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Σ Η Μ .— Τό επόμενο τεύχος ιού «Ρυθμού» θά  κυκλοφορήσει κα
νονικά στις 15 τού Φλεβάρη (1934).

Παρακαλούμε δσους καθυστερούν συνδρομές νά μάς τις στείλουν 
τό ταχύτερο.

Ο Ρ Α Τ Ι Ο Σ  Φ Λ Α Κ Κ Ο Σ

ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΘΑΠΑΙΡΝΕ ΤΟ ΒΕΡΓΙΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
(ΒΙΒΛ. Α I Ω ΔΗ  3)

'Η θεά, τής Κύπρου ή δέσποινα, 
κ ’ οί άδερφοί τής Ε λένης, π ’ άστρα  λάμπουνε, 
καί ό Α ίολος, δλους δένοντας 
τούς ανέμους, έχτός άπό τό Ζέφυρο,

άμποτε, ώ πλοίο, νά γίνουνε 
σ ’ έσέ όδηγοί, πού τόν έμπιστεμένο σου 
μου οφείλεις τό Βεργίλιό μου· 
παρακαλώ , δώσε καί πάλι άπείραχτο.

Τό ά λ λ ο  μ ισ ό  τής ζήσης  μ ο υ  
στις  ’ Α τ τ ικ έ ς  τις δχτες, π ρ ο φ υ λ ά γ ο ν τ α ς .
Στά στήθη σιδερόξυλο
θαχε τριγύρω αύτός καί τριπλό χάλκωμα,

πού πρώτος εμπιστεύτηκε 
στ ' άγριο κύμα βαρκούλα εύκολοσύντριφτη, 
κι’ ούτε τό Λίβα έσκιάχτηκε 
τό γοργό, στό Βοριά πού ενάντια μάχεται,

Δ Ε Κ ΕΜ ΒΡ Η Σ ΤΟΥ 1933 , ΓΕ Ν Α Ρ Η Σ ΤΟΥ 1 93 4  ΧΡΟ Ν. 2 ΦΥΛ. 4 -5
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κι’ ούτε τις Ύ ά δες τις φριχτές, 
ή τοΟ Νοτιά τό μάνισμα, πού ανώτερος 
μές στον Ά δρ εία  κανένας του 
δέ βρίσκεται, τό πέλαο τρικυμίζοντας

καθώς καί γαληνεύοντας.
Ποιό θάνατο φοβήθηκε οποίος κοίταξε 
στεγνά μέ μάτια τέρατα 
νά κολυμπούν ; Τό φουσκωμένο πέλαγο

καί των Ά κροκεραύνιων 
τούς υφάλους, μέ τήν άπαίσια φήμη τους ; 
Μ άταια ό θεός ό πάνσοφος 
μέ τόν 'Ωκεανό τή γης έχώρησε,

μιά καί καράβια βέβηλα 
τούς δρόμους τούς άπάτητους διαβαίνουνε.
Τό παν τολμώντας ό άνθρωπος, 
όρμάει άνόσια σ ’ δ,τι ά π α γορεύ ετα ι:

τοϋ Ίαπετοΰ τό άιρόμητο 
τό παιδί τή φωτιά στόν κόσμον έφερε 
μέ τή φριχτήν άπάτη του.
Στερνά ά π ’ αύτή, πού ά π ’ τόν αιθέρα έκλέφτηκε,

λιγνώτη, άρρώστιες πάμπολλες 
έπέσανε στή γη, κ’ ή άνάγκη ή άργόπορη 
του χωριστή του θάνατου, 
τά βήματά του έτάχυνε. Κι’ δ Δ α ίδαλος

γνώση του άδειου έγέφτηκε 
του άγέρα, μέ φτερά πού δέ δοθήκανε 
στόν άνθρωπο κ’ έπέρασε 
μές στόν Ά χ α ίροντα  ό 'Ηρακλής. Δέν έμεινε

γιά τούς θνητούς άδύνατο· 
ώς καί τά ούράνια, άπό μωρία, γυρεύουμε, 
κι’ ούτε μέ τις κακίες μας 
τ ’ άστροπελέκια ό Δ ίας νά πάψη άφίνουμε.

Μ ετ. ΓΕΡ. Σ Π Α Τ Λ Λ Α Σ

ΡΥΘΜΟΣ 1

Χ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ι Ν Ο  Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Α

Μέ χωρίς φωτοχυσίες, μέ χωρίς ήχους, 
βρέχει, «έπί δικαίους καί άδικους»... 
βρέχει στήν πλατεία, στή φυλακή,
— οικουμενική βροχή, εύαγγελική.

Βρέχει στούς χρησμούς του Καζαμία 
(«Τροπή τοΟ καιρού πρός νότον...τρικυμία».. 
Βρέχει στά  βαγόνια (ώ εύθυμία !) 
πού γυρνάνε ά π ’ τά Ν οσοκομεία.

Βρέχει—τυπικά, μέ δίχως σημασία.
Βρέχει στις μαθήτρες σου, γαζία .
Βρέχει στά  νερά, βρέχει στά  φύτρα, 
βρέχει στις γαζίες σου, μαθήτρα !

Χινοπωρινές Ισημερίες.
Οΐ βροχές κ’ οί Τριγωνομετρίες...
Καί νά μή μπορώ (ώ μέ συ γ χ ω ρεϊς !) 
νά σου μάθω έκεΐνα πού άπορεΐς !

(Σ τ ’ ουρανού τή μάταιην άγκαλ'ιά, 
τρίγωνο, τά έξόριστα πουλιά.
Σ τ ’ ούρανοΰ τόν κύκλο κατεβαίνει 
τής βροχής ή συνεφαπτομένη...)

Αύριο Κυριακή. Κανείς, κανείς,
άλλο  άπό «γνωστούς», καί «συγγενείς»...
Κρίμας τή χαρά, κρΐμας τή σχ ό λ η !
Ποιόν θ’ άφήσουνε νά πάη στό περιβόλι,

πού θά πηγαινόρχεται, σκυφτός 
στόν σταχτί τό μουσαμά του Α ύ τ ό ς !
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MODES
’ Αφιερωμένο στο φίλο κ. Βίκτ. Π απαδάκη.

Που τήν είδα ; Συλλογίζομαι άν στους δρόμους 
τήν άντίκρυσα ποτές μου ή σ τ 5 αστέρια, 
τούς χυτούς της — φέρνει ή ιδέα μου— τούς ώμους 
δίχως χέρια.

Δίχως χέρια! Τό μάτι της γυαλένιο 
— ας μη μ’ έβλεπε— μ’ έθώρει, κι’ ήταν τ’ δντι 
ρόδο ψεύτικο τό γέλιο τη ς—κερένιο — 
καί τό δόντι.

Τήν στοχάζομαι. eH φωνή της λές μου έμίλει 
ριγηλή— σάν μεσ’ σέ δνειρο. Καί τ ’ δμμα 
ήταν τρόμος, σπ ασμός τρίγωνος τά χείλη 
καί τό στόμα.

Τ ’ ήταν ; Πνεύμα ; Μήν φιαγμένη ήταν ώϊμένα 
ύποπτεύομαι—καί τρέμω νοερά μου — 
ά π ’ τό ϊδιο ύλικό πουναι φιαγμένα 
τά δνειρά μου.

’Ά χ  πώς τρ έμ ω ! Ό  νους μου πάει σ ιδέες πλήθος 
σέ μπαμπάκια καί χαρτόνια — ό νους μου βάνει 
γεμισμένο τη; μήν ήτανε τό στήθος 
μέ ροκάνι.

Ώ  Κυρά μου— ’Ά γ γ ελ ε  σύ —των μειράκιων 
πώχεις τό γέλιο—ώ χαύνη κόρη των πνευμάτων, 
σέ μιά βιτρίνα σ ’ έχουν στήσει γυναικείων 
φ ορεμάτω ν !...

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΣΚΑΡΙ.Μ ΠΛΣ
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Η ΚΥΡΙΑ 
Ο ΣΥΓΡΑΦΕΑΣ 
ΚΙ’ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Τήν εποχή πού μού συνέβηκαν τά παρακάτω, καθόμουνα οέ 
ξενοδοχείο κεντρικά πού ό θόρυβος του δρόμου βαστοΰσε ως τά με
σάνυχτα. Είχα διαλέξει δωμάτιο στο τέταρτο πάτωμα για πιο ήστ'- 
χία, έγραφα τότε τό τετράπραχτο δράμα μου «Ή  'Αμαρτωλή». Οί 
δνό πράξεις είχαν γραφτεί, ζύγωνα στό ζουμί τής δλης υπόθεσης, ε
κεί πού έπρεπε να βάλω κουράγιο για να τό πετύχω πιό συγκλονι
στικό. Παράγγειλα να μή μέ ανησυχούνε, δλη μέρα δούλεβα, μονα
χά δυύ— τρεΤς ώρες μού έμεναν για έξω. Κάτι δμως έλειπε, τό κα
ταλάβαινα καλά, δυσκολεβόμουν να βρω κάπιο γερό τέλος. Στην 
αρχή δεν έδωσα σημασία, έλεγα κιόλας πώς άφτό είναι άπ’ τά συνη
θισμένα καί βέβαια πού θά σκοντάψει κανείς κάπου δταν γράφει. 
Μ à να δμως, τελεία δεν κατάφερνα να προχωρήσω σπιθαμή. Μή 
γελάτε έπρεπε νά σάς είχα εσάς, να έβλεπα τί θά κάνατε τήν Κική 
μου, έναν τύπο διεφταρμένης νέας- ορίστε τήν τοποθέτησα στό α
στυνομικό τμήμα, τήν πιάσανε νά ξεπλανέβει αθώα κορίτσια, φαν
ταστείτε χάλια. « Έ  κ’ έπειτα;» Καί σκεφτόμουνα κι άνακάτεβα τά 
χαρτιά μου, κάθε τόσο έκοβα βόλτες στήν κάμαρη. «’Ά χ, μά δεν 
μπορεί», μονολογούσα, «θά τό τελειώσω, άφτό δά έλειπε τώρα πού 
τό κοντέβω, τώρα πού πήρα τήν υπόσχεση τού κ. διεφθυντή τής 
«Σκηνής» για τό άνέβασμά του, νά τ’ άφησα) δίχως τέλος. «ΙΙάλι 
έπεφτα μέ τά μούτρα στή δουλιά. Τίποτα δμως, «ό διάολος νά 
πάρει δεν είμαι ικανός για τήν παραμικρή δουλιά, μάλιστα, μή βρε
θεί ψΐ'χή καί ξεστομίσει τ’ άντίθετο, τό καλό πού τής θέλω, θά τά 
βρει σκούρα μαζί μου,» μούγκριζα βροντόντας τό τραπέζι.

Τήν ώρα κείνη χτύπησαν τήν πόρτα μου, μπήκε μέσα ό καμα
ριέρης. «Κάπια κυρία μέ ζητούσε, επιθυμούσε πολύ νά μέ γνωρίσει, 
νά σφίξει τό χέρι τού συγραφέα Μπλάρη ήθελε». «Στα κομάτια κι’ 
άφτή κι ό συγραφέας Μπλάρης», ούρλιαζα κόκινος σαν άστακός. Μά
λιστα σηκώθηκα καί πήγα ίσια καταπάνω στον καμαριέρη, ενα νέο 
ξανθό, μέ θολά γαλανά μάτια. Τούτος ό φουκαράς τά χρειάστηκε,πή
γε δυό βήματα πίσω, κοντοστεκότανε μέ πιασμένη τήν άναπνοή. Τόν 
είδα έτσι κακομοίρικο, λυπήθηκα, ρώτησα μαλακωμένα. «ΙΙοιύ δνο- 
μα έδωσε;» «Δηλαδή ή κυρίας ’Όνομα δέν είχε δώσει, ήταν δμως μιά 
κυρία καθώς πρέπει, καλοντυμένη». «Τό ϊδιο μού κάνει, για μένα 
είναι μιά βρωμερή, άδύνατο νά τή δεχτώ, ας γνωρίσει όλους τούς 
συγραφεΐς τού τόπου, τό Μπλάρη ας τόν άγνοήσει. Ναί, ναί, τήν 
παρακαλοΰσα πολύ». Ό  καμαριέρης έφυγε.

Χέ, άκούς εκεί χάλια, ζητούσαν κι άγνωστες καλοντυμένες κυ
ρίες νά γνωρίσουν τό υποκείμενό μου, τό άθλιο αυτό οντάριο πού 
τού ήταν άδύνατο νά δώσει τέλος στό ιιηδαμινό του δράμα— ό-
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λ ο ένα και πλήθαιναν τα βάσανα. ’Έπεσα πάλι στοχαστικά στο τρα
πέζι, έσφιγγα τά μηνίγγια μου τάχα μή ξεζουμιστούν οί ιδέες, τάχα 
μή κι αναπάντεχα οραματιστώ το τέλος τού έργου.

ΙΙολλές ώρες πέρασαν έτσι.
Στιγμές— στιγμές σηκιονόμουν καί περπατούσα απ’ τή μια άκρη 

ώς την άλλη της κάμαρας, πήγαινα άπ’ τό παράθυρο στην πόρτα 
καί πάλι πίσω, τά νέβρα μου μοιάζαν εξαιρετικά. Κάτω στο πάτω
μα σκηματίστηκε γυαλιστερή άσπρη γραμμή ώς το παράθυ
ρο, οί άγνωστοί μου άνθρωποι πού περπάτησαν σέ διάφορες εποχές 
στο ϊδιο μέρος αφήσανε χνάρια πού μέ τις δικές μου πατημασιές 
ξεκαθάριζαν πιο πολύ. Σκέφτηκα τούς άγνωστους άφτούς, πού ποιος 
ξέρει από ποιές περιστάσεις πέρασαν για λίγο απ’ τύ ϊδιο άφτό 
δωμάτιο, πού κοιμήθηκαν στο ϊδιο κείνο κρεβάτι. Τάχα κανένα 
ζεβγαράκι νειοπαντρεμένων έ; ί'σως κι <ί τμηματάρχης τής δείνα 
Τράπεζας νά κουβάλησε δώ τον έρωτά του μέ τή δαχτυλογράφο.

Στεκόμουνα μπροστά στό παράθυρο πίεζα τή μύτη μου στό τζά
μι, τή ζουλούσα πού νά πονέσει, κοιτάζοντας χαμηλά' χαμηλά μό
λις διέκρινα μέρος άπ’ τήν κίνηση τού δρόμου, μερικά κεφά
λια βιαστικών ανθρώπων πού διασταβρωνόντουσαν στό πεζοδρόμιο, 
τή σκεπή τών τράμ καί λεωφορείων. Τά τράμ περνώντας δημιουρ
γούσαν κουραστικό θόρυβο, τρίζανε τά τζάμια στό πέρασμά 
τους γιά ένα διάστημα ώσπου νά στρίψουνε στή γωνία. ’Απέναντι 
ήτανε σειρά από ψηλά ξενοδοχεία, σκουροβαμένα, ποτέ δέν 
έμαθα τί είδους άνθρωποι κάθουνταν στις κάμαρές τους. Σ ’ ένα 
μπαλκόνι έβλεπα απλωμένα σέ σκοινάκι κάμποσα χρωματιστά πανιά, 
πότε—πότε κάπιο κεφάλι παραμέριζε μιά κουρτίνα καί κοίταζε κι 
άφτό χαμηλά

Τό μεσημέρι, καθώς δέ στεκόταν πιθανό πώς θά τέλειωνα τή δου- 
λιά, ετοιμάστηκα γιά νά βγώ. Στό διάδρομο άντίκρυσα τον καμαριέ
ρη πάλι, βαστούσε τώρα μπουκέτο, μέ ζύγωσε μέ ματιές χαμο
γελαστές. «Γιιί τό συγραφέα Μπλάρη παράγγειλε ή κυρία», ειπε. 
Ό ρθά κοφτσ μού προσφέρ ιν άνθοδέσμες, λάβαινα δώρα δίχως νά 
ξέρω γιατί, δμως ή πε'ρηφάνεια δέ μ’ έμπλεξε στά δίχτυα της. Νέ- 
βριασα ώς τις άκρες τών ποδιών μου.«Ειδοποίησε τήν κυρία πώς μού 
είναι ολότελα συχαμερή ή παρουσία της, ειδοποίησέ την άκόμα πώς 
ποτέ δέν είδαν τά μάτια μου τριαντάφυλλα πιο κακομοίρικα, τύ δί 
χως άλλο τ’ αγόρασε γιά ένα τάλληρο, ώ, ακριβώς, τής τά πετούσα 
κατάμουτρα. Καί, καί θά τήν μπατσίσω τήν κυρία άφτή, ναί !»

Κατέβηκα τις σκάλες μέ τό αίμα άνεβασμένο στό κεφάλι μου, 
δέν καταδέχτηκα ούτε τό Γάλλο Πρόξενο νά χαιρετήσω πού ανεβαί
νοντας άφτός μέ χαιρέτησε μ’ εβγένεια. «Στό διάολο δλα τά προ
ξενεία τής υφηλίου», μουρμούρισα, «δέ μ’ ενδιαφέρει αν έχει σοβα
ρές διπλωματικές περιπλοκές ή πρόκλησή μου, γιά μένα μόνο ένας 
σκοπός υπάρχει, νά βρώ τό τέλος τού έργου».

Στό χώλ απαντήθηκα μέ μιά νέα κυρία πού κάπιον περίμενε όρ
θια. Περνώντας πρόσεξα πώς μέ κοίταξε στά μάτια περίεργα, «έ, εί
χαν καμιά μάρκα άφτά μου τά δυο μάτια καί τά κοιτάζανε μέ τόση
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αναίδεια, εϊχαν καμιά μάρκα ; Δέ θά μ’ άφηναν δηλαδή νά ησυχά
σω ;» Ζήτησα τήν αλληλογραφία μου καί βγήκα στό δρόμο μιέ θυμω
μένο βιαστικό βάδισμα. Μπήκα στό πρώτο λεωφορείο πού στάθηκε 
στή στάση, αδιάφορος γιιί δπου θά μέ πήγαινε, παίρνοντας εισιτή
ριο γιά τέρμα. Μπόρεσα καί ξετρύπωσα θέση. Δίπλα μου καθό
ταν χοντρός άνθρωπος, ολόκληρος μύριζε μπακαλίστικη μυ
ρουδιά" ένα παχύδερμο ζωντανό έκεϊ, πούνιωθα στό μπούτι μου τή 
ζεστασιά του καί μού ερχόταν νά φτύσο). Στριμωχνόμουν δσο στε
κόταν έφκολο μακριά του γιά νά γλυτώσω άπ’ τήν άσκημή του ε
παφή, μά μπά, τούτος έλεγες κιάπό πείσμα άπλωνε τις αρίδες του, 
κάτι ιυς εκεί κάτω τάβλες, πού δέν ήξερε κι ό ϊδιος πού νά τις οί- 
κονομίσει. Φορούσε στή μελιτζανιά μύτη του γυαλιά, διάβαζε τή φυλ- 
λάδα « ’Ακρόπολη» κι δλο άλλαζε σελίδα, άδιαφορόντας άν τά φύλ
λα. της άγγιζαν τά φρύδια μου. Σωστός έκεΐ πενηντάρης σατα
νάς, πού άκουγα ολοένα νά ξεθυμαίνουν τά ρουθούνια του σάν α
τμομηχανή. Σέ τούτο τό αναμεταξύ τό λεωφορείο γιόμισε κι άλλο 
κόσμο, ήταν αδύνατο καί ν’ αλλάξει λιγουλάκι θέση κανείς. Στον 
είσπράχτορα έκανα πολλές παρατηρήσεις, δέν υπήρχε λόγος νά μπά
ζει στ’ αμάξι του τόση ανθρωποθάλασσα. «Γενικά τούς άρεσε νά 
στριμώχνουν τον κόσμο δίχως ντροπή, δίχως διάκριση» τού φώναξα 
θυμωμένος πιά στά καλά. Ό  είσπράχτορσς, ένα κατακόκινο μούτρο 
σά στουπί στό μεθήσι εγγλέζικος μούτσος, μέ μάτια τσιμπλιασμένα, 
γύρισε απότομα λέγοντάς μου αναιδέστατα.

«Πάρτε εδώ τά ρέστα σας, στό τέλος - τέλος κανείς δέν σάς 
είπε ν’ ανεβείτε, νά ή στάση κατεβεΐτε, δέν υπάρχει λόγος γιά σκά
σιμο κσρδιάς».

Καί χτυπόντας μέ νέβρο τό κουδουνάκι προχώρησε. 'Έμεινα ά
φωνος από δ,τι άκουσα. Μή δέν εϊμουν εγώ πού δεχόμουνα έπι- 

’ σκέψεις από άγνωστες καλοντυμένες κυρίες; Μή εγώ ό ϊδιος δέν 
πετούσα μέ περιφρόνηση προσφορές καί μπουκέτα; Γιά άλλη μιά 
φορά τό αίμα μου εβατ|>ε τό πρόσωπο, σύγκορμα ταράχτηκα σά νά 
δέχτηκα κατακέφαλα μπάτσο. Νά μή μπορείς ν’ αποτελειώσεις ένα 
δράμα νά έχεις τήν Κική σου κλειδωμένη ,στό τμήμα τόσες ώρες 
καί νά σού μπαίνει στό ρουθούνι, ποιός ; Τούτος έκεΐ ό μηδαμη- 
νός, ό μεθησμένος μούτσος, τό ξύλον άπελέκυτον! ’Έ , μά δχι, άν 
ήθελα λίγο νά σταθώ στό ύψος μου, σάν άνθρωπος πού δη
μιουργούσε ολόκληρα τετράπραχτα δράματα, έπρεπε νά τούδινα ένα 
μάθημα. Καθιός μού γύρισε τις πλάτες, σηκώνουμαι, τον αρπάζω 
άπ’ τό γιακά, ολότελα έξω τού έαφτοΰ μου.

«Γιά έλα δώ, παλιομασκαρά, τί είπες, σέ ποιόν μίλησες έτσι; 
Μήπως νόμισες πώς έχεις νά κάνεις μέ κανέναν τής σάρας καί τής 
μάρας σου; έ ; έ ; Κοίτα καλά βρέ, κοίτα καλά!».

Καθώς τον βαστούσα ολοένα άπ’ τό γιακά, τον πηγαινόφερα δώ
θε-κείθε, ένα χαμένο άγροΐκο, πού τά χνώτα του βρωμούσαν κλει
σούρα. Ό  μούτσος τά χρειάστηκε, κύριος οιδε αν δέ μέ πέρασε γιά 
παλαβό, οί άλλοι επιβάτες πήραν τό μέρος μου. Δημιουργήθηκε 
φασαρία, δλοι σηκωθήκανε φωνάζοντας άγρια, δέν ξέραν κι οί ίδιοι



:108 ΡΥΘΜΟΣ =

τί ζητούσαν, απέξω στό πεζοδρόμιο μας μυριστήκανε, πολλοί μας 
παρακολουθούσαν τρέχοντας.

Στην πρώτη στάση μπόρεσα καί κατέβηκα, τόσκασα μέσ’ στο 
πλήθος του κόσμου, γλυτώνοντας από μεγαλύτερους μπελάδες. Ά -  
κοΰς εκεί νάχεις εσύ τούς θυμούς σου, να δυσκολέβεσαι ν’  αποτελειώ
σεις ένα δραματάκι, καί να σου παρουσιάζουνται όλοι εκείνοι οί τυ
χαίοι, οί μπαγάσιδες, για να πεις τη λέξη πού τούς χρειαζόταν, νά 
σέ συγχίζουν, θολώνοντάς σου κάθε ωραία σκέψη, κάθε φράση ο- 
νειρεφτή. ’Απελπισία. Δεν είναι κοινωνία άφτή, δεν είναι κράτος, 
πιος αφήνουν δλους τούτους να περιφέρνουνται λέφτεροι ; Ναι, ναί, 
πρέπει κανείς νά γράψει κάτι για τα διάφορα αίσχη, ένα άρθρο με 
τίτλο «Σεβαστείτε βρε τό νοήμον κοινόν!» Μάλιστα, σαν εφκαιρή- 
σω, σίγουρα θά καταπιαστώ με κάτι τέτοιο.

Προχώρησα με μάβρες σκέψεις κ’ έφτασα στο καφενεδάκι τού 
Μουσείου. Κάθισα, ό καιρός ήταν ήμερος, φθινοπωριάτικη λια
κάδα, γύρω ηχούσανε κομάτια από κουβέντες, κελαϊδητά από πασί- 
χαρα γέλια. Ό  ήλιος καφτός, διαπερνούσε τό ύφασμα, φτά
νοντας τή σάρκα πού τής ζωήρεβε τό αιμα. Μεγάλο στρώμα α
πό μύγες, πού μυρίστηκαν τό ζύγωμα τού χειμώνα, ήταν απλωμένο 
παντού, παιχνίδιζαν στόν αέρα, στό χώμα, κυκλοφορούσαν ώς καί 
στούς ανθρώπους απάνω. Καθόμουνα στό τραπεζάκι καί κοίταζα α
πέναντι μου πού παίζαν μερικά παιδάκια. ΙΙαρέκει παραμάνες μέ τα 
μπεμπεδίστικα αμαξάκια τους βαστούσαν βυζασταρούδια. Ξένη 
δασκάλα μέ ωραίες γάμπες, ξανθομαλοΰσα, διάβαζε προσεχτικά ένα 
βιβλίο.

Προσπάθησα νά ξεκαθαρίσω τις σκέψεις μου, νά τις βάλω σέ κά
ποιον υποφερτό ειρμό, νά μπορέσω καί γράψω μια δυό νέες σκηνές. 
Έβγαλα τα χαρτιά μου καί ρίχτηκα στη συλλογή. Τα κατάφερα κι’ 
άράδιασα κάμποσες σειρές, πεντέξη φράσεις δίχως νέβρο, δίχως στα
λιά έκφρασης, εϊμουνα όλότελα άπορροφημένσς στη δουλιά μου. 
Προσπαθούσα νά ξεχάσω την ωραία λιακάδα, νά μην ακούω καμιά 
μπεμπεδίστικη στριγγλιά, γιά μένα δέν υπήρχε άλλο απ’ τό μολυβά- 
κι μου πού άράδιαζε τά διανοήματά μου. 'Όπου άξαφνα καταλα
βαίνω κάτι νά μ’ ελκύει νά στρέψω πρός τά πίσω, κάτι νά μέ μα
γνητίζει, κάτι τό ακαθόριστο...αθέλητα γύρισα. Ειδα στό πλαγινό 
τραπεζάκι μια νέα κυρία πού δέν την καλοπρόσεξα όμως, πήρε τό 
μάτι μου πιος μέ κοίταζε έρεβνητικά σά νάθελε ν’ ανακαλύψει στό ά
τομό μου κάπιο γνωστό της. Θύμωσα, άπ’ τή φούρκα μου πισωγύρι
σα πάλι τις πλάτες, έσκυψα πιο πολύ στα χαρτιά μου. Χμ, μά τόρα 
δμως πάει, αντίο κι’ ή λιγοστή έμπνεφση, ήταν αδύνατο νά συνθέσω 
τό παραμικρό, δέν μπορούσα ν’ άνακαλύψω ούτε μια φράση αν
θρώπινη.

Ή  κυρία ξερόβηχε, άνοιγε καθώς άκουγσ τήν τσάντα της, φαί
νεται πώς θά φτιαχνόταν, έδειχνε μέ κάθε μέσο πώς ήθελε νά μού 
κινήσει τήν προσοχή.

Λοιπόν ακούω μια φωνή στό πλάι μου, μια έφχάριστη δροσερή 
φωνή, καλόηχη καί τρυφερή.
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«Συχωρέστε με κιόλας πού σάς ανησυχώ, θέλω νά πώ... τσσ, δη
λαδή νά μού πήτε... ουφ, ναί! εσείς δέν είστε δ κύριος Μπλάρης, ό 
συγραφέας Σάντρος Μπλάρης ; Ξέρετε, μού είπανε πιος είστε σείς, 
καταλαβαίνετε, σά νά σάς είδα καί πιο πριν στό ξενοδοχείο. Ναί;».

’Αναγκάστηκα νά προσέξω καλύτερα τό αναιδέστατο άφτό γύ
ναιο πού μ’ ενοχλούσε τόσο άσκημα σέ μιά στιγμή πνεβματικής δη
μιουργίας. ’Αμέσως αναγνώρισα κι’ εγώ τήν κυρία πού είχα δει στό 
χώλ τού ξενοδοχείου. ’Απάντησα πώς ορισμένα, εϊμουνα εγώ, κού
νησα μάλιστα τό κεφάλι μου πεντέξη φορές θυμωμένα, γιά νά μέ πι
στέψει καί πάψει τή φλυαρία. "β ς  κ’ εδώ δέ γλύτωνα άπ’ τήν αν
θρώπινη ενόχληση, δέ μ’ άφηναν ούτε δώ σέ ησυχία. Καί τί είχανε 
στό κάτω - κάτω νά μοιράσουν μέ τον κύριο Μπλάρη ; Τί τούς έκανε 
καί όπου τον μυρίζουνταν τόν κυνηγούσαν σά δημιίσιο ταμείο ; ’Α 
κούστε με όλοι εσείς, δέ μοιράζω αδερφέ χιλιάρικα, δέ θά σάς χαρί
σω οικόπεδα στή Κηφισιά, βάλτε το στό μυαλουδάκι σας άφτό, δ,τι 
έχω είναι ίδιοχτησία μου, πέρα ώς πέρα ίδιοχτησία μου.

«Ξέρετε κύριε... είμαι ξένη... δέν είναι παρά λίγες μέρες ποΰρθα 
στήν ’ Αθήνα σας, θά μέ συμπαθεΐστε γιά το θάρρος μου, μά.,.Έ γώ 
σάς ξέρω, ώ, σάς διαβάζω μ’ απληστία. ’Έχω καί τά βιβλία σας 
σπίτι μου, μάλιστα έχω δει καί τήν «Άργυρόμυγά» σας στό θέα
τρο τής πατρίδας μου. Ναί, σάς ξέρω πολύ καλά».

«’Ά , ώστε μέ ξέρετε πολύ καλά λοιπόν;» μούγγρισα κι’ ολοένα 
έσκυβα τά μάτια μου πιο χαμηλά στά χαρτιά μου. Τί ω ραία ! Ή  κυ
ρία ήταν έπαρχιώτισα, νόμιζε πώς ζοΰσε ακόμα στήν τάδε βουνοκορ
φή τής Θεσσαλίας, φλυάριζε μέ δποιον τής γούσταρε στό δρόμο, πι
πίλιζε τ’ δνοματάκι μου στό στόμα της σάν καραμέλλα βανίλιας, ήταν 
φανερό, τό ζώδιό μου ήταν νά τυραγνιέμαι δσο ζούσα, έπρεπε νά 
τόπαιρνα απόφαση.

«Μάλιστα κύριε Μπλάρη, μ’ αρέσετε, μέ τά δράματά σας δείχνε
τε τόν άνθρωπο τόν πολύπαθο, πού έζησε τήν πραματική ζωή, τε- 
λοσπάντων τό ύφος, τρελαίνουμαι γιά τό ύφος σας ! Χμ, μά τθέλω 
νά σάς πώ πώς κ’ εγώ βασανίστηκα στή ζωή, ναί, κύριε, ή ζωή πού 
δέ χάρηκα ωστόσο, μέ πότισε φαρμάκια, ·εκεΐ στήν πατρίδα πενθού
σε ή ψυχή μου’ δέν είχα έ'ναν άνθρωπο νά πώ τά όνειρά μου, τήν 
ιστορία μου, τούς καημούς μου. Βέβαια στά μάτια σας θά φαίνου- 
μαι γελοία, μά συμπαθεΐστε με, είμαι τόσο μόνη ! ’Από καιρό είχα 
τόν καημό νά σάς γνωρίσω, τό θεωρούσα όνειρο νά σάς δώ πραμα- 
τικά, καί νά, τό νομίζω ψέμα τόρα πού σάς μιλάω».

Σταμάτησε χαμηλώνοντας τά μάτια. ’Εγώ δέν έλεγα λέξη. Μά 
στό θεό της τί γύρεβε από μένα ; Ποιος τής είπε νά μέ ξετρυπώσει 
άπ’  τή μόνωσή μου καί νά τήν έχω τόρα νά μέ ζαλίζει μέ τις κου
βέντες της; Μήν καί νόμισε πώς τάχα θά περηφανεφτώ γιατί στά 
επαρχιώτικα νωθρά της μάτια νομίστικα γιά κατιτί; Κοπέλα μου 
άμε στό καλό, είμαι ικανός μόνος μου νά νιώσω τήν άξια μου, δέν 
έχω ανάγκη άπ’ τις άρλουμποδέστατες κριτικές σου. "Ενα πλάσμα 
συμπαθητικό, λεπτό, μέ χείλια επιθυμητά καί κανονικό ανάστημα— 
στό διάβολο, έ'ν’  αρκετά λαχταριστό προσωπάκι. Μά ήταν τόρα γιά
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μένα άφτές οι. σάχλες ; ’Άλλος ήταν ό προορισμός μου, ώ, καί βέ
βαια δεν εΐμουνα γώ έμποροϋπάλληλος για να φουσκιόνει ή ψυχή 
μου απ’ τά παινέματα της, ούτε κανένας φουκαράς συμπατριώτης της 
που λιγουρέβεται κάτι όμοιες περιπετειούλες. ’Ά ς  το πίστεβε μιά καί 
καλή.

’ Ορίστε όμως πού τόρα εξαιχίας της αντί οι φράσεις έφραδικές 
νά γιομίζαν τ<t χαρτιά μου ολοένα μουτζούρωνα κύκλους καί τετρά- 
γωνα, πρόσθετα κι άφαιρούσα φανταστικού; αριθμούς, έγραψα σω
στές τρεις φορές ολόκληρο τ’ αλφάβητο, ώσπου όπ’ τή νεβρική μου 
κρίση δίνω μιά στο μολύβι μου καί τό πετάω πέρα. «”Οχι, μ’ άκοΰ- 
τε ; ’Όχι ! Τά παρατούσα σύξυλα όλα, δε θάγραφα ούτε λέξη πιά, 
θά πήγαινα νά γινόμουν μουλαρέμπορος, στο κάτω - κάτω εΐν’ ιδιο
τροπία μου κύριοι, από μικρό παιδί συμπαθούσα τά μουλάρια, μή 
μού φέρνετε εμπόδια στην απόφασή μου».

