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ΧΩΡΙΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

'Η  άνοιξη φέτος φαίνεται νάναι πιο σπάταλη από κάίΐε άλλη 
χρονιά. Μά εγώ είμαι θλιμμένη, γλυκειά μου Βέρουχσκα. Θλιμ
μένη, βαθειά λυπημένη, σά νάκαμα μια σημαντική πράξη τής ζωής 
μου μέ τόν χειρότερο τρόπο.

Στό παράθυρό μου στην πολυκατοικία που ζώ, μέσα σέ μια 
μποτίλια μέ σπασμένο λαιμό, βρίσκεται ένα μικρό μαραμένο κλω
νάρι πασχαλιάς. 'Ε γώ  τό ’φερα χτές.

Κι’ δταν γυρίζω τά μάτια μου σ ’ αυτή τή μποτίλια, δέν ξέρω 
γιατί μουρχεται νά κλάψω. Θά πάρω κουράγιο καί θ ά  σου διηγηθώ 
τί συνέβη...

Δέν είναι πολύς καιρός πού γνώρισα ένα συνάδερφο φοιτητή 
μιας άλλης σχολής. ’ Αμέσως έχασα κάθε συναίστημα ντροπής, δπως 
τ’ αρέσει νά λέη... Μακρυά είναι πιά ή θλίψη γιά τή χαμένη παρ
θενιά μου, κι’ οί τύψεις γιά τό πρώτο μου αυτό πέσιμο, αλλοίμονο, 
ακόμα μακρΰτερα... Κι’ δμως νοιώθω μέσα μου μιά απροσδιόριστη 
θλίψη ένα σαράκι πού μέ τρώει βασανιστικά.

Θά σου εξιστορήσω σέ λίγο μ’ δλη τήν «άδιαντροπιά» μου, 
πώς ήρθαν τά πράμματα. Μά πρώτα θέλω νά σου κάμω μερικές 
ερωτήσεις. "Οταν γιά πρώτη φορά πήγες μέ τόν Παύλο, δέν ένοιω
σες τήν επιθυμία τό πρώτο σου ερωτικό δόσιμο νάναι μιά γιορτή, 
αυτή ή μέρα τής αγάπης σου νά ξεχωρίζη κάπως από τις άλλες συνη 
θισμένες μέρες... Δέ σκέφτηκες ποτέ πώς γιά τήν πρόίτη αυτή 
ανοιξιάτικη γιορτή σου θάταν προσβλητικό νά περπατάς, λόγου 
χάρη, μέ λασπωμένα παπούτσια ή μέ κουρελιασμένη μπλούζα... Σέ 
ρωτώ γιατί ό δικός μου κύκλος έ'χει διαφορετικές ιδέες γι’ αυτά τά 
πράμματα. Κι’ εγώ δέν είμαι τόσο γενναία πού νά σκέφτωμαι καί 
νά δρώ σύμφωνα μέ τά δικά μου αίστήματα. Πάντα μου καταβάλ
λω μεγάλη δύναμη γιά νά μ ή φερθώ  σάν τούς ανθρώπους πού σέ 
τριγυρίζουν εσένα. Οί δικοί μας εδώ άντικρύζουν μέ νεανική περι
φρόνηση κάθε ομορφιά, τάξη καί πάστρα, είτε στά ρούχα τους, είτε 
στό σπίτι πού ζούνε... Στήν κοινή κατοικία μας ή βρώμα βασιλεύει 
παντού' ακαταστασία, σκουπίδια, άστρωτα κρεββάτια... Στά περβά
ζια τών παραθυριών αποτσίγαρα καί κομ( ιτια ξύλα μέ κολλημένες
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απάνω τους μισοξεσκισμένες αγγελίες για προσεχείς συνεδριάσεις. 
Καί κανένας μας δεν προσπαθεί να έξωραΐση αυτό τό φτωχό δια
μέρισμα. Τώρα ακούστηκε κιόλας, πώς θά μάς πάνε σ ’ άλλο μέρος, 
πού θάναι, ασφαλώς χειρότερο καί μάλιστα προμελετημένα κι’  επί
τηδες καταστρεμένο. Μέ λίγα λόγια, νι:ρεπόμαστε να φανούμε πώς 
δίνουμε σημασία σέ τέτοιες μπαγκατέλλες ένα ω ραίο καθαρό σπι
τάκι πού ό δροσερός αέρας θά  κυκλοφορούσε άνετα μέσα σ ’ αυτό. 
Κι’  όχι γιατί έ'χομε τόσο σοβαρές δουλειές, πού νά μη μάς μένει 
καιρός νά πάρουμε ανάσα, μά γιατί πρέπει νά περιφρονοΰμε κάθε 
τι πού σχετίζεται μέ την ομορφιά... Καί γιατί τάχα; Δέν ξέρω. Κ ι’ 
είναι ακόμα πιό περίεργο, γιατί ή κυβέρνησή μας, κυβέρνηση από 
προλετάριους καί φτωχούς, καταβάλλει κάθε προσπάθεια καί ξο
δεύει μεγάλα ποσά, γιά νά έξωραΐση τά πάντα. ’Έκαμε πάρκα καί 
ανθόκηπους, πού παρόμοιους δέν είχαν ποτέ κάμει οί φιλελεύθεροι 
κι’ οί καπιταλιστές, πού καυχόντουσαν δα πιος αγαπούσαν τόσο την 
κομψή κι’ όμορφη ζωή. Ή  Μόσχα ολόκληρη λάμπει από πάστρα, 
τά σπίτια είναι κατάλευκα καί τό Πανεπιστήμιό μας, πού έναν ολό
κληρον αιώνα, στο παληό καθεστώς, ήταν έ'να ερείπιο, γίνηκε τό 
ωραιότερο κτίριο τής πολιτείας. Κι’ εμείς νοιώθουμε άθελά μας μιά 
περηφάνεια γιά την ομορφιά του. Κι’  όμως στην εσωτερική ζωή 
μας, μέσα σ ’ αυτούς τούς τοίχους, πού τό κράτος τούς έκαμε και
νούργιους, βασιλεύει ή βρώμα κι’ ή αταξία. Νέοι καί νέες τρέμουνε 
περισσότερο από κάθε τι, νά μή δώσουν τήν εντύπωση, πώς θέλουν 
νά περάσουν γιά ευγενικοί καί κομψοί... Μιλούν μέ εξεζητημένη 
οικειότητα, μέ απότομο ύφος, άλληλοχτυπούμενοι στις πλάτες... Δια
λέγουνε τις χυδαιότερες λέξεις, μιλούνε στή γλώσσα τών πεζοδρο
μίων κι’ άκούς συχνά μεταξύ τους τις πιό ελεεινές εκφράσεις. 05 
φοβερώτερες βρισιές παίρνουν τήν πράιτη θέση στήν κουβέντα μας. 
Κι’ αν κάποτε μερικοί φοιτητές— πολύ λίγοι βέβαια— τύχη νά δια- 
μαρτυρηθοΰνε γι’ αυτούς τούς τρόπους, τ ’ αποτέλεσμα είναι χειρό
τερο. ’Αρχίζουν επίτηδες πιά νά μαθαίνουν στούς «αδαείς» τήν 
ωραία μητρική γλώσσα, πού τούς εξοργίζει. Μόνο οί χυδαίοι τρόποι 
κι’ ό κυνισμός χωρίς όρια προκαλούν τον έπαινο καί τό θαυμασμό.

’Ί σ ω ς  όλα τούτα νά συμβαίνουν, γιατί φτωχοί διάβολοι καθώς 
είμαστε, δέ μπορούμε βέβαια νά ντυθούμε μέ κομψά καί ωραία φ ο
ρέματα κι’ έτσι κάνουμε, τάχα, πώς δέ μάς καίγεται καρφί γιά 
δαΰτα. ’Ίσω ς πάλι, γιατί εμείς, στρατιώτες τής Ε πανάστασης, τί 
δουλειά έχομε μέ τρυφερότητες καί λυρισμούς...

Κι’ όμως, αν αληθινά είμαστε στρατιώτες τής Επανάστασης, 
πρώτα απ ’ όλα έχομε καθήκον νά μιμούμαστε τήν κυβέρνησή μας, 
πού προσπαθεί νά κάμη ωραιότερη τή ζωή όχι τόσο γιά τήν ομορ
φιά, όσο γιά τήν πάστρα καί τήν υγεία. Θάταν καιρός ν ’ άφήσου- 
με πιά τό χαριτωμένο ύφος τών στρατώνων...Μ ά τό ξέρεις καλά, 
πώς οί περισσότεροι προτιμούν νά ζούν έτσι. ’Ά ς  άφήσουμε κατά 
μέρος τούς άντρες. Κι’ οί γυναίκες μας δέν πάν πίσω. Δέν είναι 
καθόλου δυσαρεστημένες μ’ αυτή τή γλώσσα, πού τούς δίνει πιότε
ρη ελευθερία, χωρίς ν ’ άπαιτή καμμιά ιδιαίτερη προσωπική τους
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προσπάθεια. ΚΤ αυτή ή περιφρόνηση γιά κάθε ωραίο, καθαρό καί 
γερό, είναι πού δίνει στις ιδιαίτερες σχέσεις μας κείνη τή χυδαία 
νεανικότητα, τήν αδιαφορία καί τό φόβο γιά κάθε τρυφερή κι’  αί- 
στηματική εκδήλωση απέναντι στις γυναίκες. Κι’ όλα αυτά γιά νά 
μή ξεφύγουμε από τον τόνο τής άγραφτης ηθικής τού κύκλου

μ ας '" ·Γιά σένα στο ’Ωδείο, όλα είναι άλλοιώτικα. Συχνά μετανοιώνω 
πού πέρασα τά νειάτα μου στό Πανεπιστήμιο. Συχνά σκέφτομαι, 
τί θάλεγε ή μητέρα μου, ή φτωχή χωριάτισσα μαμή, πού μέ κύτταζε 
μέ δειλή θρησκευτική άφωσίωση, σάν ανώτερη ύπαρξη, άν τύχαινε 
ν’ άκούση αυτές τις βλαστήμιες καί ν’ άντικρύση τή λάσπη πού 
ζοΰμε. ’Αγάπη δέν ξέρομε τί είναι. ’Έ χομε μόνο σεξουαλικές σχέ
σεις. Γιατί λένε μέ περιφρόνηση, πώς ή αγάπη υπάγεται στήν «ψυ
χολογία» καί στή ζωή μας δικαίωμα έχει μονάχα ή Φυσιολογία. Τά 
κορίτσια συνδέουνται μέ τούς νέους γιά μιά βδομάδα, γιά ένα μήνα 
καί κάποτε, τυχαία, γιά μιά μόνη νύχτα...Καί κείνοι πού γυρεύουν 
στήν αγάπη κάτι παραπάνω από τή φυσιολογική σχέση, λογαριά-
ζουνται χλευαστικά γιά ανάπηροι ή ψυχικά άρρωστοι.

* **
Τί είναι επί τέλους; 'Έ νας συνηθισμένος φοιτητής μέ μπλέ 

πουκάμισο, μέ γιακά πάντα ξεκούμπωτο καί μέ ψηλές μπότες. Ρίχνει 
πάντα πίσω τά μαλλιά του μ’ ένα αδιάφορο κίνημα. Τά μάτια του 
τράβηξαν τήν προσοχή μου. "Οταν βρισκόταν μόνος περπατώντας 
στό διάδρομο δώθε κείθε, φάνταζε γεμάτος σοβαρότητα καί γαλή
νη. Μά σάν ανακατευόταν μέ τούςάλλους νέους, γινόταν,θαρρώ,υπερ
βολικά φασαριόζος. Συναισθανόταν τήν υπεροχή του ανάμεσα στά 
κορίτσια, γιατί’ ταν ωραίος κι’ ανάμεσα στ’ αγόρια γιατί’ ταν 
έξυπνος. Καί λές, πώς φοβόταν διαρκώς, μή δέν κρατού
σε μ’ αρκετό κύρος μπρος στά μάτια τών άλλων τή θέση 
του σάν αρχηγός. Μέσα του, τθάλεγες, είναι δυο ξεχωριστοί άνθρω 
ποι. Ό  ένας όλο σοβαρότητα, διανόηση κΡ εσωτερική δύναμη κι’  ό 
άλλος κοινός,έκνευριστικά ματαιόδοξος,πού τάρέσει νά δείχνη περισ
σότερη απ’ ότι νοιώθει περιφρόνηση σέ κάθε τί πού οί άλλοι εκτι
μούν. Καί σ ’ δλα αυτά πρόστεσετή θερμή του επιθυμία νά δείχνεται
πάντα πιό χυδαίος άπ’ ότι είναι στό βάθος.

Χθες γιά πρώτη φορά βγήκαμε κατά τό σούρουπο. Π άνω από
τήν πόλη ήταν κιόλας χυμένη ή βραδυνή γαλήνη. Οί ήχοι γινύντα- 
νε μαλακώτεροι, ή αύρα πιό δροσιστική κι’ από τά πάρκα ερχόταν τ ’
ανοιξιάτικο άρωμα τής υγρής γής.

— Πάμε σπίτι μου; Κατοικώ δίπλα...είπε.
— ’Όχι, δέν έρχομαι...
— Γιά τήν ετικέτα;
— Καθόλου...Π ρώτα δέν θέλω...κι’  ύστερα είναι τόσο ωραία 

έξω...
Σήκωσε τούς ώμους. Φτάσαμε στήν αποβάθρα καί μείναμε 

ακουμπισμένοι λίγο στά κάγκελα. Μιά μικρή άνθοπώλις ήρθε κον
τά μας. ’Αγόρασα ένα κλωνάρι πασχαλιάς καί περίμενε αρκετή ώρα
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νά μου δώση τα ρέστα...Αυτός ό'ρθιος μέ κύταζε μέ μισόκλειστα 
μάτια.

—-Δέ μπορείς νά κάμης χωρίς λουλούδια;
— Μ πορώ βέβαια...μά μέ τά λουλούδια είλ'αι καλλίτερα...
— Έ γ ώ  είμαι πάντα χωρίς λουλούλια κι’ όμως, -θαρρώ, δεν 

έπαθα τίποτα...είπε μέ ένα δυσάρεστο γέλοιο.
Μπροστά μας στεκόντουσαν δυο κορίτσια. Μια ολάκερη παρέα 

φοιτητές τά πλησίασε μέ κέφι καί τ’ αγκάλιασε. Αυτά ξέφυγαν από 
τά χέρια τους κι’ οί φοιτητές απομακρύνθηκαν γελώντας καί, γυρί
ζοντας πίσσ) τό κεφάλι τους, τά πείραζαν από τί) γωνιά τού δρόμου.

— Χάλασαν τό κέφι τών κοριτσιών, είπε ό συνομιλητής μου. 
Τίς πλησίασαν χωρίς πασχαλιές κι’ αυτές τώβαλαν στά πόδια...

— Μά τέλος πάντων, τί σάς έχουν κάμει οί φτωχές πασχαλιές 
καί τίς αντιπαθείτε τόσο; ριότησα.

— "Ολα τούτα τελειώνουν τό ίδιο...καί μέ πασχαλιές, καί χω
ρίς πασχαλιές. Γιατί λοιπόν οί πολυτέλειες αυτές;

— Μιλάτε έτσι, γιατί δέν αγαπήσατε ποτέ...
— Καί τί θά μου χρησίμευε;
— Μά τί’ ναι λοιπόν αυτό, πού ζητάτε απ ’ τη γυναίκα;
— Π ρώτα-πρώτα φτάνουν οί τσιριμόνιες...μίλα μου μέ τό σύ...

Γυρεύω άπ’ τή γυναίκα κάτι, πού, μά την πίστη μου, δέν είναι κα
θόλου μικρό...

— Νά σου μιλώ μέ τό σύ, δέ μπορώ...είπα. Δέ θά μοΰ ήταν 
ευχάριστο καθόλου νά μιλώ στον ενικό σ ’ δλο τον κόσμο...

Προχωρήσαμε πίσω από πολλές ανθισμένες γαρουφαλιές. Σ τά 
θηκα καί κάρφωσα στη μπλούζα μου ένα κλωναράκι από την ανοι
ξιάτικη πασχαλιά, πού κρατούσα.. Τότε μ’  ένα άξαφνο κίνημα μ 
άνασήκωσε τό κεφάλι καί θέλησε νά μέ φιλήση. Τον έσπρωξα...

— Δέ θ ές ;...Τ ό  ίδιο μού κάνει είπε ήσυχα.
— Ναί, δέ θέλω,.,Μ ιά πού δέν υπάρχει αγάπη, θά  σοΰ είναι 

τό ίδιο δποια γυναίκα κι’ αν φιλήσης.,.’Ά ν  μιά άλλη βρισκόταν 
στη θέση μου, θαχες την ίδια επιθυμία νά τή φιλήσης.

— Φυσικώτατα.,.άποκρίθηκε. Μά κι’ ή γυναίκα, θαρρώ, δέ φι- 
λεΐ μόνο ένα άντρα σ ’  δλη τή ζωή της...Τώρα καί λίγες μέρες γιορ
τάσαμε τούς αρραβώνες ενός φίλου μου. Ή  μνηστή του τον φιλού
σε μέ τήν ίδια ευχαρίστηση, πού άλλοτε φιλούσε κι’ εμένα...Κι’ αν 
τής λάχαινε καί κάποιος άλλος, θά φερνόταν τό ίδιο ευχάριστα καί 
σ ’ αυτόν...Κι’ δμιος αυτό δέν τούς εμποδίζει νά παντρεύουνται σή
μερα από αγάπη μέ συμβόλαιο καί μέ τά λοιπά κουροφέξαλα.

"Ολη μου ή ύπαρξη επαναστατούσε, καθώς τον άκουγα νά μιλή 
έτσι... Κι’ δμως μοΰ φαινόταν, πώς δέν τού ήμουν καί τόσο αδιά
φορη. Πόσες φορές δέ συνάντησα τό βλέμμα του, νά μ’ άναζητά 
ανάμεσα στούς πυκνούς ομίλους τών φοιτητών... Γιατί λοιπόν νά 
χαλούμε αυτό τό εξαιρετικό ανοιξιάτικο βράδυ, πού ή καρδιά έχει
ανάγκη από γλυκά, τρυφερά λόγια μ’ αυτές τίς κοινές καί δυσάρε
στες κουβέντες ;...

Τόν μισούσα.... Κείνη τή στιγμή περάσαμε πλάι από
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μιά κυρία καθισμένη σ’ ένα παγκάκι μέσ’ στο μισόφωτο. Είχε 
τό ένα πόδι πάνω στ’ άλλο, μέσα σέ μεταξωτές κάλτσες καί κάθε 
φορά πού περνούσε ένας διαβάτης σήκωνε τό κεφάλι της καί τόν 
κοιτούσε. Ό  σύντροφός μου τήν κοίταξε. Τού άνταπέδωκε τό κοί- 
ταγμα... Αυτός έκαμε μερικά βήματα κι’ ύστερα τής έρριξε πάλι ένα
βλέμμα... ’Έ νοιωσα κάτι νά μέ κεντά.

