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Π εράσα νε  δέκα χρόνια π ά ν ω  κ ά 
τω , ά π ό  τότε  πού έγ ρ α φ α  στήν έπέ- 
τειό της μ ’ έναν  ακ ράτη το  ενθου σια 
σμ ό  τά  π ά ρ α  κ ά τω  λόγια :

«Ρ ου σία  λέφτερη χ ώ ρα  τής χ α ρ ά ς  
καί τής ζω ή ς, σύ π ρώτη  πού ξεπή- 
δη σες ά π ’ τό σκ οτάδι, γεμάτη  
λάμψη καί ψώς, νά φ ωτίσεις δλη 
τήν οικουμένη»... «Μ εγ άλ η  γιορτή 
τώ ν  σ κ λ ά β ω ν  τής γής τώ ν  β α σ α ν ι
σμ ένω ν  είνε ή γιορτή τής γ ιγ α ν τώ - 
δικης νίκης τώ ν  εκατόν  έξήντα  
έκατομμυρίων ρούσικου λα ού , γ ιο 
ρτή του π αγκ όσμ ιου  π ρ ο λ ετα ρ ιά 
του, γιορτή τής ά π ολ ύ τρ ω ση ς καί 
τής νίκης, πού δέν έφ τα σε  σέ μ ας 
ά κ όμ α , ή μεγάλη  ελπίδα  τώ ν  έκ- 
μ εταλλευομ ένω ν, ή έλπιδα  έκείνων 
γιά τις υψηλότερες άνθρώπινες 
έπιδιώξεις, ή έ\πίδα τής ά π ολ ύ 
τρ ω ση ς ά π ’ τόν ζυ γ ό  τού κ απ ιτα 
λ ισμ ού»...
«Τ ό  έργο  της έκεΐ επ ά ν ω  είναι τό 
σ ο  βαθειά  άνθρώ π νο , πού μ άς εμ
ψυχώνει καί μ ας συγκλονίζει ώ ς  τά  
τρ ίσβα θ α  τήν ψυχή μ ας».
’Έ τσ ι  ώ ς  τά  σήμ ερα , π α ρ ’ δλ ες τις 

τεράστιες δυσκολίες ή φ λ ό γ α  έκεινη 
τής Ρούσικης Ε π α ν ά σ τ α σ η ς  φωτίζει 
καί θερμαίνει ολόκληρο τό  π ρ ολ ετα 
ριάτο τής γής, ά π ’ τό  σ τέν α γ μ α  τώ ν 
κ ατα π ιεστώ ν  του, στέκεται ά κ ό 
μα σ ά ν  π αρηγορήτρα  τώ ν  σ κ λ ά β ω ν  
τού σημερινού ά μ α ρ τω λ ού  πολιτι
σμού, πού θά  τούς καθοδηγήσει στό

δρόμ ο  τής ά π ολ ύ τρ ω ση ς, σ τό  δρόμ ο 
τής χαρούμενης ζω ή ς, σ τ ή ν  ε π α 
ν ά σ τ α σ η .

ίι ψ ψ
Π ερ ά σα ν ε  δέκα έξη ολόκ ληρα  χ ρ ό 

νια ά π ό  τότε , τό π αγκ όσμ ιο  π ρ ο λ ε 
τα ρ ιά το  βρίσκεται π ερισσότερο  άδύ- 
ν α το  ά π ’ ά λ λ ες  χρονιές, ό φ α σ ισμ ός  
α ν α π τύ σ σ ετα ι  σέ  β ά ρ ο ς  μ ας, δημι
ουργεί ένα σ ω ρ ό  κινδύνους καί κάνει 
καθημερινά λεπτότερη  τή θέση τής 
Σοβιετικής 'Έ νω ση ς, τό  α ϊσ τη μ α  τής 
χ α ρ ά ς  καί τής πίστης σ τό  έργ ο  της, 
πού σκόρπιζε διάχυτο σ ’ ολόκληρη 
τήν ύφήλιο, μ ετατράπ ηκε σέ  μιά δι
αρκή ψυχική ά γ ω ν ία , σέ άπ αγοή τευ - 
ση, ώ ς  τό σ ο  δμ ω ς τό  π ρολ ετα ρ ιά το  
θά π αραμ ένει άκ λόνητο  στήν πίστη 
του, σύ ντομ α  θά βρεθεί ένω μ ένο μ ’ 
ένα κοινό π όθο , μέ τόν έντονο άν- 
θρώπινο ψυχισμό του, πού θ ’ άνη- 
ψώσει καί θά χ α λ υ βδώ σει τή θέλησή 
του, έξευ γεν ίζοντα ς έτσι τούς ά γ ώ -  
νες τής ά π ο λ ύ τρ ω σ η ς . Νά γιατί μ αν
τεύουμε τερ ά σ τια  γ εγ ον ότα  στήν 
έποχή μ ας. Π ερνάμε κρίσιμες στιγ 
μές. Σ ήμ ερα  ψεύτισε ό λ ό τελ α  κΓ α ύ 
τή ά κ ό μ α  ή ψευτιά — τό βά θ ρ ο  τής 
σημερινής κοινωνίας. Ό  εκνευρισμός 
έχει ένταθεΐ σ τό  άπ ροχ ώ ρη το . 'Έ ν α  
σ ω ρ ό  περίπλοκα ζητή μ ατα  πρέπει νά 
βρουν τή λύσι τους ένιαΐα.

Τ ό χ τή νος ό ιμπεριαλισμός, ορέ 
γεται καί π άλι άνθρώ πινο α ίμ α . 'Ο  
κίνδυνος είνε κοινός. Μ ά ς έπ ιβάλλε-
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ται ν ά μ α σ τε  π ά ν τα  μ αζί της. Οί λ α 
οί π ερνάνε τις πειό δύ σκ ολ ες δοκ ιμ α
σίες, ύποφέρουνε σκληρά καί ή ζω ή  
τους έγινε τραχειά , γΤ αυ τού ς ή λύση 
τους εΐνε ό π όλεμ ος, γιά  μ ας ή ’ Ε 
π α ν ά σ τα σ η . Χ ωρίς τήν εμπιστοσύνη 
τής μ ά ζα ς , ή νίνη θανε άδύνατη .

'Η  Ρουσία, τό  κομμάτι έτοΟτο τής 
γης, φωτίζει τά  πλήθη του κόσμ ου  
μέ τήν τερ ά στια  άνάπ τυ ξή  της. Ναι 
τό  ξα ν α λ έμ ε  μαντεύουμε τερ ά στια  
γεγ ον ότα  στήν έποχή μας. Τ ό  μ ίσος 
όμ ω ς, ή διαμ άχη  π ροδόνουν τήν καθυ
στέρησή μας, τήν άτέλειά  μας, άπ ο- 
μακρύνουν ένα μ εγ ά λ ο  μέρος έκμε- 
τα λλευ ομ ένω ν  ά π ’ τις γρα μ μ ές μας, 
σ ά  νάχουμε δημιουργήσει τό  μ εγ α 
λύτερο κακό στού ς ά νθρώ π ου ς — βέ
βα ια  καθυστερούμε πολύ, ναι μ άς 
λείπει ή αύτοκριτική, γενήκαμε β ά 
ναυσοι και σκληροί στού ς έαυτούς 
μ ας, μ άς πικραίνει ή άλήθεια, αύτή 
εΐνε ή δ ια π ίστω σή  μας, θ ά μ α στε  
άνειλικρινεΐς καί π λ α σ τ ο γ ρ ά φ ο ι άνά - 
ξιοι του ρόλου  μ ας και θά π α σ π α 
τεύουμε μ ά τα ια  σ α ν  τις τυφ λοπ όντι
κες, νά  βρούμε τή σ τ ρ ά β α  μ ας, χρει
ά ζετα ι σ τα μ ά τη μ α  τής τυχοδιω κτι
κής μ ας περιπέτειας, ξετίναγ μ α  καί 
π έτα γ μ α  τής μίζερης καί άρρ ω στιά ρ - 
ρικης ταχτικής ξεπ έρ α σ μ α  ά π ’ τά  έμ- 
π όδια  στήν καμπή τού δρόμ ου  μας, 
γ ιά  νά  συντρίψουμε τον π αλιό  ά ρ 
χ οντα  καί νά δημιουργήσουμε τή 
ζω ή  μ α ς χαρούμενη. Η σκ λ η ρά δα  
τού ά γ ώ ν α  μ άς ά τσ α λ ώ ν ε ι  τά  νεύρα, 
ή κοπιαστική δουλειά  τού  λυτρωμοΰ  
μ άς έμψυχώνει,ή διαμ άχη  μ άς ταπει
νώνει καί μ άς σπ ρώχνει στόν  όλεθρο.

Τ ίπ οτα  δέν θά μ άς πτοήσει ά π ό  τό  
ν ’ άκολουθή σουμ ε τά  π ρ ώ τα  της βή 
μ α τα  καί έτσι ά ν τ ά μ α  μέ τις δημιου
ργικές μ ας δυνάμεις νά  εξαλείψ ουμε 
καί νάφ ανίσουμε τή β α ρ βα ρ ό τη τα  
τω ν  α ιώ νω ν . Δ έν  έχουμε πειά γιατί 
νά  π ονάμ ε καί νά ύποφέρουμε, δέν 
ε ίμ αστε  άν θρώ π ινα  συντρίμια, Κυ- 
ριεμένη ή ψυχή μ ας ά π ό  ένθουσισμό 
ώ ς  τά  χτές καί θαμπ ωμένοι ά π ό  τις 
π ρώ τες νίκες τού Ρούσικου π ρ ο λ ετα 

ριάτου , είχ αμ ε  πιστέψει μεΐς στήν 
γρήγορη, τήν όλοκληροτική, τήν π α γ 
κόσμια  Νίκη. Τ όχουμε τά ξε ι σ α ν  
σκ οπ ό στή  ζω ή  μ ας.

Ώ ς  τ ό σ ο  δμ ω ς , άμ ερόληπ τοι θά 
στα θού μ ε, όχι δ μ ω ς  κι’ άδιάφ οροι ! 
Μιά ά γ ω ν ία  φουσκώ νει τά  στήθια 
μ ας, τό  φ ανατισμ ένο  μ α ς μυαλό 
πλημμυρισμένο α ισθη μ ατισμ ό στήν 
άρχή, δέ μ π όρα γε  νά  συ μ βιβαστεί 
μέ τή λογική. — ’Έ ρ χ ον τα ι τά  γ ε γ ο 
νότα  καί μ άς μιλάνε, δέν μ άς άπ ο- 
θαρρύνουν δμ ω ς , ένα σ φ οδρ ό  καί 
ά κ α τα λ ό γ ισ τ ο  π ά θ ος  δημιούργησε 
σ φ ά λ μ α τ α  σέ  διεθνή κλίμακα, αί- 
σ τα ν ό μ α σ τ ε  καθημερινά τόν άντίχτυ- 
π ο καί έτσι σ τ α μ α τ ά μ ε  τούς υμνους 
ώ ς  έδώ , π αραφ ροσύ νη  μ ας θανε νά 
συνεχίσουμε τού ς διθύραμ βους !

Ή  ομίχλη ά π ’ τήν φ α ν τα σ ία  μ ας 
έχει σκορπίσει— ό κίνδυνος εΐνε άμ ε  
σ ο ς , εΐνε κοινός.— 'Η ζω ή  σ τα μ ά τη σ ε  
τό  άνη φ όρισμ ά  της, σ ά  νά κ ου ρ ά στη 
κε, σ ά  νά  θέλει νά  ξεθυμάνει— οι άδι- 
κίες μ ά ς  ξυπνάνε. Τ ό φ ώ ς  έκεινο πού 
λάμπ ρυνε τή Νίκη τού Ρούσικου 
λ α ο ύ  σ τ ό  π έρ α σ μ α  τώ ν  δεκαέξη  χ ρ ό 
νω ν, έχει ά μ υ δρ ώ σ ε ι χρειάζεται νά 
ξα ν α δυ ν α μ ώ σει, νά  θαμ π ώ σει όλάκε- 
ρη τή γή ά π ό  καινούργιο φ ώ ς. ΚΤ άν 
α ύ τό  δέ γίνει, ή π α γκ όσμ ια  ά γ ω ν ία θ ά  
στήσει ά λ λ ον  καινούργιο φάρο, πού 
νά  φωτίσει τόν ’ίδιο δρόμ ο  πού άκ ολού  
θησε ό ρούσικος λ α ό ς  σ τ ά  1917 μέ 
νέα  δημιουργική πνοή, π ού  νά  ξυ 
πνήσει καί νά  ξεση κ ώ σει τού ς σ κ λ α 
βω μ έν ους λ α ο ύ ς  δλης τής γής. Τ ό  
π λήθος άγ ω ν ίζετα ι καί ά γ ω ν ιά  νά 
κ αταχτήσει τά  δ ικ α ιώ μ ατα  τής π ρ α γ 
ματικής ζω ή ς του, νά  θεμελιώσει τόν 
κ όσμ ο  τής άλήθειας, τήν ά τρ ά ν τα χ τη  
καί στέρ εα  κοινωνία, συ ντρίβοντας 
δ σ ο υ ς  θά φέρνανε έμ π όδια  στόν  
ιστορικό του ρόλο . Κ α τά ν τη σα ν  άκα - 
τανόητοι καί μικρόψυχοι οί λ ογ ιώ ν  
—-λογιών α ισχ ροί συ μ βιβασμ οί. Οί 
άν θρω π οι αυτοί θά φέρουν τεράστιες  
εύθύνες άπ έναντι τής ιστορ ία ς τής 
π α γ κ ό σ μ ια ς  έ π α ν ά σ τ α σ η ς .
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Δημοσιεύουμε σήμερα τό έργο αϋτό, άνέκδοτο εντελώς στή γλώσσα 

μας, τό σχετικό μέτόν άφορισμό του Τολστόϊάπό τήν 'Ιερά Σύνοδο τής 
Ρωσίας, πού ειδικός συνεργάτης μας μετέφρασεν αποκλειστικά γιά τό 
περιοδικό μας άπό τό Ρωσσικό πρωτότυπο. Εκτός τής άπόφασης τής 
Ίερας Συνόδου καί δλων τών σχετικών μέ τόν άφορισμό, περιλα
μβάνει καί τις άπαντήσεις τού Τολστόϊ, τής γυναίκας του καί ενός 
όπαδοΟ του, πού διαμαρτύρουνται γιά τήν άδικη αύτή πράξη,πού 
έστιγμάτισε τήΡωσική εκκλησία καθώς καί δυό επιστολές σέ φίλους του 
καί μερικά άποσπάσματα άπό τό έργο του «Λόγοι ’ Ελευθέρου», πού 
εκτός τής φιλολογικής τους άξίας, έχουνε καί άνυπολόγιστην άξια σάν 
ιστορικά ντοκουμέντα, χαραχτηριστικά τής ζωής καί του έργου του με
γάλου αυτού φιλοσοφου και

Δ ιά τα γμ α  τής Ίερας Συνόδου τής 
Ρωοίας γιά τον Λ . Ν . Τολοτόϊ.

Έμπιστευτική εγκύκλιος.

Έ ν  όνόματι τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος. 
Ούκάζιον τοΰ Ίωανίκη, προέδρου τής 
'Ιερας Συνόδου, Μητροπολίτου Κίεβου. 
Ό  κόμης Λέων Τολστόϊ, εις τά συγγράμ
ματα του, δπου εκφράζει τις θρησκευτι
κές του πεποιθήσεις, έδείχτηκε εχθρός 
τ ή ς ’ Ορθοδόξου του Χρίστου Εκκλησίας.

Δέν αναγνωρίζει Θεόν τρισυπόστατον.
Λέγει δτι ό υιός τοώ Θεοΰ, τό δεύτε

ρον πρόσωπον τής 'Αγίας Τριάδος, 
είναι απλώς ά’νθρωπος.

Όμιλεΐ μέ τρόπον «ίερόσυλον» γιά 
τό μυστήριον τής ένσαρκώσεως τοΰ Λ ό 
γου τοΰ Θεοΰ.

Διαστρέφει τό κείμενον τοΰ Ίεροΰ 
Ευαγγελίου καί προσβάλλει τήν 'Αγίαν 
Εκκλησίαν, άποκαλώντας αυτήν «ίδρυ
μα ανθρώπου».

Ά ρνεΐται τήν εκκλησιαστικήν ιεραρ
χίαν καί εμπαίζει τά μυστήρια καί τις 
τελετές τής 'Αγίας ’Ορθοδόξου Ε κκλη
σίας.

Τέτοιους ανθρώπους, ή ’Ορθόδοξος 
’ Εκκλησία, μέ τόν επίσημο τρόπο καί 
μπροστά στούς Πιστούς της, τούς χαρα-

κοινωνιστή.

χτηρίζει «ξένους στήν Εκκλησιαστικήν 
'Έ νωση».

Γ ι ’ αυτό, στήν περίπτωση τοΰ θανά
του του, πού μπορεί νά γίνει προτοΰ νά 
μετανοήσει καί συμφιλιωθεί μέ τήν εκ
κλησία, οί επικήδειες λειτουργίες πού θά 
γινότανε γιά τήν ανάπαυση τής ψυχής 
τοΰ έν λόγφ Λ.Ν. Τολστόϊ, χωρίς αμφι
βολία θά σκανδαλίζανε τή συνείδηση 
τών πιστών τής 'Αγίας Εκκλησίας καί 
γιά νά προλάβει ένα τέτοιο πράγμα.

Ή  Ιε ρ ά  σύνοδος απαγορεύει κάθε 
ευλογία, ευχή, τελετή ή δέηση υπέρ αύ- 
τοΰ, αν ό θάνατός του έρθει πριν τή με- 
τάνοιά του.

Καί έντέλλεται δπως τό διάταγμα τοΰ- 
το γνωστοποιηθεί σ’  δλους τούς ’ Αρχιε
πισκόπους καί άπό αυτούς στους υφι
σταμένους των.

5 ’ Απριλίου 1900.

Διά τα γμ α  τής Ίεράξ Συνόδου  
τήξ 24ης Φεβρουάριου 1901

Ή  Ιε ρ ά  Σύνοδος, ένδιαφερομένη γιά 
τήν εξασφάλιση τών πιστών τής ’ Ο ρθο
δόξου ’ Εκκλησίας άπό τήν επικίνδυνη 
άποπλάνηση καί τά λάθη, ύστερα άπό 
συζήτηση γιά τόν κόμητα Λ. Τολστόϊ, 
άναγνωρίζουσα έ'γκαιρα τή λανθασμένη,
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άντιχριστιανική .καί άντιθρησκευτική δι
δασκαλία, γιά νά προλάβει τή βεβήλιοση 
τής θρησκευτικής ειρήνης, δημοσιεύει το 
επόμενο διάγγελμα :

Χάριτι Θεού, ή 'Ιερά Σύνοδος όλων 
[τών Ρωσιών,» 

Πιστοί τής ’ Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
χαίρετε εν Κυρίφ.»

«Κ αί σάς παρακινοΰμεν, να προφυλα- 
«χθήτε από όλους εκείνους, πού προ- 
«καλούνδιαιρέσεις καί σκάνδαλαάπέναντι 
«τής διδαχής πού σάς έδόθη, καί νά 
«άπομακρυνθήτε άπ ’αύτούς. (Ρ ω μ .χ γ ΐ·  
«17).»

Στις αρχές ή Εκκλησία τού Χριστού 
έδέχτηκε τις μομφές καί προσβολές πολ
λών αιρετικών καί ψευτοδιδασκάλιον, 
πού προσπαθούσαν νά την κλονίσουν 
καί νά την ανατρέψουν από τις πιό ού- 
σιώδεις βάσεις της, τις στηριζόμενες στην 
πίστη εις τόν Χριστόν, υιόν τού θεού 
τού ζώντος. ’Αλλά, χάριτι θεία, όλες οί 
δυνάμεις τής κολάσεως δέ μπορέσανε νά 
νικήσουν την'Αγίαν Εκκλησίαν, ή οποία 
έ'μεινε γιά πάντα ανίκητη.

Ε πίσης καί στις μέρες μας έφάνηκε 
έ'νας νέος «ψευτοδιδάσκαλος», ό κόμης 
Λ. Τολστόϊ.

Συγγραφεύς γνωστός σ ’ όλο τόν κό
σμο, Ρώσος εκ γεννήσεως, ’Ορθόδοξος 
μέ τό βάπτισμα καί την ανατροφή του, 
ό κόμης Λ. Τολστόϊ μέ τή διαφθορά τής 
άλαζονίας τού πνεύματός του, επανα
στάτησε μέ θράσος εναντίον τού Θεού, 
τού Χριστού καί τού 'Αγίου του έργου.

’Απερίφραστα, ενώπιον όλων, άπαρ- 
νήθηκε την ’ Ορθόδοξον Εκκλησίαν, την 
«μητέρα» του δηλαδή, πού τόν ανάθρεψε 
καί αφιέρωσε όλη τή φιλολογική του 
ενεργητικότητα καί τό ταλέντο πού τού 
έδωκεν ό Θεός, εις τή διάδοση στο λαό 
διδασκαλίας εναντίας πρός τόν Χριστόν 
καί τήν Εκκλησίαν, εις τήν καταστρο
φήν τής εις τό πνεύμα καί τήν καρδιά 
τών ανθρώπων ορθοδόξου πίστεως, ή 
οποία ένεδυνάμωσε τόν κόσμον, μέ τήν 
οποίαν έζησαν οί προπάτορες μας καί 
διά τής οποίας έκρατήθηκε σταθερά ώς 
τά σήμερα στη δύναμή της ή 'Α γία  
Ρωσία.

Εις τά έργα του καί τις επιστολές του,, 
πού διασκορπισθήκανε άφθονα από τόν- 
ιδιον καί τούς μαθητές του σ ’ όλο τόν 
κόσμο, καί ιδιαίτερα στήν αγαπητή μας 
πατρίδα, προπαγανδίζει μέ φανατισμό 
τήν ανατροπήν όλων τών δογμάτων τής: 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας, καί αυτής ακό
μα τής ουσίας τής Χριστιανικής πίστεως.

Ά ρνεΐται τόν Θεόν, τόν ζώντα, τόν 
δοξαζόμενον εις τήν 'Αγίαν Τριάδα, Δη
μιουργόν καί Κύριον τού κόσμου.

Ά ρνεΐται τόν Θεόν-Χριστόν, τόν Θε
άνθρωπον, τόν Λυτρωτήν καί Σωτήρα 
τού κόσμου, ό όποιος ύπέφερε γιά μάς 
τούς ανθρώπους καί γιά τή σωτηρία μας,, 
τόν άναστάντα εκ νεκρών.

Ά ρνεΐτα ι τήν άσπιλη σύλληψη, τήν 
παρθενία τής Θεομήτορος, μέχρι καί 
μετά τή γέννηση τού Χριστού, άρνεΐται 
τό «άειπάρθενυν > τής Μαρίας.

Δέν παραδέχεται ζωήν καί τιμωρίαν 
μετά θάνατον.

Ά ρνεΐτα ι όλα τά μυστήρια τής εκ
κλησίας καί τήν εις αυτά ευεργετικήν 
ενέργειαν τού 'Αγίου Πνεύματος, υβρί
ζει τις ιερότερες τελετές τής θρησκείας 
τού ορθοδόξου λαού, χωρίς νά διστάσει 
νά είρωνευθεΐ καί τό μεγαλύτερον τών 
μυστυρίων : τήν θείαν ευχαριστίαν.

"Ολα αυτά διαδίδει άκατάπαυστα 6 
κόμης Λ. Τολστόϊ,.τόσο μέ τό λόγο, όσο 
καί μέ τά συγγράμματά του, γιά σκαν- 
δαλισμύ καί φρίκη όλου τού ορθοδόξου 
κόσμου,.κι’ αυτά όχι κρυφά, αλλά δημό
σια, ένιυπιον όλων, ενσυνείδητα καί έκ 
προθέσεως, ώστε διεκόπη κάθε συνά- 
φειά του μέ τήν ορθόδοξον εκκλησίαν.

"Ολες οί δοκιμές γιά τή βελτίωσή του 
άποβήκανε μάταιες καί κάθε προσπά
θεια άκαρπος.

Διά ταΰτα, ή ’ Εκκλησία δέν τόν ανα
γνωρίζει πιά μέλος της καί δέ θά μπο
ρέσει νά τόν αναγνωρίσει, εφόσον δέν 
μενανοήσει καί δέν έπαναλάβει τις σχέ
σεις του μ? αυτήν.

Πολλοί από τούς συγγενείς του, οί 
όποιοι διατηρούν τήν πιστιν, σκέπτον
ται μέ λύπην ότι στο τέλος τού βίου 
του θά μείνει- χωρίς πίστιν στον Θεόν 
τόν Σωτήρα μας. καί θά στερηθεί τις..
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ευχές καί ευλογίες τής Εκκλησίας.
Γ ι ’ αυτό, γνωστοποιούντες τόν άφο- 

ρισμό του, παρακαλούμεν συγχρόνως 
τόν Θεόν νά τού διόσει τήν μετάνοιαν 
γιά νά αναγνωρίσει τήν αλήθειαν.

Ά ς  προσευχηθούμε.
Ό  έλεήμων Θεός δέν θέλει τόν θ ά 

νατον τών αμαρτωλών.
Συγχώρεσέ τον Θεέ καί έπανάφερέ 

-τον εις τήν 'Αγίαν Εκκλησίαν. Α μ ήν.
Άντόνν, μητροπολίτης 'Αγίας Πετρουπό- 

/λεως καί Λαδόγας, Θεόγνωαις, μητροπολί
της Κίεβου καί Καλίτσιας. Βλαδίμηρος, 
μητροπ. Μόσκβας καί Καλόμνας. Ίερώνν- 
μος, άρχιεπίσκοπος Χόλμσκ καί Βαρσοβίας 
"Ιακώβ, επίσκοπος Κίσινεφ καί Χοτλίνσκ. 
Μάρχελλος, επίσκοπος, Βόρις, έπίσκοπος.

’ Ε πιστολή τής κ όμ η σσα ς Σ οφ ία ς  
Ά ν τ ρ έ γ ε β ν α ς  Τ ο λ σ τό ϊ  στόν  κ. Πο- 
π ιετονόστσεφ  καί του ς μητροπολίτες, 

-γι’ άπ άντηση  τής δικαστικής άπόψ α- 
της τής 'Ιερα ς Σ υν όδου  γιά  τόν ά- 
φ ορισμ ό του κόμητα Λ έον τα  Νικο- 
λ ά γεβ ιτ ς  Τ ολ σ τό ϊ.

Μόσκβα 26 Φ εβρ.-ΙΙ Μαρτ. 11)01
Διάβασα στις εφημερίδες τή φριχτή 

Συνοδική απόφαση, πού άφορίζει τόν 
άντρα μου.

Ό  άφορισμός αυτός, πού φέρνει τήν 
υπογραφή τών πνευματικών πατέρων 
τής Έκκκησίας, δέ μπορούσε νά μ ’ ά- 
.φήσει αδιάφορη. *

Ή  άγανάχτηση καί' ή θλίψη μου δέν 
-έχουν όρια.

