άκουγε. ,
 Τί μπορείτε νά ξερετε πιό πολυ;
Καί τόν ρώτησα γιατί μέ λυπό

τανε. Ποιός μποροΰσε νά λυπάται

Μναν άλλον! Καί γιατί δέν είχε έρ
θει πρίν, δταν τόν άναζήτησα; Ή 
ταν Μνα πρωί δταν τόν άναζήτησα 
τό πιό πολύ. Δέν ήταν μιά νύχτα μέ 
σκοτάδι καί άγωνία. "όχι, ήταν Μνα 
πρωΐ μέ πολύ ήλιο. Στεκόμουνρτήν 
μέση τής πόλης, δρθιος, καί οί άν
θρωποι περνούσαν γύρω μου. Καί 
τούς παρατηρούσα έκπληκτος σάν 
νά τούς έβλεπα γιά πρώτη φορά. 
Είχαν άφήσει κάποια νύχτα τους. 
Καί συλλογιζόμουνα τήν νύχτα τους. 
Άπ ό ποιά νύχτα έβγαιναν στό πρω
ινό αύτό; Τό άναρωτιόμουνα σάν νά 
μήν είχα γνωρίσει καμιά άνθρώπινη 
νύχτα άκόμα. Καί άκόμα άναρωτιό
μουνα τί θά έκανα τήν ήμέρα αύτή. 
Κάτι θά έπρεπε νά κάνω.

Καί έμενα άκίνητος μέ τά χέρια 
στίς τσέπες, μπρός στήν μεγάλη κα
θεδρική έκκλησία. Ό  "Ηλιος έπαιζε 
μέ τά πολύχρωμα βιτρώ καί μέ τήν 
πλατίνα του άλεξικέραυνου. Καί αί· 
σθάνθηκα τά μάτια μου ύγρά. Δέν 
είχα ναό, δπου νά έπικαλεσθώ. OJ 
άνθρωποι περνοΰσαν-περνοΰσαν ένώ 
άκόμα μάζευαν τά άπορρίματά καί 
τά σκουπίδια τής νύχτας. Μπορεί 
τό πεπρωμένο.τών άνθρώπων νά εί- 
ναι ναός, ελεγα( άλ,λά οι ίδιοι οι 
άνθρωποι δέν είναι. ’Ά ν  ήσαντε θά 
έπρεπε νά ήμουνα λοιπόν καί έγώ, 
καί θά έπρεπε νά έπικαλεσθώ τόν 
έαυτό μου. Καί χαμογέλασα σ’αύτή 
τήν σκέψη. Νά έπικαλεσθώ τόν έαυ
τό μου ! Καί χαμογέλασα σέ κά
ποιον άνθρωπο. Και δέν ήταν παρά 
Μνας διαβάτης· Καί γινόμουνα μι
κρός, άσήμαντος, Μνα τοσούτσικο 
όντακι μέ βρεγμένα μάτια. Καί τόν 
άναζήτησα. Καί δέν ήρθε.

Τό πρόσωπό μου καίει άπό την 
λαύρα τής φωτιάς καί κρατώ τήν 
άνάσα μου, γιά ν’ άκούσω τήν άνά- 
σα του, καί δέν άκούω παρά ενα 
μακρυνο βούϊσμα τών χρόνων πού 
είχαν πλημυρίσει τήν καλύβα μου 
καί δλη την κοιλάδα.

θά  άνοίξω τά μάτια μου, ειπς*. 
Ναί πρέπει νά φύγω _ γιά άλλου 
τώρα. Δέ μπορούσα νά ύποφέρω τό-ν 
οίκτο τού βλέμματός του καί τήν 
σιωπή του. Ε ίμα ι πιά βουτηγμένος 
στόν ιδρώτα, τά ρούχα μου κολλά
νε στό δέρμα μου, καί τό προσέχω 
αύτό. Και τό μουρμουρίζω" « I ά 
ρούχα κολλάνε στο δέρμα μου»· 
Ή ξ ε ρ ε  τί θά πει αύτό ; όα πει πώς 
ύπάρχει φωτιά καί πώς κάνει ζέ
στη. Αλλά καί τότε, καί τότε πριν. 
κολλούσαν τά ροΰχα μου άπό τόν 
ιδρώτα. "Οταν ήμουνα κουρασμέ
νος καί δέν είχα λουτρό στο σπίτι.

Διασχίζεις όΛην τήν πόλη μέ τά 
ποδιά. Είχες πάει νά παρηγορήσεις 
Μναν ταπεινωμένο ή νά άκούσεις τό 
Ρέκβιεμ τού Μόζαρτ, κι' δταν φτά
νεις στό σπίτι σου είσαι καταίδρω- 
μένος, καί δέν έχεις λουτρό. Αύτό 
είναι δλο. Κι' ακόμα_ δταν είσαι 
ίδρωμένος δέν μπορεί εύκολα να 
σοϋ χαϊδέψει τό χέρι ή τό μέτωπο 
ένα γυναικείο χέρι. Ναί, αύτό εί
ναι όλο. Έ κτος  άν σ :ο πουν κιό
λας. ’Ά ν  σοΰ ποΰν πώς κολλάς καί 
σέ παρακαλέσουννά μην τό ξεχνάς. 
Είναι άπλό. Άκούς τό Ρέκβιεμ, 
περπαπάς, ιδρώνεις καί δέν πρέπει 
νά χαϊδέψεις καί νά περιμένεις κα
νέναν, καί μέσα σου φωνάζουν οί 
άνθρωποι καί τά χάλκινα : Hex j 
Rex I Καί τότε μπορεί νά συμβεΐ 
νά χάσεις τό νόημα τοΰ μόχθου τών 
άνθρώπων καί νά χάσεις τό νόημα 
τού μόχθου σου. ^Άλλά αύτός Οέν 
μποροΰσε νά ξέρει τίποτα πιό 
πολύ πάνω σ’ αύτό.

— Τί ξέρετε άκόμα πιό πολύ, λοι
πόν ; μουρμούρισα.

Ούτε τότε μίλησε. Ωστοσο ήξερε 
πώς δέν μποροΰσα νά άνοίξω τά 
μάτια μου άν δέ μιλούσε.

(Συνέχεια °τήν 10η σελίδα)

ιι  · .
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Ή  διαυγής καί κατά ενα τρό
πο ιεραρχημένη, ταξινόμηση! τών 
συγχρόνων επιστημονικών δεδο
μένων δέν παύει ώστόσο νά δημι
ουργεί τήν ιδιαίτερη προδλημα- 
τολογία τής έπιστήμης. *Η πλή
ρης κατανόσηση τών επιστημονι
κών πραγματώσεων δέ εΐνε δυνα 
τόν νά προελθεί άπό τήν τμημα 
τικήν αναφορά στήν καθεμιά άπ’ 
αύτές, ουτε καί εΐνε δυνατόν νά 
έξαρτηθεΐ άπό μόνη καί καθ' έ- 
αυτή τήν τρέχουσα ωφελιμιστική 
της σχέση, πρός τόν άνθρωπο. ’Ό 
χι γιατί ή ωφελιμότητα της, εκδη
λώνεται άνισομερώς ουτε γιατί ή 
προσήλωση πρός τό τμήμα εΐνε 
διασπαστική γ ιά  τήν αναγκαία 
έννοια τοΰ συνόλου, άλλά γιατί 
πέρα άτι’ τήν ανακούφιση καί ά
πό τή σχετική, θετική γνώση υ
πάρχει ό βαθύτερος, ό οΰσιαστι- 
κώτερος πνευματικός λόγος, δ 
καθολικώτερος ώφελιμισμός πού 
εΐνε κίνητρο πρωταρχικό καί δά
ση θεμελιώδης γ ιά  τήν πορεία 
τοΰ ανθρώπινου πνεύματος, πού 
εκδήλωσή του εΐνε καί ή έπιστή- 
μη. Αύτή ή οδυνηρή άλλά καί με
γαλειώδης κατακτηση τοΰ χώρου 
τοΰ κόσμου μας δέ μπορεί νά πε
ρικλείεται μονάχα στόν φευγα
λέο πόθο ικανοποίησης εφήμερων 
αναγκών. Ή  κατοχύρωση τής ζω 
ής καί τών άνθρώπινων πραγμα
τοποιήσεων εΐνε στοιχειώδες καί 
Εμφυτο μέλη μα γιά  τήν έπιστήμη 
δπως καί γιά  κάθε άνθρώπινη 
σκέψη καί δραστηριότητα γιατί 
αύτό εΐνε προϋπόθεση καί αφετη
ρία γ ιά  τό αδιάκοπα εξελισσόμε
νο καί όλοκληρούμενο πνεΰμα. Ή  
αποστολή τής έπιστήμης δέν έ- 
ζαντλεΐται στή διευκόλυνση τών 
S ιολογ ικο κοινωνικών απαιτήσε
ων τής καθημερινής ζώης, άλλά 
στή δυνατότητα σύλληψης τοϋ έ- 
σώτεοου νοήματος τής ύπαρξης, 
στίς δυνατότητες συνειδητής προ- 

- σαρμογής τοΰ άνθρώπου στόν κό 
σμο πού τόν περιβάλλει, ποαγμα 
πού άποτελεΐ τόν καθολικώτεοον 
ωφελιμισμό. Κ ι’ ένώ κατά δάση, 
μ’ αύτόν τόν τρόπο θρυμματίζε
ται, κάθε άνθρωπο κεντοισιιός καί 
ανθρωπομορφισμός, αντίθετα υ
πογραμμίζεται μέσα στήν κλίμα
κα τών δντων, δ άνθρωπος. “Η  κα 
τάκτηση τής πρωταρχικής αϋτης 
ένότητας: άνθρωπος—κόσμος, αύ 
τό φαίνεται νά εΐνε δ σύγχρονος 
προσανατολισμός γιά  τήν έπιστη- 
,υονική μεθοδολογία.

Μόνον θεωρώντας έ'τσι τήν έ- 
πιστήμη, μόνον κατανοώντας πώς 
ή μέθοδός της δέν εΐνε μιάν άπλίϊ, 
μέθοδος ταξινομιστικών διαδικα
σιών, άλλά ή τολμηρότερη τοπο
θέτηση τοϋ γνω σιολογικοΰ ζητή
ματος. μπορούμε νά έκτιμήσουμ,ε 
τήν βαθύτατα άνθρώπινη σημα
σία της. Ή  έργαστηριακή ποοο- 
Φοοά τοϋ έπιστήμονα τών ή με
ρών μας, πού συγκεντρωμένος 
πάνω στήν πιό άπειροελάχιστη 
συγκρότηση τοΰ μικρόκοσμου, δ
πως κι’ ή πρώΐη ανύψωση τών 
βλεμμάτων πρός τό Εναστρο σύμ
πλεγμα τοΰ μακρόκοσμου, ή πρώ 
τη αύτή άνάταση ποΰ Εγινε άπό

Τοΰ κ. κ .  Λ . Μ Ε Ρ Α Ν Α ΙΟ Υ

τίς γόνιμες κοιλάδες ή τά ερημι
κά  οροπέδια τής ’Ανατολής, έδώ 
καί χιλιάδες χρόνια,δεν είχαν άλ
λο σκοπό καί αιτία παρά ν’ ά- 
παντήσουν στήν πρώτη καί στήν 
ύστατη άγωνία τής άνθρώ'πινης 
συνείδησης στή σύλληψη τοϋ κα 
θολικού νοήματος τής ύπαρξης. 
Μόνον ετσι γίνεται κατορθωτό 
γιά  τήν έπιστήμη νά ξεπεράσει 
τό εφήμερο τής ανθρώπινης προ
σωπικότητας καιί νά άφομοιώσει 
τό καθολικό καί ένιαΐο πού πε
ριέχει δ άνθρωπος σάν ενσάρκω
ση τών συνειδητών δυνατοτήτων 
γνώσης.

Ή  γνώση δέδαια αύτή οϋτε 
μπορεί νά προκαθοριστεί, ουτε 
πολύ περισσότερο μπορεί ποτέ ή 
πορεία της νά τερματισθεΐ. Σ έ  
κάθε περιοχή τοϋ έοουτοϋ μας καί 
τοΰ κόσμου πού γνωσιολογικά 
κατακτούμε τόσο καί πιό πολύ 
διευρύνεται καί διοιστέλλεται ή 
παράσταση πού έχουμε γ ιά  τόν 
κόσμο. "Οπως δέν μπορούμε νά 
συλλάδουμε εξάντληση τοΰ σύμ
παντος ετσι δέν εΐνε δυνατόν νά 
συλλάδουμε καί εξάντληση τής 
συνεχοϋς καί προοδευτικής γνω- 
σιολογικής καί όντολογικής άνα- 
προσαρμογής μας σ’ αύτό. Τό ο,- 
τι, δπως συμβαίνει τΙς περισσό
τερες φορές, ή πιό πρόσφατη ε
πιστημονική άποψη εΐνε άντίθετη 
καί άνατρεπτί'κή γιά  κάθε άλλη 
ποογενέστερη, δείχνει, πώς άκρι- 
δώ'ς, άν ή έπιστήμη: μετρηθεί μέ 
τήν γωνία τής περιωρισμένης ώ- 
φελιμιιστικής άνανκοοιότητας χά
νει κάθε άξια, ένώ άντίθετα άν 
κριθεΐ άπό τήιν καθολική της ώ- 
Φελιμιστικότητα δηλαδή τήν κα 
θαρή πνευματική της άποστολή, 
ή άδιάκοπη έξέλιξη! τών άντιλή- 
ψεών της εΐνε έγγύηση γ ιά  τήν 
πνευματική αύστηίρότητα τής 
γραμμής της καί τής μεθοδολο
γ ικές  της συνέπειας. Ή  προκα
τάληψη καί δ δογματισμός δχι 
μόνον εΐνε ξένα, άλλά καί άσυμ- 
δίδαστα, γιά  τήν έπιστήμη. Τό 
άνθρώπινο πνεύμα σάν δψιστη 
καί συνθετώτερη έκφραση καί 
λειτουργία  τής ζωής δέ μπορεί 
νά καθηλωθεί σέ πάγια πλαίσια, 
οΰτε καί νά καθοδηγηθεί άπό ά
καμπτα princip ia , Τό κατ’ έξο- 
χήν άπειρο στοιχείο, τό άνθρώπι
νο δηλαδή πνεύμα, μόνο στόν α
πέθαντα έλεύθερο χώρο τρϋ ά- 
πείοου μποοεΐ νά κινηθεί. *Η σνε 
τικότητα τίΐς έπιστημονικής γνώ
σης εΐνε άκριδώς ή λειτουργική 
έκδήλωση αύτής τής αδιάκοπης 
άναποοσαρμογής τών γνωστικών 
μας ικανοτήτων στήν πολύπλοκη 
ύφή, τοΰ άπειρου.

Γνωρίζοντας τόν κόσμο γνωρί
ζουμε τόν άνθρωπο. Καί <χύτό ά- 
κριδώς εΐνε τό κεντρικό πρόβλη
μα τής σύγχρονης έπιστήμης πα
ρά τίς πιθανόν μεθοδολογικές δι
αφορές μετοίξύ αακρόκοσμου καί 
μικρόκοσμου. "Υστερα άπό αιώ
νες τμηματικών κατακτήσεων, 8- 
στερα άπό έπίμονες έρναστηρια- 
κές καί θεωρητικές άναθεωρή- 
σεις ή έπιστήμη προβάλλει τήν

άνάγκη τοΰ συντονισμού τών με
θόδων καί τών επιστημονικών 
δραστηριοτήτων, γιά  τή συντή
ρηση καί τή διαφύλαξη^ τής άν- 
Θρώπινης προσωπικότητας. Ή  
συνθετικά συγ'κλίνουσα ροπή τών 
επί μέρους έι^ιστημονικών πρα
γματοποιήσεων Ερχεται σάν Επι
βεβαίωση τής άρχής πώς δ άν
θρωπος εΐνε μιά σύνθεση, τής ό
ποιας αυξάνουμε τίς δυσκολίες 
κατανόησης, δσο είμαστε περι- 
ωρισμένοι στήν κατάτμηση, καί 
στόν καταμερισμό τής έμπιστημο- 
νικής Ερευνας άνεξάρτητα άπό 
μιά  γενικότερη θεωρητική σύνθε
ση τής έπιστήμης.

Μόνον τώρα γιά  πρώτη φορά 
διαφαίνεται κάτω άπ:’ τήν ψυχρό
τητα καί τήν λιτότητα τών έπι- 
στημονικών εκφράσεων κα ! δια
τυπώσεων, κάτω άπό τό φαινομε
νικά άκατανόητο καί μυστηριώ
δες σύμπλεγμα τών έργοοστηρια- 
κών μελετών καί τών θεωρητι
κών γενικεύσεων ή φλογερή καί

άκοίμητη στοργή γιά τόν άν
θρωπο καί ή σχεδόν ύποχρεω- 
τική άναφορά τών έπιστημονι- 
κών έργασιών πρός τήν άνθρώ
πινη προσωπικότητα.

"Ετσι μ’ αύτό τό πρίσμα, άπ’ 
αύτήν τή συνθετική άντιμετώπι- 
ση τής έπιστημονικής μεθόδου 
καί ούσίας προκύπτει σάν ά
νάγκη ή έπαφή καί ή συναλλα
γή κάθε πνευματικής συνειδη
τής ή άσυνείδητης δραστηριότη
τας μ’ αύτό πού όνομάζουμε 
έπιστημονικό πνεΰμα καί άντί- 
στροψα—  προκύπτει σάν άναγ· 
καιότητα—  ή έπαφή καί ή συν
αλλαγή μ’ δλες τίς άνθρώπινες 
έκδηλώσεις τού έπιστημονικοΟ 
πνεύματος. ’Ά ν  τό «ζειν» δέν 
έξισώνεται μέ τό «γνωρίζειν», 
τό «ζεΐν» δέν ύπάρχει χωρίς 
τό «γνωρίζειν» καί άντίστροψα.

Κ. Λ. Μ ΕΡΑ Ν Α ΙΟ Σ
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Του LO U IS  de B R O G L IE  Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

Τό δρθρο αύτό είναι ποόλονος στό βιβλίό του «Ύ λη  καί Φβς», πού έκτός 4πό δυό 
του κεφάλαια £χβι γραφτεί γιά ινα  κάπως εύροτερο κοινό. Στά πρβσεχή μας Τε*χη βά 
δημοσίεύσουμβ ώρισμένα τμήματα άπό τό βιβλ(ο αύτό.

'Ύστερα άπ’ τήν έπίιιονη απαίτηση τοΰ 
φίλου μου Ά ντρ έ  Ζώρζ, ενώνω στόν 
προχείμενο τόμο ώρισμένον αριθμό άπό 
μελέτες γιά τή σύγχρονη φυσική καί τίς 
γενικές καί φιλοσοφικές της απόψεις. Ή  
καθεμιά άπ’ τίς μελέτες αύτές άπαρτίζει 
μόνη 'της ένα ανεξάρτητο σύνολο καί 
μποοεΐ νά διαβαστεί καί χωριστά. Σ ’ 
αύτό οφείλεται πώς δέν μπόρεσα ν’ ά- 
ποφύγω ώρισμένες επαναλήψεις, πού θά 
μοΰ τίς συγχωρήσει ό άναγνώστης·'πραγ- 
ματικά, υποχρεώθηκα άναγκαστικά νά 
έπαναλάβω τήν έκθεση αύτήν τών μεγά
λων σταθμών τής σύγχρονης φυσικής, 
δπως είναι π. χ ή ταξινόμηση τών α
πλών σωιιάτων, ή μελέτη τοΰ φωτοη- 
λεκτρικοΰ άποτελέσιιατος, ή εμφάνιση 
τής θεωρίας τών Κβάντα τοΰ φωτός 
ή τής θεωρίας τής κυματικής Μ ηχα 
ν ική ν  γιατί μοΰ ήταν άδύνατο, μιά πού 
πρόκειται γιά κάπως τεχνικό θέμα, νά 
ύποθέσω 'πώς είναι γνωστό άπό όλους. 
Μά αν ώρισμένες άναπτύξεις ξαναβρί
σκονται στίς περισσότερεc άπ’ αύτές τίς 
μελέτες, προσπάθησα στήν καθεμιά άπ’ 
αύτές νά τοποθετηθώ σέ μιά διαφορε
τική άποψη καί έπβζήτησα νά διαφω
τίσω διαδοχικά τίς διάφορες απόψεις 
τών ούσιαστικών ζητημάτων τής φυσι
κής ι τών Κβάντα γιά νά κατανοηθεΐ 
καλύτερα ή σοβαρότητα τους.