— "Α ς καθίσουμε δώ ... είπε πλησιάζοντας στο γειτονικό
παγκάκι.

Κατάλαβα πώς ήθελε νά καθίση εκεί, γιά νά κοιτάζη τή γυ
ναίκα... ’Έ νοιωσα μιά στενοχώρια μέσα μου... ήθελα νά κλάψω 
χωρίς νά ξέρω γιατί. Χωρίς νά καταλαβαίνω τί κάνω ε ίπ α :

— Δέν έχω δρεξη νά μείνω μαζί σου... ’ Αντίο... φεύγω.
Στάθηκε φανερά λυπημένος.
— Γιατί; Δέ σ’  αρέσει πού σού μιλώ ανοιχτά; Θάταν καλλίτερα

νά σέ ξεγελώ καί νά σού λέω ψευτιές;
— Λυπούμαι πού δέ νοιώθετε τά αισθήματα, κείνα πού δέ θά

είχαν ανάγκη από ξεγέλασμα...
— Τί νά κάμω ; είπε σά νά μήν κατάλαβε αμέσως τά λόγια

μου.
— ’Αντίο λοιπόν...
— Κι’ δμως τί κ ρ ίμ α !... πρόσδεσε κρατώντας γιά λίγο τό χέρι

μου μέσ’  τό δικό του.
Κ ρίμ α !... έπανάλαβε άφίνοντας απότομα τό χέρι μου. 
Διευθύνθηκε προς τό σπίτι του χωρίς νά στρέψη. Αυτό δέν τό 

περίμενα. Νόμιζα πώς δέ θάφευγε. Στάθηκα στή γωνιά τού δρόμου 
καί κοί-ταξα γύρω. Ή τ α ν  μιά μαγιάτικη νύχτα από κείνες πού, θαρ
ρείς, πώς δλα γύρω σου ζούν μιάν αιώνια ζωή. Στόν ουρανό, θα- 
μπωμένον από μιάν ωχροκίτρινη λάμψη, τ’ ολόγιομο φεγγάρι φάν
ταζε μέσα σ’  ανάλαφρα σύννεφα από μπαμπάκι. ’Αδιόρατα, διά
φανα χανόντουσαν μακρυά μέσ’ τό θαμπό μισόφωτο πάνω από τίς 
στέγες τών σπιτιών τών παλατιών καί τών πύργων τού Κρεμλίνου. 
Τά λιγοστά φώτα στούς θερινούς δρόμους έχαναν τή λάμψη τους
κάτω από τό φ ώς τού φεγγαριού.

Καί παντού στο σκοτάδι, κάτω από τά δέντρα καί στήν ολό
φωτη πλατεία τού πάρκου μπροστά στή Μητρόπολη, χαρούμενες 
παρέες από νέους, ζευγάρια ξεμοναχιασμένα, καθόντουσαν στά σκόρ
πια παγκάκια τού κήπου, κάτω από τά χαμηλά κυκλοφυτεμμένα 
δεντράκια καί τούς ιθάμνους από πασχαλιές. "Ακουγες κουβέντες καί 
γελοία, τρεμόσβυναν φωτίτσες από τσιγάρα κι’ έ'λεγες, πώς δλοι 
ετούτοι γύρω ήσαν κυριεμένοι από τήν απεραντοσύνη τής ολοζώντα
νης θερμής αυτής νύχτας καί πώς θάπρεπε, χωρίς νά χάσης λεφτό, 
νά ρουφήξης τό άρωμά της ηδονικά... Κι’ δταν εσύ δέ μπορείς νά 
βυθιστής σ ’ αυτή τή νύχτα, δταν μέσα σου νοιώθης τήν άδειοσύνη 
καί τήν έγκατάλειψη, δταν δλοι είναι ζευγαρωμένοι καί σύ μόνο 
μένεις μονάχη... τότε τίποτα δέ μπορεί νά γίνη χειρότερο καί θλι- 
βερώτερο.

Λίγα λεπτά προτήτερα ή παρουσία του μού ήταν αδιάφορη.



Μά από τή στιγμή πού είδα πώς κοίταξε έτσι κείνη τή γυναίκα, 
ένοιωσα έ'να ξαφνικό πόνο μέσα μου, μια ταραχή, τήν επιθυμία νά 
κλάψω, τό χάσιμο κάθε λευτεριάς μου καί δεν είχα ανάγκη από 
τίποτ’ άλλο, παρά από τούτο μονάχα: νά βρισκόταν μαζί μου...

Με λίγα λόγια-δέ μπορείς νά με κατακρίνης-μοϋ ήταν ανυπό
φορο νά νοιώθω, μέσα σ ’ αυτή τήν ανοιξιάτικη γιορτή, τον εαυτό 
μου τιμωρημένο καί παραρριγμένο ξέχωρα απ’ δλη τή γύρω φαιδρή 
χορωδία....

Χωρίς νά καταλάβω πώς, γύρισα πίσω καί πήρα γρήγορα τή 
διεύθυνση τού σπιτιού του.

** *
Βάδιζα γρήγορα - γρήγορα άπ ’ τό φόβο μήν αργήσω καί 

φύγει καί μείνω μονάχη. Λυπόμουνα προπαντός, γιατί κ ό 
πηκε τόσο ηλίθια ή συνάντησή μας καί πώς έδιϋίξα σχεδόν 
χυδαία από κοντά μου έναν άνθρωπο, χωρίς καμμιά προσ
πάθεια νά τον φέρω στον καλό δρόμο. Μιά σκέψη 
μούρθε στο νού, πώς, άρνούμενη μιά τέτοια προσπάθεια κά
νω κι’ εγώ τό ϊδιο πού κάνει δλος ό κύκλος μου, πού δε νοιάζε
ται καθόλου γιά τήν καλλιτέρεψή μας..,Κ ι’ αυτό σημαίνει, πώς θέ
λω νά πάρω τό καλλίτερο μέρος, χωρίς νά καταβάλω τήν παραμι
κρή ενέργεια.

Μπήκα στή σκοτεινή στοά ενός παληού πέτρινου σπιτιού άπ ’ 
δπου άναδινόταν ακόμα τό χειμωνιάτικο κρύο, παρ’ δλο τό θερμό 
καί μυροβόλο αεράκι τής μαγιάτικης νύχτας, από τούς μουχλιασμέ
νους τοίχους.. Ή τα ν  μιά από κείνες τις στοές, πού ακόμα καί σή
μερα βρίσκεις πολλές στή Μόσχα. Τζάμια κατασκονισμένα, από 
πολύν καιρό άπλυτα, σκεπασμένα εδώ καί κεΐ μέ σκισμένες αγγελί
ες, σκάλα πολύ βρώμικη, πλημμυρισμένη μέ σκουπίδια, αποτσίγαρα 
καί μουτζοιιρωμένη από λογής σχέδια κι’ επιγραφές μέ μολύβι. 
’Ασφαλώς δεν περίμενε νά μέ δή. Ή ταν  έτοιμος νά στρωθή στή 
δουλειά. Στον τοίχο ήταν ακουμπισμένο ένα στενό τραπέζι μέ καρ
φωμένες σανίδες, από κείνες πού μεταχειρίζουνται στις οικοδομές 
οί ελαιοχρωματιστές γιά νάραδιάζουν τις μπογιές τους. Π άνω από 
τό τραπέζι έ'φεγγε μιά ηλεκτρική λαμπίτσα, πού τό σύρμα της ήταν 
στερεωμένο στόν τοίχο μ’ ένα καρφί.

— ’Ά !  μά εσύ είσαι ήρωΐδα! φώναξε. ’Ασφαλώς άλλαξες γνώ
μη...τόσο τό καλλίτερο. Καί γελώντας σίμωσε κοντά μου καί μ ’ 
επήρε άπ’ τό χέρι...’Ίσω ς νάθελε νά τό φιλήση καί νά τό χαϊδέψη, 
μά δεν έκαμε μήτε τό ένα, μήτε τό άλλο...

— Μού ήταν πολύ δυσάρεστο πού μαλλώσαμε.,.κι’  ήθελα νά 
σβύσω αυτή τήν εντύπωση.

— Αέν υπάρχει τίποτα νά σβύσης.,.Στάσου νά βάλοί μιά σημεί
ωση στήν πόρτα, γιατί θά μπορούσε νάρθη κανένας...

Στάθηκε μπροστά στο τραπέζι, έγραψε δυο λόγια καί βγήκε, 
εγώ έμεινα μόνη στο δωμάτιο εξετάζοντας το μέ τό βλέμμα...

Ή  κάμαρη κείνη βρισκόταν στήν ίδια κατάσταση μέ τή σκά
λα...Στο πάτωμα άποτσίγαρα, παληόχαρτα, αχνάρια παπουτσιών καί

στούς τοίχους άπάνω ορνιθοσκαλίσματα μέ μολύβι καί νούμερα τη
λεφώνου. ΚΤ άνάμεσα στούς βροόμικους αυτούς τοίχους δπως και 
στή δική μας πολυκατοικία, άστρωτα κρεββάτια καί στά πατάρια 
τών παραθυριών άπλυτα πιατικά, μποτίλιες λαδιού, τσόφλια αυγών 
καί κατσαρόλες τενεκεδένιες...Αίστανόμουν μεγάλη στενοχώρια, για
τί δε μπορούσα νά σκεφθώ  τί θά τούλεγα, δταν θάμπαινε κΤ ούτε 
θάταν σωστό νά σωπάσω  πάλι, γιατί θάδινε στόν ερχομό μου μιάν 
αιτία πού δέν ήταν αληθινή...ΚΤ άξαφνα μοΰρθε στό νού μιά σκέ
ψη: Γιατί τάχα πήγε νά βάλη σημείωση στήν πόρτα..,Καί τί θά  
πείραζε, αν ερχόταν κανένας; Κατάλαβα μονομιάς καί στή σκέψη 
αυτή, τά μάτια μου θάμπωσαν καί ή άναπνιά μου πιάστηκε...Μ ’ 
άληθινό χτυποκάρδι καί μέ τεντιομένα τά νεύρα στά-θηκα στό παρά
θυρο. Θέλησα νά σηκώσω τις μποτίλιες άπ ’ τό περβάζι καί τά τσι- 
γαροκούτια γιά νά μπορέσω ν’ άκουμπήσω. Είδα πώς τά χέρια μου 
έτρεμαν... ΚΤ δμως τάβγαλα δλα καί στήριξα τό στήθος μου στό 
πατάρι. Ή  καρδιά μου χτυπούσε...Τ’ αυτιά μου, τεντωμένα, ζητού
σαν νά πιάσουν κάθε ψίθυρο πίσω από τή ράχη μου. ’Έ νοιωθα μέ
σα μου μιά προσδοκία, μιά νευρικότητα πού ποτέ άλλοτε δέν τήν εί
χα νοιώσει...Μού ήταν μόνο δυσάρεστο, πού οί καλλίτερες στιγμές 
τής ζωής μου, ή πρώτη μου ευτυχία, ή πρώτη μέρα τής αγάπης 
μου περνούσαν μέσα σ ’ αυτούς τούς βρώμικους τοίχους δίπλα σέ
πιατέλλες μ’ άπομεινάρια χτεσινοΰ φαγητού.

Σάν μπήκε, άρχισα νά τον παρακαλώ νά βγούμε έξω στόν αέ
ρα. Στό πρόσωπό του φάνηκε ή κατάπληξη καί τό πείσμα.

— Γιατί; Μόλις ήρθες από κεΐ...
"Υ στερα πρόστεσε μέ φωνή βιαστική:
— Τά κανόνισα νά μήν έρθη κανείς...Μή λές κουταμάρες, δέν 

θά  σ ’ άφήσω νά μού φύγης μέ κανένα τρόπο.
— Δέ θέλω νά μείνω.
—Νά τα μας πάλι! Μά τί έχεις λοιπόν; είπε σχεδόν άγανακτι- 

σμένος.Ή  φωνή του ήταν γρήγορη, νευρική καί τά χέρια του έτρεμαν, 
δταν θέλησε νά μέ κράτηση. Καί τά δικά μου έτρεμαν τό ίδιο καί 
ή καρδιά μου χτυπούσε σέ βαθμό, πού σκοτείνιαζαν τά μάτια μου... 
Μέσα μου δυο διαφορετικά αισθήματα πάλευαν' τό ένα από τήν 
ελευθερία και τή συγκίνηση, πού μούδινε ή αίσθηση, πώς είμαστε 
μονάχοι μέσα σέ μιά κάμαρα, πού κανείς δέ θάρχόταν καί τό άλλο 
από τή σκέψη, πώς τούτα δλα δέν εΠαι σωστά...Αυτά τά σιγοψιθυ- 
ρίσματά του σά νάταν κλέφτης ή νευρική του βιασύνη, ή έλλειψη 
τής συνηθισμένης του ψυχραιμίας κι’ αυτοκυριαρχίας!! Θάλεγε κανέ
νας, πώς δέ σκεφτόταν παρά πώς νά προλάβη πριν μπούν οί συγ- 
κάτοικοί του ...Ή  ελάχιστη διαμαρτυρία από μέρους μου τον έκανε 
ν’ άγαναχτή από ανυπομονησία. Ε μείς οί γυναίκες ακόμα καί στήν 
πιο δυνατή μας αγάπη δέ μπορούμε νά πάμε απότομα στήν πρά
ξη ...Α υτό γιά μάς είναι τό τελευταίο καί, πριν άπ’  αυτό, τήν πρώ
τη θέση παίρνει ό θαυμασμός γιά τον άντθρωπο, τό πνεύμα του, τό 
ταλέντο του, ή ψυχή του, ή τρυφερότητα τής καρδιάς του.,.Δέ ζη-
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τούμε ποτέ στή-ν αρχή τή φυσιολογική επαφή. Θέλομε καί κά'τι 
άλλο. Κ ι’ δταν αυτό δεν υπάρχει, ή γυναίκα, ύπακούοντας τυφλά 
στην ορμή τή; σάρκας αφήνεται νά παρασυρθή· τότες άντις ευτυχία 
κι’ ικανοποίηση ή ψυχή της γεμίζει από αηδία.

Κι’ ακόμα αισθάνεται τό συναίστημα κάποιου ξεπεσμού καί 
περιφρόνηση καί μίσος για τον άντρα, πού τήν έκαμε να τό δ; κι- 
μάση, τήν αίσθηση κάποιας βρωμιάς πού τής κάνει άποκρουστικό 
καί κείνον πού τή συμμερίστηκε μαζί της και στάθηκε ή αιτία της... 
"Ολα εκεί μέσα μ’ ενοχλούσαν πιά... Τάστρωτα κρεββάτια, τ ’ αύ- 
γότσουφλα στο παράθυρο, ή βρώμα καί προπαντός ή καθαρή επί
γνωση, πώς δλα τούτα δέν γίνονται δπως θάπρεπε...

— Δέ μπορώ νά μείνω εδώ... είπα σχεδόν μέ δάκρυα.
— Μά τί σού λείπει επί τέλους; "Ενα ωραίο περιβάλλον; ’Έ 

χεις ανάγκη από ποίηση;... Δέν είμαι βαρώνος, τί νά σού κ άμ ω ;... 
απάντησε μέ πείσμα πιά κι’  άγαναχτισμένος.

Κάποια αλλαγή θά σημειώθηκε στο πρόσωπό του, σ ’  αυτά του 
τά λόγια, γιοτί πρόστεσε αμέσως βιαστικά σά νάθε ε νά σβΰση τήν 
εντύπωση.

— ’Έ λα... μήν κάνεις έτσι... αλήθεια άκουσέ με... δπου νάναι 
μπορεί νάρθούν... Τελειωτικά πιά έπρεπε νά φύγω. Μά κι’ εγώ 
δπως κι’ αυτός ήμουν αιχμάλωτη πιά στή δυνατή σαρκική επιθυμία, 
πού ξυπνούσε μέσα μου ή ιδέα πώς είμαστε μόνοι σέ μιά κάμαρα... 
Καί τότες ξεγελώντας τον εαυτό μου έμεινα περιμένοντας ίσως πώς 
μπορούσε νά γίνη κάποια μεταμόρφωση.

— Στάσου... θ ά  σού ετοιμάσω λίγη ποίηση... είπε κι’ έσβυσε 
τή λάμπα.

Πραγματικά έτσι ήταν καλλίτερα... Τά μάτια μου δέν έπεφταν 
πιά στά κρεββάτια, στις μποτ.ίλιες τού λαδιού καί στ’ αποτσίγαρα 
στο πάτωμα. Πήγα στο παράθυρο σά χαμένη καί τού γύρισα τήν 
πλάτη. ’Έμεινε πίσω μου σιωπηλός μή γνωρίζοντας τί νά κάμη... 
‘ Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο, πού άκουγα καθαρά τούς χτύπους 
της' ήμουν ολόκληρη βυθισμένη σέ μιά δυνατή προσδοκία.

’ Επί τέλους ήρθε κοντά μου, στάθηκε δίπλα κι’ αγκάλιασε τό 
λαιμό μου κοιτάζοντας, ασφαλώς έξω από τό παράθυρο κι’ αυτός. 
Δέ μπορούσα νά γυρίσω νά δώ τή διεύθυνση τής ματιάς του... Τον 
ευγνωμονούσα γιατί μάγκάλιασε. Θά Ιπιθυμούσα νά μείνω έτσι γιά 
πολλή, πολλήν ώρα μέ τήν αΐστηση τού χεριού του γύρω στο λαιμό 
μιου. Μ ’ άρχισε κιόλας ν ’ άνυπομονή.

-—Λοιπόν, τί έπαθες; Θά μείνης εκεί γιά πάντα... είπε καί θά  
σκεφτόταν βέβαια, πώς ώρα μιέ τήν ώρα μπορεί νά γύριζαν οί σύν
τροφοι του κι’ εγώ θά στεκόμουν ακόμη έτσι στο παράθυρο. Καί
μέ τράβηξε από τό χέρι πρός τό κρεββάτι... Γύρισα πίσω μέ 
φρίκη...

— Φτάνει πιά... έλα... άς καθίσουμε δώ.
’ Εξακολουθούσα νά μένω εκεί μέ τήν πλάτη γΐ'ρισμένη κι’ ή 

μόνη απάντηση πουδινα στις προσκλήσεις του, ήτανε αρνητικά κου- 
νήματα τού κεφαλιού... Άπομιακρύνθηκε. Σωπάσαμε γιά μιά
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στιγμή. Στεκόμουνα πάντα στήν ίδια στάση καί περίμενα μέ καρ
διοχτύπι νά νοιάισω πάλι τά χέρια του στο λαιμό ή στούς ώμους 
μιου. Μά δέ μ’ αγκάλιασε διόλου, παρά προσπάθησε νά μ ’ απομα- 
κρύνη από τό παράθυρο μιέ δλο καί περισσότερη επιμονή κι’ ανυπο
μονησία.

