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ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΜΑ (*)
Μέ τή συνοδεία  ένός μικροί) γειτονικού παιδιού πού μου 

φέγγει κ ρ α τώ ν τα ς  ψηλά έναν άραμ μ ένο  π υρσό καί μ5 όδηγεΐ, 
χώνομαι ατό μαύρο άνοιγμ ά  τής εισόδου  σ α ς  υπόγειες βυ ζα ν 
τινές φ υλακές του Ά ν ε μ ά  κ άτω  άπ ό  τούς όγκους του παλιού 
τείχους.

Σ κ ον τά φ τοντα ς μ έσα  σ τό  σκ οτάδι π ερ ν ώ  τούς π ρώ τους 
διαδρόμ ου ς, ένώ  άπ ό  τις ρω γ μ ές καί τά  γκρεμ ίσμ ατα  φ αίνον
ται κάπ ου  κάπου οι φ οβερές εξωτερικές β ά σ ες  τω ν  πύργων 
καί τω ν  επ ά λ ξεω ν . ’Έ π ειτα  σκύφτω  στή γή διπ λώ νω  σέ δυό 
τό κορμί μου γιά νά χ ω θώ  κ άτω  άπ ό  ά λ λ ες  ήμικυκλικές θυρες 
καί νά  βου λ ιά ξω  σέ πιό μ αύρα  έγκ ατα .

’ Α ναπ ν έω  μέ σφίξιμο κ αρδιάς, σ ά  νά  εισδύουν σ τά  βάθεια  
τού είναι μου συμπυκνωμένα ά π οθ έμ α τα  πόνου καί φρίκης 
πού τά  νοιώθω  νά  πλανιούνται μ έσα  στις φ οβερές αύτές κ ά 
μ αρες άκ όμ α  κι’ υ στέρα  άπ ό  τό π έρ α σ μ α  τό σ ω ν  αιώ νων .

Σ τριφ ογυρίζω  μ έσα  στό  σκ οτάδι καί πνίγομαι άν ιστορώ ν - 
τα ς  τό κυκλώπειο β ά ρ ο ς  των στερεω μ ένω ν  άπ ό  π ά ν ω  μου 
γρανιτένιων πύργων.

Π ερνώ ένα ένα τά  χ ω ρίσμ ατα  κι’ άν εβα ίνω  τά  πέτρινα 
σκ α λ οπ ά τ ια  ένώ  οί ύγρές πέτρες τών τοίχων άντιφεγγίζουν 
στό  π εραστικό κόκκινο φ ώ ς τού π υρσού  μέ φείδια φ ω τός.

Τ εντώ νω  τ ’ άφτιά  σ ά ν  γιά ν ’ ά κ ού σω  καί τώ ρ α  τά βαρειά  
π ατή μ ατα  τών φ ρουρώ ν πού π ερπ ατού σα ν  σ ’ αύτούς έδώ  
τούς δ ιαδρόμ ους φ υ λ άγον τας πριν α ιώ νες τούς δύστυχους φυ
λακισμένους.

Κι’ ό νοΰς μου σέ  σκοτεινά όνειρα π λ έον τα ς  σέρνεται 
π ρος εσένα  περίλυπε βυζαντινέ έγκλειστε παλιέ Μ ιχαήλ Ά -  
νεμά πού π ρ ώ τος  κατέβηκες τίς θλιβερές αύτές βαθμίδες γιά 
νά  «διατρίψεις. χρόνον πολύν δεσμ ώ τη ς» έδώ  μ έσα  άφ ίνοντας 
άπ α ίσ ια  κληρονομιά τόνομ ά  σου  π αρανόμ ι σ τό  φ οβερόν αύτόν 
τόπ ο. Σ έ  συ λλογιέμ α ι έδώ  μ έσα  σ τά  φ οβερά  αύ τά  σκ οτάδια

(*) Οί φριχτές υπόγειες αυτές φυλακές βρίσκονται κάτω άπό τόν ονομαζό
μενο πύργο τού Άνεμά πλάι στόν πύργο τοΰ Ίσαακίου ’Αγγέλου στό μέρος 
εκείνου τού Βυζαντινού τείχους πού λέγεται τών «Βλαχερνών». Μπαίνει κανέ
νας άπό τρύπα ανοιχτή, κατάντικρα στό πασίγνωστο στούς βυζαντινολόγους 
Αϊβάς Έφφέντη Τζαμισί.
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νά κοίτεσαι σ ιδερόδετος απ ό  τό  λαιμό καί τό κορμί μέ χον
τρές ά λ υ σ σ ίδες , δμοιες μέ κείνες πού έδεναν τά  λεοντά ρια ...

Στηρίζω  μιά στιγμή τό κεφάλι στον  το ίχ ο  καί κ ο ιτά ζω  
τριγύρω  μου.

Οί νυχτερίδες τρομ αγμένες π εταρίζουν τρεμάμενες μ έσα  
στό  κομμένο άπ ό  τό  κόκκινο φ ώ ς του πυρσού  σκ οτάδι

Μιά ύ γρασία  μοΟ π α ρ α λ ΰ ν ε ιτά  χέρια, ένώ  σ τ ά  μ αλ ιά  μου 
χτυπούν κρΟες στα γ ό ν ες  άπ ό  τούς σ τα λ α χ τίτες  πού κρέμον
ται στις πέτρινες όροφ ές.

α ν τ η ν η ς  γ ι α λ ο υ ρ η ς

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

0  Ο Ι Δ Ι Π Ο Δ Α Σ  Σ Τ Ο Ν  Κ Ο Λ Ω Ν Ο
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

(ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΧΟΡΟΣ, ΘΗΣΕΑΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ)

Χορός
— Νάτος ό βασιληάς μας ό Θησέας, ό γυιός τού Αίγέα
καθώς του μίνησες ναρθή, βρίσκεται πια κοντά μας. 050

Θησέας 
(Μπαίνει άπό τή δεξιά πάροδο καί πλησιάζει στον Οΐδίποδα).
— Κι5 άπό πολλούς άκούγοντας στά περασμένα χρόνια 
νά λένε γιά τό αίματερό χάλασμα των ματιών σου, 
σ ’ έγνώρισα, τοΰ Λάϊου γυιέ, καί τώρα εδώ στό δρόμο 
νά λένε άκοΰοντας, πιο καλά σ ’ έχω γνωρίσει ακόμα.
Γιατί καί τά φορέματα καί ή άθλια κεφαλή σου, 555
ποιος εΐσαι φανερώνουνε' καί νοιώθοντας συμπόνια,
δύστυχε Οΐδίποδα, γιά σέ, νά σ ’ έρωτήσω θέλω
ποιο τάχα παρακάλεσμα στην πόλη καί σ ’ εμένα
νά κάμης έρχεσε κ’ εσύ κ’ ή δόλια ή συντροφιά σου ;
Λέγε' τί αν ίσως μοναχά συμβή νά μου ζητήση ;; 560
χάρη πού νάναι τρομερή, μπορεί νά μή στην κάμω,
Έ γώ  πού ξέρω, όπως κ' εσύ τής ξενητιάς τις πίκρες 
καί πού άθλους επικίνδυνους στην ξενητειά έχω κάμει 
όσους καί κάθε άλλος θνητός, μέ <υόβο τής ζωής μου.
ΓΓ αυτό κανέναν πρόσφυγα, καθώς εσ’ είσαι τώρα, 565
νά τόν βοηθήσω νά σωθή δέ θ’ άρνηθώ. Τί ξέρω 
πώς, ό'ντας άνθρωπος κ’ έγώ, στην αυριανήν ήμερα 
περσότερα δικαιώματα δεν έχω άπό τά σένα.