«Μά κ’ εσείς κύριε Μπλάρη μοιάζετε σιίν κι’ εμένα», ξακολου- 
θοΰσε ή κυρία κι’ ολοένα πλησίαζε πιό σιμιί, ολοένα έπαιρνε προ- 
κλητικώτεοες πόζες. «Σάς βλέπω από πολλή ώρα, ναί, είστε συλλο
γισμένος βαθιά. Χμ, τάχα κανένα αίσθηματάκι... συ γνώμη, δηλαδή., 
τίποτε όμορφες σκέψεις; “Αχ ναί! τή ζηλέβω εκείνην πού σάς κάνει 
τόσο συλλογισμένο. ’Ά ς  μπορούσα κ’ εγώ νά ’ χω μιά όμοια χάρη, 
νά γνωρίσω άνθρωπο σαν κ’ εσάς για νιί αέ... πού νά μέ συλλογί
ζεται... Ό μ ω ς είστε τόσο μελαγχολικός, δε λέτε λέξη, θεέ μου, κι’ 
άς ήξερα, μήπως σάς είμαι ενόχληση...» Καί μέ κοίταζε στα μάτια 
παθητικά. Πρόσεξα άφτά της τά μάτια μέ σουφρωμένα τά φρύδια 
μου, ήτανε γλυκά καί δίνανε υποσχέσεις γιά θεότρελες ηδονές, τά 
κοίταξα ψυχρά κι’ αδιάφορα. «Σάς παρακαλώ, καθήστε, δέ μού κά
νει κακό ή συντροφιά σας», ψιθύρισα κι’ άπύ μέσα μου έβριζα 
θεούς καί δαίμονες.

«Μάλιστα, έναν άντρα πολιτισμένο ήθελα νιί γνωρίσω», ξανα
μίλησε ή κυρία, «μέ ευγενικά αίστήματα, έναν καλόν σύντροφο γιά 
νιί τού δοθώ μ’ όλη μου τήν ψυχή. Είμαι ξεχειλισμένη από λαιμαρ
γία νιί δοθώ σέ άνθρωπο μέ υψηλές ιδέες, μιί ή τύχη μοτ> είναι 
μάβρη, ή στοργή πού νιοίθω μέσα μου δεν μπορεί ν’ αφιερωθεί σέ 
κανέναν, γιατί όλοι όσοι γνώρισα ήτανε κακοί άντρες. Καί φαντα
στείτε, τούς γ ν ώ ρ ι σ α  £τσι άπλά, απλή γνωριμία είχαμε».

«Ή ταν  κακοί, έ ; »
«Μά ναί ! Τί, δεν τό πίστεβα ; »
«Κ ’ οι γυναίκες ; Ποια ιδέα έ'χετε γιά τις γυναίκες πού γνωρί

σατε ; »
«Ούμ, λίγο τρελούτσικες, λίγο άστατες, μά τό πιό πολύ περίερ

γες.» Καί γελώντας μου ένα γέλιο μέ τήν καρδιά της πούκανε νά 
φανούν τά δόντια της όλόασπρα κι’ υγρά σά μαργαριτάρια, ή κυρία 
πήρε τό θάρρος κι’ ήρθε καί κάθησε στήν πλαγινή μου καρέκλα; στύ 
ίδιο τραπεζάκι μου !

Έ ,  ήτανε φοβερό, βρισκόμουν αντιμέτωπος μέ μιά έχιδνα, αντι
μέτωπος μέ μιά Κλυταιμνίστρα !

Ειχα καιρό νά κουβεντιάσω όμως έτσι κοντά μέ τόσο ωραία
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γυναίκα, ο! δουλειές μου καί τά γραψίματα τού τελευταίου καιρού 
μ’ έκαναν πολυάσχολο, καί μέ πλημμύρισε ένα βαθύ όμορφοαΐστημα 
πού τήν έβλεπα κεΐ δανά, δυο σπιθαμές από μένα νιί μού μιλάει χαμο
γελαστή ! Τό εξαιρετικό γυναικείο της άρωμα έφτανε ώς μιέσ’ στιί 
σπλάχνα μου καί μέ μεθούσε, μ’ ερέθιζε απελπιστικά. Ή  θέση μου 
όμως ήταν κωμική, καταδεχόμουνα ν' απαντάω στις κουβέντες μιας 
γυναίκας άγνωστης μου, πού δέν ήξερα τίποτα άπ’ τή ζωή της, 
πού διόλου απίθανο νιί βγήκε μόλις τόρα άπ’ τό τάδε κατάστημα 
έρωτα ! Όρίστε πού περνούσαν πλάι μου γνωστοί μου καθώς πρέπει 
κύριοι, βλέπανε όρθά-κοφτά πέος εΐμουνα εγώ ό ίδιος ό συγγρα
φέας πού ήξεραν καί περνούσαν γυρίζοντας τό κεφάλι αλλού. Νιί 
λόγου χάρη εκεί ό κύριος Σιντρις Μπλίρις, καθηγητής των Μαθη
ματικών πού κάθησε στο πέρα τραπεζάκι. Μήπως πάει αιώνας πού 
μέ προσκάλεσε στιί γενέθλια τής μπεμπέκας του καί πού φέρθηκε 
τόσο έβγενικά, κολακέβοντάς με στούς προσκεκλημένους; Τόρα 
πέρασε καί κάθισε στο τραπεζάκι εκείνο, κοίταξε καλά - καλά τή 
συντροφισά μου καί μέ περιφρόνησε. Μήπως είχα λοιπόν νιί κά
νω μέ κανένα γνωστό τύπο σωματεμπόρισας ;

«Κυρία μου, σάς παρακαλώ πολύ, κάντε μου τή χάρη νά μού 
δηλάισετε ποια είστε. Ξέρετε είμαι γνωστός στήν πρωτέβουσα, έχω 
γνωριμίες τού καλού κόσμου, νιί εκεί ό αξιότιμος κύριος Σίντρις 
Μπλίρις, συγραφέας εκατό φορές καλύτερός μου πού έγραψε τούς 
«Λάκους στή ζωή», τό πολύκροτο άφτό υπερρεαλιστικό έργο. Έ  
λοιπόν, κοιτάξετέ τον, μέ περιφρονεΐ».

«Τί σημαίνει; Ό  κύριος πού μού δείχνετε είναι δλότελα άγνω
στός μου, πάει νά πει πώς δέν είναι καλύτερός σας, εγώ εσάς 
έχτιμώ. ΚΤ όσο γιά τό ποια είμαι, είμαι ή τάδε, μιά ασήμαντη έ- 
παρχιώτισα, βεβαιωθείτε δέν αξίζω γιά τίποτα. “Αχ, μά ή ασήμαν
τη άφτή έπαρχιώτισα, σάς λατρέβει, θέλω νά πώ, λατρέβει δηλαδή 
τό ύφος σας, άν θέλετε πιστέψετε λαχταράω νά γράψω κι’ εγώ μέ 
τό δικό σας ύφος! Νά, άφτό μ’ έκανε νά σάς κυνηγήσω, καί κάτι 
άλλο πού... ψέμματα όμως λέω. Δέν υπάρχει τίποτε άλλο. “Ερχομαι 
στήν ’ Αθήνα γιά δουλειές, δέ θά μείνω παρά λιγοστές μέρες, ή 
πρώτη μου σκέψη είναι νά σάς άνακαλύψω. Γλήγορα μαθαίνω τό 
ξενοδοχείο πού μένετε, σάς φέρνω μάλιστα καί μερικά άνθη... άς 
είναι, δέν πρέπει νά τό λέω άφτό, λίγα φτωχά άνθη. ”Α, θά τιί 
περιποιηθήκατε έ ; Κοιτάξετε νά μή μαραθούν γλήγορα, νά τούς 
άλλάζετε τό νερό κάθε πρωΐ. Ναί, λοιπόν ζητούσα τό συγραφέα 
Μπλάρη, ήθελα νά μού γράψει κατιτί πού σκέφτηκα, όχι, δηλαδή 
πού είδα μέ τά μάτια μου, είμαι τόσο άνήμπορη νά τό γράψω εγώ». 
ΚΤ ή κυρία ξακολουθεΐ μέ πάθος. « ’ Ακούστε, είχα μιά φίλη στήν 
πατρίδα, πάνε κάμποσα χρόνια άπό τότε, μιά καλή φιλενάδα πού 
άκόμα σάν τή θυμάμαι τήν άγαπώ. Αγαπιόμαστε κι’ οί δυο σιίν 
άδερφές. "Ενα μεσημέρι περπατούσαμε άγκαλιασμένες στο δάσος, 
ένας ήλιος χαϊδεφτικός φχαριστούσε μέ τή ζεστασιά του, τιί πουλιά 
μεθησμένα χοροπηδούσαν άπό κλαδί σέ κλαδί, ελάφια άντικρύζαμε 
πού μόλις μάς άγναντέβανε χανόνταν τρεχάτα πίσω άπ’ τούς άνα-
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ρίθμήτους χοντρούς κορμούς. Φτάσαμε σ’ ένα πυκνό μέρος γιομάτο 
από θάμνους και βατομουριές, ψηλά δέ βλέπαμε παρά τ’ ανακατω
μένα κλαδιά πέφκων, καθίσαμε καί λέγαμε τά μυστικά μας. Δυο 
αθώα κορίτσια εκεί, φανταστείτε τι είδους μυστικά πού είχαμε.
Οπου από κάπου κοντά', πίσω μας, ακούσαμε κάτι σίγοφωνές, 

πνιγμένα γέλια, κάτι πού μάς μετάγγισε στην ψυχή την ανατρι
χίλα, τη βαθειά ανατριχίλα. Κοιταχτήκαμε στά μάτια, στην αρχή 
φοβηθήκαμε, μά τό γυναικείο μας ένστιχτο μάς βοήθησε νά μαν
τέψουμε. «Στάσου, μου ψιθυρίζει ή φίλη μου μέ περίεργες λάμψεις 
στά μάτια, μήν άφήσεις άχνα, θά γελάσουμε, είμαστε τυχερές σή
μερα». Καί μοΰπε κάτι άλλο σιγανά στ’ αφτί, λίγα λόγια πονηρά, 
πού μου κοκκίνησαν τά μάγουλα. Εϊτανε πιό ξεπεταμένη, τά μυ
ριζόταν όλα ! Σύρθηκε σά φίδι ανάμεσα στούς θάμνους, μέ τράβηξε 
και γλυστρησαμε αρκετά. ’Έτσι καί σταθήκαμε. Μέ ορθάνοιχτα 
μάτια, κρυμένες τότε... είδαμε... έ, καταλαβαίνετε. Ή ταν  ένας 
άντρας καί μιά κοπέλα, άχ ή καρδούλα μου ή ανήξερη πόσο τρό
μαξε, τό παιδικό μου μυαλό λυπήθηκε τό κορίτσι κείνο πού τό’ 
βλεπα μέ τέιοια έκφραση λαχανιασμένης αγωνίας στο πρόσωπο. 
’ Ηταν ξεστηθι ισμένη, κάτι ωραία φουσκωτά στήθια πού ντράπηκα 
κ’ εγώ ή ίδια πού τά βλεπα έτσι άκάλυφτα. ’Από τότε άποκαλύ- 
φτηκε στά μάτια μου τό μυστικό τής ζωής, άχ ναι μά τόσο δυνατά 
εντυπώθηκε ή εικόνα κείνη μέσα μου, πού αδύνατο νά τήν ξεχάσω. 
Ποτέ ύστερα δέν τούς ξανάδα, μά παίρνω δρκο πόις είμαι ικανή νά 
τούς αναγνωρίσω μέσα από χιλιάδες πρόσωπα, γιατί τούς κοίταξα 
βαθιά τότε, ή έ'ξαλη έκφρασή τους χαράχτηκε ,ττή θύμησή μου ά- 
μείλιχτα. Ναι, κύριε, συχωρεΐστε μου τήν αδιακρισία νά σάς διη- 
γιέμαι τέτοια περιστατικά, μά όμολογεΐστε, δέ γίνεται ένα μυθι
στόρημα ολοζώντανο άφτή ή ιστορία; Σκυφτείτε έδωσα καί τίτλο 
«Ή  πρωτόγονη επαφή τού ανθρώπου πρός τον άνθρωπο», έ ; δέν 
είναι πετυχημένος ό τίτλος; Ού, από τίτλους άλλο τίποτα, μπορώ 
σ’ άφτό ν’ άραδιάσω όσους θέλειε, μά γιά νά γράψιο δμως, νά δη
μιουργήσω ύφος, αφήστε με, είμαι γιά τά πανηγύρια. Λοιπόν τό 
σκέφτηκα πολύ, σκέφτηκα εσάς. Νά, είστε ό μεγάλος Μπλάρης, αν 
θέλατε νά μέ βοηθήσετε, άν λόγου χάρη μού γράφατε σείς τήν 
υπόθεσή μου, θά χρωματιζόμουνα στό λεφιό γιά δόξα στά γράμ
ματά μας. Γιατί έ ; δέν παραδέχεστε πώς εΐ»’αι θαβμαστή ή εικό
να μου; Σκεφτεΐτε πυκνό δάσος, τά φύλλα αδιάκοπα νά θροΐζουν, 
ό ήλιος νά μήν τρυπώνει διόλου μέσ’ άπ’ τά κλαδιά, δυο άνθρωποι 
νά ένώνουνται, πουλιά νά κελαϊδούν, τά φίδια άφωνα νά βλέπουν... 
ώ, είναι τρέλα. Όμολογεΐστε το».

’ Αναγκάστηκα νά ομολογήσω πώς πραματικά ή εικόνα της ήτανε 
θαβμαστή, ναί, έπρεπε τό δίχως άλλο νά δημιουργηθεΐ κάτι πάνω 
σ’ άφτό. Φλυαρίσαμε κάμποσο γιά τό πιος θά ’ταν καλύτερο νά γρα
φτεί, αν θά μπορούσε ένα τέτοιο θέμα νά πλάσει μυθιστόρημα. Ή  
κοπέλα όμως τόρα ούτε πού ένδιαφερόταν καθόλου γιά δ,τι τής έ
λεγα μέ κοίταγε μ’ ένα βλέμα διαρκείας, βλέμα συρτό καί πλανητι
κό, μιά παθητική κ’ ερωτική ματιά πού μ’ έκανε νά ταραχτώ στά

=  ΡΥΘΜΟΣ

κατάβαθά μου. Καθόμουνα σ ’ άναμένα κάρβουνα, δέν ήξερα πιος 
νά τήν ξεφορτωθώ καί νά πάω νά ησυχάσω.

Στό μεταξύ τό μάτι μου παίρνει έναν τοιχοκολητή, άνεβασμένος 
σέ σκάλα κολούοε μιά διαφήμιση στον τοίχο τού καφενείου, πρόσεξα 
τή διαφήμιση... «Θέατρο Σκηνής. Προσεχώς. Σάντρου Μπλάρη. Ή  
'Αμαρτωλή. Δράμα σέ 4 πράξεις».

Πετάχτηκα ολόρθος σά νά ’μουν από ελατήριο φτιαμένος, παρά
τησα τήν κυρία τρέχοντας, ζύγωσα τον τοιχοκολητή. ’Ορθά - κοφτά 
τού δήλωσα πτίις ει'μουν ό Σάντρος Μπλάρης, άφτουνοΰ πού διαφή
μιζε τό έργο στούς τοίχους, λοιπόν...λοιπόν ας πήγαινε νά πει τού 
κ. διευφθυντή πώς ξτόδεβε τά λεφτά του άδικα, πώς ναί, τό έργο 
μου δέν ήταν γιά τό θεατράκι του. ’Αδερφέ μού κάνουν προτάσεις 
τά παρισινά θέατρα, ας μή μέ σκοτίσει πια μέ τά παρακάλια του, 
τον συμβούλεβα μιά καί καλή. Ά φ τά  νά πήγαινε νά ’λεγε στον κ. 
διεφθυντή.

Ό  τοιχοκολητής πείστηκε μιά καί τού ’δειξα τά μπιλιέτα μου, 
μάλιστα έβγαλε τήν τραγιάσκα του καί τή βαστούσε στό χέρι δση 
ώρα τού μιλούσα, ύστερα πήρε τή σκάλα στον ώμο καί τις άλλες 
διαφημίσεις καί τό ’βαλε στά πόδια γιά τό θέατρο! ’Όχι παίζουμε. 
Τό έργο μου ήταν ζήτημα άν θά τέλειωνε ποτέ, καί χωρίς τήν ά
δειά μου τό διαφήμιζαν κιόλας, από καθαρή κακία τό δίχως άλλο. 
Καί μαζί μ’ άφτό, νά σού ’χα καί τόν άλλον εκεί μπελά, τήν κοπε
λίτσα πού μεθούσε από έρωτα, πού μέ περίμενε ακόμα στό τραπεζά
κι. ’Έστριψα τά μάτια πρός τό μέρος της, διέκρινα πιος μού χαμο
γελούσε καί μού ένεβε ιιέ τό χέρι της. Σύγκαιρα πήρε ή ματιά μου 
στό πέρα τραπέζι καί τή φαλάκρα τού κ. καθηγητή τών Μαθηματι
κών, τού τάχα συγραφέα κυρίου Σίντρι Μπλίρι.

Κάτι τί σοφίστηκα αμέσως, μιά ουρανοκατέβατη έμπνεφση γεν
νήθηκε στό μυαλό μου. ’Ήξερα τήν ερωτομανία τού κ. καθηγητή, 
λοιπόν μιά καί δυο πηγαίνω καί τόν χαιρετάω, μέ λίγα λόγια τού 
παρέστησα τήν κατάσταση. Μιά πολύ γνωστή μου κοπέλα, σάν τό 
κρύο τό νερό, επιθυμούσε πολύ νά τόν γνωρίσει, νά χαιρετήσει τό 
μεγάλο μαθηματικό Μπλίρι. Ό  άνθρωπός μου ξεροκατάπιε, χάδε- 
ψε τή φαλάκρα του στοργικά, άπ’ τή συγκίνηση έγινε σωστό λαμ
πριάτικο αβγό τό κεφάλι του—πίστεψε κι ό ίδιος πώς ή αξία του 
ήταν πασίγνωστη καί πραματική. Πέρασαν αρκετά λεφτά γιά νά συ- 
νέλθει, εκεί κ’ εκεί ήταν νά τού ’ρθει και καμιά συγκοπή. «Ναί, ναί, 
ναί, τό θέλω κ’ εγώ, ας μέ γνωρίσει— Είναι ωραία ;» Τόρα θά 
σάς τήν παρουσιάσω, θά σκάσει νά περιμένει περισσότερο, άν είναι 
ωραία ; Μά ήταν ζήτημα άν ή ομορφιά χαρίστηκε τόσο πλούσια σ’ 
άλλο πλάσμα δέν μπορούσε νά τής παραβγεΐ ούτε κι’ άφτή ή αρχαία 
Κλεοπάτρα. Κλεοπάτρα ; Σάς λέω εκατό φορές καλύτερη της ’Έχει 
ένα στόμα, ένα λαιμό... μιά νέα ’Αφροδίτη κύριε».

«Μά φέρτε την, φέρτε την νά τήν γνωρίσω επιτέλους», ψέλλιζε 
ό ιιαθηματικός εγκέφαλος, «ανυπομονώ !».

’Έτρεξα στήν κυρία. Ό λ ’ άφτά τά παρακολούθησε, δέν καταλά
βαινε όμως τίποτα, δέν είχε ακούσει τίποτα. Τής εξήγησα πώς ή τύχη
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της ήταν απερίγραφτη, ό μεγάλος συγραφέας Σίντρίς Μπλίρις λαχτα
ρούσε νά γνωρίσει τη γυναίκα πού σοφίστηκε ένα τόσο εξαίρετο 
θέμα, ναί, πώς μέ παρακαλούσε νά τού τή συστήσω.

Τούς άφησα να τά λένε κ’ έφυγα τρέχοντας, είχα γλυτώσει πιά.
** *

Σέ λίγες μέρες, ένα βράδι χάζεβα άσκοπα σέ κάποιο υπαίθριο 
κατάστημα σκοποβολής, παρακολουθούσα μέ οίχτο όλους εκείνους 
τούς σαχλούς πού σημαδέβανε τις καλικατούρες τού τοίχου. Τό δρά
μα μου τό είχα σκίσει σέ άπειρα κομάτια, αποφάσισα να παρατήσω 
την τέχνη, νά μην πιάσω πένα πιά στά δάχτυλα. "Οπου ακούω νά 
μού φωνάζουν απ’ τό δρόμο, μιά χοντρή φωνή γνώριμη, μέ καλούσε 
μέ τόνομά μου. Γύρισα κι αναγνώρισα τον κ. Σίντρι Μπλίρι, κα
θηγητή των Μαθηματικών. ’Έλαμπε δλη ή φάτσα του από χαρά, 
κάποια κυρία τον ακολουθούσε.

Δεν ήθελε παρά νά μού συστήσει τή γυναίκα του, τή δέφτερη 
γυναίκα του δηλαδή καί νά μ’ έφχαριστήσει. Μού ’σφίγγε τό χέρι 
μου μέ δύναμη πού τινάχτηκα άπ’ τον πόνο. «Σ ’ έφχαριστώ αγαπη
τέ, μέ κορόδεψες, βέβσια, πώς τάχα ήταν γτωστή σου, πώς τάχα... 
δμως δέν πειράζει, γιά μένα βγήκε σέ καλό, ώ σ ’ έφχαριστώ γιά τήν 
τύχη πού μού χάρισες!»

Τον κοίταζα καλά - καλά, τά κατάφερα κ’ έλεφτέρωσα τό χέρι 
μου άπ’ τήν αηδιαστική χούφτα του, δέν καταλάβαινα τί μού ’λεγε 
τό ζώο άφτό. Ή  κυρία πλησιάζει, αναγνωρίζω τότε μ’ έκπληξη τήν 
κυρία τού Μουσείου.

«Σέ δυο μήνες παίρνω διαζύγιο, αγαπητέ μου συγραφέα και... 
καί σέ παρακαλοΰμε νά δεχτείς νά μάς στεφανώσεις». Ή  κυρία έ
λαμπε κι άφτή από χαρά, κι οί δυό τους μέ καληνύχτισαν κι απο
μακρύνθηκαν μέ βήματα μικρά, μπράτσο μέ μπράτσο, σιγοψιθυρί
ζοντας ό θεός τό ξέρει τί.

Τρέχω στο ξενοδοχείο μου, κλείνουμαι στήν κάμαρά μου, γράφω 
ολόκληρο καινούργιο δράμα σέ τρεις πράξεις. Μιά κοπέλα βλέπει 
κάτι μέ τά μάτια της, κάτι πού δέν έπρεπε νά δεΤ, γνωρίζει τή ζωή 
δίχως νά τήν αιστανθεΐ ή ί'δια. Ή  κοπέλα άφτή ζεΐ στήν επαρχία, 
ή επαρχία είναι τόσο στενή γιά έρωτα, κι ή νέα κυρία δλο καί μα
ραίνεται, τά νειάτα της δλο καί μαραίνουνται. ’Έρχεται στήν ’Αθήνα 
γιά δουλιές, τό δ,τι είχε δει τή φορά κείνη είναι ολοένα στή φαντα
σία της, νά τό ξεχάσει δέν μπορεί, νιώθει άνατριχίλες σ’ δλη της τή 
σάρκα. ’Απαντιέται μέ κάπιον άγνωστό της πού νόμιζε γιά Ντον 
Ζουάν, προσπαθεί μ’ εξυπνάδα καί γνωρίζεται μαζί του, κι ή κοπέλα 
τού φανερώνει μέ τρόπο τί ποθεί. Μά ό Ντον Ζουάν άφτός, εΐν’ έ
νας αδιάφορος πιά Ντον Ζουάν, έχει γίνει τόσο ψυχρός. Κι ή κοπέλα 
τή νύχτα τρέχει σέ μιά πλατεία, είχε άκούσει κάτι λόγια γιά τήν 
πλατεία άφτή, στέκεται άκρη - άκρη στό πεζοδρόμιο, δπως έβλεπε 
κι άλλες κυρίες νά κάνουν τό ίδιο. "Ενας κύριος τήν πλησιάζει (φαί
νεται πώς θά ’ταν υπερβολικά τυχερός άφτός ό πρώτος κύριος) δέν 
έφερε ή κοπέλα καμιά άντίρρηση στήν τιμή, σέ λίγο ένα ζεβγάρι ά-

νέβαινε τις σκάλες ένού άπόκεντρου ξενοδοχείου. Ό  δρόμος ήτανε 
σκοτινός, ό τάδε διαβάτης πρόσεξε πώς-ένα παράθυρο τού ξενοδο
χείου φωτίστηκε, κάπιος φάνηκε πού ’κλείσε καλά τά σκούρα τά 
τζάμια, η διαβάτης μείαχόί,ησε. Τό δράμα θά παιχτεί σέ λίγες μέ
ρες, «'Η παρθένα» τού Σάντρου Μπλάρη, θά · διαβάσετε στις έφη- 
μεοίδες. Ν ΑΠ . Π ΑΠ  ΑΓΙΩ ΡΓΙΟ Υ

Ω Δ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Χ Α Ρ Α  Τ Ω Ν  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν

θ ά θ ελ α  νάταν οΐ άνθρωποι καλοί 
πιό τίμιοι καί πιό δίκαιοι, πιο γενναίοι, 
στά  σπλάχνα τους ό πόνος νά μιλή 
βουβά νά κλαίη.
Πιό άθώοι νά μονοιάζανε γλυκά 
κι’ αδερφωμένοι νάτανε στή χτίση 
νά ζοΰσαν τή ζωή τους ποιητικά 
πού θέ νά σβύση.
Στή θλίψη τ ’ άλλουνοϋ λίγη καρδιά 
παρηγοριά νά ψέρναν κ’ ήρεμία, 
του κόσμου νά σκορπίζεται ή ευωδιά 
κ’ ό ευθυμία.
’Ά χ  τί γλυκά νά λάμπη στήν ψυχή 
τής ευτυχίας τερπνό τό χαμογέλοιο 
γύρω κανένας νά μή δυστυχή, 
τί δνειρο τέλ ειο !
Π όσο ή χαρά  μας γίνεται πιό άπλή 
μέσ’ στή χαρά τών άλλω ν νά φυτρώνη 
πιό ελεύθερη ξαπλώνει, τετραπλή, 
παρά  δταν μόνη.
Τό κέρδος άπ ’ τόν πόνο τ’ άλλουνοϋ 
πάντα θολό καί γίνεται φαρμάκι 
μήν κλέβης άπ ’ τά ξύλα κανενοϋ 
ν’ άνάψης τζάκι.
Δίκαιος νασαυ στόν καλό άγαθός 
στ ’ άδικο χέρι ποτέ νά μή βάλης 
κάλλιο νά μένης σύ φτωχός, παθός 
τής βιοπάλης.
"Αχ τί γλυκά νά λάμπη στήν ψυχή 
τής εύτυχίας τερπνό τό χαμογέλοιο 
γύρω κανένας νά μή δυστυχή, 
τί δνειρο τέλειο !

Γ. Κ . ΣΤ Α Μ Π Ο Λ Η Σ

(>Απύ τήν «Κοινωνική Συμφωνία  
πού ετοιμάζεται).
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Ο ΠΙΟΓΚΑΣ

Έγερνε ό ήλιος πίσω απ’ το ψηλό βουνό. Τά έντονα πορφυρά 
χρώματά του, ανάμεσα στα άραχνένια συννεφάκια αναγάλλιαζαν τό 
βλέμμα.

Τριγΰρω βασίλευε ερημιά. Τα δέντρα, οι πέτρες, τά χαμόφυτα 
περνάνε κάτι τι τό βαρύ σά να αισθανόντουσαν στιγμές -θλίψης. Κά
ποτε τύχαινε κι’ έβλεπες δυό ή τρία μαυροπούλια πού κρώζοντας βολ- 
τατζάριζαν ι|ιηλά, πάνω απ’ τις στέγες τών λίγων σπητιών τού νησιού.

Ή  φωνή τού Πιόγκα μόνο ξεχοόριζε
Κάτι άνάμιχτο, σαν ουρλιαχτό θεριού με τραγούδι ανθρώπινο. 

Ό  ελαφρός αγέρας έσερνε τόν ήχο όλοΰθε. Τόν σερβίριζε σάν πεί
ραγμα στην μονοτονία τής γαλήνης.

Τό μαγαζί, ήταν ένα χαμηλό ισόγειο μέ πλατεία πρόσοψη. Στην 
δεξιά πλευρά του είχε μια μικρή τετράγωνη αυλή σκεπασμένη από 
κλαδιά πεύκων και θυμαριού. Σπάνια άνοιγε τήν γαλάζια του τζα
μόπορτα. Θάπρεπε να τύχαιναν οΐ θαμώνες πολλοί. Δεν είχε ανάγκη 
ο μαγαζάτορας. Τό κρατούσε πιότερο για τούς ξένους μέ τόν παρά, 
πουρχόντουσαν μίλια μακρυά να ρουφήξουνε γνήσιον αγέρα" κι’ α
κόμα για τόν εαυτό του καί τούς δικούς του.

Κάτι παρόμοιο εΐχε τύχει τώρα.
Όλάκαιρο αυτοκίνητο ήταν πού έφερε ξένους. Δυό τρία κορίτσια 

τής πριότης νειότης μέ ξανθά κεφάλια πού φορούσαν κρινόλευκες 
μεταξωτές ρόμπες, νασκογελούσαν σέ μια γωνιά, δίπλα στο μεγάλο 
ξύλινο τραπέζι. Πάρα κει, ένας νηός κι’ ένας γέρος πού έμοιαζαν 
μέ γερμανούς.

Έτριογαν, έπιναν. Θάφηναν λεφτά σού λέει ό άλλος.
Ά λλ ù να πού τρύπωσε μέ μια παρέα από δουλευτήδες κι’ ό 

Πιόγκας.
Θεέ μου ! Αυτός, είχε αλλάξει τόν τελευταίο καιρό. Δέν κάθουν- 

ταν φρόνιμος να πίνει τό ανόθευτο πράμα. Στα ήσυχα, αναταρά
ζονταν σύγκορμος κι’ έβριζε τήν παναγία και τόν άγιο. ’Άφριζε α
γριεμένος και σήκωνε τήν γροθιά του έτσι ψηλά μέ πείσμα.

Μεγάλοι έλεγε, πολύ μεγάλοι καϋμοί! Επίμονα καί ξαφνικά έρ
χονται για να βρίσκουν τούς ανθρώπους τέτοιας λογής πράματα...

”Α ! σήμερα φαινόταν ακόμα πιό τρανά χολοσκαμένος.
Τά μάτια του ξεπεταγμένα μέ αγωνία, κόκκινα, ερεθισμένα, έλε

γες καί θέλαν να ξεσπάσουν σέ κάτι ακαταλόγιστο. Τό λεονταρίσιο 
στήθος του έβραζε πάνω στήν άνάσσα. Ή  χοντρή του απαλάμη έ
σφιγγε αδιάκοπα τό ποτήρι. Ναί, αδιάκοπα τό ποτήρι, πού δέν ξε
χνούσε να τό φέρνει στα σουφρωμένα χείλια για να τ’ αδειάσει.

— Κώτση Πιόγκα, μήν πίνεις έτσι άδερφοποιτέ μου!...
Κάθε φορά καί τό αμούστακο μελαχροινό παλληκάρι μουρμούρι

ζε. Δέν ήθελε στήν παρέα να μεθάνε αβάσταχτα. Ή  μιλιά του, α
παρατήρητη άκουγόταν κι’ έσβυνε σαν άσκοπη ψαλμωδία.
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Σιγά σιγά προχώρησε τό τραγούδι καί φούντωσε κι’ έφτασε στο 
ούρλιαγμα...

Οί ξένοι κοιτούσαν περίεργα, χλευαστικά.
Ό  Πιόγκας όμως τραγουδούσε.
Κάποιο ποτήρι γιά μιά στιγμή γλύστρησε ακυβέρνητο καί τσίριξε 

ξεψυχώντας' σέ χίλια κομμάτια πάνω στις πλάκες.
Εκείνος τραγουδούσε...
Τελειωμό δέν είχε. ’Έσφιγγε λές τό λαρύγγι μανιασμένος^ νά 

βγάλει όλη τήν ατράνταχτη φωνή, νά σκεπάσει κάθε ά'λλη στον ολά- 
καιρο κόσμο γιά ν’ ακούσουν τά ουράνια, νά φοβηθούνε, νά τόν ρω
τήσουνε μ’ επισημότητα τό τί έκρυβε στά βάθια τής ύπαρξης του 
καί νά τδλεγε παλληκαρίστικα μέ τόν σκοπό τού τραγουδιού σάν 
κείνους, πού μάς λένε οί ιστορίες πώς γελούνε αψήφιστα μπροστά 
στο δρέπανο τού χάρου. Νά τδλεγε σ’ αύτα, τα απέραντα ουρανία 
τού μυστήριου κι’ δχι σέ ανθρώπους πού ολοι είναι άπονοι, μπαμπέ
σηδες, ρουφιάνοι...

Δέν φαντάζονταν νά τά μπέρδευε.
... Νά! Ή  γυναίκα, ή μάνα τών παιδιών του, έλυωνε τώρα ένα 

μήνα, χτικιάρα στο σπήτι! Τό ψωμί, δέν έφτανε γιά δλους...’Όχι 
δέν έφτανε. Άντρίκια, γερή δουλειά στά χτήματα έκανε, μά οί ά- 
φεντάδες χαρίζανε προσφάι καί μετρούσαν κατι λίγα στο χερι...

”Ω ! κι’ ό θεός μέ τούς άγιους δέν τρέφανε χωρίς λεφτά τά παι
διά...δέν τρέφανε...

Κάτι πικρό πού μελετιότανε... Έγινε. Πετάχτηκαν τά δυό μι
κρότερα δουλάκια, όπως τά λένε, στους άφεντάδες... Τώρα, θά τρώ- 
γαν ξύλο! Δουλάκια λέει σέ ψηλά σπίτια τής πόλης...

’Αλλά νά, γιά σκέψου! κείνο ήταν, τής δχεντρας τό φαρμάκι!
Ή  γυναίκα, πού έλυωνε χτικιάρα στο σπήτι... Πού μισόκλαιγε 

καί ζητούσε σπλαχνιά... ’Άραγε τήν άκουγαν οί άγγέλοι; Τήν οίκου- 
" γαν οί γλυκοπρόσωποι άγιοι, νά πονέσουν ; Αυτός, έφευγε νά μήν 

ακούει. Τό σκουλήκι ρουφούσε τήν ομορφιά της... Χώθηκαν τά μά
τια της, στράγγιζαν τά βυζιά της, λούφαξε τό κορμί της. Ή  Λένκω 
θά πέθαινε... ”Α ο ! θά πέθαινε. Θά πέθαινε...

... Παληά άρχοντοπούλα ήταν, πού κλέφτηκε περήφανα καταμε- 
σίς τού σπητιού της καί τραβήχτηκε σκαρφαλωμένη στους ώμους τής 
νειότης του, γιά τά δικά του καλύβια... Μιά σφαίρα περσσε ξυστά 
τότες στά πόδια του, από τούς ύπερασπιστάδες τού σπιτικού της... 
Μά τ ί ! τά παλληκάρια δέν λογαριάζανε τέτοια! Κι’ αυτός έτσι, χα
μογελώντας υμνολογούσε τόν έρωτα. Μέσα σε σαραντα τρανούς, την 
κέρδισε μονάχος τήν Λένκω ! Καί νά την τώρα, καμαρώστε οχτροί! 
τήν λυγερή στά χέρια του, χτικιάρα... ’Ά ο  ! θά πέθαινε ; Θα πεθαινε..