•—Μά τί θέλετε λοιπόν; είπα κάνοντας ένα βήμα στή διεύθυνση 
πού μέ τραβούσε από τό χέρι... Ή  ερώτησή μου έγινε ασυναίσθητα 
σά νάθελα μέ τά λόγια μου νά τον κάμω νά μήν προσέξη, πώς μέ 
τά βήματά μου είχα κιόλας υποχωρήσει στή θέλησή του.

— Δέ θέλω τίποτα απολύτως... Μά άς καθίσουμε, αντί νά στε
κόμαστε έτσι.

Στάθηκα καί κοίταζα σιωπηλή στο μισόφωτο τής άδειας κάμα
ρας τά αστραφτερά μάτια του καί τά στεγνά χείλη του... Τήν ακα
ταστασία δέν τήν διάκρινα χάρις στο ευεργετικό σκοτάδι... Μπο
ρούσα νά φαντασθώ, πώς ή πρώτη μου ευτυχία, είχε τό περιβάλλον, 
πού τής άξιζε... Είχα ανάγκη από τρυφερότητα καί χάδια... ’Έ νοιω
θα τήν ανάγκη νά τον αίστανθώ κοντά μου σάν ένα δικό μου... 
πολύ δικό μου... Καί τότε δλα μπορούσαν νά γίνουν..

’Έκρυψα τό πρόσωπο μέσα στά χέρια μου κι’  έμεινα λίγο ακί
νητη. Φαινόταν στήν αρχή αναποφάσιστος. "Υστερα είπε ξαφνικά :

— Τί χρειάζεται νά μιλούμε... μόνο καιρό χάνουμε...
’Έ νοιωσα φρίκη σ’ αυτά τά λόγια κι’ οπισθοχώρησα ένα βήμα. 

Μά κείνος αποφασιστικά πιά καί μέ σταθερότητα μ’ άρπαξε από
τό χέρι λέγοντας.

— Μά γιατί διάβολε είσαι τόσο μυιγιάγγιχτη !
Κι’ ένοιωσα τότε νά μ’ άρπάζη στά χέρια του καί νά μ’ απο

θέτη στο πρώτο ξέστρωτο κρεββάτι πού βρήκε μπροστά του. Θά 
μπορούσε νομίζω νά μέ φέρη τουλάχιστο στο δικό του.,.Ά ντιστά- 
θηκα μιά στιγμή ζητώντας νά ξεφύγω από τά χέρια του καί νά ση
κ ω θώ ...μ ά  ήταν αργά.

Σ ά  σηκωθήκαμε, έτρεξε κι’ άναψε τή λάμπα.
— Δέ χρειάζεται φώς! φώναξα μέ θλίψη καί φρίκη.
Μέ κοίταξε παραξενεμένος, σήκωσε τούς ώμους κι’  έσβυσε πάλι 

τή λάμπα. "Υστερα, χωρίς νάρθη κοντά μου, άρχισε βιαστικά νά
φτιάνη τό κρεββάτι.

-— Πρέπει νά βάλουμε λίγη τάξη στο κρεββάτι τού Βάνκα. θ ά
μπορούσε νά μυριστή τί έγινε...

Σιωπηλή, χωρίς σκέψη καί αΐστηση, πήγα στό παράθυρο καί 
κοίταξα έξω. Είχε σκύτ(ιει στό πάτωμα δίπλα στό κρεββάτι γυρεύον
τας κάτι. "Υστερα ήρθε κοντά μου. ’Ά θ ελ α  ένας βαθύς στεναγμός 
ξέφυγε από τά στήθη μου, μά μέσα στό μισόφωτο γύρισα τό κεφά
λι μου σ’ αυτόν καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια νά διώξω τό βά
ρος, πού μέ πίεζε. Τούτεινα τά χέρια.

— Νά τις φουρκέτες σου, μοΰπε...έσπασα τό ραχοκόκαλό μου 
νά τις ψάχνω μέσ’ τό σκοτάδι...Γιατί τάχα νά καθώιιαστε χωρίς 
φ ώς; Μά είναι καιρός νά πηγαίνης' ή παρέα δπου νάναι θά φτά-

'  '  '  - -~ --------~  ' υ  ο ν ) ς ι  η ρ  Τ Γ Ι Γ / ___
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’Άρχισα νά βάζω τη ζακέτα μου σιγά-σιγά. Στεκόταν μπροστά 
μου και περίμενε νά ντυθώ, για νά μέ προβοδήση στο σκοτεινό διά
δρομο. Δεν αλλάξαμε λέξη πιά και σά ν’ άποφεΰγαμε νά κοιταχτού
με...Ό ταν  βγήκα στο δρόμο, περπάτησα λίγο μηχανικά χωρίς καμμιά 
σκέψη. Ά ξ α φ ν α  ' ένοιωσα κάτι μεταλλικό στο χέρι μου και ρίγησα 
από φόβο καί φρίκη' μά αμέσως θυμήθηκα, πώς ήταν οί φουρκέ
τες, πού μούχε βάλει στο χέρι. Τις κ ο ίταξα ...Ό ταν  πραγματικά 
φουρκέτες γιά τά μαλλιά...Τίποτ’  άλλο. Κρατώντας τις στο χέρι, 
σερνόμουνα προς τό σπίτι μου σαν άρρωστη κι’ εξαντλημένη από 
μακρύ δρόμο. Στο στήάος μου κρεμόταν ακόμα μαραμένο τό κλω- 
ναράκι τής πασχαλιάς.

Πάνω από την κοιμισμένη πόλη απλωνόταν ή ίδια νύχτα δπως 
καί δυο ώρες προτήτερα...Απάνω από τις πέτρινες πελιόριες οικο
δομές, φάνταζε τό φεγγάρι ανάμεσα από τ’ ανάλαφρα σάν ομίχλη 
συννεφάκια. Ό  ορίζοντας ήταν όμοια συννεφιασμένος καί θαμπός 
ψηλά από τις αναρίθμητες στέγες...Καί τό ίδιο άρωμα από τις αν
θισμένες μηλιές, τις πασχαλιές καί τό χόρτο, ήταν χυμένο στον αέρα...

Μετάφραση άπό τά Ρούσσικα ΣΟΦΙΑ Μ ΑΥΡΟ ΕΙΔΗ  ΠΑΓ1ΑΔΑΚΗ

Ο! Α Γ Α Π Ε Σ  Τ Ω Ν  Σ Τ Ι Χ Ω Ν

Φ αίνεται π ώ ς οί στίχοι μ α ς  π α ρ ’ δλ ο  δτι δέν ζοΟν, 
α ΐσθάνουνται, γι’ αυτά ά γ α π οΰ ν  άδ ιάκ οπ α  καί κλαΐνε. 
Έ μ ε ΐς  δέν ά γ α π ή σ α μ ε  τό σ ε ς  πού τραγουδοϋν 
καί δέν τις είπ αμ ε ποτές τ ό  λόγ ια  που αύτοί λένε.

Ά ν  αγ α π ού ν ε  οί στίχοι μ α ς ,—μά πρέπει ν ’ ά γ α π ο ΰ ν ,— 
θαχουν τήν ανταπ όκριση  βέβαιη σ τά  α ισθήμ ατα  τους.
— Δ έν  ε ίδα τε  σ τ ά  χέρια τους τό σ ες  πού τούς κρατούν, 
καί πρόθυμα στις ρίμες τω ν  δίνουν τά  σ τό μ α τά  τους ;

Ά  ! θ ’ άγ α π οΰ ν ε  οί στίχοι μ ας, κι’ ή άγ άπ η  θ α ν ’ αύτή : 
Δ έν  α μ φ ιβ ά λ λ ω .— ’ Α ρμονικά λόγια  π αραφ ροσύ νη ς, 
πού π ά ντα  τά  π αρεξη γεΐ μιά νέα πού άναζη τεΐ 
γιά τήν ζωή , ά κ α τά π α υ σ τα , τό α ίσθημ α  τής γαλήνης.

ΓΙΩ ΡΓΟ Σ Κ . Β Ο Γ ΙΑ Τ Ζ Η Σ
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Μ Ο Λ Υ Β Ι Ε Σ  Σ Τ Ο  Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ο

Ν ά τρέμ ω  σ ά ν  τό  φύλλο, 
σ ά ν  τ ’  ά σ τ ρ ο  τού  χειμώνα, 
καί ν ά χ ω  στήν κ αρδιά  μου 
τή λευθεριά καί μ ό ν α — ,

τον  ΤΗ χο πού μ άς διώχνει 
τόν π όνο ά π ό  τά  στήθη, 
καί φέρνει καί σφ αλ νά ει 
κι’ δ,τι βαθιά  γροικήθη.

Τ ό σπίτι μέ τ ά  δέντρα  
-τ ή ν  όμορφ ιά , τήν τ ά ξη — 

έπ όθ η σα  νά  ζή σ ω  
κΤ δλη τή μ έ σ α  π ράξη .

Δ έ  βρήκα μέχρι τώ ρ α  
π α ρ ά  σκιές μ ον ά χ α , 
γι’ α ύ τό  καί τ ρ α γ ο υ δ ο ύ σ α  
«τό  χ ρυ σοφ ώ ς σου  νάχ α  !»

Π οιός θέλει νά  πεθάνει ;

Κ αί τρέχ ω  νά π ρ ο λ ά β ω  
τόν ήλιο πριν νά  σβύσει, 
τή δ ό ξ α  του ν ά  λ ά β ω .

2

Μ ’ ένα  φτερό γραμ μ ένα  
στόν  άν εμ ο  δοσμ έν α  
— πουλί μή π ά ς  έκεΐ— ,

στή  θ ά λ α σ σ α  κοιμάται 
καί πιά δέ μ άς θυμάται, 
ψυχή μου ερημική !

Δ υ ο  μ αύρα  περιστέρια 
μοΰ δ ό σ α ν ε  σ τ ά  χέρια 
— κακό μου ριζικό— ,

τά  βή μ ατά  μου χ άνω , 
σ τό ν  κ ά βο  π α ρ α π ά ν ω  
θά  βρ ώ  τό μυστικό.

3

θ α λ α σ σ ο π ο ύ λ ι  !— σύντροφ ε τής δ ιπ λ ομ ον α ξιά ς  μ ου— 
ριγώ  κι’ ά ν α σ το χ ά ζο υ μ α ι τή βουερή ζω ή  μ ας, 
μέρες χρυσές, ό λ όχ ρ υ σ ες , σ τόν  ήλιο καί σ τ ο  κύμα.

Ν ερό πικρό, θ α λ α σ σ ιν ό , γιά λού σε τό  κορμί μου, 
νά  ν ιώ σ ω  μ έσ ’ στήν σρμη σου  μιά σκέψη πιο δική μου.

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  Δ Ρ ΙΒ Α Σ
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Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ

Τό μυθιστόρημα, όπως παραδίνεται στα χέρια των γενεών μας, 
φέρνει δίχως άλλο μαζί του ένα βαρύ παρελθόν. ’Ά ν  καί νεώτερο 
από τ ’ άλλα είδη του λόγου, παρουσίασε σχεδόν ταυτόχρονα, μέσα 
στό 19ον αιώνα, τόσες ξεχωριστές προσωπικότητες, άγγιξε τέτιες 
κορυφές, πού δύσκολο θά είπανε, προβάλοντας κανείς τήν ίδια 
προοπτική, νά φανταστεί για τό άμεσο μέλλον κάτι ανώτερο άπό 
τό ήδη συντελεσμένο. Ή  υπόθεση τού μυθιστορήματος ωστόσο 
άσχετα αν σέ χέρια αντάξια ή ανάξια εμπιστευμένη σήμερα, θά 
μπορεί βέβαια νά κριθεΐ μέσα στό πλαίσιο τής εποχής μας γιατί, σέ 
τελευταία ανάλυση, ή άνθηση ενός λογοτεχνικού είδους οφείλεται 
στή συνδρομή ορισμένων ατομικών εξαιρέσεων πού, μέ τήν ανα
πάντεχη τους έλευση καί τή ρωμαλέα πρωτοτυπία, ανοίγουν και
νούργιους ορίζοντες καί προεκτείνουν τις αισθητικές δυνατότητες 
πρός κατευθύνσεις ώς χτές ανυποψίαστες άπό τό πλήθος. Τό «ιστο
ρικό» λοιπόν πρόβλημα τού μυθιστορήματος δέν τίθεται, δέ μπορεί 
νά τεθεί, σοβαρά.

"Ομο^ς εκείνο πού προβάλει επιταχτικό, σήμερα περισσότερο 
άπό κάθε άλλη φορά, είναι τό αισθητικό του πρόβλημα, πού άλη- 
θινά πολύ λίγο μελετήθηκε άπό τούς συγχρόνους.

Ό  βαρύτερος κλήρος τού μυθιστορήματος είναι ή τρέχουσα 
αισθητική του: ό ρεαλισμός.

01 Γάλλοι, πού άγάπησαν πάντα τή συστηματοποίηση καί τήν 
μ’ όποιαδήποιε θυσία κατάταξη, έστω καί σέ βλάβη τής ουσίας, 
ζήτησαν σέ κάθε νόημα νά κολλήσουν εκείνο πού ό G ide ονόμαζε 
«ετικέττα». "Ο,τι κάτω άπό άλλους ουρανούς έπαιρνε τήν αγνή 
μορφή τού αυθόρμητου καί τού άσύνειδου, στή Γαλλί < άποστειρω- 
νότανε πάντα, γιά νά συμπιεστεί τελικά σέ δείγμα καί νά ταξινο
μηθεί. Τό ίδιο ό ρεαλισμός. "Εγινε σχολή, δόγμα, μανιφέστο. ”Αν 
δμως έχανε έτσι άπό τήν αγνότητά του, κέρδιζε γιά μιας σ’  ενάργεια. 
Έ παιρνε τήν άνάγλυφη μορφή του, αυτήν πού μπορεί νά χρησιμο
ποιηθεί καί σήμερα γιά πρότυπο. Ταξινομήθηκε καί κλείστηκε σέ 
γυάλα. Σ ’ αυτό οφείλεται κι’ ή θανάσιμή του στατικότητα.

'Ο  ρεαλισμός σήμερα είναι στατικός.
Ό  δεκατοέννατος αιώνας έβλεπε νά προβάλουνε μαζί, άπό τρία 

διάφορα σημεία τού ορίζοντα, τρεις μεγάλες μορφές συγγραφέων : 
Στήν ’Αγγλία ό Ντίκενς, στή Γαλλία ό Μπαλζάκ, στή Ρωσσία ό 
Ντοστογιέφσκι. 'Η  σύμπτωση δέν είναι δίχως σημασία. ’ Αν θά 
ήθελε κανείς νά εξηγήσει, σέ πρώτο βαθμό, τήν υποτιθέμενη αισθη
τική τους συγγένεια, δέ θάπρεπε νά παραβλέψει τήν εποχή εκείνη 
καί τό πνεύμα της. Δέ θάπρεπε νά λησμονηθεί άκόμη πώς, αν ό 
δεκατοέννατος αιώνας στάθηκε μιά στιγμή ιστορική γιά τό μυθι
στόρημα, δέν είναι καί ή μόνη. Οί ρίζες βυθίζονταν σέ προγενέστε 
ρους καιρούς, άναζητήσεις άκόμη ευτυχώς άσνστηματοποίητες, καί 
οί κλάδοι υψώνονταν απλωτά πρός τις άκόμη άραιές σφαίρες ενός
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αίσιου μέλλοντος. 'Η  χρονική σύμπτωση τών τριών μεγάλων φαι
νότανε πώς θά εξαντλούσε ωστόσο τή δυναμικότητα τού νέου είδους, 
όπως ή εποχή τών τριών μεγάλων ελλήνων τραγικών έκλεινε τήν 
ιστορία τής τραγωδίας. Ή  πρόληψη, άνομολόχητη μολαταύτα, δέν 
είναι ξεπερασμένη. 'Υπάρχει καί σήμερα καί σ ’ δσους θά παραξε
νεύονταν γιά τόν τέτιον ισχυρισμό δέ θά είχα παρά νά υποδείξω 
τήν πιο έκδηλη καί πιεστική μορφή της: Τό δόγμα τού ρεαλισμού.

Τό μυθιστόρημα μοιάζει σήμερα, γιά τή μέση καί τή νότια 
Ευρώπη, υποδουλωμένο οριστικά στήν πσράδοση τού ρεαλισμού.

Πολύ μακρυά θά οδηγούσε ή έρευνα τού άν άνήκουν στόν άτό- 
φιο ρεαλισμό οί τρεις κορυφαίοι τού μυθιστορήματος. Γιά τόν 
Ντοστογιέφσκι ειδικά ό Μπερντιάεφ έγραφε μερικές άπό τις βαθύ
τερες σελίδες του γύρω άπό τό ερώτημα άν ό συγγραφέας τών «Κ α- 
ραμάζωφ» είναι ρεαλιστής. Σάν έμμεση άπάντηση θά μπορούσε νά 
χρησιμιέψει ό άφορισμός του πώς: «τά μυθιστορήματα τού Ντοστο- 
γιέφσκι δέν είναι καθαυτό μυθιστορήματα : άποτελούν μιά τ ρ α 
γ ω δ ί α " .  ΚΤ άλλού : «ό  Ντοστογιέφσκι είναι συγγραφέας τραγι
κός». Τό ίδιο άλλωστε σημείωνε καί ό Jaloux μέ τήν παρατήρηση 
πώς οί κυριώτερες σκηνές τού Ντοστογιέφσκι είναι διάλογοι. ’Αλη
θινά' περισσότερο άπό τήν παρατήρηση τού συγκεκριμένου καί τήν 
άκριβή άπόδοση τής ζωής, εκείνο πού άποτελεΐ τό χαρακτηριστικό 
τών Ντοστογιεφσκικών έργων είναι ή υψηλή άτμοσφαϊρα τής τρα
γωδίας πού τά περιβάλει κι’ δπου οί τύποι, δαιμονιακά γιγαντωμέ
νοι, κινούνται σάν σκοτεινά φαντάσματα μέσα στήν πύρινη άνταύ- 
γεια τής κόλασης. Οί ήρωες είναι τραγικοί, δηλαδή δοσμένοι μέ 
φαντασία έξυψωτική, άνεβασμένοι στούς κοθόρνους. Ό  ίδιος 
Μπερντιάεφ παρατηρεί πώς συχνά είναι μελλοντικοί, άνύπαρχτοι 
στήν ίδια τους εποχή, δπως οί ήρωες τών «Δαιμονισμένων» πού 
έχουν τή σημασία τής προφητείας... ’ Αλλά καί γιά τόν Ντίκενς, 
δπου τό συναισθηματικό στοιχείο πρωτεύει, θά  μπορούσε νά κάνει 
κανείς άνάλογη παρατήρηση καί νά τονίσει πώς ή υποκειμενικό
τητα τού συγγραφέα δίνει περισσότερο τόν τόνο στό περιβάλλον του 
παρά ή νηφάλια κι’ άντικειμενική άντιγραφή. Μά προτιμότερο ά
κόμη θ ά  εΐτανε ν’ άγγίξει κανείς τό ζήτημα κατευθείαν στήν καρ
διά, δηλαδή στή δογματική του άποψη. Τήν τελειότερη δυνατή 
άπόδοση τής πραγματικότητας. Τής εντύπωσης, μάλλον, πού έχουμε 
άπό τήν πραγματικότητα. Γιατί αυτός είναι ό πιο άπλουστεΐ'μένος
καί πιό... κυνικός ορισμός τού ρεαλισμού.