Οΐδίποδας
— Θησέα, ή γενναία σου καρδιά μέ λίγα λόγια μότο
τόσο μ ’ εύκόλινε, πού εγώ λίγα νά πώ ειν’ άνάγκη. 570
Γιατί ποιος είμ’ έγώ, καί ποιος μ’ έγέννησε πατέρας.
κι’ άπό ποιο μέρος έρχομαι, τάχεις εσύ ειπωμένα'
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κ’ έτσι δεν άπομένει πιά γιά μέ, παρά μονάχα 
νά πώ τί χάρη επιθυμώ, κι’ δ λόγος νά τελειώση.

Θησέας
— Αυτό άκριβώς ταχύτατα πές μου, γιά νά τό μάθω. 575

Οΐδίποδας
— ’Έρχομαι τό άθλιο μου κορμί νά σοΰ προσφέρω δώρο, 
πού δεν είναι στήν όψη του σπουδαίο, μά πού τα κέρδη 
τά δικά του ειν’ άνώτερα κι’ άπό μορφήν ωραία.

Θησέας
— Καί ποιο κέρδος παινεύεσαι πώς έρχεσαι νά φέρης ;

Οΐδίποδας
— ’Ίσω ς μπορεί μέ τόν καιρό νά μάθης, όχι τώρα. 580

Θησέας
— Καί πότε θά φανερωθή λοιπόν ή προσφορά σ ου ;

Οΐδίποδας
— "Οταν πεθάντο έγώ κ’ έσύ μου γίνης ταφιαστής μου.

Θησέας
— Έ σύ γυρεύεις τά στερνά τής ζήσης κι' ό,τι μένει 
άνάμεσα, ή τό λησμονάς, ή δέν τό λογαριάζεις.

Οΐδίποδας
— Γιατί σέ τούτα βρίσκονται γιά μέ μαζί κ’ εκείνα. 585

Θησέας
— Μά ή χάρη αυτή πού μού ζητάς είναι όντως τιποτένια.

Οΐδίποδας
— Μά πρόσεξε' δέν είναι αυτός μικρός άγώνας, όχι.

Θησέας
— Τάχα γιά ποιόν τό λές αυτό, γιά μένα ή γιά τούς γυιούς σου;

Οΐδίποδας 
— ’ Εκείνοι νά μέ πάρουνε ζητάνε μέ τή βία.

Θησέας.
- Μ ’ άφού δέ θέλουν, μήτ’ έσύ νάσαι πρόσφυγας πρέπει. 590

Οΐδίποδας
— Μά ούτε κι’ έγώ σάν τόθελα, κΓ εκείνοι τό δεχόταν.

Θησέας
— ’Άσκεφτε, δέν έχει όφελος στις δυστυχίες τό πείσμα.

Οΐδίποδας
— "Οταν σού πώ, συμβούλεψε, μά γιά τώρα άφησέ τα.

Θησέας
— Λέγε, γιατί νά λέω χωρίς νά ξέρω, δέν αρμόζει.

Οΐδίποδας
— ’Έ παθα συφορές φριχτές κι’ άπανωτές, Θησέα. 595
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Θησέας
— Για την παλιά τή συφορά θά πής τού σπιτικού σου ;

Οίδίποδας
— Καθόλου βέβαια, τ'ι γι’ αυτή καθ ’ “ Ελληνας μιλάη.

Θησέας
— Καί ποιάν άλλη υπεράνθρωπη συφοράν έχεις π άθ ει;

Οίδίποδας
— ’Άκου τί μοΰ συνέβηκε : Μ ’ έδιωξαν άπ ' τή γη μου
τά παιδιά μου πού γέννησα, καί νά ξαναγυρίσω 600
δέ μοΰ επιτρέπεται άλλο πιά, γιατί είμαι πατροχτόνος.

Θησέας
— Καί πώς μπορεί νά σέ καλούν, σάν ξέχωρα θά μένης;

Οίδίποδας
— Σ ’ αυτό τό στόμα τό Θεϊκό τούς έχει εξαναγκάσει.

Θησέας
— Ά π ’ τούς χρησμούς ποιά συφορά φοβούμενοι μήν πάθουν ;

Οίδίποδας
— Π ώς άπ’ αυτή τούς μέλεται νά νικηθούν τή χώρα. 605

Θησέας
— Καί πώς εχθρότητα μπορεί νά μπή σ' εμέ κ’ εκείνους ;

Οίδίποδας
— Ώ  αγαπητό του Αίγέα παιδί, μόνο οί Θεοί ποτέ τους 
μήτε γεράζουν, μήτε καί πεθαίνουν' δλα τ’ άλλα 
δμως δ παντοδύναμος τ’ αναστατώνει ό χρόνος.
Ή  ικμάδα σβύνεται τής γης, καί του κορμού ή αντρεία, 610
πεθαίνει ή εμπιστοσύνη μας καί ή απιστία φυτριόνει, 
καί τό ίδιο πνεύμα δχι, ποτέ, μήτε ανάμεσα μένη 
σέ φίλους, μήτε ανάμεσα σέ μιά καί σ’ άλλη πόλη.
Γιατί σ’ άλλους έσήμερα γίνοντ’ οί αγάπες έχτρες,
καί σ’ άλλους αύριο, καί ξανά γυρίζουν σέ φιλίες. 615
ΚΓ αν ίσως ,καί τά πάς καλά σήμερα μέ τή Θήβα,
ό καιρός ό άσταμάτηιος αναρίθμητες νύχτες
γεννάει καί μέρες, άπαυτα προχωρώντας, πού μέσα
σ’ εκείνες οί σημερινές φιλικές σημαχίες
μέ τό δόρυ γ’ ασήμαντους λόγους θά διαλυθοΰνε. 620
Τότε τό κρύο κουφάρι μου, πού χωμένο στο χώμα 
θά κείτεται, αίμα τους ζεσιό θά πγή, αν ακόμα ό Δίας 
είναι Δίας, κι’  ό Ά π όλλωνας είναι σωστά παιδί του.
Μ’ αφού δέν είναι ευχάριστο τ’ απόκρυφα νά λέω,
άσεμε σ’ δ,τι αρχίζοντας άνάφερα, καί μόνο 625
κράτησ’  εσύ τό λόγο σου, καί δέ θά πής ποτέ σου
πώς, μάταια τον Οίδίποδα τόν δέχτηκες νά μείνη
ο’ αυτό τόν τόπο, αρκεί οί Θεοί νά μή μέ βγάλουν ψεύτη.

