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Ο  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

Μές στο παλιό γραφείο του μέ τις βιβλιοθήκες, 
όπου έχει τώρα πλέον άποσυρθή γιά νά ήσυχάσει, 
ό ένδοξος, ό παλιός καί γέρος δημοσιογράφος 
τό παρελθόν στοχάζεται, πού ήταν γεμάτο δράση. 
’Αριστοκράτης πάντα του καί βασιλόφρων ήταν 
καί πάντα συντηρητικό τό σοβαρό του φύλλο.
Τ ’ άρθρα του πάντα στήν παλιά τή γ λ ώ σ σ α  ήταν γραμμένα, 
χωρίς ιδέες παράτολμες καί νεωτερισμούς.
Χτυπούσε πάντα άμείλικτα, μά πάντα μέ τό γάντι, 
μέ μιά είρωνία λεπτότατη καί χιούμορ ευπατρίδη.
Δέν ήταν γιά τόν δχλο έκεΐνα τ’ άρθρα του γραμμένα, 
μά μάλλον γιά τό διαλεχτό κοινό, τό φωτισμένο.
Τών μορφωμένων τις ιδέες αύτός καθοδηγούσε, 
αύτός έκαμε στήν κοινή συνείδηση νά πέσουν 
οί δημοκρατικοί μέ τις πολλές επαγγελίας 
κΤ αύτός έκαταδίκασε σέ τέλειο μαρασμό 
τήν κίνηση τήν κομμουνιστική, πουχεν άρχίσει...
Αύτός... Μά, κρίμα, σήμερα τόν κόσμο κυριεύουν 
οί πρόχειροι δημαγωγοί κι’ οί ιδεολογίες 
κΤ οί νέοι, άκούοντας γιά χιμαιρικές «έλευθερίες» 
δλοι σχεδόν έχουνε τάσεις άνατρεπτικές.
— Μά αύτός τώρα πλέον έχει άποσυρθή γιά νά ησυχάσει 
κι’ ή κίνηση ή κοινωνική δέν τόν ενδιαφέρει.
Καί στό παλιό γραφείο του μέ τις βιβλιοθήκες, 
περνά τις μέρες, δίχως νάχει τίποτε νά κάνει, 
κι’ ούτε άλλο  νά προσμένει, εκτός ά π ’ τις νεκρολογίες, 
πού θά τού γράψει ό τύπος δλος, δταν θά πεθάνει.
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Τ Α  Ε Ρ Η Μ Α  Κ Ε Ν Τ Ρ Α

Οί έρωτες οί εφήμεροι του περασμένου θέρους 
κάθονται τώρα μοναχοί κι” άμίλητοι καί κλαϊνε 
στών λουτροπόλεων τά ψυχρά κι’ ερημωμένα κέντρα. 
Διαβαίνει τό φθινόπωρο στά παγερά τά κέντρα 
κι’ ένα νωχελικό παλμό οί φτεροΰγες του ρυθμίζουν, 
τή ναρκωμένη άτμόσφαιρα ξυπνώντας ένα γύρω 
σά  ν άνεμίζει όλη εύωδιά, μιά σάρπ α  μεταξένια.
Στό πέλαγος τό σιωπηλό τών άδειων καθισμάτων 
στό φώς τό πάλλευκο, πού πιά δέ τό στολίζουν ήσκιοι, 
πλανιέται άκόμη σάν ήχώ λιπόθυμη τριγύρω, 
ό βόμβος τών όμιλιών κι’  ή κίνηση κι’ ή λάμψη.
Έ σ β υ σ ε  τώρα ή κίνηση, τό τραίνα έχουνε πάψει 
κι’ έμεινε τό φθινόπωρο μοναχικός θαμώνας.
Οί γλόμποι οί γαλακτόχρωμοι κι’ οί γαλανοί καθρέφτες 
μελαγχολούνε, τή βροχή ν’ άκοΰν έξω  νά στάζει 
καί πιό μακρυά, στήν έρημη τήν προκυμαία, νά κλαΐνε, 
τά κύματα, σέ θλιβερές εναλλαγές, στή νύχτα.
Έ μεινε τό φθινόπωρο μοναχικός θαμώνας 
στό πέλαγος τό σιωπηλό τών άδειων καθισμάτων, 
καί στήν άπόμερη γωνιά, τριγύρω στό τραπέζι, 
βουβοί, στό λευκό μάρμαρο στηρίζουν τόν άγκώνα 
καί κλαϊν οί εφήμεροι έρωτες του περασμένου θέρους

Τ ’ Α Λ Ο Γ Ο  Τ Ο Υ  Σ Κ Α Κ Ι Ο Υ

Προσεχτικό κι’ άσάλευτο, βουβό κι’ άφαιρεμένο, 
στό μαΟρο ή στ άσπρο, υπάκουο, πηδάει καί περιμένει. 
Στό μαϋρο ή στ άσπρο, άσάλευτο, βαθειά συλλογισμένο, 
τό σκυθρωπό κι’ άμίλητο παιγνίδι λ ογαριά ζει:

Μιά κίνηση, δυό κίνησες, μια σκέψη, κι’ άλλη σκέψη. 
Τριγύρω οί ξύλινοι του εχθροί κι’ οί επίβουλοι σκοποί τους 
Τί νά σκεφθεΐ, νά σοφιστεί καί τί νά λογαριάσει;
Μες στά  στενά τετράγωνα έσώθηκεν ή σκέψη 
κι’ έγινε πιά μονότονη καί γνώριμη ή ζωή του.

Μιά κίνηση, δυό κίνησες, μιά σκέψη —ή ϊδια σκέψη !
Τό σιωπηλό παιγνίδι του μετρά καί λογαριάζει, 
μά όμως τό ξέρει πώς γραφτό σ ’ όλη είναι τή ζωή του, 
νά όρμά μέσα στους ξύλινους εχθρούς του καί νά πέφτει, 
στό μαΟρο ή στ ’ άσπρο, ήρωϊκά, κοντά στό βασιλιά τ ο υ !

ΡΥΘΜΟΣ = =167=—

Γ Α Λ Η Ν Η

θαρθει, μαζί μέ τής βραδυάς τή συλλογή άπ ’ τούς κάμπους, 
στήν πόλη τών λευκών άρρώ στω ν  καί τών κουρασμένων, 
θαρθεΐ μονάχη, ειρηνική, νά μπει στό κρύο παλάτι 
τών άκατοίκητων ψυχών, πού άνώνυμες έζήσαν.

θ '  άπλώσει τά δυό χέρια της σάν κρίνους τής ειρήνης, 
άπάνω  άπό τά μέτωπα, πού ιδρώνουν καί πονούνε 
κι’ άπάνω  άπό τά παιδικά κι’ άπαυδημένα μάτια 
έκείνων, πού αίσθανθήκανε πολύ καί κουραστήκαν.

θ ά  σκύψει πάνω στή μακρυά σειρά τών πικραμένων, 
πού όδεύουν, σάν παιδιά σέ δρόμους άγνωστων πατρίδων 
καί στό βαθύ κι’ εύλογητό σκοτάδι θά βυθίσει 
τήν τυραννία τών μελλόντων καί τών περασμένων.

θ ά  γείρει στά  ώχρά βλέφαρα, πού θανατοκρυώνουν 
καί καρτερούν περίτρομα τής άγωνίας τή λύση, 
άπό τά ρίγη τής άμφιβολίας θά τά λυτρώσει 
καί στή στερνή γαλήνη καί σοφία θά τά σφαλίσει.

θ α ρθ εΐ, γιατί εΐν’ ή άνάπαυση, στερνή καί πρώτη έλπίδα 
κι’ είναι γλυκειά σά  γνώριμη φωνή σέ ξένη χώρα.
Σ ά  χαραυγή είναι φωτεινή ή μορφή της, κι’ όμως έχει 
κάτι άπ ’ τήν περισυλλογή καί τή σιγή τής νύχτας.

"Εν’ άρωμα άπ ’ τόν έναστρο ούρανό έχει τό κορμί της, 
βαθύ σκοτάδι, πραϋντικόν οί κόρες τών ματιών της 
καί στό βελούδινο ούρανό τών μαύρων της μαλλιών 
ράντισε ή νύχτα άστερισμούς άπό μαργαριτάρια.

θαρθεΐ, σάν  αυρα ξαφνική μές στό χλιαρόν άγέρα 
στήν πόλη, όπου άκατοίκητες ψυχές τήν καρτερούνε, 
στήν πόλη, όπου όλοι εΐν’ όρφανοί κι’ όλοι εΐνε πικραμένοι, 
θαρθεΐ, ά π ’ τών κάμπων τή βαθειά τή συλλογή, ένα βράδυ.

Καί θάναι σάν άνέλπιστη πηγή καί θά δροσίσει 
τά μέτωπα πού είναι θαμπά, τά βλέφαρα πού καίνε 
κι’ οί άρρωστοι τότε ξαφνικά θά ίδοΰν πώς είχαν κρύψει 
φώς γαληνό σ τά  ταπεινά κι’ άνέσπερά τους μάτια.
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Τ Ο  Α Δ Ε Ι Ο  Β Α Γ Ο Ν Ι

Στή μελαγχολική σιωπή των άδειων καθισμάτων 
καί στών φανών τή λάμψη τήν ώχρή καί κουρασμένη, 
βουβό καί θλιβερό κι’ ερημικό τ άδειο βαγόνι 
πέρνα άπ ’ τήν έξοχή, τή σκοτεινή καί κοιμισμένη.

Βαθειά είν ’ ή νύχτα, καί κυλά μέ του ρυθμοΰ τόν κρότο, 
τό τραίνο τ ’ άδειανό, τό τραίνο τ ’ άργοπορημένο,
— καί στή γωνιά, μέ μιά άκαταδεξιά  κι’ ύπεροψία, 
έχει τό σβέλτο της κορμί, ή μικρή συμμαζεμένο.

Λεπτή ή κατατομή της, γυρισμένη πρός τό τζάμι, 
τό ευγενικό πηγούνι βελουδένιο στό Φως μοιάζει 
καί μέ ματιά κρυμμένη μές στον ίσκιο του καπέλλου, 
μέσ ’ άπ ’ τά τζάμια, τής νυχτός τή σκοτεινιά κοιτάζει.

Πόσο μ’ άρέσει, μές στό μελαγχολικό βαγόνι, 
ή σιωπηλή της συντροφιά κι’ ή όμμορφή της στάση 
καί πόσα  δέ μου λέν τά δυο κρυμμένα βλέμματά της, 
πού πλέουν μές στήν ερημική, σκοτεινιασμένη πλάση.

Στή μελαγχολική σιωπή τών άδειων καθισμάτων 
καί στών ήλεκτρικών φανών τό φώς τό κουρασμένο, 
χωρίς καμμιά σφυριγματιά, χωρίς καμμιά κουβέντα, 
μάς πέρνει σιωπηλά τό τραίνο τ’ άργοπορημένο.

M IX. Σ Τ Α Σ ΙΝ  ΟΠΟ ΥΛ Ο Σ
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Τ Τ Ε Γ Ι Α Μ  Η  Σ Α Φ Α

Μ Π Α Γ Ι Α
Μεσάνυχτα. Περπατώ μπρος στο Τοκατλιάν. Μέσα στό πλή

θος, ξεχωρίζω τόν Ίρφάν. Τρέχει νά μέ συναντήσει. Είναι χαρού
μενος. »

— Τί ζήτας τέτοιαν ώρα εδώ ; ρωτά.
Λέγει κι’ ένα σωρό άλλα πράγματα. Χαρά. Ευχαρίστηση. Πρώ

τη φορά τόν βλέπω νά χαίρεται τόσο πολύ πού μέ συναντά. Πιάνει 
τό χέρι μου. Τό σφίγγει μέ δύναμη. Πάντα μάς ευχαριστεί νά προ
ξενούμε πόνο στον άντικρυνό μας. Δυνατώτερος από μένα, τραβά 
τό μπράτσο μου καί προχωρούμε.

Φοβούμαι τά μεγάλα αισθήματα. Ο! μεγάλες φιλίες μέ τρομά
ζουν. Σκιάζουμαι πάντα άπ’ τις αγάπες πού καταλήγουν σέ πίκρες. 
Κάποτε, ειχα αγαπήσει πολύ τόν Ίρφάν. "Ομως μέ γέλασε μιά φο
ρά. Μ’ έ'καμε ν’ αμφιβάλλω για τά πιο βαθειά αισθήματα. Τή νύ
χτα αυτή, ή παραφουσκωμένη διάχυσή του μοΰ δίνει τήν επιθυ
μία νά τόν χωριστώ γλήγορα. Τραβιέμαι καί ζητώ ένα ψέμμα νά 
δικαιολογηθώ.

—-Πού π άς;
— Σ ’ ένα καφενείο εδώ κοντά. ’Έχω κάποια πληκτική συνάντη

ση. Είμαι υποχρεωμένος νά σ’ άφήσω. Τί κρίμα!
—Δέν μπορείς ν’ άποφύγεις;
— ’Όχι, πρέπει νά πάω.
— Καλά, προχωρούμε.
Μέ τραβά σάν ατμομηχανή. Σέρνουμαι πλάι του δίχως θέληση. 

Είναι δλος ζωή. Γελά. Μιλά. Θυμώνει πού δέν βλεπόμασταν τόσον 
καιρό. Βρίσκει αίτια τήν απόσταση πού μάς χωρίζει από τά σπίτια 
μας. ’Έπειτα, σέ μιά στιγμή ξαναβρίσκρντας τήν πρωτινή του διά
θεση, αστειεύεται. Στά λόγια του ξεχωρίζει ή χαρά Κι’ ή έλαφρή 
εϊρωνία. Συνέπεια τής μεγάλης ευχαρίστησης. Τό κορμί του κολλη
μένο πάνω στό δικό μου.

— Νάξαιρες πόσο σ ’ επιθύμησα!... Πόσο ήθελα νά σέ δ ώ !... Τί, 
δέν είμαστε μήπως σάν αδέλφια εμείς;

Πόσο θερμή μοΰ φαίνεται στό στόμα του ή λέξη αυτή. ’Αλλά, 
γιά μένα δέν έχει καμμιάν σημασία. Έ γώ, είμαι ψύχραιμος μαζύ 
του. Είμαι ξένος στις διαχύσεις του. Θέλω ν’ άποφύγω τή συντρο
φιά του.

Ζητώ μέ τά μάτια τό καφενείο πού θά στηριχθεΐ τό ψέμμα 
μου. Ξεχωρίζω μιά φωτεινή επιγραφή: «Καφέ Ντιαμάν». Στέ- 
κουμαι.

— Θά μπώ εδώ.
—Τί ώρα θά σέ περιμένουν;
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— Στη μισή.
—“Εχεις μισή ώρα ακόμα. Μόλις είναι δώδεκα. Κάθουμαι λίγο 

μαζύ σου.
Μπαίνουμε σ ’ ένα κλειστό πασάζ. ’Ανεβαίνουμε μερικά στενά, 

σκοτεινά σκαλοπάτια. Στενόμακρο ένα καφενείο. Σκοτεινό. “Αδειο. 
Βρώμικο. Συχαμερό. Στο βάθος ένα πιάνο. Μπροστά του ένας γέ
ρος άντρας. Δεν παίζει. Μάς παρατηρεί περίεργα. Στο μικρό πα
ραθυράκι του μπουφέ, φαίνεται ένα κεφάλι γυναικείο Γέρικο. 
’ Ακίνητο. Δίχως έκφραση. Μάς κυττάζει επίμονα. Πλάι στο πιάνο 
δυο βαμμένες γυναίκες. Ή  μιά υπερβολικά παχειά. Περασμένη. “Α 
σχημη. Τη συχαίνεσαι. 'Η άλλη κάπως αδύνατη. "Ολοι αυτοί, λες 
κι’ έχουν κλάψει, μέ λυγμούς πριν έρθουμε μεΐς. Σκυθρωποί. Μά
τια κόκκινα. Δέ μιλούν καθόλου.

Καθόμαστε. Ό  Ίρφάν χάνει τη διάθεσή του. Τί καφενείο, Θέ 
μου! Κανένας πέπλος τού κόσμου δέ \θά μπορούσε νά κρύψει την 
τραγικότητα τού μέρους αυτού. Τί αθλιότητα ! ’Όχι. Αυτούς πούναι 
εδώ, τούς τύραννε! περισσότερο από την αθλιότητα, ή ανήσυχη συ
νείδησή τους. Σκότωσαν άραγε κανέναν; Πεινούν; ’Έχουν πόνο 
στο στομάχι; Είναι λεπριασμένοι; Πώς είναι τό πρόσωπό τους, 
Θέ μου ! Τά μάτια τους έχουν βγει έξω από τις κόγχες τους. Τί 
νάχουν άραγε ; Προσπαθώντας κανείς νά βρε! απάντηση σ ’ αυτά, 
χάνεται μές στην τραγική σιωπή τών ϊδιων.

Ή  γκαρσόνα κάτι έφερε στο τραπέζι μας. Δεν μπορέσαμε νά 
άκουμπίσουμε ιό χέρι μας στά φλυτζάνια. "Ολοι κυττάζουν εμάς. 
Δέ μιλούμε. Ό  Ίρφάν προσπαθεί νά ξανάβρει τό κέφι του π’ ά
φησε στήν πόρτα τού καφενείου.

— Μέρος, μά τήν αλήθεια, πού διαλέξατε ! Ποιος ανόητος σού 
έδωκε συνάντηση εδώ ;

— Δέ φταίει δ κακόμοιρος. Περνώντας διάβασα τήν επιγραφή καί 
τούπα νά βρεθούμε εδώ. Δέν ήξαιρα τί μέρος είναι.

Ξανά σωπαίνουμε. Τό κεφάλι τής γυναίκας τού μπουφέ, φαί
νεται τώρα πιο μεγάλο. Μάς κυττάζει μέ προσοχή. Φοβάμαι στ’ 
αληθινά. Ό  γέρος αρχίζει νά παίζει κάποιο σκοπό στο πιάνο. Κι’ 
αυτό βγάζει ά/ριες βραχνές νότες. Κι’ δμως, ούτε αυτός δ κρότος 
μπορεί νά σταθεί ψηλότερα άπ’ τή σιωπή πού κυριαρχεί μέσα στή 
σάλα.

—Δέ χορεύετε, μέ ρωτά ή γκαρσόνα.
Τής δείχνω τό στενό πάτωμα. Μιά σπιθαμή. ’Άδικα. Επιμένει. 