*  *
*

'Η  «πραγματικότητα» είναι μιά εφεύρεση τού δεκατοέννατου 
αιώνα.

Οί πατέρες μας τής περασμένης εποχής είχανε παίξει, σέ ορι
σμένη στιγμή, έ'ναν άληθινά πολύ άστεΐο ρόλο. Ουσιαστικά δ μεσαι- 
ώνσς τελεύανε στά πόδια τους. Μπαίνοντας άκόμη μισονυσταγμένοι 
στήν καινούργιαν εποχή καί πατώντας τό φωτισμένο κατώφλι της, 
παρουσίαζαν τήν κωμικήν ό'ψη άνθρώπων παραζαλισμένων άπό το 
ξαφνικό φώς. Μά ή αναπάντεχη φώτιση δέν ήτανε καμωμένη γιά
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νά τούς πτοήσει. Ό  εγωισμός, τό ματαιόδοξο φιλότιμο, κρύβονταν 
προσεκτικοί στην ψυχή τους κι5 έτσι, ενώ δεν είχαν ακόμη προλάβει 
νά ξεθαμπωθούν, ξιππάζονταν κιόλας πώς είναι παιδιά τοΰ φωτός!.. 
"Ολα τά ατένιζαν κατάματα, με θράσος καί περιγέλιο. Το πρόβλημα 
τοΰ κόσμου γι’ αυτούς ειχε οριστικά λυθεί.Κουρέλια κοίτονταν οί φοβε
ρές σκιές τριγύρω άφοΰ τό μυστήριο φωτίστηκε! Ό  γαλάζιος ουρα
νός, πού ένέπνεε ως χτές τούς ανόητους ποιητές, δέν εΐτανε παρά... 
όζον ! («"Ως κι’  αυτό τό γαλάζιο τ ’ ουρανού δέν είναι παρά όζον» 
λέει απελπισμένος ό τόσο άντιρεαλιστικός ωστόσο Νάγκελ των «Μ υ
στηρίων».) Φαντασθείτε φάρσα! ’Ά λ φ α  ιδιότητες, βήτα ειδικόν 
βάρος κ.λ.π.

’Έγινε τότε μιά τεράστια αναθεώρηση. ’Αξίες γυμνώθηκαν α 
τιμωτικά, σύμβολα χλευάστηκαν καί σ’ δλο τό ιερογλυφικό κείμενο 
τοΰ κόσμου εφαρμόστηκε ένα σύστημα έπισταμένης μετάφρασης. Οί 
συμβολικές λέξεις άντικαταστάθηκαν μ’ επιστημονικούς δρους. Τά 
νοήματα μέ τύπους. Οί ιδέες μ’ εξισώσεις μαθηματικές. ’Έτσι μα- 
σκαρεμένος ό κόσμος παρουσίαζε ξαφνικά μιά πολύ γελοία όψη. Οί 
πρόγονοί μας γέλασαν θριαμβευτικά εις βιτρος του. "Υστερα μάς 
τόν παραδώσανε στά χέρια μέ την αυστηρήν εντολή νά τον φυλά
ξουμε άτόφιον. Τούς υπακούσαμε.

'Ο  εικοστός αιώνας μπήκε δίχως ουσιαστικές φιλοδοξίες. Ή  
φλόγα του, ό πρόωρος αναρχισμός του, δέν εΐτανε παρά πόζες νεα
νικού αισθηματισμού. Στο βάθος, σά γνήσιος γυιός τού πατέρα του, 
άν αναδευόταν επαναστατικά τό έκανε μέσο στο αυστηρό πλαίσιο, 
τό άποπνιχτικό, πού τού είχανε τάξει. Ν ωθρός αιώνας, αδιάφορος. 
Ό  σάλος τού πολέμου, αυτός τούτος, δέν ισχυσε νά τόν ξυπνήσει. 
Χρησίμεψε απλά καί μόνο γι’ αφορμή νά επιβεβαιωθούν αβασά
νιστα οί πατροπαράδοτες απόψεις καί νά βαλθούν σέ άμεση εφαρ
μογή. Πίστη δέν υπήρχε πρωτότυπη, έλειπαν οί προσωπικές κατευ
θυντήριες ιδέες. Ό  εικοστός αιώνας δέν δημιούργησε. Έξετέλεσε. 
Φέρνει καί σήμερα, στο ρυτιδωμένο του μέτωπο, τή σφραγίδα τής 
δουλοπρέπειάς του.

'Ωστόσο θά εϊταν άδικο νά ισχυριστεί κανείς πώς μέσα στήν 
απελπιστικά μονότονη τούτη μάζα δέν υπήρχαν κ’ οί λιγοστές εξαι
ρέσεις. Εϊταν άνθρωποι, είναι μάλλον, ποή βάζουνε στον εαυτό τους 
δειλά, ερωτήματα δευτεροβάθμια, βαθύτερα καί ριζικότερα από τις 
λύσεις πού τούς είχανε κληροδοτήσει έτοιμες. Ό  ουρανός είναι 
«δζον» λένε οί δύσπιστοι, μά τό δζον τι ε ί ν α ι  ; Δέν τό λένε 
μεγαλόφωνα, μά σάν τό τολμούνε παίρνουν τήν αποστομωτική απάν
τηση πώς τό δζον ε ί ν α ι  «δραστική μορφή τού οξυγόνου...» Ζ α ρ ώ 
νουν ίσως στή γωνιά τους μά δέν πείθονται. Δέν έχουν, αυτοί, τήν 
σωτήρια κ’ ησυχαστικήν ικανότητα νά παίρνουνε τις ιδιότητες γιά 
ουσία. Ξέρουνε πώς οι λέξεις διευκολύνουν, συμβολίζουν, συστημα
τοποιούν, μά δέν εξηγούν. ’Όχι, τό δζον δέν είναι δραστική μορ
φή τοΰ οξυγόνου. Τό όξυγόνον τί είναι; « ’Αέριον άχρουν, άο- 
σμον...»’ Ιδιότητες, ιδιότητες. 'Η  επιστήμη παρατηρεί, μά δέν εξηγεί.

Γιά τούς δύσπιστους ή λύση τοΰ κοσμικού αινίγματος δέν είναι
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εργαστηριακή.
Ή  πραγματικότητα είναι πλάσμα εργαστηρίου.
Τήν υπόθεση τού ρεαλισμού άναλάβαιναν νά υποστηρίξουν 

ευτυχώς όχι επιστήμονες μά διανοούμενοι καί καλλιτέχνες. Ή  τάξη 
αύτή είναι ή μόνη πού έχει τό προσόν νά προδίνει σχεδόν πάντοτε 
τήν πίστη της. Μέσα στήν καρδιά τής καινούργιας αισθητικής οί 
μύστες πρόδιναν τήν ιδεολογία. Περισσότερο από αισθητική ωστόσο 
ό ρεαλισμός είναι κοσμοθεωρία, κι’ αύτή είναι ή πρώτη, καί βα
σική, καλλιτεχνική αντινομία του. Ό  νατουραλισμός, πού γιά τόν 
απλοϊκό έξτρεμισμό του θά μπορούσε νά θεωρηθεί σάν ό... ρωμαν- 
τισμός τού ρεαλισμού, δέν κατόρθωσε νά πειθαρχήσει τούς οπαδούς 
του. Ό  Μωπασσάν, σ’ ένα πρόλογό του πού είναι πιά ιστορικός, 
έγραφ ε : ποιά είναι ή πραγματικότητα; Ό  καθένας μας έχει τή 
δική του καί ή δική μου δέν είναι δική σας, καί έτσι καθεξής. Ό  
Φλωμπέρ άρνήθηκε πάντα τήν υποταγή του στο νατουραλιστικό 
δόγμα καί στάθηκε στο βάθος ένας πικρόχολος ρωμαντικός, δσο κι’ 
ό στυγνός Μεριμέ. "Ομως, ο,τι θεωρείτσι σήμερα «πραγματικότητα» 
είναι κάτι περισσότερο συγγενικό μέ τό νατουραλιστικό παρά τό 
κυρίως ρεαλιστικό ιδεώδες. Ό  ρεαλισιτός βγήκε από τά σπλάχνα 
τοΰ ρωμαντισμοΰ καί συγχίστηκε ουσιαστικά μαζί του. Ό  αιώνας 
εκείνος ά'ρχιζε κιόλας από τά μέσα του νά στρέφεται προς τό ρα- 

. σιοναλισμό, μόνο πού, στά πρώτα χρόνια, τό συναίσθημα διαφέντευε 
πολυθόρυβα τύν υπεροχή του. Ή  χαλάρωση τής ορμής του αποξή
ρανε αστραπιαία τήν ατμόσφαιρα. Ό  επιστημονισμός ξυπνούσε στο 
μεταξύ μέ τό υλιστικό θεώρημα γιά σημαία, φοβερίζοντας νά γρά
ψει τή λέξη «τέλος» κάτω από τό κεφάλαιο τών ανθρώπινων ανα
ζητήσεων καί τών ονείρων. (*)

Ή  «ατομική» πραγματικότητα, όπως τήν τοποθετεί ό Μ ω 
πασσάν, δέ θά εϊταν αρμόδια καί μόνη νά λύσει τό πρόβλημα τού 
άντικειμενισμού. 'Υπάρχει ένα σημείο όπου οί αντιλήψεις γιά τήν 
πραγματικότητα συμπίπτουν καί δίνουν τήν κοινή δσο κι’ έπιπό- 
λαιαν εικόνα τής μορφής τού κόσμου, πού έχουμε. (2) 'Η  εικόνα 
αύτή δέν είναι ωστόσο εντύπωση άμεση από απροκατάληπτη θ εώ 
ρηση. Είναι ε ρ μ η ν ε ί α ,  δοσμένη σύμφωνα μέ ορισμένο λογικό 
σύστημα. Στο μέτριο επίπεδο αύτό συνωπτίζονταν οί θεωρητικοί 
τοΰ ρεαλισμού, περιορίζοντας τις φιλοδοξίες τους στήν αντιγραφή 
τής κοινής θεώρησης καί βαθμολογόντας τήν επιτυχία τους μέ τή 
μονάδα τής κοινής αντίληψης. ’Αγνοούσαν πώς, καθρεφτίζοντας 
τήν πραγματικότητα, δέν κάνουν άλλο παρά νά καθρεφτίζουν τόν 
ίδιο τους εαυτό, τή θεώρηση δηλαδή πού δημιούργησαν μέ τήν 
κοσμοερμηνεία τους. Τό δραμα τής ζωής, μεταφερόμενο από κεί

(1) Αυτή είναι ή πορεία του στή μεγάλη της γραμμή. 'Ωστόσο, ενα άλλο 
ρεύμα, αθόρυβο κι1 αγνό άπό κάθε φανφαρονισμό, ξεκινώντας από τό Γερμα
νικόν ιδεαλισμό, περνούσε μέσον τοΰ Χόφφμαν στόν Πόου. Ή  όρμή του είναι 
ανεκμετάλλευτη καί μοιάζει μελλοντική.

(2) 'Ο  ρεαλισμός, περισσότερο άπό αισθητική σχολή, είναι κοσμοθεωρία.
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νους. στον παρθένο πίνακα τής τέχνης, δέ μετουσιωνότανε πια καθώς 
πρίν, στις παρωχημένες εποχές του κόσμου. Τρεις είχανε σταιθεί 
κυρίως άλλοτε οί συντελεστές τής αφαίρεσης : Ή  μεταφυσική ενό
ραση (’ Ανατολή). Ή  μυθική αντίληψη (Ελλάδα). Ή  θεοποίηση του 
υποκειμενικού κόσμου τού ανθρώπου (’Αναγέννηση καί εφεξής). 
"Οταν ό εξωτερικός κόσμος γδύθηκε από τό βαθύτερο νόημά του, 
κι’ ό εσωτερικός βρέθηκε μεμιάς άπογυμνιυμένος οίκτρά. Ή  τέχνη 
ζήτησε νά τραφεί από τήν ίδια της αυτή γυμνότητα μά γρήγορα 
αποστραγγίστηκε καί στέρεψε. Τρεφότανε μέ τις ίδιες της σάρκες...

’Έτσι έγινε μέ τό «περιβάλλον», δπου ό νατουραλισμός ζήτησε 
νά στηρίξει σοβαροφανή θεωρήματα. Ά ποστεωμένο καί μικρόχαρο, 
καταθλιπτικό δίχως απολύτρωση ανθρώπινη, έχανε τήν μυστική του 
επαφή μέ τόν εσωτερικό κόσμο. Ή  τέχνη ξεπέζευε από τους κοθόρ
νους της για νά μασκαρευτεΐ σέ κοινωνιολογία. Νόμιζε πώς θά 
προσφέρει περισσότερες εκδουλεύσεις στο σύνολο καί θά  εξυπηρε
τήσει καλύτερα τήν ανθρώπινη υπόθεση σάν ιδιωτικός υπερέτης 
παρά σάν υπεύθυνος κυβερνήτης. Ή  αντίληψη τούτη παρήκμασε. 
Ή  θεώρηση τού περιβάλλοντος είναι κι’ αυτή μιά αφαίρεση, μά όχι 
γιά τούτο λιγότερο «πραγματική»; Ή  άτμοφαίρα. Δέν είναι τά 
πράγματα μονάχα που αντανακλώνται πάνω μας σάν καθοριστικός 
καί μοιραίος παράγοντας μά κ’ ή ψυχή, μέσον των πραγμάτων, αύτο- 
θεωρειται (συμβολισμός). Μιά αδιάκοπη αλληλεπίδραση συνδέει α 
ναγκαία τόν εξωτερικό κόσμο μέ τόν εσωτερικό κι’ αν θάθελε κα
νείς ν’ αναζητήσει τήν απώτατη προϋπόθεση θάπρεπε νά καταλήξει 
στον δεύτερο, αφού ό κόσμος δέν είναι ωραίος ή άσχημος αλλά τόν 
θ ε ω ρ ο ύ μ ε  τέτιον ή τέτιον

Τό άλυτο γνωσιολογικό πρόβλημα άνέτρεπε τό δόγμα τού ρεα
λισμού.

Ή  αληθινή τέχνη πάντα και παντού, συνειδητά ή άούνειδα, 
στάθηκε αφαίρεση. Μετουσίωση τού εξωτερικού κόσμου από τόν 
εσωτερικό. ’Απολύτρωση τού πλήθους μέσον τού ενορατικού α τό 
μου. "Αν σέ μιάν ορισμένη ιστορική στιγμή της άπαρνήθηκε τόν 
ϊδιο της εαυτό τούτο δέ σημαίνει τίποτα. Αυτή τούτη ή «πραγματι
κότητα» τού δεκατουέννατου αιώνα είναι μιά αφαίρεση καί ή πεζό- 
τερη, ή στεγνότερη απ’ όλες (*). Μά οί δυνατότητες τής ψυχής είναι 
άπειρες κι’ ό ωκεανός τής σκιάς ασύγκριτα μεγαλύτερος από τό 
νησί τού φωτός.

** *
Σήμερα βαδίζουμε πρός τήν αναζήτηση καινούργιων κόσμων. 

Δέν είμαστε τόσο αφελείς πιά ώστε νά ποζάρουμε γιά καταχτητές. 
Είμαστε θαλασσοπόροι. Τά καράβια πού δέθηκαν στά λιμάνια από 
τούς νεόπλουτους προγόνους τά λύνουμε καί ξανοιγόμαστε πρός 
ορίζοντες καινούργιους. Οί εξωτικοί ουρανοί μάς καλούν. Οί στοι-

(*) Μιά τέχνη καθαρά μετουσιωτική, ή Μουσική, θά  μπορούσε σέ πολ?.ά 
νά χρησιμέψει γιά λυδία λίίΡος των άλλων. Ό  ρεαλισμός στή μουσική πέρασε 
ύτό τή ιιορφή τή; «βεριστικής» σχολής γιά ν’ αφήσει δυό τρία ευχάριστα στό 
πολύ κοινό έργα μά γιά ν' άποτύχει παταγωδώς σάν αισθητικό δόγμα.
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χειωμένοι καπετανέοι θ ά  πάρουνε πάλι τό τιμόνι.στά χέρια τους 
γιά νά τραβήξουν όχι πιά πρός λιμάνια εμπορικά, σημειωμένα στούς 
χάρτες, μά στήν αναζήτηση τής τρικυμίας καί τής θύελλας.

...Et peut-être, les mâts, invitant les orages
Sont-ils de ceux qu ’ un vent penche sur les naufrages
Perdus...
’Έ γραφα παραπάνω πώς τό μυθιστόρημα ζεΐ ι'ποδουλωμένο 

μονάχα στή μέση καί τή νότια Ευρώπη. ’Αληθινά, μιά χοόρα βό
ρεια, ή ’Αγγλία, ξένη σέ τούτο τό σημείο πρός τήν άναιμικότητα 
των άλλων ευρωπαϊκών, εξακολουθεί ανήσυχη τις αναζητήσεις της, 
περισώζοντας έτσι μιάν υπερήφανη αυτοτέλεια. Γιά τήν πλειάδα 
τών συγγραφέων πρώτης γραμμής: Joyce, Law rence, H uxley , W o 
olf, Mansfield, Lehm ann, θάπρεπε νά γραφεί ειδική μελέτη πού 
νά διαφωτίζει τις σχέσεις τους μέ τήν παράδοση καί τήν προσω
πική προέκταση πού τής δίνουν. Είναι μιά ομάδα πού χειραφετή
θηκε εύρωστα καί βγήκε από τό ¿διέξοδο δπου πλαταγίζει ή μεσευ- 
ρώπη. Δέν είναι δίχως σημασία τό γεγονός πώς ή ’Αγγλία καί μόνη 
αντιπροσωπεύει σήμερα τήν άνθιση τού μυθιστορήματος. ’Αντίθετα 
πρός τή γερασμένη δημιουργικά Γαλλία ό Jaloux ονόμαζε τή χώρα 
τού Ντίκενς «χώρα τού μυθιστορήματος». Τό «πνεύμα τού συγκε
κριμένου» πού κατά τήν έκφραση τού Γάλλου κριτικού αποτελεί τό 
κυριότερο προσόν τού αγγλικού μυθιστορήματος, δέν είναι πιά ή 
ρεαλιστική προσήλωση τών Γάλλων. Είναι ή προσωπική ακριβώς 
ικανότητα τού νά μετουσιώνεται καλλιτεχνικά ή πραγματικότητα σ ’ 
απίστευτης ενάργειας δπτασιασμό (*).