Μετάφρ. ΓΕΡ . Σ Π Α Τ Α Λ Α Σ
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Τί πικρός καημός, τί καημός
[ξα ν ά ,

τά  τρ ια ντά φ υ λ λ α  τ ά  φετεινά, 
τί π ικρός καημός καί τί ζήλεια,

[αύτέι
τά  τρ ιαντάφ υ λ λ α  τ ’ ά γ ο ρ α σ τ ά , 
τά  τρ ιαντάφ υ λ λ α  τά  φετεινά, 
κατακόκκινα τρ ιαντάφ υ λ λ α ,

[γκρενά !

Τ ά  δικά μ ας πιά δέ θά τά  χ αρώ , 
τά  κουφέτα ρ ό δ α , ένα σ ω ρ ό  !

Μ ά ς τήν έκλεψαν τήν τριαντα ,
(φυλλιά,

μ άς τήν έκλεψαν μές στήν ά γ -
[καλιά ,

μ άς τήν έκλεψαν τήν τρ ια ντα 
φ υ λ λ ιά ,

νύχτα, μές στήν άκ ρα  σ ιγαλιά , 
ά π ’ τά  χ ώ μ α τά  της τά  π αλιά ,

τά  μπουμπούκια, προίκα του 
[Μ αρτίου,

τά  τρ ιαντάφ υ λ λ α  κουφέτα, του
[σπ ιτιού !

"Α χ , έτσι άψηλή κι’ έτσι κ α ρ 
π ε ρ ή —

τήν ώρέχτηκαν οΐ ξένοι οί φθο
ν ερ ο ί  !

Ά χ ,  έτσι άψηλή κι’ έτσι καρ-
[περή,

ποιός τή ζήλεψε ; ποιός νά  τή
[ χ « ρ ή ;

σέ ποιο ξένο  σπίτι νά  χωρή ;

Δ έν  είναι κ αημός νά μέ τυραννή 
"Ο π οιος νά ναι ό κλέφτης, θά

[φανή !

Μ ά ρτυ ρα ς τά  χέρια το υ — οί
Ιπληγές

γιά  τό κ ρΐμ ατου  καταμαρτυριές:

Ά π ’ τά  χέρια του τό κρίμα του
[θά β ρ ώ :

γιά μελέτησε τούς ξ έ ν ο υ ς -κ α ί
[θαρρώ

κ άπ οιος νά  μ άς λείπη ά π ό  καιρό!

Ά π ’ τά  χ ώ μ α τά  της τά  π αλιά  
μ άς τήν έκλεψαν τήν τρ ια ν τα 

φ υ λ λ ιά ...
♦

Ρ όδο νά τήν π ώ  ; σ τόμ α  πιό
[πολύ

— καί στό  μ ά γ ου λ ο  νά μέ ψιλή ; 
Ρ όδο νά  τήν π ώ ; σ τό μ α  πιό

[πολύ ;
Μ άς κ αλόπ ιανεν  ά π ό  τήν αύλή, 
κ αλομ ελετού σε  τήν καλή 
τού σπιτιού μ ας γνώμη καί βουλή

Ά ξ ι ζ ε  χρυσές Π ρωτομ αγιές, 
ά ξ ιζε  γιά μ έλισσες βαρειές, 
γιά  βρα γιές , βασιλικές βραγιές!

Τ ώ ρ α , ούδέ τριαντάφ υλλο
[γλυκό

καί γιά ξένου  ά ρ ρ ώ σ τε ια ς  ψυ-
Ιχικό,

τώ ρ α  ούδέ γλυκό ξα ρρω στικ ό , 
τ ώ ρ α  ούδέ στεφάνι τού σπιτιού, 
μηδέ τό προικιό τού Έ π ιταφ ιοΰ  !

Ά π ’ τά  χ ώ μ α τά  της τά  π αλιά  
μ άς τήν έκλεψαν τήν τρ ια ν τα 

φ υ λ λ ιά  !

’Ά χ ,  καί νάναι, άγ άπ η  μου
[χρυσή 

κ’ ή ταξειδεμένη  μ ας εσύ, 
άχ  καί νάναι, άγ άπ η  μου, ξα ν ά , 
νάπ αιρνες τ ’ άγέρι, οταν  κινά, 
— ν ά ρ χ εσ α ι σ τ ά  π ρ ώ τα  σου

[ξα ν ά  !
Τ Ε Λ Λ Ο Σ ΑΓΡ ΑΣ
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Η ΦΑΚΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
(Α Π Λ Η  Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Η )

Φάκα καί φιάκα. Φάκα για τούς άψητους, φιάκα των χοντροπε- 
τσωμένων γραμματοκαπήλων. Φιάκα καί φάκα για τό καϋμένο τό α
ναγνωστικό κοινό πού περιμένει μόρφωση από τή φιλολογία τού τό
που του.

Παρατηρήσεις γενικές πού στον τόπο μας περνούν Ιδιαίτερα με
γάλη σημασία.

Θά ήταν μωρία να τα βάλη κανένας με τό συγχρονισμό καί με 
τούς θιασώτες του, ακαδημαϊκά συζητώντας τον σάν αισθητική Ιδεο
λογία. Στήν εφαρμογή όμως αλλάζει τό πράμα όλότελα. Τό επουσιώ
δες κατάντησε ουσιαστικό καί σήμερα πιστεύεται πώς μονάχα ό συγ
χρονισμός φτάνει γιά νά κατασκευαστούν δημιουργικά αριστουργή
ματα.

Τέτοια πλάνη καθιεριόθηκε καί από την ευκολία τής υιοθέτησης 
κάθε εξωτερικής μορφής. Φτάνει μιά ξώπετση εξέταση, μά αληθινή 
κριτική, όχι αράδειασμα περιαυτολογιών καί αφηρημένων εννοιών, 
γιά νά διαπιστωθή πώς πολλά «συγχρονισμένα» μαραφέτια, Ιδίως 
στο διήγημα καί στο μυθιστόρημα δεν είναι παρά μασκαρεμένες ήθο- 
γραφίες. Στό τοπικό τής ηθογραφίας κολλιέται τό προσωρινό τού 
συγχρονισμού καί έτσι τό «κατά δύναμιν» καλλιτέχνημα περιορίζεται 
καί χρονικά καί τοπικά' καταδικάζεται, με την προϋπόθεση πώς πε- 
ρικλείνει στοιχεία διάρκειας, διεθνότητας καί συγκίνησης, νά ένδιαφέ- 
ρη λίγους ανθρώπους σέ μιά γωνιά γής. ’Από τον ενδεχόμενο Π ρ ο 
μ η θ έ α  κατρακυλούμε στο βέβαιο Χ ά σ η ,  ένα Χάση με σμόκιν γκαρ
σονιού σένα μεθόριο σταθμό' από τό πιθανό έργο τέχνης πέφτουμε 
στο σίγουρο επαρχιακό χρονογράφημα.