'Η  γροθιά, βαρηά έπεσε πάνω στο ξύλο τού τραπεζιού καί πεί
ραξε τ ’ αυτιά. Τά απέραντα ουράνια, σκληρόκαρδα σάν τούς ανθρώ
πους δέν πρόσεξαν τήν ραγισμένη φωνή, το ατέλειωτο ουρλιαχτό. 
Τίποτα! δέν άνοιξαν τά πλάτια τους νά ρωτήσουνε τό τί στέκοταν 
βραχνάς στά βάθια τής ύπαρξής του. Γαλάζια, μέ τ άσπρα τους 
σύννεφα, σωπαίναν τυφλωμένα στο μυστήριο τους.



= 1 1 8 : ΡΥΘΜΟΣ =

Οί ξένοι χλευαστικά παρατηρούσαν. Κάτι ψιθύριζαν για δαύτονε' 
δέν παύανε δμως να τρώνε.

Πίσω άπ’ την πόρτα, κρεμότανε πάντα κάποιο μπουζούκι θολό- 
μαυρο. Ό  Άντρέας ό ξανθός ήταν άπ’ τήν παρέα πού τό βαρούσε, 
και συμπαθούσε στο μεράκι τού ΙΙιόγκα. Σηκώθηκε τότες και τ’ 
αγκάλιασε.

’Άρχισε μέ κέφι νά χτυπάει τις χόρδες.
Δυο τρεις περαστικοί ταξειδιάριδες, στάθηκαν ν’ άπολάψουν.
Τά ροζιαομένα χέρια τού διπλανού συντρόφου, χτυπούσαν τον 

ήχο μέ δύναμη. Ή  ατμόσφαιρα γιόμισε πάλι από κραυγές. Ά πύ ό
λα τά στόματα πού μπερδεύονταν μαζί μέ τον θόρυβο τού οργάνου 
καί πνίγονταν άτσαλα στο σύνολό τους.

Σέ μια στροφή γοργή καί κάπως πιο ρυθμική, τά πόδια ερεθί
στηκαν.

Σηκώθηκε κείνη τή στιγμή αργά δ Πιόγκας...
— ’Ά ο  ! στο ντέρτι χαίρουμαι' φιόναξε. Τό σιριγγλιάζω μέ τήν 

περηφάνεια μου!... Τό κλωτσάω, δσο μ’ άφίνει άφαρμάκευτο αίμα 
στις φλέβες...

Τό μπουζούκι ξακολουθοΰσε πάντα στον δμοιο ήχο.
’Έσκυψε τό πρόσοιπό του στο ξύλο τού τραπεζιού. ’Άνοιξε τό 

στόμα του, καί τό βούτηξε μέ τις δυο μασσέλες, κεΐ στην γωνιά πού 
είχε διάστημα. Ή  παρέα τράβηξε τις καρέγλες της. Γιά μιά στιγμή 
τά ποτήρια έκαναν νά γείρουν καί νά σωριαστούν στις πλάκες. Εύ- 
τύς ζυγιάστηκε. ’Έφερε ισορροπία, καί άνασηκώνοντας σιγά σιγά 
δλο κείνο τό πράμα σφιχτά στις δυο μασσέλες, άρχισε νά τριγυρίζει 
χορεύοντας.

Τά μάτια του έλεγες καί θά πετοΰσαν υγρές σπίθες. 'Ωστόσο, α
κλόνητος έφερνε τις βόλτες γύριο τριγύρω. Τό μπουζούκι, τώρα βα
ρούσε πιο αργά καί πιο παθιάρικα.

— Μπράβο Ντερβίση !
— Ζήτω δ ΙΙιόγκας. Τό λέει ή ψυχή του!...
Οί ξένοι είχαν σταθεί τρομαγμένοι, γιομάτοι απορία.
Τά ματούδια των κοριτσιών λαμποκοπούσαν από φοβισμένο θαυ

μασμό. Πώς μπορούσε νά γίνει Θέ μου αυτό ; Καί ή δλη έκφραση, 
έδειχνε τήν αγωνία, πού μόνο ένα ήσυχο τέλος τής στιγμής θά κατό
ρθωνε νά διώξει.

— Φτάνει Πιόγκα... θ ’ άποκάμεις!... ’Έσκουξε τό αμούστακο με- 
λαχροινό παλληκάρι.

— Φτάνει... φτάνει, φτάνει. Είπαν καί οί άλλοι.
Ό  ξανθός άπ’ τήν παρέα πού έπαιζε τό μπουζούκι, έκανε νά 

σιαματήσει. Μά ό χορευτής σήκωσε τήν παλάμη του θυμωμένα. Δέν 
ήθελε ν’ άφήσει άπ’ τά δόντια του τό βάρος.

— Φτάνει Πιόγκα... Δέν τόχεις ξανακρατήσει τόσο... φτάνει.
’ Εκείνος τίποτα.
Ά λλά γιά μιά στιγμή ό γύρος γινόταν άκανόνιστος. Τά ποτήρια, 

πάλι πήγαν νά ξεφύγουν. Ή  παρέα τρόμαξε.
— Φτάνει τό λοιπόν!.

=  ΡΥΘΜΟΣ

Κάτι τό άκατάληπτο έδειξε τότες ψηλά μέ τό -χέρι του. Ό  ίδρω
τας έσταζε ποτάμι άπό τήν σάρκα τού μούτρου του. Τό πηγούνι του 
είχε στραβώσει καί τό πάνω χείλι μέ τό μουστάκι κινιόταν σπασμω
δικά. Άνοιγόκλεινε τά μάτια πού στράφταν εκδικητικά. ’Έλεγες πιυς 
πάλεβε μέ κάποια σαρκαστική ακατανίκητη δύναμη πού στά εξοντω
τικά της χτυπήματα ό'ρθωνε τό μπόϊ του μέ άφιθαστη συγκέντρωση 
μανίας.

Τά γόνατα λύγισαν ξαφνικά. Πάνω στο βήμα τ’ άριστερού ποδα
ριού τρίκλισε αναπάντεχα καί άχ ! σωριάστηκε βαρύς μέ τό τραπέζι 
κατάχαμα... Τά ποτήρια άφησαν τό στεναγμό τους καί συντρίφτη
καν. Ή  μισή, κατρακύλησε δυο τρία βήματα...

Φαρδύς, πλατύς έμεινε ανάσκελα, μπερδεμένος σ’ δλα κείνα τά 
συντρίμια. Τό στόμα του άφριζε. Τά μαλλιά του άκανόνιστα πέφταν
στούς κροτάφους του.

Ή  έξαψη στή δψη άργοπρασίνιζε τώρα. Τά μάτια δμως δέν έ
κλεισαν. ’Έτσι θολά άπ’ τή ζάλη κοιτούσαν μέ οργισμένη έκφραση 
κακίας, στο άπειρο. Στά ουράνια πού καθόλου δέν φαίνονταν νά
είχαν συγκινηθεΐ.

Στριγγλιάρικες ψηλές φωνούλες τρόμου αντήχησαν άπ’ τά διπλα
νά κορίτσια τού ξένου. Τό κουκλίστικο μούτρο τους είχε χάσει τήν 
παιδική φαιδρότητα.

Τό γλέντι σταματούσε...
Οί σύντροφοι ρίχτηκαν ψύχραιμοι νά βοηθήσουν, Κάμποσες στα

λαγματιές αίμα φάνηκαν κεΐ κοντά πού βρισκόταν κείνος πεσμένος.
Ό  Άντρέας ό ξανθός τότε έσκυψε καί καλοπαρατήρησε. Γύρισε 

μετά προφυλακτικά στούς άλλους πού σιωπηλοί δέν προσέχονταν ά- 
ναμεταξύ τους. Κούνησε θλιβερά, φοβισμένα τό κεφάλι του, καί μέ
σα άπ’ τά κιτρινιασμένα λυκοδόντια του, σιγομουρμούρησε : «Πάει 
ό Πιόγκας!»...

Κανείς δέν άκουσε.
— Πάμε νά φύγουμε, είπε ξερά στήν συντροφιά του δ γέρος, 

πού έμοιαζε μέ γερμανό. Είναι άλκοολικοί τούτοι δλοι...
Καί σέ λίγο δ μαγαζάτορας άγριε μένος άρχισε χυδαία νά βρίζει.

Σ Ω Τ Ο Σ  ΧΟ Ν Δ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Γιά τό παιδί, πώχει έρωτα γιά χάρτες καί γιά στάμπες, 
δσος πλατύς 6 πόθος του κι’ ό κόσμος άνοιχτός.
’Ώ ! τί μεγάλος δείχνει ό κόσμος κάτω άπό τις λάμπ ες! 
Στά  μάτια της άνάμνησης πώς φαίνεται μικρός !

"Ενα πρωινό σαλπάρουμε, ξανάβει τό μυαλό μας, 
βαρειά ή καρδιά κι’  οΐ πόθοι μας ξεχείλισμα πικρό, 
στών θαλασσώ ν  τό ύπερβατό, τ’ άπειρο τό δικό μας 
λικνίζοντας, μέ τών κουπιών τραβούμε τό ρυθμό :

Χαρούμενοι, άλλοι, μιά πατρίδαν άτιμη πού άφηκαν 
κι’ άλλοι τή φρίκη τών σπιτιών τους κ’ ίσω ς μερικοί, 
αύτοί άστρολόοι σέ γυναικός τά μάτια πού πνίγηκαν, 
την δλο μΟρα άπώλειας Κίρκη τυραννική.

Μην πάει σέ ζώ α  τετράποδα καί μεταμορφωθούνε, 
μεθούνε μ’ έκταση καί φώς κι’ άλικα δειλινά, 
ό π άγος κ’ οί ήλιοι οί καυτεροί πού τούς σκληραγωγούνε 
σβύνουν τά πού έμειναν σ ’ αύτούς σημάδια άπό φιλιά.

Μά άληθινοί ταξιδευτές αύτοί πού άναχωροϋνε 
μονάχα γιά νά φύγουνε καρδιές πού είναι ώς άφρός, 
πού άπό τή μοίρα τους ποτές δέ θέν νά χωριστούνε 
καί, μήτε ξαίροντας γιατί, πάντα τούς λένε: ’ Εμπρός!

Αύτοί πού πόθους άσταθεΐς έχουν σά  νεφέλωμα 
τα κι’ όνειρεύουνται— δπως νέοι πολεμικούς βρασμούς — 
ποικίλες ήδονές πλατειές κι’ άγνωστες, κάν άκόμα 
πού δέν τις ονομάτισε ό ανθρώπινος ό νοΰς !

II

Φρίκη! μιμόμαστε δλοι μας τό σβοΰρο καί τή σφαίρα 
στά σάλτα  τους καί στο χορό. Μ άς τυραννοκοπά 
τόν ϋπνο ή Περιέργια καί μάς γυρνά έκεΐ πέρα 
σαν ’Ά γ γ ελ ος  μαστιγωτής πού ήλιους σκληρά χτυπά.

Τύχη περίεργη μέ σκοπό πού πάντα άμφοτερίζει, 
σκοπό πού ώς δέναι πουθενά, νάναι ίσω ς καί παντού!
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Έ κεΐ πού ό ’Ά νθρω π ος ό αιώνια άκούραστος νά ελπίζει, 
τρέχει τρελλά νά βρει τή γλύκα ένός ά ν α π α μ οΰ !

Τρικάταρτο ή ψυχή μας πλέει τήν ’Ικαρία της ναυρευ 
μιά άπό τή γέφυρα φωνή «προσέχτε!» άντιλαλεΐ, 
άπ ’ τό θωράκιο άλλη αντηχεί τρελλή φωνή καί λαύρη 
«δόξα ... ευτυχία κ’ έρ ω τα ς !»  Σκόπελος μόνο, ά λ λ ο ί !

Κάθε νησάκι πού ό βαρδιάνος ναύτης θ’ άναγγείλει 
ένα Έ λ δορ ά δο  είναι, τής Τύχης δώρο ύποσχετό.
Ή  φαντασία  πού οργίαζε, μόλις ή αύγή άνατείλει, 
στόν τόπο του βλέπει ένα βράχο μόνο έρημικό.

’Ώ  τό φτωχό, χιμαιρικές πώχει άγαπήσει χώρες !
Στή θ ά λ α σ σ α  ή στά σίδερα ό ναύτης θά ριχτεί, 
αύτός πού βρίσκει Ά μερικές στής μέθης του τις ώρες 
πού ή άπάτη του τήν άβυ σσο μάς κάνει πιό φριχτή.

Τέτοιος κι’ ό άλήτης πού τά πόδια ένώ δλη μέρα σέρνει 
στή λάσπη, ψηλομέτωπος, παράδεισους τηρά.
Τό γητεμένο μάτι του σέ μιά Καπούα τόν φέρνει 
ιταντοΰ όπου λύχνου φέγγει φώς κατώγια βρωμερά.

III

Παρέξενοι ταξιδευτές ! Τί ωραίες άφηγήσεις 
διαβάζουμε στά  μάτια σα ς  σά  θ ά λ ασσες  β α θ ειά !
Δεΐχτε μας θήκες πώχουνε τις πλούσιες αναμνήσεις, 

-ώ ρα ϊα  στολίδια πού άπό αιθέρες κι’ άστρα  είναι φκιαστά

Χωρίς άτμό χωρίς πανιά ταξίδι λαχταρούμε!
Γιά νά σκορπίστε τή χαρά στά  μαύρα μας κελλιά, 
χαράξτε στ ’ άνοιχτά τού νοϋ τελλάρο πρύ κρατούμε 
δσα  έχετε μ’ όρίζοντες κλειστά άναμνηστικά.

Τί είδατε ; Πέστε.

IV
’Έχουμε έμεΐς συντύχει τρικυμίες, 

ά στρα  άτενίσαμε, τήν άμμο δίχως τελειωμό' 
καί μ’ δλες τις άπρόσμενες συγκρούσεις καί ζημίες, 
συχνά ή καρδιά μας έπληξε σά  νάμασταν έδώ,

ΓΗ δόξα  τού ήλιου στά  νερά τής μόρικης θαλάσσης, 
ή δόξα  τών πολιτειών μέσ’ σέ ήλιο δυσμικό,
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νά βυθιστούμε άνάφτανε μέσ’ στις καρδιές μας τάσεις 
σ ’ ένα ούρανό, άντιφέγγισμα η οΰχε δελεαστικό.

Οί πλούσιες πόλεις πού είδαμε, οί ωραίες τοποθεσίες,
δεν κλείαν ποτές την έλξη αυτή τη μυστηριακή
πού κλείουν στις συμπτωματικές τά νέφη ιδιοτροπίες.
Κ’ έτσι, ά π ’ τόν πόθο, μέναμε γιά πάντα σκεφτικοί!

Αυτή, του πόθου ή έκπλήρωση, τή δύναμη του αύξαίνει. 
Πόθε, έσύ δέντρο γέρικο, πού ή ήδονή σέ συντηρά, 
δσο φουντώνει σου ό κορμός κ’ ή φλούδα σου σκληραίνει 
τόσο τόν ήλιο τά κλαδιά σου θέλουν πιό κοντά !

θ ά  μεγαλώνεις πάντα έσύ δέντρο, ά π ’ τό κυπαρίσσι 
πιό θεριεμένο. ^ 'Ω σ τ ό σ ο  έμεΐς, πολύ φροντιστικά, 
σχέδια έχουμε γιά τ ’ άπληστο σα ς  λεύκωμα κομίσει, 
άδέλφια, ώ ρα ΐο  πού βρίσκετε δτι είναι άπό μακρυά !

Ε ίδωλα χαιρετήσαμε θεών μέ προβοσκίδα, 
θρόνους πού τούς περέχυνε διαμάντι άστραφτερό, 
παλάτια  σέ π αράτα  τέτοια καί σέ πανυχίδα 
πού δνειρο γιά τούς κροίσους σας θάταν δαπανηρό.

Κοστούμια, χάρμα των ματιών, γυναίκες πώχουν χρώμα 
στά  δόντια τους, στά  νύχια τους, καί γόητες πού άπ αλά  
κι’ ήμερα τούς χαϊδεύουνε τά φίδια. «Κι’ ά λλα  άκόμα,

V
Πέστε μα,ς, άλλα  τί εϊδατε ;

VI

« ’Ώ  παιδικά μυαλά ! 
γιά νά μή λησμονήσουμε τό πιό σπουδαίο ά π ’ τ ’ άλλα , 
χωρίς νά τό γυρέψουμε, βρήκαμε έμεΐς παντού, 
νά στέκει σ ’ δλα τά σκαλιά πώχει ή μοιραία σκάλα 
τ ’ δραμα του άμαρτήματος του προπατορικού:

Σκλάβα ή γυναίκα ελεεινή καί κούφια κι’ ά λ λαζόν α  
νά πέρνει άγάπη άχόρταγα  κι’ άχ αρα  νά κέρνα, 
τύραννος ό άντρας άπληστος κι’ ά σελγος στόν άγώνα, 
σκλάβος τής σκλάβας, ποταμός τό βόθρο πού περνά.

Ό  δήμιος ν’ άγάλλεται μπρός στο φτωχό δεσμώτη, 
στό αίμα νά ριχτούν άρωμα τού γιορτασμού οί άνθοί,
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τό δηλητήριο τής άρχής ν’ άγριεύει τό δεσπότη 
κι’ ό άπ λός λαός μαστίγιο να θέλει νά εύφρανθεΐ.

θρησκείες πού μέ τή δική μας έμοιαζαν θρησκεία 
νά ύψώνουνται στόν ούρανό κ’ ή Ά γιω σύνη  σά  
λυχούδης πού σέ πούπουλα κυλιέται μ’ οκνηρία 
ήδονή σέ ήλους καί σκοινά τρίχινα νά ζητά.

Φλύαρη ή ’ Ανθρωπότητα, άπό οίστρο μεθυσμένη, 
σαν  άλλοτες, πάλι τρελλή, νά λέει προς τό θ εό  
μέσ’ άπ ’ τήν αγωνία της τήν ψυχοραγημένη:
’Ώ  έσύ, δικό μου όμοίωμα κι’ "Αρχοντα, σέ μ ισ ώ !

Κι' οί πιό ικανοί, δεινοί έραστές τής Τρέλλας ν’ άλαργεύουν 
άπό τό ποίμνιο πού σέ μάντρα ή Μ οΐρα έχει κλειστό 
κι’ άσυλο μεσ’ τό άπέραντο τ ’ δπιο νά γυρεύουν !
—Τέτοιο καί τέτοιο δλης τής Γής τό αιώνιο γραφτό».

VII

Πικρή εΐν’ ή γνώση, αύτή πού άφίνει πίσω τό τα ξίδ ι!
Ό  κόσμος ό μονότονος καί σήμερα καί χτές
κι’ αύριο καί πάντα τήν πιστήν εικόνα μας θά δίδει:
μιάν δαση φρίκης σ ’ έρημιάς έκτάσεις πληχτικές!

Νά φύει κανείς, νά μείνει έ δ ώ ; Σάν σέ βολεύει μείνε· 
φύγε σάν  πρέπει. "Ενας πού τρέχει κι’ άλλος πού σκυφτός 
λέει νά γελάσει τόν Ε χ τρό  πού όλόρθος κι’ άϋπνος είν α ι: 
Τό Χ ρ ό ν ο ! Κάποιοι είναι πού, άλλοί τους τρέχουν διαρκώς

σάν  τόν Περιπλανώμενο καί σάν  τούς ’Α ποστόλους 
χωρίς γι’ αυτούς κινούμενο νά βρίσκουν πλοϊο, άτμό, 
τό διώχτη νά ξεφύγουνε κι’ άλλοι είναι, μέσα σ ’ δλους 
πού ξέρουν μεσ’ στό σπίτι τους νά πνίγουν τόν ’Εχτρό,

Κι’ άν τελικά στή ράχη μας τό πόδι βάλει, άκόμη 
θά πρέπει έλπίδα νάχουμε φωνάζοντας : Μ προστά !
"Ο πως κάποτε έφεΰγαμε στήν Κίνα μέ τήν κόμη 
στόν άνεμο καί τή ματιά στημένη σ τ ’ άνοιχτά,

έτσι καί γιά τή θά λ α σσα  τού Σκότους θ' άνοιχτοϋμε 
χαρούμενη έχοντας καρδιά πρωτοταξιδευτή.
Ά κ οϋτε αύτές τις θελχτικές φωνές καί τις λυπούμε- 
νες πού άπ ό κάπου τραγουδούν : Ε λ ά τε  έσεϊς πιστοί
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(ίσοι τον εύοσμο Αωτό πεινάτε ! Έ δ ώ  τρυγήστε 
όποιο ή καρδιά σα ς πόθησε θαυματουργό καρπό 
Ε λ ά τε  άτι’ τήν παράξενη τη γλύκα νά μεθηστε 
αότου τοΟ Απομεσήμερου μέ δίχως τελειωμό.»

’Α π ’ τή φωνή του γνώριμο τό φάντασμα έχει γίνει· 
τείνουν έκεΐ οί Πυλάδες μας τά χέρια τους τά ώχρά.
«Πλέε στήν Ή λέκτρα σου ό πολύς σου ό πόνος ν ’ άπαλύνει!» 
λέει αύτή που τις φιλούσαμε τό γόνυ μιά φορά.

VIII

’Ώ  Χάρε, γέρω καπετάνιε, είναι καιρός πιά, φτάνει!
Μ άς πλήττει, Χάρε, αύτός ό τόπος ! Φλόκο τά πανιά !
Κι’ αν ούρανός καί θ ά λ α σσα  μαύρα είναι σά  μελάνι, 
γεμάτη άχτίδες ό καθείς μας εχει τήν καρδιά !

Κέρνα μας τό φαρμάκι σου για δύναμη ! Ά ς  χαθούμε 
στό χάος— τόσο  ή φωτιά μάς φρύγει τό μυαλό ; —
Κόλαση καί Π αράδεισος τό ϊδιο. Λαχταρούμε 
ν έ ο ν’ άνακαλύψουμε στού άγνωστου τό βυθό.

«Fleurs du mal»
Μ εταφρ. ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟ Σ Μ Π ΑΡΑΣ

Π Ι Κ Ρ Η  Γ Α Λ Η Ν Η

Τά γλυκόηχα τραγούδια πάνε πλέον, έσβυστήκαν, 
των άνεμων και τώρα γαλήνη πικρή 
πάνω ά π ’ δλα άχναπλώϋ'η κι’ άπαλά κοιμήθηκαν 
οτήν άτάραχη θάλασσα οί γλάροι οί λευκοί.
Μοναχά τ ’ άιργδ κϋμα σιγοκλαίει σ τ ’ άκρογιάλι 
γιά τά πλοία πού έφυγαν μά δεν θαρθούνε πάλι

"Ενας ήλιος θλιμμένος κουρασμένα φωτίζει 
τήν άπέραντη γύρω πικρήν ερημιά.
Φτερδν άσπρον οϋτ ’ ένα τον άγέρα δεν σκίζει 
κι ένας κάτασπρος μύλος κεϊ κάτω μακρυά, 
μ ’ άπλ,ωτά τά φτερά του σά νά δέεται μπάζει 
σ ’ ένα θεό μεθυσμένο πού τά πάντα σαρκάζει...

0 . Λ ΙΑ Ρ Ο Υ Τ ΣΟ Σ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Β Ι Ζ Υ Η Ν Ο Σ  

Ο  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Κ Α Ι  Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Τ Ο Υ *

Είναι παράξενο πόσο ό ποιητής συγκινιέται μέ τόπους γερονησ
σών όπως οι προαναφερμένες. Στό βάθος άν εξεταστούν είναι ό ί 
διος τόπος, τής γερόντισσας μητέρας του.

Ό  Βιζυηνός στό τραγικό συναγωνίζεται τό Σολωμό καί τό Βα- 
λαωρίτη χωρίς όμως νάχει τήν τέχνη του πρώτου.

Ερωτικά ποιήματα λίγα περικλείνονται μέσα στις «Ατθίδες Αύ
ρες». Κι’  άπ’ αυτά τά περισσότερα είναι παιχνιδιάρικα, σατυρικά, 
ειρωνικά. Στά αισθηματικά του όπως έχει μιά μελαγχολία κι’ ένα 
παράπονο. Τά τελευταία χρόνια στό φρενοκομείο κατά τις ώρες 
φωτεινών διαλειμμάτων έγραψε <υραΐα ερωτικά αφιερωμένα βέβαια 
στήν αγαπημένη του νέα.

Μέσ’ τά στήθη ή συμφορά 
σάν τό κύμα πλημυρρα, 
σέρνω τό βαρύ μου βήμα 
σ’ ένα μνήμα.
Τον σταυρό τον αψηλό 
άγκαλιά γλυκοφιλώ, 
τό μυριάκριβο όνομά της 
κι’ ή φωνή της ή χρυσή 
μέ καλεΐ «έλα και συ, 
δίπλα στό ξανθό παιδί σου 
καί κοιμήσου» (*)

'Ο Βιζυηνός είνε ό ποιητής τού πόνου, ό ίδιος ονομάζει τά τρα
γούδια του «Τά πικρά μου τραγούδια». (2)

Ή  ευαίσθητή ιδιοσυγκρασία του υποφέρει στή σύγκρουσή της μέ 
τον κόσμο. Παρηγορία βρίσκει στή θύμηση καί τήν αγάπη τής 
γριάς του μητέρας καί τού χωριού του. Τά αίσθήματά του είναι βα- 
θειά κΤ άξιόπρεπα. Προσηλώνεται μέ δύναμη σ’ ότι αγαπά καί δέν 
τό ξεχνά ποτέ. Τέτοια του έργα είναι πολλά ή «Κρυμμένη Θλίψη» 
ή «Θλιβερή ιστορία» ή «Νοσταλγία» τό «Παιδί μου ώρα σου καλή» 
κλπ., ακόμα καί τό Ελεγείο που έγραψε στό θάνατο τού Δαστίάλου 
του Ήλία Τανταλίδη.

Στή λύρα πού μ’ έχάρισες μιά κόρδα μούχει σπάσει...
Ξύπνα πατέρα κροΰσε μου τ’ αρμονικό βιολί σου 
καί ταίριασε ακόμη μιά μέ τή γλυκειά φωνή σου 

τήν θλιβερή μου μουσική.
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^Συνέχεια βλ. σελ. 58, 91 
(ΐ) Τό ποιήμα αύτό άντιγράφηκε στό φρενοκομείο από τον κ. Ν. Βασιλειάδη (Ν,

Βασιλειάδη «"Η τρέλλα του ποιητού» Εικόνες σελ. 326).
(2) Μέ τό βιολί του ό ποιητής Τανταλίδης γύμναζε τή φ ω νή  υοΟ Βιζυηνου. Δυστυ

χώ ς τό  βιολί δέ σώ ζετα ι. Σώ ζετα ι δμως καί τήν είδα ή κιθάρα του  Τανταλίδη  μέ μια 
κόρδα στό  Μουσείο τή ς Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης. ’ Ακόμα σώ ζεται πίσο άπό τό  
Ιερό βήμα τού Ναού τής "Αγίας Τριάδας τής Σχολής ό τάφος τού  Τανταλίδη  μέ τήν 
έπιγραφή «Ή λ ία ς  Τανταλίδης» φαίνεται δμως ό τάφος αυτός νά είναι κενοτάφιο κ α θ ώ ς
μέ πληροφόρησαν διάφοροι μαθη τές  τής Σχολής.
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Πολλές φορές ένα προαίσθημα τής τΰχης του πλανιέται απάνω 
στό έργο τοΰ Βιζυηνοΰ. Τό τραγικό τον «Όνειρον» εϊνε ένα άξετί- 
μητό πετράδι τής Ελληνικής λογοτεχνίας.

Εψές είδα στον ύπνο μου 
ένα βαθύ ποτάμι 
Θεός νά μην τό κάμει 
νά γίνει αληθινό...

πού θυμίζει μέ τη δύναμή του παρόμοια «όνειρα» τής δημοτικής 
ποίησης.

Εψές ειδα στον ύπνο μου, στον ύπνο πού κοιμώμουν 
πέντε ποτάμια πέρναγα τά πέντε ματωμένα.

Κάποτε περιγράφει σχεδόν καθαρά την τύχη του.
Σάν μ’ αρπάχτηκε ή χαρά 
πού έχαιρόμουν μιά φορά 
έτσι σέ μιαν ώρα .. 
μεσ’  σ ’ αυτή τη χώρα 
όλα άλλάξαν τώρα !
Καί από τότε πού θρηνώ 
τό ξανθό καί γαλανό, 
καί ουράνιο φως μου 
μετεβλήθη εντός μου 
καί ό ρυθμός τού κόσμου.

Ό  Γεώργιος Βιζυηνός στάθηκε ό τραγουδιστής τοΰ χωοιοΰ του 
τής Βιζώς καί γενικά τής παλιάς Θράκης.

Τής Θράκης τά χωριά πολλά 
σάν τή Βιζώ κανένα

κ’ άλλου:
Εψές δ ήλιος έ'δυνε στήν άγια μου πατρίδα...

Ειταν περήφανος γιά την καταγωγή του από τήν πατρίδα τοΰ 
Ό ρφέα τοΰ τόπου όπου γεννήθηκε ή θρησκεία κΓ ή πρώτη ψαλ- 
τοσΰνη.

Γι’  αυτό τό μέτωπο ψηλά 
τραϊλά, τραϊλά, τραϊλά λαρά 
θρακόπουλα καϋμένα 
καί ψάλλετε μέ μένα. (’ )

"Οπως δείχνουν τά έργα του ό Βιζυηνός θά ειχε μελετήσει τά 
ορφικά μυστήρια.

Ό  εθνικισμός τοΰ Βιζυηνοΰ είναι σήμερα ανυπόφορος. Σημάδι
(1) 'Ο  ποιητής δεν α ισθανόταν ναι καμμιά ντροπή γιά τήν  ταπεινή του οικογε

νειακή κ α ταγω γή . Πολύ συχνά ό ΐδιος άπάγγελνε στήν άγαπημένη του τούς στίχους 
άπό τό  ποίημά του ή «Κυρά Κριτική» δπου άναφέρει γιά τήν οίνογένειά του.

ΓΗ γενιά σας πού βαστά 
τό  περίσσο της καμάρι 
άπό πάππον άσβεστά 
ναι πατέρα καρβουνιάρη 

Κοίταξε Δ. I. Καλογεροπούλου) ό « ’Έ ρ ω ς  τού ποιητού» Ποικύλλη Σ τοά  1898 σελ. 138.
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τής εποχής του.
’Έλπιζε σέ μιά μεγάλη λογοτεχνική ά'νθηση σύντομη όπως είπα 

καί πιό απάνω, στήν Ελλάδα, άφοΰ ειταν κατά τις τότε ιδέες άπό- 
γονη τής αρχαίας.

«Εις χώραν άνανήφουσαν άπό λήθαργον μακρόν» γράφει με- 
τριόφρονα.

Προανακρούω τών Μουσών τήν ιλαράν άνατολήν 
καί τάς λαμπράς προϋπαντών τοΰ μέλλοντος ημέρας 
εκλείπω προ τής αίγλης των μέ σέβας καί μέ συστολήν.

Ειταν ή αληθινή πεποίθηση τοΰ ποιητή. Ό  Βιζυηνός πίστευε 
πώς ή ρωμηοσύνη ειταν δ λαός ό προορισμένος νά φωτίσει τήν ά- 
νατολή όπως τοΰ τό είχαν δασκαλέψει. Μ’ όλα ταΰτα όσο βέβαια 
κΓ αν εξελίχτηκε καί προχώρησε ή ελληνική ποίηση κατόπι άπό τήν 
εμφάνισή του δέν ήρθε άκόμα δ καιρός νά έκλείψει δ Βιζυηνός «προ 
τής αίγλης της μέ σέβας καί μέ συστολήν». Ξακολουθά να είναι ά
κόμα ένα φωτερό ά'στρο τοΰ ποιητικοΰ μας ουρανού όπου λίγοι 
μπορούν νά σταθούν κοντά του.

Ή  στιχουργία τοΰ Βιζυηνοΰ είναι άτεχνη, δέν έχει σοφία, δέν 
ξεχωρίζει γιά τήν άρμονία της ελάττωμα πού πρέπει νά δμολογηθεΐ.

Ό  Βιζυηνός πολύ λίγο επηρεάστηκε άπό ποιητές τής λογοτεχνίας 
μας. Ίδιοφυΐα σάν τή δική του δέν εί'ταν δυνατό νά νοιώσει τήν 
επίδραση συγχρόνων του ποιητών όπως δ Παπαρηγόπουλος, δ Βα- 
σιλειάδης κλπ. ’Αλλά κΓ ό Σολωμός φαίνεται νά τοΰ εϊταν γνωστός 
όμως δέν τον επηρέασε. Στήν άρχή τοΰ ποιητικού του σταδίου πα
ρουσιάζεται μιά επιρροή τοΰ Τανταλίδη καί τοΰ Σούτσου όμως γρή
γορα δ Βιζυηνός τήν άπόρριψε

Ά π ό  τούς γάλλους ρωμαντικούς καί τούς Παρνασσιέν είνε ξένος. 
Καταφάνη όμως άπάνω του χτυπάει ή επίδραση τών μεγάλων γερ- 
μανών ποιητών τοΰ Γκαΐτε, τοΰ Σίλλερ, τοΰ Χάϊνε, τοΰ υύλαντ 
τοΰ ’Ίψεν, κλπ..

Ή  εμφάνιση τών «Ά τθίδων Αυρών» άνοιγε δρόμο ιδιαίτερο 
στήν νεοελληνική ποίηση. Εί'ταν έργο μέ χαρακτήρα δικό του γΓ 
αυτό νοιώστηκε πολύ λίγο. 'Η  τοτινή μικρή Άτθήνα πολύ λίγο ά- 
γάπησε τό Βιζυηνό. Ό  ποιητής τής εί'ταν ξένος ’Έχοντας ζήσει τό 
περισσότερο μέρος τής ζωής του στό εξωτερικό δέν άνήκε σέ κλίκες 
καί σέ δμίλους.

Πολλοί βέβαια τον έχτίμησαν καί τον θαύμασαν, όμως έμεινε 
πάντα ξένος.

’Έτσι θαρρώ πώς άκόμα ούτε έως σήμερα ό ποιητής αυτός πήρε 
τήν πρεπούμενη θέση στή νεολληνική λογοτεχνία, όμως είμαι βέ
βαιος πώς εξεταξόμενος άπό προσεχτικότερους κριτές θά τήν πάρει.* *

\Σπουδαιότερο άπό τό ποιητικό έργο τοΰ Βιζυηνοΰ είναι τό διη- 
γηματογραφικό. (')

(1) Γιά τό διήγημα τού  Βιζυηνοΰ ξανάγραψ α ιδιαίτερα στά «Ν εοελληνικά Γράμ 
μ ατα» του  κ. I. Μουρέλλου φυλλάδ. ίο , άπό τότε  ξανάμελέτησα  βαθύ τερα  τό 2ργο τού 
συγγραφέα. νΕτσι ή σημερινή διατύπ ω ση  τής γνώμης μου γ ι ’  αύτόν εΐναι ή προσεχτι- 
κώτερη καί όριστικώτερη.