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Τ Ε Ρ Ζ Α Κ Η Σ  

(*) Θά συνιστοΰσα νά διαβαστεί γιά υπόδειγμα ενα από τά μικρά διηγή
ματα του Joyce (στούς Dublineers) πού επιγράφεται «ή ’Αραβική άγορά>. 
’ Εκεί γίνεται κατάδηλο πώς, ή πεζή πραγματικότητα, παίρνει αδιόρατα τήν 
εφιαλτική γοητεία μιας δαιμονιακής φαντασίωσης.

Τ Ε Τ Ρ Α Σ Τ ΙΧ Α

Δ Η Λ Ο Σ

Μ οιραίο  νησί λίκνο ιερό του  ’ Α π ολλώ νιου  φ ω τός 
— "Ο ρ α μ α  θείο μιας άνοιξη ς φωτοπεριχυμένης -  
Βηρόλλι ή θ ά λ α σ σ α , γλαυκ ό  τοπ άζι ό ου ρανός 
Γ α λ ά ζ ια  βρόχια  τής γλυκείας πού σέ  ΰφανε ειμαρμένης.

Α Τ Τ Ι Κ Η

Τί κι’ άν  γιά π ά ν τα  έσίγη σαν  τω ν  σά τυ ρ ω ν  οί αύλοί 
Κι’ οί νύφες πιά δέ κατοικούν μες σ τά  βαθύσκια δάση , 
Ο ύράνια . γης καί π έ λ α γ α — μιά θεία φ εγγοβολ ή  — 
Κ αλούν τή νιότη σ ’ όργιο φ ω τός νά  ξεδιψάση.

Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ Δ Ρ Ο Υ Σ ΙΩ Τ Η Σ
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Ε Ξ Υ Ψ Ω Σ Η

Οί μνήμες μόνο οί μακρυνές δικές σου  ναναι : 
της ντροπ αλή ς κ οπ έλα ς, πουχει τώ ρ α  φύγει, 
του φίλου εκείνου τήν καρδιά  του νά σου  ανοίγει 
μ έσ ’ στις άλλοτινές βρα δυ ές -π ο ύ  δέ γυρνάνε.

Ή  άχνη της δψη πού βαθειά  ά π ’ τά  ξένα  βγαίνει, 
παρακλητικό τό  χ αμ όγελ ο  σ τά  χείλη, 
τό τραγουδη μ ένο της δ ν ο μ α ,— Ε ρ ιφ ύ λ η ,—
(ώ. ζεΐ, της α ίσθησής μοδ π άντα  χαϊδεμένη :)

Κ’ ήτανε ρΐμες οί χειρονομίες έκείνου : 
νά  σέ  ριπίζουνε,— σ ά  θερινό μελτέμι,— 
κάποιοι του στίχοι, πού δλο  τό  είναι σου  νά  τρέμει 
κ’ ή χειραψία ν ’ άφίνει άγ νές στιγμ ές— σ α ν  κρίνου

Ώ ς  ή ψυχή, όρφανή, σ τό  χείλος μιας ά βύσου ,
— σ ά ν  κλαδί π ούγ δυσε  δσο  δύνονταν ή μ π ό ρ α ,— 
τήν ύπαρξή  τους όπ ω ς βού λεσαι άν ιστόρα , 
έρμ α  νά  γίνουν τελ ευ τα ίο  τής π ροσευχής σου .

"Ο ταν  δικό σου  τίποτε ά λ λ ο  πιά δέ νιώθεις,
(μιάν ήδονή, ένα ποίημα, μιά φ ιλοδοξία ,) 
πορεύου  κ άτω  ά π ’ τήν όγρή δενδροστοιχ ία , 
μέ τήν ά π ά τ η —θά σου  π ουν— μιας π λάνης νόθης:

Ό  έν α σ τρ ο ς  θ όλος, άπ ό  π ά ν ω ,— άπ ρόοπ τη  σκόλη  : 
κ αθώ ς μετά άπ ό  λ ά γ ν α  όργήν έχει υερέψει, 
μ έσ ’ ά π ό  λευκά ξέφτια , ά γ ν ό ς , σ ά ν  άπλή σκέψη, 
ά ν τα ν α κ λ ά  τή φωτισμένη ώ ς  π έρα  πόλη.

Κι’ δ π ω ς ,— δμοιες μέ δάκ ρυα  κάποιων λυ τρω μ ένω ν  
άρα ιές  θά πέφτουνε οί σ τα γ ό ν ες  ά π ’ τά  τό ξα , 
θά φέρνεις μέγα καύχημα, σ ά  ν α τα ν  δ ό ξα , 
δίπ λα  στις μ αύρες σκιές των άργοπ ορη μένω ν,

κάποιες χιμαιρικές μορφές γιά π α ρ α σ τ ά τε ς  : 
Β ραδυνές, άπειρες, ά ρ γ ές  θά γέρνουν οί ώ ρες :
Κ’ έσύ, τής φ α ν τα σ ία ς  θά δρέπεις τις οπ ώ ρες, 
κ α θ ώ ς άδιάφ οροι θά  φεύγουνε οί δ ια βά τες ....

Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Π ΡΟ Κ Ο Σ ΡΑΦΛΛΙΑΣ

=  ρ υ θ μ ό ς ; = 3 1 1 =

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Περασμένα μεσάνυχτα κι’ ή φασαρία στό σπήτι τού κ. Λιρίδη 
μεγάλωνε. Μεσ’ τις ολόφωτες κάμαρες, άντρες, γυναίκες, λουσάτοι, 
ξαναμμένοι απ’ τό χορό καί ιό πιοτό, έφώναζαν, χειρονομούσαν, 
χασκάριζαν. ’Άλλοι ορθοί, άλλοι καθισμένοι, άλλαζαν κάθε τόσο 
θέση* άνακατευόντουσαν, φλυαρούσαν, γέλαγαν. Μερικοί έπειραζόν- 
τουσαν μεταξύ τους, άλλοι έλεγαν χοντρά αστεία καί έσκαζαν σέ 
γέλοια άκράτηγα. Μιά παρέα, καθισμένοι παράμερα, μέ μούτρα 
στεγνά καί βλέμματα πού έγυάλιζαν, έπαιζαν χαρτιά κι’ ήταν σά νά 
μην ήξεραν τί γίνεται τριγύρω τους. "Ενά μεγάλο γραμμιόφωνο— έ 
πιπλο άρχίναγε κάθε τόσο νά παίζη έ'να χορό, τότε σηκωνόντουσαν 
οί περισσότεροι ζευγάρια-ζευγάρια, δλο τσακίσματα καί γλύκες κι’ έ- 
χόρευαν. Ό  αέρας ήταν μπουκωμένος άπ ’ τούς καπνούς, ζέσιη πνι- 
γηρή'έκανε κεί μέσα καί δυσκόλευε τήν αναπνοή. Μποτίλιες μπύρες, 
κρασιά, πηγαινοερχόντουσαν, φαγητά έφταναν σέ άπλάδες, ένόμιζε 
κανείς ότι αυτοί οί άνθρωποι δεν είχαν σκοπό νά χορτάσουν ποτέ.

— Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς παρουσιάσω τόν παρόντα μιεζέν, 
έφώναζε κορδωμένος ό κ. Λιρίδης, τή στιγμή πού ή υπηρέτρια έ
φερνε. σέ μιά μεγάλη άπλάδα ένα όλάκαιρο γουρουνόπουλο ψητό. 
"Ολοι έγύρισαν νά δούνε γελαστοί κι’ έγλύφτηκαν σά σκύλοι λιμα- 
σμιένοι.

— ”Ω, ώ , ώ ... έφώναζαν μιά φωνή καί λίγο πού δέν ¿ζητωκραύ
γασαν τόν κ. Λιρίδη.

Τότε ένας κοντός, παχύς, μέ προκοίλι καί μιάτια μιικρά σά δυύ 
χάντρες, ανέβηκε σέ μιά καρέκλα καί φωνάζοντας άρχισε κάτι νά 
τούς λέη μέ τόνο έπίσημιο. Τούς είπε δηλαδή δτι άνελάβαινε αυτός 
νά εξόφληση μιέ τό γουρουνόπουλο καί δέν ήθελε βοήθεια...

“Ολοι έχασκάρισαν μέ τούτο τό αστείο καί γιά κάμιποσην ώρα 
ήταν εκεί μιέσα τόση φασαρία, πού δέ λέγεται. 'Ως καί κείνοι πού 
έπαιζαν χαρτιά γύρισαν γιά μιά στιγμή μιηχανικά, μέ μάτια αποβλα
κωμένα καί κύτταξαν γύρω τους.’

Ή  κ. Λιρίδη, μεσ’ τις τόσες κυρίες, ήταν στις δόξες της. Ά -  
στραφτε άπό καμάρι κι’ άπό λούσο καί δέν πρόφταινε νά δέχεται 
κοπλιμιέντα άπό παντού.

— Τί σίκ φόρεμα, τί έκτακτα τά χαλιά σου, τί επιτυχία τά γλυ- 
κίσμιατα, όλα όλα έν τάξει, αγαπητή μου, θαυμάσια...

— Ή  καλωσύνη σας, άποκρινόταν μιετριόφρονα ή κ. Λιρίδη 
καί χαμογέλαγε μιέ νόημα.

Κι’ αλήθεια, είχαν κάνει τό θάμμια τους οί καλεσμένοι μιέ τά 
μεγαλεία των Λιρίδιδων. Τί σπήτι μεγαλουσιάνικο, τί έπίπλιοση, τί 
πολύφωτα :

—·Ά , είναι νά τούς χαίρεται κανείς...
Τί κι’ άν ήξεραν όλοι τους πώς όλα αυτά έγιναν μέ κλεψιές καί 

καταχρήσεις τού Λιρίδη στήν υπηρεσία του! Π ώς μιέ τον ίδιο τρόπο
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έχτισε δυο σπήτια πολυτελείας σέ λίγο διάστημα. Τί σημασίαν είχαν 
α υ τά ; ’Αρκεί δτι ό Λιρίδης είχε κάνει τή δουλειά του δπως έπρεπε.

— ’Ά , τετραπέρατος άνθρωπος, φίλε μου. ’Ά ξιος...Κ αί τί γα
λαντόμος...Π ώς ξέρει να φέρεται!...

Μέσα στον ηθικό βοΰρκο τού Λιρίδη έκυλιόντουσαν τή νύχτα 
κείνη μακάρια δλοι οί καλεσμένοι του, ά'λλοι δμοιοί του κι’ άλλοι 
πού θα  ήθελαν πολύ νά είναι στη θέση του. "Ολη εκείνη ή λαμπε
ρή καί όμορφη εικόνα, με τα πολύφωτα, τα κρύσταλλα πού άστρα- 
φταν, τ’ ασημικά καί τά μπριλάντια, τούς ατσαλάκωτους κυρίους 
καί τις βαμμένες ντάμες τους, δεν έκρυβε στο βάθ.>ς παρά ένα 
βούρκο πού έβροίμ«γε·

*
* *

Κάτω άπ ’ τό σπήτι τοΰ Λιρίδη, στό υπόγειο, τήν ι'δια κείνη 
νύχτα, δ Στράτης 6 περιπτερούχος παράδερνε στό κρεβάτι του. Π υ
ρετός τον κράταγε από ημέρες κατάκειτο καί τή νύχτα τούτη, άγρυ
πνος άπ’ τό βουητό πού γινόταν πάνιυ άπ’ τό κεφάλι του, στριφογύ
ριζε στό κρεββάτι του άνήσυχος. "Ενα καντηλάκι θαμπόφεγγε στή 
φτωχική του κάμαρη καί στό φως του ξεχώριζες κατάχαμα μια γυ
ναίκα νά κοιμάται, μέ τρία στήν άράδα μικρά. Δυο καρέκλες στήν 
άκρη κι’ ένα τραπέζι ήταν δλα δλα τά έπιπλα τής κάμαρης. Τό χα
μηλό της ταβάνι σοΰ πλάκωνε τήν καρδιά καί σ ’ έκανεν ν’ άπορης 
πώς άνθρωπος έσκέφτη νά φτειάξη γι’  άλλον άνθρωπο τέτοια 
φυλακή.

’Από ένα παραθυράκι, πού έβλεπε στήν αυλή, ξεχώριζες λίγον 
ουρανό, συννεφιασμένο ολοσκότεινο. ΤΗταν αυτό τό μόνο άνοιγμα, 
δπου τό «σπήτι» τοΰ Σράτη επικοινωνούσε μέ τον άέρα, μέ τό φώς, 
μέ τόν άπέραντο ουρανό. Ή  ευλογία αυτή πού έρχεται άπό τ[»ηλά, 
«επί δικαίους καί άδικους» ήταν καί τούτη αποκλεισμένη γιά τό 
φτωχό αυτό καί τή φαμίλια του. ΙΙοΰ καί πού μιάν άστραπή άδύνα- 
μη, μακρυνή φαινόταν άπ’ τό παράθυρο ν’ αύλακώνει τόν ουρανό, 
τά πυκνά σύννεφα φωτίζονταν τότε γιά λίγο καί μιά βροντή μουγγή, 
συγκρατημένη άκολούθαγε, σάν τή φωνή ενοΰ άγριου ζώου πού 
θύμωσε.

Συλλογιζότανε δ Στράτης κι’ έφερνε στό νοΰ του τό περίπτερό 
του. Τό έβλεπε νά στέκη εκεί δά, στή γωνιά τοΰ δρόμου, θλιβερό, 
δλόκλειστο. «Κλειστόν ένεκα άσθενείας» είχε γράψει απάνω του. 
’Έτσι γιά νά ξέρουν οί πελάτες τουλάχιστον, οί λιγοστοί πού είχε. 
Τούς έβλεπε μέ τό νοΰ νά περνούν ένας ένας άπ ’ έξω καί νά φεύ
γουνε.....

’Ά χ , πώς έστένευαν τά πράμματα! Μαύρες σκέψεις πέρναγαν 
άπ' τό νοΰ του γιά τήν τύχη του, έβλεπε πώς >.άτου άπ’ τόν ουρανό 
δέν είχε θέση αυτός, δέν τόν άφηναν νάχη θέση. Αυτοί, αυτοί οί 
άνεχόρταγοι, σάν τούς άπάνω, πού άφηναν κι’ άλλονε νά φάει ψωμί!

Τόσα κι’ άλλα τόσα νά είχανε κι’ άκόμη άλλα τόσα καί πάλι 
νά μή φτάνουνε. Κι’ αυτός πότε χόρτασε ψωμί; Μή δέ δούλευε, μή 
δέν ήθελε νά δουλεύη; ’Αλλά πού νά δή προκοπή: Π ώς τά κανονί
σανε τά πράμματα οί άτιμοι!... "Ο,τι κι’ αν έκανε στάχτη και μπούλ-
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ιιπερη. "Ενα μαγαζάκι είχε τοΰ τόφαγαν οί δανειστές, οί τοκογλύ
φοι. ’Έπειτα ζήτησε δουλειά, κλειστές δλοΰθε οί πόρτες, παντού 
ένα ξερό «δέ χρειαζόμαστε». Δυο χρόνια πάλαιψε, πάσκισε, είπε τό 
ψωμί ψωμάκι, μαύρη δυστυχία είχε πέσει μεσ’ τό σπήτι του. Τά 
παιδιά ξυπόλυτα, άντυτα σταμάτησαν τό σκολειό, μιά μέρα τό μι
κρό έπήρε άπό πίσω, στό δρόμο, ένα γείτονα μέ ψωμί στό χέρι. 
— Τσομί, τσομί! τοΰ φώναζε. Ή  γυναίκα έρεβε βαθειά άπελπισμένη, 
άμίλητη...

'Ως πού στό τέλος τώρα, κάποιος συγγενής τοΰ άνοιξε ένα περί
πτερο. Κάπου άκούμπησε τήν πλάτη του, κάτι πήγαινε νά κάνει, 
άλλ’ άξαφνα άρώστησε. Ή  στενοχώριες, ή κακοπέραση τώρα ξέ
σπασαν. ’Έπεσε κάτου βαρειά χτυπημένος, είχε τώρα ένα μήνα στό 
κρεβάτι καί γιατρειά δέν έβλεπε. «Νά δοΰμε.,.έχε υπομονή άκόμη...» 
Τοΰ είπε δ γιατρός. 'Υπομονή; Καί τί θά γινόντουσαν; Π ώς θά 
πόρευαν τόση άνθρωποι, δίχως τίποτα; Άνακινήθηκε στό κρεβάτι 
του ταραγμένος, άνήσυχος. ’Έ ννοιωθε τις χούφτες του νά καίνε, 
τό στόμα του νά φρύγεται. Τό κεφάλι του ήταν άσήκωτο, βαρύ.

Κι’ έπειτα πήγε δ νους του στό τελευταίο χτύπημα. Ό  Λιρί
δης, αυτές τις μέρες, τούς φοβέριζε καθαρά «τά νοίκια γρήγορα, άλ- 
λοιώς θά σάς πέτάξω Δέν τδκαμα 'γώ  φτωχοκομείο τό σπήτι μου!...» 
’Ή ξερε πώς ήταν ικανός νά τό κάνει αυτό, αυτός ό άσπλαχνος, πού 
ήθελε χιλιάδες κάθε φορά γιά τις διασκεδάσεις του, πού έχτιζε τά 
σπήτια τόνο κατόπι στ’ άλλο, σά νά ήταν ένα τίποτα γι’ αυτόν. 
Τόν φανταζότανε ν’ απλώνει τις χερούκλες του, «δικό μου καί τούτο 
τό σπήτι» νά λέει, «καί τούτο κι’ αυτός δ τόπος καί δλα καί 
δλα...»

’Αλλά, εσύ θεέ, δέ βλέπεις τ’ άδικο; έρώταγε μέσα του. Σέ τί 
έφταιξα; Δέν πήρα γυναίκα κι’ έκαμα παιδιά, κατά τό|νόμο σου; Λοι
πόν τώρα ποιός θά νοιαστεί γι’  αυτά (άφησε μένα), ποιος θά τά 
θρέψει; ’Ή  μ’ άφίνεις νά τά βγάλω πέρα μόνος μου; Καί μέ τί δύ
ναμη; Μονάχα μέ τό άχτι καί τήν άγριεμάρα, δπου μ’ έχει κυριέψει ;

Μά δέ βγαίνει τίποτα καλό άπ ’ αυτά! Ά π ό  έναν απελπισμένο
τί μπορεί νά βγεί! ..

’Έπεσε σέ βύθισμα δ νούς του, σταματημένος, σάν ένα λαβω
μένο πουλί, πού έκλεισε τά φτερά καί κουρνιάζει αδύναμο σέ μιά
σκοτεινή τρούπα.