Ό  άναγνώστης πού θά διαβάσει καί 
θά συγκρίνει αύτές τίς μελέτες, θά δει 
πώς άλληλοσυμπληρώνονται καί άλληλο- 
ειτηρεάζονται' θά νοιώσει τί μεγαλόπρε
πο καί τί γοητευτικό έργο είναι αύτό 
τό άπέραντο συγκρότημα τής σύγ- 
χρονηα φυσικής. Έ ν ώ  ταύτόχρονα θά 
θαυμάζει τόν τεράστιο αριθμό τών πει
ραματικών γεγονότων μιας εξαιρετικά 
γενικίς κατηγορίας, πού κατώρθωσαν 
νά μας,άποκαλύψουν οί φυσικοί τοΰ έρ· 
γαστήριου, καί τίς θαυμαστές καί κατα
πληκτικές συλλήψεις πού άνάπτυξαν οί 
θεωρητικοί γιά νά ερμηνεύσουν αύτά τά 
γεγονότα, θά μάθει πόσο οί μέθοδοι κι’ 
σί ίδέες τών φυσικών εξελίχθηκαν καί 
έξεκαθαρίστηκαν τά τελευταία χρόνια, 
πόσο είμαστε μακριά σήμερα άπό τόν 
κάπως απλοϊκόν ρεαλισμό, τόν κάπως 
αφελή μηχανισμό, τών σοφών τών προ
γενέστερων εποχών. "Οσο περισσότερο 
κατεβαίνουμε στίς εσώτερες διαρθρώ 
σεις τής ΰληο, ολοένα καί άντιλαμβανό- 
μαστε πώς οί αντιλήψεις μας πού σφυ- 
ρηλατοΰνται άπ’ τό πνεΰμα μας στή 
διάρκεια τής καθημερινής εμπειρίας καί

ιδιαίτερα οί αντιλήψεις μας γιά τό χώ
ρο καί τό χρόνο, δέ μπορούν νά μάς έ- 
πιτρέψουν τήν περιγραφή τών καινούρ
γιων κόσμων δπου εισερχόμαστε. Θά έ
λεγε κανένας πώς τό περίγραμμα τών 
άντιλήψεών μας πρέπει, αν μποροΰμ» 
νά εκφραστούμε παρόμοια, νά διαγρά
φει προοδευτικά γιά νά τούς έπιτρέψβι 
νά έφαρμοσθοΰν άκόμα κάπως στίς πραγ
ματικότητες τών ύπατομικών κλιμάκων. 
Οί στοιχειώδεις οντότητες πλέουνε μέσα 
στό χώρο καί στό χρόνο σάν σ' ένα ροΰ- 
χο πού δέν είναι καμωμένο γι’ αύτές' 
ή άτομικότητα άμβλύνεται μέσ’ στίς 
μυστηριώδεις διεργασίες τής αλληλοε
πίδρασης' άκόμα κι" ό ίδιος δ ντεντερμι- 
νισμός, β τόσο αγαπητός στούς φυσικούς 
τοΰ περασμένου καιροΰ, είναι υποχρεω
μένος νά καμφθεί. Καί καθώς τό με
γάλο βιβλίο τής έπιστήμης δέν τελειώ
νει ποτέ, κι’ άλλες άκόμα εκπλήξεις μάς 
περιμένουν: ποιός ξαίρει π. χ., τά μυ
στήρια πού κρύβονται μέσα στόν πυρή
να τοΰ άτόμου πού, χιλιάδες, εκατομμύ
ρια φορές μικρότεροι, κι’ άπ’ τό μικρό· 
σκοπικώτερο έντομο είναι άκόμα ώστόσο 
ένα σύμπαν;

Ή  καταστροφή σέ , μερικές δεκάδες 
χρόνια τών καλύτερα καθιερωμένων αρ
χών καί τών καλύτερα υποστηριγμένων 
συμπερασμάτων μάς δείχνει πόσο πρέ
πει νάμαστε προσεκτικοί ζητώντας νά 
βασίσουμε γενικά φιλοσοφικά συμπερά
σματα στήν'πρόοδο τών επιστημών, για
τί ετσι είναι σά νά χτίζουμε σ’ ένα έ
δαφος πού αδιάκοπα κινιέται. Όταν 
βλέπουμε πόσο τό μέγεθος τής άγνοιας 
μας ξεπερνάει τό μέγεθος τών γνώσεών 
μας, νοιώθουμε πώς δέν έχουμε διάθε
ση γιά τήν γρήγορη εξαγωγή συμπερα
σμάτων. Ώστόσο δέν είναι άπαγορε»μέ- 
νο νά σημειώσουμε πώς οί πρόοδοι τής 
φυσικής τών κβάντα μάς άνοιξαν γιά 
πολλά ζητήματα δλότελα καινούργιες 
προοπτικές καί πώς δ μελλοντικός προ
σανατολισμός τών φιλοσοφικών θεωρι
ών θά ΰποστεΐ σχεδόν βέβαια, γρήγορα 
ή άργά, ώρισμένους άντίκτυπους.

Δέν είναι άκόμα περισσότερο άπαγο- 
ρευμένο νά σημειώσομε πώς ένας φυσι
κός τόσο έπιφανής δσο δ Μπόρ, σκέπτε
ται δτι οί «αβεβαιότητες» κι’ οί «συμ
πληρωματικές άπόψεις» τής φυσικής τών 
κβάντα, θά έχουν κάποιαν ήμέρα δίχως 
δλλο κάποια θέση στίς θεωρίες τής Βιο
λογίας ; δν στοχαστοΰμε πώς σύμφωνα, 
μέ τούς οπαδούς τής γενετικής θεω-
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ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΟΥΜΑΝ1ΣΜΟΥ
V T O Y  J E A N  C O U T R O T

1 Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ  Π ΡΟ Ύ Π Ο Θ Ε-  
Σ Ε ΙΣ  ΙΣ Ο Ρ Ρ Ο Π ΙΑ Σ  ΤΟΥ Α Τ Ο 
Μ ΙΚΟ Υ  ΑΝ Θ ΡΩ Π Ο Υ.

'Η συχνότητα των νευρώσεων δεί
χνει ίσαμε ποιο σημείο είναι επι
τακτικός ό καθορισμός τούτων των 
προϋποθέσεων ισορροπίας· ι σ ο ρ 
ρ ο π ί α  άνάμεσα στίς δ ρ γ α ν ι-
κ έ ς ,  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ έ  ς η 
α ί σ θ α ν χ ι κ έ ς  και λ ο γ ι κ έ ς  
δραστηριότητες, πού παραμελειται 
ή διακινδυνεύει άπ’ τήν άρτική ζωη 
ή τήν έπαγγελματική ζωή.
Α ' Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε ΙΣ  Φ Υ Σ ΙΟ Λ Ο 

Γ ΙΚ Η Σ  Κ Α Ι Ψ ΥΧΟ Φ ΥΣ ΙΟ ΛΟ ΓΙ-  
Κ Η Σ  ΙΣ Ο Ρ Ρ Ο Π ΙΑ Σ  

Παράδειγμα φυσιολογικών και ψυ- 
χοφυσιολογικών προϋποθέσεων για 
προσδιορισμό: ή προπαγάνδα του
έλέγχου τών γεννήσεων άπορλεπει 
είτε σέ άτομιστικούς, είτε σέ οικο
νομικούς, είτε σέ κοινωνικους^σκο- 
πούς. Ή  έπαναλαμβανομένη όμως
σεξουαλική πράξη, δίχως τήν τε_- 
κνογονία πού είναι ή φυσική της 
προέκταση, φαίνεται πώς έπιδρα 
στή γυναίκα στήν νευρική της ισορ
ροπία καί ίσως άκόμα έχει και κυτ
ταρικές συνέπειες (ινώματα, καρ
κίνος): άνάλογα θέματα απαιτούν 
συζητήσεις άνάμεσα σέ ειδικευμέ
νους έπιστήμονες.
Β ' Δ ΙΑ Μ Ο ΡΦ Ω Σ Η  Κ Α Ι'Σ Υ Ν Τ Η ΡΗ -  

Σ Η  Τ Η Σ  Π ΡΟ Σ Ω Π 1 Κ Λ Τ Η Τ Α Σ  
Τό πρώτο πρόβλημα, που ε^ αι 

καί πρόβλημα τής παιδαγωγικής, 
έχει άκόμα, έξόν άπό σπανιωτατες 
έξαιρέσεις μόνον έμπειρικές λύ
σεις" ή παιδαγωγική τεχνική δεν_ά- 
ξΐζει άκόμα τό δνομα τής τεχνικής,
γιατί δ έ ν  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  άκόμα άπο
μιά συγκροτημένη έπιστήμη, άλλα 
άπό παλαιές θεωρίες.

Τό δεύτερο πρόβλημα, ή συντη- 
ρηση τής ένήλικης προσωπικοτη- 
xocc, μόνον άπό προκαταρκτικές 
μεθόδους έξετάστηκε : Ινστιτούτο
Πέλμαν. άνθρώπινη Κολτούρα ( Εκ- 
δόσεις "Ολιβεν), ή διαισθητικές · 
άνατολίτικες τεχνικές, γιόγκα, ά 
σκηση.. . μέσα άρκετά ένδιαφέ- 
ροντα. άλλά άνεξέλεγκτα, γιατί 
άκριβως είναι παραρασιοναλιστικά, 
καί συνεπώς μή προσθετικά και πε- 
ριωρισμένα τόσο στή χρησιμοποίη
σή τους, δσο καί στά άποτελεσιια-

τά τους— τό πρόβλημα αύτό μελε
τήθηκε άκόμα λιγώτερο καί πολλές 
φορές μάλιστα άγνοήθηκε, παρά 
τά προηγούμενα, καί ιδιαίτερα τό 
πρόβλημα τής φυσικής άγωγής. Το 
πρόβλημα τοϋτο είναι άπ’ τά πιο 
περίπλοκα καί άπαιτεΐ τή συμβολή 
φυσιολόγων, βιολόγων, ψυχολόγων, 
μεταψυχολόγων, ψυχοτεχνικών, παι
δαγωγών, κλπ. Άνακινεΐ ιδιαίτερα 
τό πρόβλημα τής άποτελεσμοιτικό- 
τητας τοΰ καταναγκασμού ή _ της 
£ίας, πού θά συναντήσουμε καί πιό 
πέρα" έπίσης τό πρόβλημα των δύο 
φάσεων τής άνάπτυξης^ του άτομου 
πού άντιστοιχοϋν στούς δυό σκο
πούς, στόν φυσικό και στον εκπο
λιτιστικό (Γ ιούγκ).
Γ'. Σ Υ Ν Ε Χ ΙΣ Η  Τ Η Σ  Π ΡΟ Σ Ω Π ΙΚ Ο 

Τ Η Τ Α Σ
Τοΰτο τό πρόβλημα είναι ύπο_· 

διαίρεση τοΰ προηγούμενου, καί 
πού δμως ίσως προέρχεται από 
μιά χωριστή μελέτη, είναι τό πρό
βλημα τής συνέχισης τής προσωπι
κότητας. Τό πρόβλημα είναι ή έξα- 
σφάλιση τής συνέχισης στις διαδο
χικές καταστάσεις συνείδησης της 
άνθρώπινης προσωπικότητας _κι* ή 
δυνατότητα τής όλοκληρωτικης αυ
τοπαρουσίας της μ’ δλες της τις 
άποχρώσεις καί τήν έμπειρια της 
στήν καθεμιά άπ’ τίς πράξεις της, 
σέ κάθε στιγμή τής διάρκειάς της. 
"Ετσι θ’άποφεύγαμε τίς συνοπτικές 
κι’ άπότομες άντιδράσεις, πού έκ- 
φράζουνε ενα τμήμα τών έοιυτων 
μας, καί συνηθισμένα τό λιγώτερο 
έξελιγμένο καί διακυβευουν τίς 
έσω - καί έξω - άτομικές ισορροπίες 
μας.
Δ' Σ Ε Ξ Ο Υ Α Λ ΙΚ Η  ΙΣ Ο Ρ Ρ Ο Π ΙΑ  Κ Α Ι 

Σ Υ Ν Ε Χ ΙΣ Η  ΤΟΥ Ζ Ε Υ ΓΟ Υ Σ
Οί σ ε ξ ο υ α λ ι κ έ ς  δ ρ α 

σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  κ α ί  ί σ ο  ρ- 
ρ ο π ί ε ς άνάμεσα στά λιγώτερο 
έρευνημένα καί έξελινμ_ένα γεγο 
νότα τής έσωτερικής ζωής Η
οικογένεια είναι, άνάμεσα στ αλλα, 
γεγονός κοινωνικό καί άκόμα καί 
συναισθηματικό, γεγονός^πού πρα
γματοποιεί σκοπούς που ισως είναι 
δυνατό νά τούς φτάσουμε άπό ο- 
λους τούς δρόμους : ας άφίσουμε 
δμως αύτήν τήν άποψη πρός στι
γμή, κι’ άς θέσουμε καθ’ έαυτο το

ρίας όλες οί δυναμικότητες τής ζω
ής καί χής κληρονομικότητας^ περ*. 
κλείνονται σέ στοιχεία πού οί δια
στάσεις τους σχεδόν συγκρίνονται κ ιό 
λας σέ σμικρότητα μέ τις διαστάσεις 
τών ατόμων, καί ίσως άκόμα και στα 
κλάσματα τούτων τών στοιχείων, η 
ννώμη τοϋ Μπόρ δέν φαίνεται τόσο πα
ράδοξη, γιατί οί μυστηριώδεις σύνδε
σμοι τής ζωής καί τής υλης θά γί
νονταν σέ τόσο μικρά πεοία ώστε να έ
πρεπε νά παρέμβουν οί άπόψεις γιά τα 
κβάντα. Ή  βαθειά δμως μελέτη πα 
οόμοιων ζητημάτων θά ήταν δίχως 
άλλο πρόωρη καί γιά τοϋτο αφινουμε 
στούς άναγνώστες ποΰ έχουν φιλοσοφικά 
ένδιαφέροντα, τή φροντίδα νά τά στο
χαστούν. ,

Τελειώνοντας αύτόν τόν προλονο, wn 
ήθελα νά πώ δυό λόγια γιά ενα ζήτηαα 
πού πάντα απασχόλησε τους επιστήμο
νες— στοχαστές : γιά τό ζητημα τής αξίας 
τής έπιστήμης, δηλαδη τους λόγους -που 
μπορούμε ν&χουμε ν’ αγαπούμε και να 
θαυμάζουμε τήν επιστημονικήν έρευνα. 
Πολλοί άνθρωποι υπολογίζουν τήν επι
στήμη ανάλογα μέ τίς εφαρμογές της · 
αναφέρουν τίς πολυάριθμες υγιεινές βελ- 
τιιόσεις πού προκάλεσε στήν καθημε
ρινή μας υταρξη. τά πανίσχυρα μεσα 
πού έθίσε σιή διάθεσή μας γιά νά δια
τηρήσει καί, γιά μιάν ώ ρ ι σ μ έ ν η ν  ανα
λογία γιά νά επιμηκύνει τή ζωη μας. 
Εκφ έρουν  τήν ελπίδα πώ; χάρη σ’ αυ

τήν θά  Εανοιχτεϊ μπροστά μας. ένα, 
κατά κάποιον τρόπο, απεριόριστο μέλ
λον προόδου. Ή  γνώμη αύτή προκαλεΐ 
— βέβαια ώρισμένες επιφυλάξεις: "λες 
οί εφαρμογές τήε έπιστήμης δέν είναι 
?ΰεργετι*ές καί δέν είναι βέβαιο πως η 
ανάπτυξή της πρέπει νά εξασφαλίσει 
τήν πραγματική πρόοδο τής επιστη 
μης, γ ιατί ή πρόοδος αύτή εξαρτιεται 
πολύ περισσότερο, δίχως άλλο, άπ’ τήν 
πνευματική καί ήθ ική  ανύψωση τού αν
θρώπου. Ώστόσο οί έφαρμογες της ε
π ιστήμης απάλυναν καί όμόρφηναν βέ
βαια άπό ώρισμένες πλευρές τήν καθη
μερινή μας ύπαρξη καί ασφαλώς θα 
μπορέσουν νά συνεχίσουν τό εύεργεηκο 
εργο τους αν είμαστε άξιοι του. Μπο· 
ρούμε λοιπόν εύλογα ν ’ αγαπούμε την 
έπιστήμη γιά  τίς έφαρμογές^ της, για 
τίς ανακουφίσεις καί γιά τις ανεσεις 
πού έφερε στήν άνθρώπινη ζωή, δίχως 
ώστόσο νά ξεχνάμε πώς ή ανθρώπινη 
ζω ή θ ά  μείνει πάντα, απ’ την ϊδια  της 
τή φύση, έφήμερη καί δύστυχη Μπό- 
ρούμε δμακ, νομίζουμε, νά βρούμε κά
ποιον άλλον λόγο αγάπης γιά  τήν επι
στημονική προσπάθεια εκτιμώντας τήν 
αξία έκε νου πού άντίπροσωπεύει πραγ
ματικά, δπως δλα τα μεγάλα έργα, μό
νον στό πνευματικό πεδίο η προσπα· 
θεια  αύτή άποχτάει πλήρως τήν αξία 
τη ς: πρέπει ν’ αγαπάμε τήν επιστήμη 
γιατί είναι μέγα έργο τοϋ πνεύματος,

πρόβλημα τοΰ ζεύγους.
Ή  λογοτεχνία, ή ήθική κι’ οί θρη

σκείες πολλών δεκάδων αιώνων 
βάσισαν τήν αισθηματικήν Ισορρο
πία τών Δυτικών στή μονογαμία^: 
ή ζωή πού θεωρείται γιά ήθική εί
ναι ή ζωή τοΰ άνθρώπου ζεΐ
καθημερινά , καί ίσαμε ποΰ νά πε 
θάνει μέ τήν γυναίκα του μέ τήν 
όποία τόν δένει ή σεξουαλική πρά
ξη, υπό προϋποθέσεις θεωρητικά ά- 
μοιβαίας άποκλειστικότητας, πού 
πραχτικά είναι πολύ αύστηρότερες 
μέ τή σημερινή κατάσταση τών ή- 
θών, γιά τή γυναίκα. Αύτή ή έννοια 
τοΰ ζεύγους είναι μόνον έννοια ά- 
στικής παράδοσης καί συνδέεται μέ 
μιά σχ&^ική κατάσταση οικονομικής 
ένδειας, ή έκφράζει διαρκείς κατα- 
στάαεις τής συναισθηματικής Ισορ
ροπίας ; "Ενα  πρόβλημα πού πρέπει 
νά μελετηθεί είναι τοΰτο ■ είναι 
δυνατό ή επιθυμητό νά άποχωρίσου- 
με τή σεξουαλική πράξη άπ* τά ή 
θικά καί συναισθηματικά συνακό
λουθα ; Τό ζήτημα τοΰ εύγονισμοΰ 
είναι ζήτημα πού άπαιτεΐ τή μεγα
λύτερη προσοχή.
Ε'. Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ  Π ΡΟ Ύ Π Ο Θ Ε-  

Σ Ε ΙΣ  ΙΣ Ο Ρ Ρ Ο Π ΙΑ Σ  ΤΟΥ Κ Ο Ι
Ν Ω Ν ΙΚ Ο Υ  ΑΝ Θ ΡΩ Π Ο Υ 

Τό ούσιαστικό πρόβλημα, πού 
ταυτόχρονα είναι καί πρόβλ^ημα 
έσωτερικής ισορροπίας, μπορεί νά 
διατυπωθεί ετσι: ή συναισθηματική 
ζωή τών άνθρώπων καί τών άνθρω- 
πίνων ομάδων ισορροπεί, σύμφωνα 
μέ μιάν άναλογία, πού άλλωστε 
ποικίλει άνάμεσα σέ άλλα καί μέ 
τήν ήλικία τους : τούς μέν άπό συμ
πάθεια καί συνεργασία, τούς άλ
λους άπό τήν ύπογράμμιση τής 
προσωπικότητας, άπό άντίθεση^ στόν 
άλλον, άπό κατάκτηση καί άπό έπι- 
θετικότητα. ’Επιζητώντας τήν έκρί- 
ζωση μιάς άπ’ αύτές τίς σειρές 
άναγκών, τήν έξαφάνισή τους άπλα 
καί καθαοά, είναι έρνο, δχι μόνο 
μάταιο, άλλά έπικίνδυνο, γιατί ή 
ένδεχόμενη έπιτυχία του θά έβαζε 
σέ κίνδυνο μέ άπρόβλεπτον τρόπο 
τή συναισθηματική μας ισορροπία. 
Σ Τ ' Π Ρ Ο Β λ Η Μ λ Τ  Α Τ Η Σ  Ε Π Α 

Φ Η Σ  ΤΩ Ν  Α Ν Θ ΡΩ Π Ω Ν  Α Ν Α 
Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Τ Ο Υ Σ  

Ή  έπαφή τών άνθρώπων έκδηλω- 
νεται στίς άναμεταξύ τους διεθνείς 
σχέσεις καί στίς διάφορες οίκονο- 
μικοτεχνικές "σχέσεις άνάμεσα στά 
άτομα ή στίς όμάδες άτόμων. Τι 
προκαλεΐ αύτές τίς έπαφές σέ ωρι- 
σμένες άναφορές άνάμεσα στους άν
θρώπους; “Υπάρχει άκόμα κι’ άνα- 
πτυξη μιας τεχνικής, τής πιό άλλό- 
κοτα άγνωστης άνάμεσα στίς άλ
λες, τεχνικής πού δέν προέρχεται 
οϋτε άπό μιά έπιστήμη, οϋτε άπό 
μιά φιλοσοφία, άλλά άπό ένα συγ_- 
κεχυμένο άμάλγαμα έμπεφίσμοΰ 
καί παράδοσης, και που δέν άφορδ 
τήν ΰλη, άλλά τόν άνθρωπο ή κα
λύτερα τή δράση πάνω στόν άνθρω
πο’ ή νομική τεχνική. Στήν πραγ
ματικότητα ή τεχνική αύτή, μέ τις 
δικαστικές άρχές καί τή δικονομία, 
έγινε τεχνική δράσης και περιορι
σμού γιά τόν άνθρωπο, άντί νά εί; 
ναι τεχνική προσανατολισμού και 
καθοδήγησης, δπως τήν είχαν όνει- 
ρευθεΐ οί μεγάλοι νομομαθείς ωρι- 
σμένων έποχών κι’ αύτό άκριβώς 
είχε πρασδώσει στήν έπιστήμητους 
τό γόητρο πού χάθηκε καί πού σή
μερα μάς καταπλήσσει.

Ή  υπερτροφία τών νομικών συμ
βάσεων έπιτρέπει στήν πραγματικό
τητα, τήν συναρμογή άφηρημενων 
μηχανισμών (τράπεζες, άνώνυμη πί
στωση, κλπ...·) πού έπιτρέπουν στους 
κατόχους τήν έκ τοΰ μ ά κ ρ ο  θ ε ν  
διεύθυνση τών περιουσιών τους,τους

γλυτώνουν άπ’ τήν καταβολή προ
σπάθειας καί τούς άφίνουν άντιμέ- 
τωπους μέ τίς άπολαύσεις πού δέ̂ ν 
άργοΰν νά τούς άποσυνθέσουν. Αύ
τή ή έ ξ ά π ο σ τ ά σ ε ω ς  δράση 
μέ άφηρημένους μηχανισμούς, μέ 
ούσιαστικά συγκεκριμένα άντικεί- 
μενα- δπως είναι τό έδαφος καί οι 
άλλοι άνθρωποι, αύτή ή έξειδίκευση 
πού έπιτρέπεται στήν νομική, άπει- 
λεΐ ταυτόχρονα καί τήν έσωτερική 
ισορροπία τών άτόμων καί τήν ισορ
ροπία τών άτόμων μεταξύ τους,μέ 
τήν παράλογη καί περιωρισμένη 
φύση τών σχέσεων πού ρυθμίζει.