Έ δώ ευθύς άπό τήν άρχή μάς χτυπά ή κυριώτερη άρετή καί τό 
δυνατώτερο χαρακτηριστικό του συγγραφέα, τό ψυχογραφικό βάθος 
του κι’  ή δραματικότητα.

Ό  Βιζυηνός φρόντισε νά καλομελετήσει τούς ήρωές του καί τήν 
εξέλιξη τ(7)ν αισθημάτων καί των σκέψεών των νά τήν συνδέσει με 
τραγικήν υπόθεση ώστε νά είναι δυνατό νά εμφανιστεί έτσι τό εσω
τερικό τους εγώ μ ’ δλο του τό πλάτος. Κατά δυστυχία πολύ λίγα εί
ναι τά διηγήματα τού Βιζυηνοϋ δμως ας πούμε σ ’ αντάλλαγμα είναι 
διεξοδικά κι’ έκιεταμμένα.

’Έτσι αποτελεί τό καθένα ξεχωριστό ψυχογραφικό κόσμο, δπου 
τά υποκείμενα ξετάζονται μέ λεπτομέρεια καί μεγάλη ποικιλλία περ
νώντας κάτω άπό τά μάτια μας γεμάτα συνταραγμό άπό τά πάθη 
καί τούς πόνους πού τά δέρνουν.

Μερικά άπό τά διηγήματά του συζητούν καί κάποιο φιλοσοφικό 
ζήτημα βαλμένο άπό τόν ίδιο τό συγγραφέα στόν εαυτό του χωρίς 
νά φαίνεται ούτε νά κοπιάζει νά τό δείξει. Παράδειγμα τέτοιο τό 
διήγημα «Ποιος ήτο ό φονεύς τού άδελφοΰ μου» δπου δέ ζητιέται 
μόνο νά βρεθεί ποιος σκότωσε με τό χέρι του τόν άδερφό τού ποιη
τή, μά κι’ αν πραγματικώτερος φονιάς δεν εϊταν εκείνος πού έρριξε 
στήν έ'νεδρα τό δύστυχο θύμα άπό εκείνον πού τό χτύπησε.

Τό συμπέρασμα τού συγγραφέα έρχεται στό τέλος πειστικό, σύν
τομο, καταλαμβάνοντας τόν αναγνώστη πού συχνά δεν τό περιμένει 
τέτοιο καί μάλιστα υποθέτει τό άντίθετο.

Παρατηρημένοι γενικά οί ήρωες τού Βιζυηνού είναι άνθρωποι 
τών χωριών, άπλοι προικισμένοι δμως μέ γερά θεμελιωμένη προσω
πικότητα ώστε ό καθένας ν’ άντιπροσοτπεύει κι’ ένα χαρακτήρα. Κα
τέχουν θέληση δυνατή καί ή μορφή τους είναι γερά ξεκομμένη ώστε 
νά χύνουν δικό τους φως καί νά μή συγχιζονται μέ κανέναν άλλο.

Θαρρώ τή μητέρα τού διηγηματογράφου, τό Μοσκώβ Σελίμ, τόν 
Παππού του, τόν Κιαμήλη άπό τά τελειότατα δημιουργήματα τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας ώστε νά μπορούν ν’ ανέβουν στή γενικό
τητα τού συμβόλου Είναι δμως χαραχτήρες άξιοι πολλής προσοχής 
κι’ όλα τ’ άλλα δευτερεύοντα πρόσωπά του δπως ό πατέρας τού 
Σελίμ, ή δθωμανίδα...

Γενικά κάθε υποκείμενο τού Βιζυηνού πού παίζει καί τόν παρα- 
μικρότερο ρόλο μέσα στά έργα του είναι προσεγμένο καί μελετημένο.

Ό  κύκλος πού στρέφεται ό συγγραφέας δέν είναι πλατύς, μά 
περιωρισμένος στήν οϊκογένειά του εις κάποιο χωρικό κάτοικο κον
τινού χωριού του. Ή  μητέρα ό παπούς, ή γιαγιά του, κάποιος στιγ- 
μαΤα συναντημένος χωρικός ό Σελίμ, ό άγαπημένος του φίλος ό 
Πασχάλης. Ή  θύμηση τού πεθαμένου πατέρα του έρχεται κάποτε νά 
χύσει τή'θλίψη τού αιώνια χαμένου μέσα στή διήγηση.

Διηγιέται σχεδόν πάντα ό ίδιος ό συγγραφέας χωρίς όμως νά εί
ναι κι’ αυτός δ ήρωας τού έργου καί μέ τή διήγηση εμφανίζεται 
μπροστά μας ή παρθενικιά κι’ ειλικρινή ζωή τών κατοίκων τής πα
λιάς πριν 50— 60 χρόνων Θράκης. Τά πρόσωπά του αισθάνονται ά
σπιλα καί καθάρια μέ τήν απλή ψυχή τους. ’Ακόμα κι’ αυτός ό πιό
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μορφωμένος ήρωας τού συγγραφέα ό σπουδαστής τής μεταλλευτικής 
στή Γερμανία ό Πασχάλης είναι χι’ αυτός ένας παρθενικός χωρικός 
βρισκόμενος στό ιδεο ψυχικό επίπεδο μέ τή μητέρα τού ποιητή καί 
τό Μοσκώβ Σελίμ'

Ξετυλίγονται λοιπόν τά πρόσωπα τού Βιζυηνού μήν ΰπυκούον- 
τας σέ καμμιάν άλλη δύναμη έξω άπό τό όρμέμφυτο. ’Έτσι φαινο
μενικά ίσως μοιάζουν παράξενα, στό βάθος τους δμως κοιταγμένα 
είναι αληθινά, παρμένα ίσως κατ’ ευθείαν άπό τό φυσικό τό πο- 
ί,υμορφώτερο καί περισσότερο πολύτροπο. ’ Αλλά κι’ αν άκόμα οί χα
ρακτήρες δέν είναι μονοκόμματοι πραγματικών άνθρτόπων αποτελούν 
πάντα ένα τόσο τεχνικά δημιουργημένο σμίξιμο, τέτοια μιάν ένωση 
σφιχτοδεμένη, ώστε νά μήν αμφιβάλλει κανένας γιά τήν αλήθεια τους.

«Έξετίμησα έν σοι απλώς τόν άνθρωπον», ?ιέει ό διηγηματογρά- 
φος στόν πρόλογο τού Μοσκώβ Σελίμ, φανερώνοντας έτσι έδώ πάλι 
ό ίδιος μέ λίγες λέξεις τό μυστικό τής τέχνης του. ΚΓ άληθινά μο
νάχα ό άνθρωπος τόν ενδιαφέρει κι’ όταν τόν ανακαλύψει, καρφώνει 
άπάνω του τή διαπεραστική καί ξερευνητική ματιά του. Σηκώνει τό 
χαμηλωμένο πέπλο γιά νά παρουσιάσει τήν ψυχή ώστε μέ τό φανέ
ρωμα τών ξεχωριστών της ιδιοτήτων ν’ άναδοθεί ένα καινούριο 
πρόστοπο.

’Έτσι ό Βιζυηνός είναι ένας συγγραφέας άνθρώπινος. ’Αντικεί
μενό του ή ψυχή.

Κατά δυστυχία μέ τήν τελειότητα τής ψυχογραφικής άνάλυσις δέ 
συνδέει καί τήν ποικιλλία. Τά περισσότερα πρόσωπά του είναι άνα- 
βρύσματα τής ίδιας ψυχικής κατάστασης. Ή  μητέρα του στό διήγη
μα «Ποιος ήτο ό φονεύς τού άδελφοΰ μου» καί στό « ’ Αμάρτημα τής 
μητρός μου» είναι ή ίδια. Παρακολουθιέται καί στις δυο περίπτωσες 
άπό βασανιστική έμμονη ιδέα ή οποία τήν σπρώχνει σέ άδιάκοπη χω
ρίς υποχώρηση δράση. ’ Αγαπά άλύγιστα καί τυφλά δπως δ δεσποτι- 
κος πατέρας τού Μοσκώβ Σελίμ μισεί τυφλά τόν τόσο άξιο αυτό 
γιό του.

Είναι ή ίδια ψυχική κατάσταση κοιταγμένη άπό δυο διάφορες 
δψες. Τό ίδιο κι’ δ Πασχάλης, υποφέρει επίμονα, άγιάτρευτα, άνυ- 
ποχώρητα άπό τάς «παραμεινάσος συνεπείας τής παλαιάς του ιστο
ρίας». Ή  ψυχή του μολύνθηκε γιά πάντα καί δέν μπορεί πιά νά τήν 
χαρίσει στήν ωραία κι’ αθώα Κλάρα.

Θαρρώ μερικοί χαραχτήρες τού Βιζυηνού δπως λ.χ. ή μητέρα του, 
ό πατέρας τού Σελίμ ν’ άγγίζουν κάπως τά δρια μιάς φρενικής πά
θησης. ’Έχουν μέσα τους τήν επιρροή μελέτης ιδιαίτερης πού έκαμε 
δ ποιητής άπάνω σέ παράφρονες. «Ή  επιστήμη του λέει δ συγγρα
φέας γιά κάποιο καθηγητή τοί' τής φυσιολογικής παθολογίας τών 
νεύρων» στό διήγημά του μέσα. Συνέπεια παλαιάς ιστορίας «συνεί- 
χετο μέ τάς είδικάς ψυχολογικός σπουδάς μου*. Μ’ αυτό τόν τρόπο 
έξηγιέται κι’ ή τόσο δυνατή ένταση τών αισθημάτων τους.

’Απάνω τους προσπαθεί δ συγγραφέας νά δοκιμάσει πού τελειώ
νει τό φυσιολογικό κι’ αρχίζει ή άρρώστεια. Τά πρόσωπα βέβαια εί
ναι παρμένα άπό τό φυσικό, δμως έρχεται ώρα πού ποοσπαθεΐ νά
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έκφράσει μ’ αυτά τό συμπερασμάτων μελετών πούτόν απασχολούσαν.
Τόπος δπου ξετυλίγονται τά κυριώτερα διηγήματα του Βιζυηνοϋ 

είναι τό χωριό του η άλλα γειτονικά μικροχώρια, καμμιά φορά δμως 
εκτείνονται κι’ έως την παλιά Πόλη δπου τά πρόσωπά του έρχονται 
εϊτε γιά δουλειά, εϊτε γιά νά συναντήσουν γνωστούς των.

Κατοικούν μέσα στους στενούς δρόμους τού Βυζαντίου, ή στά 
αρχαία υγρά χάνια του Μεγάλου Τσαρσιοΰ οπου κι’ ό ϊδιος ό συγ
γραφέας κατοίκησε ραφτάκι.

Στη μαθητεία του Βιζυηνοϋ, ώς ραφτάκι στην περίφημη μέ
σα αγορά τής Πόλης τό Ούζούν Τσαρσή χρωστιοΰνται όχι μόνο ω 
ραίοι στίχοι, μά κι’ ένα από τά ωραιότατα διηγήματα τής νεοελλη
νικής λογοτεχνίας «Τό μόνον επί τής ζωής του ταξείδιον».

’Ά ν  κι’ ή ύπαρξη των υποκειμένων του διηγηματογράφου περνά 
ά'γνωστη κι’ ανώνυμη είναι δμως βαθειά, δυνατή. Ό  πόνος των εί
ναι διαρκής, ή νοσταλγία των παθητικιά, οί επιθυμίες των ισχυρές. 
Κι’ είναι πολύ φυσικό αφού απάνω στην άπαλωσύνη τής ψυχής των 
τό ίνύ τής θλίνμης οργώνει ανεξάλειπτα 'Η  λαϊκή ψυχή δέ λησμονεί.

Ό  κόσμος των παραδόσεων καί τών μύθων άγκαίαάζει συχνά τή 
διήγηση μέ τό παρθενικό μαγνάδι του. Ό  ψυχογράφος συγγραφέας 
αγαπά στοργική τήν παράδοση, ά,γαπά τά παραμύθια καθώς ό ϊδιος 
τ’ αναφέρει κι’ αυτό δίνει μιά ξέχωρη χαϊδευτικήν απλότητα στο 
διήγημά του. Ενθουσιάζεται μ’ αυτά καί τά παρακολουθεί δπου τά 
βρει και σ’ αυτή τήν αγάπη του οφείλομε καί τή μελέτη του «Ά νά  
τον Έλικώνα» απάνω στά βαλλίσματα.

Ό  αναλυτής τής ψυχής Βιζυηνός έχοντας προσκολημένα τά μά
τια στο εσωτερικό «έγό>» δεν προσέχει δσο πρέπει στο εξωτερικό πε- 
ριβάλλο. Έ δώ  του ξεφεύγει ή φυσική ομορφιά, τό χρώμα, ή από
χρωση. Οί εικόνες του από τή φύση είναι ψυχρές καί πεθαμένες. Ό  
πανώριος Βόσπορος περνά μέσα στά έργα του πεθαμένος σά νεκρή 
θάλασσα, τά ωραία τοπία χωρίς τόνο ή πινελιά ζωής.

Κι’ δμως υπάρχουν κάποτε στιγμές δπου δ Βιζυηνός γίνεται τε
χνίτης τής εικόνας. Είναι ωραιότατη καί μπορεί ν’ άποτελέσει πίνα
κα γεμάτο ζωή ή πιο κάτω ζωγραφιά από τό « ’Αμάρτημα τής Μη- 
τρός μου».

«Τό μοιρολόγιον τούτο έσύνιθεσεν επί τφ θανάτψ τού πατρός 
μου κατά παραγγελίαν αυτής ήλιοκαής, ρακένδυτος, γύφτος γνωστός 
εις τά περίχωρά μας διά τήν δεξιότητα εις τό στιχουργεΐν αύτο- 
σχεδίως.

χΜοί φαίνεται δτι βλέπω ακόμη τήν μαύρην καί λιγδεράν κό
μην, τούς μικρούς οφθαλμούς καί τ’ ανοιχτά τριχωμένα στήθη του.

»Έκάθητο ένδοθεν τής αύλείου ημών θύρας περιστοιχισμένος 
υπό τών χαλκών αγγείων δσα εσύναζε διά νά γανώση. Μέ τήν κεφα
λήν κεκλιμμένην επί τού ώμου συνώδευε τον πένθιμον αυτού σκοπόν 
μέ τούς κλαυθμηρούς ήχους τής τριχόρδου του λύρας.

»Προ αυτού ή μήτηρ μου δρθία έβάσταζε τήν Ά ννιώ  εις τήν 
αγκάλην της καί ήκουε προσεκτική καί δακρύουσα. ’ Εγώ τήν έκρά- 
τουν σφικτά από τού φορέματος καί έκρυπτον τό πρόσωπόν μου εις
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τάς πτυχάς αυτού διότι δσον γλυκείς ήσαν οί ήχοι εκείνοι, τόσο φο
βερά μοί έφαίνετο ή μορφή τού αγρίου των ψάλτου».

’ Αδέρφια διηγήματα τού Βιζυηνοϋ μπορούν .νά ονομαστούν τό 
«ΙΙοΙος ήτο ό φονεύς τού αδελφού μου» καί τό « ’ Αμάρτημα τής 
μητρός μου».

Σ ’ αυτά μέσα ξετυλίγεται σ’ δλο του τό πλάτος τό ωραιότερο 
καί πολυπλοκώτερο πρόσωπο απ’ δσα μελέτησε 6 συγγραφέας. Ή  
μητέρα του. Τήν βρίσκη τέλειο αριστούργημα. Είναι από τούς πιο 
ανάγλυφα σκαλιγμένους χαραχτήρες δσους είδε ως τώρα ή νεοελλη
νική λογοτεχνία. Είναι πρόσωπο δραματικό, γεμάτο ενεργητικότητα, 
άνυπόταχτο κράμα αντιθέσεων παράδοξων μά καί τόσο φυσικό. 
Είναι τύπος εξυψωμένος σέ γενικήν ιδέα. Είναι τό πρόσοιπο αυτό 
πρώτυπο αγάπης πού φέρνει στο νού τή μητέρα, τήν αθάνατη προ
σωπικότητα τών δημοτικών τραγουδιών. Ή  καρδιά της κρύβοντας 
μέσα της κολοσσιαίο απόθεμα στοργής ζητά αντικείμενο δπου νά ξε
χύσει σπάταλα τήν πλημμύρα του. ’Έχει γυιό στήν ξενητειά (τον 
ποιητή) καί τόν περιμένει, τον λαχταρά, ρωτά τούς διαβάτες, τούς 
ταξειδιώτες άν τον είδαν. ’Αδιάκοπα άγρυπνη τόν καρτερεί.

Είναι τό πρώτυπο λαϊκής χωρικής μητέρας.
’Έχει μπροστά της μόνο τήν οίκογένειά της τά παιδιά της κι’ 

άπ’ αύτά καί μόνο προέρχονται οί θλίψε.ς καί οί χαρές της. ’ Α 
γράμματη θαυμάζει τό γραμματισμένο της γυιό τό Γιωργή, τόν 
βλέπει σάν κάτι μυθικό, μεγάλο, μυστηριακό, τώρα έκει στήν εύρώ- 
πη, έγινε μεγάλος άνθρωπος πού νά τόν ατενίσει; άλλαξε καί 
τδνομά του τδκανε π ε ρ ί  γ ρ α μ μ ά τ ο υ πού νά τό θυμηθεί ή 
δύστυχη γυναίκα, ό απλός Γιωργής έγινε Βιζυηνός, τί καταπληχτική 
αλλαγή. 'Η  απλή γυναίκα αγαπά καί πονεΐ γιά τόν άδικοσκοτωμέ- 
νο γυιό της, τό Χριστάκη.

Θαυμαστή στήν αφοσίωση καί τήν ευγνωμοσύνη της κατέχεται 
- από πρωτόγονα αισθήματα. ’Αφελέστατη μακρυά από κάθε έπίχτη- 

το έχει μέσ’ τούς τριγυρινούς της, γενικούς μόνο δεσμούς. ’ Ανθρώ
πινους. ’Έτσι έξηγιέται ή όλότερα μητρική της αγάπη καί άφοσίτο- 
ση προς τόν Κιαμήλη πού άπ’ αυτόν τήνε χωρίζουν ή γλώσσα, ή 
θρησκεία καί τόσες πρόληψες. ’Έτσι ακόμα, έξηγιέται κι’ ειλικρινή 
φιλία μέ τήν όθωμανίδα τή μητέρα τού Κιαμήλη καθώς κι’ ή αδερ
φική της συμβίωση μέ τούς τούρκους μέσα στο ίδιο σπίτι.

Ό  αληθινά φυσικός αυτός άνθρωπος δέν ανέβηκε κανένα σκεβρό 
σκαλοπάτι πολιτισμού γιά νά δασκαλευτεί τό μίσος καί τό άλληλο- 
σκότωμα. Ή  καρδιά τής γυναίκας καίει καί τή σκουντά στή θυσία.

Ό  φόνος τού παιδιού της σπαράζει τή μητρική της ψυχή. ’Από 
τότε ζητεί εκδίκηση' κι’ ή εκδίκηση αυτή δέν είναι τίποτα άλλο 
παρά μιά ικανοποίηση γιά τό πλήγωμα τής αγάπης της. Ζητεί μέ 
φοβερή επιμονή τόν φονιά χωρίς νά οπισθοχωρεί μπροστά σέ τίπο
τα κινώντας κάθε πέτρα πού δύναται. Τραγική εΐρωνία. Ό  ά
γνωστος, ό αθέλητος φονιάς είναι ό αγαπημένος της Κιαμήλης πού 
τόν λογάριαζε γιά παιδί της. Τόν ηυρε πριν χρόνια ετοιμοθάνατο, 
τόν περιποιήθηκε, τόν έσωσε. Σύγκρουση δυνατή. 'Η  γυναίκα αυτή
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πού πάλλεται αδιάκοπα παίρνει κάποτε την ό'ψη τραγικής ήρωΐδας 
καί μάς κορυφώνει τον έλεο.

Ή  διήγησή της για ϊό φόνο του γιοΰ της είναι σπαραχτική μέ
σα στην απλότητά της.

Ξακολουθεΐ ολόκληρη ή θλιβερή αυτή ιστορία τού «Ποιος ήτο 
ό φονεύς του αδελφού μου» νά πλέκεται περίτεχνα μέσα σέ συγκι
νητικές πάντα σόγκρουσες.

Ό  συγγραφέας προσπαθεί νά κάμει δσο τό δυνατό συμπαθητι
κότερο τον Κιαμήλη ωστε ή λύση νάρθει τραγικώτερη. Παρεμβαίνουν 
πρόσιοπα δευτερευονα, ή όιθωμανίδα μητέρα τού Κιαμήλη, τύπος 
απλής καί καλής γυναίκας, ό άλλος αδερφός τού συγγραφέα κ.λ.π. 
δίνοντας πλάτος καί πλούτο στο έργο. Κάποτε παρουσιάζονται λε
πτομέρειες καί παρεμβολές πού αν καί δέν τις α γαπ ά καθώς τό 
δηλώνει ό διηγηματογράφος δμως τίς μεταχειρίζεται. Αυτές άν καί 
διασπούν τό ενιαίο τσύ έ'ργου δέν έχουν ούτε τίποτα το έπιφυλλιδο- 
γραφικό, ούτε τό σχετικό μέ μυθιστορηματικές περιπέτειες.

"Ομως οϊ έλλειψες αυτές δέν μπορούν νά πειράξουν τό λαμπρό 
καί μέ τόσο ηθικό βάθος αΐιτό τό διήγημα δπου ή ψυχογραφική τε
λειότητα συμβαδίζει μέ τήν ηθογραφική παρατήρηση.

'Ο ποιητής αίσθάνθηκε δυνατά τή θλίψη τής τραγικής αυτής 
σκηνής γιατί τήν ξετύλιξε καί σέ κάποιους πονεμένους του στίχους. 
Αντιγράφω ένα κομμάτι από τό ποίημα «Θλιβερή ιστορία».

Μέσ’ τό περιβόλι ένα δένδρο στον ήσκιο του ένα μνήμα 
Λιβάνι απάνω τό πουρνό, κερί τό βράδυ καίει* 
καί μιά γριά μερονυχτίς σάν κλαδεμένο κλίμα, 
σά μνημορόπετρα γυρτή μοιρολογά καί κλαίει 
τόνα παιδί της ξενητειά καί τ’ άλλο σκοτωμένο !

Μιάν άλλη οψη τής μητέρας του μάς παρουσίασε ό Βιζυηνός 
στο « ’Αμάρτημα τής Μητρός μου». Ή  απλή γυναίκα είναι θύμα 
φοβερής τύψης συνείδησης. ’ Αμάρτησε ϊσως υπεύθυνα έχοντας προ- 
καλέσει τό θάνατο τού κοριτσιού της όταν μωρό κοιμόταν στο πλάϊ 
της·3

’Από τότε θυσιάζει τό πάν γιά τό κορίτσι της τήν Ά ννιώ  κι’ εί
ναι ή αγάπη της άρρωστη καί τρελλή. Τήν κάνει νά παραφρονεί ή 
βαθειά συναίσθηση τής ευθύνης. Τίποτα δέν τήν σταματά. ’Έρχε
ται στό σημείο νά προτιμήσει τό θάνατο τού αγοριού της γιά νά 
σωθεί τό κορίτσι.

Βάθος παράδοξο καρδιάς, αντιφατικό μά πολύ αληθινό.
Ή  γριά καταφεύγει σέ κομπογιαννίτες, σέ χάρες κι’ δ τι άλλο ή 

θρησκευτική καί παπαδίστικη παράδοση τής υπαγορεύει. Καμμιά 
σωτηρία. Ή  Άννιώ πεθαίνει.

Λ Ν Τ Ω Ν . Π Α Λ Ο Υ Ρ Η Σ (’Έχει συνέχεια)

ΡΥΘΜΟΣ

Μ Ε  Τ Ο  Ρ Α Β Δ Ι  Τ Η Σ  Α Π Ο Γ Ν Ω Σ Η Σ . . .

Μισώ τον άνϋρωπο και τον έαντό μου—
Σ τον άχτιδόχαρον άγέρα βυϋίζω  τη σκέψη μου 
και με τά δυο ευκίνητα ρουθούνια μου, ρουφάω 
τις ευωδιές τής ϋάλασσας και τοϋ βουνού.

Βουρκωμένα σύννεφα, κουρελιασμένα
με τδ βορριά τής μοίρας, σελωμένα
στο μοιραίο μαύρο άλογο, —
με λογής- λογής συντριβές κι Απογνώσεις, —
καταχωνιάζουν τά βαριά βήματά μου.
Π ότε λοιπόν ϋά σταματήσω;
« Σ τον κατήφορο πάντα, στό γκρεμνό, στό γκρεμνό

Ίον άμετάκλητο πέλεκυ, τήν κατάρα προσφωνώ—
'Οδοιπόροι με πόδια σιδερένια,
με τό ραβδί τής Απόγνωσης στό χέρι,
γιά τό άγνωστο, γιά τό πρόβλημα, —
με τον εαυτό μας απαρνημένο μαρτυρικά,
με τή ϋωριά τοϋ αύριο πάντα μπροστά , —
οδοιπόροι με πόδια σιδερένια
κατρακυλάμε, ίσα, κάτω,
στό βυϋό τής πολύβουης ϋ'άλασσας,
πού τόσο γαλάζια κυματίζει γιά σάς.

’Ά  ! μισώ τον άνϋρωπο και τον εαυτό μου—
Τά μηχανή ματ ά σου, νά σε φέρουν 
κορώνα - γράμματα· 
και στό μαλαματένιο στόμα σου 
νά χωϋοϋν οί ποντικοί—  —
σκουριά, καρφιά και ποντικοί.

*:!ί *
Μ έ τά μάτια μου τά χρωματικά 
σκέφτουμαι κι εγώ τον κόσμο.
Βλέπω τό φώς τό ξανϋό τήν αυγή 
νά χρυσοπρασινίζει— και ρόδινο ελαφρό 
νά -χρωματίζει τό γύρω κόσμο.
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Λ έω  σε ρυϋμδ νά βάλω τη γήινη σκέψη μου,
νά γίνει στρωτή, νοητή και ρέονσα,
νά φανεί στρογγυλή σάν το νόμισμα,
νά μήν υπάρχει παρανόηση,
νά με καταλαβαίνουν κ ’ οι κοντοί
— οί σαλιάγκοι—
στρογγυλή μιά σκέψη νά κερδίσω,
σάν τδ νόμισμα.

Φεύγω· πηγαίνω άλλου, 
κ ’ ύστερα πάλι άλλου 
— χαμένα βήματα—

Βλέπω
τδ λεπτδ χρώμα τήν αυγή πού γυρίζω  
— ζαγρνπνησ μένος άνθρωπος κι’ εγώ, 
κουρασμένος—
τδ λεπτδ χρώμα, τδν άσημένιον ήχο 
— κρόταλα μυστικά—  
καί πια δε βαδίζω.

« Σ ε ρνϋ'μυ, σε τάξη...»  
τήν άλλη μέρα, τδ ϊδιο πάλι.

' Ά ! νάχα τό ραβδί τού ποιητή
ϋά μάζευα σαλιάγκους
καί ϋά χειροκροτούσαν κ ’ οί χαζοί.

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  ΑΡ ΙΒ Α Σ

=  ΡΥΘΜΟΣ

Η Τ Σ Ι Γ Γ Α Ν Α ,  Ο  Β Ι Κ Τ Ω Ρ  Κ Α Ι  Ο  Π Α Υ Λ Ο Σ

Ό  μικρό; (στην ηλικία) διηγηγατογράφος Παύλος, κλεισμένος 
στο σπίτι του, αγωνίζεται νά βρή μια υπόθεση για ένα διήγημα. 
Κάθεται πολλήν ώρα στο γραφείο του μέ τήν πέννα στο χέρι, έπει
τα τήν άφίνει, σηκώνεται, πηγαίνει στ’ ανοιχτό παράθυρο καί κοι
τάζει ψηλά τά σύννεφα, για ν’ άνακαλυψη ανάμεσα τους δ,τι του 
χρειάζεται. Ξάφνω τουρθε στο νού ή λέξη «Άτσίγγανος». Άτσίγγα- 
νοι! ’Άνθρωποι ελεύθεροι σάν τά πουλιά, πού ζοΰν μέ τό τίποτε. 
Πούχουν οί γυναίκες τους μάτια σάν καμίνια κ’ ή αγάπη τους είναι 
σταθερή καί μανιακή- «Τό βρήκα!» φώναξε καί στο μυαλό του πλέ
χτηκε αμέσως τό δράμα. "Αρπαξε τήν πέννα, βάφτισε τον ήρωά του 
Βίκτωρα Χρυσολάμπη κι’ έβαλε γιά τίτλο « Ή  τσιγγάνα καί ό Βί
κτωρ», κι’ ά'ρχισε νά γράφη :

«Λίγο απόξω άπ’ τήν πόλη, σ’ ένα πλατύ χωράφι, έφτασ’ ένα 
καραβάνι από γύφτους. Κατεβάσανε άπ’ τ’ αμάξια τά μόμπιλά τους 
καί τις παλιές κουβέρτες καί σε λίγο βρεθήκανε στημένες δώ καί κεϊ 
πολλές μπαλωμένες καί κουρελιασμένες σκηνές. Άκούγονται φωνές, 
γέλοια, βρισιές, οί γυναίκες κρατάνε στήν αγκαλιά τά μωρά τους, 
τρεις αρκούδες είναι δεμένες στις αλκές. Πόσο αφρόντιστα τριγυρ- 
νάνε δώ καί κεϊ οί άτσίγγανοι, άντρες καί γυναίκες καί ξυπόλητα 
παιδιά, σάν πλάσματα πού δέ νοιώθουνε τί θά πή σκλαβιά! "Ενας 
καθισμένος σέ λιθάρι παίζει τό βιολί του καί μπρός του λυγίζεται σά 
φίδι χορεύοντας παθητικά μιά τσιγγανοποΰλα.

’Έτυχε νά διαβαίνη άπ’ τό μέρος αυτό ό Βίκτωρ Χρυσολάμπης, 
νέος αισθηματικός καί πλούσιος στολισμένος καί μ’ άλλα χαρίσματα. 
Μιά τσιγγάνα τονε ζυγώνει.

—  Νά σού πώ τή μοίρα σου.
— Δέ θέλω, τήν ξέρω.
Καί τραβά τό δρόμο του, μά κείνη περπατάει δίπλα του.
— ’Έχεις πολλούς οχτρούς, μά έχεις μεγάλη καρδιά.
Τότε τήν κοίταξε καλά ό Χρυσολάμπης καί στάθηκε. Γιδτ’ είδε 

πώς ειχε μπρός του μιάν ομορφιά μαυρειδερή κι’ όλόγλυκη, μιάν 
ομορφιά άνεκδίγητη. Στεκάμενη άντίκρτ' του καί κείνη τον κοίταζε 
άσάλευτη ώρα πολλή, κ’ οί μαύρες φλόγες πού τινάζανε τά μά
τια της άναψαν άμέσως στήν καρδιά του μιά γοργή πυρκαγιά, σάν 
κείνη π’ αρπάζει καί καίει γρήγορα τον ξερό σανό.

— Πώς σέ λένε ;
— Λιάρκα.
— Σ ’ αγαπώ, Λιάρκα. Θέλω νά σ’ έχω πάντα μαζύ μου. Σ ’ έξορ- 

κίζω στή μαυράδα τού λαιμού σου νά μή μ’ άρνηθής! Μ’ άγαπάς 
καί σύ ;

— Σέ λατρεύω. Τό πρόσωπό σου λάμπει περσότερο κι’ από ένα 
γύφτικο μύλο τού καφέ. Θάρθω μαζύ σου. Αύριο τήν ώρ’ αυτή 
θά σέ προσμένω πάλι εδώ.
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Φεύγει ό Χρυσολάμπης χαρούμενος και την άλλη μέρα ξανάρ
χεται. Ή  Λιάρκα τον προσμένει, μά πριν κείνος προφτάσει να τής 
πή λέξη, σκύβει, αρπάζει πέτρες κι’ άρχινά νά τον πειροβολάη. 
Μαζί) μ’ αυτό φωνάζει καί τούς άλλους κι’ δλοι τού ρίχνουνται, 
ραβδιές αντηχούνε στη ράχη του, οί γροθιές τού αλλάξανε τη φάτ
σα, τό σακάκι του είναι κουρελιασμένο. Τρομάζει, ξεφωνίζει μά
ταια! Τό ξύλο πέφτει ατελείωτο. Ή  γρηγοράδα τών ποδιών του 
έδωκε τέλος στο ξαφνικό του κείνο μαρτύριο...»

Έ δώ  ό διηγηματογράφος σταμάτησε. Ή  πέννα του δέν προ
χωρούσε. Ή  αγανάκτηση για τ' άδικο πού παθε ό ήρωάς του, ανέ
βασε στο πρόσωπό του δλο τό αίμα τής καρδιάς, ο θυμός τοί) 
φούντωσε καί στο τέλος σηκώθη κ’ είπε:

— Βίκτωρ Χρυσολάμπη εγώ θά σ’ έκδικήσω !
’Έπειτα στράφηκε δεξιά σάν κάτι νάβλεπε κ ειπε παλι:
— ’Άπιστη Λιάρκα, θά σε τιμωρήσω σκληρά γιά την προδοσιά 

σου αυτή !
Κάθισε πάλι βιαστικά στύ γραφείο καί τά ρουθούνια του άνοι- 

γόκλειναν άπ’ τό θυμό. Καί ξακολούθησε τό διήγημα :
«Τρεις μέρες καί τρεις νυχτιές βασανιζόταν ό νοΰς του γιά νά 

βρή τον καλύτερο τρόπο τής εκδίκησης. Τέλος αποφάσισε. Πήγε κΓ 
αγόρασε ένα δίκοπο μαχαίρι μαυρομάνικο, τό τρόχισε καλά καί τέσ- 
σερες ώρες γυμναζότανε στην κάμαρά του γιά νά μάθη πώς νά χτυ
πά. Τρία μαξιλάρια γινήκανε κόσκινο άπ’ τις τρύπες. Πήγε νά 
χτυπήση με μανία καί τό σανίδι τής πόρτας, μά κρατήθηκε γιά νά 
μιή χαλάση ή κόψη τής μάχαιρας. Τέλος φόρεσε μια πλατεία κα- 
παρτίνα, σήκωσε τό γιακά του, κατέβασε τά μπόρ τής ρεμπούμπλι- 
κάς του γιά νά μη φαίνεται καί τράβηξε γιά τό γύφτικο χωρίο. 
Άνέβη σ’ ενα μικρό ψήλωμα καί κοίταξε. Νά την ή προδότισσα ! 
Τη γνώρισε! Μονάχη, πέρ’ άπ’ τούς άλλους, μάζευε χορτάρια. 
Τρέχει αυτός καί σάν τη ζύγωσε ξεγυμνώνει τό μαχαίρι Ξαφνια
σμένη ή τσιγγάνα όταν τον άντίκρυσε φωνάζει, πέφτει χάμου, κλαίει 
καί τον παρακαλεΐ. Μά ή εκδίκηση είναι κουφή καί στραβή! Σή
κωσε ό·Χρυσολάμπης πάνου της τό χέρι πού σφίγγε τή μαύρη 
λαβή ».