Τό μασκάρεμα τής ηθογραφίας πασαλείβεται πολύ εύκολα σέ συγ
χρονισμένο ύπεραριστούργημα' ό τσομπάνης γιά ό ναύτης γίνεται 
κομμουνιστής εργάτης. Ή  στάνη γιά ή πλώρη αλλάζουν σέ διάκοσμο 
συλλαλητήριου, ό ξένος περιηγητής μεταμορφώνεται σέ πολιτικό ξένο 
πράχτορα. Τό εικονοστάσι μεταγυρνά σέ μπάρ, καί ή καντήλα του σέ 
γλωσσί γκαζιού, γιά ν’ ανάβουν οι πελάτες τά τσιγάρα τους. ’Από την 
κουτή αγαθότητα πέφτουμε στήν μπόσικη κουφότητα. Τό λεχτικό 
ύφος φυσικά συντελεί στο φτειασίδωμα' από τής σπάνιες ντοπιολα
λιές, πού έχουν τουλάχιστον μιά χάρη, αηδιάζουμε σένα σωρό ξένες 
λέξεις καί εκφράσεις πού καλοσκάμνισε ή ξενομανία τών... κοσμοπο- 
λιτισμένων. Τόσο όμως πρίν, όσο καί τώρα τό ίδιο κενό.

“Ενας Καρκαβίτσας, ένας Έφταλιώτης έξωράϊσαν τήν ήθογραφία 
μέ τή σαγήνη τού ύφους τους. Στά συγχρονισμένα έργα, ποιος πρό
σεξε τό ύφος ; Ή  παπαρδελογραφία έφτασε στο ζενίθ, υποθαλπόμενη 
από πέντε δέκα φραγκογυρισμένους «κριτικούς» πού χάσκουν μπροστά 
στά ξένα άναγνιόσματα καί ξεσπαθώνουν νά «συγχρονίσουν» τή δη
μιουργική μας πρόζα.

Τό βασικώτερο λάθος— τό πειό «έρματισμένο», γιά νά μεταχειρι
στώ μιά λέξη μέ τήν όποια ο καθένας αλείφεται γιά κύρος— είναι
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πώς ό συγχρονισμός στήν τέχνη αντί νά θεωρηθή ένα απλό αισθητικό 
στοιχείο σάν τόσα άλλα, λατρεύτηκε σάν ύπατος σκοπός τής καλλιτε
χνικής δημιουργίας. Τά μυθιστορήματα τής ντουζίνας πού ξεφυλ- 
λίζουνται στά Πούλμαν καί στά ’Όριεντ— ’Έξπρεςς γιά νά σκοτωθή 
ό καιρός, καί πού πετιούνται κάτω από τούς καναπέδες γιά άφίνουν- 
ται στά ράφια τών βαγονιών, ανθηρότατη εκδοτική βιομηχανία, στής 
Εύρώπες, ιθεωρήθηκαν τά ιερά πρότυπα όπου, καταδικασμένοι όμφα- 
λίτες, πρέπει νά προσατενίσουμε.

Ό  κινηματογράφος, πού ανεχόμαστε, γιατί σέ χίλιες αρλούμπες 
δίνει καί μιά έλπιδίτσα κάθε τόσο έξωβιομήχανης καθαρά καλλιτε
χνικής δημιουργίας, στά χέρια σήμερα τών σαράφηδαιν, είχε τή χειρό
τερη επίδραση, τήν κατεστρεπτικώτερη, στήν έπιπόλαιη αντίληψη τού 
συγχρονισμού, ως καλλιτεχνικού σκοπού. Ελάχιστοι έννοιωσαν τον 
εσώτερο ρυθμό τής διαδοχής τών εικόνων. Στά δάχτυλα μετριούνται 
όσοι στέκουνται ικανοί νάναλύσουν ένα κινηματογραφικό περιγραφικό 
γιά ψυχολογικό «ύφος». 05 περισσότεροι, σχεδόν ή ολότητα, δεν είδαν 
παρά τό γκρέμισμα τής αρχιτεκτονικής καί τής αλληλουχίας στή σκέ
ψη. Ή  πλοκή κατάντησε άρες— μάρες, ή κατανομή τών εντυπώσεων 
θεωρήθηκε κοροϊδία, ή φράση σκουληκιάζει ασπόνδυλη. Καί δσο 
περισσότερη αταξία βασιλεύει στήν έκφραση, δσα άρατα θέματα κατα
κλύζουν ένα έμβρυο σκέψης τόσο τό έργο θαυμάζεται περισσότερο συγ
χρονισμένο καί συστήνεται διθυραμβικά γιά πρότυπο.

Τό νά φέρνη κάθε έργο τής ανθρωπιάς τή σφραγίδα τής εποχής 
του, σημαίνει πώς φτάνει νά φέρνη κάτι τή σφραγίδα τής εποχής 
του γιά νάναι έργο τής ανθρωπιάς. Μπορεί ένα καλό έργο μάλλα λό
για, νάναι συγχρονισμένο, μά δέ σημαίνει πώς κάθε συγχρονισμένο 
κατασκεύασμα είναι καί καλό έργο. Καί αυτή τήν πρόληψη χτυπώ' 
πρόληψη πού προπαγάνδισε μιά αστόχαστη κριτική, πρόληψη πού 
έγκολπώθηκε γιά τήν εϋκολή της εφαρμογή φύρα καί σπείρα πεζο- 
γράφων, πρόληψη πού έχαψε ένα ξενομανές νεοπολιτισμένο καί αμόρ
φωτο κοινό. Κάτι παραπάνω ακόμη. Βάρβαρο αισθητικό λάθος, γιατί 
παραγνωρίστηκε αυτή ή ουσία τού συγχρονισμού. Πόσες φορές τά 
καλλιτεχνικά δημιουργήματα, άμα έχουν τήν εσώτερη δύναμη, δέ δη
μιουργούν ένα δικό τους συγχρονισμό πού δέν είναι τίποτες άλλο 
παρά μιά παροδική σχολή ;! ό συγχρονισμός, πολλές φορές δέν είναι 
ή προσήλωση σέ εξωτερικά κοινωνικά φαινόμενα πού τον πραγ
ματικό καλλιτέχνη μπορούν νά έμπνέψουν, όχι δμως καί νά τον 
υποδουλώσουν σέ μιά δουλική μίμηση. Πρόχειρο παράδειγμα, γιά 
ν’ αναφέρουμε ένα μοναδικό, τού ’Όσκαρ Ούάϊλντ, δημιουργού τού 
αισθησιασμού πού πέρασε γιά συγχρονισμός τής εποχής.