Μέ παρακαλεΐ. Τόσο πού ό Ίρφάν μέ βιάζει.
— Σήκω, δέ βλέπεις τή λαχτάρα της...
Σηκώνουμαι. Στή στενή αίθουσα δέν μπορούμε νά κάνουμε ούτε 

δυο βήματα. Θαρεΐς καί χορεύουμε πάνω σ’ ένα μικρό τραπέζι, ΚΓ 
από στιγμή σέ στιγα,ή θά πέσουμε. Ζαλίζουμαι. Τό χέρι της σφίγγει 
μέ δύναμη τό δικό μου. Τά μάτια της βυθίζουνται στο άπειρο. Χά- 
νουνται. “Εχει διψάσει τόσο τό χορό.

— Δέν έρχουνται πελάτες εδώ ; ρωτώ.
Άπαντά χωρίς τόλμη.
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— ΙΙώς ; ’Έρχουνται.
Σάν τελειοόσαμε, ό Ίρφάν ρίχνει μερικά χρήματα πάνω στο τρα

πέζι καί σηκιόνεται. Κατεβαίνουμε τή στενή σκάλα. Στή δίοδο δλα τά 
φώτα σβυσμένα. ’ Αναγκαζόμαστε ν’ ανάψουμε σπίρτα. "Ομως περί
εργο. ΚΓ ή πόρτα είναι κλειδωμένη. Πώς θά βγούμε ; Τρέμω. Μοΰ 
φαίνεται πώς θά μάς κάμουν κακό. Κάτω από έναν πέτρινο θόλο, 
πίσω από μιά κλειδωμένη πόρτα σιδερένια, στά σκοτεινά, ένα βάρος 
νοιώθω στό στήθος μου κι’ ένα χέρι νά σφίγγει τό λαιμό μου. Ό  
Ίρφάν, πιο γλήγορος από μένα, ανεβαίνει βιαστικά στό καφενείο 
καί ξαναγυρνά μέ τή γκαρσόνα. ’ Ανάβουμε ξανά σπίρτα καί προχω
ρούμε. Είναι μιά στενή μακρυά στοά. "Ομοιο μέ λαβύρινθο. Περ
πατούμε μέ αμφίβολα βήματα, παρακολουθώντας τό άσπρο φόρεμα 
τής νέας κοπέλλας, πού μιά χάνεται καί μιά φαίνεται μέσα στό 
σκοτάδι.

Βγαίνουμε στό δρόμο. Η νέα χάνεται σέ λίγο μές στή μαύρη δί
οδο. ’ Εμείς τρέχουμε. Θέλουμε, δσο πιο γλήγορα μπορούμε, ν’ απο
μακρυνθούμε άπ’ τό καταραμένο αυτό καφενείο.

Στό δρόμο. Σηκώνω τό κεφάλι μου στή χιλιάρικη ηλεκτρική λάμ
πα. ’Ανοίγω τό στόμα μου σά νά θέλφ νά ρουφήξφ τό φώς της. 
Τρεις χιλιάδες κεριά! Τί γλυκός αριθμός! Καί πόσο φώς! Καί τ’ 
αυτοκίνητα! Τί όμορφο κρότο βγάζουν! Τά θυρόφυλλα πάλι τών 
μαγαζιών πού κλείνουν τί γλυκό θόρυβο κάμουν!... Ζωή... Δράση... 
Κίνηση!... Ζωή... Ό  Ίρφάν πηδά σ ’ ένα τράμ πώτρεχε.

Δέκα μέρες ύστερα πέθανε. Μιά νύχτα ξημερώθηκε. Κρύωσε. 
Πιάστηκε σέ πνευμονία. Τρεις γιατροί κομματιάσθηκαν νά τον σώ
σουν. ’Άδικα. Δέν μπόρεσε νά γλυτώσει. Ό  άδικος αυτός θάνατος 
μ’ έρριξε σέ συλλογή. "Ομως, τί δέν ξεχνιέται!... Μάλιστα, ένα μήνα 
ύστερα, από περιέργεια, ξαναμπήκαμε μέ δυο φίλους, τά μεσάνυχτα 
στό «Καφέ Ντιαμάν». Τά βήματά μας στις σκάλες, σώπασαν μιάν άρ
ρωστη φωνή πού τραγουδούσε μέ τό πιάνο.

Ξανά ή πρωτινή ησυχία. Πάλε κανείς άλλος χώρΓ από μάς. 
Μπροστά στό πιάνο ό ’ίδιος γέρος. Πλάι του δυο χοντρές βαμμένες 
γυναίκες. Στή μέση ή γκαρσόνα. Στό παραθυράκι τού μπουφέ τό ί
διο γέρικο κεφάλι. Σκοτάδι. Σιωπή. "Ενας άπ’ τού; φίλους μου ψι
θυρίζει στ’  αυτί μου.

— Κάποιον θά σκότωσαν, νά ξαίρεις. εδώ.
Τό ’ίδιο αίσθημα. Καμμιά πιθανότητα δέν μπορούσε νάναι τόσο 

σωστή δσο αύτή.
"Ολοι σωπαίνουν καί παρατηρούν εμάς. Στά πρόσωπα τής τραγι

κής τούτης σκηνής, τή φορά αύτή, προστέθηκε κι’ ένα άλλο. Κάποιο 
άγόρι δώδεκα χρονώ, Κάθεται κοντά στις γυναίκες. Τά μάτια τό 
δείχνουν έ'ξυπνο. Κρατά μιάν εφημερίδα. Διαβάζει. Ή  νέα κοπέλλα 
μάς πληροφορεί πώς τό παιδί αυτό είναι πολύ έ'ξυπνο. "Ομως τώρα 
έχει κάποια άνυσηχία. Είναι άρρωστος ό πατέρας του. *υ ιδιοκτήτης 
τού καμιενείου. Ό  άντρας τής γυναίκας τού μπουφέ. ’Ίσως καί νά 
πεθάνει. Δέ ρώτησα τήν άρρώστεια του. “Ηξαιρα ποιάν απάντηση
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θάπερνα. Πείνα.
Θέλησε πάλε νά χορέψουμε. Δέν είχε βαρεθεί ακόμα. Άρνήθη- 

κα. Ρώτησε την αιτία.
— Θυμάσαι τό νέο ποΰχαμε έρθει μια φορά μαζί εδώ;
— Ναί, ένα καστανό παιδί.
— Πέθανε.
Τύ πρόσωπό της πήρε όψη διαφορετική. Τά μάτια της ανοίχτη

καν μεγάλα. Φανερή ήταν ή λύπη πού κυριαρχούσε μέσα της. ’Ίσως, 
αν δέν ντρεπόταν, νάκλαιε ή καί νά ξεφώνιζε ακόμα. Οί άλλες γυ
ναίκες σαν την είδαν έτσι ανησύχησαν. Ρώτησαν τί τρέχει. Τούς 
εξήγησε. "Ολων τα μάτια ανοίχτηκαν πελώρια. Τρόμος. Φρίκη. Ή  
λέξη θάνατος τούς τρόμαζε. Οί δυο γυναίκες δάγκασαν τά χείλη 
τους. Τά χέρια τού γέρου μπρος στα κόκκαλα τού πιάνου, μέναν 
στόν αέρα. Το κεφάλι τής γυναίκας τού μπουφέ, πετάχτηκε έξω 
άπό τό παραθυράκι. Άλληλορωτιοϋνται. Π οιός;... Γιατί;... Λέν 
μπόρεσαν νά θυμηθούν. 'Η  νέα για νά τούς δώσει νά καταλάβουν 
περίγραψε τον Τρφάν. Μάλιστα τόσο ζωντανά, τόσο τέλεια, ώς τις 
πιο ασήμαντες λεπτομέρειες τού κορμιού του καί τής εμφάνισής 
του γενικά, πού αυτοί τόν θυμήθηκαν κΓ εγώ τον είδα μπροστά 
μου. Τα μάτια μου πέσαν στό κάθισμα πού ειχε κρατήσει ένα μή
να πρίν. Κεφάλι ό'ρθιο. Μαύρα μαλλιά. Καστανό πρόσωπο. Μάτια 
στραφτερά. Ό  Τρφάν! Ό  ίδιος. Κάθεται, λές, στό ίδιο κάθισμα. 
Δέν μπόρεσα νά κρατηθώ. Ποτέ δεν τόν είχα θυμηθεί όσο σή
μερα.

Στό σαλόνι κυριαρχούσε σιγή. "Ολοι μιας σκεφτόμαστε τόν πε
θαμένο φίλο. Τό παιδί, διαβάζοντας δυνατά την εφημερίδα πού 
κρατούσε, προσπαθούσε ν’ άγωνισθεΐ μέ τή θλιβερή σιωπή. Διάβα
ζε γαλλικά.

— «Άφίχθη χθες έκ Παρισίων είς τήν πόλιν μας, ή κυρία Μπάγια. 
— Τρεις εκ τών μπάγια τών καταστραφέντων κατά τήν εποχήν τής 
μεγάλης πυρκαϊάς τής Σμύρνης, ανήκουν εις τόν βέλγον υπήκοον, 
κύριον...— Ή  κυβέρνησις άπεφάσισε, μεταξύ τών ειδικών τούς 
οποίους θά προσκαλέσει εξ Εύροόπης, νά συγκαταλέγεται καί ό κ. 
Μπάγια.— Χιθές τήν νύκτα, ό εν Γαλατά αλήτης Νικος, μετά γεν- 
ναίαν ρακοποσίαν, επλήγιοσε δια περιστρόφου τόν Μπάγια.— Ή  
αναχώρησες τού Μπάγια.— Είς τό προσεχές μιας φύλλον, οί άναγνώ- 
σται μιας θά εΰρουν ένα ενδιαφέρον μπάγια...».

Τί πράγμα ήταν αυτό ; "Ολοι μιας κυττάζουμε σαστισμένοι τό 
παιδί. Ρωτούμε ό ένας τόν άλλο.

—Ποιός είν’ 6 Μπάγια ;
Τό παιδί νοιώθει τό ενδιαφέρο τών τριγυρινών. Μέ τήν ίδια 

πάντα σοβαρότητα ξακολουθεΐ μιέ δυνατή φωνή, τό παιχνίδι του.
— «Οί φωτογραφίες τού μπάγια.— Κατά τάς πληροφορίας μιας 

ή επίσημος έναρξις τών εργασιών τής μπάγια θά λάβουν χώραν τήν 
8 Φεβρουάριου ένεστώτος έτους.— Κατά τηλεγραφήματα τού έν 
Σμύρνη άνταποκριτοΰ τής «Σικάγκο— Τρίμπουν», ουνελήφθησαν 
εκεί οί μπάγια...».
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Σταμάτισε. Μέ μιας, μέ δυνατιότερη φωνή καί σοβαρώτερο ύφος 
συνέχισε.

— « Ό  Μπάγια άνεχώρησε διά τό άτέλειωτον ταξίδιον τής 
ζωής...». / , , ,

Αυτό ήταν τρομερό. Πεταχτηκαμε άπο τή θεση μας. Δίχως να 
τύ νοιώσουμε βρεθήκαμε στή στοά. Ή  ίδια κατάσταση. Ή  σιδε
ρένια πόρτα κλειστή. Τα φώτα σβυστά. ’Ανάψαμε σπίρτα και προ
χωρήσαμε. Ή  λέξη «μπάγια» είχε καρφωθεί μέσα μας ΜπαγιοΟ 
Ή  επίσημος έναρξις τών εργασιών τής μπάγια ! Τό ταξίδι τού 
μιπάγια! Οί φωτογραφίες τού μπάγια. Καί το φανιασμα τού Ιρφάν 
δέ φεύγει μιπρός άπό τά μάτια μου. Θαρρώ πώς έρχεται πίσωθε 
μου. Τώρα θά μιού τραβήξει τό φόρεμα. Κυττάζω γυριο μου. Μπά
για ! Βγαίνουμε στό δρόμο.

— "Αγριο μέρος, μουρμουρίζουν οί φίλοι μου.
Μπάγια !
— Τί πράγμα ειν’ αυτό ;
— Είναι τδνομα πώβαλε ένα παιδί στό άγριο, τό σκυθρωπό αυτό 

μέρος.
— "Ενα καταγώγιο φωνάζουν. Μπάγια!
Ή  θύμηση τού Τρφάν όλο καί μέ τυραννά— Μπάγια !— Ή  επί

σημος έναρξις τής μπάγια.— Πώς δέν τόν ξέχασε ή γκαρσόνα ^τόν 
Τρφάν! Τί τέλεια— τό ταξίδι τού μπάγια— τόν ζωγράφισε. Νάναι 
άραγε αποτέλεσμα άπ’ τό Ιπάγγελμά της ή κΓ αυτή— Μπάγια— ό
πως κΓ εγώ είδε μπροστά της τό φάντασμα τού φίλου μου ;— Η 
σύλληψις τού μιπάγια.— Πόσο τόν λυπήθηκε...

’Αναπνέω μιέ δυσκολία.
Δέν μπόρεσα νά κοιμιηθώ τή νύχτα.— Γρείς εκ τών μπάγια ανή

κουν....— Ό  εν Γαλατά αλήτης Νίκος επλήγωσε διά περιστρόφου 
τόν μπάγια. Μεταξύ τών ειδικών τούς οποίους θά προσκαλέσει έξ 
Ευρώπης ή κυβέρνησις θά υπάρχει κΓ ό Μπάγια. Ο μιπάγια άνε
χώρησε διά τό άτέλειωτον ταξίδιον τής ζωής...

Μπάγια... Μπάγια...
(’ Ανέκδοτο) Μετάιροαση : Α Β Ρ . Ν. Π.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ό  Π εγιαμή Σαφ ά . Ό  συγγραφέας πού διαβάζεται περισσότερο σήμερα 
στήν Τουρκία. "Οποιος αύριο θ ά ' θελήσει νά γράψει τήν ιστορία τής  ̂ σύγχρο
νης Τουρκικής λογοτεχνίας, όρισμένως θ ά  πρέπει νά σταματήσει σ ’ αυτόν. Ξε- 
χωοίζει ανάμεσα σ ’ όλες τις σημερινές φυσιογνωμίες τής πνευματικής Τουρ
κ ί α ^ .  Γεννήθηκε στά 1 8 9 9  στήν Πόλη. Π ατέρας του ό ποιητής Ισμ αή λ  Σαφ ά . 
Ό ρφάνεψ ε πολύ νωρίς καί δέν μπόρεσε να τελειώσει παρά μονάχα τό λύκειο 
Βεφά. Πολύ μικρός, 16 μόλις χρονώ, διορίστηκε δάσκαλος. Τ ό  επάγγελμά του 
αυτό τόν εφερε άντιμέτωπο μέ τή μιελέτη τής παιδαγωγικής, τής ψυχολογίας 
καί τής φιλοσοφίας.

Ή τ α ν  δεκαοχτώ χρονώ, όταν πρωτοδημοσίεψε διηγήματά του στήν εφη
μερίδα «Γερμιντζή Ά σ ή ρ »  (Εικοστός αιών), πού άργότερα μαζεύτηκαν σέ τό
μο μέ τόν γενικό τίτλο «Ίσταμπόλ  χικιαγελερή» (Πολίτικες ιστορίες). Σ τά  κομι- 
μάτια αυτά, όσο κΓ αν ό ίδιος δέν τά θεω ρεί άξια για προσοχή, χρωστά ό 
συγγραφέας τήν επιτυχία του. Τ ό  απλό μά βαθύ ϋφος κΓ ή ώ ραϊα  καθαρή
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γλώσσα των διηγημάτων αύτών γίνηκαν αιτία νά σημειώσει δύο εκδόσεις, κάτι 
σπάνιο για την Τουρκία, τό πρώτο του μυθιστόρημα «Σοζντέ Κ ιζλάρ» (Δήθεν 
κορίτσια).

’Ακολουθούν τά «Μ αχσέρ— Συναγερμός», κοινωνικό μυθιστόρημα καί τό 
«Σιμσέκ» (’ Αστραπή), ψυχολογικό καί τό καλλίτερο, κατά τή γνώμη του άπό 
άποψη αισθηματικής ψυχολογίας. "Ο μ ως ό ΙΙεγιαγή Σαφά, τά μυθιστορήματα 
αύτά τά θεω ρεί έργα παιδιάστικης φαντασίας καί δέν τούς δίδει καμμιά φι- 
λολογικήν άξια. Στά  κατοπινά του εργα, δέν ενδιαφέρθηκε γιά τό γούστο τού 
κοινού καί μή δίνοντας σημασία στην τεχνική τού κλασσικού μυθιστορήματος 
προσπάθησε νά δημιουργήσει μιά καινούργια τεχνική. Καί πέτυχε. Τό οΰλτρα— 
μοντέρνο μυθιστόρημά του «Μπίρ άκσάμντι— Ή τ α ν  κάποιο βράδυ», είναι γε
ρό δείγμα τής φροντίδας του αυτής.

Τό έργο όμως πού τού στερέωσε τή ψήμητου, είναι τό «Ντοκουζουνζού 
Χ αριτζιέ Κογουσού—"Ενατο θεραπευτήριο». Μέ τό βιβλ ο του αυτό ό συγγρα
φέας αγκάλιαζε έ'να παρθένο ακόμα θέμ α  στή λογοτεχνία τής πατρίδας του. 
Ί2ς τότε, κανείς δέν είχε πλησιάσει τόσο πετυχεμένα όσο αύτός τύν πόνο καί 
τήν άρρώστεια. Κανείς δέν είχε σκεφθεΐ νά γράψει τό μυθιστόρημα ενός άρ
ρωστου κορμιού έτσι πού διαβάζοντάς το κανείς νά μυρίζεται αίμα σάπιο καί 
γιατρικά καί νά νοιώθει στο ίδιο του σώμ α  τούς πόνους τού άρρωστου ήρωα. 
Τ ό  «"Εννατο Θεραπευτήριο» μεταφράστηκε στά γαλλικά, τά ρωσσικά καί τά 
γερμανικά. Γυρίστηκε καί στή γλώσσα μας καί πολύ σύντομα θ ά  κυκλοφορή
σει σέ βιβλίο.