Έ δώ  στάθηκε πάλι ή πέννα τού συγγραφέα. Γιατί εν’ άνατριχια- 
σμα τον περίχυσε. Τί μέίιλεται νά γίνη φοβερό ; "Οσο διαβαίναν οί 
στιγμές, τόσο τον κυρίευε ή εσπλαχνία. Σιγά σιγά ή γεναιοψυχία 
θρονιαζόταν στην ευαίσθητη ψυχή του, ως πού στο τέλος ειπε :

— Γιατί νά ξεσκιστή μιά πανώρια σάρκα; Γιατί νά χυθή αίμα; 
Γιατί νά μή ζήση κΓ αυτή ;

Καί συνέχισε έτσι τό δράμα :
«...μά κείνη τή στιγμή τή φ ο β ερ ή , ό  π ιστός της σκύλος ρίχνεται 

κ αταπ άνου  του  καί τότε ή τσιγγάνα βρίσκ οντας καιρό Φεύγει σάν 
άνεμος....»

Τώρα ή διήγηση στάθηκε ιος έδώ, γιατ’ είχε ό Παύλος κουρα
στεί άπ’ τον κόπο καί τις τόσες συγκινήσεις. Είπε :

9

— Αύριο τό τελειώνουμε !
Καί πέρνοντας τό καπέλο του τράβηξε στήν έξοχή γιά νά ξε- 

ζαλιστή. Μά ή τύχη του τον έφερε σέ μιά κατασκήνωση γύφτων. 
Βλέποντάς τον μιά τσιγγάνα, έρχεται σιμά του.

— Δόσε μου, παιδί, δυο δραχμές.
Τις έδωσε.
— Τί καλός ποΰσαι, εγώ σ’ άγαπώ. Πάρε με μαζύ σου. Έσύ 

μ’ άγαπάς;
— ’Ό χ ι! ’Ό χ ι! φωνάζει ό μικρός Παύλος περίτρομος (γιατί θυ

μήθηκε τό τ ’ είχε πάθει ό Βίκτωρ Χρυσολάμπης) καί φεύγει τρέ- 
χοντας.

ΛΕΩΝ. ΡΑΖΕΛΟΣ
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Ε Π Ι Κ Λ Η Σ Η

’Ώ  ΠνεΟμα θείο, δέξου με στήν άπειρη άγκαλιά σου. 
Π ατέρας συ πώς άφησες τό τέκνο σου μακρυά σου 
νά παραδέρνη ; 'Ύψωσε τό νοΟ μου ώς εσένα, 
άπό τ ’ άμέτρητα δεσμά λύσε το π ’ όλοένα 
τό σφιχτοδένουν. Μ έσα μου ρίξε τό θείο φώς σου, 
του σκότους τά όλόπυκνα πέπλα σκίσε τοϋ τόσου, 
δπου πλανιέμαι μάταια κΓ άλλοι δεν ξέρω  ποΰθε 
νά έβγω. Τό φριχτό κακό με κύκλωσε όλοΰθε, 
σάν άγριοι λύκοι, δολεροί, καταμεσίς του δάσου.
Ώ  ΠνεΟμα θείο, δέξου με στήν άπειρη άγκαλιά σου. 
Μ αζύ σου ή ώρες, ή στιγμές αΐωνιότη, θάμπη 
οί κόσμοι γύρω κΓ ή ψυχή άστρο χρυσό πού λάμπει.

χ ρ . λαγο ιιατ η ς

I
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P H I L I P P E  S O U P A U L T

*0 Φιλίπ Σουπώ γεννήθηκε στη ΣαβΙγ (Σηκουάνας καί Οΰαζ) 
to 1897.

Είναι ποιητής στην καθαριότερη σημασία τής λέξης.
Άφαίρεσε απ’ την ποίηση τα λαμπερά χρώματα, τα ψευτοχρυσά

φια της καί ξεκαθαρίζοντάς την τής εδωσε μια παρθενιά.
Ό  Φιλίπ Σουπώ πήρε μέρος στο λογοτεχνικό κίνημα τό γνωστό 

μέ τό όνομα Ντανταϊσμός ή Νταντά πού πρωτοφάνηκε κατά τό 1917 
καί στάθηκε φίλος τοΰ Τζάρα, του Έλουάρ, του Άραγκόν, του 
Μπρεττόν. Θαυμάζει τον Λοτρεαμόν.

Ό  Μπερνάρ Φαίη ξετάζοντας τό κίνημα τοΰ Νταντά νομίζει πώς 
τα λυρικά ποιήματα τοΰ Τζάρα, οΐ Μαγνητικοί άγροί τοΰ Μπρετόν 
καί Σουπώ θά μείνουν.

Ό  Φιλίπ Σουπώ δημοσίεψε τά εργα Aquarium στα 1917, «Ρόδο 
των άνεμων» στα 1920, «Πρόσκληση σε αυτοκτονία» τό 1921, «Μα- 
γνητικοί άγροί» τό 1921, «W estum ego» τό 1922, W ang-W ang 1924.

Α Ν Α Ρ Ρ Ι Χ Η Σ Η  ( ‘)

— Κάνει ζέστη μέσα στό υπουργείο
ή δακτυλογράφος χαμογελά δείχνοντας τα ματογυάλια της.
Γυρεύουν τόν ΰπογραμματέα
όλες οί πόρτες είναι κλειστές
ακόμα καί τό άγαλμα τοΰ κήπου είναι ακίνητο,
οί γραφομηχανές τραυλίζουν
καί τό τηλέφωνο επιμένει.
Θά μπορέσω να τρέξω ακόμα... 
ό σιδηροδρομικός σταθμός δέν είναι μακρυά 
ένα τραμ ερπει ώς τις Βερσάλλιες.
Μου είπαν πώς έγινε κάποιο δυστύχημα εδώ πολύ κοντά
Δέν θά μπορέσοχ λοιπόν ν’ άκούσω τό χρεμετισμό τών συννέφων.
Ό  πύργος “Αϊφε'λ ρίχνει τις άχτίνες του στις Σανδβίχες νήσους. 
Γκούντενμπεργκ 24 -19

(Ρόδο τώ ν άνεμων)

C R U Z  A L T A

Σαν μια μεταξωτή κλωστή 
σαν ενα σύννεφο άπό μαλλί 
Τό βράδυ κατεβαίνει όλόταχα 
κι’ αναστενάζουμε άπό ηδονή 
Μια μεγάλη φωνή ενα πουλί σταχτί 
καί τής γης δλες οί καμπάνες 
φωνάζουν τις κατσίκες
στους αγρούς μέσα κι’  απάνω στόν ωκεανό
δλα τα σύννεφα έφυγαν,
για τή νυχτιά καί τή σιωπή
μακρυά άπ’ τόν ουρανό, μακρυά άπ’ τά μάτια
στήν καρδιά κοντά
“Ενας άνθρωπος
“Ενας σταυρός.

(1) Α κολουθούμε τή ατίξη καί την τυπονβαφική διαρρύθμιση τού πρωτότυπου.

ΡΥΘΜΟΣ

Δέν βλέπω τά ποντίκια 
τά μερμήγκια καί τούς φίλους 
Τό πάν είναι σταχτί 
γιά νά κλείσουν τά μάτια 
’Ενώ ό ήλιος 
πολύ στοργικά
ανάβει πυρκαγιές σχεδόν παντού 
γιά τούς μεγάλους καί μικρούς 
"Ενας άνθρωπος 
"Ενας σταυρός
κι’ ακούοντας οί σκύλοι νά κυνηγούνε τις σκιές
οί γυναίκες κλείνουν τις πόρτες τών αγροτικών σπίτιών
οί άντρες νά πίνουν άργά
στόν ήχο μιας αρμόνικας
κι’ ό άγέρας πέφτει
σά νάρρεαν οί δρόμοι
τά σπίτια νά κοιμόντουσαν
νά καίγονταν τά βουνά.
Τής γής δλες οί καμπάνες 
άπαντοΰν
στά παγκόσμια κύματα
Είν’ ή Μαδρίτη κι’ ή μελένια της φωνή
Κοιμόμαστε
Κοιμόμαστε
Είναι τό καλοκάγαθο Pío ντέ Γιανέίρο
Κάνει θαυμάσιο καιρό
καί περιμένουμε τό βαπόρι
Είναι τό Λονδίνο
Πετρελαιοφόρα, έπαύλεις
χαλκοφόρα άόριστα
Βρέχει άπαλά
"Ενας φόνος δυό κλεψιές
μιά άλλαξοθρησκεία
Είναι ή Νέα Ύόρκη ή θερμή
"Ολα είν’ έτοιμα γι’ αναχώρηση
Δυστύχημα στή 18η λεωφόρο
Πυρκαϊά στήν Όκλαχόμα
Ό λ α  είν’ έτοιμα
Είναι τό Παρίσι, τό Παρίσι
Τούς αχάριστους ξεχνούμε μόνο
Δουλεύουμε καί προσμένουμε
Ή  Δημοκρατία κινδυνεύει
Ό  Φιλιμπέρ τής Σαβοΐας κερδίζει τό Μεγάλο Βραβείο
Ή  νύχτα τέλος άπαντα
’Αγγελίες
Έ νας βάτραχος βαρύς σάν πέτρα παίζει πιάνο
σέ μιά όρτέντσια κοντά
Τ ’ άστρα κατεβαίνουνε πετώντας
Λαμπυρίδες καί κωλοφωτιές
Είναι σπίθες τ’ άστρα
πού άπό τήν κάμινο ξεφεύγουν
τήν άπέραντη
πού θάναι
πίσω άπ’ τά βουνά
κάτω άπ’ τόν άνεμο φεύγει ή σιωπή
Είναι ή Νύχτα τά κλαδιά δπου κινεί
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’Αγγελίες άπό τόν ουρανό 
τά πουλιά φωνάζουν ακίνητα 
θάφτονται τά φείδια
κι’ οί άνθρωποι κλείνουν τά παραθυρόφυλλα
καί τά ματόφυλλα
’Αγγελίες τής γης
ή Νύχτα τό δρόμο δείχνει
οί πηγές μιλούν κι’ αυτές
ενα φώς μισοκλείνει τό μάτι
απομακρύνεται ενα τραίνο
’Αγγελίες τής θάλασσας
όλα είναι έτοιμα
"Ενας άνθρωπος
"Ενας σταυρός
Ή  Νύχτα άπαντά
Γη. γη
ακόμα μιά ώρα 
ακούοντας αναπνοές 
ακόμα μια ώρα 
ξημέριοσε 
ήλιος
Γή, γή 
αράζουμε.

(Wang-Wang) Μεταψοαστίις A. Γ.

GEORGES DUHAMEL

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Π Α Ν Ω  

Σ Τ Α  Φ Α Ν Τ Α Σ Τ Ι Κ Α  Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Α

(Τ ό  άρΦρο αυτό δημοσιεύτηκε στην Nouvelle Revue Française
τοϋ Σεπτεμβρίου  καί ’ Οκτωβρίου 1933. ’ Επειδή είναι πο
λύ έκτεταμένο μεταφράζουμε μόνο μερικά μέρη τθ\> άπό 
τά πιό ένδιαφέροντα).

XVI
Τι μέσο μάς δίνεται για να γνωρίσουμε την πραγματικότητα, 

για να συλλάβουμε την άσύλληπτην αυτή βορά ;
Πρέπει να ξαναπλάσουμε το πραγματικό.
Ά π ό  τό μεγάλο ανθρώπινο γεγονός, τό πιό κοντινό σ’ εμάς, τόν 

πόλεμο, τό μεγάλο γεγονός στό όποιο άναμίχθηκαν εκατομμύρια αν
θρώπων, πού ζοΰν ακόμα, κανείς δέν μπορεί να καταλάβει πια τί
ποτα.

Στό διάστημα τού πολέμου είχα συνδέσει μερικά διηγήματα για 
να βεβαιώσω εκείνο πού μου φαινόταν τότε σάν ή μόνη ασυζήτητη 
βεβαιότητα, σαν ή μόνη τέλεια πραγματικότητα, τόν ανθρώπινο πόνο.

Ξανάπλασα αυτόν τόν πόνο γιά να μην υπάρξει κίνδυνος να 
χαθεί...

XVII
Πρέπει να μαζεύει κανείς τό αίιονιο μέσα στη σκόνη καί κατόπι
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νά τό ανεβάζει ως τόν ουρανό. Δέν είναι εύκολη ή αναζήτηση γιατί 
τό αιώνιο μοιάζει καμμιά φορά μέ τό φθαρτό.

"Αν μάς κατάκτησαν οί μεγάλοι καλλιτέχνες αυτό δέν προέρχε
ται άπό την αγάπη μας γιά τό καινούργιο. Προέρχεται άπό τή συ
νεισφορά τους στό θησαυρό τού αιώνιου...

XIX
Κάθε τέχνη είναι άδιακρισία. "Ομως μέ στενόχωρε! νά λέω ψέμ- 

ματα. Δέ θά γράψω τά άπομνημονεύματά μου.
Γιά νά είμαι ελεύθερος, γιά ν’ άγκαλιάσω ελεύθερα τό θρύλο θά 

γράψω τά άπομνημονεύματα ενός άλλου.
Τό είπα. Θυμούμαι άτελέστατα τή ζωή μου, ενώ άπεναντίας θυ

μούμαι μέρα προς μέρα, στιγμή προς στιγμή, τή ζωή τού Λωράν 
Πασνιέ τού δημιουργήματος μου, τού φανταστικού μου σύντροφου.

Καλλίτερα είναι νά δίνει κανείς τό αίσθημα τής αλήθειας μέ μιά 
εικονική διήγηση παρά τό αίσθημα τού φανταστικού μέ ένα «πραγ
ματικό».

Μά τι είναι ή εικονική διήγηση ;
Οί άναμνήσεις, πού έχω, τής πραγματικής μου ζωής δέν είναι 

ούτε πιό χρωματισμένες ούτε πιό παλλάμενες άπό τις φανταστικές 
μου ζωές.

’Άλλωστε, ωριμάζοντας, φαντάζομαι λίγο τή ζωή μου ενώ ταυ- 
τοχρόνως τήν ζώ.

XX
Ά ν  ή φύση συνθέτει άσχημα τούτο δέ φτάνει γιά νά μέ κάνει 

νά άπομακρυνθώ άπό αυτήν. ’Όχι, οχι, δέν τήν εγκαταλείπω.
Αυτό τό μεγάλο πείραμα, τό δικό μου, μισός αιώνας τώρα, πρέ

πει τάχα νά τό άπαρνηθώ ; πώς θά μπορούσα ; ’Όχι βέβαια. Μά 
ή ζωή τών ονείρων μου είναι καί ζωή δική μου.

Πρέπει, πολλές φορές τήν ημέρα, νά φύγω άπό τόν εαυτό μου 
γιά ν’ άλλάξω τόν φωτισμό τών άντικείμενων, τήν πρόσπτωση καί 
τήν ένταση τού φωτός, τόν ορίζοντα, τήν οπτική μου γωνία.

Κάποιες ώρες, ή προσωπική μου ζωή χάνεται μέσα στή ζωή τών 
πλασμάτων πού δημιουργώ. Κατόπι μοΰ άνεβαίνει ως τήν καρδιά, μέ 
μεθάει μέ πνίγει.

Γράφω τά άπομνημονεύματα ενός τρίτου και συνεργάζομαι φυ
σικότατα μέ τόν εαυτό μου, μέ τή ζωή μου.

Μιά φορά, μιά μονάχα φορά, όταν ήμουν νέος, είχα συνθέσει 
ένα μικρό σύγγραμμα μέ τή συνεργασία ενός άλλου, τού Σάρλ Βιλ- 
δράκ. Ή ταν σκέψεις δεμένες μέ άρκετά σταθερό νήμα καί πού 
τις ονομάσαμε μετριόφρονα: «Σημειώσεις επάνω στήν τεχνική τής 
Ποίησης».

Αυτή ή μικρή δοκιμασία μ’ έκανε νά καταλάβω, μιά φορά γιά 
πάντα, τό μηχανισμό μιας άληθινής συνεργασίας Συχνά, είχαμε 
πολύωρες συζητήσεις γιά τήν στιχουργική τέχνη. Σημειώναμε οτι 
άπό τίς συζητήσεις αυτές μάς φαινόταν πιό σημαντικό. Ή  τάδε φρά
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ση ήταν προϊόν δυό πνευμάτων. Βρισκόμασταν μέσα σ’ αυτήν ενωμέ
νοι όπςος ό άντρας κ’ ή γυναίκα στή σάρκα του παιδιού. Άλλες ση
μειώσεις προέρχουνταν από τόν ένα ή από τον άλλο. Ή  διευθέτηση 
του κείμενου σέ χωριστά εδάφια θά τραβούσε την κριτική καί θά 
τήν έκανε νά θελήσει νά ξεχωρίσει. Πρέπει νά πώ δτι δεν τό πα- 
ράλειψε καί δτι οί άπόπειρές της βγήκαν άτυχες. Θυμούμαι, ειδικά, 
ένα άρθρο τού Άνρύ Γκεόν στο όποιο ό αξιόλογος αυτός συγγρα
φέας, ό πολύ πληροφορημένος γιά τήν ποίηση, προσπαθούσε νά 
ξεχωρίσει τις σκέψεις πού θά έπρεπε ν’ άποδόσει στόν Βιλδρύκ 
καί τις σκέψεις πού θά έπρεπε ν’ άποδόσει σέ μένα. Ή  προσπάθεια 
τού Γκεόν μάς έκανε νά γελάσουμε γιατί μ’ δλη τή φαινομενικότη
τα διορατικότητας κριτικής μοΰ άπέδινε συνήθως φράσεις πού ά- 
νήκαν στο φίλο μου ή έκανε τό ενάντιο. Τό παρατηρήσαμε τότε 
αμέσως. "Ομως τώρα θά δυσκολευόμουν πολύ νά βρω εκείνο πού 
μοΰ άνήκει.

Γιά νά γράψω τήν ιστορία ενός άλλου συνεργάζομαι σήμερα 
μέ τήν ατομική μου ζωή. “Ας μή ζητήσουν νά μάθουν τί, μέσα 
σ’ αυτό τό φανταστικό δημιούργημα, άντιπροσωπεύει απολύτως τόν 
εαυτό μου. Θά γελαστούν. Καί οί πιο κοντινοί μου τό ίδιο καί πε
ρισσότερο από τούς άλλους.

Πολλοί λέν : «Αυτό φαίνεται σωστό, ώστε είναι αληθινό, ώστε 
είναι ή δική του ιστορία». Αυτοί μέ κάνουν νά χαμογελώ, γιατί δέν 
είναι σωστό, γιατί δέν είναι ή δική μου ιστορία. “Αλλοι λέν : «Είναι 
αδύνατο. Τά γεγονότα μιας ζωής δέν ξετυλίγουνται κατ’ αυτό τόν 
τρόπο καί δέν έχουν αυτή τήν ό'ψη». Καί αυτοί μέ κάνουν νά χα
μογελώ) γιατί, γενικά, εκείνο πού βρίσκουν ώς αδύνατο είναι άκρι- 
βώ>ς τό μόνο σημείο τής διήγησής μου πού έχει «ιστορικήν αξία». 
"Ομως δέ θά τούς απαντήσω τίποτα γιατί ή ιστορική αλήθεια, τό 
ξαναλέα), δέν είναι ποτές ούτε επιχείρημα ούτε δικαιολογία.

"Ολο τό έργο ας είναι δεμένο, χυμένο χάριν τής μόνης αλή
θειας, τής ανθρώπινης αλήθειας.

Θά μπορούσα, καί τώρα ακόμη, γιά τό πιό τελευταίο άπό τά 
βιβλία μου, νά δείξω τήν αρχή καί τό δρόμο πού πήραν οί ζωντα
νές του πηγές. "Ομως δέ θά κάνω βέβαια τίποτα.

Σέ δέκα χρόνια, σέ πέντε χρόνια ίσως, δέ θά ξαίρω ούτε ό ίδιος 
αν ή ιστορία τού Λωράν Πασκιέ δέν είναι δλως διόλου αληθινή, 
δέν είναι ή μόνη άληθινή.

XXI
Ή  πιό ζωηρή μου επιθυμία δταν δημιουργώ κάτι είναι νά κά

νω ώστε ό άναγνώστης, χτυπημένος άπό τόν τόνο τής αλήθειας πού 
θά κλείνει τό έργο μου, νά φωνάξει σκεπτόμενος εμένα ; «Είναι 
βέβαια ή ιστορία του!»

Ό ταν ένας άνθρωπος γράφει τά άπομνημονεύματά του, οί σχο
λιαστές προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά αποδείξουν δτι τά άπομνη- 
μονεύματα αυτά δέν είναι άληθινά καί δτι ό συγγραφέας τους χα
ράζει μιά ψεύτικην εικόνα τού εαυτού του. Γράψτε δμως ένα μυ
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θιστόρημα. Ό  κάθε άναγνώστης θά σάς αναγνωρίσει στό πρόσωπο 
τού κεντρικού ήρωα. Ό  κάθε άναγνώστης; δχι. Ά ν  ό ήρωάς σας 
είναι κακομοιριασμένος καί διεφθαρμένος μερικοί άπό τούς παληούς 
σας φίλους θά σκεφθούν : « ’Έκανε τό ίδιο του πορτραΐτο». “Αν ό 
ήρωάς σας είναι τύπου ηρωικού οί ίδιοι φίλοι θά σφυρίξουν : «Πού 
πάει καί βρίσκει τά υποκείμενά του ;»

Ό  άναγνώστης πού δέ σάς γνωρίζει τείνει φυσικά νά σάς ζητή
σει μέσα στα βιβλία σας. Σάς βρίσκει, σάς τοποθετεί. Είναι μιά α
νάγκη τάξης.

Ά ς  προσπαθήσει ό Ζύλ Ρομαίν ν’ αποδείξει πώς δέν είναι για
τρός. Θά δυσκολευθει. "Ολοι οί θεατές τού Κνόκ είναι βέβαιοι πώς 
μόνον ένας γιατρός θά μπορούσε νά γράψει αυτή τή σάτυρα. Θά 
μπορούσε κανείς νά απλοποιήσει τά πράγματα επικυρώνοντας τό 
μύθο. Προτείνω στούς συνάδελφούς μου νά ονομάσουμε τόν Ζύλ 
Ρομαίν επίτιμο γιατρό.

Τήν άνοιξη τού 1911. δ Α. Άντουάν ό τότε διευθυντής τού 
Όντεόν ανέβασε τό πρώτο μου έργο. ’Ονομαζόταν «τό Φώς» καί 
παρουσιαζόταν σ’ αυτό ένας τυφλός.

Τό Όντεόν είχε παίξει προηγουμένως ένα έργο τής Μαρί Λενερύ. 
Είναι γνωστό πώς ή Μαρί Λενερύ ήταν κουφή. "Υστερα άπό τό 
έργο μιάς κουφής τό έργο ενός τυφλού καί μάλιστα τυφλού εκ γενε
τής. Πρέπει νά ομολογήσουμε πό)ς αυτό ήταν πολύ προκλητικό κΓ 
ωραία συμμετρικό. Ό  μύθος πήρε δρόμο.

Καί κράτησε πολύ καιρό. “Ισως νά κρατάει άκόμα. Στα 1915 ό 
Δόκτωρ Χέλμ εκλεκτός δημοσιογράφος έλεγε γιά μένα στόν Άλφρέδ 
Βαλλέτ, ό όποιος μού διηγήθηκε αυτήν τήν ιστορία : «Τά πολεμικά 
διηγήματά του είναι πρώτης τάξεως, τί κρίμα πού είναι τυφλός εκ 
γενετής». Ό  Άλφρέδ Βαλέτ θεώρησε καθήκον του νά παρατηρήσει, 
δτι μέ γνωρίζει άρκετά καλά, δτι δέν είμαι τυφλός καί δτι άν ήμουν 
δέ θά μπορούσα νά πάρω μέρος στόν πόλεμο καί νά γράψω αυτά τά 
διηγήματα. Ό  Δόκτωρ Χέλμ άναγνώρισε γελώντας δτι διέδιδε χω
ρίς νά τό καλοσκεφθεΐ έναν άνόητο μύθο.

XXII
Σ ’ ένα του χρονογράφημα ό Ά ντρέ Μπιλλύ υποστηρίζει δτι ό 

αληθινός μυθιστοριογράφος πρέπει νά βγάζει άπό τό Μηδέν δλα του 
τά πλάσματα καί δτι οί σύγχρονοι μυθιστοριογράφοι πού παρουσιά
ζουν λίγο πολύ τόν εαυτό τους μέσα στά έργα τους δέν είναι πραγμα
τικοί μυθιστοριογράφοι. Ό  Άντρέ Ρουσσά» παραδέχεται τά ίδια :

«“Εχουμε, λέει, πολύ λίγους πραγματικούς μυθιστοριογράφους, 
μυθιστοριογράφούς αντικειμενικούς πού δημιουργούν πρόσωπα ξένα 
πρός τόν εαυτό τους όπως έκαναν οΐ μυθιστοριογράφοι τής εποχής 
καί τής σχολής τού IIώλ Μπουρζέ. Οί συγγραφείς τής γενιάς πού 
ωριμάζει τώρα δέν ξαίρουν οί περισσότεροι παρά νά εκφράζουν διά 
μέσου ενός ήρωα μισό συμβολικού καί περισσότερο άπό μισοαδερφι- 
κό, τόν εαυτό τους.»

Δέν παραδέχομαι καθόλου αύτόν τόν ’Ολύμπιο δημιουργό πού
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λείπει τόσο από τό έργο του. Οί δανειστές του Μερκαδέ είναι οί δα
νειστές του Μπαλζάκ καί ή « ’Ανθρώπινη Κωμωδία» δπως και η 
ζωή του συγγραφέα της είναι ένα μεγάλο χρηματικό δράμα. Ό  
Σμερντιάκωφ καί ό πρίγκηπας Μοϋσκιν είναι επιληπτικοί καί ο! δύο 
δπως κάποιος Ντοστογιέφσκι.

Καί ό Φλωμπέρ ; «Ή  Μποβαρί είμαι εγώ !». Καί ό Κόνροτ πού 
περιφέρεται, δνειροπόλα, ανάμεσα στα πρόσωπά του καί μέσα στα 
πρόσωπά του ;

Θά μπορούσε να πει κανείς τό ίδιο για δλους σχεδόν τούς ζω 
γράφους καί πρώτα πρώτα για τον Ρέμπραντ πού ζωγράφισε τις 
γυναίκες του, τούς φίλους του, τούς γείτονές του, καί άκατάπαυστα 
τό πρόσωπό του.

Οί μόνοι μυθιστοριογράφοι για τούς οποίους θά μπορούσε νά 
πεί κανείς δτι εΐνε ξένοι από τά πρόσωπά τους, είναι οί έπιφυλλιδο- 
γράφοι. Καί αυτό ακόμα δεν είναι εντελώς βέβαιο.

"Οπως συμβαίνει μέ δλο τον κόσμο συμβαίνει καί μέ μένα να 
ζητώ μέσα σ’ ένα βιβλίο τό συγγραφέα. Δεν είμαι λιγώτερο περίερ
γος να φανταστώ τον αναγνώστη για τον όποιο προορίζεται ιδιαί
τερα αυτό τό βιβλίο.

XXIV
Ή  δράση τών μυθιστορηματικών έργων, ή δράση ή καλλίτερα ή 

περιπέτεια, νά τί ξεχνούμε μόλις κλείσουμε τό βιβλίο.
Ποιος θά μπορούσε νά μού διηγηθεΐ χωρίς τη βοήθεια μιας 

πρόσφατης ανάγνωσης τη δράση, την πλοκή, τά κυριώτερα γεγο
νότα τής Σαρτρέλ τού Νικόλα Νικλέμπυ, τής "Αννας Καρένιν, ακόμα 
καί τής Ευγενίας Γκραντέ, για νά πάρουμε ένα βιβλίο αρκετά 
σύντομο.

"Ας μη δίνουμε μεγάλη σημασία στη διήγηση στο πιο εύθραυστο 
αυτό στοιχείο ή τουλάχιστο στο πιο διαλυτό. Εκείνο πού απομένει 
από τό διάβασμα τών καλλίτερων μυθιστορημάτων δέν είναι ένας 
μύθος, μιά ιστορία, μά ένας ατομικός πόνος, ένα πένθος, μιά επιθυ
μία, μιά θλίψη ανεξάλειπτη, μιά ανάγκη ανταπόδοσης καί ξαναζων
τανέματος, δπως συμβαίνει μέ μιά ζωή καί κάποτε καλλίτερα κι’ από 
μιά ζωή. Εκείνο πού μάς μένει γιά πάντα είναι ένα πρόσωπο πού 
τό βασανίζει ή ελπίδα, δυο άσπρα χέρια πού σφίγγουνται, ένα μι
κρό τετράγωνο φοιτός έπάνοτ στύ πορκέτο μιας κάμαρας. "Ενα ά
ρωμα, μιά γεύση, κάτι λιγιότερο ίσως.

Συγχέουν πολύ συχνά την πλοκή καί την κίνηση. Μιά διήγηση 
μπορεί νά ζήσει χωρίς πλοκή δχι δμως καί χωρίς κίνηση. 'Υπάρχουν 
βιβλία πού δέν έχουν φαινομενική ενεργητικότητα τά όποια δμως 
μάς συναρπάζουν δυνατά καί δέ μάς άφίνουν νά άνασάνουμε.

Μεταφρ. ΓΙΩ ΡΓΟ Σ Μ Ο ΥΡ Ε Λ Ο Σ
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"Ενα χεινοπωριάτικο βράδυ, υγρό, φεγγαρόλουστο και κρύο ό 
Στρέχνεφ διάταξε νά τού ζέψουν τάλογο. Τό φώς τού φεγγαριού 
έμπαινε, σάν γαλάζιος καπνός, από τή μακρουλή θυρίδα τού σταύ- 
λου κι’ έκανε τό μάτι τού αλόγου νά μοιάζη μέ λαμπερό ρουμπίνι... 
Ό  εργάτης τούβαλε τό χαλινάρι καί την κοζάκικη σέλλα, τοσυρε έξω 
από τό σταύλο καί τούδεσε την ουρά. Τό άλογο στεκόταν υπάκουο. 
Μόνο σάν ένοιωσε τό σφίξιμο τών λουριών, φούσκωσε τά πλευρά του 
καί στέναξε. "Ενα λουρί πού έσπασε ερχόταν κοντό κι’ ό εργάτης κα- 
τάφερε μέ κόπο νά τό περάση στον κρίκο τραβώντας το μέ τά δόν
τια ..Τό μικρόσωμο άλογο ζωήρεψε κάτω από τή σέλλα. Τοφερε 
κοντά στο πεζούλι, τύλιξε τό χαλινάρι γύρω από ένα στύλο κι’ έφυ
γε. Γιά ποληώρα τό ζώο δάγκωνε καί μασσούσε μέ τά κίτρινα δόν
τια του τό ξύλο. Κάποτε χλιμίντριζε πνιχτά. ΙΙλάϊ του, μέσα σέ μια 
λακκούβα νερό, τό φεγγάρι καθρεφτιζόταν πρασινωπό' τό φτωχόν ό- 
πωρόκηπο σκέπαζε διάφανη ομίχλη.

Ό  Στρέχνεφ μέ τό καμτσίκι στο χέρι φάνηκε στήν αύλη.
Μύτη άετίσσια, κεφάλι μικρό, γυρτό πισω. Ηταν ξερακιανός 

καί ψηλός παρ’ δλους τούς φαρδειούς ώμους του. Κομψευομενος^σάν 
κυνηγός φορούσε ένα καφτάνι σφιγμένο στή λεπτή μέση του μέ σση- 
μόδετη πέτσινη ζώνη. Στύ κεφάλι φορούσε ένα κοζάκικο σκούφο μέ 
κόκκινο τεπέ. Μά καί στο φώς τού φεγγαριού τόβλεπε καλά κανένας 
πώς κόντευε τά σαράντα, πώς τό πρόσωπό του ήταν ανεμόδαρτο καί 
μαραμένο, πώς τά τραχειά κατσαρά γένεια του άρχιζαν νά ψαραίνουν, 
κι’  οί φλέβες τού λαιμού του νά τρεμουλιάζουν.

’Έβλεπε κανένας πώς οι μπότες του ήσαν τριμμένες πιά καί στην 
άκρη τού ρούχου του διακρίνονταν μερικές σκούρες σταλαματιές αί
μα, ξεραμένο από πολύν καιρό εκεί μαζί μέ λίγες τρίχες λαγού.

ψηλά από τό σκοτεινό παράθυρο πάνω από τό πεζούλι άνοιξε 
ένα πορτέλι.

— Άντριούσκα πού πάς ;
— Δέν είμαι κανένα μωρουδέλι μαμά, είπε ό Στρέχνεφ αρπά

ζοντας τό χαλινάρι. Το πορτελι ξανακλεισε, μα η πόρτα τού προθα- 
λάμου έτριξε την ίδια ιορα.

Σέρνοντας τις παντούφλες του φάνηκε στο κατώφλι ο Παύλος 
Στρέχνεφ, φουσκωμένος από τον ύπνο, μέ μάτια πρισμένα καί μαλ
λιά γκρίζα σηκωμένα στήν κορφή τού κεφαλιού. ’ Ηταν μέ τά εσώ
ρουχα καί μέ τό καλοκαιριάτικο παλτό του, μισομεθυσμένος σάν 
πάντα κι’ έτοιμος γιά φλυαρία.

— Γιά πού Άντριούσκα ; ρώτησε μέ ξεψυχισμένη φωνή. Τούς 
χαιρετισμούς μου παρακαλώ στη Κερα Αλεςεγιεβνα... Ιην εχτιμούσα 
πάντα πολύ.

— Ποιάν έχτιμούσες ; απάντησε ό Στρέχνεφ. Δέν ντρέπεσαι νά
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φυτρώνης εκεί ποί1 δέν οέ σπέρνουν ;
— Πάτησα στην πήτα καθώς βλέπω απάντησε ό Παύλος. Στο 

αποχαιρετιστήριο ραντεβού πάει 6 νεαρός έρωτοχτυπημένος μας. 
Ό  Στρέχνεφ σφίγγοντας τά δόντια ετοιμάστηκε ν’ άνεβή στο ζώο.

Μόλις τό πόδι τον άγγιξε τη σκάλα τής σέλας, τάλογο φάνηκε 
νά ξυπνά κι’ άρχισε νά στριφογυρίζη. Στ.ήν κατάλληλη στιγμή ό 
Στρέχνεφ δάμασε τό ζώο καί μ’ ένα αλαφρό πήδημα κάθησε στη 
σέλλα πού έτριξε. Τάλλογο σήκωσε τό κεφάλι καί σβήνοντας μιέ την 
οπλή του τό φεγγάρι μέσα στη λακκούβα έφυγε ανάλαφρα.