Συχνά κατάγγειλαν κιόλας τήν 
έπικίνδυνη διαφορά άνάμεσα στίς 
έπιστήμες τοΰ άνθρώπου καί στίς φυ
σικές έπιστήμες: τό δυστύχημα εί
ναι πώς ή μόνη άπ’ τίς όμοιοτεχνι- 
κές τοΰ άνθρώπου πού άναπτύχθη- 
κε δπως καί οί άντίστοιχες τής ϋ- 
λης, είναι δμοια έπικίνδυνη: δίνει 
στόν άνθρωπο έξουσία πάνω στούς 
άλλους άνθρώπους κι’ δχι στόν έαυ- 
τό του.
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  
Α' ΟΙ Κ Α Λ Λ ΊΤ Ε Ρ Ε Σ  ΠΡΟ'ΥΠΟ· 

Θ Ε Σ Ρ ΙΣ  Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η Σ  ΤΟΥ Α Ν 
Θ ΡΩ Π Ο Υ Κ Α Ι ΤΟΥ Ε ΙΔ Ο Υ Σ  

Δέν άγνοοΰμε τις πρόσφατες άμ· 
φισβητήσεις πού διατυπώθηκαν έ- 
ναντίον τών έξελικτικών θέσεων 
άπό διαπρεπείς σοφούς καί πού 
συνοψίσθηκαν τελευταία ^άπό τον 
Λεμουάν.— Τώρα δμως άρχίζει ή 
διάρθοωση τής γενετικής καί σέ 
λίγο θά μδς δώσει τά μέσα νά έπι 
δράσουμε στή κληρονομική' μεταβί 
βαση. — Σέ τοΰτο μπορεί νά_ προ 
στεθεΐ ή έπίδραση πάνω _ στό έμ 
βρυο, κι’ ϋστερα στό παιδί (παιδα 
γωνική) : άκόμα καί δίχως τό με 
ταβιβα'στό τών έπίκτητων χαρακτη 
ρων. δίχως τήν έξέλιξη μέ τήν στε 
νή έννοια τοΰ δοου, αύτή ή τριπλή 
έπίδραση θά μδς έπιτοέψει ίσως 
τή δυνατότητα διαδοομής σέ κάθε 
άντιπρόσωπο του είδους ένος κυ- 
κλου ταχύτερου καί πληρέστερου 
άπό έκεΐνον δπου καταλήγουν σή· 
μεοα οί ένήλικοί μας- άκόμη θά 
μαο έπιτρέψει νά μελετήσουμε^ τι 
θά ήταν ή λογική τεχνική τής άνέ- 
λιξης ή ή έπιταχυμένη έξέλιξη. _

Οί ένήλικοί αύτοί άντιπροσωπευ- 
ουν έν πάση περιπτώσει άνθρώπινα 
δείγματα, γιά τά όποΐά εϋκολα θά 
συμφωνήσουμε πώς είναι, δσο και 
άπ,λερα καί άσταθή καί αν παρα
μένουν, τούλάχιστον άνωτερα απ̂  
τήν πιό πρωτόγονην έποχή. Στό 
προκείμενο σημαντικό καθήκον θά 
ήταν ό άκριβής προσδιορισμός τής 
λέξης «άνώτεοο»

’Από κάθε άποψη : λογική δίχως 
ήθική καί συναισθηματική, άκόμα 
καί φυσιολογικά (φαίνεται πώς τά 
ρεκόρ τοΰ νεώτερου άθλητισμου 
ξεπερνοΰν δλα τά προηγούμενα)οι 
σύγχρονοί μας είναι πιό άναπτυ- 
γμένοι, πιό περίπλοκοι πιό έκλε- 
πτυσμένοι άπό κάθε άλλη φορά Δ ί
χως άλλο είναι λιγώτερο σταθε
ροί- κι’ άν ή δύναμή τους πάνω στή 
φύση καί τά μέσα έπίδρασης πάνω 
στούς τρίτους είναι δμοια άπειρο- 
στά πιό λεπτά καί άποτελεσμα- 
τ ι κ ά ,  χρειάζεται προπαντός νά τούς 
προικίσουμε μέ μιάν έξουσία π ά ν ω  
σ τ ο ύ ς  ε α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  κ α ι  
σ τ ο ύ ς  ά π ο γ ό ν ο υ ς  τ ο υ ς .

Οί δροι αύτοί οϋτε άκατανόητοι 
είναι, οϋτε άντιφατικοί, γιατί μι
λώντας γιά αύτοέλεγχο, είναι σάν 
νά μιλάμε νιά έλεγχο τοΰ ένός 
τμήματος τοΰ έαυτοΰ μας στό άλλο 
τμήμα καί γενικά γιά τόν έλεγχο 
τοΰ λογικοΰ στήν εύαισθησία,_τοΰ 
συνειδητοΰ .στό άσυνείδητο. ^α ί
ρουμε κιόλας άρκετά γιά τόν άν
θρωπο γιά νάμαστε έξασφαλισμέ- 
νοι πώς τίς μεγάλες κλασικές φά
σεις έλέγχου τις διαδέχονται οι 
ρωμαντικές φάσεις έγκατάλειψης 
στίς ένστικτώδεις καί τελλουρικες 
δυνάμεις : μά άν έξασφαλισθοΰμε 
άρκετά άπ’ αύτές, θά μπορέσουμε 
νά τίς προβλέψουμε καί νά τις γο·

0 ΡΥΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
3.  Ε Ι Σ Λ Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ  Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ  (Τέλος τών εισαγωγικών έννοιών)

Γιά νά καθορίσουμε ένα όποιοδή- 
ποτε γεγονός θά χρησιμοποιήσουμε 
μιά μονάδα χοόνου. Σέ όποιαδήποτε 
δμως μονάδα χρόνου συμβαίνουν πολ
λά γεγονότα, πού ό άνθοωπος τά νοεί 
σέ διαφορετικές χρονικές στιγμές, σέ 
διαφορετικούς χρόνουε Μέσα σ’ ένα 
μήνα συμβαίνουν 10 θάνατοι καί μία 
πτώση άερόλιθου Οί θάνατοι συμβαί
νουν τό πρώτο δεκαήμερο, καί ό όε- 
ρόλιθος πέφτει τήν τελευταία ήμέοα 
τοΰ μήνα. Μπορεί τότε νά ποϋμε. Μέ
σα σέ 5”  έπεσε ένας άερόλιθρ<:. καί 
μέσα σέ 10 Ημέρες προκλήθηκαν 10 θά
νατοι. θά  είναι έπίσης άληθινό· δπως 
έπίσης μπορεί νά είναι άληθινό, πώς 
σέ 10 χρόνια δέν έπεσε παρά ένας 
άερόθιλος ' καί πώς σέ 20 ήμέοες (τά 
2 δεύτεοα δεκαήμερα) δέν πέθανε κα
νένας. Εΐνε ολοφάνερο πώς ή χρονική 
μονάδα δέν μπορεί νά καθοοιστεΐ άπό 
τόν χρόνο τοΰ γεγονότος, όϋτε άπό τήν 
θέση πού αύτό κατέχει μέσα στήν 
έξέλιξη τοΰ κόσμου, δηλαδή τήν γοο· 
νική στιγμή του. Είναι βασικός ό δια- 
γωρισμός τών 3 ένοιών : ό χρόνος- 
διάρκεια τοΰ γεγονότος ^"-ταχύτη
τα κλπ.), ό χρόνος-θέση (τό ποώτο δε- 
καήμεοο τοϋ μήνα —παρελθόν καί 
μέλλον - ντετερμινισμόο κλπ). ό χρό- 
νος-μονάδα (συνειδητή άναγωγή σέ 
χρόνο διάρκεια μήν έξαρτώμενο άπό 
τόν χρόνο τοΰ γεγονότοο, ταχύτητα 
κλπ. μέσα σέ ένα μήνα). Ή  χρονική 
μονάδα είναι ένα πεδίο άναγωγης 
άπειρων γεγονότων μέ ίσο ή μικοό- 
τεοο άπ’ αύτή χρόνο διάρκεια, ένώ 
ταυτόχοονα δέν μποοεΐ νά πεοιλάβει 
έναν έπίσης άπειρο άοιθμό γεγονότων 
μέ χρόνο-διάοκεια μεγαλύτερο άπό 
τήν μονάδα Γ  ιατί τό χτίσιμο τοΰ Λού- 
βοου μπορεί νά χωρέσει σέ μιά μο
νάδα μόνον δταν μετράμε μέ χιλιετη
ρίδες τήν Ιστορία.

Ή  Υοονική μονάδα σάν έννοια καί 
ίιέπο Εοευνας ποοϋποθέτει τήν έπανά· 
ληιΐιη. Καί έπειδή, δπως είπαμε, έπα- 
»>άληψη νεγουότων δέν ύπάρχει. για
τί δέν είναι 5υνατή ή άναστροφή τοϋ 
χοάνου παοά μόνο σάν συνειδητή δι- 
ιτήοηση ιδιοτήτων, μποροΰμε νά ποΰ- 
.ιε πώ'' ή άνανωΥή νενονότων σέ μιά 
(οονική μονάδα είναι άναγωγή σέ

ένα χρόνο-διάρκεια, πού θά καθορί
ζεται άπό τήν συνείδηση άνάλογα μέ 
τό συγκριτικό πρίσμα τής ένσυνείδη- 
της σκοπιμότητας τής έργασιας - 
άναγωγης.

** *
Μέ μονάδα τόν χρόνο-διάρκεια δλου 

τοΰ ύπαρκτοΰ, δέν θά ήταν δυνατό οΰ
τε νά συγκρίνουμε, οΰτε νά μετρήσου
με, οϋτε νά συλλάβουμε τίποτα. Στήν 
μονάδα αύτή μόνον έννοιες άπειρο- 
τικές είναι δυνατόν νά άνάγουμε. 
’Επίσης μέ μονάδα τήν πιό άπειροε- 
λάχιστη χρονική διάρκεια μόνον άπει- 
ροτικές έννοιες είναι πάλι δυνατό να 
έπεξεογασθαΰμε καινά συσχετίσουμε.

Καί δταν ή άναγωγή τείνει νά γί
νει μέ χρονική μονάδα τόν χοόνο-δι- 
άρΚεια δλου τοΰ ύπαρκτοΰ, δέν είναι 
δυνατόν νά συλλάβουμε παρά άπειρρ- 
τικές σχέσεις, πού θά τείνουν άνάλο- 
γα μέ τό μέγεθος τίϊc μονάδας αύτής 
νά έκφράσουν τήν έννρια τοΰ σύμ- 
παντος, δηλαδή νά στατικοποιηθοΰν.

Καί δταν ή άναγωγή τείνει πρός 
μονάδες άπειοοελάχιστης διάρκειας, 
τότε πάλι θά φερόμαστε πρός τή 
σύλληψη άπειροτικών σχέσεων μέ τή 
διαφορά, πώς, άντί νά τείνουν νά έκ- 
Φοάσουν τό σύνολο τοϋ ύπαρκτοΰ, 
θά τείνουν νά έκφράσουν τήν άνυ- 
παοξία.

"Ομως οΰτε ένα πεδίο άναγωγης 
δέν μπορεί νά άποτελεΐ στατικό ση
μείο στόν κόσμο,

Οί μονάδες όποιασδήποτε φύσης 
τ ε ί ν ο υ ν  πρός τούς δύο αύτούς 
πόλους- τό άπειρα μικρό καί τό ά
πειρα μεγάλο καί τείνουν δχι μόνον 
σάν συνειδητές έπεξεργασίες, άλλά 
γιατί ό κ ό σ μ ο ς  τείνει συνεχώς 
ποός τήν όλοκληοωτική ταύτιση, τήν 
τελειωτική συγχώνευση τών μορφών 
καί τών μεγεθών, τήν καθολική άκί- 
νητη πραγμάτωση τοΰ σύμπαντος, καί 
πρός τήν έσχατη άποκέντρωση, τήν 
κατάργηση τών μορφών καί τών με
γεθών μέ τήν άπειροστική σμίκρυνση 
τών τμημάτων καί τήν έξίσωση τών 
ταγυτήτων.

Μέσα στήν συνεχή αύτή δυναμική 
συνύπαοζη τών τάσεων ό κόσμος δη- 
μιουργεΐται πάνω σέ μιά έξελισόμενη

ΤΟ Υ  κ . Β .  Σ Γ Ο Υ Ρ Ο Ε Π Η
πιθανότητα ισορροπίας.

Ή  πιθανότητα αύτή θά πρέπει νά 
διατηρείται καί σέ καθε ύποθετικό 
κενό ενέργειας,στήν περίπτωση ένός 
άσυνεχοΰς σύμπαντος. Ή  ισορρο
πία ή ή πιθανότητα ισορροπίας άπο
τελεΐ μιά τρίτη ιδανική μονάδα ά- 
ναγωγής, τής όποιας ό χρόνος-δι- 
άρκεια είναι μεταβαλόμενη συνι- 
σταμένη τών χρόνων - διάρκεια τών 
δύο άλλων μονάδων τοΰ συνόλου 
τοΰ ύπαρκτοΰ, τοΰ άπειρομεγέθους 
άριθμοΰ καί τοΰ άνυπαρκτοποιού- 
μενου τμήματος, τοΰ έξαφανιζόμε- 
νου κλάσματος.

Ό  καθορισμός μιας κίνησης ή έ
νός συστήματος κινήσεων έξαρτά- 
ται άπό τήν χρονική μονάδα άνα- 
γωγής. Οί διατηρημένες έξωχρονι- 
κά[στήν συνείδηση σχέσεις δυό γεγο
νότων ή δυό σειρών γεγονότων με
ταβάλλεται σέ κάθε άναγωγή άνά
λογα μέ τήν χρονική μονάδα άνα- 
γωγής. Ό  χρόνος-διάρκεια ένός γ ε 
γονότος άναγόμενος στήν πανυ^ 
παρκτικ’ή χρονική μονάδα μεταβάλ
λει τίς σχέσεις του μέ ενα άλλο γε
γονός, πού έχει άναχθεί σέ μιά χρο
νική ίσοοροπική μονάδα. Καί γιά 
νά άποφύγουμε τό ψευτοπρόβλημα 
ύποκειμενισμοΰ-άντικειμενισμοΰ θά 
ποΰμε:

Τά τμήματα τοΰ κόσμου κινούνται 
συνεχώς πρός δλες τίς κατευθύνσεις 
δντας ταυτόχρονα σέ δλα τά ση
μεία πρός τά όποια κινοΰνται, χω
ρίς νά μεταβάλλουν τήν άρχική 
τους θέση.

“ Οσο καί άν φαίνεται παραδοξο
λογία, δμως είναι ή μόνη δυνατή 
ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή  διατύπωση «ν 
φοβόμαστε τό ψευτοπρόβλημα,ύπο- 
κειμενικοάντικειμενικό πρόβλημα’ 
καί άποδίδουμε στήν έννοια τής ά- 
ναγωγής τήν μονόπλευρη ιδιότητα 
τοΰ ύποκειμενισμοΰ.

Ά λ λ ά  οί μονάδες άναγωγής, τό
σο οί ιδανικές δσο καί οί ένδιάμε- 
σες, είναι άπειρες σέ άριθμό καί σέ 
έκταση. Μιά όποιαδήποτε χρονική 
μονάδα περιέχει άπειρες χρονικές 
ύποδιαιρέσεις καί άπειρες χρονικές 
καί οΰσιαστικές έξαρτήσεις. Καί γιά

/ιμοποιήσουμε. "Ο ια ν θά γνωρί 
^ουμε τούς έσώτερους νόμους μας, 
9ά μποροΰμε νά έλέγχουμε καί νά 
<αθοδηγοΰμε τά άφηνίάσματα τών 
ϊύαισθησιών.μας καί τών έσωτερι- 
<ών ένεργητικοτήτων μας, δπως μέ 
ιή γνώση τών φυσικών νόμων μάς 
Ιπετράπηκε νά καθυποτάξουμε τίς 
(ύελλες καί τούς χειμάρρους, νά 
ά διοχετεύσουμε στίς τουρμπίνες 
ιας καί στίς ύδατοπτώσεις μας. 
^'.—Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ  Κ Α Ι ΝΟ Η Μ Α Τ Η Σ  

Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Η Σ .
Μιά πού έμεΐς τήν προκαλοΰμε, 

{χουμε τό καθήκον νά τήν άκολου 
ήσουμε μέ σύνεση καί φλογερό 
νδιαφέρον, νά δοΰμε πού μάς όδη- 
εΐ καί καθώς μονάχα γιά τήν άβε- 
αιότητά μας είμαστε βέβαιοι,· νά 
ιασώσουμε γιά κοινήν ώφέλεια, τήν 
ιύτοτέλειά μας καί τίς ίκανότη- 
ές μας.
Μιά πού οί άνθρωποι πρέπει νά 

,οΰν σέ κάποια συμφωνία άναμε- 
αξύ τους, πρέπει νά αύτοελέγχον- 
αι, σύμφωνα μέ τούς μόνους κανό- 
ες πού μποροΰνε νά μεταδοθούν 
αί είναι ικανοί νά προκαλέσουν 
ιά καθολική συναίνεση : τούς λο
γικούς κανόνες. Κι’ άς μή ζητάμε 
' άπαλλαγοΰμε άπ’ τίς ίδέες αύτές 
πικολλώντας τους τήν έτικέττα τοΰ 
ασιοναλισμοΰ: ό ρασιοναλισμός
=ν μπορεί νάναι ύπερβολικός: μό- 
ν άπλερος μπορεί νάναι. ’Ά ν  εί- 
ι όλοκληρωμένος, γνωρίζει_τά δ 

ά του' καί μονάχα ή ’Αθηνά μπο- 
=ϊ γαλήνια καί σοφά, ν’ άναγνωρί-

ζει πώς έξω άπ’ τήν περιοχή της, 
άπλώνονται τά πεδία τών άλλων 
θεών καί δαιμόνων.

Δέν πρέπει δμως στό προκείμενο 
νά προδικάζουμε τίς συζητήσεις πού 
θά άκολουθήσουν, καί τήν άδιάκο
πη έπίκλησή μας στήν Παλλάδα-’Α- 
θηνα: άλλά μονάχα νά διατυπώ
σουμε ένα καθοδηγητικό πρόγραμ
μα γιά ένα άρχιτεκτονημένο έργο, 
τό έργο πού θά μδς έπιτρέψει νά  
σ τ ο χ α σ θ ο ΰ μ ε  τ ή ν  έ π ο χ ή  
μ α ς . Ή  έποχή μας μέ τό δυναμικό 
της χαρακτήρα, πού δέ σέβεται οϋ
τε τά πράγματα, οϋτε καί τίποτα 
άλλο, μέ τό έτήσιο ποσοστό ρασιο
ναλισμού πού, γιά πρώτη φορά στήν 
ιστορία τοΰ είδους, φτάνει ϋστερα 
άπό δυό ή τρεις αιώνες σ'έναν θε
τικόν άριθμό σχεδόν κανονικά αύ- 
ξανόμενο, μέ τίς άνέξέλεγκτες 
έναλλαγές τών καταπονημένων 
νευρικώί συστημάτων, μέ τίς δια
κυμάνσεις τής άτομικής καί όμα- 
δικής εύαισθησίας της, αύτή ή έπο
χή διαφέρει ίσαμε τέτοιο σημείο 
άπό τίς προγενέστερες, ώστε χρει
άζεται νά τήν ξανααναλογιστοΰμε 
όλόκληρη, χρησιμοποιώντας _ γιά 
τοΰτο τίς άρχαΐες εικόνες τοΰ κό 
σμου δχι δμως καί γιά έρμηνευ- 
τικά πρότυπα.
Γ".— Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ  Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Α Ν Θ Ρ Ω 

ΠΟΥ Κ Α Ι Ε ΙΔ Ο Υ Σ .
θά  ξαναβροΰμε τέλος, μέ και

νούργιους δρους, τό πρόβλημα τών 
σχέσεων μεταξύ τοΰ άτόμου καί 
τοΰ είδους.,"Ισως θά χρειαστεί, στό

νά τό άπλοποιήσουμε κάπως αύτό, 
άς μεταχειριστούμε τό χοντροκο- 
μένο παράδειγμα τοΰ άερόλιθου 
καί τών θανάτων :

Οί χρονικές ύποδιαιρέσεις τοΰ μή
να είναι άπειρες. Ό  άερόλιθος τής 
τελευταίας ήμέρας τών 5" πτώσης 
έχει άπειρες σχέσεις μέ τά άπειρα 
τμήματα τοΰ μήνα, καί ταυτόχρονα 
ό μήνας όλόκληρος βρίσκεται σέ 
πλήρη συνεχή άλληλεπιδραστική έ- 
ξάρτηση μέ κάθε άλλο έξω άπό τόν 
μήνα αύτό χωροχρονικό ύπαρκτό καί 
μέ τις άναλογικές μονάδες άναγω
γής·

Είναι φανερό πώς μόνο άπά μιά 
χρονική μονάδα άναγωγής τοποθε
τημένη καί κατοχυρωμένη άπό τόν 
συγκεκριμένο συγκριτικό σκοπό τής 
άνθρώπινης συνειδητικής προσπά
θειας είναι δυνατό νά άνεύρουμε 
μιά έπιβίωση διατηρούμενων κινη
τικών σχέσεων στόν κόσμο. Μόνον 
άπό ένα τέτοιο χρονικό πεδίο άνα
γωγής θά ήταν δυνατό νά άναζητή- 
σουμε ή νά τοποθετήσουμε γεγονότα 
καί σχέσεις γεγονότων,μέ διαφορετι
κούς χρόνους διάρκειας, μέσα σέ ίσα 
τμήματα χρόνου. Δηλαδή στό αύτό 
διάστημα χρόνου, ένός χρόνου πού7 
πέρνει έτσι άπό τή συνειδητική έπε- 
ξεργασία μιά αύθύπαρκτη όντότητα 
έξω-άπό κάθε σύνδεσμο μέ όρισμέ- 
να γεγονότα καί καταστάσεις έξω 
άπό τόν χρόνο θέση τής έξέλιξις.