’Όχι γιατί δήθεν από αυτό τό διά
ταγμα μπορούσε νά προκύψει ό πνευ
ματικός θάνατος τού άντρα μου' αυτό 
είναι δουλειά τού Θεού καί όχι τών 
άνθρώπων, από θρησκευτικήν άποψη ή 
ζωή τής ανθρώπινης ψυχής είναι μυσ
τήριον άλυτο γιά κάθε άνθρωπον.

"Οταν όμως βλέπω ότι τόν άφορι- 
σμόν αυτόν τόν προσφέρει ή ’ Εκκλησία, 
στήν όποια ανήκω καί θά ανήκω πάν
τοτε, τήν όποιαν ’ Εκκλησίαν ΐδρυσεν ό 
Χριστός γιά νά εξυπηρετήσει κάθε επί
σημη πράξη τής ζωής τού ανθρώπου, 

((γέννηση, γάμος, θάνατος κλπ.) καί πού 
αποστολή της είναι νά κηρύσσει μεγα

λόφωνα τό νόμο τής αρετής καί τής 
συγγνώμης, τήν αγάπη τών εχθρών μας 
κι’ αυτών πού μάς μισούν, τότε ή δικα
στική αυτή απόφαση τής Τεράς Συνό
δου, είναι ακατανόητη γιά μένα.

Ό  άφορισμός αυτός θά προκαλέσέι 
τήν άγανάχτηση τών άνθρώπων καί 
τήν αύξηση τής άγάπης καί συμπάθειας 
στόν Λ. Τολστόϊ.

"Ως τά τώρα λάβαμε πολλές εκφρά
σεις τέτο ων αισθημάτων καί άπ ’ όλα 
τά μέρη τού κόσμου δέν θά πάψουν 
γιά πολύν καιρό νά μάς έρχονται.

Δέν μπορώ νά άποκρύψω καί τή λύπη 
πού μού έφερε ένα άλλο «άνόητο» μέ
τρο σας, ή μυστική δηλαδή διαταγή, μέ 
τήν οποίαν άπαγορεύετε στούς παπάδες 
κάθε επικήδεια προσευχή, στήν περί
πτωση θανάτου τού άνδρα μου.

Ποιόν θέλετε, σάς παρακαλώ, νά 
χτυπήσετε;

Τό νεκρό, τό άναίσθητο λείψανο τού 
άνθρώποτ’ ή τούς άνθρώπους πού τόν 
περιβάλλουν;

Ά ν  πρόκειται γιά άπειλή, εναντίον 
τίνος γίνεται ή άπειλή αυτή;

’ Αλήθεια, πιστεύετε πώς γιά νά τιμή
σω τόν αντρα μου, δέ θά  μπορούσα νά 
βρώ κανένα «καλόν» παπά, πού νά μή 
φοβάται τούς άνθρώπους άπέναντι τού 
αληθινού Θεού τής άγάπης, ή κανένα 
«ελεεινό» παπά, πού νά τόν πείσιο μέ 
μερικά χρήματα;

Ά λ λ ά  αυτό δέν είναι άπαραίτητο.
Ή  ’Εκκλησία γιά μένα, εΐναι ένα 

πράγμα άφηρημένο, καί δέν άναγνω- 
ρίζω σ ’ αυτήν άλλους λειτουργούς, παρά 
μόνον εκείνους, πού καταλαβαίνουν τί 
πραγματικά σημαίνει «εκκλησία». Ά ν  
παραδεχτούμε ότι σημαίνει όμιλον άν
θρώπων, πού άπ ’ τή «μοχθηρία» τους 
δέ διστάζουνε νά διαφθείρουν τήν υψη
λότερη εντολή τού Χριστού, τό νόμο τής 
άγάπης, πιστέψετε ότι άπό πολύν καιρό 
θά είχαμε άπομακρυνθεΐ άπό μιά τέ
τοια εκκλησία όλοι εμείς οί πιστοί της.

Καί «άποστάτες» δέν είναι εκείνοι 
πού καταγίνουνται στήν άναζήτηση τής 
άλήθειας, άλλά εκείνοι πού φτάσανε μέ 
τήν άλαζονεία τους στήν κορυφή τής
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Εκκλησίας καί άπιστούντες τελείως στο 
νόμο τής αγάπης, τής ταπεινοφροσύνης 
καί τής ευσπλαχνίας, μεταβληθήκανε σε 
«πνευματικούς δήμιους».

Ό  Θεός θά φανεί επιεικής σε κείνους, 
που καί εκτός από την Εκκλησία μέ
νοντας, έζήσανε ταπεινόφρονα, άποποι- 
ηθήκανε τά αγαθά τού κόσμου τούτου, 
κι’ έζήσανε μ’  αγάπη καί αφοσίωση.

Σε τέτοιους ανθρώπους ή συγγνώμη 
τού Θεού είναι πολύ περισσότερο εξα
σφαλισμένη, παρά σέ κείνους, πού οΐ 
μίτρες των καί τ ’ άλλα στολίδια, άστε-

ρίζουνται από διαμάντια, αλλά οί όποιοι 
— κακοί ποιμένες— χτυπούν και ακρω
τηριάζουν τήν Εκκλησία, τής οποίας 
λέγονται «λειτουργοί».

Στούς λόγους μου αυτούς σάς είναι 
πολύ εύκολο ν ’ απαντήσετε μέ υποκρι
σίες.

’ Αλλά κανείς δέν θά ξεγελαστεί δταν 
μάθει τή βαθειά έννοια τής αλήθειας: 
καί τις πργματικές πράξεις τών άνθρώ- 
πων.

ΣΟ Φ ΙΑ  Τ Ο Λ Σ Τ Ο  Τ
(Συνεχίζεται)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

[ Σ τ ο υ ς  α οη στονς]

Ε ϊμ α σ τ ’ έμεΐς πού ζή σα μ ε  
μιά άπ έραντη  βρ α δυ ά , 
μέ ζεσ τα μ έν α  σ π λ ά χ ν α  
καί μ ατω μ ένη  τήν κ αρδιά , 
χω ρίς νά β γ ά λ ο υ μ ’ άχ να .

ΚΤ ε ϊμ α σ τ ’ έμεΐς πού κλάψ αμε 
τόν κάθε μ α ς χαμ ό , 
ριγμένοι σέ μιάν άκρηα, 
βου βά , μέ κάπ οιο  σ π α ρ α γ μ ό  
κρυφό, μέ δ ίχ ω ς δάκ ρυ α ,

ΚΤ ε ίμ α στε  μιας απ α νεμ ιά ς 
θλιμμένοι νοστα λ γο ί, 
στού  μίσους σ α ς  τήν μ π όρα , 
μά πειά, έχ ά ρ α ξεν  ή αύγή 
γιά μ άς γιά  μ άς, πού τώ ρ α ,

"Υμνοι στήν έ π α ν ά σ τ α σ η  
ό λ ’ οί πνιγμένοι θρήνοι 
έγίνανε κι’ έγίνη

θρη σκ εία  μ ας ό ά ν θρω π ος 
κι’ ό π όνος του θεός μ ας 
γ ι ’ άλ λ ου ς θ εο ύ ; έντός μ ας 
δέ βρίσκεται βω μ ός,

κι’ δπόυ  καί ν α ν ’ ό άσύ γκ ριτος 
θάναστηθή  Χ ριστός μας, 
κι’ είναι Χ ριστός δικός μας, 
Του σκ λ άβου  ό Λ Υ Τ Ρ Ω Μ Ο Σ.

Φ. Α Γ Ο Υ Λ Ε Σ
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ΠΩΣ ΣΚΕΠΤΟΓίΤηΐ ΓΙΑ ΤΟΜ ΡΙ^ΠΡΜΤ ΒΗΚΓΝΕΡ 
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΡΩΣΙΗ

"Ολος ό πολιτισμένος κόσμος γιώρτασε 
φέτος τά πενήντα χρόνια απ ’ τό θάνατο 
τού μεγάλου γερμανού δασκάλον. Παν
τού αφιερώθηκαν συναυλίες στά έργα 
του, παντού έγιναν πανηγυρικές παρα
στάσεις, οί γιορτές μάλιστα τής Μπάϋ- 
ρωϋτ φέτος δόθηκαν κάτω από τό έμ
βλημα «Κύκλος τήςπεντηκονταετηρίδος». 
Τά βιβλιοπωλεία επίσης πλημμύρισαν 
από έντυπα, οί εφημερίδες καί τά πε
ριοδικά από άρθρα καί μελέτες. Καί τί 
δέν ειπώθηκε, καί τί δέν έγράφηκε γιά 
τήν μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Ξέχωρα 
άπ ’ τό έργο του ή ιδιωτική του ζωή 
έρευνήθηκε μέ λεπτομέρεια, μέ αδιακρι
σία θάλεγε κανείς, επιστολές του ιδιωτι
κές, δικές του, τής γυναίκας του, τών 
παιδιών του, δημοσιεύθηκαν μέ σχόλια 
καί κρίσεις, ακόμα ή πιύ απόκρυφη ζωή 
τής μητέρας του έξετέθηκε γυμνή στή 
δημοσιότητα σχετικά μέ τό περίφημο 
ζήτημα τής καταγωγής του— άν είναι 
βηλαδή γυιός τού Βάγκνερ, τού αστυνο
μικού υπαλλήλου, ή τού έβραίου ηθο
ποιού Γκάϊερ, ό οποίος παντρεύθηκε τή 
μητέρα του λίγους μήνες έπειτα άπ ’ τό 
θάνατο τού πατέρα του. Τώρα σέ τί ή 
πιστοποίησις τής καταγωγής τού Βάγκ
νερ θά επηρέαζε το έργο του, σέ τί θά 
άλλαζε τή μεγάλη του δημιουργία ή άπο- 
κάλυψις τής εβραίικης καταγωγής του, 
δέν ξέρω. Ά φ ίν ω  τήν λύση τής απορίας 
στούς μανιώδεις αυτούς ερευνητές.

Δέν μάς είναι βέβαια αδιάφορη ή ιδι
ωτική ζωή τών μεγάλων ανθρώπων. ’ Αλ
λά πάντως μάς ενδιαφέρει, έφ ’ όσον είναι 
δεμένη μέ τό περιβάλλον τής εποχής 
τους καί έφ ’ υσον ή ζωή τους, επηρεα
ζόμενη από τό περιβάλλον, επηρεάζει 
κατ’ εύθεϊαν τό δημιουργικό τους έργο.

Δέν υπάρχει δέ αμφιβολία, πώς μιά 
μεγαλοφυΐα είναι ή άντανάκλασις καί

τό αποτέλεσμα ενός μεγάλου κοινωνικού 
κλονισμού. Σχετικά, έχω ύπ’ όψει μου 
μιά εξαιρετική μελέτη τού Λουνατσάρ- 
σκτ> μέ ρήν ευκαιρία τών εκτάκτων πα
ραστάσεων τών έργων τού Βάγκνερ, πού 
δόθηκαν στήν Μόσχα καί στήν Λένιν- 
γκραντ, γιά τήν πεντηκονταετηρίδα καί 
τής οποίας θά προσπαθήσω νά δώσω  μιά 
σύντομη περίληψη.

Ό  Βάγκνερ αρχίζει τή μουσική του 
καρριέρα ανάμεσα στά 18.30— 1840 καί 
φθάνει τό ύψιστο σημείο τής δημιουρ
γικής του δραστηριότητας στά 1848. 
"Επειτα παρατηρούμε μιά μεταστροφή 
στήν αντίληψη τού Βάγκνερ, ό οποίος 
αλλάζει πεποιθήσεις καί γίνεται ένας 
άλλος άνθρωπος. Ή  γέννηση καί ή α 
νάπτυξη τής δημοκρατίας στήν Γερμα
νία, έπειτα ή κατάπνιξη τού δημοκρα
τικού κινήματος, αντανακλώνται στήν 
δημιουργική προσωπικότητα τού Βάγκ
νερ. Στήν αρχή ονειρεύονταν μιά τέλεια 
δημοκρατία, πού θάφερνε τήν χωρίς τά
ξεις κοινωνία, τό σοσιαλισμό, καί τις 
Ιδέες του αυτές μάς τις έξέφρασε στά 
θεωρήτικά του έργα, ιδιαίτερα δέ 
στό βιβλίο του: «Τέχνη καί Έπαλ’άστα- 
σις». Οί εσωτερικές απαιτήσεις τού τα
λέντου καί τού έργου του τόν έσπρωχναν 
προς τήν έπανάσταση. Έπίστευε τό θέ
ατρο γιά ένα καινούριο ναό, στον όποιο 
ό λαός θά δημιουργούσε τούς καινού
ριους του μύθους, τούς μύθους πού θά 
περιέκλειναν μέσ > σέ σύμβολα, τις πε
ποιθήσεις καί τις τάσεις του, ένα ναό 
στον οποίον ό λαός θά ετοιμάζονταν γιά 
νέους αγώνες, θά γιόρταζε νίκες, καί 
μέσα στον όποιον θά μάθαινε νά υποφέ
ρει θαρραλέα τις περαστικές ήττες. Τό 
θέατρο γιά τόν Βάγκνερ ήταν τό κέντρο 
τής συνειδητής ζωής τού λαού, ό έμψυ- 
χωτής, ό οδηγός, ό δάσκαλος. Μέ φρίκη



136 ΛΥΤΡΩΜΟΣ

βλέπει τούς αστούς τής εποχής του νά 
τό μεταβάλλουν σέ κέντρο διασκεδάσεως 
και εμπορικής έπιχειρήσεως. Οί ιδέες 
αυτές του Βάγκνερ— λέει ό Λουνατσάρ- 
σκυ— αντιστοιχούν κατά ενα μεγάλο μέ
ρος με τό σοσιαλιστικό θέατρο, δπως σή
μερα πραγματοποιείται στη Ρωσία.

Τά αισθήματα αυτά καί οί ιδέες κυ
ριαρχούν στην σύνθεση τών έργων «Ρι- 
έντσι», «Τανχόϋζερ», «Λόενγκριν». Κι’ 
άν οπωσδήποτε ό βάγκνερ σ ’ αυτά τά 
έργα εκφράζει τις ιδέες του κάτω από 
άφηρημένα γενικά σύμβολα, πάντως δέν 
χάνουν τή δύναμτ) τής δράσεως.

’ Αμέσως έπειτα ό Βάγκνερ σχεδιάζει 
ένα μεγαλειώδες έργο με θέμα παρμένο 
απ ’ την αρχαία γερμανική μυθολογία, 
άπ ’ την εποποιία ίων Νιμπελοϋγκεν. 
Στην αρχή ό Βάγκνερ είχε διοσει στην 
τετραλογία του μιά δπτιμιστική κατεύ
θυνση. Οί δυο μεγάλες αντίθετες μετα
ξύ των δυνάμεις, ήταν άπ’ τή μιά μεριά 
ό κόσμος τού πεπραγμένου, δ κόσμος ο 
πού τό παν είναι υποδουλωμένο στή μοί
ρα του, ακόμα καί οί θεοί, καί άπ ’ την 
άλλη μεριά, ή βαθμιαία άνάπτυξις τού 
ελευθέρου άνθρώπου, τού άνθρώπου 
πού γεννήθηκε άπ ’ τον ελεύθερο έρωτα 
έξω  άπ ’ τον κανονικό γάμο (Σίγκμουντ 
καί Σίγκλιντ) καί πού άναπτύσσεται μέ
σα σέ περιστάσεις, τις οποίες κανονίζει 
ή άνεξάρτητη θέλησίς του. Αυτός ό άνε- 
ξάρτητος άνθρωπος, πού δέν υπακούει 
παρά την ίδια του τή φύση, είναι άκρι- 
βώς δ άξονας γύρω άπ ’ τον οποίον μπο
ρεί κανείς νά γυρίσει τις τύχες τού κό
σμου. Είναι ό άνθρωπος πού θά  μπο
ρέσει νά σπάσει τις σιδερένιες άλυσσί- 
δες τού πεπρωμένου καί νά ξαναφέρει 
στή ζωή τή νεότητα, τή χαρά, καί τήν 
ελευθερίά.

’ Αλλά δ Βάγκνερ ζούσε μέσα στον κε
φαλαιοκρατικό κόσμο καί αυτή τήν επο
χή μισούσε τή μεγάλη άστική τάξη, πού 
δλο καί περσότερο άπλωνε παντού τό 
άρπακτικό της χέρι.

Τό χρυσάφι τού φαίνεται σάν άλη- 
θινό δηλητήριο. ’ ’Ετσι είχε σκεφθεΐ καί 
ό Μάρξ, τή σκέψη αυτή είχε σημειώ
σει καί έξάρει στούς αρχαίους ποιητάς,

στον Σαίξπηρ καί σέ άλλους. Τό πεπριο- 
μένον άπάνω άπ’  δλα, είναι ή δίψα τού 
χρυσού, ή πλεονεξία. Ή  ελευθερία τού 
Σίγκφριντ εκδηλώνεται ιδίως, γιατί στέ
κεται άπάνω άπ’ τό χρυσάφι καί τήν 
πλεονεξία. Γι’ αυτό δέν τον βλέπομε μό
νο σάν μιά ελεύθερη άναρχική θέληση, 
αλλά άκόμα καί σάν ένα ήρωα, πού έλευ- 
θερώνει τον κόσμο άπ’ τό ζυγό τού κε
φαλαίου μέ τον σοσιαλισμό.

'Ως τόσο τό ταλέντο του δέν ήταν γραφ
τό ν’ άναπτυχθεΐ στήν κατεύθυνση πού 
είχε διαλέξει στήν άρχή. Ή  μικροαστι
κήν του φύσις είχε προς στιγμήν ύποχώ
σει καί ή φλογερή πνοή τής έπαναστά- 
σεως τον είχε εξυψώσει. ” Αν τό επανα
στατικό εκείνο θέρος είχε βαστήξει, θά 
βλέπαμε νά ωριμάσουν άπάνω στό κο
λοσσιαίο αυτό δέντρο οί καρποί πού 
είχαν άρχίσει νά σχηματίζονται. ’ Αλλά 
ή επαναστατική πνοή έσβυσε. 'Η  έπα- 
νάστασις κοίτονταν μέ σπασμένες φτε- 
ροΰγες. Ό  Βάγκνερ έζησε 13 χρόνια 
στήν εξορία, Ιο  χρόνια δισταγμού. Σιγά 
σιγά έπεφτε. Καί στό τέλος, πέρασε άπ’ 
τό μέρος τής άστικής τάξεως.

'Υ πήρξαν τιτάνες άνώτεροι άπ ’ τόν 
Βάγκνερ, πού μέ τή δύναμη τού πνεύ
ματός των δέν έχασαν τήν πίστιν τους. 
Αυτοί είχαν καταλάβει άπό πού θά  ερ
χότανε ή άληθινή νίκη. Αυτοί είχαν αι
σθανθεί πώς ό Σίγκφριντ είχε κιόλας 
γεννηθεί.

Τον άκουγαν νά σφυρηλατεί μέσα 
στά εργοστάσια τό σπαθί τής έκ- 
δικήσεως καί νά εξηγεί τό «τραγούδι 
των πουλιών», τό τραγούδι άπάνω στούς 
νόμους τής κοινωνικής λύσεως κι’ άπά
νω στούς τρόπους τής άνανεώσεως τής 
ζωής.

Τέτοιοι Τιτάνες ήταν ό Μάρξ καί δ 
Ένγκελς, άλλά τέτοιος δέν υπήρξε ό 
Βάγκνερ.

Κ ι’ έπειτα ό Βάγκνερ ήταν ένας άν
θρωπος δράσεως, είχε μιά άσβυστη δίψα 
γιά δόξα, γιά δύναμη, γιά επιβολή καί 
γιά δλα τά επακόλουθα— γιά τις τιμές 
καί τά πλούτη. Προσπάθησε νά δικαιο
λογηθεί μέ κάθε είδους πονηρία δσο 
γερνούσε, δσο άλλαζε έσωτερικώς, δσο
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ύφίστατο— θάλεγε κανείς —  ένα εκφυ
λισμό τών κυττάρων. Καί έτσι πήρε τον 
καινούριο —  λανθασμένο —  δρόμο. Κ ι’ 
άπάνω στό δρόμο αυτό συμφιλιώθηκε 
μέ. τον πιό άντιδραστικό εχθρό τού πο
λιτισμού, μέ τόν καθολικισμό. 'Ο  Νίτσε 
δέν μπορούσε ν’ άνεχθεΐ αυτή τήν κα
τάπτωση τού Βάγκνερ, άγωνίσθηκε ε
ναντίον του, δοκίμασε νά άναλύσει τις 
άφορμές αυτής τής πτιόσεως τού πα
λιού του είδώλου. Καί δ Μάρξ είπε κά
ποτε σχετικά μέ τις γιορτές τής Μπάϋ- 
ρωϋτ : « ’ Ηλίθιες γιορτές πρός τιμήν ε
νός επισήμου μουσικού».

Ό  Βάγκνερ τής δευτέρας περιόδου 
πού έδοσε στον κόσμο τόσα άριστουρ- 
γήματα, στήν πραγματικότητα είνε ένας 
Βάγκνερ πληγωμένος, ένας Σίγκφριντ 
δηλητηριασμένος.

Βλέπει τόν κόσμο καταδικασμένο στήν 
καταστροφή. Είναι μιά πένθιμη πορεία 
πρός μιά πιό πένθιμη λύση. Ή  πορεία 
αυτή είναι γεμάτη άπό άγώνες, άπό 
προδοσίες, άπό εγκλήματα. Κάπου-κά- 
που άναφαίνονται ευγενικοί χαρακτή
ρες, άλλά είναι καταδικασμένοι κι’ αυ
τοί νά χαθούν σάν τούς άλλους. Δέν 
μπορούν νά κανουν τίποτα εναντίον 
τού πεπρωμένου. ’ Αλλά ό άνθρωπος, 
πού φωτίζεται άπ ’ τή σοφία τής τέχνης, 
μπορεί νά προετοιμασθεΐ σ ’ ένα επι
βλητικό θάνατο, νά νικήσει τή ζωή καί 
άνάμεσα σ ’ ένα μεγαλειώδες, άλλά πι
κρό όνειρο, νά καταπόντισθεΐ στήν ανυ
παρξία— Ό  Βάγκνερ γίνεται δ ερμη
νευτής τής άπολυτρώσεως αυτής. Ό  ε
λεύθερος άνθρωπος δέν νίκησε, οί δυ
νάμεις τού κακού φαίνονται πώς θρι
αμβεύουν.. Ά λ λ ά  δ θρίαμβός τους είναι 
εντελώς υλικός, ενώ ηθικώς, μουσικώς, 
νικά ή δύναμις τού πεπρωμένου, ή ύπο- 
δούλωσις στή μοίρα καί ή προσπάθεια 
τής άπαλλαγής άπ ’ αυτήν μέ τήν εγκα
τάλειψη τής ζωής. Αυτός είναι ό Βά
γκνερ τής δευτέρας περιόδου, ό πρώην 
επαναστάτης καί τώρα ίντιδραστικός.

Τελειώνοντας τή θαυμασίαν αυτήν 
ανάλυση τού χαρακτήρα τού Βάγκνερ, 
■6 Αουναρτσάρσκυ διερωτάται ποιά θά 
είνε στάαις τού σοσιαλιστικού κράτους

άντίκρυ στό μεγάλο αυτόν δημιουργό 
«Θά παραδεχθούμε άρα γε— λέγει— 
μόνο τόν Βάγκνερ τής προίτης περιόδου 
καί θά άποτινάξωμε τόν δεύτερο χωρίς 
νά λάβωμε ύπ’ δψει μας τήν δύναμη τού 
μουσικού του όγκου, τήν ευγλωττία του 
στήν έκφραση τών αισθημάτων, τήν ε
σωτερικότητα τής τέχνης καί τής ιδέας 
τού μεγαλοφυιούς αυτού άνθρώπου;» 
Καί δ Λουνατσάρσκυ καταλήγει στό δτι 
«οφείλομε νά παραδεχθούμε καί τούς 
δυό Βάγκ νερ» άφού προσπαθήσιοσε νά 
τόν άναλύσωμε, νά εξιχνιάσουμε τις αι
τίες καί τις άφορμές καί άφού προσπα
θήσουμε νά εξυψώσουμε τήν σοσιαλιστική 
άξία τού Βάγκνερ. ’Ά λ λ ω ς τε— λέγει δ 
Λουνατσάρσκυ— ή μελέτη έργων πού δεν 
τά άναγνωρίζουμε δλοκληρωτικά δείχνει 
τά λάθη τής εποχής κατά τήν δποίαν 
δηδιουργήθηκαν, τά λάθη πού πρέπει 
νά άποφεύγωμε καί τόν τρόπο τής άπο- 
φυγής των.

« 'Η  μελέτη τού παρελθόντος είναι 
μιά εργασία κολοσσιαία, ενδιαφέρουσα 
καί γόνιμος. Χωρίς αυτήν —  καθώς ε- 
τόνισε ό Λένιν—  είναι άδύνατον νά 
όργανώσωμεν τό μέλλον. Γ ι’ αυτό όλες 
οί επέτειες τών μεγάλων άνδρών, δικών 
μας καί ξέωνν, πρέπει νά γιορτάζωνται 
μέ κάθε επισημότητα. Πρέπει νά εκπλη
ρώσουμε τό μεγαλειώδες έργον τής άλη- 
θινής άφομοιώσεως,δίνοντας τήν άκριβή 
καί άληθινή άξία σέ ότι έκανε ήδη ή 
άνθρωπότης έν δνόματι αυτού ποό πρό
κειται άκόμη νά γίνει.»

ΑΑΕΞ . Α Α Α Α Ο Υ Χ Η
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Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ

Τόν είπ ανε κομουνιστή ... 
γιατί π ονοΰ σε τόν έργάτη , 
κάθε φ τω χ ό  βιοπ αλαιστή , 
τόν άνθρω π ο τόν άκ αμ άτη .

'Ό λ α  τ ’ άπ όκ λη ρα  π αιδιά , 
πού τριγυρνάνε μες τούς δρόμ ου ς... 
"’Ά σ ε  κάθε ο ΐχ το  πιά καρδιά, 
καί χτύπα, χτύπα. θ ε ο ύ ς  καί νό-

|μους.

Τόν είπ ανε κομμουνιστή... 
γιατί τόν άν θρω π ο  π ονουσε, 
πού μέρα νύχτα στή σκ λαβιά , 
τό λυ τρω μ ό  του λ α χ τα ρ ού σε .

Καί... κ άπ οια  μέρα (ν) αύθωρεί 
Δ υνάμει τοϋ ιδιωνύμου,
Τόν συ λ λ αμ βάνου ν  οί φρουροί, 
τής κοινωνίας τής δυσωνύμ ου .

Καί σ ά μ π ω ς  νά ταν ε  ληστής, 
τις χειροπέδες του περνάνε, 
γιατί ήταν λένε έξυβριστής 
του κ α θ εσ τώ το ς  ! Καί τόν π άνε....