Πάνω άπ’ τό κεφάλι του δ σαματάς μεγάλωνε. Πόδια πολλά 
άκουγόντουσαν νά χτυπάνε ρυθμικά κι’ ένα τραγούδι άπό πολλούς 
άνθριόπους νά συνοδεύει τό χορό, ξεφρενιασμένο, πολυτά
ραχο. Τά παλαμάκια έδιναν κ’  έπερναν κι’  δλο τό σπήτι άντι- 
βούϊζε άπ’ τό κακό.

Τά μ ι κ ρ ά  άνακινήθηκαν στή στρωματσάδα τους, ή γυναίκα
ξύπνησε.

— Χάλασαν τόν κόσμο κι’ αυτοί άπάνω, είπε. Κάθε τόσο τά 
ίδια έχουμε. Τά κλεψιμέϊκα, βλέπεις, πώς θά φαγωθούν; Σηκώθη
κε κι’ επήγε κοντά στον άντρα της.

— Καις. τού είπε.
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Αυτός δέ μίλαγε. Μόνο κανά δυο αστραπές, ή μια πάνω στην 
άλλη, έφο'ιτισαν, για μια στιγμή, την κάμαρη καί τό βαθειά πονε- 
μένο τοί' πρόσωπο.

*
¥ *

’Απάνω στοΰ Λιρίδη τό γλέντι έβάσταγε γερό. Οι άνθρωποι 
αυτοί είχαν απογίνει, «μχαν πάψει από ώ ρα  νά φαίνονται άνθριυ- 
ποι. Είχες μποστά σου δεμάτια σάρκες όπου έχόρευαν, κοιλιές 
από κρασιά καί κρέατα, κουνήματα λάγνα, μάτια πλανταγμένα, κόκ
κινα, θολά. Καθένας δέ νοιαζότανε, παρά πώς θ ’ άπολάψη καλύ
τερα, έπλεαν όλοι τους σέ πελάγη χυδαίας μακαριότητας, μέ την πα
χυλή αυταπάτη πώς είχαν εξοφλήσει μέ τις υποχρεώσεις τους στη 
ζω ή — χάρις στήν εξυπνάδα τους— κατά τον καλύτερο τρόπο. “ Αν 
εκείνη τήν ώρα πέθαίναν όλοι τους, καμμιά άπ’ τις ψυχές των δέν 
θά ήταν νά πετάξη \(»ηλά, μόνο όλες, σερνάμενες κατάχαμα, θά 
κύλαγαν ώς κάτου τό δρόμο...

’Αλλά άπ ’ έξω ή αστραπές έπύκνωναν. Ό  ουρανός σάν ¿οργι
σμένος, ήταν σέ ταραχή και φαίνονταν πώς θά ξεσπάσει Μιά άγρια 
αστραπή, γιά μιά στιγμή, αύλάκωσε τά μαύρα σύνεφα, ό τόπος έλαμ- 
ψε κι’ αμέσως έπειτα μιά τρομερή βροντή έσκασε όλο αντάρα κι’ 
έκύλησε άχολογώντας στά ουράνια, οπό τή μιάν άκρη ώς τήν (ΐλληνε. 
Οί κυρίες τρόμαξαν, μερικές έ'καμαν τό σταυρό τους, ή υπηρέτριες 
έκλεισαν τά παράθυρα βιαστικά, βιαστικα. ’Έκλεισαν τά παράθυρα 
νιί μήν ενοχλούνται, αλλά σέ λίγο τό μήνυμα τούς ήρθε άπ’  άλλου. 
Κάτα) άπύ τά πόδια τους, βαθειά άπ’  τό υπόγειο, σπαραχτικές <(ω- 
νές άκούστηκαν άξαφνα, μιας γυναίκας πού θρηνούσε κι’ έσκουζε 
γοερά καί μικρών παιδιών ξεφωνητό καί κλάμματα.

— Τί τρέχει, τί τρέχει; ρώταγαν όλοι κι’ άφρουγκαζόντουσαν. 
’Αλλά ή μιά πάνω στήν άλλη ή τρομερές βροντές, πού έσκαζαν, 
έπνιγαν τις φωνές, τις σκέπαζαν, ενώ μιά δυνατή βροχή πού σύγκαι
ρα έξέσπασε, άκουγότανε έξω νά πέφτη όλο βουή, όλο ορμή καί δύ
ναμη, σά νά ήθελε νιί ξεπλύνη οριστικά νιί καθαρίση τή γής άπύ 
τήν τόση άνομία!...

X . Λ Α Γ Ο Π Λ Τ Η Χ
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ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ
Δημιουργία

«Νομίζω πέος θά πρεπε ν’ άρχισα) νά δουλεύω λίγο, τώρα πού 
μαθαίνω νιί βλέπο). Είμαι είκοσιοχτώ χρονώ καί είναι σιί νιί μήν 
έγινε τίποτα. “Ας τιί πάρουμε άπό τήν άρχή: έγραψα μιά μελέτη 
γιά τον Capaccio πού είναι κακή, ένα δράμα μέ τόν τίτλο «Γάμος» 
πού θέλει νά υποστήριξή μιά θέση σφαλερή μέ μέσα άμφίβολης 
ποιότητος, έγραψα σ τ ί χ ο υ ς .  Ναί, μά οί στίχοι είναι τόσο λίγο 
σημαντικοί, όταν τούς γράφη κανείς νέος! Θά πρεπε νά περιμένη 
κανείς καί νά λαωυραγωγήση μιά ολόκληρη ζωή κ’ έπειτα, τέλος, 
άργότερα, ίσως θά απορούσε νά γράψη τις δέκα γραμμές πού μπο
ρούσαν νιί είναι καλές. Γιατί οί στίχοι δέν είναι, όπως πιστεύουν 
μερικοί, αισθήματα (τά χει κανείς πάντα τόσο νωρίς!), είναι πείρα. 
Γιά νά γράψης έναν μονάχα στίχο πρέπει νά χης δει πολλές πόλεις, 
πολλούς άνθρώπους καί πράματα, πρέπει νά γνωρίσης τά ζώα, πρέ
πει νά καταλάβης πώς πετούν τά πουλιά καί νά ξαίρης τις κινήσεις 
τών μικρών λουλουδιών όταν άνοίγουν τό πρωί .Πρέπει νιί μπορής νά 
ξαναφέρης στο νού σου δρόμους σέ άγνωστες χώρες, άναπάντεχες 
συναντήσεις, άναχωρήσεις πού τόσον καιρό τις έβλεπες νά πλησιά
ζουν, μέρες τής παιδικής ηλικίας πού τό μυστήριό τους δέν έχει 
άκόμα φωτισθει, τούς γονείς σου, πού κάποτε τούς δυσαρέστησες 
όταν σου φέραν κάποια χαρά πού δέν τήν καταλάβαινες (ήταν μιά 
χαρά γιά τίλλους), τις άρρώστειες τής παιδικής σου ηλικίας πού 
άρχιζαν τόσο παράξενα, μέ τόσο βαρειές καί βαθειές μεταμορφώ
σεις, μέρες πού πέρασες σέ κάμαρες ήρεμες κΓ άθόρυβες, πρωϊνιί 
κοντιί στή θάλασσα, τήν ϊδια τή θάλασσα, θάλασσες, νύχτες ταξι
διού πού έτρεμαν ψηλά καί πετούσαν μέ όλα τά άστρα,— καί δέν 
είναι πάλι αρκετό νά ξαίρης νά τά στοχαστής όλα αυτά....»

(Rainer Maria R ilke, Τά τετράδια τού M. L. Brigge) 
«Τό πεντηκοστό είναι τό έτος-πού οί αληθινοί μυθιστοριογρά- 

φοι, αφού έγραψαν βιβλία τής πρτότης εμπειρίας, αρχίζουν νά εντό- 
νουν σέ μιά πλατειιί σ ύ ν θ ε σ η  τις συγκινήσεις καί τήν πείρα 
τους. Πριν άπό τά πενήντα βγαίνουν θελκτικά βιβλία. "Ενα μυθι
στόρημα είναι πάντα έργο ωριμότητας, εκτός γιά τούς μεγάλους »

(Ed. Jaloux, Στή χώρα τού μυθιστορήματος)
«Τό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  στό μυθιστόρημα είναι μιά πηγή καί 

όχι ένας σκοπός».
(J. G uirec, Σκέψεις γιά τό μυθιστόρημα) 

«Είναι τό δράμα τών μυθιστοριογράφων τής νέας γενεάς, ότι 
κατάλαβαν, πώς ή διαγραφή τών χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν  κατά τά πρό
τυπα τού κλασσικού μυθιστορήματος, δέν έχει νά κάνη τίποτε μέ
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τή ζωή».
(Fr. M auriac, Ό  μυθιστοριογράφός καί τά πρόσωπά του) 

«Οί μι ύ 0 ο ι είναι οί ψυχές των πράξεων καί τής αγάπης μας. 
Λέ μπορούμε νά δράσουμε παρά κινούμενοι προς ένα φάντασμα. 
Δέ μπορούμε ν’ αγαπήσουμε παρά εκείνο, που είναι δημιούργη
μά μας».

(P. V aléry, Ποικιλία, 1 1 )

Κριτική
«Δεν υπάρχει ίχνος ευτυχίας στην ά ρ ν η σ η .  Ά ρνεΐσθε τά 

πάντα καί θά περάσετε εύκολα γιά έξυπνος άνθρωπος: αυτή ή μέ
θοδος είναι γνωστή. Στην αρχή όλα κατακρίνονται εύκολα' έπειτα, 
έστω καί αν ή κρίση σας είναι σωστή, θ ά  είστε ό πρώτος πού θά 
υποφέρετε...γιατί τό πνεύμα σας τείνοντας πρός την άρνηση φ τω 
χαίνει, μαραίνεται. 'Ικανοποιώντας τόν εγωισμό σας θά στερηθήτε 
τις άληθινές απολαύσεις τής σκέψης...Μονάχα εκείνος πού αγαπά 
έχει δικαίωμα νά κατηγορή καί να διορθώνη...»

(Ivan T u rgu en iev . Ρούδιν)
«Κ άθε βιβλίο είναι για μένα ένα ποσό άξιοσέβαστων προσπα

θειών».
(Fr. Lefévre)

«Είμαι διατεθειμένος νά δεχτώ όλες τις κριτικές, ν’ αναγνώ
ρισα) όλες τις ε π ι φ υ λ ά ξ ε ι ς  τών επικριτών μου' μια μονάχα 
άπ’  αυτές αποκρούω: πώς είναι δυνατό οπωσδήποτε νά μέ συλλά- 
βουν σέ διαφωνία μέ τόν εαυτό μου.

(M. M issilori, Φιλελεύθερη πολεμική) 
« ’Ολίγα πράγματα μέ συγκίνησαν περισσότερο από μερικά 

γράμματα τών νέα)ν" μου έδωκαν περισσότερη ε μ π ι σ τ ο σ  ύ ν η 
παρά ή ειρωνεία μερικών κριτικών ή οί επιθέσεις μερικών «φίλων».

(Μ. Arlan, Κριτικά δοκίμια) 
«Βέβαια, ο σημαντικός άνθρωπος πρέπει νά αισθάνεται τόν 

εαυτό του ελεύθερο από κάθε δεσμό μέ τούς άλλους. Μά ή α ξ ί α  
τής υπεροχής του έξαρτάται άπό τό γεγονός, ότι αναγνωρίζεται 
από τούς άλλους σαν τέτοιος».

(H. de K eyserling, Συμβολικέ; μορφές)

’Αλληγορίες
« — “ Ε, φτωχέ μου Σάντσο, ή ανδρεία τών ιπποτών μπαίνει 

συχνότατα σέ δοκιμασία' την παραμονή πού θά γίνουν α ύ τ ο κ ρ ά- 
τ ο ρ ε ς τρώνε ξύλο αθεόφοβο κάποτε.

— ’Ά ν  εξεταστή καλά τό πράγμα, δέ μάς έδειραν μέ ραβδιά, 
αλλά μέ παλούκια γεμάτα καρφιά, πράγμα πού διαφέρει πολύ».

(Cervantes, Δον Κιχώτης)
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«'Ω ραιώτατο πουλί, δ κ ύ κ ν ο ς, όσο άρκεΐται νά κολυμπάη 
στα γαλάζια νερά τής δεξαμενής. Μά άν -τού ρθη ή ιδέα νά βγή 
περίπατο στήν όχθη,νά πού δείχνει μια χτυπητή ομοιότητα μέτήχήνα...»

(Adr. T ilgh er, Ή  σκηνή καί ή ζωή).
«Κύριοι, άρχισε ό Π ρομηθέας, μια πού δέν έχω τήν αξίωση 

νά κινήσω τό ένδιαφέρο σας μ’ αυτά πού θά πώ, φρόντισα νά φέρω 
τόν α ε τ ό  αυτόν μαζί μου. ’Έ πειτ’ από κάθε ανιαρό μέρος τού λό
γου μου, θα εύαρεστηθή νά σάς κάνη μερικούς κύκλους...Θά σάς 
πώ τώρα τά δυό κύρια σημεία τού λόγου μου:

Πρώτο σημείο: Πρέπει νά χη κανείς έναν αετό.
Λεύτερο σημείο: ’Άλλωστε έχουμε όλοι μας έναν».

(A . G ide, Προμηθέος άσχημα δεμένος)
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Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Ν ΙΚ Ο Λ ΑΟ Υ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Δ  Ο Υ. ’Ανέκδοτα ποιήματα τον Βιζνηνον. Έ ν  
Ά&ήναις 1934 .

Μέ τό νέο αυτό φυλλάδιο ό κ. Βασιλειάδης δίνει αρκετές πληροφορίες 
γιά τή ζωή του Βιζυηνοΰ καί τό έργο του. Πρό πάντων μάς λέει τό τί άπόγι- 
ναν τά χειρόγραφά του μετά τό θάνατο του ποιητή.

Τά χειρόγραφά του παραδόθηκαν στόν κ. Νάζο διευθυντή του Ωδείου 
’Αθηνών κι’ άπό κεϊ τά πήραν οί συγγενείς. Τότε φαίνεται χάθηκαν πολλά 
κι’ οί συγγενείς διατύπωσαν αξίωση ν’ αγοράσει τά χειρόγραφα ό ίδιος ό κ. 
Β. Ά π ’ αυτό καταδείχνεται πόσο άτοπο κι’ ασύμφορο είναι νά περιέρχεται ή 
πνευματική κληρονομιά ενός λογοτέχνη σάν άπλό περιουσιακό στοιχείο σέ αν
θρώπους πού συχνότατα, πρό πάντων σέ μάς, είναι άμαθοι κι’ αστοιχείωτοι 
καί νομίζουν δτι τά χειρόγραφα είναι αντικείμενο άπό τό οποίο μπορούν νά 
τραβήξουν παράδες.

’Επιβάλλεται, τό Κράτος κι’ οί έταιρειες γραμμάτων καί τεχνών νά φροντί
ζουν γιά τήν περίσωση χειρογράφων καί νά επιβλέπουν τήν έκδοσή τους άπό 
τούς κληρονόμους των λογοτεχνών πού δέν έχουν απάνω στά πνευματικά 
προϊόντα jus utendi et abutendi.

Μέ τις πληροφορίες πού έδωκε έως σήμερα ό κ. Βασιλειάδης, ό Χασιώ- 
της πού είχε σταθεί προστάτης του Βιζυηνοΰ καί μερικοί πού τόν γνώρισαν 
στήν ’Αθήνα συμπληροίνεται ή βιογραφία του λογοτέχνη.

Τά ανέκδοτα ποιήματα δσα δημοσιεύει ό κ. Βασιλειάδης δέν προσθέτουν 
μεγάλα πράματα. Ό  κ. Β. δημοσιεύει τέσσερα : τή «Νύχτα» «Μιά καρφίτσα» 
« ’Ανάμνηση» τό « ’Ανεπίγραφο Μνήμα». Φαίνεται νά υπάρχουν κι’ άλλα πού ό 
κ. Β. θεώρησε άσκοπο νά τά δώσει στή δημοσιότητα.

’ Από τό ίδιο φυλλάδιο φαίνεται δτι ολόκληρος τόμος παιδικών ποιημά
των τού Βιζυηνοΰ χάθηκε γιά πάντα.

ΑΝΤ. ΓΙΑΛ.

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Υ  Ξ Ε Φ Λ Ο Υ Δ Α :  <ιΕνα» Μν&ιατόρημα.

Ή  «Εύα» είναι τό τρίτο βιβλίο πού μάς δίνει ό κ. Ξεφλοΰδα. μέσα οέ 
τέσσερα χρόνια. Απόδειξη δτι ό νέος αυτός πεζογράφος εργάζεται συστημα
τικά. Ποιος άλλος άπό τούς νέους λογοτέχνες τοΰ τόπου μας έχει νά έπιδε.ξει 
μιά τέιοια παραγωγή, τόσο πλούσια σέ ποσόν, τόσο έκλεκτική σέ ποιόν, μέσα 
σέ διάστημα λίγων χρόνων; Οί περισσότεροι, άφοϋ τυπιόσουν μιά ποιητική 
συλλογή τής κακής ιύρας ή κανένα πεζογράφημά τους, γραμμένο μέ τήν ευκο
λία πού γράφεται κάθε μέιριο έργο, βυθίζονται στή σιωπή καί στήν αφάνεια. 
Ό  κ. Ξεφλούδας, έπειτα ά ιό τά πρώτο του βιβλίο : «Τά τετράδια τοΰ Παύ
λου Φωτεινού», μέ τά όποία εϊσήγαγε ένα νέο είδος πρόζας στή λογοτεχνία 
μας καί τά όποια έκριναν τόσον ευνοϊκά καί οί πιό δύσκολοι κριτικοί μας, 
δέν έπαναπαύθηκε στ'ις δάφνες του. Είχε νά μάς πει κι’ άλλα πράγματα άκόμη 
κι’ έφιλοτιμήθη νά καλλιεργήσει τή σκέψη του, νά πλουτίσει τό συναισθημα
τικό του κόσμο μέ καινούργιες συγκινήσεις, γιά νά εκφραστεί πληρέστερα, 
άρτιοιτερα. "Ετσι διαβάζοντας τό τελευταίο του βιβλίο, βλέπεις δτι διήνυσε 
άρκετό δρόμο, ξεφεύγοντας άπό τις επιδράσεις μέ τις όποιες παρουσιάστηκε 
στά «Τετράδια του Παύλου Φωτεινού», μορφώνοντας τό καλλιτεχνικό του 
αισθητήριο, όλοκληριόνοντας τήν ποιητική του σκέψη. Πολλά νέα πράγματα 
βέβαια δέ μάς λέει ούτε στό δεύτερο βιβλίο του,—τήν « ’Εσωτερική Συμφω- 
νία»—πού δέν είναι παρά συνέχεια τών ενδοσκοπήσεων τοΰ Παύλου Φωτεινού, 
ούτε στό τελευταίο του, στό όποίο κατανέμει τόν πλοΰτο τών λυρικών του 
στοχασμών σέ δυό—τρεις νέες γυναίκες.