Στους υγρούς φεγγαρόλουστους κάμπους τάψέντι άσπριζε σ ’ 
αδιόρατες μπορντούρες κοντά στους φράχτες. Μακροφτέρουγες 
κουκουβάγιες σκίζαν αθόρυβα κι’ απότομα τον αέρα' τάλογο ρου
θούνιζε και παραμέριζε. Ό  δρόμος περνούσε πλάϊ από ένα άψυχο 
διίσος, κρύο από τό φεγγάρι καί τή δροσούλα. Τό φεγγάοι εκθαμ
βωτικό καί υγρό θάλεγες, χανόταν καί ξαναφαινόταν ανάμεσα στις 
απογυμνωμένες βουνοκορφές καί οί ξεροί κλώνοι τοιν δέντρων ε
ξατμίζονταν μέσα σέ κείνη τή θαμπή λάμψη. Μια πικρή μυρουδιά 
άναδινόταν από τις λεύκες, ανακατωμένη μέ τήν οσμή τών φύλλων 
πού σάπιζαν, στα κοιλώματα. “ Υστερα άρχιζε μια πλαγιά πού τά 
βάθη της μεσ’ τις χαράδρες δέν τά ξεχώριζες πλημμυρισμένα από 
τήν ελαφρήν ομίχλη. ’Άσπρος αχνός έβγαινε κι’ άπ’ τά ρουθούνια 
τού ζώου καθώς άνοιγε πέρασμα μέσα από τά κρυσταλλιασμένα χα
μόκλαδα. 'Ο κρότος τών κλαδιών, καθώς έσπαζαν άπ’ τις οπλές 
τού αλόγου, αντιλαλούσε στήν άντικρυνή βουνοπλαγιά, στο μαύρο 
μεγάλο δάσος, πού τή σκοτείνιαζε ανεβαίνοντας. ’Άξαφνα τάλογο 
τρούλωσε ταύτιά τθυ. Δυο λύκοι κοντόχοντροι μέ παχιούς λαιμούς 
καί λεπτά πόδια καιοοφυλαχτούσαν στο βάθος ανάμεσα στή γα
λάζια ομίχλη μέσα σέ λασπερά βάλτα. Άφήκαν τόν καβαλάρη νά 
σιμώση, ύστερα έφυγαν απότομα φτάνοντας μ’ ένα αδέξιο πήδη
μα ώς τά χορτάρια π’ άφίναν πλήθος αναλαμπές γύρω.

— Κι’ άν μείνη ακόμη μιά μέρα ; είπε ύ Στρέχνεφ σηκώνοντας 
τό κεφάλι καί κυττάζοντας κατάματα τό φεγγάρι πού απλωνόταν 
πάνω από τά έρημα λειβάδια πού σκέπαζε ή ασημένια ομίχλη. Χει- 
νοπωριάτικη μελαγχολία μέ κάθε λογής ομορφιά.

— Ά ν  είναι έτσι; είπε ό Στρέχνεφ... άν είναι έτσι;
Ή  σέλλα έτριξε. Τάλογο έβαλε τά δυνατά του. Τό στιβαρό σώ- 

μά του ταλαντευόταν καθώς έσκαρφάλωνε στο πυκνό δάσος, μέσα 
από ένα δρομάκι άνασκαμμένο από τίς βροχές καί σκοντάφτοντας 
άξαφνα κόντεψε νά πέση. Τό πρόσωπο τού Στρέχνεφ μόρφασε από 
θυμό. Κατάφερε ένα δυνατό μαστίγωμα στο κεφάλι τρύ ζώου.

— Χού παληάλογο! φώναξε μέ λύσσα αγωνίας κι’ ή κραυγή του 
αντήχησε μέσα στο βουερό δάσος. "Υστερα από τό δάσος έρημα 
χωράφια ξαπλωνόταν ώς πέρα! Σέ μιά ατέλειωτη πλαγιά ανάμεσα 
από καλύβες καμωμένες από καλαμπόκι ένας φτωχός περίβολος υ
ψωνόταν. Δέν είχε μέσα παρά ερείπια κι’ ένα άχυρένιο σπιτάκι. 
Πίσω άπ’ αυτό κοντά σέ μιά λίμνη βρισκόταν ένας άποξερΟμμένος 
κηπάκος μέ λίγες παράξενες σειρές χαμηλές μηλιές καί μερικά νεα
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ρά δεντράκια στηριγμένα σέ πασσάλους. Πόσο μελαγχολικά ήσαν 
δλα τούτα κάτω άπό τό φεγγάρι. ‘ Ο Στρέχνεφ σταμάτησε. Θάλεγες 
πώς είναι πολύ αργά" τόσο ή σιγή ήταν βαθειά σ ’ ετούτο τόν τόπο.

Ό  καβαλλάρης έκαμε τό γύρο τού σπητιού ποΰταν βυθισμένο 
στο σκοτάδι κι’ άφίνοντας τό χαλινάρι πήδηξε κάτω. Τάλογο δέν 
κουνήθηκε πιά, στάθηκε κεΐ μέ σκυμμένο τό κεφάλι ταπεινά. Στο 
πεζούλι ένα γέρικο κυνηγετικό σκυλλί ήταν κουλουριασμένο μέ το 
μουσούδι στά σκέλια. Δέ σάλεψε. Σήκωσε μόνο τά φρύδια, κυτταςε 
τόν επισκέφτη καί κούνησε τήν ουρά του φιλικά.
Ό  Στρέχνεφ μπήκε στο προαύλιο. Μιά άσκημη μυρωδιά άπό πα
λιές αποθήκες τόν χτύπησε. Στήν είσοδο ήταν σκοτάδι" τα τζάμια 
σκεπασμένα άπό τήν κρύα πάχνη χρύσιζαν. Μεσ’ άπ’ τό σκοτεινό 
διάδρομο μιά γυναίκα κοντή, μ’ ελαφρό άνοιχτόχρωμο πενιουάρ, 
έτρεξε άθόρυβα σ’ αυτόν. Ό  Στρέχνεφ έσκυψε καί γρήγορα καί 
δυνατά δυύ μπράτσα πούβγαιναν γυμνό μέσα άπό τάνοιχτά μανίκια 
ρίχτηκαν στον στεγνό λαιμό του" κι’ ένα κεφάλι ακουμπισμένο στο 
σκληρό ύφασμα τού καφτανιού έκλαιγε ήσυχα κι’  ευτυχισμένα. Καί 
καθώς χτυπούσε, σαν καρδιά παιδιού, ή οχι καί τόσο νέα πια καρδια 
τής γυναίκας ό άντρας ένοιωθε νάνεβοκατεβαίνη στο στήθος της 
ένας ολόχρυσος σταυρός ίσως τής γιαγιάς της στερνός θησαυρός.

— Θά μείνης ώς αύριο; ρώτησε γρήγορα γρήγορα... Ναι; δέν 
μπορώ νά πιστέψω σέ τόση ευτυχία.

— Πάω νά βάλω τάλογο στό σταύλο, Βέρα, είπε δ Στρέχνεφ, 
ξεφεύγοντας άπό τό σφίξιμό της. Ναι ώς αύριο... ώς αύριο είπε καί 
σκέφτηκε : «Θέ μου κάθε μέρα καί πιό παράφορη καί πιό ζηλιάρα 
καί πιό άνυπόφορη... Δέν έχει συγκρατημό στά χάδια. Καί τι αξιο
λύπητη ποΰναι νά νομίζη πώς θά μέ κάμη νά ζηλέψω άραδιάζον- 
τάς μου ποιοι τρέχουν.πίσω της. ’Ώ ! σκέφτηκε μ’ ένα ξαφνικό θυ
μό, δέ μπορώ νά τή βλέπω.

Τό πρόσωπο τής Βέρας ήταν γλυκό, βελουδένιο άπό τήν πού
δρα...Άγγιζε διακριτικά τό μάγουλό της στά χείλια τού Στρέχνεφ 
κι’ ύστερα απότομα σφράγιζε τό στόμα του μέ τό στόμα της. Ο 
σταυρός έλαμπε στό ξέσκεπο στήθος της. Φορούσε ένα λεπτό που
κάμισο, μοναδικό, φυλαγμένο ζηλότυπα γιά τίς μεγάλες αυτές στιγ
μές. Τό γυμνό στήθος της ήταν δροσερό καί «ασφαλώς» σκεφτόταν 
ό Στρέχνεφ προσπαθώντας νά παρασυρθή καί να θυμηθή πώς ή
ταν ή Βέρα όταν ήταν νέα, «ασφαλώς πριν δεκαπέντε χρόνια ούτε 
λεφτό δέ θά δίσταζα νά θυσιάσω 15 χρόνια τής ζωής μου γιά ένα 
ραντεβού μαζί της.»

Λίγο πριν φέξη, κάτω στό πάτωμα, πλάϊ στό κρεββάτι, ένα κε
ρί άναβε" ό Στρέχνεφ μακρύς, σφιγμένος στήν κυλότα καί στίς μπό
τες του, μέ τό πουκάμισο ξεκούμποιτο, κοιμόταν ανάσκελα με τά χέ
ρια κάτω άπό τό κεφάλι, γέρνοντας πίσω., αυστηρό μέσ’ στό σκο
τάδι, τό λεπτό πρόσωπο μέ τήν άετίσια μύτη. Ή  Βέρα ήταν καθι
σμένη πλάϊ του μέ τόν άγκώνα στά γόνατά της. Τά λαμπερά μάτια 
της ήσαν κόκκινα, πρισμένα άπό τό κλάμα. Κάπνιζε κυτάζοντας ηλί
θια τό πάτωμα. Τό μικρό πόδι της σφιγμένο στή μαύρη κάλτσα καί
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στο ακριβοπληρωμένο μποτίνι, της άρεσε πολύ. Mù ή καρδιά χης ύ- 
πόφερνε τόσο.

— "Ολα τα θυσίασα για σένα είπε ήσυχα και τα χείλια της βάλ- 
θηκαν πάλι vù τρέμουν. 'Ο Στρέχνεφ τάχε ακούσει χίλιες φορές αυ
τά τα λόγια. Μά ή φωνή της είχε τόση τρυφερότητα καί παιδική 
θλίψη. Κι’ όμως άνοιξε τά μάτια του κι’ άρώτησε ψυχρά.

— Τι έ θυσίασες ;
— 'Όλα όλα...Καί προ παντός την υγεία...τα νιάτα.
— Μάρτυς μας ό Θεός δεν είμαστε πια κι’ οί δυό νέοι.
— Χοντρός πού είσαι ! Δεν έχεις διόλου τακτ είπε τρυφερά.
— "Ολες οι γυναίκες στον κόσμο, τά ίδια λένε. Είναι ή αγαπη

μένη τους φράση... Μόνο την λεν διαφορετικά. Στην αρχή συνεπαρ- 
μένες, γοητεμένες φωνάζουν «τί έξυπνος ποΰσαι ! πόσο λεπτός» ύ
στερα «τί χοντρός...δεν έχεις διόλου τάκτ».

Αυτή τή φορά ή Βέρα δέ θέλησε να δ ια μ αρ τυ ρ η θή... Κ λα ίο ν τα ς 
ήρεμα είπε σαν νά μήν είχε ακούσει.

— "Ας υποθέσουμε πώς δέν άξιζα τίποτε.. Μά τήν μουσική τήν 
αγαπούσα καί τήν αγαπώ με πάθος. "Ισως θά γνώριζα τήν επιτυχία.

— Δεν ήταν τή μουσική πού αγαπούσες...Μόλις αυτός ό Παν- 
τέρσκυ...

— Δέν είναι ευγενικό νά τό λες αυτό Άντριούσκα...Καί τώρα 
δέν είμαι παρά μια εσωτερική δασκάλα τού πιάνου αξιολύπητη..Καίβ 
πού ; Σ ’ αυτή τήν καταραμένη πόλη πού πάντα μισούσα. Κάθε έξοδος 
μού στοιχίζει ένα σωρό ταπεινώσεις, ψέμματα, κολακείες..Προσπάθη
σε λοιπόν νά με καταλάβης... Δυό χρόνια πάνε πού δέ μίλησα μέ τή 
μητέρα μου. Φαντάζεσαι πώς δέν ξέρει ; Καί λες πώς δέ θά μπο
ρούσα νά βρω καί τώρα ακόμη κάποιον άντρα νά μού εξασφάλιση 
τήν ησυχία, τό σπιτικό...νά μ’ αγαπούσε καινά μ’ έχτιμούσε. Θέ μου 
τί κατάντημα .. τί ξεπεσμός! πούναι ή ντροπή μου ή περηφάνειι  
μου ;

Ό  Στρέχνεφ άρχισε νά καπνίζη- ύστερα είπε αργά τονίζοντας 
κάθε λέξη...

— Βέρα δέν είμαι καμωμένος για ρωμάντζα... Είμαι γέρος καί 
ντρέπομαι. Δέν ξέρομε μείς οι Ρώσσοι ν’ αγαπούμε. Για μάς ό έ
ρωτας είναι δηλητήριο πού δέν μπορούμε νά τό ανεχτούμε.

Σαν τήν νικοτίνη σέ μερικές κράσεις. Έ γώ  καταστράφηκα κι’ όχι 
εσύ... Πριν από 15, 16, χρόνια ερχόμουν εδώ καθημερινώς έτοιμος 
νά ξενυχτίσω στήν πόρτα σου. Εμείς τά παιδιά τών εύγενών αργού
με ν’ αναπτυχτούμε- ήμουνα τότε ένα παλιόπαιδο, ένας ενθουσιιόδης 
ρωμαντικός ηλίθιος.

Τό τσιγάρο του εΐχει σβύσει- τό πέταξε μακριά καί κύταξε τό τα
βάνι, αφήνοντας τό χέρι του νά πέση.

— Βρήκα στό γραφείο τού παπού μου ένα χρυσό γυναικείο δα- 
χτυλίδι. Τόκλεψα...Λέν πιος κι’ αυτός τώχε βοή στοΰ προπάπου μου 
τό μνήμα. Προγονολατρεία ! ’Αγάπη γιά κείνους πού τά πορτραΐτα 
τους κιτρινίζουν στά όβάλ κάδρα τους τά σκεπασμένα μέ κίτρινο χαρ
τί πάνω σέ γαλάζιο. ’Αγάπη τών παλιών ρωμαντικών καιρών πού ή
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πορφυρή άγριοροδιά άνθιζε ακόμα καί τό πάρκο από φιλύρες ήταν 
στις δόξες του.

Ή  εικόνα τών τριών αγίων πού προστάτευαν τις παλιές οίκογέ- 
νειές μας σιεκόταν στό ασημένιο βάθρο της μέ τήν τσερκέζικη ερ
γασία. ’Έκαμα τή βλακεία νά γράψω καί στίχους.

Σάν σ ’ αγαπούσα, μέσα μου ξυπνούσαν εραστές παληοί.
"Ενας ρωμαντικός κι’ έγώ γιά χάρη σου είχα γίνει.
Καί μεσ’ τό πάρκο τό βουβό κάθε νυχτιά σιωπηλή 
κύταζα τάστρα π’ άλλοτε τά κύταζαν κι’ εκείνοι.

Κύταξε τή Βέρα. Τό πρόσωπό της τού φάνηκε ψυχρό. Έξακο-: 
λούθησε πιό σκληρά.

— Πές μου, γιά τίνος χατήρι άφήκες τούς δικούς σοτη τούς ομό
φυλους σου ;

"Εχομε χρέος νά πεθαίνωμε άνάμεσό τους. Τρισκαταραμένοι ας 
είμαστε...μά έ’τσι συμβαίνει πάντα... Πόσοι μέσα στά χρονικά τής 
αριστοκρατίας δέν έχασαν τά μυαλά τους από έρωτα ! Μά είναι καλ
λίτερα έτσι... πολύ καλλίτερα... Δέ θά ξεπέσωμε στις άδιαντροπιές 
πού βλέπει κανείς στά σημερινά ρομάντζα...

’Ανασηκώθηκε καί μέ βλέμμα κακίας κύταξε από πολύ κοντά τά 
στεγνά μαύρα μαλλιά τής ερωμένης του.

— Στεκόμουν μιπροστάσου μέ αφοσίωση καί λατρεία... σέ λογά
ριαζα σάν γυναίκα μου...Ποια εποχή μάς ένωσε ή τύχη; Ή ταν ή 
κατάλληλη ώρα ; Ποιος φταίει; Τί ήσουν γιά μένα; Μιά σύζυγος; 
"Οχι! Μά ήμουν νέος, εύθυμος, αγνός, γεμάτος υγεία. Φορούσα βα- 
τιστένια μπλούζα ! Δέν ξέρεις τί ήταν γιά μένα νάρχωμαι κάθε μέρα 
σπίτι σου, νά βλέπω τήν ελαφριά νεανική ρόμπα σου πού ήταν κι’ 
αυτή βατιστένια, τά γυμνά μπράτσα σου τά σχεδόν μαύρα άπ’ τό ή- 
λιόκαμμα κι’ άπ’ τό αίμα πού κυλούσε στις φλέβες σου, νά βλέπω 
τάστραφτερά τατάρικα μάτια σου πού δέν κύταζαν τά δικά μου, τό 
κίτρινο ρόδο ανάμεσα στά ολόμαυρα μαλλιά σου καί τό χαμόγελό 
σου κείνου τού καιρού, κάπως κουτό, κάπως άφηρημένο μιά πάντα  
θελκτικό. ’ Ακόμη καί νά σέ βλέπω νά φεύγης ναζιάρικα σ’ ένα μιο- 
νοπάτι τού κήπου ποιός ξέρει μιέσα σέ τί σκέψεις, κάνοντας πώς δια
σκεδάζεις μιέ τό νά χτυπάς μέ τό πόδι σβυ ένα βώλο ψωμιού... καί 
νάκούω τις βρισιές τής μιητέρας σου πάνω από τό μπαλκόνι... “Ολα 
αυτά ήσαν γιά μιένα...

— Δέν είμιαι υπεύθυνη γιά τό σφάλμια της εγώ προσπάθησε νά 
διακόψη ή Βέρα...

— Τί σημαίνει; Θυμάσαι όταν πρωτόφυγες γιά τή Μόσχα; "Ε
δενες τά πακέτα σου καί σίγοτραγουδούσες άφηρημένα. Δέ μ’ έβλε
πες πιά. Ξεχνιόσουν στά όνειρά σου, ήσουν σίγουρη γιά τήν ευτυχία.

Σέ συνώδεψα καβάλλα ως στό σταθμιό, ένα διάφανο κρύο βράδυ. 
Οί πρασινάδες άχτινοβολούσαν, ρόδιζαν οί θερισμένοι αγροί καί τό 
κουρτινάκι στ’ ανοιχτό παράθυρο τού βαγονιού. ’Έρωτας άλά 
Τουρκένιεφ ! φώναξε μέ θυμό ό Στρέχνεφ καί τό κεφάλι του ξανά- 
πεσε στό μαξιλάρι. Τό χέρι σου πού μύριζε βερβένια σφίγγοντας τό 
δικό μιου τάφήκε τό άρωμά του... Κι’ αυτό τό άρωμα ανακατευόταν
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μέ τή μυρουδιά τοΰ πέτσινου χαλιναριού καί τής σέλας καί μέ τήν 
οσμή τού ίδρωμένου αλόγου. Κι’ εγώ φιλούσα τή χούφτα τού χεριού 
μου! Γύρισα σπίτι μου τό σούρουπο από τό μεγάλο δρόμο καί σ ’ 
αισθανόμουνα ολόκληρη μέσα μου ώς τήν πιό μικρή ϊνα τού κορ
μιού σου, ώς τον ελάχιστο τόνο τής φωνής σου. ΚΓ έ'κλαιγα... "Αν 
κάποιος από τούς δυό μας τά θυσίασε δλα, δλη του τήν ύπαρξη αυ
τός ήμουν εγώ, ό γέρο μεθύστακας! Καί νοιώθοντας αλμυρά δάκρυα 
νά μουσκεύουν τά μάγουλα, τά χείλια καί τά μουστάκια του, άκού- 
μπησε τά πόδια στο πάτωμα άνασηκιόθηκε καί βγήκε από τό δω
μάτιο.

Τό φεγγάρι έγερνε στή δύση του... Μιά αόριστη άσπρη ομίχλη, 
γινόταν νεκρικά γαλάζια καθώς γλυστροΰσε στήν βουνοπλαγιά. Πέ
ρα μακρυά ή αυγή πρόβαινε καταπόρφυρη κατά το δάσος, ασφαλώς 
σε κανένα δασοφυλακείο μέσα, έ'νας κόκορας λάλησε. Ό  Στρέχνεφ 
κάθησε σ’ ένα σκαλοπάτι... ’Ένοιωθε τήν υγρασία τού δροσερού 
πρωινού νά περουνιάζη τό σώμα του, μέσα από τό λεπτό πουκάμι
σο.— «ΚΓ. ύστερα φυσικά οί ρόλοι άλλαξαν», μουρμούρισε απογοη
τευμένος, «τή μισώ σάν σκύλα. "Αλλωστε δέν έχει πιά σημασία...ήρ
θε τό τέλος...»

Πήραν τό τσάϊ μέ φρυγανιές μεσ’ τόν κρύο προθάλαμο πάνω σ’ 
ένα πελώριο μπαούλο. Τό σαμοβάρι ήταν βρώμικο, πρασινισιιένο, από 
πολύν καιρό σβυστό... 'Η  άχνα πού σκέπαζε τό παράθυρο άρχισε νά 
διαλύεται στά ψηλά τζάμια... ’Έτσι μπορούσαν νά βλέπουν τό φώς 
τής ηλιόλουστης μά παγωμένης μέρας κι’ ένα δέντρο μέ γυρτούς 
κλώνους πού τούς έμεναν μόνο λίγα ξέθωρα φύλλα. Ή  υπηρέτρια 
ξυπόλητη μέ ρούσα μαλλιά καί μέ πρόσωπο πρισμένο από τόν ύπνο 
μπήκε λέγοντας.

— Ό  Μίτρι ήρθε...
— Νά περιμένη ! είπε ό Στρέχνεφ χωρίς νά σηκώση τά μάτια. 

Ή  Βέρα είχε κι’ αυτή σκυμμένο τό κεφάλι... τό πρόσοιπό της ήταν 
άδυνατισμένο μέσα σέ κείνη τή νύχτα καί γύρω από τά μάτια της 
μιά μαύρη σκιά ήταν απλωμένη. Τό μαύρο φόρεμα τήν έκανε νεώ- 
τερη κι’ ωραιότερη. Καί τό πουδραρισμένο της πρόσωπο ήταν πιό ρό
δινο κάτω από τά μαύρα μαλλιά της. Τό στεγνό σκληρό πρόσωπο τού 
Στρέχνεφ έγερνε πίσω μέ νεκρική αδιαφορία. Κάτω από τήν τραχειά 
κατσαρή γκρίζα γενειάδα τό μήλο τοΰ Ά δάμ  φαινόταν νά τρέμη...

Στήν αυλή 6 πρωινός ήλιος τύφλωνε τά βλέμματα. Τό πεζούλι 
ήταν άσπρο από τήν παγωνιά. 'Η  πάχνη είχε πασπαλίσει μ’ αλάτι 
τή χλόη καθώς καί τά σκούρα πράσινα φύλλα τών λαχανικών πού 
ζαρωμένα σάν κοχύλια σκέπαζαν τόν περίβολο...

"Ενας χωρικός μέ μεταλλική λάμψη στά μάτια στεκόταν κοντά 
στο πεζούλι, πλάϊ στ’ αμάξι του, πού τό ξερό χόρτο πού τό σκέ
παζε ήταν κι’ αυτό πασπαλισμένο μέ πάχνη σάν δλα γύρω. Σώριαζε 
τό χόρτο καλά καί καθώς στριφογύριζε στ’ αμάξι ένας βιολετίς καπνός 
ξεφεύγοντας από τήν πίπα πούχε στό στόμα του ξετυλιγόταν πίσω 
άπο τόν ώμο του. Ή  Βέρα ντυμένη μ’ ένα πολυτελέστατο λεπτό μά 
παληό καί ντεμοντέ πιά γουνένιο παλτό, μ’ ένα καπέλλο ψάθινο
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μαύρο στολισμένο από σά σκωροφαγωμένα από σατέν λουλούδια 
νβγήκε στήν αυλή. 'Ο Στρέχνεφ τήν προβόδησε μέσα από μονοπάτια 

παράμερα π’ άρχιζαν νά ξεπαγώνουν ώς τό μεγάλο δρόμο. Ε
κείνη ήταν στήν άμαξα κι’ εκείνος...στάλογό του. Τό ζώο τέντωνε τό 
κεφάλι κατά το χόρτο τής καρότσας κι’  6 Στρέχνεφ τό χτυπούσε 
μέ τό καμτσίκι στό πρόσωπο... ’Ανασήκωνε τότε τό κεφάλι του 
ρουθουνίζοντας.

Προχωρούσαν σιγά σιγά σιωπηλοί. Τό γέρικο κυνηγετικό σκυλ- 
λί είχε προσκολληθεΐ στον Στρέχνεφ κι’ έτρεχε πίσω του. Ό  ήλιος 
στήν ανατολή του ζέσταινε λίγο, ό ουρανός ήταν φωτεινός κι’ α
λαφρός.

Κοντά στό μεγάλο δρόμο δ χωρικός είπε άξαφνα.
— Τό καλοκαίρι Ντεμουαζέλ θά σάς στείλω πάλι τό γυιό μου 

γιά βοσκό. Ελπίζω νά σάς χρειαστή σάν πέρυσι Πέστε το παρακαλώ 
στή μαμά σας.

Ή  Βέρα γύρισε στό Στρέχνεφ μέ βιασμένο χαμόγελο. Αυτός . 
βγάζοντας τό σκούφο του έσκυψε στή σέλλα, πήρε τό χέρι πού 
τάπλωνε τή ερωμένη του καί τό φίλισε ποληώρα... Ή  Βέρα αναση
κώθηκε έγειρε καί κόλλησε τά χείλη της στό μισόψαρο κεφάλι τού 
εραστή της... "Υστερα τουπέ γλυκά.

— ’Έχε γειά αγαπημένε μου... Φύλαξε μιά καλή ανάμνηση γιά 
μένα.

Στό μεγάλο δρόμο ό χωρικός μαστίγωσε τάλογό του πού άρχισε 
νά τρέχη καλπάζοντας... ή άμαξα κυλούσε μέ τό συνηθισμένο κρό
το της, τώρα. Ό  Στρέχνεφ γύρισε πίσω μέσα από τά χωράφια... 
Τό σκυλλί τόν ακολουθούσε άπό μακριά ξεχωρίζοντας καθαρά μέσα 
στή χρυσωμένη πεδιάδα. Πότε πότε δ Στρέχνεφ σταματούσε φοβε- 
ρίζοντάς το μέ τό καμτσίκι. Τό σκυλλί σταματούσε κι’  αυτό, κάθιζε 
ήσυχα ήσυχα κάτω σάν νάλεγε «καί πού θέλεις νά πάω ;» καί 
μόλις δ Στρέχνεφ ξεκινούσε πάλι, ξεκινούσε κι’  αυτό χωρίς βιάση 
παρακολουθώντας τό τρέξιμό του... ΚΓ δ Στρέχνεφ σκεφτόταν τόν 
μακρυνό σταθμό, μέ τις αστραφτερές ράγες καί τόν καπνό ενός 
τραίνου ποΰφευγε γιά τό νότο.

Στά γυμνά κάπου κάπου πετρώδη λειβάδια πού κατέβαινε έκανε 
σχεδόν ζέστη. 'Η  χεινοπωριάτικη μέρα, βουβή καί λαμπρή, απλω
νόταν σ’ ενα γαλάζιον αιθέρα πάνω άπό τόν καβαλλάρη. Μιά με
γάλη σιγή βασίλευε στούς έρημους αγρούς, στις κοιλάδες, σ’ δλη 
τή μεγάλη ρούσικη στέππα... Καρδερίνες ήσαν σκαρφαλωμένες στά 
δεντράκια.,.Θάμεναν εκεί καρφωμένες δλη τήν ημέρα φτερουγίζοντας 
μόλις, κάποτε κάποτε, άπό τό'να δεντράκι στ’ άλλο, μεταφέρνοντας 
έτσι λίγο πιό πέρα τήν ήσυχη ζωή τους, τή γεμάτη θέλγητρο καί 
ευτυχία ίσως...

Μετάφραση άπό τά  Ρωσσικά. ΣΟΦΙΑ Μ Α Υ Ρ Ο Ε ΙΔ Η  Π Α Π Α Δ Α Κ Η
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ΤΟ  ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΤΤΕΛ ΤΟ Υ 1933

I B A N  Α Λ Ε Ξ Ε Γ Ι Ε Β Ι Τ Σ  Μ Π Ο Υ Ν Ι Ν

Τό φετεινό βραβείο Νόμπελ τής λογοτεχνίας άπονεμήθηκε στον 
«έμιγκρέ» ρώσσο συγγραφέα Ίβάν Άλεξέγιεβιτς Μπούνιν.

"Υστερα από τόσες άλλες χώρες πού σέ προηγούμενες χρονιές 
είδαν τούς συγγραφείς των να βραβεύουνται, ήρτε καί ή σειρά τής 
Ρωσσίας νά γνωρίσει φέτος μόλις αυτή την «εξαιρετική τιμή» πού ή 
Σουηδική επιτροπή τού βραβείου Νόμπελ ευαρεστήθηκε ν’ άπονεί- 
μει οτό πρόσωπο τού Ίβάν Μπουνιν σάν εκπρόσωπου τοΰ «γνήσιου 
ρωσσικοΰ πνεύματος».

Στο μυαλό όλων— καί μάλιστα τοΰ μεγάλου αναγνωστικού κοινού 
στό οποίο είναι περίπου όλότελα άγνωστος ό βραβευΟείς ρώσσος 
συγγραφέας—έρχεται ή εύλογη σκέψη καί <5 Μάξιμος Γκόρκη, 6 κο
λοσσός αυτός τής σύγχρονης ρούσσικης διανόησης γιατί αγνοήθηκε ; 
ΤΙ τέλος πάντων νά συμβαίνει γιά νά παραμερίζεται τόνομα ενός 
παγκόσμιου συγγραφέα καί νά παραγνωρίζεται τό έργο του; Ή  α
λήθεια είναι πότς οί δυύ αυτοί— ό Μπουνιν καί ό Γκόρκη— είναι οί 
δυο μεγαλύτεροι σύγχρονοι συγγραφείς τής Ρωσσίας μά καί συνάμα 
οί δυο αντίθετοι πόλοι. Ό  πρώτος πρόσφυγας, μετά την Όχτωβρια- 
νή επανάσταση, στή Γαλλία στάθηκε ο πνευματικός οδηγός τής ε- 
μιγκρέδικης αντίδρασης, ενώ ό δεύτερος είναι ό παγκόσμια γνωστός 
εκπρόσωπος τής ρωμαλεότητας τής ρούσσικης επαναστατικής δια
νόησης.

ΚΓ άν βέβαια ό Γκόρκη δεν περιμένει γιά έπιβράβεψη τού έργου 
του τή διάκριση αυτή, δέ θαταν όμως δικαιότερο νάπερνε τουλάχι
στο μισακά μέ τον συμπατριώτη του τό πολύκροτο αυτό βραβείο ; 
’Αλλά ή επιτροπή έχοντας νά βραβέψει τον εκπρόσωπο τής ρούσσι- 
κης λογοτεχνίας δέ δίστασε νά διαλέξει. Καί διάλεξε τον Ίβάν Μπού- 
νιν τιμώντας έτσι ένα πραγματικό καί αδιαφιλονίκητο βέβαια τα
λέντο, αλλά πού έδειξε σύγχρονα πόσο στενοκέφαλα κρίνει άποφεύ- 
γοντας νά τιμήσει καί εκείνον πού ή βράβευση του θαταν ίσως σάν 
μιά επίσημη κύρωση τής πνευματικής δυναμικότητας καί ανωτερό
τητας τής επαναστατικής ρούσσικης διανόησης.

’Αλλά ας δούμε πιο είναι τό φιλολογικό έργο τού βραβευμένου 
συγγραφέα :

Ό  Ίβάν Άλεξέγιεβιτς Μπουνιν γεννήθηκε στίς 10 τού Όχτώβρη 
τού 1870 στή Βορονέϊγια. ΙΙολύ νέος ντεμπουτάρησε στά ρούσσικα 
γράμματα σάν ποιητής. Ή  λαμπρή μετάφρασή του τών ποιημάτων 
τοΰ άμερικάνου ποιητή Λογκφέλοου στερέωσε οριστικά τό φιλολογικό- 
του όνομα καί τον έκανε άξιο γιά τήν απονομή τοΰ βραβείου ΙΙού- 
σκιν σέ ηλικία μόλις 30 χρόνων. Στά 1909 εκλέγεται μέλος τής Ρωσ- 
σικής ’Ακαδημίας στήν εποχή ακριβώς όπου βρισκόταν στον κολο- 
φώνα τής φιλολογικής του δόξας. Μέ τήν μπολσεβίκικη Επανάσταση 
τού 1917 πέρνει θέση αντιδραστική καί έτσι αναγκάζεται στά 1918 
νά φύγει πρόσφυγας στό εξωτερικό καί αφού πέρασε άπ’ τήν Πράγα
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καταστάλλαξε στή Γαλλία κι’  αυτός, όπως καί ή πλειονότητα άλλω
στε τών ρώσσων εξόριστων, έμεινε δέ στό Παρίσι ώς τά 1925 μετέ
χοντας σέ κάθε αντιδραστική κίνηση τών ρώσσων έμιγκρέδων, κατά 
τής προλεταριακής χάιρας τους, σάν πνευματικός τους οδηγός. ’Έπει
τα άποσύρθηκε στήν μεσημβρινή πόλη τής Γαλλίας Γκράς όπου καί 
ώς σήμερα ζεΐ άποτραβηγμένος στήν πενιχρή βιλλα «Βείνέάετε».

Ποιητής στά πρώτα χρόνια τής νεότητάς του εξελίχτηκε γρήγο
ρα σέ πεζογράφο πρώτου μεγέθους.