Μ ’ α ύ τος  γελάει σαρκ α στικ ά , 
διωγμ ούς, Β αστίλλες, άψηφάει, 
καί μιά στροφή μελωδικά, 
ψέλνει ά π ’ τόν ύμνο του καί π άει...

« ’ Εμείς θά δείξουμε τή σ τρ ά τα , 
μ έσα  στήν άν α στρ η  βρα διά ... 
φ όβο δέ ξέρουνε τά  νιάτα  
π ώ χουν άτσάλινη  καρδιά  ! »

Ξέρει... Έ π ί έσχάτη  π ροδοσία , 
π ώ ς θά  τόν κρίνει ό δικαστής...
”Α  ! Τι ψρικτή κ ατη γορία  ! 
Κ ομμουνιστής ! Κ ομμουνιστής !

Γ Ι Α Γ Κ Ο Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Δ Η Σ
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ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΕΠ Β Ν Β ΣΤΒ ΤΗ Σ

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΣ  Λ Ε Β Σ Κ Υ  0  Λ Ε Ο Ν Τ Ο Κ Α Ρ Δ Ο Σ

Μέ μιά πολύ δυνατή θέληση, μέ ανε
ξάντλητη ενεργητικότητα καί μεγάλη πί
στη, είχε ριχτεί στο έργο τής εθνικής 
άπολευτέρωσης από τόν Τουρκικό ζυ
γό, ένας ατρόμητος απόστολος τής επα
νάστασης, ό Λέβσκι, πού ήτανε σύγχρο
να καί ή ενσάρκωση τού ηρωισμού, τής 
αφοσίωσης καί τής απεριόριστης αγά
πης στο σκλαβωμένο καί τυραννισμένο 
λαό. ’Ή τανε ή σπίθα τού κεραυνού, πού 
πέφτοντας κάτω άπ ’ τύ παλιό, γερα- 
σμένο δέντρο, την Τούρκικη αυτοκρα
τορία, άναψε την πυρκαγιά τής επανά
στασης, πού από τις φλόγες της βγήκε, 
κάπως καθυστερημιένα, ένας λαός πολι
τικά έλεύτερος, ό λαός αυτός πού σήμε
ρα, κάτω από τούς αδυσώπητους ιστορι
κούς νόμους τής κεφαλαιοκρατιας, εί
ναι καί πάλι υποδουλωμένος οικονομι
κά, πολιτικά καί πνευματικά.

"Οπως καί τότε, έτσι καί σήμερα α
κόμα, μέσα στο λαμ αυτό βράζει ό σφο
δρός αγώνας τής απολευτέρωσής του, ή 
επαναστατική φλόγα υψώνεται πάλι καί 
μέσα στο σκοτάδι τής νύχτας διαγράφε
ται, χαμένος στο άπειρο, ό δρόμος γιά 
τή λευτεριά του. Κι’  άν σ ’ αυτή τήν 
κρίσιμη καί σοβαρή στιγμή ξαναγυρίζου* 
με στο παρελθόν, αύτο τό κάνουμε όχι 
γιά νά δείξουμε τή δύναμη ενός θνητού, 
μ</. γιά νά εξυψώσουμε από τό αδιαπέ
ραστο σκοτάδι έναν υπέροχο αγωνιστή, 
έναν ήρωα επαναστάτη, πού μπορεί νά 
σταθεί υπόδειγμα καί καθοδήγηση γιά 
μιας όλους πού αγωνιζόμαστε σάν έπα- 
ναστ,.ιες γιά τή λευτεριά καί πού πι
στεύουμε πώς μιέσα στά στήθια μας φ ω 
λιάζει ή ’ίδια φλόγα, ή ’ίδια αφοσίωση 
καί πίστη, ή ϊδια ορμή γιά τύ έργο πού

(Δ ιασκ ευ ή  καί σύντομη περιγραφή.
ά π ό  τή μελέτη τού Ίβ . Γκέντσεφ).

άναλάβαμιε σά σκοπό τής ζωής μιας καί 
πού πρέπει άνυπέρθετα νά έχτελέσουμε.

Ό  Βασ. Λέβσκι είναι ένα υπόδειγμα 
ηρωικού επαναστάτη, πού πρέπει νά τόν 
μιμηθούμε. ’Έπεσε θύμα γιά τή λευτε
ριά ενός λαού, πού πραγμιατικά αδέρφια 
του ε’ίμαστε καί μεΐς, γιατί τίποτα δεν 
υπάρχει πού νά μάς χωρίζει απ ’ αυτόν. 
Γ ι ’ αυτό καί μεΐς σάν τέτοιοι, έρχόμια- 
στε νά άποκαταστήσουμε καί νά δια- 
τηρήσο,υμιε, μαζύ μέ τό Βουλγαρικό καί 
τούς άλλους Βαλκανικούς λαούς, τή λευ
τεριά μιας, μέ τήν πραγματική της ση- 
μιασία καί στήν αληθινή της ώμορφιά. 
Πρέπει μιέ κάθε θυσία, ενωμένοι κι’  ό
χι πιά χωρισμένοι οί καταπιεζόμιενοι, 
νά άποκαταστήσουμε καί νά διατηρή
σουμε τή.λευτεριά— νά ή λογική καί ή 
σωστή θέληση, νά γιατί άκριβώς ξανα- 
θυμίζουμε τούς γνωστούς καί κατά χι
λιάδες άγνωστους άγωνιστές, πού ώς τά 
σήμιερα πέσανε καί πέφτουνε θύματα 
γιά τή λευτεριά τού προλεταριάτου. Κ ι’ 
όχι μονάχα νά τούς ξαναθυμίσουμε, μιά 
καί ν’ άγγίξουμε μέ τή φλόγα τής δί
ψας γιά τήν εκδίκησή τους, όλους εκεί
νους πού άγωνίζουνται γιά τόν ’ίδιο 
σκοπό.

Τό ζεστό άκόμα αίμια όλων αυτών 
πού έπεσαν ιερά θύματα στον άγώνα τής 
λευτεριάς, τά μαρτύρια τής τυραννισμέ- 
νης άνθρωπότητας, ή δυστυχία καί τά 
δάκρυά της, όλα αυτά πρέπει νά μιάς 
κρατούνε άγρυπνους, νά μάς κάνουνε 
τολμηρούς, άφοσιωμένους καί έτοιμους 
νά θυσιαστούμε. Κάτω άπό τήν αίματο- 
βαμιένη σημαία τής επανάστασης, πρέ
πει νά βαφτιστούμιε μέ τό αιμια τών ιε
ρών συντρόφων μας πού έπεσαν στον
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•αγώνα, πρέπει νά ορκιστούμε δλοι μας, 
πώς αν χρειαστεί δέ θά  λυπηθϊύμέ κα'ι 
την ύπαρξή μας ακόμα κα’ι δέ θ ’ «φύ
σουμε τή ζωή μας νά περνάει έτσι δπως 
πέρασε ώς τά σήμερα, γενναιόδωρη και 
καλή γιά τους λίγους, τραχεία, άνυπό- 
ψορη καί σκληρή γιά τους ά'λλους.

Ά π ’ αυτή τήν άποψη, ό Λέβσκι στέ
κεται γιά μάς σάν έ'να υπόδειγμα. Γεν
νήθηκε στο Κάρλοβο τής Φιλιππού’πο- 
λης. Ή  μητέρα του, πού παράκαιρα χή
ρεψε, θέλησε νά τον σπουδάσει δάσκα
λο, παπά καί ζωγράφο, καί νάτος ό Βα
σίλης άκολουθάει τό κληρικό στάδιο καί 
γίνεται διάκος, υστέρα από τήν υπόσχε
ση του πλούσιου θείου του Χ ατζή— Βα
σίλη, πώς θά τον έστελνε στή Ρωσσία 
γιά ανώτερες σπουδές. Μά ό θείος του 
δεν κράτησε τήν υπόσχεσή του καί ό 
διάκος μας πετάει τά ράσα. Ή  πραγμα
τική δμως αιτία, πού τον ανάγκασε νά 
ρίξει τό ράσο, είναι δλως διόλου άλλη 
καί πολύ βαθύτερη. Ό  Λέβσκι είχε κά
τι στήν ψυχή του, πού δεν τον άφινε 
νά ζεΐ σάν τό θείο του, πού δεν τόν α - 
φινε νά ησυχάσει μέ τή σκέψη μονάχα 
πώς οι άνθρωποι καταπιέζουνται, έκμε- 
ταλλεύουνται, ξεγελιούνται, πεινούν καί 
πεθαίνουν από τις στερήσεις, ενώ οί εκ
μεταλλευτές τους χαίρουνται τά αγαθά 
τής ζωής.

Τήν αληθινή φυσιογνωμία τού Λέβ- 
σκι έχει περιγράφει πολύ καλά ό μεγά
λος ποιητής Ίβάν  Βάζωφ, μέ τούς πα
ρακάτω στίχους:

Αύτό τό μαύρο ράσο πού φορώ
τήν ήρεμία τής ψυχής δέ μου χαρίζει.
Κι’ όταν στήν έκκλησιά μου άρχινώ 
νά ψάλλω ύμνους στό Θεό, γιά νά κερδίσω 
τόν ούρανό καί τόν παράδεισο μαζό, 
νομίζω πώς άκοϋει ό Θεός 
δλους αυτούς πού κλαίνε καί ΘρηνοΟνε 
γιά τή σκληρή κι’ άφόρητη ζωή, 
καί τότε ή Θερμή μου προσευκή 
χάνεται καί σκορπάει σάν καπνός.
Θαρρώ πώς Θυμωμένος 6 Θεός 
τ’ αύτί βουλώνει στά χερουβικά μου 
καί πώς κανείς δέν ξέρει πρός τά που 
ή πόρτα του παράδεισου όδηγάει.

Κι’ άπό τ ’ άνήλιαγο κι’ άπαίσιο κελλί μας 
τίποτα δέ μπορεί νά μάς λυτρώσει.
Καί πώς τ ’ άγνά τά δάκρυα κι’ οί Θρήνοι 
μιας χώρας στή σκλαβιά δεμένης 
κι’ ό τίμιος ϊδρως του καλοΰ άγρότη 
κι’ ό λόγος ό γλυκός, ή δίκια πράξη, 
τό δίκιο πού ειπώθηκε μέ θάρρος, 
τό άδερφικό τό χέρι, πού άπλώνει 
κρυφά, χωρίς φωνές καί περηφάνειες, 
σέ κάποιον πού πονά καί δυστυχάει, 
είναι σ’ Αύτόν πού βρίσκεται κεί πάνω, 
πολύ άγαπητότερα άπ’ τούς ϋμνους 
καί τά τροπάρια, πο,ύ τοδναι περιττά.

Καί πάρα— κάτω :
Καί θαναι προτιμότερο γιά μένα 
αύτό τό μαύρο ράσο, πού μέ δειώχνει 
μακρυά άπ’ τόν κόσμο κι’ άπό τούς καϋμους

|του,
νά τό πετάξω άπό πάνω μου μέ θάρρος 
καί νά φωνάξω νέα λόγια μυστικά 
σ’ δλους αυτούς πού τις βαρειές τους άλυσ-

|σίδες
σέρνουνε πίσω άπ’ τήν αισχρή σκλαβιά τους_

Κι’ δταν τό Πάσχα τού 1864 ό Βασί
λης Λέβσκι πέταξε τά ράσα καί ρίχτηκε 
λεύτερος πια στον κόσμο, πήγε στή Σερ
βία, στήν επαναστατική ομάδα τού Π α- 
ναγιώτη Χ ίτωφ, γίνηκε δάσκαλος στό 
Γενί— Κιοϊ καί τόν ’ Ιούλη τού 1867 μέ 
εκατό συντρόφους του, ξεκίνησε άπ ’ τή 
Βραΐλα γιά τό Βελιγράδι, γιά νά προ
σχωρήσει στήν ομάδα τού Ρακόβσκι.

Σ ’ αυτή τήν ομάδα, ό πρώην διάκος 
έτράβηξε τήν προσοχή δλων γιά τήν ε
ξυπνάδα του, τήν κορμοστασιά του, τή 
λεβεντιά του, τή σβελτοσύνη του καί τήν 
παλληκαριά του, έτσι πού ό Ρακόβσκι 
καί ό Λ. Καραβέλωφ τόν επωνομάσανε 
Λ έβσκι (λεοντόκαρδο) καί τ ’ ό'νομα αύ
τό θά  μείνει γιά σύμβολο στό κάθε τι 
πού είναι άφοσιωμένο στήν επανάστα
ση. ’Εδώ στή Σέρβικη πρωτεύουσα, στήν 
ψυχή τού Λέβσκι έχει κατακαθίσει σά 
βαρειά πέτρα η σκέψη τής ίδρυσης τών 
κομιτάτων. Ό  πόθος του γιά τήν επα
νάσταση, τόν έκανε καί τόν ίδιο νά α 
παλλαγεί μιά γιά πάντα άπό τις σπο
ραδικές καί άσκοπες επιδείξεις τού κλεφ
τοπόλεμου γιά τόν άπολευτερωτικό σκο
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πό καί μέ δίψα άγκάλιασε τήν ιδέα τής 
επανάστασης.

’Αμέσως τό έργο τής άπολευτέρωσης 
πέρασε σ ’ άλλη φάση. "Ενα καινούργιο 
επαναστατικό ιδανικό άρχισε νά δια
γράφεται στον ορίζοντα, ένα ιδανικό 
πού δέν είχε τίποτα τό κοινό μέ τήν 
προσωπική εκδίκηση τού κλεφτοπόλε
μου. 'Ωρίμαζε πιά ή σκέψη, πώς όχι ή 
προσωπική εκδίκηση, μά μιά γενική καί 
οργανωμένη επανάσταση, θά μπορούσε 
νά γκρεμίσει τήν τυραννία καί νά λευ
τερώσει τό Βουλγαρικό λαό άπό τήν 
Τούρκικη κυριαρχία.

'Η  σκέψη αυτή, πού ανήκε στον Ρα- 
κόβσκι, άναπτύχτηκε καί ξεκαθαρίστηκε 
άπό τόν Λιούμπεν Καραβέλωφ. Ά π ’ αυ
τόν τό ζωηρό, μα χάρτινο άνθρωπο, ό 
Λέβσκι πήρε τά πρώτα του μαθήματα 
γιά τό επαναστατικό έργο. "Αναψε καί 
πλημμύρισε στήν ψυχή του τήν καινούρ
για φλόγα, δυνάμωσε κα. ωρίμασε μεοα 
του τήν ανάγκη τής ύράσης, καί ό Λεβ- 
σκι, άφοΰ πρώτα βεβαιώθηκε άπόλυτα 
πώς τίποτα δέ μπορούσε νά γίνει μέ 
τήν ώς τότε ταχτική, άφισε τό Βελιγρά
δι καί τή νύμ ιδα  του καί ξεκίνησε, α
κούραστος πάντα, σέ μιαν αδιάκοπη πε
ριπλάνηση γιά τήν προπαγαντα και τήν 
ίδρυση μυστικών επαναστατικών οργα
νώσεων.

Νά πώς εκφράζει αυτή τήν περίοδο 
τής ζωής τού Λέβσκι, ό ποιητής Ίβ ά ν  
Β ά ζω φ : *

Χρόνια όλάκαιρα εφτά πλανιέται δίχως
[στέγη,

χωρίς ξεκούραση καμμιά, έκεϊνος, δίχως
[ύπνο,

αλλάζοντας εμφάνιση καί όνομα καί ρούχα,' 
μά μέ άτρόμητη καρδιά καί έτοιμη γιά όλα. 
Στής σκλαβωμένης χώρας του τούς σκλά-

[βους άδερφούς 
φέρνει τό νέο μήνυμα, τή δύναμη, τό φώς. 
Μέ λόγια άπλά καί σύντομα μ’ ελπίδα καί

[μέ Θάρρος,
μιλούσε γιά τά δίκαιον αγώνα καί ξυί.νοΰοε 
σ ’ δλους τή Θέληση καί τήν όρμή τής επα

νάστασης.
πού ήτανε πόθας κοινός καί κάτι κοντινό.

μά πού κανείς δέν ήξαιρε τήν ώρα πού
[θάρχόταν-

ΜιλοΟσεν, έξετάζοντας ποιός τολμηρός καί
[τίμιος

θέ νά γινόταν σύντροφος στό ιερό ξεσή-
|κωμα....

ΤΗταν περιπλανόμενος καί σάν παιδί απλός, 
κι’ ώ ς  άσκητής στή στέρηση καί στή νη-

|στεία ζοΰσε.
Οί κάμποι τής πατρίδας  του καί τά βουνά

[τόν ξέραν,
τό κουρασμένο βήμα του τά  μονοπάτια ολα  
δεχτήκανε, κι’ οί ερημιές άκοΰσαν τή φω-

|νή του....

Βάδιζε παντα σκεφτικός, μόνος, χωρίς συν
τ ρ ό φ ο υ ς

κι' ένώ είναι νέος τό πρωί, γέρος τό βράδυ
[γίνεται

και πόιε ντύνεται έμπορας καί πότε κου
ρελ ιάρη ς

καί στήν άνάγκη γίνεται κουτσός, στραβός ,
[σακάτης.

Σήμερα είναι στό  χωριό καί αύριο στήν
[πόλη

κι’ όπου πηγαίνει μυστικά σέ δλους  κου
βεντιάζει

μέ πίστη κι’ ενθουσιασμό γιά τό ταχύ ξε-
[σήκωμα,

γι’ ά γ ώ ν α  καί γιά λευτεριά, γιά θάνατο
|ή νίκη

και δτι έφτασε  ό καιρός νά σηκωθεί ό σκλά-
[βος

τή δικιαν επανάσταση  του λυτρωμου νά
[κάνει,

κι’ εύτυχισμένος θάν ’ αυτός, πού πρώτος
[θά σηκώσει

τήν πύρινη σημαία της. τό αίμα του νά
[χύσει,

καί δτι θέλουν δύναμη καί τόλμη καί σκλη-
[ράδα

—ό φόβος  είν’ γιά τούς δειλούς κι’ ή περη-
[φάνεια — μέθη— 

Κι’ δχι ε ϊμαστ ’ όλοι αδερφοί καί ίσοι ο τόν
[άγώνα.

"Ετσι, προφήτης φλογερός καί προπαγαν-
[τιστής

κήρυχνε μέσα  στό λαό  τή δράση, τόν άγ ώ να
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γιά τό γοργό καί γρήγορο ξεσήκωμα των
[σκλάβων

Ή  όρμή του δλη ξέσπαζε σέ μιά μονάχα
[λέξη.

καί κάποτε πού σούφρωνε τό τίμιο μέτωπό
[του,

ζωγραφιζότανε σ ’ αΰτό θυμός καί κατη-
[γόρια,

δύναμη άνυπέρβλητη καί σιδερένια νεύρα...

Τό όνομά του είχε γενεϊ τό σύνθημα τής
[στάσης,

■οί άρχές, σκληρές κΤ άμείλιχτες, παντού
[παραφυλάγαν 

καί ξάφνου περικύκλωναν είκοσι πολιτείες 
γιά νά τόν πιάσουνε, αύτόν πού ε’ίτανε

[παντού
κι' είχε γενει ό τρομερός κι' άπιαστος δαί-

[μονάς τους!
Αυτό είναι ένα άπ ’ τα καλύτερα ποιή- 

ματα τού Ίβάν  Βάζωφ και δέ μπορέσαμε 
νά συγκρατηθοΰμε νά μην αναφέρουμε 
μερικά του αποσπάσματα, πού νομίζουμε 
πως είναι αρκετά γιά νά μάς δώσουνε 
την πνευματική εικόνα τοΰ επαναστάτη 
αύτοΰ απόστολου τοΰ καταπιεζόμενου 
λαοΰ.

’Εκείνο πού ήταν μονάχα σκέψη γιά 
τούς Ρακόβσκι και Λ. Ιναραβέλωφ, έγινε 
πραγματικότητα καί έργο, χάρη στη βοή
θεια καί τή δράση τοΰ Λέβσκι. Αυτός 
είναι δ μεγάλος ’ Εργάτης, ή καλύτερα δ 
δημιουργός τοΰ επαναστατικού έργου. 
Στά χρόνια τής περιπλάνησής του, κατα- 
διωκόμενος διαρκώς από τις άρχές καί 
τούς «ήμέτερους»— εχθρούς τοΰ έθνους 
καί τοΰ λαοΰ— ανάμεσα από κακουχίες 
καί στερήσεις, κατώ ρθω σε ν’ απλώσει 
τά δίχτυα του μέ τις Ιπαναστατικές ορ
γανώσεις σ ’ δλη τή σκλαβωμένη χώρα.

Καί μεΐς, πού σήμερα κάνουμε τήν 
ίδια προπαρασκευαστική δουλειά γιά τή 
μεγάλη μέρα τής απολύτρωσης, δέ μπο
ρούμε νά μή σκεφτοΰμε χωρίς φρίκη τις 
συνθήκες κάτω απ’  τις οποίες δ Λέβσκι 
εργαζότανε Ή  ζωή του διαρκώς κρε
μότανε από μιά τρίχα, μά ή απεριόριστη 
καί σταθερή αφοσίωσή του γιά τήν έχτέ- 
λεση τοΰ έργου του, τοΰ φυλάξανε τή 
ζωή.

Αυτός δ άνθρωπος είχε μεγάλην υπο
μονή σ ’ δλο τό ταραχώδικο παρελθόν 
του. Μήπως μπορεί νά φανταστεί κανείς 
πώς εϊτανε δυνατό γιά δλάκαιρα χρόνια, 
νά παροτρύνει στήν επανάσταση ένα 
σκλαβωμένο λαό, νά τόν προετοιμάζει, 
νά τόν οργανώνει καί μ’ ολα αυτά, διαρ
κώς καί εντατικά νά καταζητιέται καί 
όχι μόνο νά προφυλάει τόν εαυτό του, 
μά καί τήν οργάνωσή του !

Αυτή ή ταχτική κι’ αυτός δ τρόπος τής 
δράσης του, μάς είναι απαραίτητα τώρα, 
πού ή στιγμή τής επανάστασης πλησιά
ζει--δυστυχώς δέν ήρθεν ακόμα, από 
παντού οί άντεπαναστάτες μάς προκα- 
λοΰνε γιά νά μάς αναγκάσουνε πρωτή- 
τερα (τιάρα πού δεν είμαστε ακόμα έτοι
μοι) νά δώσουμε τή μάχη, γιά νά μάς 
εξοντώσουνε καί γιά κάμποσο καιρό νά 
παραλύσουνε τις δυνάμεις μας. Τήν ίδια 
αφοσίωση, τήν ίδια φωτιά, τήν ίδια τα
χτική πρέπει νά καλλιεργήσουμε στά 
σπλάγχνα μας.

Αυτό θά  μάς εξυψώσει μπρός στις κα- 
ταπιεζόμενες μάζες, πού θά τις προσελ- 
κύσει, θά τις συγκεντρώσει καί θά τις 
φέρει γύρω μας κι’  έτσι ή οργάνωσή 
μας θά μεγαλώσει όχι μόνο αριθμητικά, 
μά, τό σπουδαιότερο, καί ποιοτικά, θ ά  
γίνει ένας γερός καί τεράστιος οργανι
σμός, πού στή δύσκολη πορεία γιά τήν 
επανάσταση, θά υπερπηδά καί θά  αντι
μετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες καί 
τά εμπόδια.

ΤΙ επανάσταση είναι άναπόφευχτη, 
μά ας μήν ξεχνούμε πύ)ς από τό προλε
ταριάτο έξαρτάται νά γίνει προλεταριακή 
μέ τήν πραγματική της έννοια καί ν ’ ά - 
ποχτηθοΰνε δλα εκείνα τά ωφελήματα, 
γιά τά δποΐα αγωνιζόμαστε. "Α ν οί φ ά - 
λαγγές μας δέν είναι ενωμένες, αν μέσα 
μας δέν εξυψωθεί ή προλεταριακή συνεί
δηση, αν δέν έχουμε καθαρή τήν έννοια 
καί τήν αίσθηση αύτοΰ πού επιδιώκουμε 
καί γιά τό όποιο αγωνιζόμαστε, μ’ δλες 
μας τις θυσίες καί τά θύματα τοΰ αγώνα 
μας, δέ θ ά  μπορέσουμε ποτέ νά πλησιά- 
σουμιε στο σκοπό μας καί νά τόν πραγ- 
ματοποιήσουμε.

"Α ς τά θυμούμαστε πάντα αυτά καί
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νά ξέρουμε τί απαιτήσεις έχει από μάς 
ή κρίσιμη στιγμή πού περνούμε. Τίποτα 
δέν πρέπει νά μάς δειλιάζει καί νά μάς 
φοβίζει. Καί τί σημασία έχει αν μάς φ ω 
νάζουμε επαναστάτες, κλέφτες, άπάτρι- 
δες, ληστές ; Οί «τίμιοι αυτοί νομίζουνε 
.πώς δλοι οί άνθρωποι τούς μοιάζουν καί 
πώς δέ μπορούν νά βρεθούνε οί τίμιοι. 
Καί στο τέλος, ποιός μάς δίνει αυτά τά 
επίθετα ; Ποιός ρίχνει λάσπη απάνω μας; 
Μήπως δέν είναι αυτοί οί ίδιοι, πού 
συκοφαντούσανε καί καταριόντουσαν 
κάποτε τό σωτήρα τους τό Λέβσκι;

"Ω, «ν  μπορούσαν ί)ά μάς κρεμούσαν 
σίγουρα καί μάς. Γιατί; Δέ ρωτάτε; Για
τί κρεμάσανε τόν Λέβσκι; Ποιός βοή
θησε καί ποιός επιτάχυνε τό θάνατό 
του; Στά τέλη τοΰ Δεκέμβρη τοΰ 1872 
δ  απόστολος τής επανάστασης έπήγε στό 
Λόβετς. Τά σχέδια τών μυστικών οργα
νώσεων, είχανε πιά προδοθεΐ στούς 
Τούρκους από τόν Δημήτρη ’Όμπσκι, 
πού τόν είχανε πιάσει, κι’ δλες οί πό
λεις εϊτανε πλημμυρισμένες από στρα
τό καί χαφιέδες, ακριβώς έτσι όπως καί 
σήμερα.

Τό κεφάλι τοΰ Λέβσκι ήταν έπικηρυγ- 
μένο γιά χιλιάδες γρόσια. Καί ποιοι νο
μίζετε πώς βοηθήσανε τούς Τούρκους 
γιά τό πιάσιμο καί τήν εξόντωση τών ε
παναστατών; Οί τσορμπατζήδες (πρού
χοντες), αυτές οί βδέλλες τοΰ λαοΰ, πού 
προαισθανόντουσαν πώς μέ τό τέλος τής 
Τούρκικης κυριαρχίας, θάρχότανε καί 
τό τέλος τοΰ τσορμπατζηλικιοΰ καί τής 
έκμετάλλεψής των.