Τά τμήματα τής Φύσης δηλαδή 
τοΰ κόσμου μαζί μέ τόν άνθρωπο 
δέν ταξινομούνται μέσα σέ ίσα τμή
ματα χρόνου οΰτε ύπάγονται σέ μιά 
χρονική σχέση πού διατήρησε ή συ
νείδηση. Δηλαδή ή Φύση στήν έξέ- 
λιξή της καί στήν σύνθεσή της δη
μιουργεί μέ άπειρη χρονική σχέση 
χωρίς τέλος, πού δέν έχει καμμιά 
σχέση μέ τήν έννοια τοΰ ρυθμοΰ.

Ή  φύση δέν έχει ρυθμό, θά έλεγα 
άντικειμενικό, άν δέν φοβόμουν τό 
ψευτοπρόβλημα τοΰ ύποκειμενι- 
σμοΰ-άντικειμενισμοΰ.

Καμμια διάταξη στήν χρονική άλ- 
ληλοδιαδοχή μιάς σειρδς γεγονό
των ή φαινομένων δέν έχει νομο
τέλεια άνεξάρτητη άπό τήν χρονι
κή άλληλοδιαδοχή τής άλλης σει
ράς γεγονότων. Ή  έπανάληψη καί 
ή ισορροπία είναι έννοιες-πραγμα- 
τικότητες μεταβαλλόμενες καί έξε- 
λισόμενες συνεχώς. Ή  κανονική 
τροχιά τής γής γύρω άπό τόν ήλιο 

(Συνέχεια  στήν 8η σελίδα)

πολιτικό, διανοητικό καί ήθικό πε
δίο, νά έξετάσόυμε μιάν άνάλογη 
διαφορά μέ κείνην πού δί^ως άλλο 
θά μάς είναι άναγκαία σέ λίγο στό 
οικονομικό πεδίο. Στό τελευταίο 
αύτό, κάθε .κλάδος τής παραγωγής 
ή διανομής θά πρέπει πιθανόν νά 
διαιρεθεί σέ δυό τομείς : συντονι
σμένος τομέας καί έλεύθερος το
μέας. ’ "

Δίχως άλλο , θά πρέπει νά γενι- 
κεύσουμε σ’ δλα τά πεδία αύτή τή 
διάκριση άνάμεσα στόν έλεύθερο 
τομέα δπου θά περιληφθοΰν δλοι 
έκείνοι πού είναι άξιοι γιά τοΰτο 
καί πού ίδιοσυγκρασιακά μποροΰν 
νά προσαρμοσθοΰν : στόν συντονι
σμένο τομέα θά συμπεριληφθοϋν οί 
ύπόλοιποι. "Οπως πάντα τά λεπτά 
προβλήματα θά ά Φ °Ρ °0 ν  τά φαινό
μενα στά δρια τών δυό τούίων το
μέων, κι’ ή κατανομή τών άνθρώ
πων σ’ αύτούς άνάλογα μέ τόν ψυ
χολογικόν τύπο δπου άνήκουν. Α ύ 
τή θά γίνει σύμφωνα μέ αύθόρμητα 
κριτήρια, μακριά άπό κάθε κατα
ναγκασμό καί τών όποιων θά ήταν 
κεφαλαιώδες νά προσδιορίσουμε 
τούς τρόπους ϋπαρξης,
Δ '—Σ Υ Μ Φ Ω Ν ΙΑ  ΤΩΝ Π ΡΟ ΚΕΙΜ Ε- 

ΝΩΝ Θ Ε Σ Ε Ω Ν  Μ Ε  ΤΑ  Θ ΡΗ 
Σ Κ Ε Υ Τ ΙΚ Α  Δ Ο ΓΜ Α ΤΑ .

Αύτή ή ένταση δλων τών άνθρώ- 
πινων μέσων πρός τήν έμφάνιση 
τών άνώτερων άνθρωποίδών είναι 
σύμφωνη μ ’ δλα τά θρησκευτικά 
δόγματα , (τούλάχιστον τά δυτικά) 
καί συμφωνεί άκόμα άρκετά μέ ώ-

ρισμένα άπ’ αύτά. Ό  άντικειμενι* 
κός σκοπός στόν όποιον άποβλέπει 
δέν είναι γι’ αύτά ούσιαστικός, άλ
λά είναι τούλάχιστον εϋλογος. Ά 
κόμα είναι σύμφωνη καί μέ τίς πε
ρισσότερες φιλοσοφικές άπόψεις 
μπορεί δμως καί μόνη νά άποτελέ- 
σει μιά άπ’ αύτές. Συνδέει ώρισμέ
νες έγελιανές άπόψεις γιά τό άν
θρώπινο είδος πού θεωρείται σάν 
θεός in fieri καί μπορεί έτσι νά 6- 
δηγήσει σέ μιάν άληθινή μυστική 
θεώρηση, βασισμένην τέλος σέ θε
μέλια όλότελα, άν μή άποκλειστι- 
κά, λογικά. Άκριβώς είναι ή μόνη. 
μυστική θεώρηση πού σήμερα γίνε
ται δεκτή γιά τά ένός ώρισμένου 
τύπου πνεύματα : έκεΐνα πού θεω
ρούν πώς δλες οί θρησκείες δντας 
άνθρωπομορφικές, ό μόνος τρόπος 
γιά νά λυθέϊ ή άντινομία άνάμεσα 
στό θεό καί στόν άνθρωπο είναι νά 
τήν φέρουμε στό έπακρό της ση
μείο, παίρνοντας γιά άντικείμενο 
τοΰ θρησκευτικοΰ συναισθήματος, 
δχι έξωανθρώπινες προβολές στό 
θείο πεδίο, άλλά τόν ίδιο τόν άν
θρωπο, ή καλύτερα τό μόνο δν πού 
τόν ξεπερνάει καί πού ώστόσο τό 
γνωρίζει μέ βεβαιότητα, δηλαδή τό 
είδος,του.

Αύτή ή ένταση γιά μιάν άνοδο 
τοΰ είδους γίνεται λοιπόν άποδε- 
κτή άπό δλους έκείνους πού κιό
λας έχουνε μιά πίστη ή μιά προσω
πική μυστική θεώρηση. Γ  ιά τούς άλ
λους αύτή τά άντικαθιστδ.



Η Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α  ΚΓ  Η Μ Ε Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Η Σ
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'Επειδή τό πρόβλημα τών ι δ ι ο ο υ ο τ α  ^
ένταση στις πιό σύγχρονες ψυχολογικές ίρεννες δημοσιεύουμε τό παρακατω 
μενο, ποϋ έ\ναι απόσπασμα απο τό εργο τοϋ μεγάλου ψυχίατρου Ά χ .  Ν  
" Η  αν&ρώπινη προσωπικότητα

<δ ν ξαναμπαίνει με καινούργια 
κεί- 

Ντελμά.

3. Ή  σύγχρονη ψυχολογία— 6 Θεόδω
ρος Ριμπώ τό υπογράμμισε έντονα— 
προσπάθησε νά μεταφυτεύσει στο πεδίο 
της καί νά προσαρμόσει στό σκοπό της 
τούς δύο βασικού; μηχανισμούς τής θε
τικής μεθόδου : τήν παρατήρηση καί 
τό πείραμα.

Ή  παρατήρηση σάν μέθοδος έπιοτη- 
μονική, αναπτύχθηκε υστέρα άπ’ ΰς ε 
ρευνες των Ελλήνω ν αστρονόμων καί 
Ιατρών' τό πείραμα συστηματοποιήθηκε 
στή φυσική άπ* ιόν Γαλιλαίο. Και τό 
ένα καί τό δλλο αποτελούν τή βάση 
τής βιολογικής μεθόδου, δπως συνοψί- 
σθηκε άπ’ τόν Κλώντ Μπερνάρ στήν 
«εισαγωγή σιή μελέτη τής πειραματικής 
Ιατρικής».

Σ τό  σύνολο τών ζωικών φαινομένων, 
υπάρχουν φαινόμενα πού συνήθως τά 
άποχαλοΰμε συναισθήματα, σκέψεις, ά- 
ποφάσεις καί πού χαρακτηρίζουν τήν 
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ά  μας : αύτά
ε\ναι τά ψ υ χ ι κ ά  φαινόμενα Τά  
φαινόμενα αύτά περιέχουν πάντα ενα 
υποκειμενικό στοιχείο, πού μόνον ό κα 
θένας άπό μας είναι Ικανός νά τά γνω
ρίσει άμεσα. Αύτό τό υποκειμενικό στοι
χείο μόνον μέ μιά ειδική μέθοδο μπο
ρεί νά φταστεΐ, μέθοδο ποϋ προσιδιά
ζει στήν ψυχολογία, μέ τήν ε ν δ ο σ κ ό 
π η σ η  πού είναι ιδιαίτερη περίπτωση 
παρατήρησης.

Μ έ τήν ενδοσκόπηση— καθώς τό ξαί 
ρει ό καθένας— παρατηρούμε 6,τι συμ
βαίνει έντός μας, γινόμαστε θεατές τής 
ζωής μας καί έπιδινόμαστε στήν άνά
λυση τών συναισθημάτιον πού δοκιμά
ζουμε, τών σκέψεων πού μδς εμψυχώ
νουν, τών αποφάσεων πού παίρνομε, Τά 
γεγονότα πού παρατηρούμε έντός μας 
συγκρίνονται υστέρα μέ ’κει' α πού σμμ 
βαίνουν στούς όμοιούς μας, κι* έτσι 
βρίσκεται τί κοινό υπάρχει άνάμεσα σέ 
κείνους καί σέ μάς. Μόνον μέ τήν εν
δοσκόπηση δίνουμε κάποιο νόημα στήν 
έκφραση τών ψυχικών γεγονότων που 
συλλαμβάνουμε στούς άλλους : ή κραυγή 
ή τό τρεμούλιασμα ποτέ δέ θά μπορού
σαν νά μας κάμουν νά άντιληφθοϋμε 
σέ τί συνίσταται ό τρόμοε, δν δέν τό 
είχαιιε αίσθανθεϊ ποτέ οί ίδιοι.

Ή  ενδοσκόπηση χρησιμοποιείται σάν 
αποτελεσματική σχεδόν μέθοδος σέ (ορι
σμένα είδη λογοτεχνικής δημιουργίας, 
στίς εξομολογήσεις δπως στοΰ Ρουσσω 
καί στοΰ Μυσσέ, καί σέ άλλα λιγιοτερο 
προσωπικά δοκίμια καθώς καί στα πε
ρισσότερα ποιητικά έργα. ’Οποιαδήποτε 
κι* αν είναι ή αισθηματική άξία αυτών 
τών δημιουργιών, ό ψυχολόγος σ’ αυτά 
μόνον ύποκειμενινά στοιχεία μπορεί νά 
δει, συχνά δχι τόσο πιστά καί καμμια 
φορά μεταμφιεσμένα.

"Ας  μήν ξεχνάμε πώς,κι’ δταν άκομα 
είναι ειλικρινής, ή ενδοσκόπηση συγ
κρούεται μέ πολυποίκιλες δυσκολίες. Τό  
αντικείμενο τής μελέτη; της παρουσιά
ζει εξαιρετική περιπλοκή, πού κυρίιος 
οφείλεται στόν ασταθή χαρακτήρα τής 
ψυχικής ζωής. “ Αλλωστε, πρέπει ν’ ά- 
ναφέρεται στή μνήμη, πού κατά κά 
ποιον τρόπο παραμορφώνει πάντα τήν 
αρχικήν εντύπωση. Τέλος ή έπίδραση 
τών συναισθημάτων μας τείννει ν’ άλ- 
λοιώσει τήν άμεροληψία μας καί νά μάς 
κάνει νά πάρουμε γιά άντικε μενικές 
άλήθειες απλούς δικαιολογητικούς συλ 
λογισμούς '. πολλοί σπάνιοι εΤναι οί άπό 
ιδιοσυγκρασία απαισιόδοξοι, πού, μέ τό 
νά κλείνονται στούς έαντούς τους, έχουν 
πεισθεΐ πώ; ή ζωή είναι, γιά δλον τόν 
κόσμο, τόσο θλιβερή καί τόσο άσχημη, 
δπως αύτοί τήν βλέπουν...

Ή  ενδοσκόπηση μόνον ύστερα άπό 
μακρόχρονη άσκηση, ύστερα άπό μιάν 
άληθινή τεχνική, έχει άξία. Ά κ ό μ α  καί 
μ’ αύτές τίς προϋποθέσεις, παραμένει 
μιά μερική μέθοδος, μέ περιωρισμένη 
σημασία, μιά πού παρέχει ατομικά απο

τελέσματα, ένώ ή επιστήμη άσχολεϊται 
μέ τό γενικό. Ό  Αύγουστος Κόντ τήν 
καταπολέμησε έντονα, δίχως φυσικά ν’ 
αποκλείει τή προσφορά τής συνείδησης 
καί ν’ απορρίπτει, κατά συνέπεια μιά 
θεμελιώδη κατηγορία πληροφοριών. Θ έ
λησε προπαντός νά έπικρίνει τήν άπο· 
κλειστική χρησιμοποίησή της άπ’ τούς 
μεταφυσικούς τής έποχής του καί νά 
δείξει πώ; μονάχη της ήταν αδύναμη 
ν’ άποκαλύψει τούς ψυχολογικούς νό
μους καί τις βάσεις μιάς θετικής θεω
ρίας. Μόνον δταν συνδεθεί μέ τίς άλ
λες μεθόδους μπορεί νά γίνει γόνιμη, 
γιατί ετσι θ ’ άποβάλλει τόν αποκλει
στικά υποκειμενικό χαρακτήρα της. Ή  
ψυχολογία παύει νάναι τέχνη, γιά ν’ α
νυψωθεί προοδευτικά στό επίπεδο τής 
επιστήμης— άκόμα φυσικά άναποφάσι- 
στης καί άβέβαιας, πρέπει νά τό Ανα
γ ν ω ρ ίσ ο υ μ ε — άνάλογα μέ τό δσο ό άν
θρωπος άφίνδι τήν θεώρηση τοΰ εγω 
του καί συνδέει τήν ενδοσκόπηση μέ 
τή μελέτη τών έξφτερικών φαινομένων. 
"Οπως ύπογραμμίζει ό Ντυπόν, ή ενδο
σκόπηση είναι «μάλλον προπαρασκευή, 
παρά ολοκληρωτικό τμήμα τής ψυχολο
γίας», αύτός δμως ό περιορισμός δέ 
μειώνει καθόλου τή σοβαρότητά της, 
ούτε τήν αναγκαιότητά της.

2.— Στήν ενδοσκόπηση πού είναι ή 
παρατήρηση τής προσωπικότητάς μας 
καί κατά συνέπεια μιά παρατήρηση ού
σιαστικά υποκειμενική, συνεδέθηκε πάν
τοτε ή παρατήρηση τών &λλων όμοίων 
μας δντων, δηλαδή ή αντικειμενική πα
ρατήρηση. Παρόμοια παρατήρηση συ
νηθισμένα είναι αυθόρμητη : οί γονείς 
π. χ. παίρνουν πληροφορίες λίγο-πολύ 
ακριβείς γιά τήν συμπεριφορά καί τόν 
χαρακτήρα τών παιδιών τους, γιά νά 
χρησιμοποιήσουν παιδαγωγικές μεθό
δους άνάλογες’ δμοια, δ έμπορευόμενος 
ένδιαφέρεται γιά τήν εντιμότητα ή τήν 
ειλικρίνεια τού πελάτη του. Ή  παρα
τήρηση αύτή γίνεται στήν τρέχουσα 
ζωή, είναι προσιτή γιά όλους, κι’ δλοι 
τήν εφαρμόζουν άσΐ'νείδητα. Άποχτάει 
γενικώτερη σημασία σέ ώρισμένα λογο
τεχνικό έργα, δπως στίς κωμωδίες τοΰ 
Μολιέρου ή στά μυθιστορήματα τοΰ 
Μπαλζάκ καί τοΰ Σταντάλ: ό Ταρτού
φος, ή “Αλκηστη, ό Ίουλιανός Σορέλ, ή 
Ευγενία Γκραντέ είναι άριστουργήματα 
πού δημιουργήθηκαν άπ’ αύτήν τήν αύ- 
θόρμητη ψυχολογική παρατήρηση. 'Ωσ
τόσο σ’ αύτά πρέπει νά βλέπουμε στοι
χεία ντοκουμενταρίσματος κ ι’ δχι προ
σπάθειες ερμηνείας ή σύνθεσης.

Ή  αντικειμενική παρατήρηση άνά- 
χθηκε τελευταία σέ σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή  
μ έ θ ο δ ο .  Τό  παράδειγμα τής φυσικής 
καί τής βιολογίας, πραγματικά, μάς φέρ
νει νά σκεφτοΰμε πώς ή παληά ψυχολο
γία μας έδειξε τίς δυνατότητές της καί 
πώς ή μελέτη τής προσωπικότητας δέν 
είχε εξαντληθεί ούτε άπό τή διαλεκτική 
τών ηθικολόγων ή τών μεταφυσικών, 
ούτε άπό τήν φιλολογική κριτική, όσο- 
δήποτε αίσθαντική καί ραφφιναρισμένη 
κ ι’ αν ήταν. Γιά  τοΰτο οΐ σύγχρονοι ψυ- 
χολόγοι καθώρισαν μιά σειρά μεθόδων 
παρατήρησης:

Α .) Ή  διαφορική ψυχολογία άπευθύ- 
νεται στά άτομα (άμεση έρώτηση, με 
λέτη τών αντιδράσεων καί στίς περιο
ρισμένες συναθροίσεις (ερωτηματολόγια 
καί τέστ).

Β .) Ή  συγκριτική ψυχολογία άναζη- 
τεϊ δεδομένο στή ζωή τών παιδιά)'·, τών 
άγριων καί τών άνώτβρων ζώων.

Γ . )  Ή  κοινωνική ψυχολογία, ή εθνική 
ψυχολογία, ή ομαδική ψυχολογία, ή 
επαγγελματική, ή φυλετική, άναλύει τίς 
θρησκείες, τή γλώσσα, τό δίκαιο, τή τέ
χνη, τίς επιστήμες καί γενικά κάθε δη
μιούργημα τής άνθρώπινης δραστηριό
τητας.

Ο ί δυό πρώτες άπ* αύτές τίς μεθό

δους τίς περισσότερες φορές μδς άπα
του ν- παρουσιάζουν τίς ίδιες ελλείψεις 
δπως κι’ ή ενδοσκόπηση' καταλήγουν 
σέ ασυνάρτητα συμπεράσματα, τόσο άπό 
τήν έλλειψη ενότητας τών ερευνών, δσο 
καί άπό τήν ανακρίβεια τών άπαντή- 
σ>ων. "Οσο γιά τήν κοινωνική ψυχολο
γία μάλλον φαίνεται πώς εύνοεΐ μέ τίς 
προόδους τής ψυχολογίας τήν κοινω- 
νιολογία, άντί νά ώφελήται άντίστροφα 
άπ* αυτήν, γιατί τά κοινωνικά φαινόμε
να είναι πιό πολύπλοκα καί σκοτεινά 
άπ’ τά ψυχικά γεγονότα.

3. Ε κ ε ίν ο  δμως πού προπαντός χα
ρακτηρίζει τήν σύγχρονη ψυχολογία 
καί τήν ξεχωρίζει άπ’ τή μεταφυσική 
ψυχολογία είναι ή συστηματική χρησι
μοποίηση τοΰ πειράματος, πού γεννή
θηκε άπ’ τή φυσική καί εφαρμόζεται μέ 
επιτυχία στή βιολογία. Λέγεται συχνά 
πώ; τό πείραμα ξεχωρίζει άπ’ τήν πα
ρατήρηση, γιατί τό ένα προκαλείται, 
ένώ ή άλλη παρουσιάζεται αύθόρμητα. 
Αύτή δμως δέν είναι ή ούσιαστική Αν
τίθεσή τους. Ή  παρατήρηση γίνεται 
πείραμα, άπό τή στιγμή πού μποροΰμε 
νά συγκρίνουμε δυό γεγονότα, πού, «μιά 
πού δλα είναι ϊσα>, διαφέρουν μονάχα 
άναμεταξύ τους άπό τόν παράγοντα πού 
ειδικά ύποβάλλεται στή μελέτη : δ Γ α 
λιλαίος έκανε πείραμα κι* δχι άπλή πα
ρατήρηση, δταν σύγκρινε στόν καθε
δρικό ναό τής Πίζας, τίς αΙωρήσεις ενός 
πολυέλαιου μέ τούς σφυγμούς τοΰ χε 
ριού του. Βέβαια στίς εύνσίκώτερες πε
ριστάσεις μποροΰμε νά προκαλέσουμε 
τεχνητά τίς ειδικές συνθήκες πού θέ
λουμε νά γνωρίσουμε- αύτό συχνά πραγ
ματοποιείται στήν φυσική. Στή  βιολο
γία δμως καί στήν ψυχολογία, είμαστε 
συχνά υποχρεωμένοι νά περιοριστούμε 
στήν έκλογή ή στή σύγκριση τών με
μονωμένων γεγονότων πού παρουσιάζον
ται μόνα τους, είτε ομαλά, είτε τυχαία 
δίχωςνά είναι δυνατό νά τά προκαλέ
σουμε μέ τή βούλησή μας.