’Ακολουθούν κατά σειρά, τό ιστορικό μυθιστόρημα « ’Αττίλας», όπου πε
ριγράφει τή ζω ή  τού μεγάλου κατακτητή. Τό «Φατίχ— Χαρμπιέ» στό όποιο ζ ω 
γραφίζεται χαρακτηριστικά ή ζω ή  στις δυό πλευρές τής Πόλης, στήν Στα- 
μπούλ καί τό Πέρα. Καί τό τελευταίο του ψυχολογικό «Μπίρ τερεντουτοίν ρο- 
μανί— Τό μυθιστόρημα μιάς αμφιβολίας». Αύτό δημοσιεύτηκε σ ’ επιφυλλίδα 
τής «Τζουμχουριγέτ», τής οποίας σήμερα ό Π. Σ., είναι 6 φιλογικός συνεργά
της·

Δέν μπορούμε νά πούμε πέος τά μυθιστορήματα τού ΙΙεγιαμή Σαφ ά , είναι 
δίχως ελλείψεις όλότελα. Δέν έχει τήν ικανότητα, ίσω ς καί νά θέλει κΓ όλας, 
νά ζωντανεύει μέσα στό ίδιο βιβλίο, μέ μιάς, πολλούς ανθρώπους, νά αναλύει 
μιάν κοινωνία ολάκερη. Σ τό  «Μ αχσέρ» του όπου ζω γραφ ίζεται ή Πόλη τού 
παγκοσμίου πόλεμου, θάπρεπε ίσιος νά ζαλιζόμαστε άπό τόν θόρυβο  τού πλή
θους, άπό τήν άγωνία του άπό τήν φρίκη τής εμπόλεμης κατάστασης. ΚΓ 
όμ ως, πάντα βρισκόμαστε μέσα στό ίδιο δωμάτιο, συντροφιά μέ τρία— τέσσε
ρα μονάχα πρόσωπα. Μά ενάντια προσπαθεί νά χώνεται βαθειά  μές στήν ψυ
χή των λιγοστών προσώπων του. Νά βρίσκει τά πιό απόκρυφα αισθήματα καί 
τις πιό κρύφιες σκέψες τους. "Ο πως σημειιόθηκε παραπάνω ό Π αγιαμή Σ αφ ά , 
άπό πολύ μικρός χρημάτισε δάσκαλος, κι’ αύτό τόν οδήγησε στή μελέτη τής 
ψυχής. Είναι προσόν πολύτιμο γιά τόν συγγραφέα αύτό.

Ό λότελα  προσωπικό τό ύφος του. Πότε ήρεμο, πότε πιό ζωηρό, άλλοτε 
νευρικό, δυνατό, ειρωνικό, άδύνατο κι’  άλλοτε πάλι κοινότατο. Τό μόνο ίσως 
πού θ ά  μπορούσε νά σημειωθή μέ λύπη είναι τ ’ ότι χάνεται κάμνοντας φιλο
λογία. Προσέχει τή φράση του. Μετρά τά  λόγια του. Φροντίζει νά δίνει ένύπω- 
ση μέ τή ραφιναρισμένη φράση καί τά όμορφοδιαλεγμένα λόγια.

Δέν παραδέχεται καμμιά σχολή, κανένα σύστημα. Γ ι ’ αύτόν τό σύστημά 
είναι κάτι τό στάσιμο. ’Ενώ ή ζω ή  προχωρεί. ’Αλλάζει. ΚΓ ό άνθρωπος είναι 
πάντα σκλάβος σ ’ αύτήν. Είναι τρεχούμενη αυτή κι’ άδύνατο νά πάρει φόρμα 
άπό τούς στάσιμους υπολογισμούς μας καί τις προσδιορισμένες σκέψεις μας. 
Δυστυχισμένος κΓ άποτυχημένος όποιος προσπαθεί νά κάμει τ ’ άντίθετο. Είναι 
σάν νά τραβά  κουπί στό ρεύμα.

Ό  Πεγιαμή Σαφά, φαίνεται πολλές φορές στόν τύπο καί μέ τό ψευδώνυ- 
μο Σερβέρ Μπεντή. Μά σ ’ αύτό δέν πρέπει νά δίνουμε καμμιά προσοχή. Ό  
Σερβέρ Μπεντή είναι μονάχα έ'νας συνηθισμένος φεγιετονίστας ενώ ό άλλος, 
ό δικός μας Πεγιαμή Σ αφ ά , είναι λογοτέχνης μ’ άξια καί τέχνη. Είναι δαχτυ- 
λοδιχτούμενος άνάμεσα στά  ονόματα τής σημερινής πνευματικής Τουρκίας. Ό  
πιό διανοητικός άπό τούς τούρκους λογοτέχνες.

ΑΒΡ. Ν . Π Α Π Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ
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’ Α πάνω  στά  στρω τά  νερά σπαθίζει ένα ψαρόνι 
μέσα στό μπλάβο δειλινό ζαρώνει δέ ζαρώνει 
τό κύμα πού ερχεται μικρό φιλώντας τό ακρογιάλι 
καί έμεΐς οί δυό σέ μιά γωνιά ξαναμιλάμε πάλι...

Σ άν  τότες πού, ξανθό παιδί γλυκειά καστανομάτα 
πήρα μαζύ σου του ’Έ ρω τα  τήν άνθισμένη στράτα  
—τό κύμα στήν άκρογιαλιά ζαρώνει δέ ζαρώνει 
καί άπάνω  στά  στρωτά  νερά σπαθίζει ένα ψαρόνι.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΝΤΟΡ1ΝΑΙ ΟΣ

Μ Α Σ Κ Ε Σ

Μιά χάρτινη μουτσούνα 
καί χτυπητά βαμμένη 
μέ κίτρινο πολύ,—

Ά π οκρηά  στό δρόμο 
μέ γέλια κατεβαίνει 
μέ χρώμα καί ζωή.

Σκυμμένος καθώς πάω 
μέ ζώνουν χίλιες έγνοιες 
καί τή χαρά  ποθώ,—

Μιά χάρτινη μουτσούνα 
στά  μάτια μου νά βάλω  
στό πλήθος νά χαθώ.

2)

Γ αλαζω π ό τό ροΟχο 
κ’ ή μάσκα βυσσινιά, 
καί σάν άψρός ή ντάμα 
γιά μιά τρελλή νυχτιά.

Δ υό πιερότοι μόνοι 
— δυό τροπικά πουλιά — 
τό μυστικό θά βρούνε 
πού χάσανε παιδιά.

Στό δρόμο καθώς πανε 
τό βλέμμα δέ γελα, 
κΓ ένα μικρό τραγούδι 
σκορπιέται τρά - λά - λά.

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ  ΔΡΙΒΑΣ



ΡΥΘΜΟΣ =

ΚΑθΡΕΦΤΙΣΜΑΤΑ
(ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ — ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ)

1. 'Ο ρομαντισμός αρνητικά είναι μιά επανάσταση, μιά αντίδραση 
ενάντια στό κλασσικό πνεύμα.

Θετικά, είναι μιά ανεύρεση τού φυσικού δρόμου τών βορείων 
Ευρωπαίων, πού σάν βαθύτατα εμποτισμένοι από τό χριστιανισμό 
ζήτησαν νά δώσουν τή μεγαλύτερη ελευθερία στήν ψυχή, τις πιο ε
λεύθερες κινήσεις σάς ψυχικές δυνάμεις τού αισθήματος κα'ι τής φα
ντασίας.

2. Ό  ρομαντισμός ζήτησε νά συλλάβη, ν’ άνασύρη μέσ’ από τή 
μορφή τών προσώπων καί τών πραγμάτων τό αιώνιο στοιχείο, τό 
απροσμέτρητο, τό ούτοπικό, τό ούχρονικό, τό μυστηριακό, τήν ψυ
χή τους. Ή  ρομαντική συγκίνηση δέν είναι ή συγκίνηση τών αισ
θήσεων από τό άγγιγμα τής μορφής τών αντικειμένων, αλλά από 
τήν έσωτερική τους κίνηση.

3. Καί τί είναι ή έσωτερική κίνηση τών μορφών ; 'Η αφέλεια και 
οί αθώοι φόβοι. Τό βουβό πάθος, δπου καταποντίζεται ή ψυχή. Ί Ι  
νευρασθένεια, πού ματώνει τήν καρδιά. To spleen, πού τή σφίγγει. 
'Η σκοτεινή καί απειλητική άοριστία, δπου ή φαντασία μικροπετάει 
κατάπληκτη. Τό ομιχλώδες καί τόνειρικό, δπου ή ψυχή διαλύ
εται καί σύγχρονα άναζητάει τον εαυτό της....

4. ’Ισορρόπηση τών μορφών είναι ή κλασσική τέχνη. Διάσπαση τής 
ισορροπίας αυτής είναι δ ρομαντισμός. Ό  Ελληνικός ναός δίνει τήν 
εντύπωση ισοζυγίας δυνάμεων τελικής, στατικής καί έπιτευγμένης. 
Ό  γοτθικός ναός δίνει τήν εντύπωση μιας διαρκούς τάσεως προς 
τά άνω, προς τά ψηλά, μιας διασπάσεως, μιάς έφεσης ασταμάτητης 
προς δ,τι είναι πολύ μακρυά από μάς, άφταστο καί ανεπίτευκτο. 
Ί Ι  λ επτή αιχμή τών οβελίσκων τού γοτθικού ναού, έπειτ’ από ένα 
δάσος εσωτερικών διακλαδώσεων, είναι σάν μιά διαρκής πορεία πρός 
τά άνω, μιά διαφυγή άτέρμονη πρός τά ψηλά, κερδισμένη από 
μύριες πλοκές καί αντιστάσεις εσωτερικές

5. 'Ο ρομαντισμός θρέφεται από τό ακαθόριστο. Αυτό ερεθίζει 
καί εμβάλλει σέ ανησυχία. Ή  ανησυχία είναι ρομαντική κατ’ εξοχήν 
διάθεση. 'Η  εποχή μας είναι θηριωδώς ρομαντική. Κυβερνιέται από 
έναν ρομαντισμό πού σεΐ θεμέλια καί ανατρέπει.

(ί. Τό ήρωϊκό καί τό μεγαλόπρεπο είναι μορφές τού ρομαντικού, 
αφού ξ ε π ε ρ ν ο ύ ν  τά επιτρεπόμενα μέτρα τής ανθρώπινης παράστα- 
α η ς ·Τό ωραίο θέλγει καί προσκαλεΐ σέ μιά διάθεση χαράς. Κλασσι- 
κισμός. Τό ηρωικό καί τό μεγαλόπρεπο εκπλήσσουν καί προσκαλούν 
σέ νηφαλιότητα. Ό  ’Αγαμέμνων. Ρομαντισμός.

7. '0  κλασσικισμός επέτυχε τήν έξιδανίκευση τού φυσικού.’Αντιγόνη. 
'Ο ρομαντισμός δημιούργησε τήν πνευματική ωραιότητα. Βεατρίκη.

=  ΡΥΘΜΟΣ

ΚΓ έπειτα λένε, δτι υπάρχει μιά μονάχα αιώνια ομορφιά. Ιδού  δτι 
υπάρχουν δύο.

8. Ή  πίστη στήν ύπαρξη αιώνιων άφηρημένων εννοιών—ιδεών (’Ο
μορφιά, ’Ηθική καί ’Αλήθεια) είναι μιά μεταφυσική καί ένας μυ- 
στικισμός. Είναι ακόμα ίσως μιά ωραία αυταπάτη, αλλά είναι πάν
τα αυταπάτη. Ρομαντισμός. "Ενας κόσμος ρεαλιστών πιστεύει πώς 
υπάρχει μόνον δ,τι υπάρχει καί αυτό πρέπει νά συγκινή.

9. ’Αλλά τί υπάρχει καί τί πρέπει νά συγκινή ; από τόν άνθρωπο 
μάς έδωκε ό ρεαλισμός μιά αφαίρεση— ό ρεαλισμός, μιά αφαίρεση — 
τούς χαρακτήρες. Σήμερα πιστεύουιιε, πώς δέν υπάρχουν παρά ιδιο
συγκρασίες. Ή , καλύτερα υπάρχει μόνον δ άνθρωπος.

10. 'Από τόν άνθρωπο δέ μάς έδωκε ό ρεαλισμός παρά τήν πιθανή 
σειρά τών άνιιδράσεών του στό αντικείμενο. ’Ανίκανος νά φωτίση 
τό σκοτεινό χώρο τής άνθρόίπινης ύπαρξης, δπου δρούν τά μυστικά 
συνεργεία καί φυτεύουν τις αόρατες ρίζες τών πραγμάτων. 'Ο ρεα
λισμός δέ συλλαμβάνει παρά τήν πράξη, δηλαδή τήν αντίδραση, δη
λαδή τί) συγκίνηση τής επαφής. ’ Επιδερμική τέχνη.

11.'Ο  ρεαλισμός είναι ή αλήθεια; ’Αλλά τότε υπάρχει πολύς ρεα
λισμός στό ρομαντισμό, δίαν δ τελευταίος διεκδική (απέναντι στον 
ψευτοκλασσικισμό) τήν αλήθεια τού αισθήματος,[τής φαντασίας καί 
τής φύσεως.

12. Στους διαδρόμους τής ανθρώπινης φύσης έδωκαν συνέντευξη ό 
ρομαντισμός μέ τό ρεαλισμό. 'Η  τέχνη δέ μπόρεσε ακόμα ν’ άνακα- 
λύψη τό εντευκτήριό τους.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ

Υ Π Ο Τ Ρ Ο Π Η

Νόμιζα πιά πώς τάχα άπό καιρό 
ξεχάσει- κι’ έλεα, πάνε τά παληά μου.
Μά νάτα πάλι, μήνυμα πικρό, 
τά θλιβερά φαντάσματα  μπροστά μ ου !

Μ ελαγχολία καί θλίψη· τό χλωμό 
χρώμα πού θ’ άπλωθή στά  μαγουλά μου, 
ρεμβαστικό περπάτημα κι’ άργό, 
τό βλέμμα πού κυττάζει πάντα χάμου.

Ά δ ε ι α σ ’ ό κόσμος, άδειασ ’ ή καρδιά, 
μεσ’ στήν ψυχή μου έφώλιασεν ή πλήξη ..
Ίσκιοι καί πλάνες μ’ έχουνε τυλίξει...
Σωροί χαρτιών μπροστά μου τώ ρα .,.νά  
κι’ οί στίχοι πού τούς είχα λησμονήσει 
χορό δαιμονικόν έχουν άρχίσει!

ΚΩ ΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ
Baghères— de— Bigorres

’Ο κτώβρης τού 193...·

Τώξαιρα πώς θά ερχόταν κάποτε αυτή ή μέρα. Τώξαιρα πώς έκεΐ- 
σης δεν είχε πιά θέση ούτε δουλειά στό θεραπευτήριο. Και πώς αν 
έμενε ακόμα έκεΐ, αν άργοπορούσε, όλο κι’ άν κοντοστεκότανε, ήταν 
μονάχα για μένα.

Μά, ως πόσο μπορούσε νά βαστάξει καί τούτο ; Οί δικοί του τοΰ 
έγραφαν γράμμα πάνω στο γράμμα. Κι’ απορούσανε' καί βιαζόντου
σαν. Καί θυμώνανε ακόμα. «Τρία χρόνια που κράτησε ή θεραπεία του 
ξοδέψανε τα μαλλοκέφαλά τους κατόπι του. Τρία χρόνια στή Σαβο
ΐα, στό St. Jean d’ Aulph... Ξαίρεις Τι θά πει ; χαλάλι του βέβαια, 
καί τρισχαλάλι του. "Ομως δέν ήιαν άπύ τα περισσεύματα τους ! ’Έ 
κοβαν από δώ, σφίγγονταν από κεΐ, για να τις φέρουν τις δυό άκρες 
σ’ έ'να μέρος.

Μά, τώρα πιά που ήταν καλά,— τους τόίγραφε ό ίδιος ό για
τρός— άς γύριζε, διάβολε, πίσω, νάβρισκε καί κσμμιά δουλειά, νά 
γλύτωναν τουλάχιστον από τά έξοδα τά έκεΐ επάνω».

Δυστυχισμένοι άνθρωποι ! Δέν τούς αδικώ κι’ αυτούς. Τί νά σου 
κάνουν; Φταίξιμο δέ ρίχνω κανενός. Νοιιόθω τή Μοίρα άνάμεσά μας.

Τον συνοδέψαμε ή Νίνα κι’ εγώ ως τον σταθμό.
Σ δλο τό δρόμο μίλαγα, γέλαγα όσο πιο δυνατά μπορούσα, για 

ν’ απασχολώ τόν εαυτό μου, καί νά τοΰ δίνω θάρρος έκεινοΰ. Μά, 
σαν τό τραίνο κίνησε, τό απαίσιο τραίνο, σαν ειδα την τελευταία 
του άκροΰλα νά σβύνεται στό βάθος τοΰ ορίζοντα, μοΰ φάνηκε πώς 
θάχανα τό λογικό. Στάθηκα έκεΐ, ακίνητη καί πετρωμένη, προσμέ- 
νοντας λες κάποιο θάμμα.

Ή  Νίνα μέ τραβούσε, μέ παρακαλοΰσε δειλά καί τρυφερά νά 
πηγαίνουμε. Μά δεν μπορούσα νά ξεκολλίσω από κεΐ. Τά πόδια μου 
σά νάχαν πιάσει ρίζες μέσα στό χώμα αυτό, τό τελευταίο πού πατή
σαμε μαζί.

Δέν ε'κλαΐα. Δέν μπορούσα... Μόνο στό τέλος, κάτι σαν λυγμός, 
κάτι σά ρίγος από κρύο δυνατό,— τό κρύο τοΰ κενού— μού τάραξε 
τούς ώμους. Κι' έ'νας βήχας ξερός μού ξέσχισε τό στήθος. Τότε πιά 
ή Νίνα μ’ άρπαξε μέ τή βία, μέ σκούντησε, μέ έβαλε στό αυτοκίνη
το. Καί ξανανεβήκαμε οί δυό μας στο St. Jean. Θέ μου, τί φριχτό, 
τί ατέλειωτο ταξίδι ήταν αυτό ! Στό κάθε τίναγμα τού αυτοκίνητου 
νόμιζα πώς τά μυαλά μου θά χυνόντανε από τό πονεμένυ μου κε
φάλι στην ποδιά μου. Τό κάθε τράνταγμα μ’ έρριχνε πότε μπροστά, 
πότε πίσω σαν ένα άψυχο σακκί γεμάτο κουρέλια.