Χαραχτηριστικό τοΰ έργου του είναι τό ότι δέ γράφει παρά σπά
νια μυθιστόρημα. Σάν εξαίρεση σημειόνω τό « ’Έρωτας τοΰ Μίλτα» 
καί ή «Ζωή τοΰ Άρσένιεφ» πού τώρα μόλις τό τέλειωσε καί γιά τό 
οποίο τό περισσότερο πήρε τό βραβείο Νόμπελ. Κυρίως τό έργο του 
άφθονεΐ σέ διηγήματα καί νουβέλλες, πράγμα πού παραβάλλοντας 
τον μέ τούς μεγάλους προγενέστερούς του συγγραφείς τής πατρίδας 
του, τον πλησιάζει πιότερο πρός τούς Τουργκένιεβ, Τσέχωβ, παρά 
προς τούς Τολστόϊ, Ντοστογιέβσκη. Οί δεσμοί του δέ φαίνουνται 
πιότεροι μέ τον Τουρκένιεβ, πού εχτός από τήν ίδια κοινωνική κα- 
ταγωγή, παρατηρούμε μιαν ομοιότητα επίσης στήν προσήλωση, στίς 
φιλολογικές παραδόσεις, τήν εκλογή όμοιων θεμάτων, τήν αυτή α
κόμη τεχνοτροπία γραψίματος καί πολλά άλλα πού έκαναν πολλούς 
νά τον ονομάζουν ό «Τουργκένιεβ τοΰ XX αιώνα». ’ Αλλά έκει πού 
απόλυτα διαφέρουν είναι στό ότι ενώ δ Τουρκένιεβ γινότανε συχνά 
πολιτικός καί κοινωνικός προπαγανδιστής στά έργα του (όπως π. χ. 
στά: «ό Καπνός» δ «Πατέρας καί τά παιδιά») ό Μπούνιν ουδέποτε 
τόκανε αυτό. ΚΓ άν ποτέ σέ έργα του σάν τήν «Στεγνωμένη κοιλά
δα» τό «Χωριό» καί άλλα, αγγίζει τά κοινωνικά καί κυρίως τά α
γροτικά προβλήματα, ξαίρει καλά νά φυλάγεται από κάθε παρέκκλιση 
από τή γραμμή τής τέχνης, έχοντας γι’ αποκλειστικό του σκοπό καί 
μοναδική έπιδείωξη νά μείνει ένας αρτίστας, ένας εργάτης τής τέ
χνης, πού μέ κανένα τρόπο δέ θέλει νά μετατραπεΐ σέ πολιτικό.

Είναι απόλυτα άφοσιωμένος στήν παράδοση τής ρούσσικης φιλο
λογίας καί μάλιστα τή  ̂ ρεαλιστικής της σχολής τής δποίας στάθηκε 
ένας από τούς μεγάλους εργάτες, κληρονομόντας όλες τις αδυναμίες 
της μά καί ότι επίσης άποτέλεσε τήν πραγματική της δύναμη.

Ή  μεθοδική ανάπτυξη τοΰ διηγήματος του, ή ορθολογιστική 
προσπάθειά του, ή επιμονή στίς λεπτομέρειες καί τήν καθαρή περι
γραφή, όσο καί ή μέχρι λεπτολογίας κυριολεξία του, ό διάχυτος μυ- 
στικισμός στήν άτμόσφαιρά του, ή ολοκληρωτική έλλειψη κάθε λυ- 
ρικότητας καί ή περιοριστική συγκράτηση τής φαντασίας του από 
κάθε εμπνευσμένο ξεπέταγμα, συνολικά χαραχτηρίζουνε τό συγγρα
φικό έργο τοΰ Ίβάν Μπούνιν.

’Έτσι πολλές φορές τό γράψιμό του καταντά επιστημονική συγ
γραφή μέ τήν λεπτόλογη παρατηρητικότητά του, δίχως ποίηση καί 
φαντασία. Τό λεξιλόγιό του εΐναι πραγματικά πλουσιότατο καί επί 
πλέον ξαίρει νά μεταχειρίζεται τι; λέξεις στήν ακριβή τους σημασία.

Ό  Μπούνιν γόνος μιας οικονομικά ανεξάρτητης οικογένειας δεν 
έγραψε ποτέ «κατά παραγγελίαν» μά ακολουθώντας πάντοτε μόνο
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τό δημιουργικό του πνεΰμα, κατάφερε νά γίνει ενας πραγματικός 
μαιτρ μέ τή διαύγεια τής έκφρασης, τη σαφήνεια τών λογισμών 
του, τή λαμπρή του στυλιζαρισμένη φόρμα και την πραγματικά κρυ
στάλλινη διαφάνια του δλου του έργου.

Τά βιβλία τοΰ Μποΰνιν έχουν στατικό χαρακτήρα στην υπόθεσή 
τους. Οί άνθρωποι δεν δρουν, δεν κινούνται, μόνο σκέπτουνται, ά- 
κοϋνε, θυμούνται, και πολύ λίγο μιλούν. Οι διάλογοι σπανίζουν. Και 
δπως συμβαίνει στο περίφημο κυρίως έ'ργο του τό «Χωριό», τά έπι- 
σόδεια λαμβάνουν χιόρα έξω από τό βιβλίο, απ’ τό οποίο παρελαύ
νουν στατικές εικόνες τών ανθρώπων, τών σπιτιών, τών κάμπων 
τής γύρω φύσης. Σ ’ άλλο του πάλι έ'ργο τό «Σταμάτημα τής ζωής» 
παρουσιάζει τρεΤς νέους πού αγαπούν τό ίδιο κορίτσι, τό όποιο ό έ
νας τό παντρεύεται. "Υστερα από 30 χρόνια τό αντρόγυνο πεθαίνει 
ενώ ό δεύτερος άπ’ τούς πρώην μνηστήρες ψυχομαχεί και ό τρίτος 
στά πρόθυρα ήδη τής άλλης ζωής πηγαίνει νά πουλήσει τό σκελετό 
του στο πανεπιστήμιο...

Ή  ίδια πάντα άνάλλαχτη στατική μορφή σ’ δλα του τά έ'ργα, 
δίχως τήν ελάχιστην κίνηση ή μετατοπισμό έτσι πού καταντά ή τόσο 
λεπτόλογη περιγραφή νά γίνεται γι’ αυτή καθ’ εαυτήν και δχι γιά 
πλαίσιο μέσα στο όποιο θα κινηθούν ή θά δράσουν τά πρόσωπα, 
γιά τά όποια πάλι κατά προτίμησιν μιλά ύστερα άπ’ τό θάνατό τους.

Τά κυριώτερά του έργα είναι τ’ ακόλουθα: «Τό χωριό», « Ή
στεγνωμένη κοιλάδα», «Ό  Ίβάν πού κλαίει», «Τό κύπελλο τής 
ζωής», « Ό  κύριος από τον "Αγιο Φραγκίσκο», « Ή  κραυγή», «Ή  
αγάπη τού Μίτια», «Ή  Νύχτα», « Ό  πρώτος έρωτας», «Τό ρόδο τής 
’ Ιεριχώς», «Ή  ’ Ηλίαση», «Ή  Κλάσσα», «Ή  Γραμματική τού έρω
τα», «Ή  Φωνή», «Τό δέντρο τού Θεού», «Τό τελευταίο ραντεβού» 
και τό τελευταίο άπ’ δλα «Ή  ζωή τού Άρσένιεφ».

Λ Ε Α Ν Τ Ρ Ο Σ Α Ρ Β Α Ν 1Τ Α Κ Η Σ
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Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α  (ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΚΛΠ.)

Γ Α Λ Α Τ Ε ΙΑ Σ  Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Α Κ Η  : .Γυναίκες»
Σ Ω Τ Ο Υ  Χ Ο Ν Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  : «"Η οω ες χωρίς άϋλονς·
Γ ΙΑΝ Ν Η  ΣΦ Α Κ 1ΑΝ ΑΚ Η  : «Διηγήματα»
Α Χ . Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Υ : «Παληά Κύπρος»

Οΰτε και μ’ αυτό τό τεύχος τοΰ «Ρυθμού» κατορθώνω νά περάσω στά 
κριτικά τών μυθιστορημάτων. Καί περιμένουν, γιά τήν προσεχή, φυσικά, χρο
νιά, ό «"Ιλιγγος» τού κ. Κοκκίνου, τά «Μυστήρια τής Ρυηιιοσύνης» τού κ. 
Καστανάκη, οί «Ληστές» τού κ. Άφθονιάτη, ή «Ά ργω » τού κ. Θεοτοκά, ή 
«Δασκάλα μέ τά χρυσά μάτια» τοΰ κ. Μυριβήλη, ή «Εκάτη» τοΰ κ. Ταβελού- 
δη, ή «Παρακμή τών Σκληρών» τοΰ κ. Τερζάκη—πού πρόκειται νά παρουσια- 
σθή αύτές τις ημέρες,—Ισως καί κανέν’ άλλο άκόμη, πού θά τό μάθωμε άξαφνα.

'Ομολογώ πώς, όταν (εντελώς... συνεπέστατα μέ τήν χιλιοστή μου αγωνιώ
δη διαμαρτυρία, άπό τις σελίδες τών «Μακεδονικών Η μερών», δτι ούιε είμαι, 
ούτε θέλω νά γίνω κριτικός) έδέχθηκα τήν τιμητικήν (άπό κάθε άποψη) πρό
σκληση τοΰ «Ρυθμοΰ» νά κρατήσω τήν κριτική του σελίδα τής πρόζας, καί μ’ 
όλη τή θλιβερή επιφύλαξη πού έκαμα άπ’ αρχής, σ ’ ένα ύποσημείωμα, πώς 
αϋτή ή κριτική δέν μπορεί νά γίνη οΰτε ενήμερη, ούτε συστηματική,—ομολο
γώ, μ’ όλ’ αυτά, πώς υποτίμησα τά ενδεχόμενα καί πώς υπερτίμησα τις πραγ
ματικές μου δυνάμεις ! Δέν έφανταζόμουν ποτέ τόσην άνθηση, τόσην υπερα
φθονία τής πρόζας,—αλλά, τό κυριώτερο, δέν έφανταζόμουν τόν τόσον όγκο, 
πού, σχεδόν «μέ τό πρώτο», έλαβεν, εδώ καί δυό χρόνια, καί ’ιδίως ατά 1933 
πού τελειώνει, ή πρόζα ή νεοελληνική... Πραγματικώς, ή νεοελληνική λογοτε
χνία, όχι πιά μέ γοργό βήμα, αλλά μέ σωστό αλμα, πέρασε στό μυθιστόρημα! 
Ό  σεβαστός μου ’Ακαδημαϊκός, ό κ. Γρ. Ξενόπουλος, —πατέρας τοΰ νεοελ
ληνικού άστικοΰ μυθιστορήματος,—είχε περάσει σ’ αύτό σέ προχωρημένην η
λικία, καί υστέρα άπό τόμους διηγημάτων καί θεατρικών έργων. Σήμερα α ρ 
χ ί ζ ο υ ν  πολύ νεώτεροί του άπό τό μυθιστόρημα,—τό εκτεταμένο μυθιστόρη
μα, πού δέν είναι πιά τ’ όνειρο μακρινού φιλολογικού μέλλοντος άλλ’ ή χειρο
πιαστή πραγματικότης τής στιγμής.

Δέν πρόκειται νά λάβω αφορμήν εδώ γιά νά κάμω «συλλήβδην» κρίσεις 
επάνω σ’ αύτύ τήν ύπερπαραγυιγή, τήν οποίαν μάλιστα άκόμη, δέν έδιάβασα— 
κ’ έτσι οί κρίσεις μου θά  είναι προκαταβολικές καί ίσως άδικες. 'Ομολογώ/ 
βέβαια ότι δέν διαβάζω εύκολα—πρό πάντων πρόζα,—καί, ίσως γιά τό συμφέ
ρον μου, οΰτε ή συγγραφική σπουδή, οΰτε ό συγγραφικός όγκος μ’ ενθουσιά
ζουν... Μά τό ξαναλέγω πώς δέν θά λάβω αφορμή εδώ ν’ αναπτύξω παρόμοιες 
ιδέες. "Ας διαβάσωμε πρώτα τά βιβλία!...καί βλέπομε. Μόνον μιά υποψία μου 
θέλω ν’ αναπτύξω: ότι τό νεοελληνικό μυθιστόρημα βρίσκεται τώρα στήν ευ
χάριστη (ποιός λέγει όχι ;) στιγμή, νά μήν είναι πιά άπλώς έργο καί έπίδοσις 
έμπνεύσεως, αλλά ν’ άρχίζη νά γίνετ’ επάγγελμά, νά σχηματίζη κάποιον πυρή
να οικονομικό μέ τήν κυκλοφορία του, νά προσελκύη, όπως ό κινηματογράφος, 
όχι μόνο πιά μέ τό φροΰδο καί τυραννικό «μειδίαμα τής δόξης», άλλά καί με 
τήν άσφάλεια τοΰ πλούτου καί τοΰ βιοπορισμού... Αύτή είναι ή υποψία μου. 
Φυσικά, τό γεγονός δέν είναι άκόμη οριστικό,—άλλως τε τότε δέ θά είχαν πιά 
τόπο οί «υποψίες». Είναι όμως άναμφισβήτητο ότι τουλάχιστον οί συγγραφείς 
τών ιιυθιστορημάτων προχωρούν ήδη στήν εργασία τους καί μέ αύτό τό πνεΰ
μα. Εΐν’ επίσης γεγονός αναμφισβήτητο ότι τών δύο τουλάχιστον άπό τούς 
παραπάνω συγγραφείς τά πρώτα μυθιστορήματα εξαντλήθηκαν στά βιβλιοπω
λεία, τοΰ ενός μάλιστα κυκλοφορεί ή τετάρτη, νομίζω, έκδοσις σέ χιλιάδες 
άντίτυπα.

Έχει καλώς! Εΰχομαι ολόψυχα τέτοια μεταβολή τών πραγμάτων, γιατί 
άπό τάς «ώρας τής σχολής» («ώρες άργίας» τις έλεγε ό κ. Θεοτοκάς) άργεϊ 
βέβαια πολύ νά σχηματισθή φιλολογία, καί γιατί άπό τόν διλετταντισμό δέν 
ήμπορεί νά προκύψη τίποτε βιώσιμο.

Τό συμπέρασμα όμως άπ’ όλ’ αυτά τά όχι καί πολύ άπίθανα, πιστεύω, 
πράγματα, φανερώνεται μόνο του. "Οταν γίνη επάγγελμα ή δημιουργική ερ
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γασία, χίλιες φορές περισσότερο πρέπει νά γίνη επάγγελμα ή κριτική ! Τό είπα 
καί άλλοτε αύτό, καταλήγοντας σ ’ αύτό άπό άλλη συλλογιστική σειρά. Σήμερα 
έρχεται άκόμα νά προστεΟή καί όλη ή παραπάνω ιστορία, σαν επιχείρημα όρι- 
στικώς αδιάσειστο καί αυτονόητο.

Τί θά  γίνη λοιπόν ; 'Ο  φτωχός ό πειραϊκός «Ρυθμός» θά μέ διορίση σέ 
θέση κριτικού; Πιστεύω πώς είναι νωρίς άκόμη. Δέν πιστεύω όμως ότι ή λαμ
πρή καινοτομία θ ’ άργήση νά φανερωθή, είτε στόν «Ρυθμό», είτε σέ κάποιο 
άλλο περιοδικό, πλουσκότερο. Σήμερα φαίνεται παράξενο. ’Ίσως. "Ομως, ώς τά 
πρόπερσυ, φαινόταν επίσης παράξενο τό νά έκδοθοΰν οχτώ μυθιστορήματα μέ
σα σ ’ ένα χρόνο, μέ τριάντα χιλιάδες δραχμές τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  προϋπολογι
σμό τό καθένα! Λοιπόν καί αύτό τό περιμένω. Ά λ λ ’ αύτό θ ’ άργήση. Σήμερα 
τό δίλημμα πού μου παρουσιάζεται,— ή να διορισθώ καί νά ζήσω κριτικός, ή 
νά παύσω (μ’ έτιμονή, μέ άκαμψία, μέ αναίδεια) νά διαβάζω τά βιβλία γ ι ά  
ν ά γ ρ ά ψ ω  κριτικές,— καί ύστερα νά τις γράφω, αυτές τις κριτικές,—σήμε
ρα, αύτό τό δίλημμα πρέπει νά τό λύσω εγώ, κι’ όχι ό «Ρυθμός»...

Καί θά τό λύσω, αλλάζοντας σύστημα βιβλιοκρισίας.—"Ως τώρα, είχα 
τήν πεποίθηση ότι ή κανονική, ή μόνιμη, ή παραδομένη κριτική, ή φιλολογι
κή κριτική, πρέπει νά ξεκινά άπό τρεις άρχές : πρώτη άρχή—τό άμερόληπτο 
καί τό, όσο γίνεται, διεξοδικό διάβασμα του βιβλίου' δεύτερη άρχή—ή άντι- 
κειμενικότης του κριτικού: δηλαδή τό νά ξεκινά μ α ζ ί  μέ τό συγγραφέα, καί 
τό νά περιορίζεται νά πή αν εκείνο πού έκαμε, είναι καλά καμωμένο : άλ-
λοιώς, δέν γίνεται τίποτε' τρίτη άρχή — ή μεθοδική, ή πλατειά, ή άναλυτική 
έρευνα του έργου, τουλάχιστον άπό άποψη αισθητική (άλλοι θά πρόσθετον 
τήν κοινωνική, τή φιλοσοφική, τή στενά γραμματολογική, τή φροϋδική). Τις 
δυό πρώτες τις κρατώ, όσο μπορώ—χωρίς νά παρασιωπώ κάποτε καί τό σκε
πτικισμό μου γιά τήν γραμματοφάνεια ή όχι μερικών ζωηρών παραδειγμάτων. 
Τήν τρίτην όμως είμαι πρός τό παρόν υποχρεωμένος νά τή θυσιάσω. Είμαι 
υποχρεωμένος νά γίνω συνοπτικός, ταχύς, ολίγο άφοριστικός, ολίγο «guarda e 
passa», — τουλάχιστον ιιέχρις ΰτου παρουσιασθή καί κανείς άλλος νά μοιρασθή 
μαζί μου τό κριτικό βάρος' τό έλπιζα άλλοτε κι’ αύτό, άλλά ή ελπίδα μου 
ώλιγόστεψε. Οι νέοι κριτικοί, είτε έχουν βλέψεις άπώτερες άπό τό φιλολογικό 
μας ορίζοντα, είτε γράφουν, κάποτε, πολύ επιθετικά, πολύ άπότομα,—ωσάν νά 
ήταν τίποτα γέροι, μισάνθρωποι, παραγνωρισμένοι καί μνησίκακοι, κι’  όχι 
νέοι μέ ολόκληρο τό αύριο μεγαλοπρεπέστατα άνοιχτό εμπρός τους!—κ’ έτσι 
καταντούν γιά τά περιοδικά άνεπιθύμητοι καί άχρηστοι... (Μόνο τόν κ. Κο- 
τζιούλα εξαιρώ...)

Λοιπόν, τό ξαναλέγω. Ά πό τόν έρχόμενο χρόνο (κι’ άς είναι «πολλά τά 
έτη» του «Ρυθμοΰ» !, άλλο ενδεχόμενο δέν... εύχομαι), ή κριτική πού θά γρά
φω, θά  είναι περιωρισμένη, συγκεντρωμένη γενικώτερη. Παραδείγματος χάριν, 
δέ θά μπορώ ούτε νά εξιστορήσω υπόθεση, ούτε ν’ άποδείξω μέ χειροπιαστά 
σχήματα τούς ισχυρισμούς μου... Οί άναγνώστες τοΰ «Ρυθμοϋ», μά πολύ πε
ρισσότερο οί δημιουργικοί συγγραφείς, δέν πρέπει νά τό ξεχάσουν. Πρέπει νά 
θυμούνται τόν τρόπο, ¡ιέ τόν όποιον εργάζεται κάποιος πού είναι περισσότερο 
συνάδελφός τους, παρά συνάδελφος τών κριτικών, μά πού καταδέχεται νά κα- 
τεβαίνη καί στά πρόσωπα, στά περαστικά, στά ταπεινά καί στά πεζά τής γραμ
ματειακής ζωής.

** *
Μόνο γιά μερικές συλλογές διηγημάτων τής χρονιάς σκοπεύω νά γράψω 

τώρα. Θ ’ άρχίσω άπό τό τελευταίο, τις «Γυναίκες» τής κ. Καζαντζάκη. Θά 
μιλήσω ύστερα γιά τά βιβλία τοΰ κ. Σφακιανάκη, τοΰ κ. Αίμιλιανίδη, τού κ. 
Χονδροπούλου, καί ίσως γιά τούς «Ληστές» τού κ. Άφθονιάτη, πού είναι τό 
συντομώτερο (άπό πολλές άπόψεις) άπό τά παραπάνω μυθιστορήματα.

Οΰτ’ εγώ βέβαια, ούτε ό άναγνώστης πού διαβάζει αύτές μου τις γραμ
μές, πρωταπαντοΰμε τ’ όνομα τής κ. Καζαντζάκη. Είναι μιά άπό τις μεγαλύ
τερες πεζογράφους τοΰ τόπου. Κρητικιά'—αύτό λέει πολλά. Θυμούμαι πάντα τό 
γράψιμό της, έξυπνο—τό κυριώτερο,—πλαστικό, γοργό, σφιχτό, λυγερό, στυλι- 
ζαρισμένο. Κ’ εμπνευσμένο ! Ά ,  όλα της τά χαρίσματα προέρχονται άκριβώς 
άπό τήν έμπνευση, άπό τή φλέβα τή συγγραφική, άπό τήν όρεξη νά πή, νά
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γράψη, νά φανερωθή. Είναι, σωστά, μιά lettrée, μιά γυναίκα τών γραμμάτων. 
Κ’ ή έμπνευσή της δέ γίνεται λυρισμός, έκσταση, είτε επίδειξη : γίνεται αύτό 
τό κέφι, αυτί) ή χάρις, ή οξυδέρκεια, ή κομψότητα. Ποιά νά πώ στήν νεοελ
ληνική ποίηση πώς έχει τήν άντίστοιχή της θέση ; Θά έλεγα τήν κυρία Αιμι
λία Δάφνη. Ά λ λ ’ ό τρόπος πού θά κατώρθωνα ν’ άναπτύξω μιά τέτοιαν άντι- 
στοιχία,— όχι συγγένεια,—χρειάζεται πολύν τόπο καί καιρό.

Τό μεγάλο της τούτο διήγημα, «Γυναίκες», έχει όλα τά παραπάνω σημά
δια. Ε φτά γυναίκες πού άλληλογραφοΰν μεταξύ τους, εφτά τύποι, εφτά χαρα
κτήρες— θεοφραστικοί. Κάθε μιά γράφει τά δικά της. Ή  συγραφεύς, μιλιά ! 
Νά κι’ ένα άλλο χάρισμα, πάνω άπ’ όλα,—χάρισμα καθ’ αύτό δραματικό. 
Τά πρόσωπά της έχουν εκείνο πού λέγεται δραματικόν «ήθος». Σκέπτονται, ε
νεργούν, γράφουν—ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά. Κάτω άπ’ τό πάντα ζωντανό καί δυνατό 
γράψιμο τής συγγραφέως, βρίσκεται τρόπος νά εκδηλωθούν εφτά άκόμη ζων
τανές, ξεχωριστές γυναίκες. Οί κριτικοί τής ψυχαναλύσεως άς ψάξουν νά βροΰν 
ανάμεσα σ ’ αύτές καί τό πρώτο πρόσωπο, τό υποκείμενο. Έ γω  δέν θά  τό κά
μω, γιατί μοΰ φαίνεται πώς δέν ταιριάζει.—’ Εγώ σημειώνω τήν Αίμη, τή 
«διανοούμενη», τήν άπογοητευμένη, πού χωρίζει μέ τόν άντρα της, ένώ δέν 
είναι πιά νέα, ούτε ήταν ποτέ πλούσια, τή γυναίκα πού προσπαθεί νά μετου- 
σιώση σ’ αύτοπεποίθηση καί άνεξαρτησίο τήν όσην άπόχτησε πείρα τής ζωής. 
Τήν Ά ννα , τή «φυματική», τήν κακοπαθημένη άπό κάποιον άτυχον έρωτα, τή 
λιγόλογη, τήν πιό λιγόλογη, άπ’ όλες, πού, άντί ν’ άπαρνηθή, μέ πείσμα άγκα- 
λιάζει τό πεπρωμένο της καί μάχεται νά τό υπεράσπιση.—Τήν Καίτη, τήν «de
m i-m on dain e», τήν άνεξέλικτη, πού όλο κι’ ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι  στό έργο, ένώ 
οί άλλες, σχεδόν όλες, είναι ήδη τελειωμένες. Τή Σοφία τή ράφτρα, τήν α 
πλοϊκή, τή δισταχτική άνάμεσα σέ δυό κόσμους, ιόν παλιό καί τόν καινούργιο. 
—Τή Φανή, τή «μεγαλοαστή», τήν εύέξαπτη καί πρόστυχη, πού δέν έχει «ούτε 
ιερόν, ούτε όσιο», μέσα στόν κύκλο πού ζεΐ. Τή Δήμητρα, τή «μικροαστή», πού 
ά?λο δέν ονειρεύεται, παρά

«τόν αγαθόν—άνδρα της καί τά νόμιμα κρεββάτια» 
καθώς έλεγε ό Καρυωτάκης, κι’ άλλο δέ σκέπτεται, παρά 

τόν οδηγό της «διά τάς μητέρας» 
καθώς έλεγε ό ίδιος ό ποιητής. Α φήνω όμως γιά τό τέλος δυό άκόμη τύπους, 
πού άποτελούν καί τούς δυό πόλους τοΰ βιβλίου : τή Δήμητρα, τή «μικροαστή», 
καί τή Νίνα, τήν «κομμουνίστρια». Δέν είναι αύτοί τόσο καλά σχεδιασμένοι. 
Περισσότερο στό χαρτί, παρά στήν πραγματικότητα, περισσότερο στή φιλολο
γία, παρά στήν άλήθεια. Ά π ό τή Δήμητρα βγαίνει τάχα ή Νίνα, σάν άντιπε- 
ρισπασμός. Μά αότή ή Δήμητρα πόσο υπερβολική είναι, πόσο «τραβηγμένη» ! 
Τό μέτρο τό ρεαλιστικό δέν κρατιέται εδώ τόσο πιστά, όσο στις άλλες... Ό σ ο  
γιά τή Νίνα, χρωστώ νά πώ πώς οί επιφυλάξεις μου είναι μεγαλύτερες... Ό  
διαπεραστικός—άς πούμε έτσι,—ό καταληκτικός, ό θετικός τούτος τύπος τού 
βιβλίου, παρουσιάζει, γιά τή δική μου κρίση, τρία μειονεκτήματα : πρώτο πώς 
είναι ό όλιγιότερο καλλιτεχνικός άπό τούς άλλους,—καί νά μή ξεχνούμε πώς 
οί «Γυναίκες» γράφτηκαν σάν έργο καλλιτεχνικό' δεύτερο πώς είναι κατά τό 
τέλος άστήρικτος καί άβάσιμος. Πώς παρουσιάζεται ή μεταμόρφωσή του; "Ολα 
τά προηγούμενα γράμματα, τά βασανισμένα, τ’ άπογοητευμένα, τά τραγικά, πη
γάζουν άπό γεγονότα ή άπό στοχασμούς, άλλ’ αύτό, τά τελευταία, τά ενθου
σιασμένα, τ’ άποστολικά, τά ευτυχισμένα γράμματα τής Νίνας, ά π ό  π ο ύ  
πηγάζουν ;

Θά τό πώ ό ίδιος. Ούτε άπό στοχασμούς, ούτε άπό γεγονότα. Πηγάζουν 
άπό μ υ σ τ ι κ ο π ά θ ε ι α .  Νά, τό τρίτο μειονέκτημα, καί τό σοβαριότερο άπ’ 
όλα! Πηγάζουν άπό μυστικοπάθεια! Μυστικοπάθεια θετική καί μυστικοπά- 
θεια αρνητική. Καί αύτήν τή δεύτερη—τήν άνεστραμμένη, τή βλάσφημη, τή 
μεφιστοφελική, τήν άναρχική, άλλά κ’ επίσης τή στυγνή, τήν άπό πρόθεσην 
άντικαλλιτεχνική,—ή ίσως καλλιτεχνική, μά σύμφωνα μέ τήν άντίληψη τής 
μάζας γιά τό καλλιτέχνημα,—αύτήν τή δεύτερη, ομολογώ, τή φοβούμαι ! Τί εί
ναι αύτή ή πάλη τού μεθυσμένου μέ τόν άνεμο καί τό φασκέλωμά του εναν
τίον τού ούρανοΰ ; “Οταν έγραφε ό φίλος μου ΤεϋκρΟς Άνθίας τή «Δεύτερη 
Παρουσία», όπου παρουσιάζεται ό άνθρωπος νά δικάζη καί νά καταδικάζη τό
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Θεό, νόμιζα πώς ή περίπτωση εΐν’ ένας παραστρατημένος μπωντελαιρισμός. 
Μα δέν τό νομίζω τώρα, όταν διαβάζω τή «Σπιναλόγκα» τοΰ θέμου Κορνάρου 
καί τις «Γυναίκες» τής κ. Καζαντζάκη. Τί συμβαίνει λοιπόν ; Περί τίνος πρό
κειται; τί σχήμα, ποιά τάση, ποιο αποτέλεσμα θά είχε παρόμοια πάλη μέ τό 
άγνωστο, μέ τό κενό, μέ τό άπειρο ; ’Αληθινά τό λέγω φοβούμαι,—τό ίδιο, 
ωσάν νά έβλεπα άνθρωπον τυφλό ν’ άνοίγη μια Ούρα κατά τή θάλασσα. 'Η  
κορυφή λοιπόν όλης τής κομμουνιστικής πάλης εναντίον του συγκεκριμένου 
άστικοΰ κόσμου, είναι αϋτή ή πάλη εναντίον τοΰ Άφηρημένου, πού οί κομμου- 
νισταί τό βλέπουν σχηματοποιημένο^) στήν κλασικήν έννοια τοΰ Θ εοΰ!;  Δη
λαδή ; Πώς νά τό μεταφράσω αυτό, πώς νά μεταφράσω σ ’ έναν λογικό τρόπο 
αυτή τήν αρχήν ομαδικής παραφροσύνης; Είναι, υποθέτω, ή πάλη τοΰ άνθρώ- 
που, μέ τήν πανοπλία τών μηχανικών του μέσων, εναντίον τοΰ Θεοΰ, μέ τήν 
πανοπλία τών ψυχικών του όπλων,—όπως ή Αϊμη τό περιγράφει ο ’ ένα άπό τά 
πεσσιμιστικά γράμματά της. Μά μιά τέτοια πάλη δέν θά είναι πάλη χαώδης, 
μοιραία, τραγική ; Πού θά καταλήξη, άν γενικευθή ; ”Ας μάς τό ποΰν οί συγ
γραφείς! Έ γώ  τήν βλέπω όλότελα πλανημένην. (*) Ό  δρόμος τής Νίνας, άν 
ήθελε νά σωφρονήση, θά έπρεπε νά είναι ό δρόμος ό μ υ σ τ ι κ ό ς ,  ό δρόμος 
ό εσωτερικός... Ό  άρχέγονος, ό πρωτόπλαστος φακίρης,— νά ποιός κυβερνά τά 
φυσικά στοιχεία!... τούς φυσικούς νόμους... τά πεπρωμένα...

Φυσικά, όλα τ’ άλλα βιβλία μέ τά όποια έχω ν’ ασχοληθώ, είναι ύποδέ- 
στερα άπό τις «Γυναίκες» τής κ. Καζαντζάκη. Ά λλ ’ οί συγγραφείς των είναι 
καί νέοι, όπως ό κ. Σφακιανάκης καί ό κ. Χονδρόπουλος—θεωρητικώτεροι 
ώς τόσο άπολογηταί τής στρατευομένης φιλολογίας, τής κοινωνιστικής... Γνά>- 
ρισμα καί τών δυό, «ή αίσθηση τοΰ περιττοΰ», μά τοΰ περιττοΰ όπως τό έν- 
νοοΰν οί λογοτέχνες τής στρατευομένης λογοτεχνίας... Είναι λοιπόν τό «περιτ
τό» τοΰτο («ώς μή ώφειλε»), είναι τό στοιχείο τής δροσιάς καί τής ομορφιάς, 
τής ποιήσεως καί τής αισθητικής. Κάθε ένα σχεδόν διήγημα καί τών δυό εί
ναι κι’ άπό μιά κοινωνική ή οικογενειακή τραγωδία, μέ βάση πάντοτε εξω
τερική, σπανίως ψυχική, σπανίως παρμένην άπό κάποιον κόσμο αύτεξουσιό- 
τητος καί ανεξαρτησίας. Μεταπτοισεις ψυχολογικές, μεταμέλειες, θρίαμβοι ή- 
θικοί επάνω στήν υλική συντριβή, δέν υπάρχουν. Οί ήρωες τών διηγημάτων 
είναι όλοι θύματα—τό πεπρωμένο τους είναι φανερό άπό τήν αρχή σχεδόν 
τοΰ κάθε διηγήματος,—είναι ή Μοίρα, ή Μοίρα ή κοινωνική τών ταπεινών, 
τών αδύνατων, τών προγραμμένων. Μά λείπει άπό τά διηγήματα πού γρά
φονται έτσι, τό έλεύθερο καί υψηλό δραματικό ενδιαφέρον, καθώς λείπει καί 
ή υποβλητική ομορφιά μερικών στιγμών τής ζωής. —Ώ ς τόσο, αότό τ ό - ση
μειώνω, δίχιος νά τό κρίνω. Έ τσι ήθείωιν οί συγγραφείς, δέν ήθελαν άλ- 
λοιώς. Ήμποροΰσαν κι’ αυτοί νά ώραιολογήσουν, νά γίνουν ποιητικοί, είναι 
ολοφάνερο. Μά δέν τό ήθελαν καθόλου, καί κάθε φορά πού βρίσκεται, μοι
ραία, εμπρός τους κάποιο στοιχείο καλλιλογικό, τούς βλέπω πώς τό παρα
τρέχουν, άν δέν τό αναποδογυρίζουν γιά νά μάς δείξουν τή «σωστή» του 
όψη, αν δέν τό σαρκάζουν, άν δέν τό γκρεμίζουν.