Μπορούμε νά καταλάβουμε τίς μεθό
δους τής ψυχολογικής πειραματικής σέ 
τρεις μεγάλες κατηγορίες' ή πρώτη ή 
ψ υ χ ο φ υ σ ι κ ή  προσπαθεί νά μετα
φυτέψει τήν ποσοτική πειραματική μέ
θοδο τής φυσικής στήν ψυχολογία ή 
δεύτερη ή ψ υ χ ο φ υ σ ι ο λ ο γ ί α  
τείνει στήν άμεση σύνθεση ψυχολογίας 
καί βιολογίας; δσο γιά τήν τρίτη, τήν 
ψ υ χ ο π α θ ο λ ο γ ί α ,  φαίνεται πώς 
είναι Ιδιαίτερα « ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή »  
μέθοδος.

Ή  ψ υ χ ο φ υ σ ι κ ή  χρησιμοποίησε 
μεθόδους έντασης καί διάρκειας (ορι
σμένων ψυχικών γεγονότων, δπως τά 
αισθήματα, οί καταστάσεις ηδονής καί 
οδύνης μέ ιδιοφυείς συχνά τεχνικές. 
Π α ρ ’ δλην τή λεπτή κριτική τοΰ Μπέρ- 
ξον ή ψυχοφυσική έφτασε σέ άποτελέ- 
σματα θετικά. Ώστόσο δέ θά παραλεί- 
ψσυμε νά έπιμείνουμε σ’αύτό τό σημείο 
πώς τά άπλούστερα ψυχικά γεγονότα 
βρίσκονταν σέ άμεση σχέση μέ τόν εξω
τερικό κόσμο τών φυσικών φαινομένων.

Ο ί φυσιολογικές προϋποθέσεις τών 
ψυχικών γεγονότων έχουν ουσιαστικά- 
τερη καί άμεσώτερη επίδραση άπό τά 
συνακόλουθα φυσικά καί εύλογα θά 
μπορούσαμε ν’ άντιληφθοϋμε τήν ελ
πίδα νά βροΰμε στήν ψ υ χ ο φ υ  σ ι ο 
λ ο γ  ί α— δηλαδή στή συγκριτική με
λέτη τής άντικειμενικής καί υποκειμε
νικής πλευράς τών νευροψυχικών φαι
νομένων— τό σημείο άφετηρίας μιάς ε 
πιστημονικής ψυχολογίας καί τά θεμέ
λια γιά κάθε παραπέρα έρευνα. Δυ
στυχώς ή βιολογία είναι ελάχιστα προ- 
οδευμένη επιστήμη καί ιδιαίτερα ή 
νευρολογία διατηρεί άκόμα τεράστια 
άγνωστη περιοχή : Έ τ σ ι  τό ζήτημα τών 
εγκεφαλικών έντοπίσειον, πού εΐχε πι- 
στευθεί πώς είχε λυθεί, παραμένει εκ
κρεμές, καί είναι δυνατόν νάναι ή α 
πλοϊκή λύση ένός φαινομενικοΰ προβλή
ματος- δέν φαίνεται δμως νάναι δυνατή 
ή διμερής ανταπόκριση άνάμεσα σέ μιά

παράσταση π. χ. καί στή βιολογική 
διεργασία πού τή συνδεύει. Πολύ πε
ρισσότερο «τί συμβαίνει ταυτόχρονα 

-στόν εγκέφαλο δταν τό υποκείμενο... 
νοιώθει ενα κίνημα ζήλειαε εναντίον 
κάποιου ή θυμάται ένα ταξίδι; Κανέ
νας .φυσιολόγος δέ μπορεί νά τό πει». 
-0  ψυχικός παραλληλισμ,όε παραμένει 
πιθανή υπόθεση— καί ένδεχόιιενος μάλι
στα ; εΐιιαστε πεπεισμένοι πώς ή ψυχο
λογία δέν θά είναι έπιδτήαη σ’ δλην 
τήν έννοια τής λέξης παρά μονάχα rnv 
ήΐιέρα, δπου ό δεσμόο της μέ τήν^ 
βιολογία θά καθορισθεί σαφώο καί' 
μάλιστα, πιστεύουιιε, πώς δταν οί δυό 
αύτές έπιστήαες θά συγϊωνευθοϋν σ 
ενα σύνολο, δπως ή Χημεία  έγινε ποο- 
οδευτική ένα κεφάλαιο τής φυσικής. 
Παοόμοιο oumc έργο είναι πρόωοο, μιά 
πού λείπουν ακριβή καί πολυάριθμα 
δεδομένα, τόσο φυσιολογικά δσο και 
ψυχολογικά

4.— Μέ λίγα λόγια, ο*, ψυχοφυσικές 
καί ψυχοφυσιολογικές έρευνες κατελη- 
ξαν σέ αποτελέσματα μερικά, πού πρέ
πει ν<* χά λαβαίνουμε ύπ’ δψιν μας, χω 
ρίο ωστόσο δμως νά επιτρέπουν ιιια 
συνθετική ψυχολογία. Λέν πρέπει καθό
λου νά παραξενευόιιαστε γιατί καθώς 
παοατηρήθηκε «οί άξεδιάλυτες δυσκολίες 
ποϋ παρουσιάζει ή ταυτόχρονη μελέτη 
τών ψυχικών φαινομένων καί τών συιι- 
παροιιαρτούντων φαινομένων— τόσο τών 
φυσιοχηυι^ών δσο καί τών κύρια βιο
λογικών— ένουν γιά συνέπεια πώε οι 
ίδιαίτερέΰ unc έπιστήιιες, θά πρέπει, 
πολύν καιρόν άκόιια. νά τελειοποιηθούν 
άφ’ εαυτού τους. δίχως νά γνοιαϊονται 
γιά τίς σχέσεις πού μπορούν νάχουν α
ναμεταξύ τους».

Ή  σχετική αποτυχία τών δύο προη
γούμενων θεωοιών ήταν άποθαρουντικη

Η

γιά πολλούς ψυχολόγους ή ψυχιάτρουc, λ
τ τ γ»ι\  f t c / v m n f i v  r r n v f t p r i V i h  τ Ι Π ί ν ο λ ο ν ί ο ΐ  'πού θεωροΰν συνθετική ψυχολογία γιά 
χίιιαιρα ή τουλάχιστον γιά ποόωρη. 
Αύτή ή προσπάθεια σύνθεσης μάς φαί 
νεται δυνατή άπό σήμερα μέ τήν χρη
σιμοποίηση τών πιό πρόσφατων άποτε- 
λεσιιάτων τ  η  γ  τοίτηο πειραιιατικής ψυ- 
γολογικής ιιεθόδου : τ ή ς  ψ υ χ ο π α 
θ ο λ ο γ ί α ς .

0 ΡΥΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ 
ΚΑΙ ̂ THH AHBPDntNK ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

(Συνέχεια άπό τήν 10η σελίδα) 
είναι διαφορετική γιά τήν σελήνη, 
διαθορετική γιά τήν ίδια τήν γή, 
διαφορετική γιά τά πλανώμενα συγ 
κροτήματα καί τά νεφελώματα, 
διαφορετική γιά τόν ιπτάμενο ά- 
κροβάτη άεροπόρο, άνύπαρκτη γιά 
τόν κόσμο τόν πρίν άπό τήν ύπαρ
ξη της γής· , , ι

Σ έ  κάθε χρονική στιγμή διαγί ■ 
φονται οί άπειρες κινήσεις 1 -
συνθέτουν τό σύμπαν, χωρίς καμι I  
άπ’ αύτή νά μπορεί νά παραλει» 
φθεΐ γιά νά μπορούσε κανείς στήν 
έξελισόμενη συμφωνία τοΰ κόομου 
νά-ξεχωρίσει τό ρυθμικό σκελετό 
άπό τήν άρμονία καί τήν μελωδία.

Ή  έννοια τοΰ ρυθμοΰ μόνο στήν 
άπειροχωροχρονική περιοχή τής 
συνειδητικής έπεξεργασίας γεννιέ
ται καί έξελίσσεται άνάλογα μέ 
μονάδα άναγωγής.

Ό  ρυθμός στήν Φύση είναι άν
θρώπινη προσαρμοστική προσπά
θεια, δπως ό ρυθμός στήν άνθρώ
πινη δημιουργία είναι ρυθμός στήν 
Φύση. Ή  άνθρώπινη προσαρμογή 
καί ή προσπάθεια γνώσης καί τά 
έργα τοΰ άνθρώπου είναι άνθρώ
πινη δημιουργία, δπως είναι ταυτό
χρονα καί έκδηλώσεις τής παγκό
σμιας σύνθεσης, τοΰ κόσμου.

θ. Σ Γ Ο Υ Ρ Δ Ε Λ Η Σ  
Στό επόμενο: Ό  ορισμός τοΰ ρυθμοΰ

ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟ Υ  ΛΩΡΙΝΤΖ ΜΠΡΙΓΚΕ
Τοϋ RainerMaria Rilke

Είμαι καθισμένος μέσα στό μικρό μου δωματιάκι, έγώ δ Μπρίγκε, 
είκοσιοχτώ χρόνων, καί πού δέν είμαι γνωστός σέ κανέναν. Είμαι καθι- 
σμένος έδώ, καί δέν είμαι τίποτα. Καί ώστόσο αυτό τό τίποτα βάλνεται 
νά σκέφτεται. Πάνω κει, στό πέμπτο του πάτωμα, αύτό τό γκρίζο άπό- 
γευμα τοΰ Παρισιοΰ, σκέφτεται αύτό έδώ :

Είναι δυνατόν, σκέφτεται, νά μήν είδε άκόμα κανείς, να μήν αναγνώ
ρισε καί νά μήν είπε τίποτα τό ζωντανό; Είναι δυνατόν νά είχαμε 
χιλιετηρίδες γιά νά παρατηρήσουμε, νά σκεφτοΰμε καί νά^γράψούμε, καί 
νά τίς άφίσαμε, τίς χιλιετηρίδες αύτές, νά περάσουν σάν ενα διάλειμμα, 
δπου τρώμε τήν ταρτίνα μας καί τό μήλο μας;

Ναί, είναι δυνατόν.
Είναι δυνατόν, παρά τίς εφευρέσεις καί τίς προόδους, παρά τήν καλ

λιέργεια, τήν θρησκεία καί τήν γνώση τοΰ σύμπαντος, νά έχουμε παραμεί- 
—| νει στήν έπιφάνεια τής ζωής; Είναι δυνατόν νά έχουμε μάλιστα καλύψει 

αύτήν τήν έπιφάνεια—πού στό κάτω-κάτω θά ήταν κάτι μ ενα ύφασμα 
άφάνταστα πληκτικό, πού τήν κάνει νά μοιάζει μέ έπιπλα σαλονιού τό 
καλοκα ίρι;

Ναί, είναι δυνατόν. „
Είναι δυνατόν δλη ή ιστορία τοΰ σύμπαντος νά έχει παρανοηθει; 

Είναι δυνατόν ή εικόνα τοΰ παρελθόντος νά είναι ψεύτικη, γιατί πάντα 
μίλησαν γιά τά πλήθη τοΰ παρελθόντος αύτοΰ, σάν νά μήν_ συναντούσαν 
ποτέ παρά συναθροίσεις άνθρώπων, άντί νά μιλοΰν γιά έκεΐνον που γυρω 
του συναθροίζονταν, γιατί ήταν ξένος καί νεκρός;

Ναί, είναι δυνατόν-.
Είναι δυνατόν νά πιστεύουμε πώς όφείλουμε νά φτάσουμε αύτό πού 

συνέβη πρίν γεννηθοΰμε ; Είναι δυνατόν νά χρειαστεί νά ξανοιθυμήρουμε 
σέ δλους, στόν έναν υστέρα άπ’ τόν άλλον, πώς γεννήθηκαν παληοι, τ̂ ώς 
περιέχουν αύτό τό παρελθόν, καί πώς δέν έχουν τίποτα νά μάθουν άπο 
τούς άλλους άνθρώπους, πού διατείνονται πώς κατέχουν μιά καλύτερη ή 
διαφορετική γνώση ;

Ναί, είναι δυνατόν.
Είναι δυνατόν δλοι αύτοί οί άνθρωποι νά γνωρίζουν άπολυτα ενα 

παρελθόν ποΰ δέν ύπήρξε ποτέ ; Είναι δυνατόν δλες οί πραγματικότητες 
νά μήν είναι τίποτα γι’ αύτούς, καί νά κυλάει ή ζωή τους χωρίς να έχει 
προσκολληθεΐ σέ τίποτα, σάν ενα ρωλόϊ σ’ ένα άδειανό δωμάτιο ;

Ναί, είναι δυνατόν.
Είναι δυνατόν νά μήν ξέρει κανένας τίποτα γ ι’ δλα αύτά< τά νέα 

κορίτσια πού ώστόσο ζοΰν ; Είναι δυνατόν νά λέει κανείς. *οι γυναί
κες», «τά παιδιά», «τά άγόρια» καί νά μήν υποπτεύεται παΡ δλη του 
τήν καλλιέργεια, νά μήν ύποπτεύεται πώς αύτές οι λέξεις άπό καιρό 
πιά δέν έχουν πληθυντικό, άλλά άπειρους ένικούς ;

Ναί, είναι δυνατόν.
Είναι δυνατόν νά ύπάρχουν άνθρωποι που λένε: «θεός^και νά <̂ κέ- 

φτονται πώς πρόκειτοα γιά μιά ύπαρξη πού τούς είναι γνώριμη. Κύτ- 
1 παξε αύτούς τούς δυό μαθητές: ό ένας άγοράζει ένα σουγ^ια και ο Υεί" 
'κονά ς  του τήν ίδια μέρα άγοράζει καί εναν παρόμοιο. Υστερα άπο 
Ρ  μιά εβδομάδα δείχνουν τούς σουγιάδες τους είναι φανερό πως δέν 

έχουν πιά παρά μιά μακρυνή όμοιότητα μεταξύ τους. Τόσο διαφορετική 
στάθηκε ή έξέλιξη τών δυό σουγιάδων σέ χέρια διαφορετικά.

«Ναί, λέει ή μητέρα τοϋ ένός, άν πρόκειται νά φθείρετε πάντοτε όλα
τά πράγματα...». , , „

Καί άκόμα: είναι δυνατό νά πιστεύει κάνεις πως μπορεί να εχει 
έναν θεό χωρίς νά τόν φθείρει;

Ναί, είναι δυνατό. . , , » ι
Ά λ λ ά , αν δλα αύτά είναι δυνατά, άν δλα αυτα δέν έχουν καί μιαν 

υποψία δυνατότητος, τότε λοιπόν θά επρεπε για δνομα του θεου, θα 
έπρεπε κάτι νά συμβεΐ. Ό  πρώτος τυχόν, αύτός που πρώτος έκαμε την 
άνησυχαστική αύτή σκέψη, όφείλει ν’ άρχίσει νά κάνει κάτι από εκείνο
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Πνέει ό βορειοδυτικός άνεμος 
ό πιό άγαπημένος μου άπ’ τούς

[ άνέμους 
γιατί ύπόσχεται στά πλοία 
φλογερή πνοή καί καλό ταξίδι. 

•Φύγε λοιπόν καί φέρε τόν χαιρετι-
[ σμό μου

στόν ώραΐο Γαρούνα 
στούς κήπους τοΰ Μπορντώ 
έκεΐ δπου κυλάει τό μονοπάτι 
στήν αιχμηρή δχθη καί μέσ’ στόν

[ ποταμό
βαθιά τό ρυάκι χύνεται κι έπάνω

[ του
σκύβουν καί βλέπουν δυό βελανι- 

| διές εύγενικές 
καί άσημένιες λεΰκες.

’Αναπολώ άκόμα καί ξαναβλέπω 
τίς πλατιές κορυφές τών δέντρων 

[ πού τίς κρεμοΰσε 
πάνω άπό τό μύλο, τών φτελιών τό

i δάσος.
Μά στήν αύλή ψηλώνει μιά συκιά. 
Έ κ ε ΐ  πάνε τίς γιορτές 
οί μελαχροινές γυναίκες 
πάνω στό χώμα τό γλυκό σάν τό

[ μετάξι,
τόν καιρό τοΰ Μάρτη, 
δταν οι μέρες καί οί νύχτες έχουν 

[ τίς ίδιες ώρες, 
δταν πά\ω στά σιγαλινά μονοπά·

I τια,
περνοΰν οί λικνιστικές αδρές, 
φορτωμένες λαμπρά δνειρα.

” Ω, δώστε μου
τοΰ σκοτεινού φωτός γεμάτο
τό ποτήρι μέ τά άρώματα,
γιά νά γευτώ τή γαλήνη, γλυκιά

! είναι
ή νάρκη άνάμεσα στούς ίσκιους. 
Δέν είναι καλό 
χωρίς ψυχή νά μένεις,

άπό
πού έχει παραμεληθεΐ. "Οσο άσήμαντος κι* άν είναι, δσο λίγο 
δειγμένος κι' άν είναι, άφοΰ δέν ύπάρχει άλλος. Ναί, αυτός ο Μπρίγκε, 
αύτός ό ξένος, αύτός ό άσήμαντος νέος, όφείλει νά κάτσει και να γρά
ψει, νά γράψει μέρα καί νύχτα. Ναί, όφείλει νά γράψει και °|^τό θά εί
ναι τό τέλος δλων αύτών. 'Απόδοση Τ.  Θ ΕΟ Φ ΙΛΟ Υ

I
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δταν οί πεθαμένες σκέψεις σέ κυ· 
[ κλώνουν, καί δμως 

μιά ομιλία είναι ώραία, νά λέει 
δ,τι αισθάνεται ή καρδιά, ν’ ά κβ& ϊ 

Ινά μιλεί rtoT J
[ γιά μέρες άγάπης,
καί γιά πράγματα πού έγιναν.

Ά λ λ ά  ποΰ είναι οίάγαπημένοι μου!
(Ό  Μπελαρμέν 

μέ τό σύντροφό του ; Πολλοί άν-
[ θρωποι

φοβούνται νά πάνε ώς στήν πηγή : 
Γιατί άπό τή θάλασσα 
κρατάν τά πλούτη τή γενιά τους. 
Αύτοί, σάν τούς ζωγράφους, μα·

[ζεύουν
τίς ομορφιές τής γής καί διόλου 
δέν περιφρονοΰν τήν φτερωτή πάλη, 
οΟτε καί άν όλοχρονίς στή μοναξιά 

Ιάν θά μείνουν 
κάτω άπ’ τούς άφυλλους ιστούς, 

( έκεΐ δπου τή νύχτα 
δέν τήν πληγώνουν τά γιορτινά 

[φώτα τών πόλεων 
μακριά άπό τή μουσική καί τούς 

[χορούς τής χώρας.

Ά λ λ ά  τώρα, πρός τούς ’Ινδούς 
* έφυγαν οί άνθρωποι, 

έκεΐ πέρα στίς άέρινες κορυφές, 
στά δρη τών άμπελιών, άπ’ δπου 
κυλάει ό Δορδόνης 
έκεΐ πού ό ποταμός συγχέεται 
μέ τόν λαμπρό καί τόν πλατύ σάν 

[θάλασσα Γαρούνα. 
Ή  λίμνη παίρνει καί δίνει τήν άνά-

[ μνηση,
καί ό έρωτας μέ τό άκούραστο 

[πάντα βλέμμα του
βλέπει.
Ά λ λ ά  δ,τι μένει ιών ποιητών είναι

[έργο.
Μεταφραστής : Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Γ. Σ Φ Α Κ ΙΑ Ν Α Κ Η Σ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΣΤΑ ν ΑΫΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΕΤΡΑΔΙΑ
Είταν καλά στά μέρη μας είταν καλά 
Δούλευε ή γής κι’ 6 άγέρας μύριζε άραποσίτια

Κανείς δέ μας είξερε μόνο τά δέντρα κι 6 ποταμός 
Μόνο τό χώμα κι* ό ήλιος

Κουβαλούσαμε τάλογα κι*έρχόμαστε νά σέ βρσΰμε

Περπατούσαμε στά δάση καί χαιρόμαστε άμίλητοι 
Τό βαθύ μυστήριο τών δντων

Μιά μέρα σκύψαμε στό ποτάμι κι’ όνειρευτήκαμε τή θάλασσα 
Κ* Οστερα κάθε μέρα σκύβαμε στό ποτάμι

Τώρα συλλογιζόμαστε κι* άρμενίζουμε 
Συλλογιζόμαστε κι’ άρμενίζουμε δίχως τέλος

Τά μάτια μας κάηκαν μέσα στ’ άλάτια τής ξενητειδς 
Μά ή ψυχή μας βυθίζεται σ’ ϊνα σύννεφο άποδημίας

Κανείς άνεμος δέ φυσάει γιά τά μ έρ η  μας
Μένει μονάχα ή καρδιά μας ν’ άφηνιάζει σέ καλπασμό
Κάθε τόσο πού άφήνουμε κι' ένα νέο λιμάνι

"Ομως είναι καιρός μά είναι άκόμα καιρός
Ν ' άνάψουμε τις φωτιές νά κάψουμε τά καράβια μ«ζ Α νΠ 7 Ω Σ  
Νά κάψουμε τά δνειρά μας να λυτρωθουμε. Μ Η Τ Σ . ΛΥΓΙΖ.υ2.

ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ
F .  Δ Ε Λ Η

Μεγάλε, τώρα πού πλατιά τής Δόξας σου ή
[πορφύρα

τυλίγει τήν Ελλά δα
καί ή φήμη μυριοσάλπιγγη πετάει μέ τ’ όνο-

[μά σου
στά πέρατα τής γής

εύλαβικός στό μνήμα σου κι’ έγώ προσκυ
νητής

προτού γιά πάντα φύγω
κρεμνώ στό φέγγος σου βουβή τή σκοτεινή

[μου λύρα
καί δέουμαι: έτσι σέ λίγο

καί μές άπό τού τάφου σου τά νωπά άκόμη
[βύθια

καί τής φλογέρας σου ή φωνή
νά ξεχυθεί άναστάσιμη καί στής φυλής τά

[στήθια
(Ανέκδοτο)
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(Συνέχεια άπό τή 4ην σελίδα)
Είχε ερθει τόσο μακρυά γιά νά μέ 

βρει. Ε ίχε  πλημμυρίσει τήν καλύβα 
μρυ μέ τόν άπέραντο οίκτο τοΰ 
β/Το του’ κα* Τί
^ / ’’ λ  *  λ ο ιπ ό ν  ν “  ξ έ ρ ε ι  Υ ίά  ν ®
gf ει '«<·'■' τήν κοιλάδα τών φυκιων, 
έκεΐ πού λογάριαζα νά παραμείνω 
πιά ώς πού νά χλωμιάσει ό ήλιος 
μου ;

"Αρχισα νά φοβάμαι πώς δέν θά 
μιλούσε ποτέ. Πρέπει νά φύγει, είχα 
σκεφθεΐ, δέν έχει τόπο έδώ γιά δύο. 
Έ γώ  είχα σταθεί ευγενικός, κι’ άντι 
νά χύσω τό νερό τοΰ πρόσφερα 
τσάϊ. Κι’ αυτός μέ λυπότανε. Ναί, 
έπρεπε νά φύγει. Καί είπα:

— Βραδυάζει γρήγορα έδώ.
Καί άμέσως συνέχισα.
— ’Αλλά μπορείτε νά περάσετε 

τήν νύχτα σας στό καλύβι μου άν 
θέλετε.

Ναί, αύτό είπα. Καί άκόμα πρό- 
σθεσα, πώς μπορούσε νά παραμεί- 
νει δσον καιρό ήθελε, καί πώς 
μποροΰσε . νά ξέρει κανείς δ,τι θέ
λει χωρίς νά τό λέει στόν άλλον, 
καί πώς κρατούσα κλειστά τά μά
τια μου γιατί είμουνα λίγο κουρα
σμένος. θά  μποροΰσε θαυμάσια νά 
σερβιριστεί τσάϊ άν τοΰ άρεσε, θά 
κοιμόταν στό κρεββάτι μου. Είχα 
καί κουβέρτες καί προσκέφαλο. 
’Εγώ θά κοιμώμουνα στήν γωνία μου 
κοντά στό τζάκι καί δέν θά είχε 
καμμιά ένόχληση. Συνήθως περ
νούσα τίς νύχτες μου έκεΐ' σπάνια 
ξαπλωνόμουν στό κρεββάτι. Κι’ ά
κόμα θά μπορούσα νά κοιμηθώ έξω 
στά φύκια, άρκεΐ νά μήν έφευγε.

Κατάλαβα πώς έτρεχαν δάκρυα 
στά μάτια μου. Καί είπα :

— Μέ συγχωρεΐτε, δέν είναι τί
ποτα, ό καπνός άπό τά ξύλα μέ 
πείραξε στά μάτια, καί δακρύζουν, 
καί τά δάκρυα τρέχουν στά μά
γουλα. Δέ μπορούν νά ανέβουν στό 
μέτωπο βέβαια.

"Ητανε ό καπνός τοΰ ξύλου. Τί 
άλλο μποροΰσε νά είναι. Δέ θά πί
στευε, βέβαια, πώς έγώ, ένας γαλη
νεμένος, άνθρωπος θά μποροΰσα νά 
κλαίω, θά  ήτανε κωμικό αύτό, πο
λύ κωμικό. Πήγαινε πολύς καιρός 
άπό τότε πού είχα κλάψει μπρός 
στήν καθεδρική έκκλησία μέ τά πο
λύχρωμα βιτρώ. "Ητανε τότε πού 
είμουνα -δυνατός άνθρωπος. Δέ νό
μιζε, φυσικά, πώς θά μοΰ μάθαινε 
έδώ στήν κοιλάδα, πώς μόνο οί δυ
νατοί άνθρωποι μπορούνε νά κλαΐ
νε άληθινά, άνάμεσα στίς άκατανό
ητες πράξεις τών άνθρώπων; Γιατί
κι” αύτό τό ήξερα.

** *
Οί ψαράδες στήν παραλία θά ξά

πλωναν τώρα τά δίχτυα καί θά τρα
βούσαν τίς βάρκες. Οί φωνές του£ 
έφταναν ώς πάνω σέ μένα. θά 
πρέπει νά είχαν κάμει καλό ψάρε
μα. Τό άναγνώριζα στίς φωνές τους 
καί στίς βρισιές.

Είχαν ψαρέψει, καί τώρα θά πή
γαιναν στά καλύβια τους καί θά 
έτρωγαν, θά  μοΰ έφερναν καί έμένα 
ψάρια καί θά έτρωγα καί έγώ. 
"Υστερα θά ξάπλωναν καί θά ρο· 
χάλιζαν μέ τά μοΰτρα πάνω στά 
ξερά φύκια, πού έχουν μαζέψει γ ι’ 
αύτό μπρός στά καλύβια τους. 
Μαζεύεις φύκια ξερά γιά νά ξα
πλώνεσαι καί νά ρουχουνίζεις μέ 
τόν ήλιο πάνω στόν σβέρκο.

Οί γυναίκες, οί δυό πού ύπήρχαν 
έκεΐ, θά φρόντιζαν τά σπίτια τους. 
Μιά πανάρχαια δουλειά αύτό ! Νά 
φροντίζεις τό σπήτι ! Καί ϋστερα...

... ΤΑ, δστερα ή ήσυχία θά βασί
λευε στήν κοιλάδα ώς τό άλλο

πρωΐ, ώς τήν ώρα πού θά ξανά- 
φευγαν. Καί έγώ... έγώ ;

Καί έγινε ήσυχία. Καί τώρα θά 
βασίλευε έξω τό φώς καί ή άρμύ- 
ρα. Καί είναι έκείνη τήν ώρα πού 
μίλησε.

Μίλησε χωρίς πρόλογο, άπλά, 
καί τά λόγια του έμπαιναν μέσα 
μου.

—Δέν θά φύγω, είπε.
Καί σέ λίγο :
— Δέν μπορώ νά φύγω τώρα. Πάει 

πολύς καιρός πού περιπλανιέμαι 
στήν κοιλάδα. ’Εσύ δμως σήμερα μέ 
είδες, καί μοΰ είπες νά μείνω. Καί 
μένω.

"Υστερα ή φωνή του έγινε πολύ 
σιγανή, πού μόλις άκουγα.

Καί είπε πώς δέν ύπήρχε ναός 
καί πώς ό ναός φτιάχνεται άργά, 
κάθε μέρα, άπό δλους τούς άνθρώ
πους, καί άπό δλα τά πράγματα, 
καί άπό τά φύκια άκόμα, καί πώς 
δέν φταίει κανείς άν δέν υπάρχει 
ναός, γιατί έτσι είναι.

Καί αύτό τό «έτσι είναι» άντήχη- 
σε σάν μιά μεταλλική ήρεμη άπο· 
μονωμένη νότα. Μιά νότα ύπέρτα- 
της έγκαρτέρησης.

Καί είπε άκόμα πώς ή κοιλάδα 
τοΰ είχε δώσει μιά μεγάλη πείρα. 
Τόν είχε μάθει πώς τό κογχύλι εί- 

^α ι ένα ώραΐο πράγμα, καί πώς ό 
άνθρωπος είναι μιά ώραία δυνα
τότητα, καί πώς καί τά δυό είναι 
ώραΐα γιά τόν άνθρωπο πού ξέρει 
καί τό κατανοεί αύτό, καί πώς δ
ταν τά χάλκινα τοΰ Μόζαρτ φωνά
ξουν Rex ι Rex ! θά πει πώς κά
ποιος τό είχε φωνάξει μέ δλο τό 
πνεύμα καί'δλο του τό σώμα, καί 
πώς ποτέ δέν είμαστε τέλεια μό
νοι μιά καί έχει ύπάρξει αύτός. 
Κ ι’ άς μήν έχουμε έμεΐς ναό.

Καί είναι ϋστερα πού εΐπε τήν 
πείρα του. Είπε αύτό :

— Ύπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
πάνω στήν γή, καί ύπάρχουμε καί 
μεΐς.

Καί μπορεί νά συμβή—ίσως καί 
τήν τελευταία ήμέρα τής ζωής μας 
—νά βρεθεί κάποιος έτοιμος να πε- 
θάνει γιά μάς. Πρέπει νά είμαστε 
έτοιμοι νά πεθάνουμε γι’ αύτόν. 
Τά κογχύλια δέν μπορούν νά θέ
λουν να , πεθάνουν γιά μάς. Καί 
άν δέν συμβή αύτό θά μποροΰσε 
νά είχε συμβή. Καί αύτό μάς συν
δέει μέ τούς άλλους, δλους, τούς 
πολλούς, τούς ξένους, μάς συνδέει 
ή δυνατότητα νά είσαντε αύτοί 
πού θά πέθαιναν γιά μάς.

Σώπασε γιά λίγο, καί σέ λίγο 
μουρμούρισε ένώ ή φωνή του έσ- 
βυνε.

— Μάς συνδέει μέ τούς άλλους 
ή "διαφορά πού ύπάρχει μεταξύ 
μας μάς συνδέει ή μόνωσή μας, καί 
δ άγνωστος πού θά πέθαινε χαρού
μενα γιά μάς. "Ολα ήταν ήχυχα. Ή  
φωνή του είχε χαθή μέσα μου.

"Ανοιξε σιγά-σιγά τά μάτια. 
"Ενας κόκκινος ήλιος ποΰ έδυε 
ήταν μέσα σ’ δλη τήν καλύβα 
μου. "Εμπαινε άπό τό παραθυράκι 
άπ’ δπου έβλεπα τήν κοιλάδα καί 
πέρα τήν θάλασσα, καί πέρα δπου 
ύπάρχουν άνθρωποι, πολλοί άνθρω
ποι, ξένοι, ξένοι.

Ή  καλύβα μου κρατούσε μιά 
θερμή σιωπή. Ό  άνθρωπος εΐχε κρα
τήσει τόν λόγο του.Δέν εΐχε φύγει. 
Ε ΐχε χαθεί μέσα μου. Είχα  βρει τόν 
έαυτό μου.

Περιπλανήθηκα στήν κοιλάδα βου- 
λιάζοννας τά πόδια μου στά φύκια. 
"Υστερα τράβηξα ίσα—πέρα. Είχα 
πάρει τόν δρόμο πρός τήν πόλη.

Τ. Θ ΕΟ Φ ΙΛΟ Υ

Ή τα ν® μιά νύχτα τοΰ χειμώνα παγε
ρή καί όλοακότεινη, μιά άπό τίς νύχτες 
έμεινες πού μόνηι χαρά εΐνε τό ζεοίτό σπί
τι, σάν έφτασα ατό χωριό μου. Κ ι ’ ήταν 
τό σπίτι μας ζεστό. Κ χ ί ήτανε τής μά
νας μου ή άγκαλιά πού (μέ δέχτηικ,ε ά
κόμα πιό ζεστή.

■—  ’Ήρθες, λοιπόν, παιδί μου;...
Ενοιωθα δλη τή ζεστασιά τοδ σπιτι

ού μου νά πλημμυρ ίζε ι τό παγωμένο 
μοο έγώ. Ζεσταινόμουνα τώρα έχει 5- 
στερ’ άπό έντεκα παγωμένα χρόνια. Γ ι 
ατί πάνε έντεκα χρόνια άπό τότε πούφυ- 
για άπό τό χωριό μου· ά'πό τ ’ άσπρο μ ι
κρό σπιτίΙκι' στή σικιά τοΰ γεροπλάτανου, 
απέναντι άπό τό σπίτι τής Μαριώς, Ποι- 
ός τή θυμάται τώρα τή Μαριώ; Ζοΰσε 
τότε δ Παποΰς. Καθότανε πάντα οοεΤ 
στήν άκρη, κοντά ιστό τζάκι. Κ ι ’ ή μά- 
αν μοι>, πλάι, ποϋ αιώνια έπλεκε. Ζοΰ
σε τότε δ Παιποΰς, -πού στάβλε πατέρας 
γιά μένα, μιά καί κείνον, ποτέ δέν τόν 
είχα γνωρίσει. Κ ι ’ ήτανε γραμ
ματισμένος δ παιπούς, ήτανε δάσκαλός 
μου, σύντροφός μου, καί όδηιγός μου.Κι’ 
ήταν τότε πού αγαπούσα τή Μαριώ. ’ Η 
ταν τόχε πού άγαποΰαα. Κ ι ’ ύστερα άρ
χισαν τά κρύα παγωμένα χρόνια στήν 
πόλ'η. Ό  παποΰς τήν άγαιποΰσε κ ι ’ αυ
τός τή μικρή Μαριώ. Ζοΰσαν κ ι’ οί δύο 
τό'τε.

—  "Ελα. παιδί μου κοντά στή φωτιά 
νά ζεσταθείς. Νά, κάτσε δώ που καθό
ταν δ παποΰς. Πέθανε μέ τδνομά αου 
στδ στόμα του.

Ή τα ν ξημέρωμα σάν ξύπνησα τ’ άλ
λο πρωί. 'Α,π’ των παραθυριών τίς χ«ρ« 
μάδες, άχνόφωτο τά φώς τής μέρας πουρ 
χόντανε, χάϊδευε τά βαρειά παληά έπι
πλα τοΰ σπιτιού μας.

Κάτι άλλόκοτο μέ πλημμύριζε ατό ξύ
πνημά μοο αύτό, κάτι σά γλύκα καί σάν 
βραχνάς, κάτι σάν άλήθεια καί σάν δνει 
ρο. Κοίταξα γύρω μου,.· ήθε,λα ατό μισο
σκόταδο νά ξεχωρίσω τό κάθε ικομμάτι 
τής κάμαρης αυτής. Εΐνε ή σάλα τοδ 
σπιτιοδ μας. Έ κ ε ΐ  στην άκρη κοντά στό 
τζίΙκι είνε ή πολυθρόνα τοΰ παποδ, κον
τά ή καρέκλα τής μάννας μου, μιά πα
ληά μεγάλΐ) ψαθωτή καρέκλα, τό τρα- 
τκεΐζι, δ μπουφές, ή κονσόλα, τό μεγάλο 
ντιβάνι ποδμαι ξαπλωμένος τώρα καί 
ανάμεσα οί παιδικές μου μέρες. Αξα
φνα ζοδνε δλες μέσα μου, μοΰ τρικυμί
ζουν τή ψυχή καί τή σκέψη... Ό λα  ζων
τανεύουν γύρω μου. Μέσα στά πέπλα τοΰ 
άιχνόφωτου πέρνουν ζωή, ,μιλάνε, κ Γ  ά
πό τή πολυθρόνα τοο δ παποΰς μέ τή 6α 
ρειά φωνή του. λεει:

— ■ Έφυγες παιδί:, δέν ξαναγύρισες, 
σέ περίμενα νά γυρίσεις, νάρθεις άν
τρας, γιά νά'σοδ πώ τό μυστικό πού πα- 
3XiCsi£i νά μάθεις καί νά ξεδιαλύνεις. 
Πό^ες καί πόσες φορές δέ ρώτησες γ ι’ 
αύτό. Σΰρε στήν άκροποτχμιά, κεΐ κατά 
τόν Άη-Δημήτρη, κοντά στίς άλυγαρι- 
ές. Πήγες; Ναί; Λοιπόν άκουσε μικρού
λη μου.

Ό  πατέρας cot) ήτανε τ’ άρχοντόπου- 
λο ταυ χωριοδ, παιδί μου μονάκριβο, ποο 
χάΐθηκε κεΐ γιά μιας άνομης άγάπης τήν 
τρέλλα. Άγάιπησε τήν δμορφη τρελλή, 
πού ήταν καί μάγισσα τοΰ δουνοΰ.

’Ήσουνα ατήν κοιλιά τής μάννας σου 
σάν άρχισε τδ κακό καί Ασαράντιστος 
σάν τόν Βρήκανε μέ τδ κεφάλι σπασμένο 

—κεΐ δά στίς άλυγαριές. Γύρισε ενα βρά
δυ στό σπίίτι σάν τρελλός, φλόγες πε- 
τούαανε τά μάτια του. Καί στή μάνα σου 
οδτε μιλιά δέν είπε. "Εφαγε άμίληιτος. 
Μά τή νύχτα άρχισε τό παραμίλημα . 
«θάρθω κ ι’ αδρια. Ηάρχομαι κάθε μέρα 
έκεΐ στήν ίδια μεριά, μέσοι στίς άλυγα- 
ριές. θέλω δλτμιερίς ατά χείλια μου· νά

Διήγημα τοϋ κ. ΑΝΤΡΕΑ
π α ν α γ ι ώ τ ο π  Ο Υ Λ Ο Υ

νο.ώθω το μέλι των δικών σου χειλιών 
καί τά μάτια, σου βασίλεια νά μοΰ γνω
ρίζουν καί κόσμους άγνωστους. θέλω 
τού ήλιου τό βασίλεμα νά μάς βρίσκει 
Ρ'ΐίζου'ν· κοσμους άγνωστους. θέλω 
νά α’ αγαπώ θεέ μου. θεέ μου δέ φταίω 
έγώ, έτσι δέν είνε; Σέ πιστεύω γιά πρώ 
τη φορά τώρα. Κοντά της μπορώ νάρε- 
θανω. Λεν .πρέπει νά νικάμε τό θάνατο 
θεέ μαυ;

Καί. τά χαράματα σχεδόν βογγοΰόε 
παραμιλώντας: «Φίλησε με! Φίλησέ με 
γιά νά πεθάνω καλός».

Καί τ-νάχτηκε άπ^νω κ ι’ δταν μάς 
είδε πού τόν παραστέκαμε, γύρισε καί 
είπιε τής μητέρας σου : ϋώς σέ
λένε γυναίκα ; “Κ ι” δ καδμένος 
δ γυ ιός, μαγεμένος άπό τήν τρελλή τ’ 
άπαράτησιε δλα. Τόν χάναμε κάθε μιερα. 
"Εφευγε τό χάραμα γιά νάρβει άργάτή 
νύχτα. Γεννήθηκες καί δέν ήτανε κοντά 
στή μάννα αου. Κ ι ’ ήσουνα δέν ήσουνα 
είκοσι μερών σάν τόν. βρήκαμε μέ τό κε 
φάλι σπασμένο. "Αλλοι είπανε πώς τόν 
σκότωσε ή τρελλή, κ ι’ άλλοι πώς έπε
σε τό βράχο. Κανείς δέν έμαθιε τήν 
αλήθεια. Ίΐά μαλλιά τής μάννας αου ά
σπρισαν κι έγώ γέρασα άπολότελα σέ 
μιιά μέρα. Σύ μεγάλωσες, γυρεύοντας νά 
μάθεις γιατί δέν είχες πατέρα. Τήν ι
στορία αύτή στήν είπανε μιά μέρα, ατήν 
είπε ό θύμιος ο τσοπάνος καί σύ ήρθες 
καί μέ ρώτησες άν. είνε άλήθεια. Σου 
χάϊδεψα τότε τό σγουρόμαλλο κεφάλι 
σου καί σ’ έστειλα νά παίξ|εις». Καί τώ
ρα ποΰ έχω γίνει ένα μέ τά πράγματα 
καί μέ τή  γή’, άναρρωτιέμαι ι Μήπως 
στ’ άλήθεια αύτός νίκησε τδ Θάνατο, 
φιλώντας τήν τρελλή; μιά γυναίκα πού 
πέθανε γ Γ  αύτόν;

Σώπασε δ παποΰς, κ ι ’ ή μορφή του 
έσβικσε στό φώς τής μέρας πού γιόμιζε 
σιγά-σιγά τήν κάμαρη. Πόσα χρόνια ά- 
7ίό τότε πού μοδπιε τήν ιστορία αύτή δ 
γέρο-Θυμιος δ βοσκός μας, πάσχισα στήν 
άρτ/ή νά μάθω τήν άλήθεια, δμως δέν 
καταλάβαινα, οδτε δ γέρο-Θύμιος εΤξε— 
ρ.ε νά πει δσα δ παποδς.

Μέ τά χρόνια τήν ξέχασα δλότελα, 
έμενε στό μυαλό, μου σάν κάποιο παρα- 
μδθι ποδχα) ακούσει .στά παιδιάτικα χρό
νια μου καί νά, σήμερα τό πρωΐ, σήμε
ρα πού ύστερα άπό έντεκα δλόκληρα 
χρόνιά ξανακοιμήθηικαι σπίίτι μου, ξανα
ζωντάνεψε δ πχποΟς γιά νά μοδ πιει τά 
λόγια αύτά, τά γιομάτα ζωή καί φόβο...

—  Καληιμέρα, παιιδάκ· μου, πώς κοι
μήθηκες διστερα .άπό τόσα χρόνια σπίτι 
σο·>;

—  Καληιμέρα, μανοΰλα. Μήπως κάνει 
πιό· κρΟο σήμερα; Μοΰ φαίνεται πώς κά
νει κρΰο κ ι ’ έίδώ.