Μόλις φθάσαμε κεΐ απάνω, μ’ έβαλε ή Νίνα στό κρεββάτι, καί 
μού έδωσε ένα δυνατό ναρκωτικό. ’Έτσι κοιμήθηκα 17 ώρες γραμμή. 
Καί όταν ξύπνησα ήμουν τόσο τσακισμένη, πού δέν είχα τή δύναμη 
ούτε τόν πόνο μου νά νοιώσω.
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Σ ’ αυτό τό λήθαργο έμεινα τρεις μέρες σωστές. ’Άκουα καί δέν 
άκουα. Ζούσα καί δέ ζούσα. Ή  Νίνα κι’ ό γιατρός δε μ’ άφηκαν 
ουδέ στιγμή μονάχη. Κάποιες αραιές, ψιθυρωτές κουβέντες τους μοΰ 
έφθαναν σά μέσα από βαθύ πηγάδι: «Ναί, γιατρέ... ’Όχι, γιατρέ... 
Καλά γιατρέ...» Κάπου κάπου τό Νινάκι μέ πλησίαζε. ’Έσκυβε πά
νω μου ελαφρά σά σκιά, «άδελφοΰλα μου !» Ψιθύριζε μέ τρεμάμένη 
λαχτάρα. Μέ φιλούσε στό μέτωπο, κι’ άποτραβιόταν πάλι σά σκιά

Την πρώτη στιγμή πού άνοιξα τά μάτια μου άντίκρυσα τό γιατρό 
νά μέ κυττάει μέ καλωσύνη καί συμπόνια. Έκατσε κοντά μου καί μέ 
παρηγόρησε μ’ αληθινά λόγια μάννας. Τόν άκουα δίχως νά μιλώ. 
"Ομως μέ κάποιαν ανακούφιση.

Μοΰ φαινότανε σά νάλυωνε ό πόνος μου, δ σφηνωμένος κι’ ακί
νητος μέσα μου σά λεπίδι, νά κυκλοφορεί καί νά περιχάει τό είναι μου 
μέ κάποια γλύκα. ’Άρχισα νά νοιώθω τή γλύκα την ηδονική τοΰ μεγά
λου πόνου. Γιατί όσοι πονέσανε πολύ, θά ξαίρουνε, αλήθεια, πώς εί
ναι καί μιά τέτοια γλύκα στον κόσμο, πού σού γίνεται αγαπητή κι’ α
παραίτητη σάν τό όπιο, όταν την συνηθίσεις.

’Έμεινα ακόμα λίγες μέρες στό κρεββάτι. Δέ βιαζόμουνα νά σηκω
θώ, ούτε νά γιάνω. Τί νάκαμνα πιά στή ζωή ; Ό  βήχας μοΰ ξαναγύ- 
ριζε συχνά. Κι’ δ γιατρός κουνούσε τό κεφάλι, σά νάλεγε: «Τά βλέπεις; 
τά βλέπεις; Σέ μιά εβδομάδα μέσα μού κατάστρεψες τούς κόπους μου 
ενός χρόνου». ’’Εξω άπ’ αυτόν καί τό Νινάκι, δέν ήθελα νά δώ κανέ- 
ναν. Οί άλλοι τρόφιμοι ερχόντανε ώς την πόρτα, μοΰ στέλναν από μα- 
κρυά φιλιά καί χαιρετοΰρες. Μού λέγανε κανένα κομπλιμέντο ή χωρα
τό, καί φεύγανε. Τούς άκουα νά περνάνε θορυβώδικα τούς γεμάτους 
ηχώ διαδρόμους. Νά κατεβαίνουνε τις σκάλες, νά χύνουνται μέ γέλια 
στούς κήπους καί στις ταράτσες, τις κρεμασμένες πάνω άπ’ τις κορφές 
τών ελάτων.

Μόλις σηκώθηκα, ό γιατρός μοΰ είπε πώς έπιβαλότανε ν’ αλλάξω 
τόπο γιά ένα διάστημα. Αυτό δέν τάκουσα καλά. Μέ κανένα τρόπο δέν 
εννοούσα ν’ άφίσω, έστω καί γιά λίγο τή γωνιά τούτη όπου ένοιωθα 
τόσες χαρές καί τέτοια λύπη. Σάν ειδε π ώ ς ‘μέ τό καλό δέν ήτανε νά 
γίνει τίποτα, μέ πήρε μέ τό κακό. Μού μίλησε σκληρά κι’ απότομα. 
Μουπε πώς ήταν τρέλλα, τρέλλα μονάχη, ν’ άφήσω τόν εαυτό μου ν’ 
αγαπήσει τόσο αυτό τόν άνθρωπο. Γιατί, ήταν ένας «άρρωστος», ό
πως καί νάχει. Γιατί, εΐμασταν άπένταροι κι’ οί δυό. Γιατί είχαμε κι’ 
οί δυό ανάγκη μιας ήσυχης ζωής δίχως κόπους πολλούς καί φροντίδες. 
Κι’ ή βιοπάλη πού τόσες μπορεί νάχει γλύκες γιά δυό άλλους πού αγα
πιούνται, θάταν ολέθρια γιά μάς. Καλά, τόν εαυτό μου δέν τόν λυπό
μουνα. ’Ά ς  συλλογιζόμουνα τουλάχιστον εκείνον. Έ γώ  τόν άκουα κί’ 
έκλαιγα. Έκλαιγα μέ δάκρυα χοντρά πού κυλούσανε βαρειά βαρειά 
καί βιαστικά στά μάγουλα καί στην ποδιά μου. Καί σκεφτόμουνα μέ 
συντριβή : «Ναί, ναί. Ό  γιατρός έχει δίκιο... Δέν έπρεπε... Μά τί νά 
κάμω ; Τώθελα τάχα ; Τ’ άποζήτησα ; Λησμόνησα πώς δέν είχαμε πιά 
μεΐς τό δικαίωμα ν’ αγαπάμε... Δέν έχουμε κανένα, κανένα δικαίωμα 
πιά εμείς πάνω στή γή... ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ...
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Κάτι λιγότερο κι’ άπ’ τό μυρμήγκι. Κάτι λιγότερο κι’ άπ’ τό φυ' 
τό». Σκεφτόμουνα, κι’ έκλαιγα ολοένα... Πρέπει νάμουν, αλήθεια, ά" 
ξιολύπητη, γιατί ό γιατρός μαλάκωσε μέ μιας. Πήρε τό αγαθό, τό 
πατρικό του ύφος καί μου μίλησε για τό «καθήκον», τό καθήκον πού 
δίνει μιαν ανυπολόγιστη παρηγοριά, για τόν καιρό πού δλα τα σβύνει, 
καί .κάτι άλλα τέτοια πού λένε σ’ αυτές τις περιστάσεις.

Ό  γιατρός μέ άπέλεισε πώς άν έπέμενα στον άδιάλλαχτο πόνο 
μου, θά μ’ έστελνε πίσω στούς δικούς μου. Αυτό μέ τάραξε πολύ. 
Τό να ξαναγυρίσω στην Πόλη μου φάνηκε ίδια καταδίκη. Ή  Πόλη, 
Θέ μου... είναι τόσο μακρυά άπ’ τό St. Jean! Καί τό St. Jean είναι 
για μένα τιάρα τό κέντρο τής πλάσης. Τί λέω ; είναι ή Πλάση ολόκλη
ρη. Τό βλέπω σ’ ένα χάρτη νοητό να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, ν’ ά- 
πλώνει κλαδιά καί παρακλάδια καί να σκεπάζει δλη την υδρόγειο.

’Έτσι αναγκάστηκα να κάνω μια μικρή υποχώρηση: 'Ο γιατρός 
μέ μια κυρία καί δυό άλλους, διοργανώσανε μιαν εκδρομή ως στις 
Bagnères. Τούς ακολούθησα κι’ εγώ.

Τό ταξίδι μας βάσταξε 18 ώρες. Κι’ ήταν απελπιστικά ανιαρό ως 
τή Lyon. Σάν ακόυσα πώς θά περνούσαμε από τήν πόλη αυτή, πή
γα νά τρελλαθφ άπ’ τή χαρά μου. Μου ερχόταν νά φιλήσω τόν καλό 
μου γιατρό, πού μέ είχε φέρει σχεδόν μέ τή βία σ’ αυτά τά μέρη. Καί 
μόλις τό τραίνο μπήκε στο σταθμό χύθηκα στό παράθυρο : ’Όχι πώς
έλπιζα τίποτα. Μά, νά, έτσι... Γιά νά δώ άπό κοντίτερα τόν τόπο ό
που ζοϋσε αυτός. Φαντάσου τώρα τήν έκπληξή μου, τή λαχτάρα μου, 
τήν ταραχή μου, σάν τόν είδα εκεί ολόκληρο νά περιμέλ'ει | Δέν πίστευα 
στά μάτια μου. Μου ερχότανε νά φωνάξω, νά νά πηδήξω, νά πετα- 
χτώ κοντά του. Καί πάλι, νά τραβηχτώ στό βάθος τού βαγονιού σέ 
μιά σκοτεινή γωνιά καί νά κλάψω, νά κλάψω... "Ομως μάς είχε δει 
κι’ ερχόταν νά μάς άντικρύση. Αδύνατος, κατάχλωμος, μού ράγισε 
τήν καρδιά. Καί ποιος τόν είχε ειδοποιήσει ; ό γιατρός μού έρριξε μιάν 
αυστηρή ματιά. Μέ υποπτευότανε. Τόν κύτταξα μέ παράπονο. "Ομως 
μέσα μου φώλιαζε ή απόφαση νάμαι γενναία. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ 
ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ... Τί είχαμε τάχα νά ελπίζουμε;

Τό τραίνο σταμάτησε. Κατεβήκαμε. Τού έσφιξα τό χέρι. Καί στό 
μεταξύ προσπαθούσα νά κάνω τήν ξένοιαστη, τή χαρούμενη. Καί τά 
κατάφερνα άρκετά, θαρρώ, άν κρίνο) άπ’ τό πονεμμένο σφίξιμο τών 
χειλιών του. Μίλαγα μ’ δλον τόν κόσμο, γέλαγα, άστειευόμουνα. Καί 
σ’ αυτόν δέ γύρισα παρά δυό τρείς φορές μονάχα. Γιά μιά στιγμή τόν 
είδα τόσο χλωμό, πού φοβήθηκα. Καί τόν ρώτησα άσυλλόγιστα, άν ή
θελε νά κάνουμε ένα γύρο. Σηκώθηκε βιαστικά, μέ τύλιξε στό πανω
φόρι μου. Καί σά νά φοβότανε μήν έρθη κι’ άλλος μαζί μας μ’ έπια- 
σε γερά άπό τό χέρι, κι’ έτρεχε, λές κι’ γύρευε κάπου νά μέ κρύψει. 
’Εγώ, γέλαγα πάντα, γιά νά μή δείξω τί αισθανόμουνα. ’Ένοιωθα πώς 
κάτι άποφασιστικό ήταν νά γενεί άνάμεσά μας. Θάθελα νά γυρίσω πί
σω. Νά τ’ άποφύγω...

Σά βρεθήκαμε μόνοι, μακρυά άπ’ τούς άλλους, μού πήρε τά δυό 
μου χέρια, μού τάσφιξε δυνατά, τόσο πού μ’ έκανε νά πονέσω καί
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μούπε: «Υποφέρω, υποφέρω. Είμαι ένας χαμένος άνθρωπος. Δέν 
είμαι άντρας πιά εγώ. Είμαι ένα κουρέλι...ένα κουρέλι. Δέν έχω πιά 
ούτε θέληση, μήτε περηφάνεια. Θέλω νά σού πώ, θέλω νά φωνάξω 
τού κόσμου δλου, πώς δέν μπορώ δίχως εσένα»...

Γιά μιά στιγμή, ζαλίστηκα...Κόντεψα νά τού πώ κι’ εγώ τά ίδια. 
"Ομως γρήγορα θυμήθηκα...Καί τό κύμα τών τρυφερόλογων πού μέ 
πλημμύριζε τώπνιξα μέσα στό γέλιο. "Ενα γέλιο τρανταχτό, τσουχτε
ρό, πού σφύριζε κι’ άναδεύτηκε άνάμεσά μας σά φειδι. "Ενα γέλιο 
κακό, γεμάτο κρύο κΡ είρωνία. Σάν τάκουσα πάγωσα κι’ ή ίδια καί 
μίσησα τόν εαυτό μου... Τόν μίσησα καί τόν λυπήθηκα μαζί. Εκείνος 
μέ κύτταζε παραζαλισμένος, μέ τήν πονεμένη έκπληξη παιδιού πού 
βλέπει νά τού πέρνουνε αγαπημένο του παιχνίδι καί δέ θέλει άκόμα 
νά πιστέψει πώς θάχουν ώς τό τέλος τή σκληράδα: «Τί ωραία πού 
μιλάς! τού είπα σταματώντας άπάνω του τή γελαστή ειρωνεία τών 
ματιών μου. Σά βιβλίο ! ’ Αλήθεια, δέ φανταζόμουνα ποτέ πώς θά 
μπορούσες εσύ, έτσι! Θά περνούσες, σού λέω, τά γυαλιά σέ πολλούς 
έπαγγελματίες Don Juan. Χά, χά ! χά! Μά πές μου... Σάν πόσες φο
ρές νά ταχείς πει γιάνά τά ξαίρεις έτσι;» Μιλούσα καί κοβόμουν κάθε 
τόσο άπό γέλια. Μιά στιγμή γύρισε χλωμότερος άπό κάθε άλλη φορά:

— «Φθάνει, φθάνει!...» μουρμούρησε πνιγμένα, σφίγγοντας μέ 
τις παλάμες του τ’ αυτιά καί τά μηλίγγια του. Καί σά σταμάτησα με 
κύτταξε μ’ ελπίδα: «Δέν είναι δυνατό...δέν είναι δυνατό, είπε. ’ Α
στειεύεσαι... Μού παίζεις κωμωδία. Πές μου...»

Έ γώ ύπόφερα τόσο, ωστε μού ήρθε κάτι σά φρενίτιδα. Γιά μιά 
στιγμή θαρρώ πώς τόν όχθρεύτηκα. Μή μπορώντας νά μετρήσω, μ 
όσα κι’ αν έλεγε, τό δικό του πόνο, τόν έκανα υπεύθυνο γιά τόν άπέ- 
ραντο δικό μου, πού τόν φουντώναν άσυλλόγιστα τά λόγια του. Δέ 
μέ έννοιαζε πιά αν θά τού έκανα κακό. Τίποτα δέ μέ ένοιαζε πιά. 
’Ήθελα νά τελειώνω, μονάχα νά τελειώνω.

— «Κωμωδία, δχι» τού είπα. «"Ομως, φοβάμαι μήπως γινεΐ με
λόδραμα... Μελόδραμα τού χειρότερου γούστου...Γι’ άγάπη τής φιλίας 
πού σού είχα, δέ θά σού πώ περσότερα... Πάμε τώρα μή χάσω καί τό 
τραίνο μου».

Σηκώθηκα άγέρωχη. Σηκώθηκε κι’ αυτός. Στάθηκε αμίλητος αν
τίκρυ μου καί μέ κύτταξε. ΚΡ ύστερα:

— «Pardon, μού είπε. Ξεχάστε,.. Πείτε πώς κάνατε έν άσχημο ό
νειρο... Διασκεδαστικό,..γελοίο... "Οπιος προτιμάτε». ΚΡ ί=ποκλίθηκε 
ελαφρά, ψυχρός κι’ ευγενικός.

’ Απ’ τή στιγμή εκείνη δέ μού ξαναμίλησε. Στ’ άγαπημένο μου 
προσωπάκι του είχε ζωγραφιστεί τώρα ένα τέτοιο μίσος, πού κατά
λαβα πώς δλα πιά τελειώσανε οριστικά άνάμεσά μας. Πιο γρήγορα 
άπ’ δτι φανταζόμουνα... Θέλησα νά τού μιλήσω εγώ. Νά χωριστούμε 
τουλάχιστον φίλοι. Μά τούτη τή φορά γέλασε κείνος μέ περιφρόνηση 
καί πίκρα.

Οΐ άνθρωποι μέ τά δυό γερά πνευμόνια, δέ θά καταλάβουν φυσι
κά τίποτα άπ’ αυτήν τήν ιστορία. «ΚΡ αν κάτι τελειώσει, τί μέ τού
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το ;»  Γι’ αυτούς πλάι στό κάθε τέλος χαμογελάει ή ελπίδα μιας και
νούργιας αρχής, λαχταριστής σαν κάθε αρχή. "Ομως για μάς, «αν
θρώπους με πνευμοθιόρακα», πού ή ζωή μάς είναι μετρημένη μέ τό
ση τσιγγουνιά, βλέπεις, τό κάθε τί πέρνει απίστευτα μεγάλες διαστά
σεις—  Έμεις δεν έχουμε καιρό να ξαναρχίσουμε. Για τούτο κολλάμε 
μ’ απόγνωση σ’ αυτό πού κρατάμε. Κι’ έτσι οί αγάπες μας, τα συν- 
αισθήματά μας, περνούν ένα βάθος πού δεν μπορεί να τό συλλάβει ό 
οπτικός φακός γερού ανθρώπου.

Ό  γιατρός μάς περίμενε ανυπόμονα. ’Από τη στάση μας κατάλα
βε πέος «είχα κάνει τό καθήκον μου». Μού χαμογέλασε μέ συμπά
θεια. Μού ήρθε να τόν πνίξω. Μέ τοποθέτησε μέ χίλιες λεπτές φρον
τίδες στό βαγκόνι. Στό μεταξύ, εκείνος δέ γύρισε καθόλου να μέ δει. 
Μιλούσε ήσυχα κι’ αδιάφορα μέ την άλλη κυρία. Μά ή ώχρότητά του 
ήταν τρομαχτική. ’Εγώ βρισκόμουν σέ μιαν άγρια κατάσταση. Για τό 
παραμικρό πατούσα κάτι γέλια, καί για ένα τίποτα μού ερχόταν να 
σκοτιόσω όποιον έβρισκα μπροστά μου.

Καί σαν τό τραίνο κίνησε, ή μ ο ν α ξ ι ά ,  ή φριχτή απαίσια μο
ναξιά, μ’ άδραξε πια για πάντα. Κι’ ειχα στό πλάϊ μου 4 συντρό
φους... Κι’ έχω κάπου εκεί κάτω μιαν ο’ικογένεια... Μά εγώ είμαι μό
νη, μόνη, μόνη... Κι’ αυτός δέ θά μάθει ποτέ την αλήθεια. Καί θά 
μέ σκέπτεται πάντα μέ μίσος.