Ά κρόθιγα βέβαια καθώς υποκινώ τά ζητήματα, γεφύρωση ηθο
γραφίας σέ συγχρονισμό, επίδραση τού κινηματογράφου, αισθητικές 
συγχίσεις τών δχι πειά Ζωΐλων, γιατί ό κατατρέχτης τού Όμήρου 
είχε τουλάχιστον μιά σχετική μόρφωση, δέν αδειάζω ούτε σκοτίζουμαι 
νά τάναπτύξω, ξέροντας πώς έτσι ?ϊ άλλοιώς από εκείνους πού δέν 
κοπιάζουν νά μέ νοιώσουν θά μείνώ άκαταλάβητος καί πώς περιτ-
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τεΰει κάθε συζήτηση για τούς συνιδεάτες μου.
Περιορίζομαι μονάχα νά υποδείξω τη βασική αντινομία τού συγ

χρονισμού ως αίσθητικοΰ σκοπού σχετικά με τη διάρκεια τού έργου 
τέχνης. Τά εννιά δέκατα των συγχρονισμένων πεζογραφημάτων ποιος 
θά τά διαβάση σέ εννιά δέκα χρόνια ; θά πήτε ελάχιστα μένουν πάν
τα. Αυτό δμως δεν είναι λόγος νά χαμηλώνουμε ακόμη περισσότερο 
μιά δημιουργική ύφεση, ας σφραγίσουμε, ας προσπαθήσουμε τουλάχι
στον, δίχως νά κλωτσήσουμε τήν αισθητική συμβολή τού συγχρονι
σμού, τά έργα μας με κάτι εσώτερο. Πρέπει νά προσέξουμε μήπως ό 
κατοπινός συγχρονισμός μετατρέψη σ’ ασυγχρόνιστα τά σημερινά συγ
χρονισμένα άπομιμήματα τών ξένων αναγνωσμάτων τής ντουζίνας. 
Προσοχή μήν κλειστή πίσω μας ή φάκα τής φιάκας τού στραβά εν
νοούμενου συγχρονισμού!

Ο  Κ Ω Δ Ω Ν  Τ Ο Υ  Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Υ
Σέ γ έλ α σεν  ό στίχ ος μου, πού μέ τις σ υ λ λ α β ές  ξέρει νά  παίζει, 
κι’ ερχόμενος στο  πένθιμο έρημητήριό μου, 
θά  μετανιώσης.
Τί ώ φελεΐ π ερίεργος ν ά σ α ι τό σ ο  γιά έναν τά φ ο  ;
Ε ίσα ι ω ρ α ίο ς , τό ξέρ ω , κι’ ά λ ό γ ια σ τ α  προσφέρει 
τό μεγαλόψ υχο σου  άντρίκειο χέρι.
Μ ά εγώ , δέν περιμένω τίποτα, δταν  γράφ ω .

Π ροτού μέ ΐδεΤς, σέ  σ τα μ α τ ώ  ψυχρά στό  σκ αλοπ άτι 
κι’ άρνιέμαι δλ α  τά  ρ όδα  πού μου φέρνεις.
Δέν είμαι Κείνη ! Τ άδερφικό σου  πνεύμα π αρακρούει.
Κ άτω  ά π ’ τό δυ νατό  μου δήθεν στίχο ,
ένα χ ά ος  κλαίει τις έγκαταλείψ εις του. “Ε να χ ά ο ς ...

’ Α π ’ τήν πικρία νά σέ  ίδώ ικέτη μου ’Ε σένα , 
σ ά ν  εύγενής πού είσα ι, φ ύ λ αξέ  με.
Σ ώ σ ε  με άπ ό  τόν π όνο πού θά ν ιώ σω , 
δταν  εκστατικόν μπρός μου— άκ ου σέ με—  
σέ ίδώ, νά  μη μέ άν αγνω ρίζεις.
Δέν έχω, άν π ρ ο σ δ ο κ ά ς , κ ά λ λ ος  καί τύχη, 
οί λεπτομέρειες μέφθειραν καί οί στίχοι.

”Ω ! μην τήν θορυβείς μέ τάνυπ όμ ονό σου  βήμα, 
τη σκοτεινή ψυχή μου πού σωπαίνει.
Μήν π ροκ α λεΐς  τή σκέψη μου, είναι κρίμα !
Σ τδ ν ο μ α  ’ Εκείνης, πού πιστεύεις ναμαι, 
καί πού σ ά ν  μιάν άντίπ αλο ζηλεύω , 
μήν π λησιάσεις πιότερο, σέ  όρκ ίζω  !

Κι’ δμ ω ς, κάτι μου λέει, π ώ ς ε ίσα ι νέος 
κίνδυνος άναπ όφ ευ κ τος καί ώ ρ α ΐο ς .

PITA  Ν. ΜΠΟΥΜΗ
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’ Α π ’ τά μεγάλα τζάμια τού παραθυριού, ό Σέργιος, μπορούσε 
νά βλέπει καί ν’ ακούει δλη τήν κίνηση τού απέραντου δρόμου. Τις 
μεταφορές τών εμπορευμάτων μέ τά καροτσίνια, πού οί ρόδες τους 
κροτούσαν δαιμονισμένα πάνω στό γρανίτη, τά σφυρίγματα τών τρι- 
γυρινών έργοσι:ασίων, τήν αέναη κυκλοφορία τής εργατιάς τών 
μουτζουρωμένων ρούχων καί τού κασκέτου.

Μιά ζωή ασταμάτητη σάν κάτι τό αεικίνητο πού τρέχει κυκλικά 
χωρίς νά εμποδίζεται άπό τίποτα. Καί μ’ δλο πού άπό τά ί'δια εζά- 
μια χρόνια όλάκαιρα γινόταν θεατής τής κινηματογραφικής αυτής 
εικόνας δεν τήν είχε βαρεθεί. Εύρισκε κάθε μέρα καί κάτι καινούρ
γιο. ’ Εκεί ήταν ό λυτρωμός δλης του τής άνικανότητας. Παντού οί 
άνθρωποι δούλευαν. Ά λ λ ο ι μέ τά χέρια τους, άλλοι μέ τό μυαλό 
τους. Μερικοί μπορούσαν δλο τους τόν καιρό νά τόν γλεντούν. Αυ
τός δούλευε καί διασκέδαζε μέ τό βλέμιια. Τό βλέμμα τών ματιών 
ήδονιζόταν ώρες όλάκαιρες νά παρατηρεί τόν έξω κόσμο πού στρι
φογύριζε σά σβούρα. Τού γλυστροΰσε ό χρόνος έτσι μέ κάπως ελατ
τωμένη τή φοβερή άνία, τό άναπόφευκτο επακόλουθο τών παρά
λυτων.

Δέν θυμόταν άπό πότε βρέθηκε σ’ αυτό τό μεγάλο δωμάτιο. Κάθε 
πρωΐ, στις στιγμές άκριβώς πού ξέβγαιναν οί πρώτες άχτίνες τού 
ήλιου, άνοιγε τήν θύρα του ένας γέρος μέ γκρίζα ρούχα. Τόν τοπο
θετούσε στήν τροχοφόρα καρέκλα κι’ άπό κεΐ τόν κατρακυλούσε σέ 
χά»λ, διαδρόμους καί προαύλια γιά νά τόν πάει στό πίσω μέρος τού 
μεγάρου πού βρισκόταν ένας ήσυχος κήπος. Τόν άφηνε κάμποσο 
μπροστά σ’ ένα συντριβάνι κι’ ύστερα, άνάλογα μέ τή θέλησή του 
τόν ξανάφερνε στό άπόμερο δωμάτιό του γιά νά τόν άκουμπήσει τέ
λος, σέ μιά πολυθρόνα πλάι στό άγαπημένο του παράθυρο. ’Έ ξω  δέν 
τόν έβγαζαν ποτέ. Μά ούτε καί ποτέ τούς τό ζήτησε ’Ίσω ς φαίνεται 
ντρεπόντουσαν νά τόν παρουσιάζουν μέ τήν κατάστασή του, στον 
κόσμο. ;

Κυκλοφορούσε ή φήμη πώς ήταν κι’ άνισόρροπος. Κάθε πρό
σωπο τού μεγάρου πού συναντούσε τό άγριοκύτταζε εντατικά. Στις 
ερωτήσεις πού τού έκαναν, σπάνια έδινε άπάντηση. ’ Αρκετή εντύ
πωση σημείωναν καί πολλές του άλλες ιδιοτροπίες.