Α Ν Δ ΡΕΑ Σ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΓΛΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΙΕ  ΛΙΓΟ

ΑΝΑΡΕΑ
ΠΑΝΑΙΊΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΛΗ ΖΩΗ
ΧΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Μέ εξώφυλλο φίλβτεχνημένο  

«πο τό ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΟ Π Ο ΥΛ Ο

Στό έριχάμείν,ο ς>6λλο ιμχχς άτιάντηοη του 
τποιηιτη ΑΓΓΕΛΟΥ Σ ΙΚ ιΕΑ ΙΑ Ν Ο Υ  οτή/νι £■
ρεονά ,μαις γι<ά ιά  σύίγχρον<χ ττο-ιη,τΐκά καί 
κ-αλλιτεχνιοοά: π,ροδ'λήιμοΓΓα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΑ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ» Προκηρύσουν διαγωνισμό διηγήματος.—Πρώτο βραβείο 1.000.000.—Δεύτερο βραβείο 500.000.— Τά 
χειρόγραφα δακτυλογραφημένα νά σταλούν στή διεύδυνση τού περιοδικού. — ΠροδεσμΙα υποβολής 30 Μαρτίου.— Τά άποτελέ- 
σματα μέ τήν ταυτόχρονη δημοσίευση τϋν βραβευμένων, καδώς καί τά όνόματα τής έπιτροπής δά δημοσιευδοϋν στό 3 8 ° φύλλο.
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Φοβερό καί διαπεραστικό υψώνεται τό 
έκι&οραξα τοΰ ποιητή, μ̂ιέΐσα στήν πα
γωμένη άτμόαφαιρα ένός κόομου πού σχε 
δόν πέ&ανε ή ψυχή του. Μέσα σ1 αύτόν 
τόν άατραπηβόλο θωρακισμό τοΰ κόαιμου 
μας. Μέσα σ’ αύτήν τή μεγαλειώδη μη
χανική άνάταση. Μέσα σ’ αύτό τό ά'δια- 
νόήτο άραδούργη|μα τής κολοσσιαίας τε
χνικής πραγμάτωσης τοΰ αίιίνα μας, 
σχεδόν κινδυνεύει νά νεκρωθεί δ πρωτουρ 
γός πύρήνας raO γήινου σώμ,παντός μας, 
τό πρωταρχικό σπέρμα τής ζωής καί τοΟ 
πολιτισμού μας. Τό παρίελθόν καί τό μ)έ.λ 
λον συνΟλίβονται μέσα σ’ ενα διαστρεβλω 
μένο- παρόν κ ι ’ ή άγων ία κυριεύει τίς 
δστατες άνΟ,ρώπινες ψυχές πού διανοούν
ται καί αίσΒά'/ονται.

’Ανάμεσα στόν κυκεώνα μιάς ζωής πού 
κυριαρχείται άπ’ τήν άγνοια. ’Ανάμεσα 
ατή λαίλαπα τών άνθρώιπινων πα$(δν. Ά- 
νάιμεσα στά πλήΐη τδν άτόιμων ποΰ τ<5ύς 
διαφεύγει ή άτομικότητά τους, δ ποιητής 
αναλαβαίνει, τήν πορεία του,' διστερα άπ» 
σκληρές συγκρούσεις. Κρατώντας στ’ ά- 
πογυμνωμένα του χέρια τδ ύ π ό λ ο ι π ο  
τ ή ς  π ί σ τ η ς ,  τό καιμωμιένο άπ;ό άιγά- 
πη καί στοργή γιά τόν δνβρωίπο, τόν έ
αυτό του καί τούς άλλοιυς ξεκινάει γιά 
τήν πορεία γιά τήν τελική σύγκρουση καί 
γιά τήν ύστατη λύτρωση. ΞεκινάΙει άιπό 
τή ν ύ χ τ α  πού σκεπάζει τις π ε ρ ι ο 
χ έ ς  τ ων  ά ν θ ρ ώ π ω ν, γιά τό τε
λικό φ®ς.

Ή  διάτορη κραυγή του γιά τδ H in 
terland  ή έκκλησή του πρός τήν άνβρώ 
πινη ψυχή, πρός τήν Ινοιά της καί τήν 
καβολικότη/τά της, ή άνάγκηι τής συνει
δητής θέσης της μέσα ατήν παγικοαμιά- 
τγ»τα τής ένότητας καί τής παλλαπΧό- 
ττ(ταε. νά τό δάΛρο δπου πρειπει καί μπο
ρεί νά θεμελιωθεί δ ανθρώπινος λόγος 

I  κ 1’ ή άνθρώπινη δπαρξη.. Έ κ ε ΐ  βρίσκίε- 
ται τό νότηα τής οϋσιαιστικής ύπαρξής 
μας, γι’ αυτήν πρέπει «;ά άποιδυθόΡΙμιε σέ 
κοατερόν άγώνα. Αύ!ΐή: θά μας καθορίσει 
τήν ουσιαστική ποάξη, Κ ι ’ ή ούσιαατική 
π.οΑξη θά μά: δώσει τή συνείδηση. Ι ί ι ’ 
Ιτσ: θ’ άνακύψει δικαιωαατικά ή άπαί- 
τηαη τού άνθρώπου ν’ άνερευνήσει τά 

t πεπρωμένα του.
Ή  φωνή τοΰ θ. Σγουρδέλη;, ί) φωνή 

j. τής ποίηίαής του, μδς ένώνει ακατάλυτα
μέ τή φωνή τοΰ ευρωπαϊκού πνεύματος, 
πού αφυπνίζεται στήν κρισιμώτερη στι- 
Ιΐμή τής ίστορίας του.

Μέ τόν θ. Σγουρδέλη ή έλληνική ποί
ηση άφίνει τήν άχρωιμη έιπίφαση τβν 

^ποιηιτικδν τεχνοτροπιών γιά νά μπίεΐ στή 
■β^νεδόν άπροσπέλαστα Ιερή περιοχή τής 
^Ροΰσιχα νκής ποίτρτ4ς. Ό  πνευζα-ατικός’ 
■ ■ π τητικός λόγος καταυγάζει μιάν άπει- 
^▼ροστά περίπλοκη πραγματικότητα καί 
Γ κάτω άπ’ τή σημερινή παρουσία της θεω-
| οεΐ τό παρελθόν καί διαβλέπει τδ μέλ

λον. ’Από τή δυστυχία των άνθρώπινων 
μυρμχΐκκΏν άνυιψώνεται πρός τά άνθριίκπι- 
να φωτεινά σημεία πού ιδιασχίζου'; φλο
γερά τήν πολυκύμαντη, τροχιά τής άν
θρώπινης ιστορίας.

Ή  ’Ατέρ·ιμονη· Π ο ρ ® ί α  π ρ ό ς  
τ ό ν  "Η  λ ι ο εΐνε δ κρίκο ς πού συνδέει 
τήν νεώτερη ποίησή μας μ ϊ τά πνευμια- 
τικά ρεύματα τοΰ καιροΟ μας.

Μέσα άπ’ τήν ύπέοτιατη μόνωσή του,
Απ’ τήν βαθειάν άποξ'ένωαή του σ’ Ιναν
:ιιε,ρ.ίπλοκο κόσμο, δ ποιητής πιστεύοντας 
στήν πιθανότητα τών θερμών άνθρώπινων 
αισθημάτων,. ύψίόνει τήν προσευχή του 
βαρειά ά'πό πείρα κα! άπό άγάιπη1'. Τό 

'ίέληιιά του εΐνε νά μάς ξ α ν α  σ ^ μ φ ι -  
λ ι ώ σ ε ι  u έ τ ή ζ ω ή  νά ,ιιάς δανασυν- 
δέαει ,μέ τήν Ιννοια τοΰ ανθρώπου, για
τί αύτδ ύπαγορεύει ή άγάητη,, ή άγάπη 
πού .κηρύχτηκε άπ’ τίς ίχΛες τού Γάγγη,

ίσαμε τίς αιωνόβιες δρύς του Μέλανα 
ΔρυμοΒ.

Δρ μύτατη ή πίκρα τής ζωής καί τής 
δοκιμασίας της, άπδ τδ ,ποΟηιμά του, κ ι ’ 
δμως γλυικιειά κ ι’ ή άπαΜ) ή Ηαλ,πωρή 
τοϋ λυρισμού του.

Κ ι ’ δμως δ ποιητής αυνεχίίίζει τήν πο- 
ρ(εία του, γιά κείνο πού φαίνεται σαν 
άνέφικτο δνειρο. Γιά τδ Bveipo πού δημι
ούργησε τόν πρώτο καί τόν τίελευταΤον 
άνθρώπινο μΟθο. Γιά τό όνειρο πού εΐνε 
τόσο ιερό 8αο κα! ή πραγματικότητα. 
Γιά Χό δνειρο τής έξανθρωπισμένης ηρΛ- 
γματικότητας.

Κ ι δ ποιητής φτάνε; στό τ έ λ ο ς  τής 
Ιστορίας του, πού εΤνε κα! ή πιβανή ά ρ- 
Χ ή  μ ι* ; άλλης. Ό  ποιητής διαλύεται 
>Μα' στήν παγκοσμιότητα τής ουσίας. 
Ετσι δμως, γιά πρώτη φορά, άποκτάίει 

τήν πιό αυγκεκριμμένη τού άπόισταση, 
την ύπόατασή του μέσα σ’ εναν κόσιμο, 
δπου άρμονικά πιά εινε ένοοιματωιμιενος δ 
άνθρωπος. Κ ι ’ Ιτσι μονάιχα κάποια «ά
νοιξη άρχίζει γιά τά πράγματα κα! τίς 
άνθρώπινες ΙλπΟδες».

Δίχως άλλο δ Μίχαλος Ρούαη.ς εΐνε 
ενας ενδιαφέρων ψυχο,λογικός ζύηος δπως 
άλλωατ® κα! κάθε άνθρωπος. Ή  πείσμα 
τ ικ ή . προσκόλληση στή ζωή, τού κί|3ε άν 
θρώπου ατή ζωή του. Ό  τρόπος πού ά- 
γωνίζεται γιά νά τήν κρατήσε·, γιά νά 
τήν ξανακερδίσει κάθε τόσο, είνε 9έ|μα 
εξαιρετικά πρόσφορο, γιά τήν τέχνη, δ
ταν μάλιστα ή ζωή τοϋ τύποι* αύτοΰ συμ- 
πορεύετα ι καί μέ ώριαιμένα γενικώτερα 
γεγονότα, γεγονότα ποιύ ύπογ.ραμμίζου·) 
καί διαμορφώνουν τελικά τήν άνθρώπινν; 
προσωπικότητα.

"Οταν κατορθώσουιμε ν’ άίποκα'ταστή- 
■αουιμε αύτήν τήν στενή άλληιλουχίΐα καί 
αύ'τήν τήν έαώτερη άνταιπόκιριση άνάμε
σα στήν ψυιχολογία τού ήρωά μας καί 
τοΟ περιβάλλοντος δπου κινείται, μπσ- 
ροϋμΐε νά είμαστε βέβαιοι πώς προσφέ
ρουμε Ιργο ώ,ριμο κα! γόνιμο. Στίς ουν- 
ταρακτικές καί άπρο,σδόκΥ,τες εναλλαγές 
κα! φάσεις άποφασιστικων ιστορικών γε
γονότων, οί χαρακτήρες τών ήρώων ποϋ 
κινούνται παράλληλα έχουν κίί)ε δικαιο
λογία νά τηρούν τήν άκαμπτη γραμμή 
το·>ς, πού εϊτε συντ,ρίβετιαι άπ’ τά γεγο
νότα, εϊτε δικαιώνεται κα! ά’ποτελεΐ τή 
βάση γιά κάθε μελλοντική πορεία. Μπο
ρούν δμως οί ήρωες αύτοί ν’ άκολουθοΰν 
μέ -όν αύτό ρυθμό καί μέ τήν άντίστοιχη 
πίστη τά γεγονότα, δχι γιατί πιστεύουν 
στά γεγονότα, άλλά γιατί ποθούν όπωσ- 
■■δήίποτίε ή νά άνασυρθούν κ ι” αύτοί ά)ιώ 
τά έρεδπια τών γεγονότων ή νά άνακύ- 
ψουν θριαμβευτικά άπ’ τά τρόπαιά τους.
' ΟΜίχαλος Ρούσης —  ισάξιε τά τώρα 
τούλάχιστον (κ ι’ αύτό δυσκολεύει τήν 
άντίληψή μας) —  είνε. δ κάπως γνώρι- 
ηος τύπος πού κινείται Ιξω καί τκίνω άπ5 
δλα αύτά. 'Ο  κόσμος του· φαίνεται πώς 
εΐνε Ινα πολύ περιωριαμένο ζωικά έγώ. 
Καί προσπαθεί νά ζήσει δπως —  δπως. 
ΚαρΊμιά δικαίωση γιά τήν διπαρξή τρ«, 
καιυμιά δικαιολογία γιά το*; άγώνα του. 
Κ ι ’ δμως γύρω άιπ’ τόν Μίιχαλο κινείται 
Ινας κόσμος. Ό  κόσμος αύτός παρελαύ
νει άτονα καί χρονογραφικά δί/ως καιμ- 
ιχιάν τραγική αύγικρουιση, πρός τό μικρό 
έ γ ώ  τού Μίγαλου Ρούση. Οδτε διαφαί- 
νεται ή ύπίεόθυνη άντιμετώπιση τοΰ ποιη. 
τή άτηέναντι στόν ήρωα καί στά γεγονό
τα πού έικτυλΓσσοναι άντιμετώπιση ιπού 
πίΐντοτε Ιχ ε ι σάν άποτέΐεσμα νά δδηιγή- 
ση τόν άναγνο>ατη πρό: τό· π,ρΐσμα άπ’ δ
που αύτός συνειδητά ή άσυνείβ'ητα θεω- 
οεί τόν κόσμο. Ό  κόσμος αύτός εξακο
λουθεί τό δρόΐ'Λο του, κ ι ’ δ Μίχαλος φαί
νεται πώς θέλει νά παραβιάσει κάποια

θύρα εισόδου σ’ αύτόν τόν κόσμο.
Διαβάζουμε τήν ιστορία αύτοΰ τοΰ κό

σμου, δπως κάθε Ιστορία γραμμένη γιά 
νά διαβάζεται, κ ι ’ δταν μάλιστα εΤνε 
διανθισμένη καί μέ ένδιαφέρο-ηες σκη
νές, δπο>ς συμβαίνει μέ τά περιιπετειο')- 
δη άναγνώσματα. Σ ’ αύτήν τήν ίσχορία 
βρίσκονται πολλά εξεζητημένα επεισό
δια, δπως π. χ. ή σφαγή τών Τούρκων 
άΐπ’ τόν Πότη Μπλιούρα, κάπως ακατα
νόητα άναφο-ρικά μέ τδν Μίχαλο πάντα, 
θά προτιμούσαμε κάπως ψυχολογικώτε- 
γιά ν’ άναφέρουμε ενδεικτικά &υώ περι
πτώσεις.
οο τό Μουσταφο'|;ϋπεη κα! τή Βαγγελιώ. 
’ΑκόΙμα θά προτιμούσαμε νά έλειπαν κ ι’ 
ο! άναγωγές στήν φυσιολογία καί στήν 
εμβρυολογία. "Οπως έΐπίσης κ ι ’ οί συ

χνές άναιδρομές στήν ένδοκρινολογίακα! 
στήν ψυχιατρική. "Εχουμε τή γνώμη πώ; 
στά καθαρά λογοτεχνικά κείμενα ή ά- 
μετουσίωτη, ή ώμή παράθεση επιστημο
νικής όρο,λογίας, δταν έπαναλαβα.ίνεται 
κάπως αυίτηματικά, δέν έξυιπηρετεΐ τό 
λογοτεχνικό κείμενο.

Τό· γεγονός εΐνε πώς δ Κοτσάμπασης 
τού Καστρόπυργου, πού μποροΰσε νά βρί 
σκέτα ι μέχρι ς ώρας ατό περιθώριο τδν 
γεγονότων, γιατί ούσιαστικά εΐνε ξένος, 
καί γιά τό στρατόπεδο τών καπεταναίιων 
καί γιά τό στρατόπεδο τών κοτζαμπάση
δων, μπήκε σ’ έναν κύκλον Ιστορίας. 
Έλίπίζουμε πώς ατά κατοπινά μέρη, θά 

-δικαιωθεί κα! ή είσοδός του καί θά α
ποζημιωθεί καί τό ένδιαφέρον ,πού άπα·> 
τεί άπΐό τήν πλευρά μας.

Μ Ο Υ I] I Κ Ή
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Η  'αυναβλία τής Κρατικής Οριχή- 
ατρας στίς ‘27 Φεβρουάριου ήταν ά- 
φίερωμένη στή μνήμη τού Παλαμδ. " Ε 
νας χρόνος άκριβώς dW’ τό θάνατό του, 
έδοσε τήν έφκαιρία στήν όρ,χήατρα μας 
νά τιμήσει τή μνήμη ένός ποιητή πού 
στάθηκε αληθινός πνεματικός άγωνιστή; 
γιά τήν Ελλάδα. Στό πρόγραμμα εχτε.- 
λ'έστηκε μουσική πού εΐχε έμπνεφστεΐ άπ’ 
τό έργο τοΰ ποιητ-ή. "Ενα τέτοιο εργο 
πού έκλεισε μέσα του πόθους κ ι’ άγώνες 
μιάς δλόκληρης γενηάς, ήταν .φυΐσικό νά 
έΐμπνέψει κα! τούς συνθέτες μας. Ό  κ. 
Καλομοίρης εχει πο,λές συνθέσεις ιέΙμ- 
πνεβσμένες άπ” τό εργο τοΰ ποιητή. Εΐνε 
δέ κα! οί μόνες κατάληλες γιά νά στα
θούν σέ μιά συμφωνική σιυναβλία, μιά 
κα! οί περισότερες άλλων συ^Λετών εΐνε 
—  άπ δσο γνωρίζω —  γιά τραγούδι καί 
πιάνο.

Ή  συναβλία έιπειτα άπό μερικά σύν
τομα λόγια γιά τό έργο τοΰ Παλαμά άπ’ 
τόν -κ. Καλομοίρη, άρχισε μέ τό Λένθιμο 
έιμβα'τήριο άπ’ τδ «Τρίπτυχο» γιά όρχή- 
στρα. Τό συμφωνικό άφτό τρΜτυιχο .έχτε 
λόστήκε γιά πρώτη φορά στις 28)2)43 
τή μέρα τής κηδείας τοΰ ποιητή,. Τό πέν 
θΐιμο έμβατή,ριο πιστέβουμε πώς εΐνε άπ’ 
τίς καλύτερες σελίδες τόσο τοΰ /κ. Κ α 
λομοίρη δσο κα! γενικά τής έλλτ/ίνκής 
μουσικής.

"Ενας μικρός ρυθμικός μαζί ικα! με
λωδικός πυρήνας πού χρη)σιμέ6ει σάν θέ
μα— Ιμοτδβο παίρνει τήν πιδ δυνατή ε 
ξέλιξη μέ καλούς δρχηατρικούς συ^δια- 
αμούς. "Ολο τό έίμβατήριο έχει μιά σφι- 
χτοδεμένη φόρήχα. Κείνο πού ιπρεπίει νά 
προσέξουμε τόσο στό "Πένθιμο Εμβατή
ριο» δσο καί στό «Πρελούντιο» πού έχτε- 
λέστηκιε μετά, είνε πώς κ ι ’ οί διυό άφτές 
σελίδες εΐνε γραμένες μέ συγκίνησι. Δέ 
βλέ·πει κανείς μιά φόρμα πού βγαίνει ά
πό εγκεφαλική έργασία. Ούτε θαβμάζου 
με συνδιχίμούς ψυχρούς πού δέ μιλούν 
στήν καρδιά. Σημειώνουμε ιδιαίτερα τό 
δέφτερο μέρος τοΰ πένθιμου Εμβατήριου. 
"Εχε ι ένα δυνατό ήρωϊκό χα.ρακτήρα πά
νω αέ ιιοτίβα μ έλληνιοοδ χρώιμα. Σ ’ δ
λο άφτό τδ μέρος δ κ. Καλομοίρης δίνει 
μιά ένδιαφέρουσα λύση γιά τή μιειταχεί- 
ρηση —  άρμονία, ενορχήστρωση κλπ. —  
τής έλληνικής γενικά μελ<οδίας. Σ ’ ά
φτό τδ σημείο καί τά δ Ά  έργα εΐνε μιά 
άίξιόλογη προσφορά γιά τήν έλληνική 
μουσική.

Ή  έχτέλεση τών έργων τοΰ κ. Καλο
μοίρη θά μποροΰσε νά εΐνε πολύ καλύτε
ρη άν έπ!1 κεφαλής τής δρχήστρας βρι
σκόταν ένας μαέστρος. Ό  κ. Κ . άδίικη- 
α·ε τά Τδια του τά έργα. Γιατί νά μήν τά 
έΙαπιστεφθεϊ σ’ ένα Μαέστρο; "Εστω κ ι’ 
άν τδν παρακάλεσαν δέ θάπρειπε νά δε- 
ν'τεί νά τά διεφθύνει μιά καί δέν εΐ^ε 
Μαέστρος.

’A it’ τά τραγούιδια τοΰ ποιητή που έ- _  
-/ει τονίσει δ κ. Καλομοίρης ξεχωρίζουν; 
ή Γριά Ζωή, Στέκει τό βασιλόπουλο, κα
θώς καί δ Ναός. Κα ! τά τρία άφτά νομί- 

,ζουίμιε πώς εΐνε άΐπ’ τά καλύτερα στδ εί
δος τους, στήν έλληνική μουσική δημι
ουργία. Κατάφερε νά συλάβει τόν Εσωτε
ρικό ρυθμό τού τραγουδιού —  πού εΐνε 
κα! ή δυσκολία δταν τονίζουμε ένα ποίη

μα .—  καί νά βοηθήσει τδ λόγο νά δλο- 
κληρωθεϊ. μέ τή μουσική. Δέ μΙποροΟμε 
νά πούμε τό ’ίδιο καί γιά τά άλλα. "Ο 
πως τδ Βραδυνή φωτιά». Έ κ ε ΐ  ξέφυγε 
έντελώς δ εσωτερικός ρυθμός τοΰ τράγου 
διού πού έπαναλαμβάνεται τόσο άπλά μορ 
φικίά μ’ ερώτηση κ ι’ άΐπάντηση. "Βχέ,ι 
μιά γαλήνη πού χάθηκε έντελώς στή μου 
σική. "Οπως κ ι ’ ή «Νεραϊδοιπαρμένη!». 
"Ενα  άρκετά μεγάλο τραγούδι πού δύσικο 
λα μπορεί νά μπει σέ μουσική. Γιαφτό 
καί κούρασε τδ μάκρος του. ’Ενώ θά μπο 
ροΰσε νά άπαγιγελθεί έστω καί μέ υπό
κρουση δπως έγινε στή «Στέλλα Βιολάν- 
τη». Έ κ ε ΐ  μιά καλογραμέν^ υπόκρουση 
άνέίειξε ~'ο λόγο. Τό σόλο βιολί είχε 
πολύ περσότερο τή θέσηι του παρά στ’ 
άλλα κομάτια πού τραγουδήθηκαν. Γενι
κά στά ποιήματα πού τραγουδήθηκαν νο
μίζουμε πώς έγινε κατά&ρηιοη τοϋ σόλο 
βιολιού.