Ό  Λέβσκι είχε πάει στό Λόβετς γιά 
νά ζητήσει λογαριασμό από τόν Π α
πά— Σταύρο γιά 3.500 γρόσια, χρήμα
τα τής οργάνωσης. Ό  άτιμος καί δόλιος 
παπάς, ώρισε στον Λέβσκι συνάντηση 
στό Κακρινό Χάνι, έξω από τό Λόβετς, 
γιά τις 27 τοΰ Δεκέμβρη, καί αντί νά 
πάει δ ίδιος, έστειλε χωροφύλακες καί 
στρατιώτες γιά νά πιάσουνε τό μεγάλο 
απόστολο τής επανάστασης καί νά σβύ- 
σει έτσι μιά γενναία καί άντρίκια ψυχή. 
’Έτσι ακριβώς γίνεται καί σήμερα. Α υ 
τοί οί ίδιοι οί άτιμοι προδότες φροντί
ζουνε νά πνίξουν τό μεγάλο, τό γενναίο

προλεταριάτο, πού σηκώνεται απειλητι
κά μπροστά τους καί τούς ζητάει λογα
ριασμό γιά τό λαϊκό πλούτο τής χοδρας.

Τώρα πιά οί δήμιοι— ή κεφαλαιοκρα- 
τία— μέ τούς αγγέλους καί τούς διαβό
λους τους κι’ αυτό τό Θεό τους ακόμα, 
μέ τούς διανοούμενους καί τούς παπά
δες τους, δέ θά κατορθώσουνε ν’ άπο- 
φύγουνε τόν κίντυνο πού τούς απειλεί. 
'Ο  Λέβσκι δμως πιάστηκε, ύστερα από 
μίαν άπογνωσμένη αντίσταση καί τραυ
ματισμένος σέ κάμποσα μέρη, μεταφέρ
θηκε, μές’ τήν καρδιά τοΰ χειμώνα, στό 
Λόβετς καί ύστερα στή Σόφια. ΚΓ έτσι 
τό τσορμπατζηλήκι (οί άρχοντες) έκανε 
ακόμα μιάν ατιμία, γιά νά ατιμάσει πιά 
όλότελα τόν εαυτό του καί νά στιγμα
τιστεί μέ μιά από τις πιο δόλιες καί πρό
στυχες πράξεις, νά ξευτελιστεί σά δια
νοητικός καί ηθικός αυτουργός της. 
’Έ τσι καί σήμερα ξευτελίζεται ή κεφα- 
λαιοκρατία, στόν άπολευτερωτικό ρόλο 
πού έχει παίξει.

Στις δ τοΰ Φλεβάρη τοΰ 1873, δ Λέβ- 
σκι κρεμάστηκε λίγο πιό πέρα από τό 
μέρος πού υψώνεται σήμερα τό άγαλμά 
του, στό ίδιο μέρος πού είναι χτισμένοι 
οί στρατώνες τής Βασιλικής φρουράς 
καί στούς δποίους οί απόγονοι κείνων 
πού τόν κρεμάσανε, εξακολουθούνε νά 
κρεμούν καί νά εξαφανίζουνε τις ψυχές 
τών νέων Βουλγαρικών παιδιών, πού δέ 
θέλουνε νά υποταχτούνε σ ’ αυτούς.

Ό  άπόστολος τής έπανάστασης κρεμά
στηκε:

ΚΤ έκεΐ πάρα—πέρα 
στήν ακρη τής Σόφιας 
εϊδα μιά μαύρη 
κρεμάλα στημένη 
Ό  γιός σου 
”Ω, Βουλγαρία 
κρέμεται πάνω σ ’ αυτήν 

μέ φοβερή τήν δψη.

Λυώνει τό χιόνι τής Φλεβαριάτικης 
μέρας κι’  οί δρόμοι είναι πλημμυρισμέ
νοι από άτσίγγανους καί σιόπηδες, πού 
τρέχουνε δλοι στό τραγικό μέρος...

Γύρω απ ’ τό κρεμασμένο πιά πτώμα 
είναι μαζεμένο τό πλήθος. Σ ’  δλην αύ-
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τή τήν κοσμοπλημμύρα, ό απόστολος 
έφρόντιζε σ ’ όλη του τή ζωή ν’ ανοίξει 
τα μάτια, νά τούς κάνει έλεύτερους.

Ό  Λέβσκι ήταν πια κρεμασμένος. Με 
μεγάλη ανακούφιση άναπνέψανε οί Τουρ
κικές αρχές καί οί τσορμπατζήδες ησυ
χάσανε ευχαριστημένοι. Ό  θορυβοποιός, 
ό επαναστάτης, δέ ζούσε πιά. Κ ι’ όλοι 
μές’ τή χαρά τους, ξεχάσανε πώς σκο
τώσανε μόνο σωματικά τον Λέβσκι, αυ
τόν πού γύριζε στα βουνά καί στά λαγ
κάδια, μά τόν Λέβσκι πούχε φωλιάσει 
μές’ τ ς ψυχές των ανθρώπων καί πού 
έσυνέχιζε τή ζωή καί τή δράση του, αυ
τόν δέ μπορούσανε νά τόν εξοντώσουν. 
Ό  Λέβσκι πέθανε, μά οί καρποί τού 
έργου καί τής δράσης του έμειναν αΐώ- 
νιοι.

Καί κεΐ στο σταυροδρόμι, πίσω α τό  
τό Γυμνάσιο, είναι στημένο τό ά'γαλμά 
του, πού αιώνια θά θυμίζει ένα μεγά 
λο έργο καί μιάν αισχρή ατιμία.

Καί τό βράδυ, πού απλώνεται τό σκο
τάδι γύρω απ ’ τό ψυχρό σώμα τού αγάλ
ματος, πού ρίχνει τή μακρυά καί σκοτει
νή σκιά του ατό δρόμο, πάνω απ ’  τό 
κεφάλι τού Λέβσκι διαγράφεται έ'να φ ο
βερό φάσμα, τό φάσμα τής επανάστα
σης. Γ ι ’ αυτούς πού κρεμάσανε τόν η
ρώα, τό θέαμα αυτό είναι τρομερό Καί 
γι’ αυτό σκορπούνε χωροφύλακες μέ τά 
ντουφέκια καί τά σπαθιά στό χέρι καί

μέ τά πολυβόλα, γιά νά προφυλαχτούνε
από τό φοβερό φάσμα, τό προμήνυμα
τής γρήγορης καί σίγουρης τιμωρίας 
τους.

Τίποτα δέ θά τούς βοηθήσει, τίποτα 
δέ θά τούς σώσει. Σ  ήμερα τό φάσμα 
τής επανάστασης εΐναι ακατανίκητο, 
γιατί συγκεντριόνει τή δύναμη όχι μο
νάχα ενός ατόμου, μά τού προλεταριά
του όλου τού κόσμου. Καί δέν είναι μο
νάχα ένα φάσμα, μά μιά φοβερή πραγ
ματικότητα , πού φυλάει μιά τρομερή 
μοίρα στούς δήμιους.

Μά όχι, δέ μάς όδηγάει στό δρόμο 
τού αγώνα, τό αίσθημα τής εκδίκησης 
μονάχα, μά ή ανάγκη τής λευτεριάς, 
που πέρνεται πάντα μόνο μέ τό ντουφέ
κι στά χέρια. Ο δήμιοι θά τιμωρηθούν 
αναμφισβήτητα καί σκληρά. Σήμερα τό 
προλεταριάτο βαστά στά χέρια του τήν 
εκδίκηση, εΐναι ό τρομερός Θεός τους, 
πού θά μοιράσει στόν καθένα τήν τιμω
ρία του, ανάλογα μέ τά έργα του, γιά 
νά εξαγοραστούνε τ ’ αθώα θύματά του, 
γιά νά ξεκαθαρίσει τή μολυσμένη ατμό
σφαιρα καί νά φέρει μιά καλλιτέρεψη 
οτή ζωή μας, γιά νά μπορέσουνε έτσι 
όλοι οί άνθρωποι νά ζήσουνε μιά πραγ
ματική ζωή, μέ ίσα δικαιώματα σ ’ αυτό 
τόν κόσμο.

Μ ετάφραση— Διασκευή 
X. Κ Λ Λ Ο Γ ΙΛ Χ Χ Η
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ΒΑ ΣΣΟ Υ  ΒΑΡ1ΚΑ

Ο ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Τό παρακάτω κομμάτι είναι ενα κεφάλαιο 

άπό μιά ευρύτερη μελέτη τοΰ συνεργά
τη μας Βάσσου Βαρίκα πάνω στό εργο 
του ποιητή Κώστα Βάρναλη, πού θά κυ
κλοφορήσει σέ λίγο σέ βιβλίο.
'Ο  Βάρναλης στάθηκε πάντα γιά τήν 

αντίδραση ό,τι τό κόκκινο πανί γιά τόν 
ταύρο. Δέχτηκε συγκεντρωμένα τά πυρά 
της κάθε φορά πού αυτή ξυπνόντας άπό 
τή νάρκη της ζητούσε στόχο γιά ν’ απο
δείξει τήν ύπαρξή της. Στή χώρα μας, 
τά τελευταία χρόνια δυο τέτοιες προσ
πάθειες θά μπορούσε νά σημειώσει κα
νένας. Προσπάθειες ανασύνταξης των 
δυνάμεων, πού διαθέτει τό αστικό καθε
στώς καί τοποθέτησής τους στό σημείο 
εκείνο τού ταξικού μετώπου, πού άπό 
τήν ίδια του τή φύση παρουσίαζε μεγα
λύτερη ευπάθεια, δηλαδή τή διανόηση. 
Πρωτού νά εξετάσουμε όμως τόν τρόπο 
μέ τόν όποιο τά δυο αυτά ρεύματα άν- 
τιμετώπισαν τόν Βάρναλη, σάν εκπρόσω
πο φυσικά τής επαναστατικής τέχνης, δέν 
θεωρούμε άσκοπο ν’ άναφέρουμε μερικά 
σχετικά μέ τό ίδιο τό περιεχόμενό τους, 
πράγμα άλλωστε σύμφωνο μέ τόν γενι
κό χαρακτήρα τούτής δώ τής μελέτης.

Τά «Ελληνικά Γράμματα» καί ή « ’ Ι
δέα» στάθηκαν ή έκφραση δυο άπεγνω- 
σμένων προσπαθειών γιά τή θεωρητική 
δικαιολόγηση τοΰ καθεστώτος, πού καί 
μόνον ή υπόνοια τής ύπαρξής του είναι· 
ικανή νά γεμίσει τήν ατμόσφαιρα μέ 
τις πιο άποπνιχτικές άναθυμιάσεις. Καί 
οί δυο αυτές προσπάθειες, άνεξάρτητα 
άπό τις βαθειές διαφορές πού τις χω
ρίζουν, διαθέτουν τούτο τό κοινό ’. Ά γ ω -  
νίζουνται νά κρύψουν κάτω άπό άφελή 
τις περισσότερες φορές προσχήματα 
τον αντικειμενικό τους σκοπό. Μά ω σ 
τόσο μήτε τό ράσο τού ίσουΐτη καλόγε
ρου κάτω άπό τό όποιο ή πριότη ζήτη
σε νά κρύψει τήν ιδεολογική της γυμνό

τητα, μήτε ή άδειες φράσεις γιά τήν 
ελευθερία τής δεύτερης (κακομοίρη ελευ
θερία πού δέν βρίσκεις άλλους ύποστη- 
ριχτές άπό τούς κυρίους τών σκλάβων, 
θάλεγε στή συγκεκριμμένη περίπτωση 
ό Κάουτσκυ)στάθηκαν ικανά νά κρύψουν 
τόν βαθύτερο συνδετικό κρίκο πού 
ενώνει τις δυο προσπάθειες καί πού 
εκφράζεται τόσο χαραχτηριστικά μέ τό 
χρηματοκιβώτιο τής ’ Εθνικής Τράπεζας, 
πού φιγουράρει, σήμα κατατεθέν, στό 
ξώφυλλο καί τών δυο περιοδικών.

Τό γεγονός αυτό εΐναι χαραχτηριστι- 
κό άπό δυο άπόψεις. Δέν θά  είχε δίκιο 
εκείνος, πού θά υποστήριζε, πώς άποτε- 
λεΐ μόνο απλό κόλπο, προορισμένο νά 
ξεγελάσει τούς άφελεΐς.

Δείχνει παράλληλα καί ώς ποιο βαθμό 
έχει ωριμάσει μέσα στήν κοινή συνείδη
ση ή χρεωκοπία τοΰ σημερινού καθε
στώτος σέ σημείο πού οί ίδιοι οί στυ- 
λοβάτες του νά μήν τολμούν ν’ άναλά- 
βουν άνοιχτά τήν υπεράσπισή του.

’ Ανεξάρτητα όμως άπό τό κοινό αυτό 
σημείο υπάρχουν καί βασικές διαφορές 
μεταξύ τών δυο ρευμάτων. Τόσο στο 
βαθμό τής συνειδητοποίησης όσο καί 
στή συνέπεια, πού διέκρινε τό καθένα 
ξεχωριστά στό άγώνα του γιά τήν πραγ
ματοποίηση τών ΐδιιον επιδιώξεων. Οί 
διαφορές αυτές πηγάζουν κυρίως άπό τό 
διαφορετικό τών συνθηκών μέσα στις 
όποιες γεννήθηκαν. ’Ά ν  ή πρώτη γεννή
θηκε έξ αιτίας τού σχίσματος, πού 
πραγματοποιήθηκεμέσαστόν« Εκπαιδευ
τικό όμιλο»κι’ έδειχνε μιά άκαταστάλαχ- 
τη άκόμη τάση μιας μερίδας διανοου
μένων μας νά τραβήξουν προς τά άριστε- 
ρά χωρίς όμως νά συνοδεύεται άπό μιά 
παράλληλη πορεία τών μαζών, ή δεύτε
ρη γεννήθηκε μέσα σέ έντελώς διαφο
ρετικές συνθήκες. Ή  πιο βαθειά άπό τις
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κρίσεις που συγκλόνισαν το αστικό κα
θεστώς βρίσκονταν σ ’έ'να από τα οξύτε · 
ρά της σημεία. Ή  κρίση αυτή δεν πε
ριορίζονταν μόνο στο οικονομικό πεδίο. 
Ή  κοινωνία είναι έ'νας ζωντανός οργα
νισμός σε σημείο, που όποιαδήποτε κατά 
μέρος βλάβη άναπόφευχτα νά μεταδίδε
ται καί στις ι'πόλοιπες λειτουργίες. Π ο
λύ περισσότερο, όταν πρόκειται, όπως 
στη συγκεκριμμένη περίπτωση για προ- 
ϊοΰσα παράλυση τού ίδιου τού οργανισμού 
στό σύνολό του. "Ολες οι αντιφάσεις 
τού αστικού καθεστώτος, όλες οι αρνη
τικές του πλευρές εμφανίζονται στην πε
ρίοδο τής κρίσης σαν υπό μεγέθυνση. 
Ε κείνο πού πριν δέν ήταν ορατό παρά 
μόνο μέ τό μαρξιστικό μικροσκόπιο σέτέ- 
τοιες στιγμές πέφτει στό γυμνό μάτι καί 
τού πιόάνίδεου από κοινωνικά ζητήματα. 
Τό γεγονός δτιτό σημερινό καθεστώς, α 
φού εξάντλησε όλη τη ζωτικότητά του γί
νεται πια σήμερα εμπόδιο στην προς τά 
μπροστά πορεία τής ανθρωπότητας αρ
χίζει νά καταχτά την κοινή συνείδηση 
ενώ παράλληλα ή τάξη, τήν οποία ή 
ιστορία έξουσιοδώτησε νά καθαρίσει τό 
δρόμο από τό ετοιμοθάνατο χτήνος, αρ
χίζει νά προπαρασκευάζεται.

Τό ολοκληρωτικό άναστάτωμα πού 
δημιουργήθηκε άνοιγε μπροστά στά μά
τια τής ανθρωπότητας τις πιό λαμπρές 
επαναστατικές προοπτικές. Οί φωνές των 
εκατομμυρίων ανέργων, πού διακήρυσ
σαν καθημερινά στούς πιό σπαραχτικούς 
τόνους τήν απλή μά όχι γι’ αυτό μι
κρότερης σημασίας αλήθεια, πώς έ'να κα
θεστώς, πού στέκεται ανίκανο νά διαθρέ
ψει τούς ίδιους τούς σκλάβους του δέν 
έχει δικαίωμα νά διεκδικεΐ παράταση τής 
εξαθλιωμένης του ύπαρξης, βρίσκουνε τή 
μεγαλύτερη απήχηση στά πιό καταπιε- 
ζόμενα στρώματα. Έ ν φ  οί μάζες των 
εργαζομένων άνασυντάσανε τις δυνάμεις 
τους γιά τήν τελειωτική σύγκρουση, ένας 
μεγάλος αριθμός διανοουμένων, τής πιό 
διαφορετικής προέλευσης, ερχότανε απρό
σκλητος σύμμαχος τους σ ’ αυτόν τόν 
αγώνα. "Αλλοι βγαλμένοι από τά ίδια 
τά σπλάχυα αυτών τών μαζών, πού 
βλέπανε τήν επανάσταση κυρίως σάν τήν

μοναδική λύση τού οικονομικού δράμα
τος τής απέραντης μάζας, τών εργαζο
μένων κι’ άλλοι γιατί διακρίνανε στό 
προλεταριάτο τό φορέα ενός ανώτερου 
πολιτισμού, τήν μοναδική διέξοδο από 
τή βαρβαρότητα, στήν οποία οδηγεί 
τήν ανθρωπότητα, μέ ρυθμούς πρωτοφα
νούς ταχύτητας, τό σημερινό καθεστώς. 
"Ετσι δημιουργήθηκε καί στή χώρα μας 
μιά στροφή ενός μεγάλου αριθμού διανο
ουμένων προς τόν μαρξισμό. ΤΙ κίνη
ση αυτή αυθόρμητη τό περισσότερο 
καί άσυστηματοποίητη δέν έ'δωσε δυ
στυχώς τά αποτελέσματα πού θά μπο
ρούσε νά περιμένει κανένας απ’ αυ
τήν.Τό γιατί δέν είναι ζήτημα πού 
θά μπορούσε νά συζητηθεί σ ’ αυτές 
τις σελίδες.Εκείνο,πού πρέπει νά σημει
ώσουμε εδώ είναι ότι ή άστικήτάξη, ύπερ- 
χτημόντας ίσως ώς ένα σημείο αυτή τήν 
κίνηση, ίσως έξ αιτίας τού ότι δέν μπο
ρούσε νά καθορίσει τήν ένέργειά της από 
τά πιθανά σφάλματα τού αντιπάλου, 
βρέθηκε στήν ανάγκη νά αμυνθεί. ’Έ τσι 
παράλληλα μέ τήν άγρια τρομοκρατία 
πού εξαπέλυσε εναντίον τών εργαζομέ
νων,έτσι μέτίς μόνιμες τρομοκρατικές της 
δυνάμεις ή μέ τήν ίδρυση ξεχωριστών 
εθνικιστικών οργανώσεων οργάνωσε καί 
τήν ιδεολογική της άμυνα. Τά τρία έψι- 
λον καί ή «Ιδέα»,αποτελούν τις δυο δι
αφορετικές εκφράσεις αυτού τού φαινό
μενου. Ό  αγώνας ενάντια στον μαρξι
σμό είναι ό αντικειμενικός σκοπός καί 
τών δύο.

"Ετσι όσα ειπώθηκαν από μέρους 
τής αντίδρασης εναντίον τού Βάρναλη, 
στήν«’ Ιδέα» δέν εΐνε παρά ένας έμμεσος 
τρόπως αντιμετώπισης τής επαναστατι
κής τέχνης στό σύνολό της. Τό πράγμα 
δέν εΐνε παράξενο. 'Ο  Βάρναλης, όπως 
τό αποδείξαμε σέ άλλο κεφάλαιο τού
της δώ  τής μελέτης, αποτελεί, ώ ς τά 
σήμερα τουλάχιστο τόν πιό ολοκληρω
μένο εκπρόσωπο αυτής τής τέχνης. Μ ’ 
όποιοδήποτε είδος τής τέχνης κι’ άν 
ασχολήθηκε, άνοιξε σ ’ αυτό δρόμους 
καινούριους, δρόμους από τούς οποίους 
άναπόφευχτα θά περάσουν δλοι οί αυ
ριανοί προλετάριοι τεχνίτες. Τί τό πα
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ράξενο λοιπόν, άν ή αντίδραση αναγκα
σμένη νά πολεμήσει τήν επαναστατική 
τέχνη ζήτησε πριν άπ’ όλα νά άρνηθεΐ 
τήν αξία τού θεμελιωτή της ;

Τό έργο τού Βάρναλη τοποθετημένο 
μέσα στό φόντο τής γενικής κατάπτω
σης, πού χαρακτηρίζει τή λογοτεχνία τής 
χώρας μας πέρνει ακόμη μεγαλύτερη ση
μασία. Δέν αποτελεί απλώς τό πιό φ ω 
τεινό της σημεΐ). Παράλληλα δείχνει 
καί ποιος είναι ό δρόμος, πού οδηγεί 
στήν αναγέννησή της. Μέ τούτο δέν θέ
λουμε καθόλου νά πούμε δτι τό σημερι
νό έργο τού Βάρναλη μάς ικανοποιεί 
τελείως ή ακόμη περισσότερο δτι στά 
πλαίσιά του εξαντλούνται οί απαιτήσεις 
πού έχουν οί εργαζόμενες μάζες 
από τήν τέχνη. "Αν υποστηρίζαμε κάτι 
τέτοιο δέν θάμαστε καθόλου ειλικρινείς. 
Ποτέ δέν παραλείψαμε τήν ευκαιρία νά 
τονίσουμε δσες άπό τις αδύναμες πλευρές 
τού έργου του μπορούμε νά διακρίνουμε. 
"Αν σ ’ αυτή μας τήν προσπάθεια βρι- 
κόμαστε χωρισμένοι μέ ολόκληρη άβυσσο 
άπό τήν άντίδραση αυτό συμβαίνει γιά 
δυό κυρίως λόγους: Ά π ό  τό ένα μέρος 
γιατί άντιμετωπίζοντας τά πράγματα 
άπό εντελώς άντίθετη σκοπιά καί μέ δι
αφορετικό φακό είναι φυσικό νά φ θ ά 
νουμε σέ διαφορετικά συμπεράσματα. 
Καί συγκεκριμμένα : Έ νώ  ή άντίδραση 
άρνιέται ολοκληρωτικά κάθε νέο στοι
χείο, πού ό Βάρναλη^, είσάγη στήν τέ

χνη καί τά οποία πέρνοντας μιά 
εξέλιξη θά  μάς δώσουν τήν ολοκλη
ρωμένη μορφή τής επαναστατικής τέ
χνης, γιά μάς αυτά άποτελούν τήν 
άξιοσημείωτη πλευρά τού έργου του. 
Χωρίς αυτά θάταν άδύνατο νά συλλάβη 
κανένας τή φυσιογνωμία τού Βάρναλη. 
Κάνοντας μιά τέτοια άφαίρεση άναγκα- 
στηκά θ ά  καταλήξεις στό νά τόν τοπο
θετήσεις στή σειρά τών «χρυσών» με
τριοτήτων τής τέχνης, είδος, πρέπει νά τό 
ομολογήσουμε, δχι σπάνιο στή χώρας μας 
μπροστά στις οποίες έχει συνηθίσει νά 
υποκλίνεται ή άντίδραση. "Ενα τέτοιο 
άντίκρυσμα δμως είναι φυσικό νά μή 
διαθέτει καμμιά άπολύτως άξία.

"Ενας δεύτερος λόγος εΐνε δτι ή άντί
δραση κρίνοντας ένα έργο, δέν τό τοπ ο
θετεί μέσα στις συγκεκριμμένες συνθή
κες πού τό γέννησαν, πράγμα πού μόνο 
μπορεί νά βοηθήσει τόν κριτικό στήν 
πλέρια του κατανόηση. Συνηθισμένη νά 
σκέφτεται μέ καλούπια μεταφυσικά, ζη 
τάει νά βρει τό άπόλυτο στις σχετικές εκ
φράσεις τής ζωής. Ή  διαλεχτική πορεία 
τής κοινωνίας καί φυσικά καί τής τέχνης 
μένει γι’ αυτήν μιά térra incoqnita. Τί
ποτε τό παράξενο λοιπόν αν στέκεται άνι- 
κανη νά κατανοήσει κάθε μορφή ματα- 
βατική. Καί τό έργο τού Βάρναλη μπο
ρεί νά παρθεΐ σάν παράδειγμα χαραχτη- 
ριστικό μιιάς τέτοιας μορφής.

(άκολουθεΐ το τέλος)
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0  ΓΠΩΣΤΟΣ ΠΛΑΤ 
ΣΤΟΠ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Ή  σκηνή πίσω άπ ’ τά σανιδώματα 
τοΰ άγνωστου στρατιώτη :

Μια γυναίκα και μια αδύνατη άνδρί- 
κια φωνή πού διακόπτεται συχνά από 
βήχα κουβεντιάζουν. Ή  περιέργεια μ’ 
έκανε να σταθώ κι’ ακόυσα τά παρα
κάτω.

— Δεν έχεις καϋμένε σπίτι ;
— Γιατί, δεν σ ’ αρέσει τούτο ;
— Έ δ ώ  κοιμάσαι! Έ σύ  φαίνεσαι καί 

ά'ρρωστος....
— ’Ά ρρω στος και έρημος Κυρά μου 

δίχως λεφτά καί δίχως προστασία! ά...ξέ- 
χασα, τί λέω., έχω κΓ απ ’ τά δυο- βλέπεις 
ή αχαριστία τού ανθρώπου δεν έχει ό 
ρια... έχω σύνταξη 75 δραχμές τό μήνα 
άπ ’ τό δημόσιο, ως «π αθώ ν εν πολέμω» 
τολμώ ακόμα καί παραπονιέμαι...

— Στον πόλεμο άρρώστησες ;
— Ναί, εκεί... μέ προπήρε κι’ εμένα 

ό πατριωτισμός καί βιαζόμουνα ν ’ απο
λαύσω τη... δόξα του.

Οι Γονιοί μου σά μάθανε τήν αιχμα
λωσία μου πεθάνανε απ ’ τον καϋμό 
τους, καί έτσι γυρίζοντας πίσω στήν 
πατρίδα δε βρήκα κανέναν, δεν είχα καί 
τά μέσα νά κυτταχτώ».

"Οποια μεγάλη πόρτα κι’ αν χτύπησα 
τή βρήκα κλειστή.,.δταν ζητάς αυτό πού 
σοΰ ανήκει δλες ή πόρτες κλείνουνε, μο
νάχα αν έχεις νά διοσεις τότε σού ανοί
γονται διάπλατα ! Είμαι φυματικύς εί
ναι κάτι πού τό ξέρω κΓ εγώ κι’ δλος 
δ κόσμος πού μέ βλέπει.