Τώρα βρίσκουμαι σ’ ένα τόπο, όπου όλος ό κόσμος, κι’ αν δέν εί
ναι, μοιάζει ευτυχισμένος. Κι’ αυτό μού κάνει πιότερο κακό...

Μ ΑΓΙΑ Δ Ρ Ο Σ Ο Υ

Π Ο Ι Η Τ Ε Σ

Μ οιά ζου νε κάτι ά δ ύ ν σ μ α , π α ρ ά ξεν α  π ο υ λ ιά ,...
δαρμ ένα  ά π ’ τούς άνέμους,
πού έκούρνιασαν καί κ λα ΐνε σιω πηλά
τή θλιβερή έρημιά τών τόπω ν,
σ τ ’ ά π όμ ερ α  τά  κάστρα  τά  π αλη ά ,
τά γκρεμισμένα ά π ’ τούς π ολέμους
τών δυνατώ ν ά νθρώ π ω ν.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ
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Ή  απλή γυναίκα νομίζει πώς ό θάνατος αυτός,είναι τιμωρία για 
τό αμάρτημά της. ’ Από τότε προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά τό εξιλειό- 
σει. Υιοθετεί άλλο κορίτσι, κατόπι δεύτερο, τρίτο. Τά τρέφει μέ την 
εργασία καί μέ τόν κόπο της. ’’Αδικα. 'Η  γριά δέν ικανοποιείται. Ή  
ευθύνη της τή βαραίνει μέ σιδερένιο χέρι. Τότε ό γιός της την συμ
βουλεύει νά ξεμολογηθεί τό αμάρτημά της στον ’ίδιο τόν 'Πατριάρχη 
κι’ αυτός νά την συχωρέσει. Τό κάνει άλλα ή συνείδησή της αδύνατο 
νά ησυχάσει.

Νά ή τραγική απάντηση στό γιό της πού τή ρωτά.
— Τί νά σέ πώ παιδί μου, ό Πατριάρχης είναι σοφός καί άγιος 

άνθρωπος. Γνωρίζει όλαις ταίς βουλαίς τού Θεού καί συχωρνά ταίς 
αμαρτίαις όλου τού κόσμου. Μ à τί νά σέ πώ ; Είναι καλόγερος. Δέν 
έκαμε παιδιά γιά νά μπορεί νά γνωρίσει τί πράμα είναι τό νά σκο
τώσει κανείς τό ίδιο τό παιδί του.

Επινόηση αξιοθαύμαστη. Ό  ψυχογράφος συγγραφέας τσάκωσε 
τήν εξαίρεση. Κάθε άλλη γυναίκα θά πειθόταν σι ή συχώρεση τού 
Πατριάρχη καί θά ησύχαζε. '() Βιζυηνός έδωκε στό έργο αυτό μιαν 
εικόνα ηθικού βασάνου. Τό διήγημα είναι τραγικό καί ξετυλίγεται 
μέσα σ’ ένα ποιητικό βάθος. Ή  ζωή τού χωριού, τά ήθη τά έθιμα 
τού τόπου ζωγραφίζονται λεπτότατα. Οί ψυχικές μετάπτωσες είναι 
μελετημένες κι’ αληθινές.

Κοινωνιστικό διήγημα θά ονόμαζα τό Μοσκώβ Σελίμ δννκαί εί
μαι βέβαιος πώς ό Βιζυηνός δέν είχε καμμία πρόθεση νά γράψει τέ
τοιο. Αυτός εκτιμά « μ ό ν ο ν  τ όν  ά ν θ ρ ω π ο ν » .  ’ Αδιάφορο αν εί
ναι Τούρκος, Κινέζος, Ρωμιός, φτάνει νά είναι ό ά ν θ ρ ω π ο ς. Ή  
πλατεία αυτή άντίληψη τού συγγραφέα σέ εποχή πού οί άλλοι σύγχρο
νοί του άκόμα δέν είχαν ούτε τήν παραμικρότερη ιδέα τής τέχνης τού 
διηγήματος είναι υπερβολικά τιμητική γι’ ·αυτόν.

Ό  Βιζυηνός πονεΐ τούς ήρωές του. ΙΙονεΐ τόν Σελίμ «Έπότισε» 
κι’  αυτός «μέ πικρίαν» τήν ψυχή τού συγγραφέα.

Τό διήγημα αυτό είναι ή αιώνια ιστορία τής παραγνωρισμένης άξίας 
τής άδικίας εναντίον τών άξιων. Ό  Σελίμ είναι τό ολοκαύτωμα τής 
θυσίας. Καίεται ολόκληρος στό βωμό τών ιδανικών του, τής πατρί
δας, τής οικογένειας, τής αδελφικής αγάπης, κι’ όχι μόνο δέ βρίσκει 
καμμιάν άνταμοιβή παρά καθώς συνήθως γίνεται στούς ειλικρινούς 
καί έντιμους άνθρώπους άδικιέτοι, καταδιώκεται, πάσχει, υποφέρει.

Ό  καλός Σελίμ άγαπά καί θαυμάζει τόν πατέρα του γιά τή λεβεν
τιά καί τήν άνδρεία του. Εκείνος όμως τόν μισεί καί τόν περιφρονεΐ 
γιατί άδικα τόν νομίζει δειλό καί τιποτένιο. Καμμιά θυσία, καμμιά 
άνδραγαθεία, καμμιά παλληκαριά τού Σελίμ δέν μπορεί νά γυρίσει τό

* Συνέχεια βλ. σελ. 132 καί τέλος. ’
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κεφάλι τοΰ πατέρα του. 'Ο γέρος είναι αλύγιστος, ανυποχώρητος ό
πως όλα τά πρόσωπα τοΰ Βιζυηνοΰ. Φυσιογνωμία τραγική. 'Όταν στο 
τέλος ό πατέρας νοιώθει την αξία τοΰ γιοΰ του δέν είναι πιά ό γεν
ναίος εκείνος, ό παλιός, ό ανδρείος, ό νέος. ’Έχει πιά γεράσει κι’ εί
ναι ένας ξαναμωραμένος. Ό  γιος δέν ικανοποιείται.

Ό  Σε λ! μ λατρεύει τή μητέρα του, κΤ όμως τήνε χωρίζεται πηγαί
νοντας στρατιώτης χωρίς νά μπορέσει νά τής δώσει ένα φιλί αποχω
ρισμού. Μπαίνει στή μέση ή πρόληψη γιά νά τσακίσει μιά τόσο ιερή 
άπόλαψη. Ή  μητέρα τού Σελίμ είναι μεγάλη χανούμισα. 'II κοινω
νική θέση της δέν τής επιτρέπει νά έρθει στό στρατόπεδο ν’ άποχαιρε- 
τήσει τό γιό της. ΚΤ όμως τόσες άλλες άσημες καί φτωχές γυναικού
λες αξιώνονται τή θλιβερή αυτή παρηγορία.

Ό  ανδρείος Σελίμ εκτελώντας τό πατριωτικό του καθήκον τσαλαπατιέ- 
ται, άδικιέται,βρίζεται,γυρίζει αγνώριστος ζητιάνος στό σπίτι του. Ά φ ί- 
νεται ανυπεράσπιστος νά αίχμαλωτισθεΐ. Οί Ρώσσοι οί εχθροί του τόν 
περιποιούνται. Γιά τούτο συγκρίνοντας τά όσα έπαθε στήν πατρίδα 
του μέ τή φιλοξενία των Ρώσσων μισεί τήν πατρίδα του" θέλει νά τήν 
εκδικηθεί. Λαχταρεΐ νά κατέβουν οί Ρώσσοι νά τήν καταλάβουν, όμως 
τή στιγμή τού κινδύνου τοΰ πραγματικού ή τού φαινομενικού αμέσως 
μετανοεί. Ή  ψυχή του έχει μείνει ενάντια σ’ όλες τις ταλαιπωρίες, ή 
’ίδια, ή παλιά. Μόνο μέ τήν είδηση αληθινή ή ψεύτικη ότι νικούν οί 
Ρώσσοι πέφτει άπόπληκτος μουρμουρίζοντας.

— Ό  πατέρας μου ή μητέρα μου, ήσαν Ισλάμ, εγώ κι’ οί όσμαν- 
λήδες χτήμα τοΰ Σουλτάνου... Τό αίμα νερό δέ γίνεται...πώς ν’ άρνη- 
θώ τό αίμα μου, νά προδώσω τόν αφέντη μου, νά πάω μέ τούς 
Ρώσσους.

’Έργο φιλοσοφικό ό Μοσκώβ Σελίμ είναι καρπός βαθειάς μελέτης 
τών ανθρώπινων.

Ό  Σελίμ δέν είναι επαναστάτης, πάσχει μόνο παθητικά καί θυ
σιάζεται, ενώ τόν κυνηγά ή αδικία κι’ ή εκμετάλλευση.

Χωρίς νά τό επιζητεί ό Βιζυηνός καθώς είπα καί πιο απάνω έγρα
ψε έργο κοινωνικό. Δέν καταπιάστηκε μέ διδαχές, κηρύγματα καί προ- 
παγάντες πράγμα εύκολώτατο. Έβαλε τό χέρι στήν πληγή καί τήν φα
νέρωσε. Ά ς  βγάλει ό καθένας τό συμπέρασμα.

Σειρά αναμνήσεων καθώς όλα σχεδόν τά έργα τού Βιζυηνοΰ είναι 
καί τό στερνό έργο γιά τό όποιο θά κάμω ξέχωρο λόγο : «Τό μόνον επί 
τής ζωής του ταξείδιον». ’ Αντιπρόσωπος τής ποίησης καί τών μύθων 
τής εποχής του ό ωραίος παπούς τοΰ διηγήματος μέ τή γλύκα τών 
παραδόσεων έθρεφε τό μικρό του έγγονο τό Ι’ ιωργή. Ό  γέροντας πι
στεύει στά παραμύθια που άκονσε κι’ αυτός άπό τούς προγόνους του 
καί τά διαβιβάζει μέ πεποίθηση στό μικρό. Αυτός κολλιέται απάνω 
τους μέ πίστη. Νομίζει τόν παποΰ του τόν πιύ κοσμογυρισμένο τόν 
πιό σοφό καί πολύπειρο άνθρωπο τοΰ κόσμου. Τοΰ έχει απόλυτη εμ
πιστοσύνη.

'Ένα πρωί ό έγκονος στέλνεναι στήν ΙΙόλη μαθητευόμενο ραφτάκι. 
Σκυφτός μέσα στις κάμαρες τών υγρών χανιών τής Μεγάλης αγοράς 
μέ τή βελόνα στό χέρι ό Ι’ ιωργής περιμένει τό άλήθεμα τών παραμυ
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θιών. Νά φανεί κάποια βασιλοπούλα καί νά ζητήσει άπό τό ραφτάκι 
γιά χάρη νά τής ράψει «τά νυφιάτικα χωρίς ραφή καί ράμμα» ή κάτι 
παρόμοιο. 'Όμως τίποτα. Άντί αυτών ό μικρός έγνώρισε τή σκληρό
τητα τού μάστορη καί τή βέργα, τή «βουβή μαστόρισσα» αλλά δέ μέ
νει πολύ καιρό ό Γιωργήςστό ραφτάδικο: Ό  παπούς άρρωστα καί τόν 
ζητεί.

'Ένας συγγενής του έρχεται καί τόν παίρνει. Μ’ αυτόν καβαλλάρη 
δες βγαίνουν κι’ οί δυό άπό τό Σηλύβρι Καπουσού τών Βυζαντινών 
τειχών, ίσια γιά τό χωριό.

Φανταστικό ταξεΐδι μέσα στή νύχτα. Μπροστά, στή σέλλα άπάνω 
τού άλογου ό συγγενής, άπό πίσω στά καπούλια ό ποιητής δεμένος 
γιά νά μήν πέσει άπό τό άλογο στήν πλάτη τού συγγενή του μέ τό 
ζωνάρι. Φτάνουν στό χωριό' δ παπούς είναι καλά.

"Ομως εδώ ή άπογοήτεψη γεμίζει τήν ψυχή τού παιδιού. Σέ μιά 
μακρυά συνομιλία πού γίνεται μεταξύ τους, δ γέρος ρωτά τόν έγκονο 
αν είδε τά διάφορα πρόσωπα τών παραμυθιών όσα τοΰ είχε διηγηθεΐ.

Ό  Γιωργής όμως είχε ίδεί τό Τσαρσί, τόν 'Ιππόδρομο, τήν Α γία 
Σοφία μά τίποτε άπ’ όσα έλεγε δ παπούς. ’Εκείνος τόν ειρωνεύεται 
σάν άνθρωπος άνώτερος καί κοσμογυρισμένος.

—  "Ας τα αυτά... τίποτα δέν είδες.
Ό  μικρός τότε πειραγμένος ρωτά τόν παπού πού βρίσκονται εκείνα 

γιά τά δποΐα τόσα τού είχε διηγηθεΐ, οί σκυλοκέφαλοι, οί μαρμαρω- 
μένοι άνθρώποι, δ τόπος πού ψήνει δ ήλιος τό ψωμί, τό άφάλι τής 
θάλασσας; Δυστυχία, δ παπούς ούτε τά είδε ό ίδιος ούτε γνώριζε πού 
βρισκόταν. Στή ζωή του ποτέ δέν είχε ταξειδέψει, ούτε είχε συναντή
σει στις θαλάσσιες άπάνω ή στεριανές περιπλάνησές του τούς φαντα
στικούς αυτούς κόσμους. "Αλλοι τά είχαν διηγηθεΐ καί σ’ αυτόν. Φρι
χτή άπογοήτεψη. Τήν άλλη μέρα δ παπούς πεθαίνει. 'Ο  μισεμός του 
στον άλλο κόσμο στάθηκε τ ό μ ό ν ο  τ α ξ ε ΐ δ ι  τ ή ς  ζ ω ή ς  τ»ου.

Ποιητικό καί φιλοσοφικό διήγημα. Ό  συγγραφέας ενσάρκωσε στό 
πρόσωπο τοΰ παπού τόν κόσμο τών παραδόσεων καί τών θρύλλών. 
Ζούν μέ τό άεροΰφαντο μαγνάδι τους καί πεθαίνουν στό πρώτο άγγι
γμα. 'Ένα ξέτασμα τούς μολύνει καί τούς καταστρέφει καί τότε μένει 
ή άπογοήτεψη καί μιά μονότονη καί πεζή ζωή.

ΚΤ όμως δ κόσμος τής άπάτης πάντα ζεΐ. Νομίζεις πώς πεθαίνει 
ενώ τό άληθινό είναι πώς αλλάζει μορφή καί μόνο. ΚΤ δ πιό πεζός 
κι’  δ πιό σκεπτικιστής λεγόμενος άνθρωπος κι’ δ πιό πραχτικός ζεΐ 
μέσα σ’ ονειροπόλησες. ’ Ενώ νομίζει πώς πατά έδαφος στερεό ξαφνι
κά άνακαλύπτει πώς πατά μιάν άπάτη. Ά ν  οί παλιοί μύθοι πεθαί
νουν, αν οί παλιές πηράδοσες νεκρώνονται γεννιούνται νέοι άδιάκοπα. 
"Ον άδύνατο δ άνθρωπος δέν μπορεί νά ζήσει χωρίς άπάτη.

Ό  ψυχογράφος Βιζυηνός άντιμετώπισε στό έργο αυτό δύο υποκεί
μενα όλότελα άντίθετα. Τό στερημένο δλότελα θέληση παποΰ καί τήν 
άντρογυναΐκα άποφασιστικιά γιαγιά' φυσικά καί γνωστά μας πρόσω
πα. Κόκκαλο άπό τά κόκκαλά μας καί σάρκα άπό τή σάρκα μας.

Ή  ίσχυρογνώμονη γιαγιά εμποδίζει άπό κάθε ταξεΐδι του τόν 
άδύνατο παπού. Ά π ό ένα μόνο δέν μπόρεσε νά τόν εμποδίσει, τό
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τελευταίο. Τό θάνατο. Κι' όμως τι δέ θάδινε ή γυναίκα νά μπορούσε 
να εμποδίσει από τό στερνό αυτό τό ταξεΐδι γέροντα της πού 
όσο κι’ αν τύν έβριζε, τον αγαπούσε βαθειά.

Ενα λεπτό χιούμορ χυμένο εδώ κι’ εκεί δίνει μια ξέχωρη ομορφιά 
στο διήγημα αυτό τό γεμάτο από ψυχογραφική ανάλυση καί πολλές 
ηθογραφικές εικόνες καί λεπτομέρειες.

Τά προαναφερμένα έργα είναι άριστουργηματικά στολίδια τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. "Αν καί γραμμένα πριν πενήντα χρόνια κα
νένα γήρας δέν ήρθε νά τά ρυτιδώσει. Ζοΰνε μέ τον ίδιο παλμό ό
πως τη στιγμή πού πρωτογράφτηκαν κι ίσως μέ δυνατώτερο.

Τελευταία, θ ’ ασχοληθώ μ’ ένα ακόμα διήγημα τού Βιζυηνού «Συνέ- 
πειαι παλαιάς ιστορίας». Είναι διήγημα μαξύ καί μελέτη. Δέν έχει την αρ
τιότητα καί τό μονοκόμματο τού «'Αμαρτήματος τής Μητρός μου», αλ
λά φέρνει όλα τά χαραχτηριστικά τού ταλέντου τού συγγραφέα. Είναι 
κάτι φοβερά τραγικό καί γεμάτο αγνότητα. Ό  ήρωάς του δ Πασχά
λης είναι μιά άσπιλη καί ολοκάθαρη ψυχή, όμως μιά σχέση μέ κά
ποια ανάξια γυναίκα τού την μόλυνε.

Ό  νέος έβαλε μπροστά σ’ αυτήν τά ηθικά μαργαριτάρια τής 
υπόστασής του. Κι’ αυτά ρυπάνθηκαν. Μπορούν νά πλυθούν τά φυ
σικά μαργαριτάρια, όμως τά ηθικά, ποτέ. Γι’ αυτό ή ψυχή τού ΙΙα- 
σχάλη έμεινε «λεηλατημένη, διηρπασμένη, ήρημωμενη διά παντός». 
’ Αδύνατο λοιπόν νά τήν προσφέρει στην αγνή καί ωραία Κλάρα που 
τύν αγαπά. Τήν εγκαταλίπει. Ή  νέα απελπισμένη τρελλαίνεται. 'Ο 
Πασχάλης παρεξηγώντας κάποιο γράμμα τού πατέρα της, καθηγητή 
Γερμανού, γιατί στή Γερμανία ξετυλίγεται τό διήγημα, τή νομίζει 
νεκρή.