Σημειώνω ώς τόσο μιά διαφορά, στό μέρος τοΰ κ. Χονδροπούλου. Ση
μειώνω τήν ίδια διαφορά πού ευρήκα στό «Νούμερο 31328» τοΰ κ. Ήλ. 
Βενέζη. 'Π  διωγμένη άπό τόν εξωτερικό κόσμο έμμορφιά, πήγε καί πότισε 
τά αισθήματα τών άνθρώπων του. Τί ευαίσθητοι πού είναι όλοι, τί τρυφεροί, 
τί όνειροπόλοι! Τίποτα δέν έχουν γιά άνιότερο στόν κόσμο,— άπό τό αίσθημα, 
άπό τά αίσθήματά τους ! Ό  κύρ Γιάννης, ή Βέρθα - Βερθούλα,— μοιραία ο
νόματα καί τά δυό,—ό Στέφανος Γαλανός, ό «δάσκαλος», οί Λεβαντήδες, είναι 
όλοι τύποι πού ξεπερνοΰν τό αρχικό σχεδίασμά τους. Ό  κ. Σφακιανάκης τούς 
καθήλωσε έκεϊ πού ήθελε. Τούς έπώρωσε, τούς άσχήμισε, τούς έπάγωσε

(-==) Τΐ σπατάλη του ύπερφυσικοϋ δώρου τής ιΊελήσεως ! Τι Ακτινοβολία στήν Ούτο- 
πία ! °Ω , μά σίγουρα, δέν είν’  έδώ ό άνθροιπος που χαίρεται μιά Δύναμη : εΐν9 ό ά ν
δρωπος πού πάσχει άπό μιά Μανία. Μιά Μανία σάν τής θαλάσσης οταν χτυπιέται μέ 
τόν άνεμο, σάν του άνεμου οταν μάχεται μέ τό διάστημα. "Λ ν είναι α υ τό , έπί τέλους, 
αιά καινούργια χαρά, είναι ομως μιά χαρά καταστρεπτική, χαρά καταλυτική πού τρώ
γει τό ίδιο τό έδαφος της. πού τά  βάζει μέ τΙς ίδιες τ ις  δυνάμεις τις, οπως ή ύ-άλασ- 
σα, δπως ό άνεμος... ΙΙού βρίσκεται έδώ&ε ή εύτυχία ; πού βρίσκεται ή τάξη ; ό ν ο ΰ ς ; 
ό νέος κόσμος ;
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(«Sacra famiglia»), τούς έκαμε θαμπούς, χοϊκούς, —terues. Μά οί ήρωες τοΰ 
κ. Χονδροπούλου έκλεψαν κάτι άπό τό σφρίγος κΡ άπό τό ϋφος κι’ άπό τή 
δύναμη τοΰ παιδιού τών είκοσι δυό έτών, πού είναι ό συγγραφεύς των... 
τρέμουν, δέρπουν, παλεύουν, ζοΰν, Δέν περιμένουν αυτοί μιά οικουμενική κοι
νωνικήν αποκατάσταση, γιά νά ευτυχήσουν. Είναι έτοιμοι—νά, καί ττόρα δά ! 
Μιά μικροχαρά, ένα συναπάντημα, ένα δώρο, μιάν αχτίδα ! Τό έργο τοΰ κ. 
Σφακιανάκη μένει άνοιχό—πρός τά έξω, πρός τό μέλλον, πρός τήν επανάστα
ση. Τό έργο τοΰ κ. Χονδροπούλου κλείνει μέσα στόν εαυτό του, μέσα στή 
λογοτεχνία. Ποιο φαίνεται γιά καλύτερο ;

—’Εντελώς άλλοιώτικα είναι τά πέντε - εξη διηγήματα τοΰ κ. Άχ. Αιμί
λιου, πού είχαν, νομίζω, τά περισσότερα, δημοσιευθεΐ στή «Νέα Εστία». 
Διηγήματα ιστορικά εκείνα,—άλλο περιβάλλον, άλλοι τύποι, άλλοι καιροί. Τό 
κυριώτερό τους γνώρισμα είναι τό γράψιμό .τους. “Επειτα, τό εσωτερικό τους 
ενδιαφέρον.

'Ο  κ. Αιμίλιος γράφει άπλά, μέ τόν κλασικό τρόπο τοΰ γραψίματος. ’Αλ
λά, στρωτά, καθαρά, μά συνάμα καί γοργά καί παραστατικά. Δέν ξέρω, μά 
δέν είμαι συνηθισμένος νά διαβάζω τέτοια δημοτική. Ή  δημοτική στόν και
ρό μας γράφεται περίτεχνα, δύσκολα, σφιχτά, σάν καί κάτι άλλο νά προσπα- 
θή νά πλαοθή μαζί μέ τή γλώσσα καί μέσα στή γλώσσα... Καί γιά τοΰτο, 
ή «Παλιά Κύπρος» τοΰ κ. Αίμιλιανίδη φέρνει κάποιαν αίσθηση απροσδόκητη 
καί άνετη. Έ χει κι’ αύτός τήν τεχνουργία του—έχει τό «ΰπερβατό», πού αλ
λάζει τή φυσική σειρά τών λέξεων, ώστε νάρχεταιδ λόγος κάπως τραγουδιστός, 
κάπως λυρικός καί συναισθηματικός. Μά κι’ αότό είναι πιά γνώρισμα κλασικό. 
“Ετσι γράφτηκαν καί τά πρώτα -πρώτα πεζά τραγούδια πού διαβάσαμε έδώ 
καί πάρα πολλά χρόνια... Κ’ έτσι, ολόκληρο τό έκατοντασέλιδο βιβλίο διαβά
ζεται άκοπα κ’ ευχάριστα.

Ό  συγγραφεύς ξέρει καλά τήν ιστορία τοΰ τόπου του. Τά ιστορικό γεγο
νότα πού συνάζει, είναι μέσα άπ’ τά χαρακτηριστικώτερα καί τά πιό τραγικά. 
Κάποτε, τό γενικό περιστατικό άκολουθεί κ’ ένα μερικό περιστατικό, υποκειμε
νικό, καί τοΰτο είναι καμωμένο μέ πολλή τέχνη. “Αγνωστες σελίδες άπό τά 
κυπριακά χρονικά κρατούν τήν προσοχήν αιχμάλωτη καί τή φαντασία πρόθυ
μη νά τις άναπλάση- ή αλήθεια είναι πώς ό συγγραφεύς δέ θέλησε κ υ ρ ί ω ς  
αυτό. Σκορπά πινελλιές, δίνει τήν σΰσία, ίσως καί νά βιάζεται κάπου. Μά τό 
βιβλίο του είναι κάπως «πάρεργο» μέσα στις πολυποίκιλες άσχολίες του. Δι
κηγόρος, ταξειδευτής, πολιτευόμενος τής Κύπρου, εξόριστος καί υστέρα φυλα
κισμένος, δημοσιολόγος, υποψήφιος γιά τήν καθηγητικήν έδρα τής ίιφηγεσίας 
τοΰ Διεθνούς Δικαίου στό Πανεπιστήμιο τών ’Αθηνών,·—έδωσε, μέ πολλή με
τριοφροσύνη, μερικά στοιχεία άπό τήν ιστορία τής πατρίδας του. μετουσιωμέ- 
να σέ φιλολογικά κομμάτια.

Τ Ε Λ Λ Ο Σ Α Γ Ρ Α Σ
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Λ ί  Ζ.Λ Σ  Κ Ο Τ Τ Ο Υ . Καθήγητριας στή Μέση Παιδεία. 'Η  « Νεοελληνική Λ ο 
γοτεχνία στα Γυμνάσιά μας»  .

Τό εκπαιδευτικό πρόβλημα στή Νέα Ελλάδα είναι ιό μεγαλύτερο καί πο· 
βαρότερο από τά μεγάλα τ' αγωνιώδη προβλήματα, πού ενδιαφέρουν καί συγ- 
κινοΰν ολόκληρο τό Έ θ ν ος  ν' είναι ζητήματα ζωής καί θανάτου για τήν ύ
παρξή του, γιά τό παρόν καί γιά τό μέλλον του.

Τά πρώτα εκατό χρόνια τής ελεύθερης ζωής του "Εθνους από εκπαιδευ
τική άποψη σκεπάζει ή σκοτεινιά, γεμίζει ή πνευματική μούχλα, ή ψυχική σα
πίλα καί ή αποσύνθεση. Ή  καθαρεύουσα στάθη έναν αιώνα ό πιό φριχτός 
πνευματικός δυνάστης τού "Εθνους.

Τά τελευταία 1 5 -2 0  χρόνια μαζί μέ τό όλο Εθνικό επαναστατικό κίνημα 
τού 1900 έδημιουργήθη σιήν παιδεία μία νέα τάση καί κίνηση μέ αντικειμε
νική κατεύθυνση τό συγχρονισμό τής Παιδείας καί μιά πνευματική ανάταση 
καί μιά βαθειά πραγματική ενόραση, σύλληψη καί γνώση τής πραγματικότη
τας καί τής ζωής τού "Εθνους καί τής ’Ανθρωπότητας.

Κ' ή νέα εκπαιδευτική επαναστατική κίνηση θεμελιώνει όλο τό έργο της 
απάνω στή ζωντανή, τήν περιφρονημένη απ’ τό λογιωτατισμό γλώσσα τού 
ιΕθνους καί ό Δημοτικισμός πέρνει μιά πλατειά έννοια κι’ υψώνεται, όπως 
πραγματικά είναι, σέ σύμβολο τής Ζωής καί τού Φωτός αντίκρυ στό Θάνατο 
καί τό πνευματικό σκοτάδι.

Τά εκπαιδευτικά προβλήματα, τά ζητήματα πού έχουν σχέση κι’ ενδιαφέ
ρουν τό παιδί στή Νέα 'Ελλάδα είναι τά ζωτικώτερα καί σοβαρότερα όλων.

Τό παιδί, είναι τά νειάτα καί ή λαχτάρα τής Ζωής, ή Αυγή, ή ’Ελπίδα 
καί τό Μέλλον τού “Εθνους καί τής ’Ανθρωπότητας κι’ ή βαθειά φωτεινή με
λέτη τών έκπαιδευτικιών προβλημάτων, ή βαθιά επιστημονική έρευνα αυτών 
μέ τό φως τής αλήθειας δέν είναι μόνον μιά ανάγκη εθνική, άλλά καί μιά ά- 
νιότερη ηθική επιταγή προς τό Παιδί, πρός τόν "Ανθρωπο.

Ή  Καθηγήτρια στή Μέση Παιδεία δ. Λ, Κότταυ μέ τό νέο βιβλίο της 
«Ή  Νεοελληνική Λογοτεχνία στά Γυμνάσιά μας» δείχνει πώς τής φλογίζουν 
τά ιδανικά τής Νέας εκπαιδευτικής ’Ιδεολογίας πού θεμελιώνει τήν εκπαίδευ
ση επάνω στή ζωή, στήν αλήθεια καί στήν ώμορφιά.

Ή  δ. Λ. Κόττου στό βιβλίο της αύτό εξετάζει ένα άπό τά σοβαρότερα ε
κπαιδευτικά ζηοήματα, τό ζήτημα τής Αισθητικής στή Νεοελληνική Παιδεία 
καί τής επιρροής τού Ωραίου στήν ψυχή τού παιδιού. Τό ζήτηιια αύτό στά 
μάτια μας είναι τό άνώτέρο, τό κεντρικώτερο ζήτημα τού όλου εκπαιδευτικού 
προβλήματος. Ή  σημασία του γιά τό “Εθνος είναι τεραστία καί θεμελιακή.

Μέσα σέ 125 σελίδες ή Λ.Κ. εμφανίζει τό όλο πρόβλημα σ’ όλη του τήν 
έκταση, τή σημασία τής αισθητικής καί καθορίζει τούς ήθικοπλαστικούς, τούς 
γλωσσικούς, τούς γενικώτερους μορφωτικούς καί τούς αισθητικούς σκοπούς 
τής τέχνης τού Λόγου στή Νεοελληνική Λογοτεχνική Παιδεία. Τό βιβλίο της 
είναι ένα γραμμένο μέ ζωή καί μ’ αϊστημα, μέ κίνηση καί παλμό, μ’ επιστη
μονική εύστνειδησία μέ κοφτερή ψυχολογική ματιά καί ακόμη μέ αρκετή μα- 
χητικόιητα.

'Η  δ. Λ. Κόττου δείχνει σ’ όλο της τό έργο τό κύρια καί ούσιαστικά 
γνωρίσματά της.

α) Πώς κατέχει τέλεια τό θέμα της, ψυχολογεί μέ οξύτητα τό παιδί καί 
τά επιστημονικά πορίσματά της βγάνει άπό τήν άμεση ψυχολογική παρατή
ρηση, τήν πείρα τήν εκπαιδευτική καί τή διδακτική ζωή της.

β) Πώς κατέχει δλη τή σχετική Ελληνική καί ξένη βιβλιογραφία καί 
δουλ.εύει μ’ έπιστημονικότητα καί αυστηρή προσήλωση στή μέθοδο τήν επι
στημονική.

γ) Πώς τήν εμπνέει ή όγάπη στήν ψυχή τού παιδιού τό βαθύ αϊστημα 
στό έργο της κι’ ό θείος έρως πρός τήν επιστήμη τού 'Ωραίου, πρός τήν Νε
οελληνική Λογοτεχνία καί τήν πνευματική Δημιουργία τού τόπου της.

Ν’ όλο τό έργο καί σέ μια φωτεινή ανάλυση τονίζεται, ότι μόνο μέ τήν 
αισθητική μόρφωση τού παιδιού πετυχαίνει ό γενικώτερος ηθικοπλαστικός 
καί μορφωτικός σκοπός τής παιδείας. Ή  ίδια ή δ. Λ. Κόττου στήν εισαγωγή 
χαραχτηρίζει μέ μετριοφροσύνη τό έργο της ώς ένα [ξεκίνημα γιά όμοιες με
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λέτες. Είναι γιά μάς μιά φωτισμένη, ενδιαφέρουσα καί αποκαλυπτική συμβο
λή στή μελέτη τών έκπαιδευτικών προβλημάτων καί ξεχωριστά τού ζητήματος 
τής αισθητικής επιρροής στήν παιδεία κι’ ένα ξεκίνημα μέ πλούσιες ύποσχέ- 
σεις, πού δέν πρέπει νά μείνη δίχως συνέχεια κι’ άπ τήν ίδια κι’ άπό άλλους.

Τό ζήτημα τής αισθητικής στήν παιδεία όπως είπαμε καί πιό πάνω είναι 
τό κεντρικώτερο εκπαιδευτικό πρόβλημα κι’ έχει ανώτερη καί θεμελιώδη ση
μασία εκπαιδευτική καί αξίζει ν’ άπασχολήση πλατύτερα τούς εκπαιδευτικούς 
λειτουργούς καί γενικώτερα όλους τούς πνευματικούς δημιουργούς.

Μία παιδαγωγική, πού δέν στηρίζεται στήν Αισθητική καί στήν Τέχνη 
τού Λόγου δέν έχει γιά μάς καμμιά απολύτως άξία. Κι’ αν προιόρισται ό 'Ελ
ληνισμός νά ζήση καί νά οίκοδομήση τό οικοδόμημα ενός νέου πολιτισμού 
επάνω στήν αισθητική αντίληψη κι’ ενόραση τού κόσμου θά Οεμελιώση τό οι
κοδόμημα αύτό. Μόνο μέ τήν αισθητική μόρφωση τού Έθνους ώς βάση θά 
δημιουργηθή αληθινά εθνικός πολιτισμός, μόνο μέ τό δρόμο τής Ώ μορφιάς 
θ’ άποκαλυφθοΰν τά θαύματα τού κόσμου καί τό μυστήριο τής ζωής, μό\ο μέ 
τό φ ώ ; τής θεϊκής Ώμορφιάς θά λάμψη στά μάτια όλων ό Κόσμος. ’Αλήθεια 
καί μόνο μέ τήν Τέχνη τού Λόγου καί μέ τό Θείο άχτινοβόλημά της θ ’ άπο- 
καλυφθή καί θά θεμελιωθή στήν ψυχή τού ανθρώπου ό Κόσμος—Αρετή κι’ 
ό Κόομος—Καλωσύνη.

ΦΑΙΔΡΟΣ

Ε Λ Ι Σ Α Ι Ο Υ  Γ ΙΑ Ν Ν ΙΔ Η  «Οικοδόμοι και Ε μ π ρηστές »  η η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση καί ή εκθεαη τής επιτροπείας.»

Ό  κ. ’ Ελισαίος Γιαννίδης είναι γνωστός άπό τά τόσα έ'ως τώρα έργα του. 
Τί) βιβλίο του 'Γλώσσα καί Ζωή» στάθηκε κλασσικό μέσα στόν αγώνα τού 
γλωσσικού ζητήματος. Τά κατοπινά βιβλία του τό «Μεγάλο Πρόβλημα» κι’ 
άλλα, σημάδεψαν παντα φωτεινούς σταθμοί ς μέσα στήν πνευματική κίνηση τού 
τόπου μας. Τό τελευταίο φυλλάδιο του «Οικοδόμοι καί ’Εμπρηστές» είνε ένα 
γερό μαστίγωμα κατά διαφόρων δασκάλων πού καί τδνομά των έχει άπό καιρό 
λησμονηθεί γιά τήν επίθεσή τους ενάντια στή δημοτική γλώσσα.

Ό  κ. Γιαννίδης συνενώνει στήν τόση δυνατή του ανάλυση κι’ ένα λεπτό 
χιούμορ πού κάνει ωραιότερο το έργο του.

Α. !Γ - ς

ΘΕΜ. Κ Ο Ρ Ν Α Ρ Ο Υ  .· « ΣπιναΧόγκα»  ;ιά \ itam

Τό έργο τού κ. Κορνάρου μάς δίδει τήν εντύπωση πιίις γράφτηκε μέ πρό
θεση νά επιτύχει δυο σκοπούς. Τήν καθολική συναίσθηση πρώτα πρώτα άπό 
μιά καταγγελία εναντίον αστικής κοινωνικής βρωμιάς καί τήν εφαρμογή κατόπιν 
μιάς ολοζώντανης ρεαλιστικής τέχνης, μέ σκοπό τήν εξυπηρέτηση τών κατα- 
πιεζομένων μαζών.

Ή  εργασία αυτή πρέπει νά χαρακτηριστεί σάν τέχνη επαναστατική; Έ 
χουμε τή γνώμη, πώς ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θά άδικούσε κατά πολύ τήν 
παραπόνου τέχνη πού δέν άρχισε άκόμη ν’ άνθίζει στόν τόπο^ μας καί μάλι
στα στά πεδία τού πεζού λόγου. ’Αφού δέν βρέθηκαν ούτε άξιόλογοι μετα
φραστές ν’ άποδώσουν στή γλιόσσα μας τά θαυμάσια έργα τών Ρώσσων καί 
Γερμανιών επαναστατών συγγραφέων. (Μπορούμε εδώ νά εξαιρέσουμε τήν ευ
γενική προσπάθεια τού ποιητή Θ. Σκουρλή πού μετέφρασε άπ’ τά γερμανικά 
τό «Πρώτο κορίτσι» τού ρώσσου Μπογδάνωφ.)

Μερικοί πέφτουν στό βασικό τούτο σφάλμα νομίζοντας πώς όταν ένα πι
στό κομμάτι ζωής, πού παρουσιάζει μέ έντονα χρώματα τήν κοινωνική άδι- 
κία πού ξεσηκώνει τό λαό καί φέρνει τήν ομαδική άγανάχτηοη, χάρη στόν 
ωφελιμισμό του μπορεί άξιόλογα νά πάρει καί όποιοδήποτε επίζηλο τίτλο.

"Εχουν τονιστεί άλλωστε πολλές φορές αυτά τά πράγματα άπό ειδικούς. 
Δέν μπορούμε τώρα έδώ εμείς νά έπεκταθοΰμε.

Τό βιβλίο τού κ. Κορνάρου έρχεται νά δείξει μιά μεγάλη άνθρώπινη τρα
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γωδία πού ό νους μας δέν θά τήν φαντάζονταν ποτέ έτσι. “Ερχεται ακόμα νά 
δείξει τήν αδιαφορία τής κυρίαρχης τάξης γιά δλη αυτή τήν κατάσταση.

Ό  πρόλογος φανερώνει καί πόσο ό συγγραφέας (επισκέπτης του τραγικού 
ερημόνησου) έπόνεσε καί άγανάχτησε.

Ή  διήγηση αρχίζει μέ τό σύστημα των φανταστικών απομνημονευμάτων 
(’Απομνημονεύματα ενός λεπρού). 'Ο  ήρυιας πού μάς εξιστορεί τό φοβερό κα
τάντημά του, δυο ολόκληρα χρόνια άγωνιοΰσε στόν καθρέφτη, εξετάζοντας τά 
συμπτώματα τής άρρώστειας. Ή  αμφιβολία τον τυραννοΰσε αδιάκοπα. Κι’ ένα 
πρωί τον περνούν άπ’ τόν τόπο πού ζοΰσε. Είναι λεπρός, δηλ. ζωντανός νεκρός, 
καθώς λέει κι’ ό συγγραφέας. Τόν τραβούνε στό νησί πού βρίσκονται κι’  όλοι 
οί άλλοι προσβλημένοι. ’Από κεΐ αρχίζουν οί σελίδες τού βιβλίου καί ξεσκεπά
ζουν τήν αθλιότητα τής ζωής των λεπρών. Ό  άναγνιόστης αισθάνεται ένα 
ρίγος να τόν διαπερνά. Κανενός ή σκέψη δέν θά πήγαινε σ’ έναν τέτοιον αν
θρώπινο ξεπεσμό. Κι’ αμέσως ανεβαίνει στά χείλη ή φράση «πού είναι οί 
λαμπροί σύγχρονοι πολιτισμοί;». Οί πολιτισμοί, πού έπιδειχτικά κομπάζουν 
πώς έφτασαν στό ανθρωπιστικό ΰψος νά συντηρούνε ιδρύματα γιά τήν προ
στασία των ζώων...

Τό επίσημο κράτος λέει, δίνει μονάχα είκοσπέντε δραχμές τήν ημέρα γιά 
συντήρηση τού κάθε λεπρού. Καί στά ψίχουλα αύτά τού κράτους, οργιάζει τό 
εμπόριο καί ή αισχροκέρδεια. "Ολα τά σάπια φαγώσιμα των αγορών τά κου
βαλούνε γιά πώληση στό άβουλο κοπάδι. ’Εκεί βρίσκονται λεπροί πού τούς 
στράβωσε ή άρρώστεια καί δίνουν ανεξέλεγκτα τις δραχμούλες τους γιά τις 
βρωμισμένες έληές ενός παπά—άντιπρόσωπου τού Θεού—πού ξαίρει νά πλη
θαίνει μ’ αϋτό τόν τρόπο τά υπάρχοντά του.

'Ο  βούρδουλας τού χωροφύλακα δέν λείπει. Χτυπά χωρίς συμπόνια τά 
σάπια κρέατα. Καί δεν έχουν τίποτα άλλο νά προσμένουν αυτοί όλοι παρά 
τόν θάνατο. "Εναν παρόμοιο μέ τή στερνή ζωή τους βρωμερό θάνατο, 
μακρυά άπ’ τόν κόσμο, μακρυά άπ’ τή λύπηση κάθε ευγενικού ατόμου. 
’Εδώ ακριβώς όμως μάς φανερώνεται στό βιβλίο αυτό ένα άλλο δράμα αρκετά 
άξιοπρόσεχτο. Ή  άξια τής ζωής. Ό  λεπρός πού τού σάπισαν τά κυριοότερα 
μέλη τού κορμιού του, κι’ έφτασε νά είναι ένα άηδιαστικό άντικείμενο, πού προ
σμένει τού άλλου τή βοήθεια γιά νά κουνηθεί λίγο, δέν θέλει νά πεθάνει. Τά 
υπομένει όλα, άρκεΐ νά μήν πεθάνει. Υπομένει τή τριγυρινή άποφορά τής ά- 
καθαρσίας του λογαριάζοντάς την σάν έκφραση ζωής. Κάθε τυραννία, άφού 
γίνεται νοητή άπό μιά όποισδήποτε αίσθηση, είναι έκφραση ζωής, κι’ αυτός 
πού πάσχει άπ’ τήν ιδέα τού βέβαιου θάνατου έμαθε νά εκτιμά τή ζωή, ποΐιναι 
παλμός, κίνηση, σκέψη...

"Οσοι δέν έφτασαν σέ άπελπιστική άκόμη κατάσταση δέν άπογοητεύουνται. 
Πίνουν, μεθούν, τραγουδάν. Παντρεύονται. Οί γάμοι γίνουνται κι’ εκεί μοιραία 
μέ υπολογισμό συμφέροντος. ’Εκείνον πού στράβωσε πρώτο ή άρρώστεια, πέρ- 
νει γυναίκα μέ άπείραχτη τήν όραση καί βλαμένη στά χέρια ή στά πόδια. ’Έ  
τσι ώστε ό ένας νά χρησιμεύει στόν άλλον.

Αύτή είναι περίπου ή υπόθεση τής «Σπιναλόγκας» τού κ. Κορνάρου.
Ό  συγγραφέας κατορθώνει καί μεταδίδει όλη τήν άγανάχτηση καί τή 

φρίκη πού έννοιωσε όταν έπεσκέφθηκε τόν τρομερό αυτό τόπο πού ζούν άθώοι 
καταδ ικασμένοι...

Σ . Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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*** Πληροφορούμαστε πώς ή διάσημη «"Ενωση Ελλήνων Λογοτεχνών» άφέ- 
θηκε νά διαλυθεί άφ’ εαυτού της. "Ετσι παίρνει άδοξο τέλος ένα σωματείο 
πού μπορούσε νά κάμει πολλά καί δέν έκαμε τίποτα. Παράστησε ένα άνάξιο 
θέαμα σ’ όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις της όπου είδαμε νά πρυτανεύει ό κομ
ματισμός κι’ έφτασε ώς τό σηιιείο νά χτυπηθούν μερικά μέλη της μέ τά χέρια. 
Θά θέλαιε γρήγορα νά ιδρυθεί μιά νέα ένωση άπό άνθρώπους σοβαρούς, ι
κανούς νά υποστηρίξουν μέ δραστηριότητα τά συμφέροντα τών λογοτεχνών 
πού καταπατιούνται όχι μόνο άπό τούς εκδότες παρά κι’ άπό μερικούς λεγο
μένους λογοτέχνες καί καλλιτέχνες.

*%, Στην αίθουσα τών τελετών τού Πανεπιστημίου έγινε ή άρχή τών μαθη
μάτων τής γαλλικής λογοτεχνίας άπό τόν καθηγητή κ. Λουή Γκισάρ μέ θέμα 
τήν κόμησσα Δε Νοάγ. "Οσο κι’ άν ό κ. καθηγητής δέ διάλεξε τό καλλίτερο 
άντικείμενο γιά έναρξη τών παραδόσοών του. άφού ή γαλλική λογοτεχνία κα
τέχει ποιητές πολύ άνώτερους άπό τήν ποιήτρια τών Eblouissem ents είναι 
μιά γεμάτη ελπίδες άρχή πού δυνα ιιόνεται άπό τό πρόγραμμα τών μαθημά
των όσα άνάγγειλε ότι θά διδάξει.

*** Ή  ’Αθήνα φιλοξένησε γιά μερικές μέρες τόν Ιταλό ελληνιστή μουσικογρά- 
φο καί άκαδημαϊκό κ. Έττόρε Ρομανιόλι. Γιά τιμή τού ίταλοΰ σοφού έγιναν 
πολλές τελετές. Στό εθνικό θέατρο παίχτηκε ό Οίδίπους Τύραννος, στόν Π αρ
νασσό απαγγέλθηκαν δύο ραψωδίες τής Ίλιάδας κλπ. Ό  ίδιος ό κ. Ρομα
νιόλι έκαμε διαλέξεις καί ιδιαίτερα στό ’Ιταλικό ’ Ινστιτούτο γιά τό έλληνικό 
Θέατρο στήν ’ Ιταλία. Ό  ΐταλός άκαδημαϊκός έγραψε μουσική στις «Νεφέλες», 
στις «Βακχίδες», στήν «"Αλκηστη» στόν «Άγαμέμνονα», στόν «Κύκλωπα» κλπ.

*** Τήν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου έγινε στή λέσχη τής Νέας Σμύρνης πολι
τικό μνημόσυνο τού κωνσταντινουπολίτη λογοτέχνη Δημητροΰ Δαμασκηνού. 
Τό φιλολογικό έργο του πού άποτελεΐται άπό διηγήματα, ποιήματα καί πολλές 
άρχαϊες μεταφράσεις άνάλυσε ό κ. Α. Μελαχρινός. Στό τέλος ό συνεργάτης μας 
κ. Νίκος Σαντοριναίος άναμνήσθηκε τό μακαρίτη μέ θερμά ποιητικά λόγια.

*** Ή  θεατρική μας κριτική καθυστερεί έξαιτίας τροχιοδρομικού δυστυχή 
ματος τού κ. Λ. Πινιάτογλου. Στό συνεργάτη μας ευχόμαστε γρήγορη- 
θεραπεία.

*** "Εγινε δεκτός στή γαλλική άκαδημία ό γνωστός μυθιστοριογράφος 
Φρανσουά Μοριάκ ώς διάδοχος στό εδώλιο τού συγγραφέα τής «Κόκκινης τη
βέννου» Ευγενίου Μπριέ. Τό νέο άκαδημαϊκό υποδέχτηκε ό Άντρέ Σομέ ανα
λύοντας τό έργο του κι’ άναμεταξύ άλλα θεωρώντας τό Φρανσουά Μωριάκ ώς 
«τό μεγάλο ειδικό τού πειρασμού». Στή συνεδριάση είταν παρών ό Πώλ Βα- 
λερύ, ό Άνρύ Μπορντώ οί άλλοι άκαδημαϊκοί καί πολλές φιλολογικές προσω- 
πικόιητες. Είναι γνωστό πώς ό Φρανσουά Μωριάκ γεννήθηκε στά 1885 καί 
πρωτοφανεροόθηκε στά γαλλικά γράμματα τό 1910. Ό  Μωρίς Μπαρές μέ άρ
θρο του έκαμε γνωστό στό μεγάλο κοινό τό πρώτο έργο τού συγγραφέα, ποίη
μα τιτλοφορούμενο, «'Ενωμένα χέρια».

*** 'Ο  διάσημος γερμανός μυθιστοριογράφος Θωμάς Μάν δημοσίευσε τε
λευταία τόν πρώτο τόμο τής τριλογίας του «'Ο ’ Ιακώβ καί οί άδελφοί του». 
Ό  πρώτος τόμος έχει τόν τίτλο Die Gesehicten Iaakobs (ιστορίες τού Ία - 
κώβ). Τό βιβλίο αυτό μοναδικής πρωτοτυπίας κατά μερικούς κριτικούς καί 
θαυμαστής άρχιτεκτονικής θεωρείται ίσως τό άριστούργημα τού συγγραφέα 
τού Zauberberg (Μαγικού Βουνού) καί σ’ αυτό μέσα τό τάλαντο τού διάση
μου συγγραφέα μάς φέρνει συγχρόνως τις λύσεις, τά αινίγματα, τά φώτα καί 
τις σκιές του.

*** Μέ τήν ευκαιρία τής όγδοετηρίδας τού κριτικού Ζούλ Λεμαίτρ άρθα 
στά διάφορα γαλλικά περιοδικά. 'Ο  Άλμπέρ Τιμποδέ σέ άρθρο του στά «Φι
λολογικά Νέα» φρονεί ότι ό Λεμαίτρ δέν άστραψε μέ έκρηξη δημιουργικής 
πρωτοτυπίας, καί ότι τό κυριώτερότου ένδιαφέρο είναι ότι άντιπροσιόπευσε μιά 
εποχή, έξέφρασε λεπτά μιά κοινή άπόχρωση άνθρωπότητας καί συμπάθησε 
μ’ ένα άπό τά ώραιότερα γαλλικά κλίματα.
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Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε ΙΟ
Baa. Λιαακ. Λαμίαν.  Πήραμε τά τραγούδια σας. Θά περιμένουμε κάτι 

πιό καλό άπό σάς. Δέν άρκεϊ να πιαστεί κανείς κάτω άπό ομοιοκαταληξίες 
μονάχα καί ποιητική διάθεση. Για νά δημιουργηΟεϊ ποίημα καλό αντάξιο ενός 
νέου με ταλέντο, θαπρεπε νά καταναλωθεί κι’ αρκετός χρόνος μέ ανάλογη 
φροντίδα. Ενάγγ. Θ. Παναγ. ϊ ό  ποίημά σας αρκετά κατάλληλο καί καλό γιά 
ένα μαθητικό περιοδικό. Δέν σάς λείπει ή τεχνική στόν στίχο. 'Ωστόσο εμείς 
θά προτιμούσαμε κάτι καλύτερο. Θ. Δανιολ. Τό πεζοτράγουδο πού μάς στεί
λατε δέν πρέπει νάχει καμιά αξίωση. Λόγια πολλά χωρίς κόπο. Ή  απολύτρωση 
άπό τόν πόνο πού θέλετε νά παρουσιάσετε θά μπορούσε νά γραφτεί συμβο
λικά. "Αν καί τό θέμα, έχει τόσο φθαρεί άπό άντότερους ποιητές... Νιχ. Πε· 
τζιχ. Θ)νίχην.  Στην πρόζα σας δέν καταφέρνετε νά κατακτήσετε τή διάθεση 
του άναγνώστη. Οι μοντέρνοι εύρωπαΐοι ποιητές πού ξάφνιασαν μέ τά συστή
ματα τους, επέτυχαν νά συμπαρασύρουν τούς περισσότερους αναγνώστες, γιατί 
μέσα στούς ακανόνιστους στίχους καί τις τομές φράσεις διακρίνεται ή δύ' αμη 
μιας πανανθρώπινης έκφρασης. Εναγγ. Τζωρτζ. Ά γρ ίν ιο ν . Από τό γράψιμό 
σας φαίνεστε πολύ νέος. Έάν ϋστερα άπό λίγα χρόνια ρίξτε μιά ματιά στό 
μικρό διήγημά σας, θά βρήτε τόσες άτέλειες ώστε θά κακίσετε τόν εαυτό σας. 
Οί στίχοι σας παρουσιάζουν κάποια ειλικρινή διάθεση. Δέν θά σάς βοηθούσε 
όμως σέ τίποτα μιά πρόωρη δημοσίευση. Γοανν. Τζαβαρ. Καβάλλα. Ευχαρι
στούμε πού είστε άναγνώστης μας. Πήραμε τά χειρόγραφά σας. Οί στίχοι σας 
φαίνουνται πιό προοδευμένοι άπ’ τό πεζό. Γράφετε όμως πάνω σιά συνηθι
σμένα μοτίβα πού ή ετοχή τά ξεπέρσσε μέ καινούργιους παλμούς κι’ αυτοί 
φαίνουνται πτός ενδιαφέρουν άρκετά περισσότερο... Ν. Τσιγχρ. Ά&ήνας. 
Γραμμένα πολύ χρονογραφικά. ’Εσώτερες σκέψεις πού συναντιώνται σέ όλους. 
Τό λέτε άλλωστε καί σείς πτός τά πέρνετε άπ’ τό καρνέ σας... Πάντως περιμέ
νουμε άλλες σελίδες τού καρνέ σας πού πιθανόν νά είναι ανώτερες. Γιωργ. 
Μεντζ. Σιάτισταν.  Θά θέλατε βέβαια λεπτομερή κριτική στούς στίχους σας. 
’Αλλά καθώς βλέπετε ή στήλη αΰτή δέν έχει αρκετό χώρο. Σάς γράψαμε γιά 
το μεγαλύτερο μειονέκτημα τής ποίησής σας. ’Εμείς όμως σάς παρακαλέσαμε 
καθαρή γραφή γιά νά βγάζουμε τήν έννοια καί τή σύλληψη άπ’ τά χειρό
γραφά σας. Δέν λάβατε ύπ’ οψει σας τήν παράκλησή μας κι’  έτσι μέ λύπη 
μας σάς λέμε πώς στέκει αδύνατον νά τά καλοδιαβάσουμε. Μ. Κριαρ.  ’ Αν 
καί υπάρχουν πολλές μεταφράσεις των ποιημάτων αύτών θά δηιιοσιευτοΰν 
ένα ή δύο.
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