Είναι ένα μικρόβιο πού φαίνεται καί 
μπορεί νά προφυλαχτεί 6 ά'λλος, μά πί- 
σιο από μένα κρύβεται κι’ ένα ά'λλο μι
κρόβιο πού δεν τό βάζει ό νούς τους. 
Κι’ αν είμαι ετοιμοθάνατος, όμως κάνω 
σκοπό τή λίγη ζωή πού μού μένει, έτσι

κάθε μέρα κάνω τή βόλτα μου από τήν 
οδό Σταδίου ως τ ’ ’ Αρσάκειο μ’  αυτά 
τά ένδοξα.... κουρέλια πού φανερώνου
νε τον άλλοτε στρατιώτη :

Πολλοί σάν μ’ άντικρύζουν λοξοδρο
μούνε, γιατί τούς χαλώ τό κέφι κι’ άλ
λοι πάλι μού δίνουνε καμιά δραχμή 
καί πορεύω. Σάν τύχη νά βρεθώ άπ ’ 
έξω άπ ’ τή Βουλή τήν ώρα πού σχολά, 
τότε... τότε βάζα» δλο τό κουράγιο μου 
καί γυρίζοντας τά δάχτυλα στή μούρη 
τους τούς φασκελώνω καί φωνάζω : εξ 
αιτίας σας παληανθρώποι! ξυπνίσαμε ό
μως πιά, γιά δοκιμάστε ξανά, άν σάς ά- 
ρέσει!... κάλλιο νά πέσουμε στυλόνων- 
τας μίαν ειρήνη γιά πάντα δ πως τήν 
ονειρευόμαστε έμ  ε ι ς ,  ποτέ δμως πιά 
γιά νά θυσαυρίζετε σείς μέ τό πρόσχη
μα τού «πατριωτισμού», πού μόνο αυτήν 
τήν άφορμή έχει ό πόλεμος· τά λεφτά...

Μού χαραμίσατε τά νειάτα μου, τή 
δουλειά μου, τό είναι μου ολόκληρο. Τό
σα χρόνια αιχμάλωτος στήν Τουρκιά, 
γύρισα στή μητέρα πατρίδα νά ξεκου
ραστώ καί νά συνέλθω.... Τό βράδυ πού 
τουρτούριζα» στο ύπαιθρρ κολλάνε τά 
μάτια μου στή κάμαρα τού παλατιού 
καί· σκέπτομαι- πόσο τόπο μπορεί νά 
πιάσει-ένας άνθρωπος, γιατί τάχατες νά 
μήν είμαι κΓ εγώ κάτω άπό μιά στέγη. 
Έ ζήτησα άσυλο άπ ’ τήν άστυνομία καί 
μούπανε, «δέν έχει θέση ή Σωτηρία» 
τιάρα βρήκα κι’ εγώ τή θέση μου πλάι 
στόν άγνωστο στρατιώτη εγώ ό άγνώρι- 
στος στρατιώτης...

Πάσχω, υποφέρω, καίομαι στόν πυ
ρετό, διψώ καί πεινώ όλη τή νύχτα μά 
ποιός νά μέ βοηθήση...

— Θέλεις νά έλθης στο σπίτι μου ί 
σήκω, πάμε, έχω τά δυό κρεββάτια τών
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παιδιών μου άκόμα στρωμμένα... έλα νά 
βρής λίγη άνάπαυση στο φτωχικό μου. 
Είμαι καί γώ χαροκαμμένη, δυό παιδιά 
τά είχα, καί τάχασα κΓ αυτά στόν πό
λεμο ;

Γιά τούτο έρχομαι δώ  κάθε τόσο, για
τί νομίζω πώς κάτω άπ’ τον τάφο τού 
’Ά γνω στου  βρίσκονται τά κοκκαλάκια 
τών παιδιών μου

— Κακομοίρη Μάννα... τούτο είναι 
γιά νά ξεγελάνε τον κόσμο ! Τά κοκκα
λάκια τών παιδιών σου, μαζί μέ τών άλ- 
λων πού πέσανε «υπέρ πατρίδος», που
ληθήκανε στήν Ό λανδία άλεστήκανε 
μέ τις μηχανές καί γινήκανε λίπασμα 
καί τ ’ άγοράζουμε εμείς γιά νά κοπρί
ζουμε τά χωράφια μας.

— Σώπαινε αν είσαι χριστιανός !
Τά παιδιά μου λίπασμα !. άνάθεμα 

σ ’ εκείνους πού μου τά πήρανε άπο 
κοντά μου. Δέν υπάρχουν λοιπόν, άχ, 
μήτε τά κοκκαλάκια τους π ιά !

Σήκω σού λέο) νά πάμε στο σπίτι, νά

σού γλυκάνω θέλω τήν υπόλοιπη ζωή 
σου.

— Ευχαριστώ Μάννα, δέ προφθαίνω 
πιά.... Ά π ό  χθές έχω δυό αιμοπτύσεις 
πού κάνω καί ό πυρετός μ’ έχει λυώσει. 
Είμαι στά τελευταία μου, μπορεί κι’ 
άπόψε......

Πές μονάχα, διαλάλησε δτι είδες κι’ 
ακόυσες, δέν θά πής καμμιά υπερβολή, 
κανένα ψέμμα : ’Ά ν  θέλεις άφησε μο
νάχα νά γύρω λίγο τό κεφάλι μου στήν 
ποδιά σου, νά νσιώσω στά τελευταία 
μου λίγη στοργή πού τόσο μού λείπει...

— Τί έχεις Μάννα μου καί σπαρταράς 
έτσι, γιατί κ λαΐς;

— Γιά τά παιδιά μου... γιά Σένα... γιά 
δλον τον κόσμο.....

Δέ βάσταξα περισσότερο, σηκώθηκα 
καί έφυγα καί γύριζα στούς δρόμους ό 
λη τήν νύχτα, καί έκλαιε ή ψυχή μου 
καί σπαρταρούσε, Γιά τά παιδιά της...
γιά Κείνον  γιά δλον τον κόσμο......

ΦΗΜΗ Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΝ Ο Υ
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ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ
Ή  μ π όρα  π λ ά κ ω σ ε  βαρειά  καί πάει νά ξεσπ ά σει...
Σ ’ όλόμ αυ ρον  όρ ίζον τα  μέ τά  φ τερά  άν οιχ τά  
τ’ ά ερ ο π λ ά ν α  τώ ν  ά σ τ ώ ν  ξα νοίγοντα ι μέ βιάση .
Π ιλότος τους ό Χ ά ρ ο ν τα ς  τό  θ ά ν α το  β α σ τ ά ,

* * *
Νά τόν σκορπίσει δ ιά π λ α τα  στού ς  κάμπους, σ τ ά  χ ω ράφ ια , 
δπου  μ ’ άλέτρι όργ ώ νετα ι γιά  νά κ αρπ ίσ ’ ή γή, 
καί σ τά  χω ριά , π ’ ά π ’ τω ν  κ αρπ ώ ν  λιγίζουν τά  χρυσάφια , 
στις πόλεις, μέ τήν καφτερήν ά ν ά σ α , τή γοργή .

* * *
Ό  π όλεμ ος. . . . Π ώς χαίροντα ι τά  πλήθη τώ ν  κυρίων I 
— «Π ατρίδα , Δίκηο τώ ν Λ α ώ ν , θ ρη σκ εία , Λευτεριά 
μικρές αιτίες τ ά χ α τ ε ς ;  — «Τ ώ ν  έκατομμυρίων 
τώ ν  σκ οτω μ ένω ν  οί ζ ω έ ς  ;» — «θ υ σ ία  ιερά !»

* * *
Γυρνά ή ρ ό δ α  τής ζω ή ς κι’ οί μηχανές μ αζί της 
κι’ ά ν ά μ εσ ά  του ς σ ά  ρυθμός γυ ρ να μ ’ όλημερίς, 
φ ιάχνοντ ’ ά π ό  τά  χέρια μ ας δ λ ’ οί πολιτισμοί της 
κι’ ε ίμ α στε  πλήθος άμετρο· τ ’ άφεντικά δυό-τρείς.

* * *
Κι’ δμ ω ς. Έ μ εΐς  τά  φ ιά ξα μ ε  τά  δπ λ α  του χαμ οϋ  μ ας. 
Τώ ν τουφεκιών, τώ ν  κανονιών τίς κάννες τις σκληρές 
τά έρ ια  τά  θ α ν α τ ε ρ ά —π ηγές τ ’ άφ α ν ισμ οϋ  μ α ς— .
Πικρή ζω ή  νά δέχεσα ι π αρόμ οιες  π ρ ο σ τ α γ ές  !

* * *
Π ατέρες, άδερφ οί, π αιδιά , σύντροφοι άγαπ ημ ένοι 
θά σ τρ ώ σ ο υ ν  π άλι τ ’ ά σ π ρ α  του ς κ όκ καλα  δ ώ  καί κεΐ, 
Π οτάμι κόκκινο άχνιστό  τό α ΐμ α , νά  βυζαίνει 
τέρ α ς  ά χ ό ρ τα γ ο , άπ λ η στο  ή λάμ ια  ή άστική.

* * *
Μ ά τ ώ ρ ’ άδέρφ ια , δλοι έμεΐς οί π ρολετάριοι, πλήθος 
πού μ άς τ ρ α β ά ν  ατό μακελειό τά  κέρδη τώ ν  ά σ τ ώ ν , 
φρούριο ά ς  ύψ ώσουμε κ αθ ένας μ α ς  τό  στήθος.
Φ τάνει τό  α ίμ α , ό σ κ οτω μ ός χιλιάδων έρ γ α τώ ν  I

* * *
Τ ά  δπ λ α  πουγιναν γιά μάς ά π ά ν ω  τους ! Ή  ώ ρ α  
τής μ π όρα ς ά ς  γενή γιά μ άς του  λυτρωμοΟ  χ α ρ ά  
κι’ άν σ τρ ώ σου μ ε  τό  δρόμ ο μ ας μέ τά  κορμιά μ α ς  τώ ρ α , 
σύντροφοι, θά  συντρίψουμε καί σκ ιάχ τρα  καί δ εσ μ ά  I

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΗΓ1ΑΝΝΗ
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Λ Ε 0 Ν Τ 0 Σ  ΤΡΟΤΣΚΥ

Τ Ε ^ Μ Η  ΚΑΙ  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η
Τό έργο του Λ. Τρότσκυ «Φιλολογία καί Επανάσταση», του όποιου 

αρχίζουμε άπό σήμερα τή δημοσίευση, εΐνε 'ίσως τό μοναδικό έργο πού 
έξετάζει συστηματικά τό φαινόμενο τής τέχνης άπό μαρξιστική άποψη. 
Τό εργο αύτό γράφτηΚε ύστερα άπό έντολή καί προηγούμενη έγκριση 
του Λένιν, μέ άποκλειστικό σκοπό νά ξεκαθαρίσει τίς άντιλήψεις πού κα
τά τήν πρώτη περίοδο τής διχτατορίας του προλεταριάτου έπικρατούσαν 
μέσα στό Ρούσσικο Κομμ. Κόμμα: πάνω σαύτό τό ζήτημα.Ή έξασφάλιση 
τής δημοσίευσης τοΰ βασικοϋ-αύτοΰ έργου, άποτελεΐ μιά πραγματική
έπιτυχια του «Λυτρωμου» και 

• χεία γιά τό ξεκαθάρισμα τών 
πού έχει πάθει τόσα καί τόσα 
καί μή μαρξιστών τής χώρας

I I  Ρ  Ο  Α

Ή  θέση τής τέχνης μπορεί νά καθο
ριστεί μέ τον ακόλουθο γενικό συλλογι
σμό.

"Αν  τό νικηφόρο ρούσσικο προλετα
ριάτο δεν είχε δημιουργήσει τό στρατό 
του, τό ’Εργατικό Κ ράτος θά είχε πε- 
θάνει πρό πολλοί’ και τώρα δεν θά σκε
φτόμαστε γιά οικονομικά προβλήματα 
και ακόμα λιγώτερο γιά πνευματικά 
και εκπολιτιστικά, ΐ

"Αν ή διχτατορία τον προλεταριάτου 
αποδείχνονταν ανίκανη, στά λίγα κατο
πινά χρόνια, νά οργανώσει τήν οικονο
μική της ζωή καί νά εξασφαλίσει τό λι
γώτερο μιά ζωή μ ’  ένα ελάχιστο όριο 
υλικών ανέσεων γιά τόν πληθυσμό της, 
τότε τό προλεταριακό καθεστάες ανα
πόφευκτα θά γίνει σκόνη. Τό οικονομι
κά πρόβλημα είναι σήμερα τό πρόβλημα 
που στέκει πάνω απ ’ όλα τά προβλή
ματα.

Αλλ ’ ακόμα καί μιά επιτυχής λύση 
τών στοιχειωδών προβλημάτων τροφής, 
ντυσίματος, κατοικίας καί ακόμα τής 
εκπαίδευσης, μέ κανένα τρόπο δεν θά 
σήμαινε τήν πλήρη νίκη τών καινούρ
γιων ιστορικών αρχών, δηλαδή τον Σ ο 
σιαλισμού.

πιστεύουμε δτι θά προσφέρει άρκετά στοι- 
άπόψεων πάνω στό έπίμαχο αύτό ζήτημα, 
στά χέρια τών διαφόρων«πρωτοπόρων» καί 
μας.

Ο Γ Ο Σ

Μονάχα, ένα κίνημα επιστημονικής 
σκέψης σέ μιάν εθνική κλίμακα καί ή 
άνάπτυξη μιας καινούργιας τέχνης θά 
οήμαιναν ότι ό ιστορικός σπόρος όχι 
μονάχα έχει αναπτυχθεί σέ φυτό, μά 
πώς έχει κι ’ ό/.ας ανθίσει. Ύ π ό  τήν έν
νοια αυτή, ή ανάπτυξη τής τέχνης είναι 
ή ανώτατη δοκιμασία τής ζωτικότητας  
καί τής σημασίας κάδε εποχής.

"Η  κουλτούρα τρέφεται απ ’ τόν χυμό 
τών οικονομικών καί ένα υλικό περίσ
σευμα είναι αναγκαίο, ώστε ό πνευματι
κός πολιτισμός νά μπορέσει νά φυτρώ
σει, ν ’ αναπτυχθεί καί νά έκλεπτυνθεΐ. 
Ή  μπουρζουαζία μας έβαλε τό χέρι 
της στή φιλολογία καί αυτό τόκαμε πολύ 
γρήγορα τότε που έπλούτιζε. Τό προλε
ταριάτο θά γίνει ικανό νά προετοιμάσει 
τό σχηματισμό ενός νέου δηλαδή σοσια
λιστικού πνευματικού πολιτισμοί) (κουλ
τούρας) καί φιλολογίας, όχι μέ τήν ερ
γαστηριακή τεχνητή μέθοδο πάνω στή 
βάση τής σημερινής μας φτώχειας, τής 
στέρησης καί τής άγραμματωσύνης, αλ
λά μέ πλατειά κοινωνικά, οικονομικά καί 
εκπολιτιστικά μέσα. Ή  τέχνη έχει ανά
γκη άπό άνεση άκόμα καί αφθονία. 
01 φούρνοι πρέπει νά γίνουν πιο ζεστοί,
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οί τροχοί, να κινηθούν ταχύτερα, τ ’ άρ- 
γαλίά νά γυρίζουνε πιο γοργά, τά σκο
λειά. νά έργαστούνε καλύτερα. I I  παλιά 
μας φιλολογία καί «κουλτούραν στά
θηκαν οί εκφράσεις τού εύγενη καί τού 
γραφειοκράτη καί οτ ορίζονταν πάνω  
στο χωριά τη. Ό  εύγενής πού δεν αμ
φέβαλε καθόλου για τον εαυτό τον κα- 
θιος καί δ μετανοι/μένος εύγενης», ά- 
φηπαν τι) οι/ ραγίδα τους πάνιο ο την πιο 
σημαντική περίοδο της Ρούοοικης φι
λολογίας. ’Αργότερα ήρθε δ λαϊκός δι
ανοούμενος, που στηρίζονταν στο χιο- 
ριάτη καί στον αστό καί που κι’ αύτός 
επίσης έγραψε τό κεφάλαιό του στην 
ίστορίατής Ρούασικης φιλολογίας. ’Αφού  
πέρασε μέσ ’ από μια περίοδο της πιο 
πλέριας «απλοποίησης» (διάγοντας την 
άπλη ζωή τού λαού} δ λαϊκός διανοού
μενος έγινε νεωτεριστής, διαφοροποιή
θηκε καί άτομικοποιήθηκε μέ την αστι
κή έννοια τον όρου. ’Εδώ βρίσκεται δ 
ρόλος τής σχολής των ντεκαντάν καί 
τής Συμβολικής σχολής. Ά π ’ την άρχί/ 
κι’ όλας τον αιώνα καί ιδιαίτερα ύστερ’ 
ά π ’ τό 1!)0Τ— 11)08, ή αναγέννηση τής 
αστικής διανόησης καί τής φιλολογίας 
της προχωρεί με μεγάλη ταχύτητα. Ό  
πόλεμος έκαμε αυτή την πορεία νά τε- 
λειώαει πατριωτικά.

Ί ί  Επανάσταση άνέτρεψε τι)ν μπουρ
ζουαζία καί τό αποφασιστικό αύτό γεγο
νός είσώρμησε μέσα στην φιλολογία. 'II 
φιλολογία πού είχε σχηματισθεΐ γύρω 
από ένα αστικό κέντρο, δεν υπάρχει πιά. 
Κ ά ϋε  τι, περισσότερο ή λιγώτερο ζων
τανό, πούχει άπομείνει στο πεδίο τής 
τέχνης, κι’ αύτό είναι ιδιαίτερα αληθινό 
για τή φιλολογία, προσπάθησε καί προ
σπαθεί ακόμα, νά βρει έναν καινούρ
γιο προσανατολισμό. Μπροστά στο γε
γονός ότι ή αστική τάξη δεν υπάρχει 
πιά, τό κέντρο μας μπορεί νάναι μονά
χα δ λαός,χωρίς την αστική τάξη. ’Αλλά 
ποιοι είναι δ λαός; Π ρ ώ τ ’ ά π ’ όλα ή 
αγροτιά καί σέ μιάν έχταση οί μικροα
στοί τής πόλης καί ύστερα οί εργάτες 
εκείνοι πού δέ μπορούνε ν ’ άπογμορι- 
στούν άπ ’ τό πρωτόπλασμα τού αγρότη 
καί του λαού. Αυτή είναι ή βασική προ

σέγγιση όλων των «συνοδοιπόρων» τής 
’Επανάστασης. ’Έτσι σκύφτηκε δ μακα
ρίτης Μπλόκ. ’Έτσι δ Πιλνιάκ καί ή 

’Αδελφότης Σεράπιον», οί Είκονιατες 
(Γιπα<ίί3ί.5) πού ζονν ακόμα καί προο
δεύουν.

’Έτσι καί μερικοί άπό τους Φουτον- 
ριστες (Κλέμπνικωφ, Κροντσενικ καί 
Β. Καμένσκν). 'II άγροτική βάση τον  
πνευματικού μας πολιτισμού— ή μάλλον 
ή έλλειψη τού πνευματικού πολιτισμού 
— φανεριόνει μ ’  έναν άμεσο τρόπο όλη 
της τή δύναμη.

Ή  επανάστασή μας είναι ή έκφραση 
τού άγρότη, πού έγινε προλετάριος, πού 
ακόμα κλίνει πρός τό χωριά τη καί χα
ράζει τό δρόμο πού θ ’ ακολουθήσει. II 
τέχνη μας είναι ή έκφραση τού διανο
ούμενου, πού διστάζει ανάμεσα στο 
χωριά τη καί τον εργάτη καί που είναι 
οργανικά αδύνατο νά συγχωνευθεΐ μέ 
τον ένα είτε μέ τον άλλο, άλλα πού κλί
νει πιότερα πρός τό χωριάτη, εξ αιτίας 
τής ενδιάμεσης θέσης του καί έξ αιτίας 
των σχέσεων του. ζΐέ μπορεί νά γίνει 
χιορικός, άλλα μπορεί νά τραγουδήσει 
τό χωρικό. *Ομως, ταυτόχρονα δέ μπο
ρεί νά σταθεί επανάσταση, χιορίς τήν 
ηγεσία τού εργάτη. Αύτή είναι ή πηγή 
τής θεμελιώδικης αντίφασης, όσο πιο 
πολύ βλέπουμε τό ζήτημα από κοντά. 
Μπορούμε νά πούμε ότι οί ποιητές καί 
οί συγγραφείς αυτών τών όξύτατα κρί
σιμων χρόνων, διαφέρουν δ ένας άπό 
τον άλλο, ανάλογα μέ τον τρόπο πού 
ξεφεύγουν άπό τήν αντίφαση αντί) καί 
άνάλογα μέ τον τρόπο πού συμπλη- 
ρώνονν τά κενά. 'Ο ένας μέ τό μνστι- 
κιαμό, ένας άλλος μέ τό ρωμαντισμό, 
ένας τρίτος μέ προσεχτική άπόσταση 
καί ένας τέταρτος μέ μιά κραυγή πού 
πνίγει τά πάντα. "Αν θά ληφθεΐ νπ 
όψει ή ποικιλία τών μεθόδων γιά τό ξε
πέρασμα τής Αντίφασης, ή ουσία παρα
μένει μία καί όμοια. Συνίσταται στο 
χωρισμό, πού δημιούργησε ή αστική κοι
νωνία, τής διανοητικής εργασίας καί τής 
τέχνης μαζί, άπό τή φυσική εργασία καί 
φαίνεται π<ος ή ’Επανάσταση είναι ή 
έονασία τών άνθοώπων. πού δουλεύουν

ΛΥΤΡΩΜΟΣ 153

φυσικά. Έ να ς  άπ ’ τούς τελικούς σκο
πούς τής ’Επανάστασης είναι νά ξε- 
περάαει όλότελα τό χωρισμό αυτών τών  
δυο ειδών δράσης. Ά π ’ αυτή τί/ν έν
νοια, όπως καί μ ’ όλες τις άλλες έννοιες 
τό πρόβλημα τής δημιουργίας μιας και
νούργιας τέχνης προχωρεί έξ ολοκλήρου

πάνω στις γραμμές τού βασικού προ
βλήματος τής ά>'οικοδόμησης μιας Σ ο 
σιαλιστικής κουλτούρας.

Είναι Ανόητο, παράλογο, ηλίθιο στον 
πιο μεγάλο βαθμό, νά παραδεχτούμε 
ότι ή τέχνη θά μείνει αδιάφορη στις 
Αναταραχές τής εποχής μας. Τά γεγο
νότα προετοιμάζονται άπ ’ τό λαό, γί
νονται άπ ’ τό λαό, πέφτουνε πάνου στο 
λαό καί τόν Αλλάζουν. 'II τέχνιη άμεσα

ή έμμεσα, επηρεάζει τή ζωή τού λαού, 
πού φιάχνει ή άποχτά τήν πείρα τών  
γεγονότων. Αύτό Αναφέρεται σέ κάθε 
τέχνη, στην μεγαλύτερη καθόις καί στην 
π ιό εσωτερική. "Αν ή φύση, ή Αγάπη ή 
ή φιλία δεν είχανε σχέση μέ τό κοινωνι
κό πνεύμα μιας εποχής, ή λυρική ποί

ηση άπό πολύν καιρό θά είχε 
πάψει νά υπάρχει. Έ να  βα
θύ ρήγμα στήν ιστορία, σαν 
τήν Ανακατάταξη τών τάξεων  
στι)ν κοινωνία, συγκλονίζει 
τ ήν Ατομικότητα, άποκαθι- 
στά τήν Αντίληψη τών βασι
κών προβλημάτων τής λυρι
κής ποίησης άπό μιά νέα 
γωνιά καί έτσι σώζει τη ν τέ
χνη άπό τήν αιώνια επανά
ληψη. ^

Άλλά μήπως τό «πνεύμα» 
μιας εποχής δέ δουλεύει κρν- 
η ά καί άινεξάρτητα άπό τήν 
υποκειμενικοί θέληση; βέβαια  
στήν τελική Α νάλυση,τό πνεύ
μα αύτό Αντανακλάται στον 
καθένα, σ ’ αυτούς πού τό πα
ραδέχονται καί πού τό εν
σαρκώνουν, καθόις καί σ ’ 
αύτούς πού Απελπισμένα Α
γωνίζονται ενάντια σ ’ αύτό 
καί σ ’ αύτούς πού ύπομονε- 
τικά προσπαθούν νά κρυ
φτούν Απ’ αύτό. Ά λ λ ’ αύτοί 
πού κρύβονται παθητικά, 
πεθαίνουν Ανεπαίσθητα. Α ύ 
τοί πού αντιστέκονται είναι 
ικανοί νιιξαναζήσονν τήν πα- 
λιά τέχνη μ ’ ένα είδος Α
παρχαιωμένης φλόγας. Μά 
ή καινούργια τέχνη, πού θά 

στρυόσει τά καινούργια σύνορα καί θά 
ξαπλώσει τό κανάλι τής δημιουργικής 
τέχνης, μπορεί νά δημιουργηθεΐ μονάχα 
ά π ’ αυτούς πού είναι ένα μέ τ ήν εποχή 
τους. "Αν μιά γραμμή ά π ’ τή σημερινή 
τέχνη επεκταθεί ιός τήν Σοσιαλιστική 
τέχνη τού μέλλοντος, θά μπορούσαμε νά 
πούμε πέος μόλις περάσαμε τό στάδιο 
γιά νά προετοιμάσουμε Ακόμα τήν προε
τοιμασία της.
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Μιά επαναστατική φιλολογία,άπο τους 
πυγγραφεϊς επιφυλλίδων στήν εφημερίδα 
τον Σονβαρίν όός τους πιο λεπτούς λυ
ρικούς τον αριστοκρατικού κλάυθμώνος, 
ξεψυχάει μαζί με τις τάξεις πού εξυπη
ρέτησε. Γενεαλογικά, σ ’ δ,τι αφορά, τη 
φόρμα, αντιπροσωπεύει τδ τέλος της 
παληάς γραμμής της παληάς μας φιλο
λογίας πού άρχισε σαν φιλολογία τον 
εύγενή καί τελείωσε σαν αστική φιλο
λογία ά π ’ την αρχή μέχρι τδ τέλος.

II ακατέργαστη φιλολογία των χω
ριάτικων τραγονδιών μπορεί νά χαρά
ξει τη γενεαλογία της, με την έννοια 
της φόρμας, αν καί λιγώτερο ξεκάθαρα, 
άπδ τις Σλαβόφιλες καί λαϊκές τάσεις 
της παληάς φιλολογίας. Γιά νά είμαστε 
βέβαιοι, οί συγγραφείς πού τραγουδούν 
τη χωρική ζωή δεν είναι άμεσα προϊόν 
της αγροτιάς. Ούτε κάν δά τούς προσέ
χαμε χωρίς την προηγούμενη φιλολογία 
τής αριστοκρατίας καί τής μπουρζουα
ζίας, τή νεώτερη γραμμή την όποιαν 
αντιπροσωπεύουν. Σήμερα, δλοι τους  
προσαρμόζονται ώστε νά βρίσκονται σέ 
μεγαλύτερη αρμονία μέ τ'ην καινούργια 
κοινωνική κατάσταση.