Σ ’ όλο τό έργο μέσα ξετυλίγεται ή τρομερή αγωνία τού Πασχά- 
λη, πού νομίζει τον εαυτό του αίτιο τού θανάτου τής Κλάρας. Είναι 
κΓ εδώ,, όπως καί σ’ άλλα έργα τού Βιζυηνού, βασανιστική ή συναί
σθηση πού έχουν τής ευθύνης των οί ήρωές του. Ψυχή παρθενική 
ό Πασχάλης, υποφέρει.

Μιά νύχτα εμφανίζεται μπροστά στή φαντασία τού νέου, ή α
γαπημένη του Κλάρα, τρελλή, μέ λυμμένα τά μαλιά καί μέ τήν άρπα 
της στά χέρια. Τήν οπτασίαν αυτή ανακοινώνει δ Πασχάλης στον ποι
ητή, κι’ από τήν περιγραφή πού κάνει, καταλαβαίνει αυτός ότι ή 
τρελλή είναι εκείνη ή ίδια πού είδε σέ ένα φρενοκομείο τό δποΐο 
είχε έπισκεφθεΐ πριν συναντήσει τό φίλο του.

Ψρικτή πάλη μέσα στήν ψυχή τού συγγραφέα πού θέλει ν’ αφήσει 
τον αγαπημένο του Πασχάλη νά τήν νομίζει νεκρή κι’ όχι τρελλή.

— Άπέθανεν, έψιθύρισε μετά μικράν σιωπήν.
— Ναί, Πασχάλη άπέθανεν.
II τραγική αυτή συνομιλία γίνεται τήν ώρα πού ακούεται τό 

βραχνό «Κέλευσμα» τού νυχτοφύλακα, ό όποιος περνά διατάσσοντας 
τό σβύσιμο τών φώτων καί κάθε φωτιάς μέσα στά σπίτια χτυπώντας 
τό κέρατό του καί κρατώντας ένα θαμπό φανάρι στά χέρια.

Τήν ώρα πού φάνηκε ή οπτασία στά μάτια τού Πασχάλη, πεθαίνει 
ή Κλάρα κΓ ό ίδιος πεθαίνει σέ μερικές μέρες.
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Ό  Βιζυηνός εδώ καταπιάνεται νά μελετήσει καί τό θέμα τής αλ
ληλοεπίδρασης τών ψυχών καί τής τηλεπάθειας. ’Έτσι ξαναφανερώνε- 
ται ό διηγηματογράφος πρωτοπόρος τής εποχής του διαχειριζόμενος 
ένα θέμα πού όχι μόνο λογοτεχνικά δέν είχε αγγιχτεί, μά ούτε ακόμα 
τότε στήν ψυχολογία, στήν Ελλάδα. Είναι παράξενη ή μετριοφροσύνη 
του νά προσδιορίζει τέτοιες δυνατές σελίδες ως «άσθενεστάτην άφή- 
γησιν».

Γι’ αυτό τό έργο τούτο αν δέν είναι άρτιο λογοτεχνικά, ανοίγει ό
μως δρόμους απάτητους.

Ό  Γεώργιος Βιζυηνός στάθηκε όχι μόνο από τούς θεμελιωτες τού 
ελληνικού διηγήματος, μά κρατά ώς σήμερα καί τον τίτλο τού Δα
σκάλου.

Ταλέντο σφοδρό καί ταραγμένο στέκεται σέ αντίθετη θέση μέ τον 
ΙΙαπαδιαμάντη αλλά στο ίδιο ύψος.

Ή  παρατηρητικότητά του όμως δέν περίκλεισε σύψυχη μιά ^οι" 
νωνία. Περιορίστηκε σέ πρόσωπα λίγα κΓ άρχέγονα. Γι’ αυτό το εργο 
του είναι στενό.

”Αν ή ψυχογραφική του ανατομία ξαπλωνόταν σέ έκταση θά είχα
με ένα πολύ μεγάλο συγγραφέα. Κατά δυστυχία δέν έγινε.

** *
Ό  Βιζυηνός στάθηκε από τούς πιο μορφωμένους ανθρώπους τού 

καιρού του. Είχε σπουδάσει κατα βάθος τήν αρχαία Ελληνική καί τις 
ξένες λογοτεχνίες καί γνώριζε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. Στήν Ελ
λάδα μίλησε πρώτος γιά τον Ίμπσεν σέ εποχή πού ούτε κάν τό όνο
μά του εΐταν γνωστό στούς λογοτεχνικούς της κύκλους. Καταπιάστηκε 
στή μελέτη του «Ά νά  τον Έλικώνα» μέ θέματα άγνωστα τότε' καθ’ 
ολοκληρία καί μίλησε πρώτος γιά ποιητικά αριστουργήματα.

Ή  βιβλιοθήκη του εΐταν πλουσιώτατη χάρη στή γενναιοδωρία τού 
Γ. Ζαρίφη. «Ήρίθμει όλα τά καλά συγγράμματα καθ’ όλους τούς 
ιδιωτισμούς καί τάς περιπετείας τής γλώσσης μας από τού Εύστάθείου 
μέχρι τού Χριστοπούλου, τού Βηλαρά καί τού Σολωμού».

Οί γλωσσικές πεποίθησες τού ποιητή φαίνονται στή μελέτη του 
γιά τον Ερρίκο Ίμπσεν καί στο διήγημά του «Διατί ή μηλιά δέν 
έγινε μηλέα». Θειορητικά υποστήριζε τή δημοτική, όμως δέν τήν έγρα
φε, παρά σέ μερικά μόνο ποιήματα ή διήγησες. Μέσα του κοιμόταν 
καί στις πιο φωτεινές στιγμές πού αντίκριζε τό γλωσσικό ζήτημα ό 
μαθητής τού Τανταλίδη, ό άναθρεμμένος μέσα στον κύκλο τών κληρι
κών καί τών φαναριωτών λογίων. 'Ο Βιζυηνός έμεινε πάντα φανα- 
ριώτης.

"Οσες φορές όμως γράφει δημοτική στήδιήγησή του τή γράφει ζων
τανά, γνήσια, ανακατεύοντας πάντα τό ιδίωμα τής πατρίδας του τής 
παλιάς Θράκης.

Τό γλωσσικό ζήτημα τό είχε μελετημένο φιλοσοφικά, καθώς φαί
νεται στο διήγημά του «Διατί ή μηλιά δέν έγινε μηλέα». Εξηγεί εκεί 
ψυχολογικά τούς λόγους πού εμποδίζουν ν’ άντικαταστηθεΐ μιά λέξη 
τής δημοτικής από άλλη καθαρευουσιάνικη.



ΡΥΘΜΟΣ

I ι« τούτο κι’ ό μικρός ηρωας του έργου μέ δσο ξύλο κι’ αν έτρω
γε άπό τό δάσκαλό του ξεφώνιζε μέ επιμονή ανθρώπου πού καταπα
τούν τό δικό του.

— Μηλιά, δάσκαλε μ’ δλο τό ξύλο.
Ό  Βιζυηνός βλέποντας μέ διορατικό μάτι ξεχώριζε τή σπουδαιό- 

τητα τού γλωσσικού ζητήματος καί την μεγάλη καταστροφή πού έφερ
νε στο ελληνικό έθνος ή καθαρεύουσα κι’ ή διγλωσσία «Διά τούτο», 
λέει «Τό περί ελληνικής γλώσσης ζήτημα είναι τό κατ’ εμέ ουσιωδέ
στερο ν παρά τό ανατολικόν».

Σ άλλους λογίους, ποιητές καί πεζογράφους ειταν προωρισμένο 
να καταπιαστούν τήν ανατροπή τής καθαρεύουσας. Στο λογοτεχνι
κό του έργο ό Βιζυηνός ενώνει καί πολύ φιλοσοφικό, πού εδώ δεν 
είναι ό τόπος νά εξεταστεί.

Καί τωρα μπορεί νά ρωτήσει κανένας πώς ό Βιζυηνός είναι φα- 
ναριώτης ποιητής γιά νά βρίσκεται σ’ αυτή μέσα τή μελέτη κοντά 
στούς άλλους; Δέ γεννήθηκε στο Φανάρι ούτε έζησε εκεί πολύν 
καιρό. Κι’ δμως είναι, καθώς σωστά τό παρατηρεί καί ό κ. Ν. Βα- 
σιλειάδης.

Ό  ποιητής πέρασε τά χρόνια τής νεανικής, του ηλικίας τήν επο
χή ί'σια ί'σια πού οί εντύπωσες άφίνουν βαθειά τά ίχνη τους μέσα 
στήν ψυχή, περικυκλωμένος από φαναριώτικο περιβάλλο. Ή  σχέση 
του μέ τον Πατριάρχη πού τήν αναφέρει ό ίδιος στό «αμάρτημα 
τής μητρός μου», ή φιλία του μέ κληρικούς μελιγάδε; καί πατριαρ
χικούς όφφικιαλίους τού έπηρρέασε βαθειά τήν ψυχή καθώς επίσης 
κι’ ή μαθητεία του στή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης δπου καθώς εί
ναι γνωστό σπουδάζουν οί μελλούμενοι κληρικοί τού Οικουμενικού 
θρόνου και τήν επισκεπτόταν συχνά ό Πατριάρχης καί τά μέλη τής 
Συνόδου.

’Ακόμα ή διδασκαλία τού Τανταλίδη ποιητή φαναριώτη πού 
γεννήθηκε στήν ενορία μέσα τού βυζαντινού ναού τής Μουχιώτισσας 
στο Φανάρι τύπωσε βαθειά τήν επιρροή της στήν υπόσταση τού 
Βιζυηνού. «Ηύλίζετο» λέει ό ποιητής στόν επίλογο τού Κόδρου «ε
κεί (στον Έλικώνα τής Νέας Ελλάδας) τύχη αγαθή ή καλλικέλαδος 
τής Θράκης Μούσα. Έχάλασε εκεί από πολλού τάς εαυτού πτέρυ
γας δ τεθλιμμένος τού Βοσπόρου κύκνος ή δ’ άχαρίστως λησμονου- 
μένη λύρα τού άίατού γέροντος Η. Τανταλίδου άναδίδουσα εν τφ 
έκπνέειν τούς τελευταίους αυτής τόνους, ώσεί άρωμα εσπερινής προ
σευχής μοναζούσης παρθένου τόσον ένεθάρρυνε τά πρώτα μου ψιελ- 
λίσματα, ώστε άπεφάσισα νά δώσω τό έργον μου...» κι’ απ’ αυτό α
ποδείχνεται ή αγάπη κι’  έχτίμηση τού ποιητή πού μάς απασχολεί 
προς τό Δάσκαλό του. Δέν πρέπει στο τέλος νά ξεχνιέται, πώς αν ό 
Βιζυηνός δέν τύχαινε τήν προστασία τού Ζαρίφη γιά νά σπουδάσει 
στήν Ευρώπη κι’ ακολουθούσε τό δρόμο πού τού είταν χαραγμένος 
από τή Θεολογική Σχολή, θά στεκόταν κι’ αυτός έ'νας Μητροπολί
της τού Οικουμενικού ιθρόνου.

Γι’ αυτό θεωρώ τό Βιζυηνό γιά Φαναριώτη ποιητή.
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Προσπάθησα στο μετριόφρονο αυτό σημείωμα νά αναλύσω τό 
έργο ενός συγγραφέα πού έδωκε άριστουργηματικα έργα στη νέα 
μας λογοτεχνία. Δέν έχω καμμιά αμφιβολία δτι πολλά πράματα δέν 
παρατήρησα καί πολλά παράλειψα, γιά τούτο εύχομαι να μην αρ
γήσει νά φανεί ό καλλίτερος από μένα μελετητής τού Γεωργίου 
Βιζυηνού (')

α ν τ ω ν η ς  γ ι α λ ο υ ρ η ς

(1) Μερικές ένδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τή ζω ή του Βιζυηνου δίνει ό κα θηγη
τής Γ. Χασιώτης. (Βυζαντινοί Σελίδες τόμος Αος Γεώργιος Βιζυηνός). Το Χασιιότη 
γνώρισα κατά τά 1907 γέρο στήν Πόλη. Σύχναζε στό μεγάλο καφενείο «Λουξεμβουργο» 
κι* είχε άποφασίσει βοηθημένος άπό μερικούς δημοσιογράφους νά ξεκάνει υλους τους 
συντοπίτες του δημοτικιστές μέ άρθρα στήν έφημερίδα «Ταχυδρόμος».

Βασιλειάδου Ν.

Γιαλούρη Λ.

»
Ζερβού I. 

Θρύλλου Ά λ κ η

Κ(αλογερόπουλου) Δ. I. 
Καμπάνη Α.
Κουρτίδη Α.

Π αλαμα Κ.

Τσακόπουλος Γ.

Χατζόπουλος Κ. 
Χ ασιώτη  1'.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΖΥΗΝΟΥ

Ό  ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός (Εικόνες Ά θ ή ν α ι 
1910 σελ. 301) ανατύπωση άπό τό Η μερολόγιο 
Σκόκκου 1894.

Ή  τρέλλα τού ποιητοΰ (Στό ίδιο βιβλίο σελ. 321). 
Σελίδες του Λρομοκαϊτείου (Στό ίδιο βιβλίο σελ. 327. 
Οί Φαναριώται ποιηταί. (Εικόνες Ά θ ή ν α ι  σελ. 58 

καί κάτι.
Αί Βοσπορίδες Αΰραι του Βιζυηνού. Η μερολόγιο 

Σκόκκου 1911 (ανέκδοτο γράμμα).
Σελίδες έν τφ  Φρενοκομείο). Ποικύλλη Σ τοά  Ά ρ -

σένη 1894.
Νεοελληνική φιλολογία (Εικόνες ΛίΙήναι 1910 σελ.

143 Ε πιστολή όγδοη.
Π οιήσεις έν τφ  Φρενοκομεία) Γεωργίου Βιζυηνού. 

(Περιοδικό, Φιλολογική Ή χ ώ  έν Κωνσταννινου- 
πόλει 1896 σελ. 113).

Τ ό διήγημα τού Βιζυηνού (Περιοδικό Νεοελληνικά 
Γράμματα 1926 φυλλάδιο Ιο).

Ή  Γλώσσα (Περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα 1926. 
Γεώργιος Βιζυηνός (Βιβλιογραφικό σημείωμα. Π ρό

λογος στά «Π οιήματα».
"Ελληνες διηγηματογράφοι (Γεώργιος Βιζυηνός 1849 

— 1896 πεοιοδικό «Νέα Ε σ τ ία »  1931 άρ. 115, 
115, 116. '

"Ε ρως Ποιητοΰ (Ποιχίλλη Σ τοά  Ά ρσένη  1898. 
'Ιστορία  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Ή  Μηλιά τού Βιζυηνού. (Περιοδικό Π αναθήναια 

1905.
Π ρώτα Κριτικά. Π ρόλογος στό διήγημα.
Π οίος ήτο ό φονεός τού αδελφού μου. Ά θή ναι. 
Ό μ ιλ ία  στή σειρά των διαλέξεων τού Συλλόγου 

Παρνασσού, Βιζυηνός— Κρυστάλλης.
Γεώργιος Βιζυηνός (Κριτική βιβλιογραφία, πρόλο

γος στήν έκδοση « Ά ν ά  τόν Έ λικώνα (Βαγλί- 
σματα). Ε κ δοτικ ός Οίκος Έ λευθερουδάδη. 

Βιζυηνός (Νέα Ζωή) 1914.
Βιζαντιναί Σελίδες έν Ά Ο ή ναις 1910 τόμος Αος 

ά ρθρα  Γεώργιος Βιζυηνός.
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Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Τ Α Τ Ι Α Ν Α Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  ; « Έ χ ε ΐ ν ο ι  π ο ν  εμειναν» (Δ ιη γ ή μ α τα ) .

Σέ ξένα επαναστατικά περιοδικά τέχνης, συχνά τονίζεται ότι ή σημερινή 
εποχή μπορεί νά σταθεί πολύτιμος βοη θός στόν συγγραφέα που αναζητεί νά 
συλλάβει δυναιά θέματα, μέ πανανθρώπινο ένδιαφέρο. Ή  ανθρώπινη ψυχο
σύνθεση πού αγκαλιάζεται σχεδόν πάντοτε, σήμερα πέρνα άμετρες δραματικές 
φάσεις. "Ενας τεράστιος αριθμός ατόμων άπ ’ τό σύνολο, αμφιβάλει, στερείται, 
καταπατιέται άπ’ τήν αδικία, επαναστατεί καί πνίγεται στό αίμα του. Ή  νέα 
γεννεά υποφέρει, τραγουδιύντας καί ελπίζοντας.

Έ χουν κάποιο σχετικό δίκηο τά περιοδικά αύτά. Οι παληότεροί μας, 
μάς βεβαιώνουν δτι ποτέ τους όταν έβάδιζαν στούς δρόμους τώ\ πόλεων δέν 
συναντούσαν τέτοιες δραματικές σκηνές νά ξετυλίγονται όπως αυτές πού συ
ναντάμε σήιιερα έμεϊς. Τά ά ρθ ρα  όμ ως τών ξένων περιοδικών τονίζουνε τά 
παραπάνω γιά νά κατασταλάξουν στ’ ότι μαζί μέ τούς πορνογράφους συγγρα
φείς. έτιφυλλιδογράφους καί διαφόρους άλλους ανάξιους παράσιτους τής 
τέχνης είναι καταδικασμένοι καί κείνοι πού παρουσιάζουν έργα μέ μιά έπι- 
φύλαξη, χωρίς γνώμη, χωρίς πεποίθηση γιά τήν μελλοντική εξέλιξη τών 
κοινωνιών, ή καί κείνοι πού ασχολούνται συντηρητικά, φίλοι τού παρελθόντος. 
ΙΊέρνουν βέβαια αυτοί οί τελευταίοι συγκλονιστικά γεγονότα άλλά γεγονότα 
πού ανήκουν πιά στά παληά αχνάρια ζω ή ς, κι’ ό κόσμος άφοΰ τά πέρασε, 
τά  συνήθισε, πλούτισε τήν πείρα του καί δέν τόν συγκινούν πλέον. "Οταν 
μάλιστα έχει νέους διαδρόμους τού κοινωνικού λαβύρινθου νά περάσει, γιο
μάτους άπό τρσγικο'ιτερους κινδύνους καί σταθμούς.