Σέ ποιό τώρα λογοτεχνικό είδος νά κατατάξει κανείς τήν «Εύα» τοδ κ" 
^,εφλουδα ; Μπορεί νά πλησιάζει κάπως στό μυθιστόρημα, μά μυθιστόρημα 
δέν. Είναι εϊναικι’ αυτό «ένα βιβλίο δίχως γεγονότα, δίχως υπόθεση», όπως
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λέει ό ίδιος στήν άρχή τής «’Εσωτερικής Συμφωνίας» του, προσπαθώντας^ νά 
μάς έίηγήσει τή τεχνοτροπία του. "Επειτα ένα μυθιστόρημα προϋποθέτει 
κάποια άρχιτεκτονική, κάποια ποικιλία ψυχοσυνθέσεων τών προσώπων που 
κινούνται μέσα στήν άτμόσφαιρά του. Στήν «Εύα» δέ βρίσκεις ούτε τό ενα, 
ούτε τό άλλο. Ή  Εύα, ό ΓΙαΰλος, ή "Αννα είναι ένα καί τό αυτό πρόσωπο, 
γεμάτο ανησυχίες, αγωνίες, πόθους, πού δέν έχουν δρια καί δέν ξέρουν τί θά 
πεί ικανοποίηση. Είναι ό άνθρωπος πού σκέπτεται καί αισθάνεται βαθειά 
πάνω σέ κάθε εκδήλωση τής ζωής καί πασχίζει νά εξηγήσει τόν  ̂ εαυτός του, 
νά καθορίσει τή θέση του απέναντι στόν πόνο καί οτή χαρά. Ό  κ. Ξ. δέν 
άρκείται σέ δ,τι ζεΐ, σέ δ,τι βλέπει. Άναζητά τήν ψυχή τών πραγμάτων, χαί
ρεται κι’ αυτός τις χαρούμενες στιγμές τους, υποφέρει γιά τή θλίψη τους. 
"Εχει μιά λεπτήν ευαισθησία, μιά διαίσθηση ικανή νά μαντεύσει δ,τι όέ̂  μπο
ρούν νά μαντεύσουν οί άλλοι. Τό βλέμμα του βυθίζεται άνησυχο σέ καθε τι, 
ή ψυχή του είναι ανοιχτή σέ όλους τούς ανέμους τών συγκινήσεων.

Κομψή φράση, γλώσσα συγκρατημένη, ύφος αυθόρμητο κι’ ατομικό είναι 
τά χαρακτηριστικά τής πρόζας τοΰ νέου αυτού πεζογράφου. Ο συγγραφέας 
τ ή ς  «Εύα;» είναι ένας στυλίστας. Δέν κάνει «φιλολογία», άλλά εκφράζεται
είλικριιά, πηγαία. _ « λ.«'

Ό  κ. Ξεφλούδας μέ τό πρώτο του βιβλίο είχε πάρει κι’ ολας τη θεση 
του στή νεοελληνική λογοτεχνία. Μέ τήν «Εύα» του τήν εδραιώνει.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Κ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α Κ Η Σ

Ν. Θ. Κ Α Τ Σ Ι Κ Α Ρ Ο Υ  ι Ή  Βεντέττα έν Μάνη.

Χυυιίς νά είναι στή δικαιοδοσία μας νά έκφράσουμε ιδιαίτερες κρίσεις 
γιά τό βιβλίο αυτό τοΰ φίλου συγγραφέα, έχουμε τή γνώμη πώς θάπρεπε νά 
διαβαζότανε εκτός άπό δσους ένδιαφέρονται γιά τόν τύπο μέ τόν όποίο άσχο- 
λεΐται, καί άπό κάθε άνθρωπο τών γραμμάτων.

Τό βάρβαρο έθιμο τής βεντέττας, προερχόμενο άπό μεγάλη έλλειψη άν- 
θρωπισμοΰ καί πολιτισμού ενός κόσμου πού στενάζει απ την  ̂εγκατάλειψη, 
έπρεπε νά είχε κινητοποιήσει μπροστά άπό πολύ χρόνο τούς αρμόδιους πού 
κάθε λίγο καί λιγάκι τούς άκοΰμε νά κόβουνται γιά τήν κοινωνική κατάσταση 
τών ατόμων. Ή ς τόσο, δ εγωκεντρισμός τής εποχής μαζί μέ χίλιους δυό άλί.ους 
λόγους σκεπάζουν άπό τήν μνήμη όλων τήν γωνιά τής πετρωδικιας εκείνης 
γής πού ξεμοναχιασμένη ξακολουθεϊ νά παρουσιάζει μέ τό βάρβαρο αυτό 
έθιμο, όψη φωλιάς άγριων.

Ό  κ. Ν. Κατσικάρος στις σελίδες τού τόσο άξιοπρόσεχτου συγγράμματος 
του παίρνει μιά θέση μελετητή πού άναλύοντας τήν ψυχοσύνθεση τών Μανια
τών, τά φυλετικά αίτια, τις -/Αιματολογικές συνθήκες καί κάθε τί πού μπορεί 
νά διαμορφώσει τόν χαρακτήρα ενός λαοΰ, εξηγεί τήν δημιουργία τών κατα
στάσεων ¿υποδεικνύοντας καί κάθε τί πού πιστεύει καί υποστήρίζει. Καταλή- 
γοντας στά μέσα θεραπείας πέρνει πρωτοβουλία ό ίδιος καί προτείνει αρκετά, 
πού άσφαλώς έπιδοκιμάζονται άπό τή λογική. Ευχόμαστε νά έκτιμηθεί ή εύγε- 
νικιά αυτή προσπάθεια, ώστε νά γίνει άφετηρία τό πόνημα τούτο μιάς εντα
τικής εξυγίανσης άπό τή φοβερή ψυχική άρρώστεια πού κυριαρχεί στή ζωή 
μερικών συνανθρώπων μας.

Σ . Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

0  Σ Τ Ι Χ Ο Σ

Α Λ Ε Κ Ο Υ  Φ Ρ Α Γ Κ Ο Υ : Στιγμΐς  τής 'Επαρχίας.
ΑΠ. Μ Α Μ Μ Ε Λ Η : Πνοή χαι Τέχνη.
Τ. Μ Ο Υ Ζ Ε Ν ΙΔ Η  : ‘ Ο Μεγάλος Μπόλος.

Ό  κ. Άλέκος Φράγκος, δνομα άγνωστο ως το χτες στά γραμματά μας, 
έκέρδισε τη' συμπάθεια μας μονομιάς μέ τήν πρώτη συλλογή του. Οί «Στιγμές 
τής "Επαρχίας^ είναι βιβλίο γραμμένο μέ ειλικρίνεια καί μέ τέχνη συγκρα-
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χημένο καί σεμνό, μ’ ένα λόγο άξιοπρόσεχτο' καί κάτι παραπάνω: χαρακτηρι
στικό μιας ηλικίας καί μιας εποχής. Ό  ποιητής ζεΐ στήν επαρχία καί αύτήν 
προσπαθεί νά μάς αποδώσει μέ τούς τόσο επιμελημένους στίχους του. Τύ δεύ
τερο μέρος τού βιβλίου του, πού είναι χωρίς άλλο καί τό άντιπροσωπευτικιύ- 
τερο, τόπιόάρτιοσέ παρατήρηση καί σέ απόδοση, περιγράφει τύπους καί σκηνές 
τής επαρχιώτικης ζωής, πρόσωπα καί στιγμιότυπα μέ χρώμα τοπικό, μιάκοσμική 
συγκέντρωση, μια συνεδρίαση τού ειρηνοδικείου, τά φερσίματα ενός άμερικά- 
νου. Ό  ποιητής, αναγκασμένος νά περνά τις μέρες του στόν κύκλο τού στενού 
του περιβάλλοντος, μέσα στή χοντροκοπιά καί στήν πλήξη, δέχεται τις επι
δράσεις τής τοπικής κοινωνίας καί προσπαθεί νά βρει κάποια ανακούφιση στι- 
χουργώντας τούς καημούς του. Γράφει λοιπόν στίχους γιά ρομαντικές παραθε- 
ρίστριες άρρωστες, γιά τη μονοτονία πού έχει κεΐ μιά καθημερινή, γιά τις γε
λοίες επιδείξεις, τήν κυριώτερη αδυναμία πού έχουν οί προσωπικότητες τής 
επαρχίας. "Οποιος έχει γνωρίσει άπό κοντά καί γιά καιρό τέτοια ζωή, δέ 
μπορεί παρά νά αίστανθεΐ εξαρχής συμπάθεια πρός τόν μουσόληπτον αύτόν 
επαρχιώτη πού άποφασίζει νά πεί τόν πόνο του καί παραπέρα, μέ τόσο μά
λιστα σεμνό καί συγκινημένο τρόπο. Ή  πρωτεύουσα καί τά μεγάλα κέντρα, 
λόγω τής οικονομικής των υπεροχής απέναντι στις μικρότερες πόλεις καί τά 
χωριά, έχουν τραβήξει πρός τό μέρος του; τά περισσότερα καί ζωτικώτερα στοι
χεία, κι’ έτσι οί πληθυσμοί τού υπαίθρου έμειναν χωρίς αίμα, όφοΰ αύτό μα
ζεύτηκε σχεδόν δλο στό κεφάλι. ’ Ατροφία καί μαρασμός δέρνει σήμερα τήν 
επαρχία. Ή  γης είναι ανίκανη νά θρέψει μόνη της τόν καλλιεργητή καί δου- 
λιές άλλες, πού στήν άνάγκη θά μαθαίνονταν κι’ αύτές, δέν υπάρχουν. Οί 
αγρότες υποφέρουν, άλλά επειδή δέν καταλαβαίνουν μόνοι τους άπό πού κρα
τιέται τό κακό κάθουνται καί περιμένουν σωτηρία άπ’ τόν ουρανό ή άπ’ τήν 
τύχη. Ό  κ. Φράγκος τά βλέπει όλα αύτά, φαίνεται πώς δέ μένει ασυγκίνητος 
άπό τήν κατάντια τών συνανθρώπων του, άλλά εκείνο πού τόν ενδιαφέρει κυ- 
ριώτερα σ’ αύτή τή συλλογή είναι ό εαυτός του, τό άτομό του, τό έγώ του' 
αύτό είναι πού πλήττει, δυσαρεστεϊται καί κάπου κάπου διαμαρτύρεται. Ή  
άγωγή πού πήραμε καί οί συνθήκες πού μάς επηρεάζουν στή ζωή δέν μάς 
άφησαν άκόμα νά βγούμε έξω άπό τήν τυραννική πραγματικότητα τού άτομι- 
σμού καί εξακολουθούμε νά είμαστε μέ τό παραπόνου εγωκεντρικοί. Οί πόνοι, 
τά ενδιαφέροντα, οί καταστάσεις τού διπλανού πας είναι σά νά μήν υπάρχουνε 
γιά μάς. Ό λ α  άναχωροΰν καί καταλήγουν στό έγώ μας. ’ Απ’ αύτού ίσα, ίσα, 
προέρχεται κι’  ή δυστυχία τών περισσοτέρων μας, όσοι διαθέτουμε κάποια 
ευαισθησία γιά νά μή στεκόμαστε άδιάφοροι μπρός στά δράματα πού συμ
βαίνουν μέσα μας καί γύρω μας καί συνάμα κάποια όρθοφροσύνη πού νά μάς 
πληροφορεί πώς δέν πάμε καθόλου καλά. Είναι όμως ευχάριστο γιά τήν ώρα 
τό γεγονός πτυς οί νέοι παρουσιάζουν κάποια άντίδραση πού δέν διστάζουν νά 
τή μεταφέρουν καί στήν ποίηοη, έστω καί μέ τή μορφή, τής σάτυρας τού κ. 
Φράγκου. Οί στίχοι όπου σατιρίζει ορισμένες κοινωνικές εκδηλώσεις τής επαρ
χίας, κάτι κούφιες καί γελοίες επισημότητες άπό τις πολύ γνωστές, είναι καί 
οί ούσιαστικώτεροι τού βιβλίου. Τό ίδιο έχει νά παρατηρήσει κανείς καί στά
αισθηματικά κομμάτια, πού τά διαπνέει ή άπογοήτεψη καί ή πίκρα ενός νέου
άνίκανου νά ξεγελάσει τόν εαυτό του μέ αύταπάτε?. Γενικά μέσα στήν συλλογή 
τού κ. Φράγκου άπαντά κανείς καλά στοιχεία, κάποιον χιουμοριστικό λυρισμό 
μαζί μέ μιά επαναστατική διάθεση άνεπιτήδευτη. "Ετσι ξεχωρίζουν άπό τά 
ποιήματα τού δευτέρου μέρους τό πρώτο καί τό τελευταίο.

Άλλά ό άνήσυχος νεκρός, ό Καρυωτάκης, δέν έπαψε καί άπό τά χώ
ματα πού τόν έσκέπασαν νά επικοινωνεί μέ τις άγνές ψυχές άνθρώπων πονε- 
μένων. Οί «Στιγμές τής επαρχίας» δείχνουν πρόσφατη άκόμα τήν επίδραση 
άπό τά «’ Ελεγεία καί σάτιρες». Τόσο τό περιεχόμενο όσο καί ή τεχνοτροπία, 
πού κατά βάθος-άλλωστε είναι δυό πράματα άλληλένδετα, θυμίζουν τό πικρό
χολο καί ειρωνικό ύφος εκείνου. Θά μπορούσε κανείς ν’ άντιπαρατηρήσει 
πώς αύτό προέρχεται άπλούστατα άπό ψυχική συγγένεια καί πόις ή παραπάνω 
συνέπεια είταν άναπόφευχτη. Κανένας άνθρωπος όμως δέν ταυτίζεται, όπως 
στά εξωτερικά γνωρίσματα έτσι καί στόν εσωτερικό του κόσμο, μέ τόν άλλον. 
"Οσο γιά τόν τεχνίτη, αύτός πιά έχει τήν υποχρέωση νά δώσει κάτι τό άμοια
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στο καί τό μοναδικό, ν’ άποκαλύψει λεπτομέρειες κι’  άπόψεις πού δέν τις 
πήρε τό μάτι άλλουνοΰ, νά πετύχει ένα υπόδειγμα τέχνης όλότελα δικό του' 
άλλιώς είναι περιττό νά καταγίνεται μέ τήν τέχνη, μπορεί νά κάνει άλλη 
δουλειά. Οί παρατηρήσεις αύτές διατυπώνουνται μέ τρόπο γενικό καί δέν άνα- 
φέρουνται τόσο στόν κ. Φράγκο.

Αύτός έχει εννοήσει άπό τό πρώτο του κιόλας βιβλίο τή σημασία τού 
προσωπικού γραψίματος καί κατά κεί οδηγεί τις προσπάθειές του. Ή  φροντι
σμένη του γλώσσα (άπ* όπου δέν λείπει ωστόσο- καί λίγη καθαρεύουσα), οί 
άξιόλογες ομοιοκαταληξίες του, ό σφιχτόδετος δεκατρισύλλαβός του, ή κα?=οοι- 
κονομημένη φράση του, όλ’ αύτά είναι εφόδια πού δέν άποχτήθηκαν δίχως 
κόπο, ούτε καί θά μείνουν άχρησιμοποίητα. Α ρκεί νά μελετήσει καί καλύτερα 
πρότυπα ό ποιητής, γιά νά ΐδεΐ πώς έμπνέουντοι καί πώς έκφράζουνται οί 
άληθινοί δημιουργοί καί ν’ άπομακρυνθεΐ έτσι άπό τή μετριότητα καί τή μι
κροψυχία τών τόσων στιχουργών μας. Προπάντων όμως τού χρειάζεται νά 
λάβει ενεργότερο μέρος στή ζωή, άστείρευτη πηγή τών εμπνεύσεων, καί ν’ 
άντλήσει άπό τό άνακάτωμά του μέ τούς άλλους, άπό τήν επαφή του μέ τήν 
ολότητα, τήν άκατάλυτη πίστη πού θερμαίνει τήν καρδιά καί κάνει τό τρα
γούδι αρμονικό. "Οσο γιά σήιιερα, οί «Στιγμές τής έταρχίας» είναι ή καλύ
τερη συλλογή νέου έπειτα άπ’ τά «Μαραμποϋ» τού κ. Ν κου Καβοδία.

* * *
Ή  ποίηση τού κ. Αποστόλου Μαμμέλη είναι μιά ποίηση σχηματισμένη 

πιά. ’Ιδεαλιστής στήν ψυχολογία του ό ποιητής, άποκλίνοντας μάλιστα συχνά 
πρός τή μυστικοπάθεια, έχει βρει καί τήν άνάλογη έκφραση στόν τρόπο τό 
ρομαντικό, τό κίνημα αύτό πού άκόμα δέν έχει κλείσει τόν κύκλο του στή 
χο’ιρα μας. "Ετσι τόν βλέπουμε νά προτιμά θέματα παλιά καί νά τά έκμετα- 
λεύεται μέ γνωστή τεχνοτροπία, εξόν άν αύτή μέ τό νά ’ναι πολυμεταχειρι- 
σμένη κάνει καί τό περιεχόμενο νά φαίνεται άνεξελιχτο, τυπικό, κολλημένο 
στήν παράδοση. 'Οπωσδήποτε ό ποιητής εξακολουθεί νά συγκινεΐται μέ 
όνειρα, μέ δράματα, μέ νεκρούς, μέ τά πουλιά, μέ τά λουλούδια, μέ τή 
θεότητα καί μέ τό θάνατο, άπευθείας καί ολοκληρωτικά, χωρίς αυτές οί έν
νοιες νά κομματιάζουνται καί νά παρεμβάλλουνται. άλ?.ά μένοντας άδιάσπα- 
στες, ενιαίες καί άντιπροσωπευτικές, κυρίαρχες άπό τήν άρχή ίσαμε τό τέλος 
τού ποιήματος, όπως καί σέ τόσα άλλα παλιότερα ποιήματα πού άρκοϋσε νά 
διαβάσεις τόν τίτλο τους γιά νάξαιρες τί θ ’ άκολουθήσει. Τό ίδιο συμβαίνει 
κι’ εδώ, προπάντων μέ τά ερωτικά τής συλλογής όπου καί τό μέτρο καί ή 
φρασεολογία καί τό θέμα, επειδή χαλαρώνεται ή διάθεση κΡ δ στίχος σέρνε
ται στήν εύκολογραφία,, μάς φέρνουνε στό νοϋ τις έμμετρες επιστολογραφίες 
τών αισθηματικών Έφτανήσιων. Μά, θά  μοΰ πείτε, άλλαξε ό έρωτας σήμερα; 
Καί βέβαια άλλαξε, θά σάς απαντήσω' δέν καταλαβαίνουμε τίποτα άπό τήν 
αισθηματολογία τών προγόνων μας, πού κάποτε κιόλας μάς φαίνεται άστεία, 
κι’ αύτοί πάλι σίγουρα δέ θά εννοούν ούτε άκρες μέσες τούς καημούς τής 
γενιάς μας. Ά λλοι καιροί, άλλα ήθη. Αύτού είναι ή βάση τού ζητήματος, 
στήν άσυνεννοησία τών ηλικιών, τήν άναπόφευχτη μάλιστα, ούτε στήν άνυπο- 
μονησία μας νά πάρουμε τή θέση τών παλιών (είναι νά ζηλεύει κανείς άλήθεια 
τέιια πράματα;) ούτε στό άρνητικό τάχα πνεύμα κάθε νέου, ούτε άλλου που
θενά. ’Αρκετά πάλι ποιήματα τής συλλογής είναι περιγραφές παρμένες άπό 
τό φυτικό βασίλειο ή άπόπειρες γι’ άναπαράσταση τής ζωής τών πουλιών.