'Ο  φουτουρισμός χωρίς αμφιβολία, 
αντιπροσωπεύει επίσης ένα κλάδο τής 
παληάς φιλολογίας.

Ο Ρούσσικος δμως φουτουρισμός δεν 
έφτασε στην πλήρη του ανάπτυξη κάτω 
από την παληά φιλολογία, καί δεν επέ
στη τ'ην απαραίτητη άστικ.1) μεταμόρφω
ση, πού ΙΙι'ι τον έδινε την επίσημή του 
αναγνώριση. Ό τα ν  άρχισε ό πόλεμος 
καί ή επανάσταση, 6 φουτουρισμός ή
ταν ακόμα Μποέμικος πράγμα πού εί
ναι μιά κανονική κατάσταση γιά κάδε 
καινούργια φιλολογική σχολή στις καπι
ταλιστικές χώρες.

*Υπό την άνθηση των γεγονότων, 6 
Φουτουρισμός κατεύδυνε τήν εξέλιξη του 
στά νέα κανάλια τής επανάστασης.

’Α π ’ τ 'ην ’ίδια του τή φύση αυτό δέ 
μπορούσε καί δεν κατέληξε σέ επανα
στατικέ,ι τέχνη. Ά λ λ ’ άν καί παρέμεινε, 
σέ μερικές αναλογίες ένας επαναστατι
κός μποέμικος κ/.άδος τής παληάς τέχ
νης, δ Φουτουρισμός συντελεί, σ ’ ένα

μεγάλο βαδμό καί πιο άμεσα καί ενεργά 
ά π ’ δλες τις άλλες τάσεις, γιά τό σχη
ματισμό τής καινούργιας τέχνης.

Ό σ ο  μπορούνε νά είνε σημαντικές οι 
επιτυχίες των χωριστών προλετάριων 
ποιητών, γενικά ή λεγάμενη « προλετα
ριακή τους τέχνη» μόλις περνά από τό 
στάδιο τού μαδητευόμενου. Σπέρνει πλα- 
τειά τά στοιχεία τής καλλιτεχνικής κουλ
τούρας, βοηδά μιά καινούργια τάξη ν 
άφομοιώαει τις παλη'ες επιτυχίες, άν 
καί ακόμα σ ’ ένα πολύ λεπτό επίστρωμα  
καί κατ’ αυτό τον τρόπο εΐν’ ένα από 
τά ρεύματα τής Σοσιαλιστικής τέχνης 
του μέλλοντος.

Είναι βασικά λαδεμένο ν ’ αντιτάσ
σουμε τι μ’ αστική κουλτούρα καί τιγν 
άστικ 'η τέχνη με την προλεταριακή κουλ
τούρα καί τήν προλεταριακή τέχνη. 'Η  
τελευταία δεν δά νπάρξη ποτές γιατί τό 
προλεταριακό καδεστώς είναι πρόσκαι
ρο καί μεταβατικό. 'Η  Ιστορική σημα
σία καί τό ηθικό μεγαλείο τής προλετα
ριακής επανάστασης συνίσταται στο γε
γονός δτι βάζει τά θεμέλια μιάς κουλ
τούρας πού στέκει πάνου από τις τάξεις 
καί που δά είναι ή πριότη κουλτούρα 
πού δανε πραγιιατικά άνδρώπινη.

‘Η  πολιτική μας στ ¡¡ν τέχνη κα
τά τ>ι διάρκεια μιάς μεταβατικής περιό
δου δανε καί πρέπει νάναι βοήθεια στις 
διάφορες ομάδες καί σχολές τέχνι/ς πού 
έχουν έλθει στί/ν επανάσταση ν ’ άδρά- 
ξουν σωστά τήν ιστορική έννοια τής ’Ε
πανάστασης καί νά τούς επιτρέψει δ- 
λοκληρωτικη ελευθερία και αυτοπεποί
θηση στο πεδίο τής τέχνης, θέτοντας δ
μως μπροστά τους τον κατηγορηματι
κό δρο άν είναι υπέρ ή κατά τής ’Ε πα
νάστασης.

Ί Ι  ’Επανάσταση αντανακλάται στήν 
τέχνη, γιά τήν έδρα κατά ένα μερικό τρό
πο, στήν έκταση πού δ καλλιτέχνης 
παύει νά τί/ν βλέπει σά μιά εξωτερική 
καταστροφή καί στήν έκταση πού ή ε
ταιρία τών νέων καί τών παληών ποιη
τών καί καλλιτεχνών γίνεται ένα μέρος 
τον ζωντανού ιστού τής επανάστασης 
καί μαθαίνει νά τήν βλέπει από μέσα 
καί όχι άπ ’  έξω.
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Ό  κοινωνικός στρόβιλος δέν δά ησυ
χάσει τόσο γλήγορα. Μπροστά μας υπάρ
χουν δεκαετηρίδες αγώνων στήν Ε υρώ 
πη καί στην Αμερική.

Όχι μόνον οι άνδρες κι’ οΐ γυναίκες 
τής γενηάς μας, αλλά καί τής αυριανής 
δά  είναι οι συμμέτοχοι τον, οι ήριυες 
καί τά θύματά τον. <Η  τέχνη τής επο
χής αυτής δά σταθεί ολοκληρωτικά κά
τω ά π ’ τήν επαναστατική επιρροή. Η  
τέχνη αυτή χρειάζεται μιά καινούργια 
αυτοσυνείδηση. Είναι πάν ’  ά π ’ δλα ά- 
συμβίβαστη μέ τό μυστικισμό, είτε είναι 
ειλικρινής, είτε μαακαρεμένη σά ν ρω- 
μαντισμός, γιατί ή ’Επανάσταση ξεκι

νάει ά π ’ τήν κεντρική ιδέα δτι δ ομαδι
κός άνθρωπος πρέπει νά γίνει δ μόνος  
κύριος καί δτι τά δρια τής δύναμής τον  
καθορίζονται άπδ τή γνώση τον γιά τις 
φυσικές δυνάμεις κι’ άπό τήν ικανότητά 
τον νά τις χρησιμοποιεί. Ή  καινούργια 
αυτή τέχνη είναι άσυμβίβαατη μέ τον 
πεσσιμισμό, μέ τό σκεπτικισμό καί μ ’  δ
λες τις άλλες μορφές πνευματικής κα- 
τάπτωσης. Είναι ρεαλιστική, δραστήρια, 
ζωντανά κολλεχτιβιοτική, καί γεμάτη μέ 
μίαν άπεριόριατη δημιουργική πίστη  
στο Μέλλον.

’Ιούλιος 21), 1924
Λ. Τ Ρ Ο Τ Σ Κ Υ
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ΤΟ  Ξ Υ Π Ν Η Μ Α  Τ Ο Υ  Γ Ε Ρ Ο Υ
Ό  μπάρμπα— Λιάς έκατσε νά ξαπο

στάσει στο πεζοδρόμι. Τόν τενεκέ με 
τό λάδι τόν άπόθεσε δίπλα του κι’ άκού- 
μπησε τόν ώμο του, ποΰταν πληγωμέ
νος απ ’ τό φόρτωμα.

—Άχάχ!..έκαμε ανακουφιστικά, νοιώ
θοντας τό κορμί του να ξαλαφρώνει.

Τέντωσε τις μακρυές αρίδες του— σού- 
χει ένα μπόϊ σά στήλο του Π αρθενώ
να..— κι’ έβγαλε την τραγιάσκα του,ποΰ
ταν μουσκεμένη στόν ιδρώτα, καί χάδε- 
ψε ηδονικά τό κεφάλι του.

—-Ά χάχ!.. ξανακάνει ιιέσα στην άπει
ρη ευχαρίστηση, πούνοιωθε υστέρα από 
τόση κούραση. ’Ά ντε, Λιάκο μου... γε
ράματα!... λέει τάχατες στόν εαυτό του.

Μά ό μπάρμπα— Λιάς δεν ήτανε δα 
καί πολύ γέρος. Μόλις είχε περάσει τά 
πενήντα, τούς πενήντα «στρατήδες >, κα
τά πώς λένε. "Ομως... τί να τά ξανασυλ- 
λογάται;

— Φτυϋ, άτιμε κόσμε !...
Καλλίτερα νά τά φτύνει κανένας δλα. 

Κ ι’ ουρανό καί γής* καί θεό κι’ ανθρώ
πους. Παρά νά μαραζιάζει μέ τόν καη
μό πάντα ; ’Ά ,  φτάνει πιά. Λέ μένουν 
πολλά χρόνια για νά ζήσει σέ τούτη τή 
ζωή... Καί τόσο καιρό τί κατάλαβε; 
Σάμπως είδε μέρα καλλίτερη άπ’ τις άλ
λες; Κάθε αύριο καί χειρότερο... ’Έπρε
πε από τότες πούτανε νιός, παλληκάρι 
ίσαμε κεί πάνω, νά τό σκεφθεΐ αυτό. 
Τότες πούχε γερή καρδιά καί ψυχή σί
δερο... Νά σφίξει τή γροθιά του καί νά 
δώσει μιά κατακέφαλη χτυπιά κι’ αυτός 
σ’ αυτή την οχιά τήν κοινωνία. Κ ι’ ας 
πέθαινε... Σάμπως τώρα τί απολαβαίνει 
άπ ’ τή ζωή ; Τίποτις. Μόνο τό αίμα του 
άπομυζιέται σιγά— σιγά καί μπαίνει στό 
στομάχι τής γής... Γιατί νά μή δει τήν 
άδικιά του κόσμου κι’ αυτός τότες, μόνο 
άφηνε τόν καιρό καί περνούσε μέ τήν

ί'δια, τή μάταιη αναμονή ; ’Έχει ό θεός,., 
έλεγε. Ό  θεός... χμ! Ναι έχει αυτός, μά 
μεΐς δεν έχουμε. ’Έχει, μά δέ μάς δίνει 
ποτές του, μ’ δλο πού προσευχόμαστε 
στήν άγια άφεντομουτσουνάρα του.

Σκέφτεται πώς αν ήτανε νά ξανανιώ- 
σει, θά γινόταν μπολσεβίκος. Ναί. ’Έχει 
ακούσει πολλά καί γιά δαύτους" πώς εί
ναι φτωχά παλληκάρια καί άγωνίζουν- 
ται γιά τή ν ανθρωπότητα’ πώς θέλουν 
τήν ισότητα, τήν άδελφωσύνη καί τήν 
αγάπη νά βασιλέψει στόν κόσμο... Μό
νο πού, λέει, δέ θέλουν τήν οικογένεια. 
Τί πάει νά πεί αυτό ; Σάμπως αυτός έ
χει οικογένεια ; Τί νά χάσει κανένας_
από κείνο πού δέν έχει ; Τού μπάρμπα----
Λιά τώρα οί σκέψεις πετάξανε στά τω 
ρινά καί περασμένα τού βιού του. ’Έτσι 
χανόταν μέσα σέ μύριες συλλογές καί 
θύμησες πάντα, σά γύριζε ά π ’ τήν ά- 
γορά κι’ άφηνε τό κορμί του νά ξεμου
διάσει σέ κανένα πεζοδρόμι. Χρόνια τώ 
ρα άνεβοκατεβαίνει τό δρόμο αύτόνε 
φορτωμένος μέ τά ψούνια τού μαγαζιού · 
του καί κατατσακίζεται άπύ τήν κούρα
ση. Καί δέ φτάνει αυτό μονάχα— στό 
κάτω κάτω τό δρόμο τόν είχε συνηθί
σει— μά άρχισαν τόν τελευταίο καιρό νά 
τού πονούν καί τά πόδια κι’ έτσι άναγ- 
καζόταν νά βαδίζει σιγά— σιγά κι’ ώ 
σπου νά φτάσει στό μαγαζί του σουρού- 
πωνε καί πολλές φορές τόν έπαιρνε ή * 
νύχτα.

’Ή τανε μπακάλης. Σπουδαία επιχεί
ρηση βλέπεις... άνευ συναγωνισμού. ’ Ε
κεί δά σέ μιά μπαράγκα πούμενε, είχε 
καί τό μπακάλικό του. Κ ι’ ειχε γράψει 
πάνω άπό τήν πόρτα καρικατούρίστικα 
μέ βερνίκι : «Παντοπωλείο ή ζωή Ή λία 
Ποριώτη». Ή  ζωή! Χμ! Μωρέ μπράβο 
πού βρήκε έναν τέτοιο τίτλο! Μά ζωή  
είναι αυτή, άδερφέ ; Τό.μαγαζί του μυ-
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«ρίζει μπόχα καί πιάνεις τή μύτη σου 
σά μπαίνεις γιά νά ψουνίσεις... τί ; ’Ά μ  
δέ βρίσκεις καί τίποτις. ’Έχει ένα ντε
νεκέ λάδι, μιά μπουκάλα χιλιάρικη σπίρ
το, μερικά κουτιά τσιγάρα, καραμέλλες 
καί κανά δυο αυγά. Λίγο πιό πέρα άπ ’ 
τή μπαράγκα του φαντάζει έ'να μεγάλο 
«κατάστημα εδωδίμων καί άποικιακών» 
σά διάολος μέ κέρατα. Ό  μπάρμπα—· 

.Λιάς βγαίναντας στό δρόμο ρίχνει πάν
τα μιά ματιά πότε στό δικό του καί πό
τε σέ κείνο.

— ’Ά νευ συναγωνισμού !... λέει χαμο
γελώντας παράξενα.

Ξέρει πως δσοι μπαίνουν στό μαγαζί 
του ή πάνε άπό...φιλανθρωπία ή γιά νά 
τόν κοροϊδέψουν καί νά γελάσουν μέ 
τις φιλοσοφίες του. Ή τ α ν  γνωστός γιά 
φιλόσοφος. Μιλούσε γιά τήν κοινωνία, 
γιά τήν πολιτική, γιά τούς παπάδες πού 
δέν τούς χιόνευε κ.λ.π. Γιά τούς μπολ- 

• σεβίκους τής Ρουσίας πρωτάκουσε άπό 
τήν κυρά— Σταματίνα, πούχει ένα γυιό 
ναυτικό. Κάποτες τόν ειδε. Νά σού πε- 
■τύχει λεβεντόπαιδο ! ’Ίσαμε κεί πάνω 
κόκκινος— κόκκινος,άτσάλι μοναχό! Λοι
πόν ένα βράδυ μπήκε στό μαγαζί του ή 
μάνα του.

— Καί πού νά στά λέω, κύρ— Λιάκο 
μου, ποΰρθε ό γυιόκας μου. ’Ήτανε στη 

-Ρουσία καί μάς είπε, μάς ειπε ! ... Πώς 
έκεΓ πάνω είναι οί μπολσεβίκοι καί πώς 
τρών καί πίνουν καίψούν καλά... Θέμου 
καί νά ’ρχόντουσαν κΡ εδώ στό μαχαλά 

■μας ! ... Θά σώνουνταν τά βάσασά μας, 
κύρ—Λιάκο μου...

Ό  μπάρμπα— Λιάς βρήκε πλούσιο θέ
μα γιά νά φιλοσοφήσει. Οί μπολσεβί
κοι ! ... Αγωνίζονται κι’ αυτοί γιά τήν 
άνθρωπότητα... Γιά τή λευτεριά μας, 
γιά τή λύτρωσή μας άπό τούς καλοθε
λητές τής κοινωνίας... Καί μιά μέρα, 
ένα φθινοπωριάτικο πρωί, πούδε κάτι 

-παχυά, κόκκινα γράμματα πίσω άπ-’ τή 
μπαράγκα του, πούλεγα : «Ζήτω ή ’Οκ
τωβριανή επανάσταση» κάτω άπόνα 
-σφυροδρέπανο κατάλαβε τόσα καί τό
σα... Τοΰπαν πώς οί μπολσεβίκοι τάγ- 
ραφαν, γιατί γιώρταζαν κείνη τή μέρα 
τή Ρούσικη επανάσταση. Αέν τάσβυσε

καί κεί δά μένουν άκόμα. ’Έ νοιωθε μιά 
συγκίνηση, μιάν άλλόκοτη συγκίνηση 
σάν τάβλεπε!..

— ’Ώχ!... έκαμε ό μπάρμπα— Λιάς νοι
ώθοντας μιά σουβλιά στά πόδια του κα
θώς πήγε νά κινηθεί λίγο.

Βάσανο αυτός ό δρόμος, βλέπεις. 
Μαρτύριο σωστό. Στήν άγορά πήγαινε 
καί ρχόταν ποδαρόδρομο. Πού νά φτά
νουν τά λεφτά... Μόλις σώνανε γιά τά 
ψούνια.

— ’Ά τιμη  ζωή ! ... είπε τώρα μισητά. 
Κι’ ή θύμησες ζωντάνεψαν μέσα στό 
μυαλό τού. Δά>δεκα χρονώ ήταν, δταν δ 
πατέρας του τόν έβγαλε άπ ’ τό σκολειό 
καί τόν έβαλε παραγυιό σ ’ ένα μαραγ- 
κούδικο, γιά νά μάθει τήν τέχνη. Μά 
δέν πέρασε πολύς καιρός κι’ άρρώστησε 
άπό τή βαρειά δούλιά. Ό  άφεντικός του 
τόν είχε σά σκλάβο γιά κάτι ψιυροδραχ- 
μές πού τούδινε. Τρέχα δώ, τρέχα κεί. 
Κουβάλα σανίδες, σκούπιζε, καθάριζε, 
τρίβε άκόνι πάνω στήν άμμο κι’ ένα 
σωρό άλλα. Ούτε νά κατουρήσει δέν 
τούμενε καιρός, πού λέει ό λόγος. Τό 
λοιπόν άπό μαραγκός γίνηκε γκαρσόνι 
σέ μιά ταβέρνα. Ή  άδερφή του, ώστό- 
σο, άρπαξε ένα βαρύ κρυολόγημα στό 
εργοστάσιο πού δούλευε, γύρισε σέ πλευ
ρίτη κι’ άπόθανε. Ό  άδερφός του σκο- 
τώθηκε στόν πόλεμο. Κι’ ύστερα άπό 
χρόνια τό σαράκι άφάνισε καί τούς γο
νιούς του κι’ άπόμεινε αυτός, δπως είναι 
τώρα άνήμπορος καί παραπεταμένος...

Λογιώ —  λογιώ στοχασμοί ξεφύτρω
ναν τώρα στό κεφάλι του, τόν συνεπή- 
ραν κι’ άρχισαν νά τόν νανουρίζουν. 
Πότε γιά τό σήμερα, πότε γιά τό αύριο. 
ΚΓ έβγαζε κρίσεις καί συμπεράσματα. 
Σ ιγ ά— σιγά δμως τά μάτια του βάραι
ναν κι’ άρχιζαν νά κλείνουν. ’Έγειρε τό 
κορμί του στά γόνατα καί χάθηκε σ ' ένα 
άλαφρύ υπνάκο.

Είδε τή μάνα του' πώς ήταν κοντά 
του καί τού χάδεβε τά μαλλιά. "Αχ, τί 
στιγμές !... "Υστερα είδε πώς μιά μέρα 
καθόταν στό μαγαζί του κι’ άκούει άξα 
φνα κάτι φωνές : Οι μπολσεβίκοι ! Οί 
μπολσεβίκοι !... Βγαίνει έξο) καί βλέπει
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χιλιάδες νέους εργάτες με κόκκινες ση
μαίες νά τρέχουν τραγουδώντας ένα 
όμορφο τραγούδι. Πέταξε απ’ τή χαρά 
του ό μπάρμπα— Λιάς. Φώναξε δυο φο
ρές ζήτω κι’ αυτός κι3 έτρεξε καί χώ θη
κε άνάμεσά τους... Μά οί πολιτσμάνοι 
πλάκωσαν με τα γκλόπ στα χέρια. "Ενας 
τον αρπάζει άπ ’ τό σβέρκο καί του λέει:

— Βρέ γέρο, τί γυρεύεις καί συ με 
τούς μπολσεβίκους, έ'; Αυτοί ’ ναι νέοι... 
σύ νά πας σπίτι σου, μπρος!... ακόυσες;

Καί ξυπνάει.
—  "Αντε, μπάρμπα, δίνε του από δώ! 

ακούει μια αυστηρή φωνή από πάνω του.
Ή τ α ν  έ'νας πόλισμαν.
’ Απαγορεύεται να κοιμάσαι στο πε

ζό δ ρό μι !
Ό  μπάρμπα-Λιάς τον κοιτάζει, δεν 

καταλαβαίνει καί τρίβει τα μάτια του.
-—-Είμαι καί γώ μπολσεβίκος, μάτια 

μου! λέει σά σέ όνειρο ακόμα.
—  Χαχαχά... γελάει ό πόλισμαν. Τί 

λες μωρέ γέρο!... Μπολσεβίκος είσαι; 
Κάτι όνειρο θάβλεπες... άντε δίνε του!

—  " Α , ναί... βέβαια... κοιμώμουνα... 
όνειρο έβλεπα... Νά φύγω παιδί μου... 
άργησα κιόλας. Π ώς πέρασ’ ή ώρα! 
Κόντεψε νά μέ πάρει ή νύχτα!... Κάνε 
έτσι, παιδί μου, νά πάρω τό ντενεκέ μέ 
τό λάδι...

Χαχαχά... κάνει πάλι ό πόλισμαν. 
Καί λάδια έβλεπες στόν ύπνο σου, έ; 
Ξύπνα, μπάρμπα, ξύπνα...

Ό  μπάρμπα-Λιάς τ χάνει. Τό κεφά
λι του βουίζει, δεν ξέρει τι νά κάμει. 
Πετάγεται σάν τρελλός π ίνώ κοιτάζον
τας δώ καί κεί. Πουθενά ντενεκές...

—  Μου τόν κλέψανε!... φώναξε απελ
πιστικά.

Φόρεσε τόν κούκο του, κατέβηκε άπ’  
τό πεζοδρόμι καί τράβηξε πάνω σκυφ.ός- 
σκυφτός. "Ε ν’ αυτοκίνητο πέρασε σφυ
ρίζοντας γιά νά παραμερησει. Πήγαινε 
σά μεθυσμένος καί μιά κυρία μέ κάτι 
άσπρες φουσκωτές γούνες στάθηκε καί 
τόν κοίταζε περίεργα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΔΙΤΗΣ
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Λ Ε Μ Ο Ρ Μ Η Ν ί  (Θ έα τρ ον  Κ οτοπούλη)

ΜΟΛΙΕΡΟΥ: ΗΡ?(ΟΠΤΟ^ΩΡΙΗΤΗΣ ( ’Εθνικόν θ έ α τ ρ ο ν )

Ή  Ά σ ία  τού Λενορμάν ήταν τό πιο 
δυνατό κομάτι τής φετεινής σαιζόν. Καί 
είναι αδικία μάλιστα νά τό παραβάλλω 
μέ τ’ άλλα πού είδαμε τό καλοκαίρι 
ετούτο. Τό ένα μιποροΰσε νά είναι χαρι
τωμένο, τό άλλο νάχει κάποια βάση, τό 
άλλο κάποια δραματικότητα καί κάποια 
ποίηση— δεν αναφέρω βέβαια κείνα πού 
δέν είχαν τίποτα άπ’ όλα αυτά- Κανένα 
όμως δέν είχε τό δραματικό τράνταγμα, 
τή βαθειά πνοή, τήν ποίηση καί τήν 
ωραία φόρμα πού ειχε ή ’ Α σία τού Λε
νορμάν.

Λύο πολιτισμοί πού δέν μπορούν νά 
συνταιριάσουν. Ό  πρωτόγονος ασιατι
κός κι’ ό κουρασμένος— πολιτισμένο τόν 
θέλει ίσως ό Λενορμάν— , ευρωπαϊκός. 
Βάζει τόν ένα δίπλα στόν άλλονε, βάζει 
τόν ένα νά παλαίβει μέ τόν άλλονε 
καί δημιουργεί τήν πιο θεατρική, μιά 
δραματικότατη άτμόσφαιρα ό συγγρα
φέας. Μιλάει ή Κατα-νααμμούν καί βρί
σκεσαι στή μακρύ νή καί βραδυκίνητη 
Ά σ ία , στήν αγριάδα της καί τήν μυστι
κοπαθή άγιότητά της. Στά μάγια της, 
τά ξόρκια της καί τις ζούγκλες της.

Μιλάει κι’ ό ντε Μεντζανά ή ή Αίμε 
ντέ Λυστράκ κΤ άναπνές τόν αγέρα τής 
Ευρώπης, μυρίζεις τήν άσπρη σάρκα, 
περνάς καλογραμμένους δρόμους, κατα
χτάς τά στοιχεία τής φύσης καί λευτε- 
ρομένος άπ’ τήν πρόληψη σηκώνεις τό 
κεφάλι κι’ άντικρίζεις τόν ήλιο. Πόση 
ομορφιά δέν έχει ετούτος ο πολιτισμός !

καί πόση εκείνος. Ό  Λενορμάν τις έ
δειξε πλούσια.
— Μαζευτήκατε εδώ κι’  έτοιμιάζεστε νά 
εγκληματήσετε, έγκλημα τό πιο μεγάλο 
ενάντια σ ’  αυτή τή γυναίκα (τήν πριγ- 
κήπισα) γιατί έχετε τή δύναμη, φωνάζει 
ή Λιμέ ντέ Λυστράη, ή Κόρη πού γιά 
χάρη της πάει νά γίνει τό έγκλημα άπ ’ 
αυτόν πού εγκαταλείπει γιά νά πάρη τήν 
Λυμέ.

Θέλω αυτές τις δέκα μέρες νάμαι κον
τά σας ντέ Μεντζανά, νά βλέπω τά πρό
σωπά σας. Ζητάει γιά χάρη ή μαύρη 
πριγκήπισσα πριν φύγη μακρυά άπ ’ τά 
παιδιά της καί τόν άντρα πού γιά χάρη 
του έδοσε στο θάνατο τόν αδελφό της.

Νά μ ή μπορώ νά τά ντύνω, νά πλέκω 
τό προσωπάκι του νά τό στολίζω μιοι- 
ρολογάει σάν τή Σάρα πού χάνει τό 
αγόρι της.