Ή  κ. Τ. Σταύρου μέ τήν εμφάνιση τού έργου της « ’Εκείνοι πού έμει
ναν» στά γράμμαια τού τόπου μας, θάπρεπε νά τοποθετιότανε σέ κάποιαν 
άπ’ τις τελευταίες αύτές κατηγορίες, αν ολοκληρωτικά υιοθετούσαμε αυτές τις 
γνώμες. Δέν διαφωνούμε πώς ύστερα άπό δώδεκα περίπου χρόνια πού έλαβε 
χο'ιρα στήν άνθρωπότητα ό μεγάλος παγκόσμιος πόλεμος, οί λαοί, λίγο ή πο 
λύ άτενίζουν μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρο, τή σημερινή τους μεταπολεμική κατά
σταση κι’ αυτήν πού άπειλεΐ νά πέσει στά κεφάλια τους άγριότερη τής πα- 
ληάς. Ή  μάνα ποΰχε τρεις γυιούς, πιθανό νά μήν κλαίει σήμερα τόσο τόν 
άδικοσκοτωμένο τού μετώπου, όσο τούς δυό άλλους πού άεργοι μαραζιάζουν 
μέ απόγνωση. Οί δεύτεροι άναγκαστικά μπορεί νά -καταλήξουν στό έγκλημα 
καί νά συρθούν κοινοί κακούργοι στή φυλακή. Π αραδεχόμαστε, πλατειά όμως, 
πάις ό τεχνίτης όταν παίρνει μέ στοργή τις πολλαπλές ψυχικές καταστάσεις 
τού άνθριόπου οποιοσδήποτε εποχής καί άν είναι, θ ά  πετύχει.

Στή δική μας καθυστερημένη χιόρα μετά τό ρεύμα τών αντιπολεμικών 
έργων πού μάς ήρθε άπ’ τήν Εύρώπη εδώ  καί πέντε περίπου χρόνια (Ρεμάρκ 
κλπ.) γράφτηκαν καί ελληνικά τέτοια μέ σχετικά παρόμοιο θέμα  πού είχαν 
επιτυχία σ ’ όλες τις γραμμές καί μάλιστα στήν κυριώτερη, πούναι σήμερα ή 
κατανάλωση ..

Ό  Μυριβήλης μάς παρουσίασε τό πολεμικό δράμα μέσα στήν κυρία 
εστία του, τό μέτωπο. Τό πρώτο του τραγικό επακόλουθο, πούναι ή κατοπινή 
ζωή  τών αίχμσλιότων μάς τό έδωσε θαυμάσια ό Βενέζης. Τιύρα έρχεται ή 
κ. Τατιάνα Σταύρου καί μάς περιγράφει— μετά άπ ’  τόν θόρυβο καί τήν συγ
κίνηση πού προξένησαν τά δυό π ρώ τα — τό δεύτερο επακόλουθο τού πολέμου, 
πούναι εξίσου τραγικό καί εντυπωσιακό, καί συμπληρώνει μπορεί νά πει κα
νείς τήν όλη σπαραχτική τραγωδία. Π ρόκειται γιά νόν άμαχο πληθυσμό πού 
άφοΰ τόν έγκατέλειψε ή δημιουργική δύναμη γιά νά αιματοκυλιστεί στις χα
ράδρες τών διαφόρων συνόρων, ξεφυλλίστηκε άπό τήν στέρηση καί τήν κα
κομοιριά. Έ χ α σε  κάθε άνθρώπινο αίσθημα καί ιδανικό. Δέν δίστασε ή ολέ
θρια  άνάγκη νά σπρτόξει τόν πληθυσμό αυτόν σ ’ όλες τις φρικτές πράξεις τής 
άτιμίας.

Μονάχα ένα γυναικείο ταλέντο θά  ζωγράφιζε έντονα αύτή τή κατάσταση. 
Κ αθώ ς επίσης ένα άντρικό τις δυό πρώτες. Καί ή κ. Σ . μπορεί νά πάρει
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άρκετά δίκαια τή φήμη, πώς σχεδόν πέτυχε στό σκοπό της. Είναι άλήθεια 
πώς δέν άγκαλιάζει πλατειά τήν υπόσταση τών ή ρώ ω ν  της. Τής λείπει ή 
πανανθρώπινη άνησυχία, καί σέ πολλά σημεία άποφεύγει νά τονίσει τά αίτια 
τών άποτελεσμάτων. Τ ό  ταλέντο όμ ω ς τής πεζογράφου φαίνεται σ ’ όλες τις 
σελίδες τού βιβλίου της. Δέν χωράει άμφιβολία πώς όσα  έγραψε τά πέρα
σε καί τά είδε. ’Αναφαίνεται στά διηγήματα αύτά ή συμπόνια τής λογοτέχνιοας 
γιά τούς ήρωες. Ή  γνήσια άγάπη τής γυναίκας γιά πολλούς απλοϊκούς τύπους 
πού χάσανε τόν ρυθμό τής ζω ή ς τους καί μπροστά στή δυστυχία, άβουλα πλά
σματα, θλιβερά όντα τής πογκόσμιας άδικίας, άφηναν τόν εαυτό τους νά στρο
βιλίζεται ίσαμε τήν χαριστική βολή τού τέλους.

Είναι όλα τά διηγήματα καλογραμμένα. Β έβαια δέν είναι όριστουργήμα- 
τα ούτε ξεπερνούν τις τελευταίες λογοτεχνικές παραγωγές. Ό  τόπος μας ό
μως μέ άριστουργήματα δέν μάς συνήθισε κι’  έτσι πρέπει νά είμαστε δίκαιοι...

Ξεχωρίζουμε τό διήγημα «νετπιίββί» (=έξαφανισθείς) πού μέ περισσότε
ρη προσπάθεια άποδόθηκε τό οικογενειακό δράμα τού πολέμου. Φεύγει ό μό
νος γυιός γιά νά μήν ξαναγυρίσει. Π άει στό χαράκωμα, υπερασπιστής μιας 
πατρίδας πού δέν γνώρισε καί πού μπορούσε νάταν κι’ άτιμη. Π ίσω  του όμως 
ή μάνα λυώνει άπό λαχτάρα προσμονής, κι’ ό πατέρας πεθαίνει στήν πρώτη 
άμφίβολη είδηση γιά τό χαμό τού γυιού του. Μένει ερείπιο πιά ή μανα. Καί 
καρτερεί, καρτερεί μάταια... Ή  φτώχια πού τήν άκολουθεΐ, τήν άναγκάζει νά 
μαζεύει τά μικρά μιάς γεινονιάς καί νά τούς κάνει τή δασκάλα. ’Ανέχεται αύ
τή τή ζωή  μόνο μέ τήν ύπαρξη κάποιας ξεθωριασμένης πιά ελπίδας. Έ ν α ς  αγα
πημένος παληός παπαγάλος, άποστηθίζοντας τις λέξεις πού συχνακούει, φωνά
ζει κατά περιόδους μέ τρία λόγια τήν υπόθεση τής ιστορίας...

Σ . Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Σ Η Μ .— Ή  κριτική συνεργασία τού κ. Τέλλου ’ Αγρα καθυστέρησε στό 
Ταχυδρομείο καί μένει γιά τό επόμενο.

Ο  Σ Τ Ι Χ Ο Σ

Γ Ι Α Ν Ν Η  Κ Ο Υ Γ Ι Ο Υ Λ Η  ! « Ή  άπειρη σ τ ιγ μ ή » .
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Μ Π Α Ρ Α  ι « Σ υ ν & έ σ ε ι ς » .
Π Α Υ Λ Ο Υ  Λ Ι Α Σ Ι Δ Η  : « Τ ά  φχιόρα τής χαρχιας μ ο υ » .
Κ Ω Σ Τ Α  Κ Ο Φ Ι Ν Ι Ω Τ Η  ι, « Έ π ι  γης Ε ιρ ή νη » .

Ή  συλλογή τού κ. Γιάννη Ινουγιούλη ήρθε νά μάς επιβεβαιώσει τήν κα
λή ιδέα πού είχαμε σχηματίσει όσοι παρακολουθούμε τά περιοδικά καί βρί
σκαμε δώ  κι εκεί ποιήματα μέ τήν ύπογραφι’ι του. Ή  εντύπωση εκείνη άπό 
τούς σκόρπιους στίχους ούτε μετριάστηκε, μά ούτε κι ένιαχύθηκε μέ τήν άνά- 
γνωση ολόκληρου τού βιβλίου. Μάς δίνει τό άποτέλεσμα μιάς ποιητικής ενέρ
γειας πού, χωρίς βέβαια νά έκτροχιαστεϊ πρός τό φαύλο κύκλο τών υπερβολών, 
δέν κατορθώνει όμως καί νά ξεπεράσει τό μέτριο. Ό  χαρακτηρισμός αύτός, 
ενώ μπορεί νά διατηρήσει κατά δευτερεύοντα λόγο καί τήν έννοιά του τήν α 
ξιολογική, εξηγεί κνριώτατα τήν ιδιοσυγκρασία τού ποιητή, πού βρίσκεται— σά 
σέ φυσικό της πλαίσιο— μέσα στή ιιετριοπάθεια. Τ ό  ψυχικό αύτό κλίμα, άπο- 
κλείοντας τις θερμοκρασίες τών άκρων, αν δέ βάνει τά νεύρα σ ’ άδιάκοπη δο 
κιμασία φτάνοντάς τα κάποτε ώ ς τήν υπερένταση, εξασφαλίζει τουλάχιστο τήν 
ευκρασία, κι αύτό δέν είν’ άσήμαντο. Ό  κ. Κουγιούλης έχει βρει τό μέτρο 
τών δυνάμεών του καί δέ ματαιοπονεί παιδεύοντας τήν ικανότητά του μέ δυσ
ανάλογες προσπάθειες. ’Αποφασίζει νά γράψει μονάχα ότι τόν συγκινεΐ, καί ή 
φαντασία του δέ δέχεται εύπιστη τις συγκινήσεις’ τις κοσκινίζει πριν ή λογική 
καί τ’ άμφίβολα ξεφεύγουν, δέ μένουνε στό  ζύγιασμα τό τελικό. "Ετσι πρώτο 
καί σπουδαιότερο άπ ’ τά προσόντα τού βιβλίου είναι ή συγκρατημέλη του διά 
θεση , ή σύμπτωση περιεχομένου καί μορφής, ή έλλειψη έκζητημένων τρόπων 
εσωτερικής ζω ή ς καί τεχνικής εφαρμογής. Καί τό φαινόμενο αύτό, άνκαι πε-



ριεχεται στις πιο βασικές, τις αυτονόητες, τις φυσικές ύποχρεό)σεις κά'θ'ε συγ
γραφέα, πρέπιι νά σημειωΌ'εΤ, γιατί οί περισσότεροι απ’ όσους γράφουν στον 
καιρό μας δεν αποβλέπουν Οαρεΐς σέ τίπου’ άλλο παρά στο πώς νά ξεγελάσουνε 
τον αναγνώστη βγαίνοντας όξω  από το φυσικό τους καί παρασταί'Ό ντας πρά
ματα που δεν τά σώνει ό νους των. Ό  κ. Κουγιούλης απεναντίας περιορίζεται 
πάντα σέ γνοΥριμες τοποθεσίες καί φυλάγεται άπ’ τις κακοτοπιές. Τά αΤέματα 
ποίι στιχουργει άντανακλ,ουν συνηθισμένες ψυχικές καταστάσε^ καί συνδέονται 
μέ απόψεις του φυσικού περιβάλλοντος άπό τις πολύ συχνές. "Ο σο γιά τήν έκ
φραση, αυτή χωρίς νά χει πετύχει ά/<όμα προσωπικό υφος φανεροήνει ω στόσο 
δεςιοτεχνία ικανοποιητικού βαθμού. Ά π ό  τό λεχτικό του λείπει ολωσδιόλου ή 
άποκρουστ κή εκείνη καθαρεύουσα κάποιων διφορούμενων δημοτικιστών καί 
τό μέτρο μέ την ομοιοκαταληξία δέν παραμελεΐται πουθενά, μέ τις γνωστίς 
προφάσεις των ίδιων. Ό  ποιητής εννοείται φαίνεται επηρεασμένος— επηρεασμέ
νο; άπό ποιητικά παραδείγματα πρόσφατα, τό Μαλακάση, τό Λ απαθιώτη ίσως 
καί τον Καρυωτάκη, καί υπηρετεί στήν αντίληψη τής τέχνης πού κυριαρχούσε 
κατά το 1920 στόν κύκλο τής «Μ ούσας» καί μερικών άλλων περιοδικών. Ή  
έπιροή αυτή είναι φανερή σέ όλες τις σελίδες του, αλλά δεν τον εμποδίζει νά 
δώσει στην α :ουσμένη τούτη μουσική κάποιους τόνους πού υοιάζουν γιά δι
κοί του. ’Έ τσι ξεχωρίζουνε στή συλλογή, ύποδηλιυνοντας τήν ασχημάτιστη α 
κόμα ατομικότητα, ποιήματα σάν τό «Μ ούτσο», τή «Θ ειά Μαρίνα», τό «Δισταγ
μό» τό «Ταξίδι στά Κ ύθηρα» καί προπάντων τό υπέροχο εκείνο « ’ Ερωτικό», 
όπου κάτου άπό άνομοιοκατάληχτους δεκαπεντασύλλαβους καττορθιόνι ι νά μάς 
προσφέρει εν’ άπό τά γνησιώτερα δείγματα καθαρού λυρισμοί·.

*
* *

Οί «Συνθέσεις», τό νέο βιβλίο στίχων πού μάς έρχεται απ ’ τήν Πόλη, θέ- 
λει νά κάμει στήν ακοή μας τήν εντύπωση μιάς καινούργιας φω νής. Ό  κ. 
Μ πάρας, γνήσιο παιδί τής εποχής του, έχει τής ανησυχίες της καί παιδεύται 
μέ τις αναζητήσεις της. Αισθάνεται νά σαλεύει μέσα του κάτι νέο πού πρέπει 
νά ειπωθεί καί δέν τόν ικανοποιούν τά συνηθισμένα εκφραστικά ιιέσα" γι’ αύ- 
τό γράφει στίχους ελεύθερους πιστεύοντας πώς αποδίνει πιστότερα μ’ αυτούς τις 
αδέσμευτες εμπνεύσεις πού εξουσιάζουν συχνά τή φαντασία των νέων. Τ ά θέμ α
τά του είναι λίγα καί μακρόστιχα. Τά παίρνει είτε άπό τή γύρω μας πραγμα
τικότητα, τήν καθημερινή κοινοτοπία πού γυρεύει διέξοδο πρός τήν ονειροπό
ληση, είτε άπό τή μακρινή ιστορία πού μπορεί κι άπ’ αυτή νά διαλέξει ό ποι- 
ητής τά σύμβολά του. ’Αναγνωρίζουμε εύκολα τό περιεχόμενο αυτού τού βιβλί
ου γιατί μάς παρουσιάζει, άπό μιά του πλευρά, τό δράμα τής σύγχρονης νεο
λαίας. ’ Αν θελήσουμε όμως νά προχωρήσουμε ώς τό αισθητικό αποτέλεσμα 
τής προσπάθειας αύτής, θ ά  αναγκαστούμε νά ομολογήσουμε πόις ό ποιητής δέ 
μάς μετσδίνει μέ άρτιο τρόπο τήν εσωτερική του περιπέτεια. Κάτου άπό τ ’ 
αμελημένα μέτρα του υπάρχει μεγάλη χαλαρότητα, ή έλλειψη τής ομοιοκατα
ληξίας διακρίνεται κάθε τόσο, φαίνεται, μ’ άλλα λόγια όχι περιττή, ή καθαρέ- 
ουσα πού έρχεται κι αύτή σάν έ.τακολούθημα φυσικό στήν αντίληψή του γιά 
τέχνη μένει χωρίς απόδοση, αδικαιολόγητη. Ή  τεχνική τού Κ αβάφη, άπ ’ όπου 
φαίνεται αρκετά επηρεασμένος ό ποιητής, δέν είναι προορισμένη γιά σχολή, Κ ά
θε νέος πού θέλει νά τραβήξει μπροστά πρέπει νά ζητήσει τό δρόμο τό δικό 
του.

* .*

"Ενας λαϊκός ποιητής έχει κι αΰτός τό ένδιαφέρο του. "Οταν μάλλιστα 
κρατάει άπό αληθινή ποιητική φλέβα, είναι καί διδαχτικώτερος άπό τούς άλ 
λους, τούς λόγιους, τούς καθεαυτού τεχνίτες, γιατί βρίσκεται πάντα σιμώτερα 
στό λαό. Μέσα στούς στίχους ενός τέτοιου ποιητή μπορεί νά δει κανείς πιο 
καθαρά τήν άρχή, τήν αφορμή, τήν αφετηρία τών σκοτεινών έ είνων εσωτερι
κών κινήσεων πού διαμορφώνουν τόν εξελιγμένο καλλιτέχνη. Ό  αγαπητός μου 
συνάδερφος κ. Κ ώστας Π ρουσής, πού προλογίζει τό βιβλίο τούτο καί στίι τέ
λος εξηγεί τούς περισσότερους άπό τούς ιδιωματισμούς του, όσο  κι αν έχει 
τις άντιρήσεις του γιά τή μορφή τών προκειμένων στιχουργημάτων, είναι όμως 
βέβαιος γιά τό ποιητικό χάρισμα τού συμπατριώτη του. Μολαταύτα δέ μοΰ φαί
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νεται νά έχει δίκιο' ή υπερβολική αγάπη γιά τόν τόπο του αδίκησε ιήν καλαι
σθησία του κοί τόν έκαμε νά βλέπει ποίηση εκεί όπου δέν υπάρχει. Ο Παύλος 
Λιασίδης, ένας χωριάτης πού δέν πήγε πέρ’ άπ’ τύ δημοτικό, δέ μπορούσε να 
παραβιάσει τόν κανόνα καί νά παρουσιάσει έργο δυσανάλογο ¡ έ ιή μόρφωσή 
του. Γ ι ’ αυτό οί στίχοι του έχουν πολλή πεζολογία καί μόλις καταφέρνουν νά 
κρατηθούνε σέ μέτρο. ’Εξάλλου οί στιχουυγικές ανάγκες τόν παρασέρνουν όχι 
σπάνια σέ παοατονισμούς, κι αΰιοί, μαζί μέ τήν επίδραση της καθαρεύουσας 
τών έφηιιεριδων, νοθεύουν τήν ιδιωματική του γλιόσσα κι έτσι δέν τής αφή
νουν ούτε τήν αξιοπιστία καί τή χρησιμότητα ενος απλού διαλεχτικοΰ κειμένου 
άπό τήν Κύπρο, τήν πατρίδα τοΰ ποιητή.