Ά π ’ τά μεγάλα τζάμια τού παραθυριού ό Σέργιος μπορούσε νά 
επιβεβαιώσει κάθε ιδιαίτερη στιγμή πού διαδραματίστηκε απαρατή
ρητη μέσ’ τόν πολυάσχολο κόσμο καί πού μονάχα οί άμετροι τετρα
γωνικοί στρωμένοι γρανίτες τήν είχαν σημειώσει...

** »
Κ άθε αυγή, διάβαιναν σειρές ένοπλοι στρατιώτες πού φαίνεται 

ξεκινούσαν άπό κάποιον παραπάνω στρατώνα τραγουδώντας μαζί 
μέ τόν έπιλοχία τους. Χτυπούσαν τύμπανα καί σάλπιγγες οί μπρο-
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στινοί. Τό ί*έαμα ήταν ωραίο. Οί ’ίδιοι πάλι ξαναγυρνοΰσαν κατά τή 
δάση, χωρίς δμως τραγούδι, άκεφοι, σκονισμένοι μέ ωχρά πρόσωπα 
καί βαρεμένα μάτια. Κάπου σε βαριές άγγάριες θά τούς έστελναν ή 
τούς γύμναζαν γιά πόλεμο.

Χαίρονταν καί ρουφούσε ηδονικά τά ταχτικά απρόσμενα γεγο
νότα. Τό ξέσπασμα λ. χ. μιας ολέθριας πυρκαϊγιάς πού κατατρό
μαζε τούς πάντες. Τό δαιμονισμένο πέρασμα τών αντλιών μέ τούς ηρά
κλειους πυροσβέστες πού φορούσαν χάλκινα στιλβωμένα κράνη' βα- 
στώντας μικρές καμπάνες ξεκούφαιναν κάθε αυτί. ΙΙολλές φορές μέ 
τό αστραπιαίο τους διάβα είχαν παρασύρει κάποια ασήμαντη ύπαρξη, 
ένα αδέσποτο αλητόπαιδο, μια σερνάμενη γριά ή κανένα ψωρια
σμένο σκυλί. Οί γρανίτες τότε ροΐ'φούσαν τό ζεστό αίμα πού σχη
μάτιζε γραμμές.

’ Αρκετοί φόνοι γινόντουσαν κι’  έξω απ ’  τά εργοστάσια. Κάποια- 
νου τό χέρι υψωνόταν ανάμεσα σέ άλλους. "Εσφιγγε ένα μαύρο σιδε
ρικό. Μιά έλαφρή κίνηση, μιά λάμψη μέ καπνό, κάποιος ασήμαντος 
κρότος, κι’ έπεφτε ένα κορμί... Κατόπι γινόταν δχλαλοή, θόρυβος, 
καί τρέχαν οί παράξενα ντυμένοι αστυνόμοι, σφυρίζοντας, μέ ξύλα 
στα χέρια. Αυτούς τούς ήξαιρε τόσο καλά ό Σέργιος. Τούς άντίκρυ- 
ζε κάθε λεπτό μέσα στη μέρα. Κουβαλούσαν δεμένα λογής λογής 
άτομα. Γέρους ζητιάνους, κουρελήδες αλήτες άκούρευτους κι’ άξούρι- 
ιστους γιομάτους βρώμα, εργάτες ¡ιέ μπλε φόρμα, εργάτριες μέ πρη
σμένα μάτια, πλανόδιους πωλητάδες πού σιγόκλαιγαν κΓ ένα σωρό 
ακόμα κόσμο. Τούς ήξαιρε καί διασκέδαζε μαζί τους πού σέ συνω
στισμούς βαρούσαν κατακέφαλα μέ τά ξύλα πού κρατούσαν κι’  έπε
φταν οί χτυπημένοι κάποτε απ’ τη ζάλη στά πόδια τους μπροστά.

Πάρα δίπλα απ ’ ένα μεγάλο άντικρυνό εργοστάσιο έστεκε κάποιος 
απλόχωρος εργατικός φούρνος. Τά φουγάρα του βγάζαν κατάμαυρο 
καπνό αδιάκοπα. Πουλούσε σ’  εργάτες φτηνότερο τό ψωμί. Έ κει 
πάντα συνωστίζονταν ένας όλάκαιρος συρφετός γιά νά προμηθευτεί. 
Γυναίκες μέ ωχρά πρόσωπα καί λερές ποδιές, κορίτσια, παιδιά, γέ
ροι μέ τσιμπλιασμένα μάτια... Σπριόχναν καί σπρωχνόντουσαν νά 
φτάνουν την μακρουλή θύρα καί νά χώνουνται. Έ κεΐ τό περισσότερο 
δρούσαν οί αστυνόμοι. Τά ξύλα τους άλάφρωναν κατά πολύ τό 
μάζωμα.

Ή  φασαρία αύξαινε τά μεσημέρια. Τότες πού τά εργοστάσια ξερ- 
νούσαν απ’ τις στοές τους αμέτρητο κόσμο. "Εμοιαζαν σαν τις φω- 
ληές τών μυρμηγκιών πού ξεχύνουνται εκατοντάδες άπ’ την τρύπα 
τους γιά νά σκορπίσουν δλοτρόγυρα.

’ Αρσενικοί καί θηλυκοί μ’ ένα πιάτο στύ χέρι προσπερνούσαν τά 
προαύλια, χανόντουσαν καί ξαναγυρίζαν ομαδικά μέ τό προσφάι 
τους. Μεσ’ σ ’ αυτές τις ώρες δεν λείπανε οί καυγάδες καί τά δυστυχή
ματα άπ’ τα περαστικά τροχοφόρα...

Δεξιά στύν εργατικό φούρνο ένα παράπηγμα πουλούσε ζαχαρωτά 
τής κακής ώρας. Ό  ίδιοχτήτης του, είχε ακούσει πώς ήταν έβραΐος. 
’ ’Ανθρωπος λιγνός, καμπούρης ιιέ μιά πρησμένη μύτη. Γινόντουσαν 
αρκετές φασαρίες κι’ εκεί γιατί μαζευόντουσαν σά σέ κυψέλη τά έρ-
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γατοκόριτσα καί άκολουθούσαν παλληκαράδες ενδιαφερόμενοι.
Στον Σέργιο φαινόταν δτι πάντα τού χαμογελούσε σάν άντικρυ- 

ζόντουσαν τά βλέμματά τους, ύ καμπούρης άποκρουστικός αυτός 
ίδιοχτήτης. "Αν κι’ ή απόσταση μεταξύ τους δέν ήταν τόσο κοντινή. 
’Έ χοντας τό χέρι του χωμένο στην τσέπη τής λυγδιασμένης,— πού 
κάποτε ασφαλώς θάταν άσπρη— ποδιάς του, φαινόταν πού ανακά
τωνε ασταμάτητα τά κέρματα τής είσπραξης. Μειδιοΰσε σατανικά. 
Κι’ είχε ένα μάτι πού αδρσχνε από όλούθε τό κάθε απαρατήρητο. 
Φανταζόταν πώς τον είχε ανακαλύψει ό άθλιος αυτός μέσα άπ’ τά 
τζάμια πού έ'μενε τό περισσότερο καί τό ειρωνικό του μειδίαμα στο 
κάθε τυχαίο άντάμωμα τών βλεμμάτων έ'κλεινε μυστήριο...