Α γάπ η σε, δόθηκε μ’  δλη της τήν 
ψυχή ή Ά σιάτισσα  πριγκήπισσα. Τά δυό 
της παιδιά τής τά πήρανε. Τούς άλαξαν 
τά ωραία τους ονόματα. Ά ντά ϊ.Σ α ΐντζα  
Βικέντιος ! Ίουλιανός ! τά βάλανε ν ’ 
άρνηθούνε τά δαιμόνια τής πίστης τους. 
Κι’ αυτά θά τά ύπόμενε ή γυναίκα μέ 
τή θέρμη τής πρωτόγονης ύπαρξης κι’ 
αγάπης. Μά όταν βάρβαρα διώχνεται 
χάρη μιανής λευκής κι’ ένα μίσος γιά 
τή φυλή των άσπρων μιέσα της θεριεύει, 
τότε ξυπνάει μιέσα της κι’ ή άγανάχτη- 
ση ενάντια στόν καταλύτη πολιτισμό, 
ξυπνάει κι’ ή πίστη στής Ζούγκλας καί 
τής έρημου τις δοξασιές. Καί τά μιαύρα
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βλαστάρια πού καταδικαζόντουσαν να 
τυλίξουν μέ την ύπαρξή τους μια ξένη 
ζωή, για να μή μπλεκτούνε πιότερο, 
βρίσκουν τό θάνατο απ’ τη γυναίκα που 
άπ τα σπλάχνα της βγήκαν εκδίκηση, 
λευτεριά καί απολύτρωση μιαζύ. Τούς 
ξανάδωσε τά ώραΐά τους σώμιατα καί 
τ ’ άποκοίμησε ή μαγεύτρα σά θεούς. Καί 
τά σκέπασε μέ τό ρούχο πού σκέπαζε τό 
θυσιασμένο στην αγάπη της αδελφό της. 
Κι’ άπολυτριόθηκε πέφτοντας άπ ’ τό πα
ράθυρο παραδίνοντας τόν εαυτό της στό 
ήλιο την ώρα πού εκείνος βασιλείας ερ
χότανε τού κόσμου διαφεντεντής.

Τί κρίμα τέτοιο έργο νώ πάει χαμένο. 
Είχε φυσικά κακοτυχία μέ τόν καιρό, 
μια ή μιεγαλύτερη αμαρτία του ήταν τί 
άλλο— ή ερμηνεία, πού τού γίνε. 'Η  
Μαρίκα θέλησε νά σηκώση ολόκληρο τό 
βάρος του μιονάχη της. ’Ή θελε μόνη 
αυτή νά τό χαρή. Τό κράτησε εγωιστικά 
για τόν έατ>τό της καί σκότωσε ένα 
ωραίο έργο. 'Ο  Λενορμάν εκλήθηκε νά 
δει τό κακό πού τού γίνεται. Είμαστε 
τόσο έλήπαθοι ή τόσο αφελείς ; Στην 
ερμηνεία τού δλου έργου δέν υπήρχε 
ενιαία δράση. Δράση υπήρχε μιόνο όταν 
ήταν ή Μαρίκα στη σκηνή. Καί τότε 
μιονόμερα. ’ Από τό μιέρος τό δικό της. 
Μά ή σκηνική δράση είναι πού δείχνει 
τό έργο. Κ ι’ αν αυτή λείπει μέ πολλή 
δυσκολία ό θεατής μιπορεΐ νά παρακο- 
λουθήση. 'Η  ’Ασία έπρεπε νά παρακο- 
λουθιέται ξεκούραστα, άνετα καί νά 
φχαριστάει καί νά συγκινεί. Καί τήν 
παρακολουθούσε κανείς μιέ δυσκολία, 
κουραζότανε κι’ ακόυες τούς θεατές νά 
λένε : κρύο έργο άλλα ... βαρύ. Σίγουρα 
αν ερμηνευότανε σκηνικά θά ήταν ελα
φρότατο. "Ολους θά τούς συγκινούσε 
σάν τό απλό καλογραμμένο καί πλούσιο 
στή φαντασία και’συναρπαστικύ μυθιστό- 
ρημια πού διαβάζεται άπ ’ δλους μιέ απλη
στία. Μ ’ αν στό τυπωμένο ετούτο μυθι
στόρημα τά τρία τέταρτα άπό τις λέξες 
του ήταν ξέθωρες κακοτυπωμένες καί 
δυσκολοδιάβαστες κανένας δε θά τό διά 
βαζε χωρίς δυσκολία καί" κούραση. Στην 
παράσταση τής Ά σ ία ς  έξω άπ’ τή Κοτο

πούλη όλοι οί άλλοι ήτανε σκηνικά ξέ
θωροι καί χανόντουσαν.

Τό μεγάλο κακό τής ερμηνείας τού 
ωραίου έργου τού Λενορμάν ήταν αυτό. 
"Οσο γιά τις λεπτομέρειες, δε θάχαμε 
δυστυχώς λίγες ν ’ άναφέρουμε. Ή  δίς 
Χατζηπαναγιώτου... Μά τέλος πάντων  
δέν μιπορούσε νά τής τό πει κάποιος 
ότι δέν είναι μία διδασκάλισσα τού 
ευαγγελίου καί τής ηθικής στή β. πρά
ξη; Τί χρωστούσε ό δυστυχής ό Λενορ- 
μιάν νά τόνε κάνει ηθικοδιδάσκαλο κου
τό; ’Έπειτα δέ μπορεί νά τής πει κανείς 
αυτηνής τής κοπέλας πώς νά μιλάει. 
Δέν μπορεί νά επιμένει κανείς νάχει 
στό θίασό του ένα στοιχείο χωρίς πολ
λές προϋποθέσεις ανάλογες καί νά μήν 
κάνει ούτε τήν παραμικρή προσπάθεια 
νά τό καλλιτερέψη. Κάποιος σεβάσμιός 
στό κοινό τέλος πάντων χρειάζεται. 
’ Αλλά ο σεβασμός στό κοινό μήπως 
πρέπει νά μιιλήσουμε πάλι γιά τή δια
νομή τού έργου; Γιά τόν άτυχο τόν Λυ- 
γοθετίδη πού τού φόρτωσαν πάλι— υπω; 
στην άγοράστρια— ένα ρόλο βαρύ;

Ή τα ν  άνάγκη τά παιδιά νά γίνουν 
αστέρες; Ν’ άνεβάσεις παιδιά στό θέα
τρο καί νά τά βάλεις δίπλα σε μεγάλους 
νά σταθούνε είναι λιγότερο απλό άπ ’ 
δσο κανέναςσκηνοθέτης τής’Ασίας-φαν- 
τάζεται. Κ ι’ ούτε φτάνει νά τά μάθεις 
αυτά τά παιδιά νά εΐναι φυσικά καινά 
κάνουνε όπως κάνουνε σπήτι τους. Μά
λιστα αυτό ακριβώς δέν πρέπει νά τά 
μάθεις, γιατί τότε δέν είναι δύσκολο 
νά διόσεις στά νεύρα τών θεατ ν σου, 
αν τύχει νάναι άνάμεσά τους πολλοί πού 
vci μήν είναι πολύτεκνοι. Ό  Λενορμάν 
στό στόμα τους έβαλε λόγια μεγάλων. 
"Οποιος τά δασκάλεψε, τάμιαθε αυτά 
τά παιδιά νά λεν τά λόγια τους μιυξιά- 
ρικα κι’ ό Λενορμάν πού τά είχε μιέ 
νόημα στήσει, παρουσιάζεται ακόμα 
μιιά φορά ήληθιότατος άνθρωπος. Σ ’ 
αυτό δέν βοήιθησε λίγο κΓ ό μεταφρα
στής. Ή  Μαρίκα ήταν περίφημη σέ με
ρικές σκηνές. Είναι τόσο μεγάλη δίαν 
κουνόντας τό κορμί δεξιά-άριστερά, κλεί 
νει τά μάτια καί κάνει κλάμμα. Διαι
σθάνεται ότι είναι τέχνη άνώτερη. Καί
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κάνει τέχνη άνώτερη. Στυλιζάρει. ’Όχι 
κλάμμιατα, λυγμιούς καί δάκρυα. Τρα
γούδι. Γ ιατίτό  τραγούδι έχει δμμορφιά. 
Καί τό κλάμμα καί ή λύπη καί ό πόνος 
καί ή κακία όλα πάνου στή σκηνή πρέ
πει νά έχουν ομορφιά.
Σ όλες τις σκηνές καλή καί μόνο τό 
κακόηχο τής πνιγμένης της φωνής πού 
στριμογνώτανε μιεσ’ τό λαρύγγι της, μιάς 
πείραξε γιατί ακριβώς τού έλειπε ή 
ομορφιά. Τήν τελευταία σκηνή έχουμε 
τήν άντίληψη πώς μπορούσε νά τήν 
έκμιεταλλευτεί κάπως καλλίτερα. Μπο
ρούσε δηλ. νά μή βάλη μιέσα σέ κου
βέρτες καί σεντόνια τά παιδιά, παρά 
όπως τό λέει μιέ τό στόμα της νά τά 
βάλει σάν άσιάτες θεούς— πράγμα πού 
θά δημιουργούσε παληά άτμιόσφαιρα.

Κι’ όταν τούς διηγιέται καί τ ’ άπο- 
κοιμίζει τόν άξύπνητό τους ύπνο, όταν 
τούς διηγιέται γιά τις χώρες που θά 
ταξιδέψουν, θάπρεπε νάχει πιό άναμένη 
τή φαντασία της, νά τό ζεί περισσότερο 
καί νά φουσκώνει τό στήθος της πολυ. 
Γιατί είναι φυσικό άφού τό κακο γί
νεται μιπροστά της νά μή τήν άφίνει 
ατάραχη. Κ ’ ύστερα όταν τό κακό είχε 
συντελεστεΐ, μιπορούσε νά πάρει τή γα
λήνη τής άπολύτρωσης καί ήσυχη νά 
.βαδίσει στό θάνατο. ’Έτσι θά μπορούσε 
μιέ μουσικότητα κΓ όχι ουρλιάζοντας, 
νά πει τά ωραία λόγια μέ τά όποια ο 
ποιητής συγγραφέας έκλεισε τό ωραίο 
του έργο. Σκέψη πολύ καί προεργασία 
περισσότερη χρειάζουνταν γιά νά γίνουν 
κΓ αυτά καί τ ’ άλλα, πού δέν άναφέ- 
ραιιε. Πόσο θ ’ άργίσει τό ελληνικό θέα 
τρο νά εργάζεται συστηματικά καί μιε 
σκέψη.

* * *
Ή  εκλογή τού έργου μιέ τό όποιο θ ’ 

άρχιζε τις παραστάσεις του τό Έ θν . 
Θέατρο, μπορούσε νά προοιωνίση μιία 
καλλίτερη περίοδο γιά φέτος. 'Η  πα- 
ράστασις όμιως, ήρθε κι’ έδειξε πάλι τήν 
πραγματικότητα. Κάποιες προσπάθειες 
χωρίς θετικό αποτέλεσμα, ασυνέπεια 
καλλιτεχνική. Δίπλα σ ’ αυτά οργάνωση, 
καθαριότατα εργασίας, πειθαρχία ση
μαντικοί παράγοντες γιά τή δημιιουργία

τού θεάτρου πού ό κόσμος έχει μεγάλη 
έχτίμιηση. Μά τά καλά καί τά κακά τού 
Έ θν . Θεάτρου θάπρεπε νά μάς απα
σχολήσουν ίδιέταιρα γιατί δέν μπαίνουν 
στό χώρο μιιάς κριτικής κι’ ωστόσο δεν 
πρέπει νά μείνουν ασυζήτητα. Ή  καλή 
καί ή κακή επίδραση πού μπορεί νάχου- 
νε, θά  συντείνει πολύ στό άποκρυστά- 
λωμα τής θεατρικής φόρμας στον τόπο 
μιας. Μιάν άλλη φορά, ίσως μπορέσουμε 
νά θίξουμε τό ζήτημα καί νά τό ξετά- 
σουμε άπό όλες τις μεριές του. ’Ά ς  πε
ριοριστούμε τιόρα στήν παράσταση τού 
«Άρχοντοχωριάτη». Ό  Μολιέρος είναι 
ό πιό φίνος συγγραφέας πού γέννησε 
ή ανθρωπότητα. Καί ή άφταστη φι- 
νέτσα του απλώνεται σ’  όλες τής λεπτο
μέρειες, τής δραματικής του δημιουργίας.

Αυτό είναι τό κυριότερο. ’Έχει ακόμα 
τή βαθειά παρατήρηση πού γιεμίζει τό 
έργο του αλήθεια καί τό κάνει αθάνατο. 
Τό κυριότερο όμως είναι ή φινέτσα του. 
Σέ μιιά παράστασή του μπορεί νά μηδιά- 
σετε ευχαριστημένοι, όχι νά βαστήξετε 
τήν κοιλιά σας άπό τά γέλοια. ΚΓ άν 
αυτό δέν κατανοηθεΐ όλη ή ομορφιά του 
πάει χαμένη. "Α ν αυτό είχε κατανοη- 
θή άπό τό διευθυντή τού σκηνοθετι- 
κοΰ συνεργείου τού ’ Εθνικού Θεάτρου, 
ό ρόλος τού Άρχοντοχωριάτη δέ θά 
δινότανε ποτέ στον κ. Λεπενιώτη.

Γιατί ό κ. Λεπενιώτης δέν έκανε πα
ρά ένα τύπο— κι’ αυτόν πολύ, αλλά Λε
πενιώτη τής επιθεώρησης, καμομένο— 
εκεί ό Μολιέρος σ ’ ένα ρόλο κλείνει μιιά 
ολόκληρη κατάσταση. Δηλ.— γιά νά δό- 
σει εξήγηση στις στενά έκθεμένες εδώ 
ιδέες— δέν πέρνει ό Μολιέρος ένα τσιγ- 
γούνη ή έναν κατά φαντασίαν άρρωστο 
ή έναν άρχοντοχωριάτη γιά νά τόν σκι- 
τσάρη καλά καί νά τόνε βάλη στή σκη
νή, παρά ντύνει, μ’ ένα ρόλο τήν κατά
σταση τής τσιγγουνιάς ή τής κατά φαν
τασίαν άρρώστειας ή τού άρχοντοχωρια- 
τισμού, όπως εκδηλώνεται σ ’ όλους τούς 
ανθρώπους.

Ό  Μολιέρος δέν μιπορεΐ νά δοθεί μέ 
πραγματισμοί. Τά πρόσωπα του είναι 
νταντελένιες σιλλουέτες πού κινούνται 
μέ χάρη καί στέκουν πολύ μιακρυά άπό
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την ηθογραφία. Ό  κ. Λεπενιώτης σέ 
καμμιά στιγμή δεν μάς έδωσε τό πείσμα 
τού Μολιέρου όπως τό άρπαξε κάπως 
στην εμφάνιση ή πιο σωστά στήν κίνηση 
ό κ. Ίακωβίδης. ’Ανάμεσα στους τόσους 
άλλους που κινήθηκαν απάνω στη σκηνή 
ακούστηκε κι’ εφάνηκε ακόμα ό κ. Π α- 
ρασκευάς. Τους λοιπούς δεν καταφέραμε 
νά τούς προσέξουμε, γιατί προσέχει κα
νείς κάτι πού είναι καλό καί είναι καί 
στ ή θέση του.

Σίγουρα για τήν άφάνειά τους αυτή 
δεν φταίνε οί ηθοποιοί τού Έ θν.Θ εάτρου 
πού είναι από τα καλλίτερα στοιχεία 
τήςΈ λλ. σκηνής. Φταίει ό σκηνοθέτης 
πού τούς σκόρπισε απάνω σ ’ εκείνο τό 
χτιστό δίχως νόημα σκηνικό, περιορίζον
τας τό έργο του στό νά τούς άναιβοκατε- 
βάζει, τά τρία σκαλοπάτια πού χώριζαν 
κατά μήκος τή σκηνή καί ύστερα τ’ άλ
λα πεντ’ έ'ξη πού οδηγούσαν στή μπα- 
λονάτροντα τού φόντου. Έ κεΐ τούς έβα
ζε κι’  έκαθόνοούσαν γιά νά δείξει πώς ' 
είναι αληθινοί κι’ ακόμα τούς έβαζε νά 
φέρνουν γύρω -  - γύρω τήν κουτή εκεί
νη γλάστρα μεσ’ τή μέση τής σκη
νής, σκηνοθετικό τρυκ πού έπαναλαβα-

νότανε συχνά γιατί ό εφευρέτης του 
θάταν ενθουσιασμένος απ’ αυτό.

Καί νά σκέφτεται κανείς πώς δλ’  αυ
τά τά κάνει ό Φ ώτο; Πολίτης πού τό- 
σα χρόνια μέ τό κριτικό του καλέμι άλ
λο δέ χτύπαε— καί πολύ σωστά— παρά 
τήν εξωτερική σκηνοθεσία κι’ έβαζε βα- 
σιληά τής θεατρικής δημιουργίας τό λό
γο καί τήν εσωτερικότητα.

Ποίηση, ύ λόγος σάν στοιχείο τής τέ
χνης, δέ φάνηκε πουθενά στην παράστα 
ση τού Άρχοντοχωριάτη. Χρησιμοποι
ήθηκε δπως στή φάρσα. Καλαμπούρι καί 
αστείο τίποτ’ άλλο.

Βρίσκουμε πώς ή μουσική ανάλογα 
μέ τό πνεύμα τής δλης σκηνοθεσίας 
ήταν καλή, παραφορτωμένη δπως κι’ ή 
δλη παράσταση. Α λ λ ά  ό συνθέτης δέ 
μπορούσε παρά νά δουλέψει τον σκηνο
θέτη του. Καλό όχι μόνο καλό παρά 
αληθινά μία έκπληξη ήταν καί τό Μπα
λέτο τού κ. Γριμάνη. Καμωμένο τόσο 
βιαστικά καί πρόχειρα, χωρίς προηγού
μενο στήν ’Αθήνα, είχε καί σβελτάδα 
καί ρυθμό καί χάρη καί χαρακτήρα.

Κ. Γ ΙΩ Ρ Γ ΙΟ Υ

■ 1  Κ ά ί)ε πόλις, χωριό, συνοικία πρέπει 
νά ΐόρύσει τη Λυτρωμική της ομάδα. Η

■1 Κ αά  ήκο\· όλων τω ν  νέων είνε νά 
γίνουν μέλη τω ν  Λυτρωμικών όμάδων.Βΐ
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0  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΗΣΤΙΚΟΥ ΙΔΕΡΛΙΣΜΟΥ
Οι βαθειές διαφοροποιήσεις, πού πα

ρατηρήθηκαν μέσα σ ’ δλα τά σοσιαλδη
μοκρατικά κόμματα ύστερα από τήν ε
παίσχυντη προδοσία τού Γερμανικού 
προλεταριάτου είχαν καί στή χώρα μας 
κάποιο αντίπαλο άστενικό. Ή  κίνηση αυ
τή εκφράζεται μέ τήν αποσύνθεση, σχε
δόν τού πτώματος τής Δευτέρας Διεθ
νούς καί τον χωρισμό της σέ δυο βασι- 
κάάντίθετα ρεύματα μέ σταθερό προσα
νατολισμό. Οί αριστερές πτέρυγες, κλεί
νοντας μέσα τους δτι τό ύγεές είχε άπο- 
μείνει μέσα στή σοσιαλδημοκρατία, δείχ
νουν μιά τάση νά προσεταιριστούν τις 
αρχές τού έπαναστατ κού μαρξισμού. 
’ Αντίθετα ή γραφειοκρατική πλειοψη- 
φία, έχοντας συνδέσει τήν τύχη της μέ 
τήν τύχη τού καθεστώτος πού τήν έγέν- 
νησε τραβάει γιά τήν ολοκληρωτική α 
ναθεώρηση τού μ ιρξισμού τού οποίου 
διακηρύσσει, άλλοτε ανοιχτά κι’ άλλοτε 
σκεπασμένα τή χρεοκοπία». ’Ά ν  σ ’ 
αυτά τά δυο ρεύματα προσθέσουμε καί 
τούς κεντριστές πού μάταια αγωνίζονται 
νά συμβιβάσουν τά ασυμβίβαστα έχουμε 
μπροστά μας ολοκληρωμένη τήν εικόνα 
τής αποσύνθεσης, χαραχτηριστικό πα
ράδειγμα τής οποίας αποτελεί ή πρόσφα
τη κρίση τής Γαλλικής Σοσιαλδημοκρα
τίας, τού σημερινού προπύργιου τής Βης 
Διεθνούς.

Ή  μισοαποικιακή θέση τού ελληνι
κού καπιταλισμού καί μιά σειρά από άλ
λους δεύτε ρεύοντες παράγοντες δεν 
έπέτρεψαν τή δημιουργία μαζικού σο
σιαλδημοκρατικού κινήματος στή χώρα 
μας. ’Ά ν  άφαιρέσει κανένας τούς αντι
δραστικούς τών συνδικάτων, γιά τούς

οποίους θά πρέπει νά εξεταστεί καί τό 
κατά πόσον πίστεψαν ποτέ σέ μιά όποια- 
δήποτε ιδέα, οί υπερασπιστές τών αρ
χών τής Βης Διεθνούς εί'ταν καί εξακο
λουθούν νά παραμένουν άτομα .Ή  απου
σία τών αντικειμενικών παραγόντων 
έδινε σέ κάθε προσπάθεια μαζικής 
τους εμφάνισης κάποιο φαιδρό τόνο. Γ ιά  
τούτο ακριβώς καί ή σημερινή κρίση; 
πέρνει στή χώρα μας τή μορφή περισσό 
τερο ατομικού παρά μαζικού φαινόμε
νου. Τό βιβλίο τού Γκίκα είναι χαρα
κτηριστικό άπ’ αυτήν τήν άποψη.

θ ά  υποτιμούσαμε δμως εντελώς τήν 
αξία τής χρήσιμης από κάθε άποψη τής 
μελέτηςαύτής άν τήν πέρναμε απλώς σάν 
ένα ντοκουμέντο τής εξέλιξης τών ιδεών 
τού συγγραφέατης.Ό «'Ελεγχος τούάστι- 
κού ίδεαλισμού»έχει μιά άλλη πολύ γενι- 
κώτερη σημασία.’ Ανεξάρτητα άπ ’τίς δια
φορές πού μάς χωρίζουν από τον συγ
γραφέα όσον αφορά ώρισμένας απόψεις 
του καί πού στήν τελευταία ανάλυση δεν 
είνε παρά αντιθέσεις πάνω στίς σοσιαλ
δημοκρατικές του επιβιώσεις δέν μπο
ρούμε παρά νά ομολογήσουμε ότι αποτε
λεί μιά από τις πιο ολοκληρωμένες 
μαρξιστικές εργασίες πού είδαν τό φώς 
στή χώρα μας.

Ό  Π. Γκίκας καταπιάνεται μέ τήν 
αντιμετώπιση τών ίδεαλιστικών επι
χειρημάτων τών επί κεφαλής τής πνευ
ματικής αντίδρασης. "Ενα έργο χρήσιμο 
πού έγινε αναγκαίο τήν τελευταία πε
ρίοδο. 'Η  αντιμετώπιση δέ γίνεται πάνω 
στό φιλοσοφικό πεδίο γιατί άπλούστατα 
δέν είνε ό Γκίκας πού καθώρισε τό πε
δίο τής σύγκρουσης. ’Ά ν  πολλές φορές
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αναγκάζεται ν’ αντιμετώπιση επιχειρή
ματα πού δταν δέν εΐνε ανόητα διεκδι- 
κοΰλ’ε τον τίτλο του γελοίου σ ’ αύιό εινε 
περισσότερο υπεύθυνοι εκείνοι >1 ό
ποιοι τά ύπεστήριζαν καί όχι εκείνος 
πού τ ’ άνασκευάζει.

Ή  ανωτερότητα τής σοσιαλιστικής 
κοινωνίας δεν περιορίζεται απλώς στό 
οικονομικό πεδίο όπως προσπαθούν νά 
μάς πείσουν οί αντίπαλοί μας. Ά ν έ π ρ ό -  
κειτο μόνο γιαυτό ϊσως θά  βρίσκονταν 
μερικοί πού θάμφισβητοΰσαν την άξια 
μιας θυσίας για την πραγματοποίησή της. 
Ή  ανωτερότητα τού σοσιαλισμού έπε- 
χτείνεταί κατά τό ίδιο ποσοστό καί στη 
σφαίρα τού πνεύματος. Στήν τελευταία 
ανάλυση δεν πρέπει νά ξεχνάμε ότι βάση 
καί κριτήριο κάθε κοινωνίας δεν εινε 
παρά ό άνθρωπος. Αυτός αποτελεί τό 
μέτρο τών καταχτήσεων της. Καί οί συν
θήκες πού δημιουργεί γιά την ύπαρξη 
τού ανθρώπου ή σοσιαλιστική κοινωνία 
εινε εκείνο πού καθορίζη την ανωτερό
τητα της.

Καί όμως το όπλο αυτό πού εινε ένα 
από τά περισσότερο δραστικά τού μαρ
ξιστικού οπλοστασίου έμεινε γιά αρκετό 
καιρό άχρησιμοποίητο από μέρους μας.

'Ίσω ς μερικοίάπύ μάςνάχαν κα ξεχάση 
την ύπαρξη του.’Έπρεπε νάρθη ήάντίδρα- 
ση γιά ν’ άναγκαστούμε σπρωγμένοι από 
τό ένστιχτο τής αυτοσυντήρησης νά τό 
χρησιμοποιήσουμε. Ή  μελέτη τού Γκίκα 
μάς δείχνει ποιά ει νε ή άποτελεσματικό- 
τητά του στά χέρια ενός καλού χειριστή.

Με τον Γκίκα, όπως τό τονίσαμε καί 
προηγουμένως διαφωνούμε σέ πολλά 
σημεία.Λεν θά  τά συζητήσουμε εδώ γιατί 
ούτε ό τόπος εινε κατάλληλος ούτε 
άλλωστε εινε ζητήματα, πού μπορούν 
νά λυθούν μ’ ένα σημείωμα. Οί αντιλή
ψεις του πάνω στη θρησκεία, πού προ- 
εχτεινόμενες ώς τις έσχατες συνέπειες 
τους θά μάς οδηγούσαν στην άρνηση τού 
υλισμού,ή σύγχιση πού κά'-ει τού μπλαν- 
κισμού μέ την προλεταριακή εξέγερση 
βάζοντάς τα στό ίδιο σακκί,ό ενδόμυχος 
πόθος του γιά την ένωση σοσιαλιστών 
καί κομμουνιστών κ.λ.π. εινε σημεία 
πάνω στά οποία ένας επαναστάτης μαρ

ξιστής δέν μπορεί νά κάνει καμμιά πα
ραχώρηση.

Τό βιβλίο όμωςτού Γκίκα τό άντιμε- 
τωπίζουμε σαν τήνάρχή μιάς πορείαςπρός 
τά αριστερά περισσότερο παρά σαν ένα 
τέρμα. ’Από την άποψη αυτή για σήμε
ρα τουλάχιστο είμαστε υποχρεωμένοι νά 
σταθούμε στις θετικές του κυρίως πλευ
ρές, περιμένοντας τήν ολοκλήρωση τής 
προσπάθειας τού συγγραφέα του, ή ο
ποία καί θά καθορίσει τό κατά πόσον θά 
βρεθεί αύριο σύμμαχος στό πλευρό μας 
— όπως εμείς τουλάχιστο πιστεύουμε,—  
ή εχθρός στό αντίπαλο στρατόπεδο.