Λίγα όμως άπ’ αύτά δημιουργούν τήν ιδιαίτερη εκείνη άτμόσφαιρα πού 
μπορεί νά μάς κινήσει τή φαντασία καί νά ικανοποιήσει τή ζήτηση ενός προ
χωρημένου' τά πιό πολλά, μονάχα γιά μιά παιδική άνθολογία θά είταν ίσως 
κατάλληλα μέ τις συνειθισμένες τους εικόνες καί τήν άφέλεια στήν διατύπωσή 
τους. Σχετική επιτυχία παρουσιάζουν περισσότερο τά θαλασσινά του θέματα, 
όπου είσάγονται καί ειδικοί όροι καί όπου δ ποιητής φαίνεται νά έχει σιενώ- 
τερες γνωριμίες. (Ό  κ. Μαμμέλης καθώς βλέπω στόν κα-όλογο τών έργων 
του, έχει κι’ ολόκληρη συλλογή εμπνευσμένη άπό τή θάλασσα, άλλ’ αύτή δέν 
έτυχε νά τήν ίδώ). ’Εκεί όπου δ ποιητής αύτού τού βιβλίου έρχεται σέ μεγα
λύτερη προσέγγιση μέ τόν άναγνώστη του είναι τδ πρώτο μέρος τής συλλο
γής. Ποιήματα όπως τά «Μυστική γραμμή»—αύτό προπάντων— , «Θαλίτσα»,
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«Σάν ονειρο», «Στό γυιό μου», «Στήν αγάπη», «Παράπονο», μας παρουσιά
ζουν τον ποιητή άπ1 τή γυμνή του πλευρά καί μάς επιτρέπουν νά συμπονέ- 
σουμε κι’  εμείς το δράμα ενός άνθρώπου. Στά παραπάνου κομμάτια μάς άπο- 
καλύπτεται τό ειλικρινέστερο μέρος του εαυτού του καί ή έκφραση παίρνει πού 
καί πού δραματικό τόνο. Σκοτάδι απλώνεται τριγύρου, τό άτομο παραπατά 
μες στήν αβεβαιότητα, πού θά βρει καταφυγή στά δεινά του; Οί άλλοι μέ
νουν αναίσθητοι στό πόνο μας, οί ψυχικές ανάγκες καταπνίγονται, δέν υπάρ
χει καμιά σωτηρία. *0 ναυαγός τότε γυρίζει τ’ απελπισμένο βλέμμα του κατά 
τόν ουρανό. ’Αφού ή γής είναι τόπος δυστυχίας καί κατοικείται άπό άδύνατα 
πλάσματα, πρέπει νά προσευχηθούμε' ποιός ξαίρει, μπορεί νά μήν πάει χαμένη 
ή προσευχή! ”Ετσι ό ποιητής καταλήγει στήν θρησκεία, στό πολυμεταχειρισμέ- 
νο αυτό ναρκωτικό πού μετριάζει κάποτε τήν αγωνία. Δέν είναι βέβαια κι’ αυτός 
θρησκόληπτος σάν τούς πολλούς, τό πνεύμα του άρνεΐται νά πιστέψει τυφλά, 
μά τή λύτρωσή του, τό τέλος τής περιπέτειάς του άπό κεί τό καρτερεί, απο 
τό φως τό ουράνιο. Αυτό είναι τό περιεχόμενο τής συλλογής κι’ ετσι μπορεί 
νά διατυπωθεί, νομίζω, ή φιλοσοφία της.

Γιά νά γίνει τιάρα δεχτό ενα ποίημα — πού γράφεται άπό καθαρά α τ ο  
μική άνάγκη καί γι’ αναμφισβήτητη άτοιιική εξυπηρέτηση—καί άπό κανεναν 
άλλον παραέξω, χρειάζεται αυτός ό άλλος νά βρει έκεϊ μέσα αισθητική "ικα
νοποίηση καί, τό σπουδαιότερο, άνακούφιση τής ίδιας τής ψυχής του. Η 
πρώτη άπαίτηση αντιστοιχεί στά εξωτερικά γνωρίσαατα, σιή μορφή τοΰ  ̂ καλ
λιτεχνήματος, στό λεξιλόγιο, τό ρυθμό καί τά λοιπά' ό δεύτερος δρος άναφέ- 
ρεται στό περιεχόμενο τού έργου, στόν κύκλο πού διαγράφει ή κίνησή του, 
στό άντίκρυσμα τών βασικών προβλημάτων τής ζωής, στις λύσεις πού διακρί
νει ό πολυπλάιητος αυτός εξερευνητή:. ’Α τό μορφική άποψη τά ποιήματα 
τού κ. Μαμμέλη, άλλοΰ άιιεληιιένα κι’ αλλού καλοδουλεμένα, παντού όμως 
κρατηιιένα μέσα στό μέτρο καί στήν ευπρέπεια, δέ μάς προσφέρουν τίποτε το 
νέο. ’Εξάλλου οί ανησυχίες κι’ οί λαχτάρες μας δέν βρίσκουν μέσα σ ’ αύϊά 
τήν ποθητή απόκριση, τή δικαίωση πού ελπίζουμε, τό ψυχικό μας περιεχό
μενο μετουσιωμένο πλαστικά καί μουσικά. Οί ηλικιωμένοι λένε, τά δικά τους, 
έχουν τις άναμνήσεις τους κΓ αδτές ευχαριστιούνται νά μάς έπαναλαβαίνουν. 
’Αλλά ή ζωή δέ σταματά, κάθε τόσο παρουσιάζει καινούργιες μορφές, συντη
ρείται μέ τήν αδιάκοπη αναγέννηση τών στοιχείων της. ”Ας άφήσυυμε πισ 
τούς παλιούς στήν ησυχία τους. Ή  γενιά μας θά τό πει ή ίδια τό τρα
γούδι της.

** *·
Ό  κ. Γάκης Μουζενίδης πού έγραψε τό «Μεγάλο μπάλο» θέλησε ν 

ακολουθήσει απάτητο δρόμο. Λυτό φαίνεται τόσο άπό τις συζητήσεις, τις 
συγκρούσεις καλύτερα, τών προσώπων του, δσο κι’ άπό τόν τρόπο πού θελει 
νά παρουσιάσει τή σκηνική αύτή άπόπειρά του. Παντού διακρίνεται μια ταση 
γιά πρωτοτυπία, τάση δμως πού ύποδηλώνει μιά κάπως άκριτη περιφρόνηση 
πρύς τήν παράδοση, τήν κοινιονική καί τή θεατρική. Ό  νέος συγγραφέας 
κάνει τήν εμφάνισή του μέ διαθέσεις επαναστατικές. 'Αλλά πολύ φοβαμαι 
πώς μέ αυτές τουλάχιστο τις τυπωμένες του σελίδες δέν κατορθώνει νά πείσει 
ούτε τούς ανθρώπους πού θά είχαν τήν εύνοϊκώτερη προκατάληψη γιά την 
προσπάθειά του. Ό  κ. Μουζενίδης επιχειρεί νά γράψει θεατρικό κομμάτι κι 
άποδείχνεται πώς ούτε υλικό έχει στά χέρια του αρκετό ούτε τήν τέχνη νά τό 
μετατλασιάσει γιά τό θέατρο κατέχει. Αυτά είναι βέβαια πολύ σπουδαία 
πράματα καί μπορεί νά γεράσει κανείς χωρίς νά ’ναι σέ θέση νά πει πώς τά 
ξεσκόλισε. Δέν επιτρέπεται όιιως άπ' τήν άλλη μεριά να παίρνουν οί νέοι 
αψήφιστα τή ζωή καί τήν τέχνη, μέ τήν πρόφαση τής άγνώριμης ηλικίας 
των καί άλλα σχετικά "Όποιος καταπιάνεται νά κάμει κάτι, πρέπει νά ενεργεί 
μέ σοβαρότητα, αλλιώς μπορεί κανείς νά τού παρατηρήσει πως τού λείπει ή 
συναίσθηση τών πράξεών του.

Ό  κ. Μουζενίδης έπεσε εδώ σέ μιά παρεξήγηση. Ξεκίνησε άπό τις Ιδέες 
πού τις είχε σχηματισμένες προκαταβολικά άπό βιβλία, καί θέλησε νά τις 
εφαρμόσει άπάνου σέ πρόσωπα καί σέ γεγονότσ που δέν ετυχε να τα μελε
τήσει όπως έπρεπε. "Ετσι οί ήρωες τού θεατρικού του κομματιού μοιάζουν
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μέ άντρείκελα, κινούνται μέ τρόπον αφύσικο, μιλούν αψυχολόγητα, δροΰν 
ανεδαφικά, δέν έχουν μ’ ένα λόγο αληθοφάνεια, φυσικότητα, ενέργεια' είναι 
τύποι κατασκευασμένοι, έξω τόπου καί χρόνου, πού δέν τούς αναγνωρίζουμε 
ούτε γιά ρωμιούς ούτε γιά σύγχρονούς μας. Ό  Γκόρκυ έγραψε κάπου τελευ
ταία πώς γιά νά πλάσει ένα φιλογογικό πρόσωπό του έχει υπόψη του καμιά 
δεκαριά ανάλογα άπό τή ζωή. Ό  κ. Μουζενίδης προκειμένου νά κάμει τήν 
ίδια δουλιά δείχνει σά νά μήν έχει στό νοΰ του οΰτ ένα. Πώς θά  διορθωθεί 
λοιπόν αύτή ή κατάσταση ; μέ τή μελέτη, μόνο μέ τή μελέτη, τής ζωής άπό 
τή μιά μεριά, τής τέχνης άπ’ τήν άλλη. Μονάχα έτσι πλουτίζει κανείς τόν 
εσωτερικό του κόσμο, μέ πρόσωπα, μέ λόγια, μ’ επεισόδια, πού μιά ώρα θά 
θελήσουν νά βγούνε στό φως καί θ ’ αναγκάσουν τόν τεχνίτη νά βρει τήν 
έκφρασή του τήν προσωπική. Ό  κ. Μουζενίδης, πού είναι πολύ νέος καί φι
λότιμος δπως ξαίρω, ας ακολουθήσει, άν κρίνει σωστή, τήν κατεύθυνση αύτή. 
Γ ιά ν ά  μπορέσει νά σταθεί κανείς σήμερα στό θέατρο, πρέπει νά διαβάσει 
πρώτα πρώτα κΓ έπειτα, άν μπορεί, νά ξεπεράσει τις σημειωμένες επιδόσεις. 
Ό  Ξενόπουλος, ό Χόρν, ό Μελάς είναι μιά πραγματικότητα όχι καί τόσο ευκα
ταφρόνητη. Ό  εχτρός δέν αφήνει τή θέση του μέ τά γιοΰχα...

Δ ΙΟ Γ Ε Ν Η Σ

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πήραμε τό ακόλουθο γράμμα καί τό δημοσιεύουμε.

’Αγαπητέ «Ρυθμέ»,

Είδα στό περασμένο σου φύλλο δσα—δυστυχώς δέ μπορώ νά τ’ άποσιω- 
πήσω— μέ φανερή κακοβουλία βραδιάζει γιά τή μετάφρασή μου τής «Μήδει
ας» τού Ευριπίδη ό κριτικός σου Γ. Κοτζιούλας. Σέβομαι πολύ τόν εαυτό 
μου ώστε νά μή θέλω νά μπώ σέ λεπτομερειακή συζήτηση μ’ έναν, πού απο
πειράται βέβαια νά παραστήση καί τόν ειδικό πάνω στήν άρχαία ποίηση, μά 
πού, άπ’ ό,τι μάς έδωκε ώς τά τώρα, φάνηκε πιά πώς τού λείπει καί τό 
άπλό ποιητικό γούστο. ’Επειδή όμως—κι’ αύτό δέν επιτρέπεται νά τό παρα- 
βλέπη κανείς— υπάρχει καί τό άναγνωστικό κοινό τού περιοδικού, άς μοΰ επι
τροπή, όσο κι’ άν αυτό δέν είναι σύμφιον ' μέ τό χαριιχτήρα μου, νά τό πλη
ροφορήσω, ό ίδιος πιά, πώς γιά τήν έργιισία μου αύτή, πέντε τώρα όλάκαι- 
ρους μήνες πού κυκλοφορεί τό βιβλίο δέν παύω νά διαβάζω ενθουσιαστικές 
κριτικές καί συγχαρητήρια άπό σοφούς έλί.ηνιστές, τόσο δικούς μας όσο καί 
ξένους. Ό  Λορεντζάτος λ. χ. τονίζει πώς μπόρεσα νά φέρω τή νεοελληνική 
κοινωνία κοντά στήν άρχαία τραγωδία περισσότερο άπό πολύ καλά καί μέ 
άδιάπτωτο τόν ποιητικό παλμό. Ό  Συκουτρής, υφηγητής στό Πανεπιστήμιο 
καί άξιος λογοτέχνης, αισθάνεται τήν άνάγκη—είναι τά λόγια του—«νά έξάρη 
ιδιαίτερα πώς κατόρθωσα νά βροϋ τόν τόνο καί τό χρωματισμό στήν εκλογή 
τών γλωσσικών στοιχείων καί ν’ άποφύγω έτσι τό μεγάλο σκόπελο όπου χά
νονται όλοι όσοι μεταφράζουν άρχαίους στή δημοτική.» ΚΓ άκόμα πώς «ή κά
πως άττική άτμόσφαιρα όπου γλωσσικώς μεταφέρεται ή δράση, καί ατού Εύρι- 
πίδη άνταποκρινεται τις προθέσεις καί δίνει στή μετάφραση ένα μεγάλο ά
κόμα πλεονέκτημα: νά είναι καί θεατρική. Τέλος τό Δελτίο της 'Ομοσπονδίας 
τών Λειτουργών τής Μέσης Έκπαιδευσεως, στό ύπ’ άριθμόν 87 φύλλο του, 
σέ πραγματικό διθύραμβο επαίνων, φτάνει νά λέη πώς ό ποιητής πού έδίδαξε 
«λεπτών κανόνων είσβολάς έπών τε γωνιασμούς' νοεϊν, όράν, ξυνιέναι, στρέ
φω ν, έράν, καχ’ υποτοπείσθαι, περινοεϊν άπαντα, οικεία πράγματ’ εΐσάγων, οίς 
χρώμεθ’ οίς ξύνεσμεν...» βρήκε τόν καλύτερο μεταφραστή. Ξεχωριστά επαι
νείται ή άπόδοση τών χωρικών' (μέτρα, τεχνική κ.λ.π.). Διαβάζοντάς τα— τε 
λειώνει—έτσι μεταφρασμένα, μπορεί κανείς νά καταλόβη γιατί οί ’Αθηναίοι 
αίχιιάλωτοι πού δούλευαν στά μεταλεΐα τής Σικελίας, τραγουδώντας χορικά 
τού Εύριπίδη, κέρδισαν τήν ελευθερία τους. "Ωστε... ώστε τίποτ’ άλλο. Είναι 
λυπηρό μόνο πού στόν τόσο αύτό οί άνθρωποι πού θέλουν νά λένε πώς άσχο- 
λοΰνται μέ τά γράμματα καί ιδιαίτερα μέ τήν κριτική, δέν έχουν πρώτ’ άπ’ όλα 
μιά κάποια ψυχική άνωτεοότητα. Αύτά, γιά τήν τάξη.

κουλής; α λ ε π η ς
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Πέθανε σέ βαθύ γήρας δ γνωστός παλιός λο,οτέχνης Μπάμπης ”Αν- 
νινος. Γεννήθηκε τό 1852 στό ’Αργοστόλι καί άρχισε τό λογοτεχνικό του στά
διο μέ ποιήματα. Νωρίς έπιδόθηκε στή δημοσιογραφία καί στάθηκε συντά
κτης τού «Νεολόγου ’Αθηνών» καί τής «’Εφημερίδος τού Κορομηλά». Έξέ- 
δωκε τό 1895 μέ τόν αδερφό του τό γνωστό γελοιογράφο Θέμο "Avivo τήν 
’Εφημερίδα «”Αστυ», κατόπη διεύθυνε τό περιοδικό «Παρνασός» τού δμονύμου 
Συλλόγου. "Εγραψε πολλά ούμορίτικα διηγήματα καί κωμωδίες. Ή  γνωστό
τατη κωμωδία «Ζητείται υπηρέτης» άφησε εποχή.

'Η  ελληνική οϋμορίτικη λογοτεχνία χάνει ένα άπό τούς μεγαλείτερους 
της άντιπροσώπους.

Στό Ηράκλειο τής Κρήνης άρχισε τήν εμφάνισή της ή περιοδική έκδο
ση «Κάστρο». Μόνος υπεύθυνος γιά τήν ϋλη δ έκλεχτός ποιητής κ. Λευτέρης 
’ Αλεξίου. Τό πρώτο φυλλάδιο περικλείνει μετάφραση άριστοτεχνική δύο κάν- 
των άπό τήν «Κόλαση» τού Δάντε.

’Ακόμη έκδόθηκε στήν Πόλη άπό τήν ποιήτρια Δίδα Άλεξ. Κοτιιύνη νέο 
περιοδικό τιτλοφορούμενο «Φωνή». Δημοσιεύεται μυθιστόρημα τού γνωστού 
λογοτέχνη κ. Βασ. Ήλιάδη, διηγήματα τού κ. Ά ρχη Κόβα καί συνεργασία τού 
κ. Θ. Κ. Μαρκουΐζου.

Δ Η Λ Ω Σ Η
Πληροφορούμε τούς συγγραφείς καί εκδότες βιβλίων, δτι τό εν Πει· 

ραιεί Βιβλιοπωλείον τού κ. Παν. Βαρβαρέσου (όδός Σωκράτους 35) άναλαμβά- 
νει τήν πώλησιν καί τήν τοποθέτησιν στόν Πειραιά κάθε νεοεκδιδομένου βιβλίου.