Ό  Σέργιος δέν φαινόταν πολύ στενοχωρημένος άπ’ τη ζωή του. 
Αισθανόταν ικανοποίηση πού τον έρριξαν σ ’ ένα άπ’ τά δωμάτια 
τού υπηρετικού προσωπικού στην άνάποδη πλευρά τού μεγάρου 
κι’ έβλεπε στόν πολυκίνητο δρόμο.

*¥ ¥
Κάποια μέρα οί άνθρωποι δέν κυκλοφορούσαν κανονικά στούς 

δρόμους.
"Αλλοι έτρεχαν, άλλοι χτυπιόντουσαν καί παντού έστεκαν φρου

ρές άπό ένοπλους στρατιώτες σάν κι’ αυτούς πού περνούσαν σαλπί
ζοντας ιά πρωινά.

Μικρά παιδια κλαίγανε, σκύλοι γαυγίζανε, οί άστυνόμοι χτυπού
σαν μέ τά ξύλα τους δλους δσους βρισκόντουσαν μπροστά τους, χω
ρίς διάκριση. Ό  φούρνος ήταν κατάκλειστος καί τό άντικρυνό εργο
στάσιο τό ίδιο. Ο καμπούρης έβραίος ζαχαροπλάσιης, έλειπε άπ’ τη 
θέση του. Περίεργο ! ή παράγκα του, θεόκλειστη μέ τις σιδερένιες 
άμπάρες...

Κάτι εξαιρετικό, συλλογίστηκε ό Σέργιος θά συνέβαινε οτόν έξω 
κόσμο. Μ ή π ως είχε γίνει καμμιά καταστροφή ; Δέν έβλεπε δμως 
μπροστά του ερείπια. Ούτε ό ουρανός έδειχνε νά σκορπούσε κεραυ
νούς... "Ολα στην άτμόσφαιρα, φαινόντουσαν καθώς πάντα, σέ πλέ
ρια αρμονία. Ή  φθινοπωρινή μέρα ήταν γκρίζα, σκοτεινή όπως άρ
μοζε νά ήταν. Είχε καιρό νά βρέξει κΓ οί σκόνες μέ τά σκουπίδια 
γιόμωζαν τά γύρω πεζοδρόμια. Τά μαύρα σύννεφα δμως ύποσχόντου- 
σαν νά χορηγούσαν σύντομα τό υγρό τους στοιχείο γιά γενική κα
θαριότητα.

Τό αδύναμο μυαλό του δέν μπορούσε νά συλλάβει τήν αιτία τής 
τόσης ταραχής. Άρκέστηκε πάλι νά παρατηρεί... Αυτή ή ταραχή 
βάσταξε δλη τήν ημέρα καί μόλις κατά τό βράδυ παράλυσε. Είχαν 
άκουστεΐ άρκετοί βρόντοι, κΓ είχαν πέσει όχι καί λίγα άτομα. Προς 
τ ’ άπόγιεμα είδε κάτι κλειστά αυτοκίνητα όλόασπρα μέ κόκκινους 
σταυρούς πού τά μάζευαν.

Γιά πρώτη του φορά τρόμαξε άπ ’ τις έξω σκηνές καί μελαγχό
λησε τόσο. Τού γεννήθηκε ή άπορία νά ρωτούσε τον γέρο μέ τά 
γκρίζα ρούχα πού τον συργιανούσε τό πρωΐ, τι νά συνέβαινε άραγε. 
Μά κρατήθηκε. Συλλογίστηκε πώς αυτός κι’ δλοι οί άλλοι κεί μέσα 
τον πέρναγαν γιά τρελλό καί τού άπαντούσαν περιπαιχτικά.
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Μετά από κάμποσες μέρες δλα κείνα είχαν σχεδόν ξεχαστεί. Ό  
απέραντος πολύκοσμος δρόμος είχε πάρει τον συνηθισμένο ρυθμό 
του. Ό  φούρνος μοίραζε τα ψωμιά, τό εργοστάσιο σφύριζε, οί αστυ
νόμοι κουβαλούσαν τούς δεμένους κΓ ό έβραΐος περιτριγύριζε μέ 
την βρώμικη ποδιά του, χαμογελώντας σατανικά, χαϊδεύοντας τα 
κέρματα τής είσπραξής του. Ό  Σέργιος μονάχα δεν τάχε ξεκαθαρίσει 
στό μυαλό του. Μ’ δλο πού ή μνήμη, τού ήταν πάντοτε άπιστη, 
σ ’ αυτή την περίπτωση τού φάνηκε πιστή.

Γιατί δταν κάποιος ψηλός σπανός ήλεκτρολόγος μέ σταχτιά 
φόρμα καί μακρύ εκφραστικό πρόσωπο μπήκε αναπάντεχος έπισκέ- 
φτης έ'να μεσημέρι στήν κάμαρά του, ό Σέργιος πλαγιασμένος στό 
κρεβάτι του, σούρθηκε απότομα καί σήκωσε τό κορμί του. Εκείνος 
δοκίμαζε νά βγάλει τό γλόμπο τού ταβανιού πούχε σπάσει.

— Τι είχε γίνει τότε πού έτρεχαν καί χτυπιόντουσαν δλες τίς 
ώ ρ ες ;...

Ό  σπανός κούνησε τό κεφάλι του κάνα δυό φορές δισταχτικά.
Παρατήρησε τη φυσιογνωμία τού Σέργιου μέ τό νεανικό πρόσωπο
καί τά καστανά μάτια. Κάτι τούρθε πρόθυμα γιά μιά στιγμή στήν
γλώσσα του μά γρήγορα φάνηκε πού τό μετάννοιωσε. Άποροόντας
στις άγωνιιυδικες κινήσεις τού παράλυτου ποί) έκανε γιά νά στε-
ρεωιθεΐ στον τοίχο, έστρεψε τό μούτρο του κι’ απάντησε ακατανόητα.
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Ή τ α ν  μιά από τίς τελευταίες μέρες τού Μάρτη. Ό  Σέργιος είχε 
άρρωστήσει καί τά πρωινά δεν έβγαινε στον κήπο μέ τήν τροχοφόρα 
καρέκλα. Κοιμόταν πολύ, κάποτε ως τό μεσημέρι. Είχε παρατη
ρηθεί καί μιά σχετική μελαγχολία στήν δψη του προτού πέσει άρ
ρωστος στό κρεβάτι. ’Ίσω ς μέ τό πέρασμα τής ηλικίας του νά γεν
νιόντουσαν οί ανεκπλήρωτοι πόθοι εντός του...