Β Α Σ ΣΟ Σ ΒΑΡΙΚΑΣ  
* * *

Α. Μ πέλιί : Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε ΣΤΗ

Είναι αλήθεια πώς μάς λείπουνε οί 
ευσυνείδητοι καί καλοί μεταφραστές, πού 
μέ σοβαρή καί μεθοδικήν εργασία νά κα
ταπιαστούνε στήν απόδοση όλων τών 
ξένων άριστουργημάτων τής λογοτεχνίας, 
στ ή γλώσσα μας. “Ολες οί διάφορες με
ταφράσεις πού μάς σερβίρουνε, συχνά 
από δεύτερο καί τρίτο χέρι, όπως λ. χ. 
μετάφραση τού Ντοστογιέφσκυ άπό τό 
Γαλλικό κλπ., έχουνε τή σφραγίδα τής 
προχειρότητας, πού ικανοποιούν βέβαια 
τον εκδότη, μά εμάς τούς αναγνώστες 
δέ μάς ικανοποιούσε καθόλου.

Γι’ αυτό, όταν άριά καί πού, μάς πέ
σει στά χέρια μιά καλή καί ευσυνείδητη 
μετάφραση, μέ ιδιαίτερη χαρά καί συγ
κίνηση τήν ξεφυλλίζουμε. Τέτοια είναι 
καί ή μετάφραση τού έπους τού Α, Μπέ- 
λιϊ «Χριστός Ά ν έστη » , πού μάς δίνουνε 
σήμερα οί άγνωστες μεταφραστές του 
Α. Α. καί Ε. I. X ., στή σειρά τών εκ
δόσεων μέ τό γενικό τίτλο «Ρωσικός 
συμβολισμός». Χωρίς νά ξέρουμε Ρού
σικα, για νά μπορέσουμε νά κάνουμε τή 
σύγκριση μέ τό πρωτότυπο, καταλαβαί
νουμε αμέσως άπό τήν αρχή πώς ή με
ταφραστική αυτή εργασία είναι πολύ 
καλή καί ευσυνείδητη, αποτέλεσμα κό
που καί μελέτης.

Ή  μετάφραση, όπως είναι γνωστό, 
ή καλή καί επιμελημένη μετάφραση, εί
ναι μιά δεύτερη δημιουργία καί ο ’ αυτό
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επάνω οί Α . Α. καί Ε I. X ., φαίνεται 
πώς δέν κοπιάσανε άδικα. Ή  εργασία 
πού μάς παρουσιάζουνε σήμερα καί πού 
ευχόμαστε νά συνεχιστεί, γιά νά μπορέ
σουμε έτσι νά γνωρίσουμε όλους τούς 
νεώτερους Ροόσους συγγραφείς καί ποιη
τές, έχει τή σφραγίδα τής αληθινής δη
μιουργίας.

Οί μεταφραστές όμως έκαναν μιά σο
βαρή παράλειψη. Λέ φροντίσανε καθό
λου στήν αρχή τού ποιήματος νά μάς 
δώσουνε γιά τον ποιητή του Ά .  Μπέλιί 
καί τό έργο του, τις αναγκαίες εκείνες 
πληροφορίες, πού θά μάς βοηθούσανε 
νά κατανοήσουμε εντελώς τό άριστούρ- 
γημα αυτό τού Ρώσου ποιητή, τό εμ
πνευσμένο άπ ’ τήν Ό χτωβριανή επα
νάσταση.

Ό  Ά ντρέας Μπέλιί, είναι ένας άπό 
τούς πιό δυνατούς σύγχρονους Ρώσους 
ποιητές καί συγγραφείς, πού ανήκει στη 
σειρά τών Ρώσων νεοσυμβουλιστών, πού 
πρωτοφάνηκαν στις αργές τού εικοστού 
αιώνα, έχοντας πρωτοπόρο τους τον Ά -  
λέξαντρο Μπλοκ, καί που ύσιερα άπο 
τήν επανάσταση προχωρήσανε σ ’ αυτήν. 
Σήμερα είναι στήν « “Ενωση Σοβιετικών 
συγγραφέων». Ό  Ά .  Μπέλιί είναι από 
τούς ποιητές πού δέχτηκαν καί τραγού
δησαν ολόψυχα τήν Όχτωβριανή επα
νάσταση, άμέσως ύστερα άπ ’ τήν έκκρη- 
ξή της. Μά τή δέχτηκε καί τήν ύμνησε 
μέ τό δικό του τρόπο, ντύνοντας τον εν
θουσιασμό του μέ σύμβολα ςένα στο 
προλεταριάτο.

Τέτοιος ύμνος συμβολικός είναι το έ
πος «Χ ρ ιστός ’ Α νέστη ».'Ο  σταυρωμένος 
Χριστός είναι ή Ρωσία, πού μέσα άπό 
τήν καταστροφή καί τό αιματοκύλισμα, 
άνασταίνεται, σπάζοντας τά δεσμά τής 
σκλαβιάς της. Είναι ένα ποίημα αγνής 
έμπνεύσεως καί καλλιτεχνικής συγκίνη
σης,πού, γραμμένο άκ π βώ ς νσεερα άπο 
τήν επανάσταση — ιό ΙίΙΙΗ— ήταν τότε 
χρήσιμο καί πολύ μάλιστα. Ό λος ο Ρ ω 
σικός τύπος, χαραχτήρισε τότε τον Μπέ- 
λιϊ γιά μπολσεβίκο. Μά αυτός διαμαρ- 
τυρήθηκεν έντονα : «Τ ό ποίημά μου εί
ναι μια εντελώς εσώτατη συγκίνηση,^ πού 
δέν έχει. καμμιά σχέση μέ χώρα, κόμμα

καί χρόνο. 'Η  σημερινή εποχή είναι ένα 
απλό εξωτερικό φόρεμα τού ποιήματος, 
ή εσωτερική του πνοή είναι λεύτερη άπό 
τό χρόνο».

Ό  Μπέλιί, σαν αληθινός καλλιτέχνης, 
δέ μπορούσε νά μήν έπηρεασθεΐ άπό 
τήν επανάσταση πού έγινε μπρος στά 
μάτια του, νά μή συγκινηθεΐ άπ ’ αυτό 
τό κήρηγμα τής λευτεριάς καί τής άδερ- 
φωσύνης τών λαών, πού έφερνε ή Ό -  
χτωβριανή επανάσταση :

’ Ε πίμονα π έρα  
Φ ω νάζουν  
ατμ ομ η χ ανές 
πού τρέχουν 
π ά ν ω  στή  γραμμή :
«Ζ ή τω  ή Τρίτη 
Δ ιεθνής»,

Καί πάρα-κάτυ) ψάλλει μέ πραγματικά 
υπέροχους στίχους τή λύτρωση πού φέρ
νει γιά όλους ή επανάσταση, τό άγγελμα* 
τής καινούργιας Ά νοιξη ς:

Ρ ω σία
έσύ ’ σα ι τώ ρ α  
ή νύφη...
Δ έξου
τό ά γ γ ελ μ α  
τής Ά ν ο ιξη ς ...

Γη κοκκινίσου 
μέ άνθη 
πρασινίσου  
μέ σ η μ ύ δ ε ς :

'Υ π ά ρχ ει—
’Α ν ά σ τα σ η ... 
γιά μ ά ς—

Στροφές υποβλητικές, μέ δύναμη καί 
μέ συγκίνηση. Καί τελειώνει μέ τήν ’ Α 
νάσταση τού σταυρωμένου Χριστού — 
τής Ρωσίας— άπό τό λήθαργο τών αιώ
νων, πού τήν είχανε ρίξει οί άφεντά- 
δες καί καταπιεστές της :

Ξ έρω  :
ά π έρ α ντο  φ ώς
κατεβαίνει
στόν  καθένα άπ ό  μ ά ς ,—
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Μέ τόν φ λέγόμ ενο π όνο 
του α ιώ να  
θά φωτισθεΐ 
ή κεφαλή
τοΟ κάθε ανθρώ π ου .

Κι’ ό λ όγ ος , 
πού στέκει τώ ρ α  
στή  μέση 
τής κ αρδιάς 
ά π λ ω σ ε
σ ά ν  θύελλα δ ια σ α λ π ι

σ μ έν η ς
’Ά ν ο ιξη ς  

τά  βάθεια  πού κ ρα υ γάζου ν  
ά π ό  τόν πύρινο λαιμό.

— «Γ υοί,
άγ απ η μ ένοι—
Ό  Χ ριστός Ά ν έ σ τ η » —

Μ ’ δλο πού τό ποίημα αυτό τού Μπέ- 
λιϊ, μέ τό συμβολισμό του και την τέ
χνη του, είναι ξένο στο προλεταριάτο 
και στην αληθινή και ζωντανή τέχνη, 
δέ μπορούμε ωστόσο να άρνηθοΰμε τήν 
υπέροχη καί εμπνευσμένη σύλληψή του 
καί τήν αγνή συγκίνηση τού δημιουργού 
του. ΚΤ ακόμα πώς εξυπηρέτησε μιαν 
ιστορική στιγμή, τότε ακριβώς πού τό 
κάθε τι πού γραψόταν γι’ αυτήν, ήταν 
εντελώς χρήσιμο, αναγκαίο κι’ ωφέλιμο. 
Γ ι ’ αυτό κι’ δλας μονάχα, κι’ αν παρα- 
βλέψουμε δλα τά άλλα καί τό πάρουμε 
σάν ιστορικό ντοκουμέντο μονάχα, καί 
πάλι έχει τή θέση του στήν ιστορία τής

νέας Ρωσικής λογοτεχνίας.
Γ ι’ αυτό άξίζουνε τά πιο θερμά μας 

συγχαρητήρια οί μεταφραστές του πού 
κοπιάσανε νά τά ξαναπλάσουνε στή 
γλώσσα μας. Μόνο θά ειχα νά τούς κάνω 
μιά μικρή παρατήρηση γιά μερικές ξένες 
λέξεις, πού καί είναι ακατανόητες στούς 
πολλούς καί χτυπάνε άσκημα στ ’ αυτί, 
όπως λ. χ. «περνούσανε άπ ’ τή γ ρ ε ν- 
τ ι ά», «τού αδύναμου Ί ν τ ε  λ λ ι γ - 
κ έ ν τ ο υ». Μ’ αυτά είναι ασήμαντα, 
’ μπρός στις άλλες χάρες τής μετάφρα
σης, στις στριοτές καί ποιητικές φράσεις, 
στό απλό ξετύλιγμα τής έ’νοιας, στούς 
ρυθμικούς καί λεύτερους στίχους, στό υ
ποβλητικό καί συγκινητικό μεγαλείο τού 
ποιήματος :

Στά θολά 
πεπρωμένα, 
στής γής 
τά σπλάγχνα, 
στούς λαούς, 
στούς αιώνες, 
στις πυκνές 
γαλαζιές 
τ ’ ουρανού -

Ά ς  είναι 
τό άγγελμα:
— «Χριστός5 Α ' |Ανεστη ! —

Είναι,
Εϊταν,
Θ ά  ναι.
Γ. ΜΥΛΟΝΩΓΙΑΝΝΗΣ

'Η  άλληλλοραφία καί ή κριτική τής συνεργασίας π ο ύ  λά
βαμε  ά-ά δημοσιεν&ονν στό άλλο φύλλο.
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ
1Η  νέα εμφάνιση τον « Λ υ τ ρ ω μ ο ϋ »  μαρ-

τυράει ένα γεγονός ανάπτυξης καί προό
δου, γιατί πρέπει νά ομολογήσουμε πρώτ' 
άπ' δλα πως ώς τό 4ο φύλλο έμεϊς οί ίδιοι 
δέ μένομε ευχαριστημένοι. Πρέπει καί θά 
καταβάλουμε, 6λες μας τις προσπάθειες ν’ 
άνταποκριθοΰμε στις ύποσχέσεις μας, βά
ζοντας τις βάσεις μιας ευρύτερης καλλι
τεχνικής Εργασίας.

‘Η  κυκλοφορία τον Λ ν τ ρ ω μ ο ϋ  σχεδόν δι
πλασιάστηκε έδώ καί στις 'Επαρχίες, κάθε 
του έκδοσι γίνεται δεκτή μέ στοργή καί 
’Ενθουσιασμό άπ’ δλους τούς κύκλους των 
διανοουμένων, καθημερινώς λαβαίνουμε ένα 
σωρό γράμματα γεμάτα ενθουσιασμό καί 
θερμές έκδηλώσεις γιά τήν προσπάθεια μας 
έτσι πού μας εγκαρδιώνουν στό βαρύ καί 
δύσκολο έργο ποϋ καταπιαστήκαμε καί 
τούς βεβαιώνουμε πώς συμπληρώνοντας τις 
τυχόν ελλείψεις μας θά βελτιώνουμε τήν 
έκδοση του καί ϊσως ’ίσως άργότερα μέ τό 
άνέβασμα τής κυκλοφορίας του νά τόν 
φτηνήνουμε.

6Οστόσο όμ ω ς  οί Π ρ ω το π ό ρ ο ι  πού φοβη
θήκανε τήν άνάπτυξη καί επέκταση σ’ δλη 
τήν χώρα τών Λυτρωμικών όμάδων σέ βά
ρος τους, επίτηδες καί κακόπιστα χαρακτή
ρισαν τόν Λυτρωμό σάν φιλολογικό όργα
νο τής ’Οργάνωσης τών ’ Αρχειομαρξιστών. 
Μ’ αύτά τους δμως τά τερτίπια δέν σώ
ζονται άπ’ τόν κατήφορο που πήραν. ’Απο
κλειστικό δικαίωμα τους είνε νά διαστρε
βλώνουν πάντοτε τά πράγματα καί νά μή 
λένε ποτέ τήν άλήθεια, ό κόσμος δλος τούς 
έχει μάθει πώς έγιναν κάλπικοι παράδες.

Οί ομαδικές προσχω ρήσεις  σ’ δλη τήν 
‘ Ελλάδα τών άλλοτε μελών'τής 'Οργάνω
σης τών Πρωτοπόρων στις Λυτρωμικές ο
μάδες δέν μάς ξάφνιασαν διόλου, ή διαρ
ροή αΰτή παρετηρήθηκε σάν άποτέλεσμα 
άνικανότητας νά διατηρήσουνε τά μέλη 
στόν σκοπό τους καί γιά τις τόσες καί 
τόσες αυταρχικές καί ένδοκοματικές τους 
διαφορές, κι’ ΰστερα σου λένε πώς είνε 
πρωτοπόροι! Έδώ κάποιο λάθος συμβαίνει 
πού καί οί 'ίδιοι δέν τώχουνε προσέξει.

Οί λυτρωμικές ομάδες δέχονται άνεπι- 
φύλαχτα κάθε τίμιο διανοούμενο σ’ όποια- 
δήποτε πολιτική παράταξη κι’ άν άνίκη αύ- 
τός, άρκεί μόνο νά έχει τήν διάθεση νάγω- 
νιστεΐ μέσα στά πλαίσια εκείνα που θά 
συντελέσουν στήν άπολΰτρωσή μας άπ’ 
τήν πνευματική σκλαβιά.

Π ήραμε και άλλην μιά διαμαρτυρία  τής 
Γ ενικής Συνομοσπονδίας θυμάτων Πολέ
μου σχετικά μέ τήν έτοιμαζόμενη διάλυση 
άπό μέρους του κράτους του σωματείου

’Αναπήρων Πατρών. Ή  προσπάθεια αυτή* 
του κράτους καθώς είνε γνωστό δέν »Ινε ή 
πρώτη. Μιά σειρά άπό τέτοιες διαλύσεις 
έχουν πραγματοποιηθεί ώς τά τώρα είς βά
ρος άλλων σωματείων. Οί συνδικαλιστικές 
έλευθερίες, πού καταχτήθηκαν μέ ποταμούς 
αίματος τών έργαζομένων, γίνονται κλω- 
τσοσκοδφι στή διάθεση του πρώτου χαφιέ. 
Ό  «Λυτρωμός» θεωρεί ΰπυχρέωσή του νά 
ύψώσει κ’ αυτός τήν άσθενική φωνή δια
μαρτυρίας του ενάντια στήν έτοιμαξόμενη 
καινούρια αυθαιρεσία.
Η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ΤΟΥ ΜΕΛΑ

Στό ρώτημα πού έθεσε τελευταία 
μιά απογευματινή Ιφημερίδα στούς δια
νοούμενους τού τόπου μας, ποια είναι ή 
ωραιότερη ελληνική λέξη, ό γνωστός 
πνευματικός λακές τής ρωμέϊκης μπουρ
ζουαζίας Σπύρος Μελάς ή Φορτούνιο 
απάντησε «χωρίς δισταγμό».

— ’Ελευθερία !
Καί τήν έπανάλαβε ακόμα δυο φ ο

ρές μέ συγκίνηση...
Γιά τό περιεχόμενο δμως τής λέξης 

αυτής δέ μάς είπε τίποτα, μά κι’ άν 
μάς έλεγε, θά τό έκανε αυτή τή φορά 
μέ μεγάλο δισταγμό. Γιατί τί εννοεί 
μέ τήν περίφημη «ελευθερία» του, τό 
ξέρουμε. Είναι αυτή ή ίδια ή «ελευθε
ρία» πού χρόνια τιόρα μάς σερβίρουν οί 
στυλοβάτες τού αστισμού. Ναί. Είναι ή 
«ελευθερία» τού αφέντη— εκμεταλευτή 
πού στ’ ό'νομά της ρουφάει τό αίμα τού 
καταπιεζόμενου, τού σκλάβου εργάτη καί 
αγρότη καί τόν στέλνει πέρα στά «πεδία» 
τής σφαγής, γιά νά γεμίζει τά χρηματο
κιβώτιά του. Κι’ ό Μελάς, σάν «ίδεο- 
λόγος» λιβανιστής τής τάξης του, δέ 
μπορεί, παρά αυτή τήν «ελευθερία» θά 
διαφεντεύει...
ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ

Ή  συνηθισμένη φρασεολογία πού χρη
σιμοποιούνε οί δυο κύριες άντιμαχόμε- 
νες επαναστατικές παρατάξεις, γιά νά 
χτυπά ή μιά τήν άλλη, είναι τό γνωστό 
τροπάρι τού χαφιεδισμού, τού άρχειο- 
φασισμού, τού σταλινικού γραφειοκρα- 
τισμού, τού άντεπαναστατισμού καί ό
λων τών είς— μού, πού έχουν πομπώδι- 
κο μόνο ήχο καί τίποτ’ άλλο. Κι’ ανά
μεσα στις καθιερωμένες αυτές λέξεις έ
χουμε καί τις ανεπίσημες, γεμάτες μάγ



168 ΛΥΤΡΩΜΟΣ

κικη χάρη, πού θά τις ζήλευε καί τό 
πιο φίνο «άδερφάκι» τού Ψυρρή, όπως 
«ό μπιλλιετάκιας», ό «φαλτσέτας» κ. ά.

Τι να πρωτοπούμε για τό κατάντημα 
αυτό τής επαναστατικής τακτικής; "Ε 
νας εργάτης μπαίνοντας για πρώτη φο
ρά στό κίνημα σαν ειλικρινής επαναστά
της, πού βάζει για σκοπό τής ζωής του 
την απολύτρωση τής τάξης του απ ’ τα 
δεσμά τού καπιταλισμού, πρέπει, άν δεν 
απογοητευτεί γρήγορα, να γίνει δυό φ ο
ρές ακόμα επαναστάτης άντικρύζοντας 
αυτή τήν αθλιότητα, πούχει γεννήσει ή 
παραταξική διαμάχη. "Ανθρωποι πού 
άγωνίζουνται για τον ίδιο σκοπό, μέ τά 
ϊδια ιδανικά, αντί νά σκεφτοΰν ήρεμα, 
πώς πιότερο από κάθε φορά σήμερα, 
πού οργιάζει ή αντίδραση, επιβάλλεται 
νά είναι ενωμένοι στήν πάλη ενάντια 
στόν κοινό εχθρό, έχουν δημιουργήσει 
άνάμεσά τους μιά τέτοια ατμόσφαιρα 
μίσους κι’ εμπάθειας, πού ο ταξικός χα- 
ρ ιχτήρας τού αγώνα μεταβάλλεται σέ 
παρ ιταξικό !

Κάθε πραγματικός επαναστάτης πρέ
πει νά χτυπάει αυτή τήν κατάσταση.
ΟΙ ΧΡΕΟ ΚΟ Π Η Μ ΕΝ ΕΣ ΑΞ ΙΕΣ πού 
δεν μπορούν νά συγκρατίσουν τήνζωήμέ 
τά έφθαρμένα τους ιδανικά τόβαλαν στά 
σοβαρά νά περιορίσουνε τήν λεφτεριά 
τής σκέψης.Ή  άποκάληψη τής αλήθειας, 
τούς φοβίζη τρομερά, συνηθίσανε στήν 
ψευτιά καί νά κρατάνε τό λαό στό σκο
τάδι" εμείς από καθήκον ενισχύουμε 
τήν τυπική διαμαρτυρία γιά τήν τρα- 
μπούκικη καταπάτηση τής λεφτεριάς 
τής σκέψης καί τούτο χωρίς νά πι- 
στέβουμε πώς οι κύριοι αύιοί θά νοια- 
σθούν καί θά συμορφωθούν μέ τις σχε
τικές διατάξεις τού Συντάγματος στήν 
προκειμένη περίπτωσι. Μιά πού τό Σύν
ταγμα είνε δικό τους και οι διατάξεις 
του θίγουν τήν ϊδια τους τήν τάξη. Τό
τε τις γράφουν στά παλιά τους τά πα
πούτσια, καί πιστέβουμε πώς μ’ αυτές 
τους τις πράξεις φέρνουν τό αντίθετο α
ποτέλεσμα. Δημοσιεύουμε καί μιά σχετική 
διαμαρτυρία."

Τις ήμερες αύτέτ, κατόπιν εντολής τής 
Ίεράς Συνόδου και τής Εισαγγελίας, ή

άστυνομία έκαμε επιδρομή εις τά βιβλιο
πωλεία καί κατέσχεσε τό βιβλίο του Κώ
στα Ά π έκ α : «Ή  ’Αληθινή Ιστορία τής 
’Εκκλησίας» τό όποιον ανεξάρτητα άπό τή 
μέθοδο πού χρησιμοποιεί βρίσκεται μέσα 
σέ α υ σ τ η ρ ά  επιστημονικά πλαίσια καί 
αντιμετωπίζει μέ άντικειμενικά κριτήρια τό 
ρόλο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος στούς 
κοινωνικούς άγώνες.

Κατόπιν τής νέας αυτής αυθαιρεσίας, ή 
όποια έρχεται ώς συνέχεια σειράς προη
γουμένων γίνεται φανερό, δτι ή ελευθερία 
τής σκέψης μπήκε ύπό διωγμόν μέσα στά 
πλαίσια τής Ελληνικής Δημοκρατίας 

Οί ΰπογραφόμενοι διαμορτυρόμεθα μέ 
τόν πιό έντονο τρόπο καί άπαιτοΰμε τήν 
ελεύθερη κυκλοφορία του βιβλίου, τήν επι
στροφή των κατασχεθέντων καί τήν κατά
παυση κάθε ενέργειας ή όποια στρέφεται 
εναντίον τής ελευθερίας 'τής σκέψης.
Π. Γκίκας, Γ. Κορδάτος, Δ. Γληνός, Α . 

Πανσέληνος. Δημ. Πουρνάρας, Γ. Βι- 
τσώρης, Ν. Κατηφόρης, Μ. Κατσουνω- 
τός, Βάσσος Βαρικας, Άνδρέας Ζευ
γάς, Σ. Σωμερίτης, Χρ. Καλογιάννης, 
θ . Τσαβέας, θ .  Παπακωνσταντίνου.
Ν. Καρβούνης, Ν. Σύριος.

ΛΑΘΗ. Παρά τις διορθώσεις, πού κάναμε, 
ό τυπογράφος ωστόσο έμεινε άδιόρθωτος, 
άφίνοντας μερικά νά περάσουν άπαρατή- 
ρητα.

Νά διαβαστεί: 
στήν σελ. 130 στόν 7 στοίχο νίκη

» » » » 26 τους τυφλοπόντικας
» » » 7 » τή στράτα μας
» » » » 37 » κοπιαστική
» » » 2ερη στήλη 1 στοίχο, πιστέ

ψει χα'ι μεΐς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

θ εμ , Κ ορνέρου — «Σ π ιν α λ ό γ γ α » .— 
Κ.’Α ργυ ρή— «Λ ειτου ργίες»,π οιή μ ατα , 
Φ ωτίου Γκίνη— « Ή  δίκη τής Τρίτης 
Διεθνούς».

Τίτου Α ινεία—  «Τ ίπ οτα  ά π ’ τό  
τίπ οτα», π οιή ματα.
Μ άκη Γ. Κόκκινου, Σ τοχ α σ μ οί ένός 
γρα φ ιά  (ποιήματα)
Λ. Τ ρ ότσ κ υ — Ή  Σοβιετική Ο ικονο
μία κινδυνεύει.
Ε λληνική Βιβλιογραφική καί βιβλιο- 
φιλική έπιθεώρησης Ιον  και 2ον.
Κ. Ά π έ κ α :  Ή  αληθινή ιστορία τής 
’ Εκκλησίας.
Π. Π ικρού: « ’Α π ’ τόν κόσμ ο πού φεύ
γει Σ τόν  κόσμ ο πού έρχεται».

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Κ Α Ρ Λ  Κ Α Ο Υ Τ Σ Κ Ι  
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Α '.

II Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Τ Η Τ Α  ΤΟ Υ  
ΙΗ Σ Ο Υ

Τό έργο είναι μοναδικό στό εί
δος του γιά τις πηγές τού Χριστια
νισμού στό φ ώς τοΰ ιστορικού υ
λισμού καί συμπ/,ηρώνει ένα κενό 
τής μαρξιστικής φιλολογίας. 

Π Ο Υ Λ ΙΕ Τ Α Ι Δ Ρ Χ . 10 
Στόν εκδότη :

Γ. Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ

’ Αθήναι— Σταδίου 60 
Στις επαρχίες στά Πρακτορεία

εφημερίδων Εταιρείας Ελληνι
κού Τύπου.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ

“ 8. 8ΙΚ0Π0Υ Λ0Σ,,
ΚΕΝ ΤΡΙΚΟΝ  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α

‘ Ο δ ό ς  Α ίό λ ο υ ί7 (Γω νία  Έ ρ μ ου )

ΑΘ Η Ν ΑΙ

Γραφική ύλη εις πλουσίαν 
συλλογήν 

Τυπογραφικοί —  βιβλιοδετικαί 
έργασίαι 

Κατασκευή σφραγίδων

Π Λ Ο Υ Σ Ι Α  
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  

Κ Α Τ Α Σ Τ Ι Χ Ω Ν

Στό Πρωτοπορειακό βιβλιοπωλείο ”Α -
Δίαβάστε το βιβλίο καδημίας 66 θά βρήτε δλες τις Μαρξι

στικές εκδόσεις.
01 «  Ε Τ [(Χ Υ Ο Ο Τ Ο ,τ ε ζ >:> 1) Τρότσκυ: Ή  Σοβιετική οικονομία

κινδυνεύει.

'Η  Συνταχτική επιτροπή γιά τό περιεχόμενο τών ρεκλαμών δεν φέρει καμιά ευθύνη.