& *
Ό  κ. Θ ρακιώτης στήν νέα συλλογή του ακολουθεί τά ιδεολογικά ρευ 

μ ιτα τής εποχής μας καί βιάζεται νά πάρει θέση ανάμεσα στούς κοινωνικούς 
μαςξπρωτοπόρους. Τά ποιήματα τής συλλογής είναι έμπνευσμενα από τή 
δυστυχία πού πλάκωσε τό λαό καί πού, κατά τόν ποιητη, είναι συνέπεια 
προπάντων ιού πολέμου. Οί πότεμοι, πηγή κάθε κακού, πρ πει νά πάψουν 
καί νά επακολουθήσει ή ειρηνική συμβίωση τών ανθρώπων — πράμα πού δέ 
θ ά  μπ ·ρέσει νά τό πετύχει αλλιώς ό λαός παρά μέ επανάσταση Ο ποιη
τικός όμως λόγος δέν άρκ ί νά βασίζεται άτάνου σ ’ αντικειμενικές αλήθειες 
γιά νά φέρει τό αποτέλεσμά του. ’ Εκείνο πού 0ά ήταν αρκετό γιά τήν επι
τυχία μιάς πολιτικής π. χ. ομιλίας (πού κι’ εκεί χρειάζεται^ ευφράδειά) χάνει 
εδώ  τόν πρωτεύοντα ρόλο του, παραμερίζεται άπό άλλο αναγκαιότερο : τήν 
ειλικρίνεια καί τή δύναμη τής τέχνης, Ό  κ. Θρακιώτης, άν καί σημειώνει 
πρόοθο στήν τωρινή του συλλογή σχετικά μέ τις προηγούμενες, δέν εχει α φ ο 
μοιώσει ακόμα τις ιδέες πού τού υποβάλλουν τά βιβλία καί τά γεγονότα τής 
ζωή ς. Βρίσκεται στό πρώτο στάδιο τής πίσιης του. Ή  ιδεολογία δέν έγινε 
μέσα του ψυχολογία. Κι’ έτσι ή έιαναστατική μας ποίηση μένει μέ μονα
δικό αντιπρόσωπό της τό Β ίρναλη, αυτόν τόν ύπεροχο ποιητη μας που είναι 
ζήτημα αν έχουν ά\λον όμοιο τά Βαλκάνια.

Γ. Κ.

Σ Ο Φ ΙΑ Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Ε ΙΔ Η — Π Α Π Α Δ Α Κ Η : « τΩρες άγάπης».

Ώ ρ ε ς  άγάπης είναι ό τίιλος τής Συλλογής τής ποιήτριας καί τά έργα 
της αληθινά έργα άγάπης. Ή  άγ’άπη τής Κας Μ αυροειδή δέν είναι μονότονη 
αλλά πολύμερη καί ξαπλώνεται άπό τόν έρωτα, έως τή συμπόνια πρός όσους 
υποφέρουν, έως τή θλίψη γιά τούς ανθρώπους πού χάνονται.

Στόν ήλιο τής άγάπης ανοίγεται ολόκληρη ή ψυχή τής ποιήτριας γιά 
νά μάς δείξει ότι καλά έχει μέσα τη ;. Τήν αγάπη καλεΐ καί φοβάται μή δέν 
έρθει ή αργήσει. Τά νειάτα, ό καιρός τής ζω ή ς καί τοΰ έρωτα περνούν πολύ 
γρήγορα.

— Καί τί φριχτό ναρθεΐς αργά θέ νάναι. "Ο μως ή αγάπη δέν αργεί να 
φτάσει. Ή  φλόγα της διαπερνά ολόκληρη τήν ψυχή τής λογοτέχνισσας καί 
στό βωμό τού προσιόπου πού αγαπά θυσιάζει τό παν, διπλώματα, βραβεία, 
κάθε φιλοδοξία  γιά νά γίνει σκλάβος της.

Ό /,όκληρο τό πρώτο μέρος τής συλλογής αντιμετωπίζει τόν έρωτα  σέ 
πολλές του όψες ακόμα συχνά καί τήν ερωτική αλητεία.

Καί στήν αγάπη αλήτες 
ή πιό κάτω

’ Αλήτες είμαστε κι’ οί δυό, πουλιά μ’ αδίπλωτα φτερά

Κι’ είναι τό πρώτο αύτό μέοος όσο κι’ άν φαίνεται πολύ προσωπικό τής 
ποιήτριας ύμνος σ ’ ένα αληθινό έρωτα. Δέ\ είναι μιά συνειθισμένη έριοτολογία 
άλλά ένα βαθύ αίσθημα πού συγκινεί.

Στό δεύτερο μέρος «ή Ζ ω ή » περικλείονται ποιήματα τό περισσότερο
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ανθρωπιστικά,.οπού φανερώνεται πάλι ή παντοτεινή αγάπη τής κ. Μαυροειδή 
Π απαδάκη. Ό  πόνος της στρέφεται πρός δυστυχισμένα πλάσματα, καί στην 
άτυχία τους πού τήν γνωρίζει καί τήν έχει μελετήσει. ’Ε δώ  ξεχωρίζει ένα 
ωραιότατο ποίημα «ή Δασκάλα» ζωντανή θλιβερή εικόνα πού ταράζει τήν 
ψυχή μέ τήν άλήθεια της :

"Εχει σβυστεΐ στό πρόσωπό της, 
κάθε τής νιότης ομορφιά.
Κι’  όσα διδάσκει στό σκολειό τηε 
δέν τά πισιεύει εκείνη πιά.
Κι’ όλο καί γίνεται ή δασκάλα 
πιό νευρική καί πιό άσπρομάλί,α.

Ή  μελέτη τής ζωής φέρνει τήν ποιήτρια σ ’ έναν πεσσιμισμό. "Ερχεται 
στιγμή πού χάνει τήν πίστη στή μελέτη καί στήν άνθρώπινη γνώση. "Αδικα 
οί σοφοί κοπιάζουν. Τό πρόβλημα τής ζω ή ς θά βρίσκεται πάντα μπροστά 
τσυς. Αίνιγμα άλυτο.

Ώ ς  πού όλοι θ ’ άποκοιμηθούν άγάλι 
Καί στό τέλος άδιάβαστο θ ά  μείνει 
τό στερνό φύλλο πού τό νόημα κλείνει.

’Ακολουθούν ποιήματα γειιάτα ειλικρίνεια όπως τά «στόν Π ατέρα μου», 
«Π ρω τοβρόχια», όπως σ ’ άλλα ξεχειλίζει ή καρδιά τής ποιήτριας άπό 
τήν άγάπη της. Συγκινοΰν μέ τό βαθύ τους αίσθημα τό τόσο άπλά εκφρασμέ
νο, οί στίχοι πρός τόν πεθαμένο πατέρα της.

"Ακου τό γείτονα π’ ορθός άπό τό μεσονύχτι 
τά ζωντανά του σμίγει.
Θά σέ περάσει στή δουλειά κι’ υστέρα θά λυπάσαι 
πού καύχημα θά τόχει
σύ πού πρωτόπιανες ζυγό κι’ έλεγες δέ φοβάσαι 
βροντές καί άστραποβρόχι.

Γενικά τό βιβλίο τής Κας Μ. Π. είναι ένας τόμος ωραίος κι’ άληθινός.
Α . ΓΙΑ Λ .

Μ!Α ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Π ήραμε άπό τόν φίλο συγγραφέα καί συνεργάτη μας κ. "Αγγελο Τερ- 
ζάκη τό παρακάτω γράμμα.

Κύριε Διευθυντά,
Ό  αγαπητός μου φίλος κ. Τέλλος "Α γρας είχε τήν ευγενική καλωσύνη 

νά προαναγγείλει στό περασμένο φύλλ,ο τού «Ρυθμού» τό καινούργιο μυθι
στόρημά μου, μέ τήν πληροφορία πώς κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες.

Γιά νά μή φαίνομαι άσυνεπής θ ά  ήθελα νά εξηγήσω πώς ή «Παρακμή 
τών Σκληρών» δέν πρόκειται νά παρουσιασθεί σέ τόμο πριν άπό τό φ θ ι
νόπωρο τού 193*

Μέ πολλήν εκτίμηση 
ΑΓ Γ Ε Λ Ο Σ Τ Ε Ρ Ζ Α Κ Η Σ
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

*** Στήν αίθουσα τού 'Ελληνικού ’Ωδείου μπροστά σέ πολύ κόσμο ό κ. 
Τέλλος "Αγρας έκαμε διάλεξη γιά τό έργο τού Καρυωτάκη.

Ό  κ. "Α γρας άνάλυσε μέ μεγάλη λεπτομέρεια καί κριτική διαύγεια τό 
έργο τού ποιητή άνακηρύττοντας ότι ό Καρυωτάκης είναι ένας άπό τούς 
δασκάλους τής Νεοελληνικής Λογονεχνίας.

*** Κυκλοφόρησε σέ ’Ολλανδική μετάφραση καμωμένη άπό τόν κ. Μπλάν- 
κεν. μαθητή τού ελληνιστή καί βυζαντολόγου "Εσσελινγκ, τό μυθιστόρημα τού 
Θεοτοκά ό «Κ ατάδικος».

Ό  Θ εοτοκάς είναι μία άπό τις κορυφές τής ελληνικής λογοτεχνίας καί 
θάπρεπε νά τύχουν μεγάλη διάδοση τά έργα του καί στήν Ευρώπη μά καί 
στήν 'Ε λλάδα όπου είναι όχι όσο έπρεπε γνωστός καί μελετημένος.

*** Π έθανε ό γωστός λόγιος καί δημοσιογράφος Θ εόδω ρος Β ελλιαΊτης. 
’Εξόν άπό τήν άλλη δημοσιογραφική καί πολιτική εργασία του, ό μακαρίτης, 
είναι γνωστός καί ώ ς μεταφραστής πολλών άπό τά ρωσσικα.

*** "Αρχισε τά μαθήματά του στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών ο διορισμένος 
άπό τήν ’Ιταλική Κυβέρνηση καθηγητής τής ιταλικής λογοτεχνίας κ. Βι
κέντιος Μπεάζι. Θέμα του «Ε λλάς καί Ιτα λ ία  εις τήν φιλολογίαν καί τάς 
τέχνας».

*** Μ’ ευχαρίστηση παρατηρήσαμε τήν έπανέκδοση τού λογοτεχνικού 
περιοδικού «Μακεδονικές Η μ έρ ες»  άπό τό συνεργάτη μας κ. Σπανδωνίδα. 
Σ τά  δύο πρώτα φυλλάδια περιέχεται κριτική τού ίδιου γιά πεζά έργα τών 
νέων. ’Επίσης έκδόθηκε νέο περιοδικό τού ποιητή κ. I. Μαιναλιωτη τιτλο
φορούμενο «Ε υφοριών». Τό περιοδικό δημοσιεύει ποιήιιατα διανοητικά τού 
κ. Μαιναλιώτη καί ένα ω ραίο  ά ρθρο  τιτλοφορούμενο « ’Ατενίζοντας τούς 
Μεγάλους Κ όσμους», τού ίδιου.

*** Π έθανε στήν ψάθα, τό τέλος τού Γενάρη, ό γνωστός καθηγητής τής 
άπαγγελίας καλλιτέχνης Μ άρκος Σιγάλας. Σ ’ όλη τήν ’Αθήνα τών τόσων νο
σοκομείων δέ βρέθηκε ένα κρεββάτι νά τόν δεχτεί τόν δύστυχο ^άνθρωπο, 
ούτε ένας φιλανθρωπικός Σύλλογος νά δώσει μιά βοήθεια. Κι’ έτσι έπρεπε νά 
είναι άφοΰ δέν έπρόκειτο γιά σνομπισμό ή ψευτοεπίδειξη.

*** "Α ρθρ ο  τής κ. Σ οφ ίας Σπανούδη στήν «Π ρω ία» γιά τήν Κωνστανιινο- 
πολίτικη λογοτεχνία. Ή  κ. Σπανούδη φρονεί ότι ή πολίτικη φιλολογική Σ χο
λή άνοιξε πάντα πλάι στήν ’Αθηναϊκή καί τήν επτανησιακή.

Κατόπι άπ ’ τά ονόματα τών Σούτσων, τού ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή, τού 
Ίακωβάκου, Ρίζου Νερούλου, περνώντας τούς διάφορους ενδιαμέσους σ τα θ 
μούς Τανταλίδη, Βιζυήνου Α. Παπαδοπούλου κ.λ.π. φτάνει ώς τούς σημερινούς 
πολίτες λογίους Δαμασκυνό, Ροντάκη, Γιαλούρη, Μπεκέ. Μαμέλη, Μελαχρινό 
καί τούς πιό τελευταίους Καστανάκη, Λευκοπαρίδη, Σταύρου, Μ πάρα, Μουρέλο, 
Παπαδοπούλου κ.λ.π.

*** Ό  νέος Αιγύπτιος ποιητής Γκάστων Ζανανανίρι έκαμε κατά τό τέλος 
τσύ περασμένου χρόνου στό Στούντιο διάλεξη γιά τό έργο τού ποιητή Καβά- 
φη καί γιά τόν ίδιο τόν ποιητή έχοντάς τον γνωρίσει πρσσωπικώς.

Ό  ομιλητής υποστήριζε ότι ό Κ αβάφης εξόν άπό ποιητής στάθηκε καί έ
νας φιλόσοφος. Π ράμα γιά τό όποϊο μάς βρίσκει τέλεια σύμφωνους καί πού 
συχνά τό τονίσαμε.

*** Ό  μυθιστοριογράιρος καί κριτικός Ζ όρζ Δυαμέλ δημοσίεψε σέ ίδιαί-
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τερο τομίδιο τής σκέψες του τυτλοφορούμενες Σημειώσεις απάνω στά φαντασ
τικά απομνημονεύματα, άπό τις όποιες δώσαμε μεταφρασμένο ένα κομμάτι ο ιό 
προηγούμενό μας φυλλάδιο,

’Ακόμα έδημοσίεψε καί άλλο τόμο « Ό  κήπος τών ’Αγρίων ζώ ω ν »  βιβλίο 
δεύτερο τού «Χρονικού τών Π ασκιέ».Τά δύο βιβλία διαφωτίζουν τό ένα τά άλ
λο. Σέ συνέντευξή του πρός τόν Φρεδερίκ Λεφέβρ ό συγγραφέας δήλω σε άνά- 
μεοα σέ άλλα ότι :  Μεταξύ τών θησαυρών πού άπειλούνται σήμερα, ή τέχνη
μού φαίνεται ένας πού κινδυνεύει τό περισσότερο. ” Λς μήν άφήσωμε νά πέσει 
στήν παρακμή ένα άπό τά μοναδικά μέσα πού μάς δίνονται όχι μόνο γιά νά 
παραστήσωμετή ζω ή  μαςμά άκόμα καί γιάνά τήν καταλάβομε καί νά τήν κάμο
με ν' άγαπηδεί».

*** Κατόπι άπό τό βιβλίο του γιά τόν Γκιγιωμ Άππολιναίρ ό Ούμπέρ 
Φαμπυρώ μάς δίνει καινούργιο άπάνω στό Στέφανο Μαλλαρμέ. Ό σ ο  κι’ αν 
ύ ποιητής αύτός έχει μελετηθεί άπό τόσους κριτικούς πού άπό τούς σπου
δαιότερους κι’  ό Ά λμπ έρ  Τιμποδέ, τό βιβλίο αύτό επαινείται τόσο γιά τήν 
κριτική του όσο καί γιά τή θέρμη καί τή διαύγεια μέ τήν όποία ό συγγρα
φέας μιλεϊ γιά τόν άριστοκρατικώτατο αύτό ποιητή.

*** Σ τό  τελευταίο βιβλίο τού Ά νρύ  ντέ Ρενιέ « Ό  Καιρός μου» σιλου 
έττες ζωντανές καί γεμάτες πληροφορίες γιά διάφορους λογοτέχνις πού συνα- 
ναστράφηκε : Περικλείνονται εικόνες τού Έ δμόν δέ Γκινγκούρ, τού Γκύ ντέ
Μοπασάν, τού Ά νατύλ Φράνς, τού Ό κ τά β  Μιρμπιύ, υοΰ Έ λεμίρ Μπούρζ, 
Τ εοδώρ ντέ Β ιζεβά, Φρανσίς Πουσκτεβέν κλπ.

*** Ό  νέος Ε λ βετός  κριτικός Μαρσέλ Πομπέ δημοσιεύει στις F re ib u r
ger  F orsch u n gen  zur K un st und L itteratur G eeeh ich te  (Φραϊβουργιανές 
έρευνες άπάνω στήνίστορίατής τέχνης καί φιλολογίας Βερολΐνο)τόμοάπάνω στή 
ζω ή  καί τό έργο τού Μ αρία Ράϊνερ Ρίλκε τιτλοφορούμενο eR ïn er M aria 
R ilk e . W an del in seinergeistes h a ltu n g» (Ράϊνερ Μ αρία Ρίλκε— Περιπλά
νηση μέσα στήν πνευματική του κατάσταση).

Ό  κριτικός πού έπαινιέται τό βιβλίο του ξεχωρίζει σέ τρεις περιόδους 
τή ζω ή  καί τό έργο τού διάσημου ποιητή. Ή  πρώτη περίοδο φτάνει άπό τά 
πρώτα του ποιήματα L eben  und L ied er (Ζωή καί τραγούδια) καί φτάνει π ε
ρίπου ώ ς τά 1903. Στή  δεύτερη περίοδο πού φτάνει έω ς τά 1911, κυριώτερο 
γεγονός είναι ή γνωριμία τού ποιητή μέ τό γλύπτη Ροδέν πού τού εξάσκησε 
μεγάλη επιρροή. Ή  τρίτη περίοδο φτάνει έως τό θάνατο τού Ρίλκε.

Κατάτή διάρκεια αύτής ό ποιητής δίνει τ ’ άρμονικώτερα έργα του όπου 
ή μουσικότητα φτάνει στό κατακόρυφο.