Έχτελέστριες ατά τραγούδια είχαμε 
τ!ς Δ)δες Π. Εΰστρατιάδου κα! Α. Ρε-
μούνδου.

Ή  δ. Εύστρατιάδου Ιχ ε ι μ ε ρ ι κ έ ς  
νότες άπ’ τή μοοΰικίήι κ.λίμακα ττού με
ταχειρίζεται έξαιρετικές. Μέ δυνατό 
παλμό, θέρμη, κ ι’ δμορφο βιμπράτο. Οΐ 
?ηλές δμως νότες; Ποιός θά τίς τραγου- 
δίσει)» Έ χουν  τόσο διαφορετικό «τέμπρ» 
καί βιμπράτο πού δίνουν τήν εντύπωση 
πώς τραγουδούνται άιπ’ άλλη έχτελέ- 
στρια. Γ 'α τ ί; Νομίζουμε ώς ή δ. Εύαιτρα 
τιάδου θά πρέπ)ει νά προτιμήσει τό πιά
νο της, πού τό ταλέντο της έΐκϊεΐ παρου
σιάζεται μέ δυνατή όμοιογίένεια. Έ 

τσι καί μεΐς θά μιποροϋίμε νά περι^νου” 
μιε καλύτερα αποτελέσματα. Τραγούδι 
καί πιάνο μαζί μόνο «ερασιτεχνικά» μπο- 
ρΐεΤ κανείς νά τά πα ρ ακο λ'οΑήσε ι . Τό 
καθένα άπ1’ άιφτά θέλει μιά δλόκληρη 
ζωή άν θέλουμε νά προσφέρουμε κάτι.

Ή  δ. Ρεμουνδου ένώ παρουσίασε δπωσ 
δήποτε μιά φωνητική δμοιιογένεια ξέχα- 
αε δτι δέν τραγουδά δπερα. Σέ τέτοια 
κομάτια δέ χρειάζεται τόσο στόμφος καί 
μελοδραματικό δφος. Έ χ ε ι  δλα τά προ
σόντα γιά νά μάς δώσει έσωτερικότερες 
έχτελέοεις, -τέτοιες πού νά στέκουν στδ 
στύλ άπλών τραγουδιών. Ό  κ. Βολονί- 
κης στό αόλο του τής Στέλλας Βιολάν- 
τη, ήταν καλός. Μέ ήχο στρογγυλό κα! 
θερμό. Δέν ήταν δμως τό ίδιο στά πριώ- 
τα κομάτια πού παρουσίασε ένα σφιχτό 
παίξιμο μέ μερικά γκλιαάντα πού δέν έ
στεκαν.

Στό δέιφτερο μέρος τής συναβλίας δ 
κ. Οϊκονομίδης μάς δδοαε τήν Πέμπτη 
συμφωνία τοΰ Μπετόβεν. Ξέρουμε πώς μό 
λιε κατόρθωσαν νά κάμουν μιά μπρόβα, 
κ ι’ άφτή δχι σωστή. Δέ μάς έίπιτρέπεται 
λοιπόν νά ζητοΰμε καλή έχτέλεση. Ή  
όρτ/ήστρα παρουσίασε άρκίετή δμοιογί- 
νεια ιδιαίτερα στά τιρία πρώτα μέρη μέ 
καλό ήχο. Μουσικά θά ήταν πολύ καλύ
τερα δν δέν έπαιρναν τά «τέμπ:» τόσο 
άογότε.ρά. Τό Άντάντε κόν μότο 'έγινε 
μόνο Άντάντε, τό Σκέρτσο κατήντησε 
Άνταντίνρ. Τδ δέ τελεφταΐο Πρέστο ατό 
Φινάλε έγινε μόλις ’Αλέγικρο. Γιατί 5- 
λίες άφτές οί άλλαγές; Έ τ σ ι δλα τά 
",έρή irtfpav ένα βαρύτερο χαρακτήρα, πού 
ήταν είς βάΙρος βέβαια τής μουσικής Ερ
μηνείας,
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Τό  βάρος στή συναβλία τής Κρα τι
κής ορχήστρας στίς 5/3/44 ήταν ή Σ υ μ 
φωνία No 39 τοϋ Μότσαρτ. Είχαμε και
ρό ν’ άκούσομε μιά καλή μοζάρτειο 
εκτέλεση. 'Ο  κ. Βαβαγίαννης μδς εδοσε 
μιά καλή σφιχτοδεμένη εκτέλεση μέ κα
λό ήχο,ομοιογένεια καί στυλ κλασσικής 
μουσικής. Σημειώνουμεν ιδιαίτερα τό 
Μεινουέτο πού τήν έχτέλεσή του θά τήν 
ζήλευαν καί μεγάλοι μαέστροι. Ε ίχ ε  μιά 
εξαιρετική λάμψη μέ δυνατή ρυθμικό
τητα πού δέ βάρυνε καθόλου τό χορε- 
φτικό χαραχτήρα του. Τά ξύλινα— κλα
ρινέτο καί φλάουτο— τραγούδησαν μ ’ ά
πλό καί μουσικό τρόπο τό «τρίο» πού 
στάθηκε όμορφη αντίθεση στό λαμπερό 
ήχο τών έγχορδων. Τ ό  μόνο μέρος πού 
δέν ειχε τήν ίδια καθαρότητα παιξίμα
τος ήταν τό τελεφταίο. Ά φ τ ό  καθαφιό 
τόσο δύσκολο, πάρθηκε κάπως γρηγορώ- 
τερα κ ι’ έτσι Ιχασε σέ καθαρότητα. 
Πάντως ή έχτέλεσή τής συμφωνίας γε
νικά μάς εδοσε χαρά κι* έφχαριστοΰμε 
τό Μαέσιρο της γ ι’ αύτό. '

Καλή έχτέλεσή είχαμε ακόμα τόσο 
σιή «Λύτρωση»— συμφωνικό ίντερμέν- 
τιο— τοΰ Φράνκ όσο καί στό Πρελούν
τιο τής 3ης πράξης άπ’ τό Λόέγκριν 
τοΰ Βάγνερ. Στό  τελεφταίο τά χάλκινα 
τραγούδησαν μέ τόν καλύτερο τρόπο 
μ ’ δμορφο δυνατό ήχο.

Ό  κ. Ζαργάνης— φλάουτο— στό κον
τσέρτο τοΰ Μότζαρτ ήταν καλός δταν 
δέν κούραζε. Τό φλάουτο δργανο λίγο 
αχάριστο σέ μάκρυά σόλα δέ σηκώνει 
μέτριες έχτελέσεις γιατί τότε γίνεται 
άπλούσιατα κουρασιικό. Καί δυστυχώς 
ή έχτέλεσή τοΰ κοντσέρτου γιά φλάουτο 
άπ’ τόν κ. Ζαργάνη είχε πολά σημεία 
μέτρια έχτελεσμένα. Γενικά δμως ή έ- 
χτέλεση είχε ένα σιύλ καί πολές φορές

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Σ ’ ενα περιοδικό δέν υπάρχει ανωνυ
μογραφία. "Οσα κομμάτια δέν υπογρά
φονται έξυπακούεται πώς καλύπτονται 
άπό τήν εύθϋνην τής σύνταξης τοΰ πε- 
ριοδικοΰ. Διπτηροϋμε τήν άντίληψι* πώς 
σέ μιά χώρα πού στά τελευταία της χρό
νια συγκαταλέγει έ'ναν Πώλ Βαλερύ, έ- 
ναν Ροζέ Μαρτέν ντύ Γκάρ, Ζάν Κλων- 
τέλ, έναν Άλλαίν, έναν Μπέρξον, έναν 
Ντέ Μ,-τρολί, έ'ναν Ζάν Περρέν, άνάμεσα 
στούς .πνευματικούς της εργάτες δέ 
μποροΰμε νά ισχυριζόμαστε πώς ή έρ- 
νασία ένός έξυπνου συγγραφέα, σάν τόν 
Ζάν Ζιρωντού, είναι .αντιπροσωπευτική 
τής σύγχρονης π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  Γα λ 
λίας. Ίσ ω ς  νά έχομε λάθος, δέν πρό
κειται νά βρίσουμε όσους πιστεύουν τό 
αντίθετο. "Οταν ή διαφορά βασίζεται 
στό περιεχόμενο ποΰ δίνει κανείς στή 
λέξη « π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς »  δέ μπορεί 
ούτε νά απαντήσει σέ ύβρεις, δπως σ’ 
αύτές δπου όλίσθησε ό συνεργάτης τοΰ 
περιοδικού «Νέα Εσ τία »  σιό τεΰχος τής 
1— 15 Φεβρουάριου 1944.

—  Ο ί εργασίες σέ σχετικές μέ τήν έ- 
πιστημονική καί φιλοσοφική ζήτηση 
τών ημερών μας, πού δημοσιεύονται 
στό σημερινό φύλλο μας άποτελοΰν ά
πλή εισαγωγική νύξη γιά τά θέματα 
πού ή δημοσίευσή τους θά ακολουθήσει.

Πιστεύουμε πώς ή ένημέρωσή μας 
στήν πορεία τοΰ σύγχρονου έπισιημονι- 
κοϋ πνεύματος καί τών φιλοσοφικών 
του συνεπειών θά μας παράσχει άσφα- 
λέσιερες δυνατότητες έρεύνης καί απάν
τησης τόσο στά ατομικά ερωτήματα τής 
άνθρώπινης συνείδησης, δσο καί στά 
γενικώτερα προβλήματα πολιτισμού.

Π Α ΡΟ ΡΑ Μ Α ΤΑ : Στό προηγ«ύμενο φύλλο 
σιό κομμάτι «Ή  άπολΰτρωση τοΰ Φάουστ· 
στον στίχο 16ον τό «Μείνε άκόμα ! είμαι 
τόσο ώραίος !», ν*  διαβαστεί: «Μείνε άκόοα 
είσαι τόσο ώραία !* ·

Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Ξ Α Ν Θ Α Κ Η  

« Κ Υ Κ Λ Ω Ν Ε Σ »
Εικονογράφηση: Π Α Ν . Β Λ Λ Σ Α Μ Λ Κ Η  

ΕΚΔ Ο ΣΗ  Κ Α Λ Λ ΙΤ ΕΧ Ν ΙΚ Η

καλό καί καθαρό ήχο.
Τελεφταία άφησα τά «Πρελούντια τής 

επιστροφής άπ’ τό μέτωπο» τοΰ νέου 
συνθέτη κ. Γ .  Καζάσογλου. Ά π ’ αρχής 
πρέπει νά τονίσουμε πώς βρισκόμαστε 
μπροστά σάληθινή μουσική Δέν έχουμε 
νά κάνουμε μέ νοητικά κατασκεβάσματα 
πού τούς λείπει ή συγκίνηση. Τρία πρε
λούντια γιά όρχήστρα πούναι γραμένα 
άμέσως μετά τήν έπιστροφή άπ’ τό μέ
τωπο.

Ή  μουσική καί στά τρία πρελούντια 
πάκούσαμε εχει δλο τό «μουντό» τής 
■ψυχής πού έζησε τή καταστροφή τοΰ 
1941. Δημιουργεί μιά έπιβλητική ατμό
σφαιρα χωρίς νά κάνει «προγραματική 
μουσική». Ή  'ορχήστρα κινείται μένα 
τρόπο που πολύ λίγοι συνθέτες μας θά 
μπορούσαν νά καταφέρουν. ’Αρμονικό 
κ ι’ άντιστιχτικό γράψιμο διιορφα συν
ταιριασμένο δίνει μιά ποικιλία “ ξεκου- 
ραστική στόν άκροοτή. Κείνο πού κά 
νει έντύπωση είναι ή σφιχτοδεμένη φόρ
μα πού δέν έχει καθόλου χάσματα ούτε 
δμως καί τά γνωστά άνούσια ρητορικά 
παραγεμίσματα- κ ι’ έτσι έχομε δυνατή 
ένότητα κ ι’ άκόμα θαβμαστή «οικονο
μία» πράμα σπάνιο στούς Έλληνες ’συν- 
θέτες.

Γενικά είναι μιά σοβαρή δουλειά. 
"Α ν  λάβουμε ύπ’ δψει πώς είναι γοα- 
μένη άπ’ ένα νέο συνθέτη έχουμε δλο 
τό δικαίωμα νά έλπίζουμε γιά κάτι πο
λυ καλό. Στό μέλον θά περιμένουμε καί 
έογα μ’ έλληνικά μοτίβα καί γενικά 
έ\.λ. χρώμα. Έ τ σ ι  θά δοΰμε πώς άντι- 
μετώπισε καί τήν Έλληνική  μουσική» 
γιατί- ή σημερινή του έργάσία είναι 
γραμένη πάνω στούς γνωστούς τρόπους 
τής Δύσης.

Φ Ο ΙΒ Ο Σ  Α Ν Ω ΓΙΑ Ν Α Κ Η Σ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
Τ Ο  Ε Π Α Θ Λ Ο  Π Α Λ Α Μ Α  

Σ Τ Ο Ν  Π Ο ΙΗ Τ Η  Γ . Δ Ε Λ Η
Στή μεγάλη.' αίθουσα τών έορτών τής 

Άκσίδηιμίας γΐντιχιε τή'/ περασμένη Κυρια 
κή ή τελετή τήΓ άπο,νομής του εποιθλου 
ποίησης Κωιστή Παιλαιμα.

Τό ποωτο έπαθλο άποναμήβηικε άπό τήν 
‘Ελλανόδικο ' Επιτροπή, πού άπαρτιΓόταν 
άπτ’ τούς άκαδημαϊκούς κ. κ. Γρ. Ξενό- 
πουίλο, καί NiiiwQ Βέη , τόν ποιητή κ. "AV- 
γαλιο Σ  ιίΧιελιανό κ·οπ τοιν ικ. Κλ. ΓΤσιράσχο 
στήν ποιητική συλλογή .«  Αλλοτίνά καί 
‘Αιλλόκοαμα» του ικ. Γ. Δελή.

Τή οεμινή αύτή τελετή οίνοιζε ό υπουρ
γός κ. Αουδα,οης, πού σύντομα μίλησε 
νιά τή σηιμσσία του ύπ’ αύτοΰ Ι&ρυβεντος 
δροίδείου Κωιστή Παλαμα, πού τόν άποκά. 
λεσε έθνικό ποιηΓΤη.

'Ύοτροα ό ποιητής κ. Σικελίανός μίί- 
ληοε όιιπνευίσΊΐένα yioc to ε^ργο τοΟ ποιητή 
Γ. Δελή, rnico. καθώο είπε, εΐνε άγινωστο 
στό πολύ κοιινό, κιαιί άπάγγελε και ώρισμέ 
να του ποιήΐματα.

Τέλος ό δο<χ&ευιιΐ£νος ποιητής εύχαοίστη. 
σε τήν ‘Ελ,λαινάδ'.ικο Έπιτιροπή .αι τοΰ<~ 
όμιληιτέο καί άπάίν/γειλε σέ μνήμη. του 
ποιητή Κωστή Ποίλα,μα τό ποίημα πού δη
μοσιεύουμε.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Δ Ο Ξ Α  : Ν τά ρα , Νουβέλ- 

λα . " Ε κ δ ο σ η  «Κ ο ρ υ δα λ λ ο ΰ » . Α 
θήνα, 1944.

Δ Η Μ . Π. Π Α Π Α Δ ΙΤ Σ Α  : Τ ό  Φ ρέα ρ 
μέ τίς φ ό ρ μ ιγγ ες .- Α θ ή ν α , 1943. 

Ε Κ Τ Ω Ρ  Κ Α Κ Ν Α Β Α Τ Ο Σ :  Fug a  Α 
θήνα, 1943.

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Ξ Α Ν Θ Α Κ Η Σ  : Κυκλώ νες .
Α θ ή ν α  1944.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Η  Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  : ’Ε 
τήσια λ ο γ ο τ εχ ν ικ ή  κα ί κ α λ λ ιτ ε 
χν ική  έκδοσ η . ’Ε κ δ ό σ ε ις  Ά ρ .  Μαυ- 
(3(δης. Α θ ή ν α  1944.

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Ζ Ω Τ Ο Υ  : Τ ό  ταξίδι 
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Συνεχώς συζητούν γιά τή δημιουργία 
ένός πραγματικοΰ θεάτρου, ένός αληθι
νού θεάτρου, ένός νέου θεάτρου κ.λ.π. 
Σ '  δλη αύτή τήν Ιστορία υπάρχει κά
ποια βασική παρανόηση καί άδικία. 
’Αληθινό καί πραγματικό θέατρο ύπάρ- 
χει.Τό θέατοο πού βλέπουμε γύρω μας. 
Μία άνακαίνησις τοϋ θεάτρου δέν θά 
μποροΰσε νά είναι ή μεταπήδηση (? )  
άπό μιά «ψεύτικη μορφή» σέ μιά «αλη
θινή » (Ποιός θά μποροΰσε νά μιλήσει 
γιά άλήθεια στή περίπτωση αύτή !) Ά ν  
μιά άνακαίνηση ήταν δυνατή, θά ήταν 
μιά πνευματική καί ήθ ική  άνακαίνηση 
πού θά περιλάμβανε τή θεατρική δρα
στηριότητα στό σύνοδό της, άπό τόν 
συγγραφέα ώς τό ηθικό υπόστρωμα 
τοϋ πιό άσήμαντου εκτελεστή. Καί αύτό 
δέν μπορεί νά πηγάσει άπό τά αίσθη- 
τήρια πού έχουν δώσει στό θέατρο τήν 
κοινωνική του κατοχύρωση. Ό  αισθη
τικός σύνδεσμος τής θεατρικής πράξης 
καί τοΰ κοινοΰ είναι ό ίδιος δταν οί 
ηθοποιοί παίζόυν συγκρατημένα ή μέ 
υπερβολή, δταν ό ρεαλισμός ή ό να
τουραλισμός ή καί ό συμβολισμός κα 
τευθύνουν τόν συγγραφέα καί τή σκη
νοθεσία. Μποροϋιιε νά μπάσουμε τά 
χορό στό σύγχρονο δοάμα, τή σκηνή 
στήν αίθουσα ή τήν αίθουσα στή σκηνή, 
μποροΰμε νά εξαλείψουμε κάθε διακο- 
σμητικό στοιχείο ή άντίθετα νά μετα
βάλουμε τή σκηνή σέ Λοΰνα-Πάρκ, 
μποροΰμε νά άναιβάσουμε Τσέχωφ ή 
Μαίτερλιγκ, δέν μεταβάλλουμε τόν αι
σθητικό συνδετικό κρίκο τοϋ θεάτρου 
μέ τό κοινό, “ Α ν  αύτή ή μεταβολή δέν 
είναι δυνατή, τότε θά πει πώς τό θέα
τρο έχει φθάσει στό ζενίθ κάποτε καί 
έκτοτε συντηρείται μέ διάφορες μορφο- 
λογικές προσαρμογές, άνάλογα μέ τήν 
χώρα καί τήν έποχή. Ή  μεγαλύτερη 
μέχρι τά σήμερα προσπάθεια διάφορο·

ποίηση τοΰ αίσθητήριου αύτοΰέγινε άπό 
τόν R. W a g n e r  καί, δπως τραγικά ό 
ίδιος άφίνει νά διαφανεί, δέν τό κατόρ
θωσε. "Ενα  πιό φροντισμένο άνέβασμα 
μιά διαλογή εκτελεστής μιά όποιαδή- 
ποτε τεχνική προσαρμογή δέν αποτελεί 
παρά τό άνατάραγμα τών ίδιων νερών 
ποϋ δέν ανανεώνονται μέ τήν τεχνητή 
αύτή κίνηση. Ή  κριτική πέρνει κάθε 
Φορά μιά κατηγοοιτική ή έπαινεόική 
θέση. Τ ί σημασία δμως έχει αύτό ; Ό  
λαός θά συντηροΰσε τά ίδια θέατρα 
καί χωρίς κριτική. Τό  πνευματικό καί 
ήθ ικό  κλίμα τοΰ θεάτρου είναι τό ίδιο 
σ’ δλα τά θεατρικά συγκροτήματα καί 
ή κριτική δέν κριτικάρει τό κλίμα αύιό.

Ά π ό  τίς πρωτόγονες ίεροτελαστίες 
τών έορτών τοΰ Διόνυσου ώς τό T h e  
atre de la  cruaute υπάρχει μιά εξέλιξη 
θεατρικής μορφής δπως σέ δλες τίς 
μορφές τής κοινωνικής ζωής. Ή  έξέ- 
λιξη αύτή μπορεί νά έρμηνευθεί πολύ
τροπα δπως καί οί πηγές τοΰ θεατρι
κού φαινόμενου στήν κοινωνία. Ά π ό  
δποιοδήποτε δμως'πρίσμα κι’ άν άντιμε- 
τωπίσουμε τό φαινόμενο αύτό καί τήν 
έξέλιξή του δέν θά μπορέσουμε νά όο- 
νηθοΰμε δύο άλλα γεγονότα ποΰ μέ πολύ 
κόπο καί φόβο θά τολμήσει κανείς νά 
διατυπώσει καθαρά :

1) Τ ήν  αναμφισβήτητη πιά έπιστημο- 
νικά (καί εμπειρικά) ψυχολογική καί 
πνευματική μειονεκτικότητα τοΰ άτόμου 
πού έχει αναπτυγμένη τή ροπή καί τήν 
ήδονή τής υπόκριση}

2) Τ ή ν  μαθηματικά αναλογική άντί· 
θ3ση μεταξύ ύποκριτικής ροπής καί 
τής πνευματικής δημιουργικής τάσης.

Μ έ τά δυό αύτά λοιπόν γεγονότα πού 
είναι καί τά στοιχεία τοΰ όλου προβλή
ματος μιάς άναγέννησης τοΰ θεάτρου θά 
ασχοληθούμε στό ερχόμενο.
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