’ Εξαιρετικά, σήμερα είχε σηκωθεί νωρίτερα.
Κι’ δταν βιαστικός ό γέρος μέ τά γκρίζα ρούχα τον τοποθέτησε 

στήν πολυθρόνα τού παραθυριού του, τό θέαμα πού παρουσιάστηκε 
μπροστά του, τόν έκλόνισε όλάκαιρο.

...Ή  ίδια ή τοτινή φασαρία έξω μέ πολύ άγριώτερη μορφή. Ούρ
λιαζαν οί άνθρωποι, χτυπιόντουσαν, κι’ άλλοι ρίχναν πελώριες πέ
τρες στά τζάμια τού άντικρυνοΰ εργοστάσιου. Χέρια αμέτρητα υψω
νόντουσαν. Γυναίκες αναμαλλιάρες τσαλαπατιόντουσαν καί στρίγ- 
γλιαζαν. ’ Αστυνόμοι δέν φαινόντουσαν παρά αραιά καί πού. Μονάχα 
οί γιγάντιες αντλίες μέ τούς λεβέντες πυροσβέστες είχαν φτάσει 
μπροστά σέ κείνο τό πανδαιμόι ιο καί ρίχναν μέ τούς σωλήνες μα
νιακά πάνιο στό άνθρωπομάζωμα καί τό μούσκευαν. Μά τίποτα δέν 
έλεγε νά φέρει τήν ησυχία. ’Από κάτω δλο κι’ έρχόνιουσαν, πλήθη, 
αμέτρητα πλήθη. ’Άλλοι κρατούσαν σίδερα, άλλοι σκερπάνια, άλλοι 
κοντάκια. Οί θύρες τού φούρνου είχαν σπάσει όλότελα. Στά κερα
μίδια του είχαν ανεβεί παιδιά καί ρίχναν πέτρες. Ή  παράγκα τού 
έβραίου είχε γίνει σωρός από παλιοσάνιδα καί τ ’ αμέτρητα ποδάρια 
πατούσαν στά χυμένα ζαχαρωτά. Μιά κραυγή άκουγότανε μέ δμοια 
κατάληξη πού τ’ αυτί τού Σέργιου δέν τήν χώνευε γιά νά βγάλει
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νόημα.
Είχε χάσει τήν έννοια τής ζωής 6 Σέργιος. "Ενα ακατανίκητο 

αιστημα περιέργειας καί φόβου τόν κατάλαβε καί άγωνιούσε νά μένει 
έτσι ακίνητος μπροστά σέ μιά τεράστια συναρπαστική εικόνα μυστη
ρίου. Καί γιά μιά στιγμή άντελήφθηκε πίσω από μιά γωνιά τόν 
λιγνό σπανό ήλεκτρολόγο, μέ τήν περίεργη έκφραση, πού έτρεχε κρα
τώντας έ'να κοντάκι μαζί μέ μιά ομάδα από στρατιώτες πού είχαν 
χάσει τίς σκούφιες τους.

Κάποια ορμή γιγαντώθηκε εντός τουκι’ ή ναρκωμένη άπ’ τήν άρ- 
ρώστεια ύπαρξή του γιόμισε από ένδιαφέρο. Σούρθηκε νά φτάσει ή 
παλάμη του τό χερούλι τού παράθυρου. Τώρα ό σπανός είχε χωρίσει 
άπ’ τούς στρατιώτες καί έστεκε στήν απέναντι γωνιά δισταχτικός. Ό  
Σέργιος αίστάνθηκε ανίκητη τήν παραλυσία του. Φώναξε ναρχονταν 
κάποιος νά τού άνοιγε μά κανείς δέν απαντούσε. Σέ κάμποσα λεπτά 
τής ώρας δμως ύστερα από υπεράνθρωπη προσπάθεια, χούφτιασε 
τό χερούλι, κρεμάστηκε μέ δσο βάρος είχε τό κορμί του κι’ έννοιωσε 
πώς κατάφερνε τήν στροφή. Χ ωρίς νά περιμένει έτσι ξαφνικά τό 
άνοιγμα, τρόμαξε στόν βρόντο πού έκαναν τά δυό παραιθυρόωυλλα 
τών τζαμιών, χτυπώντας δαιμονισμένα στις γωνιές τού εσωτερικού 
τοίχου, σπρωγμένα από έναν τρελλό αγέρα ποί’ φυσομανούσε.

Μά δ έξω θόρυβος ήταν ανώτερος κάθε άλλης προσοχής. Τά 
μάτια ζαλίζονταν μπροστά σ ’ ένα μπέρδεμα χιλιάδων ό'ντων πού άλ- 
ληλοσπαραζόντουσαν. Οί κραυγές, έλεγες καί φτάναν ως τ ’ αμέ
τρητα ουράνια...

’Άλλη μιά υπεράνθρωπη προσπάθεια τού παράλυτου τόν έφερε 
στήν απλόχωρη ποδιά τού παράθυρου. ’Έ ρριξε τό κεφάλι του έξω 
καί παρατήρησε πώς δλος ό απέραντος εκείνος γρανιτοστρωμένος 
δρόμος παρουσίαζε τήν δμοια δψη. ί’ ρήγορα ανακάλυψε τόν σπανό 
ήλεκτρολόγο στήν ίδια θέση και διψώντας μιά παραμικρή εξήγηση 
ύψωσε λίγο τό χέρι του στόν διπλανό τοίχο καί φώναξε δσο πιο δυ
νατά μπορούσε.

Ή  βραχνή αυτή φωνή του δέν ακούστηκε βέβαια από κανένα...
Κείνη ακριβώς τήν ώρα κάτι έννοιωσε νά βουίζει πλάι στό 

κρανίο του. Κ ι’ ώσπου νά καλοκαταλάβει, ένα βαρύ κομμάτι είχε 
σφηνώσει στό κεφάλι του καί τού σπάραζε τό μυαλό... Τό αίμα 
αστραπιαία κατρακύλησε κάτω άπ’ τήν ποδιά τού παράθυρου κι’ έ
βαψε σέ μιά κάθετη γραμμή τόν λευκό τοίχο. Κάτι προσπάθησε νά 
πει, ένα δάκρυ κατρακύλησε άπ’ τά θολά του μάτια, κΓ έπειτα είχε 
σβύσει πιά γι’ αυτόν κάθε νόημα άπ’ τή δημιουργία. Τό κορμί του 
κλονίστηκε κΓ έπεσε μέ τό κεφάλι κρεμασμένο, στήν ποδιά τού πα
ράθυρου... ’Έ ξω  κανείς άπό κείνον δλο τόν δχλο πού άλληλοσπαρά- 
ζονταν δέν έδωσε προσοχή...

"Υστερα άπό πολλές βδομάδες δλα άρχιζαν νά ησυχάζουν.
Οί περισσότεροι άπ’ τούς άνθρώπους πού κυκλοφορούσαν τρι

γύρω, χαμογελούσαν λές κΓ οί άμέτρητοι σκοτωμοί τών όμοιων τους 
τούς είχαν φαιδρύνει. Σχημάτιζαν πάλι συγκεντρώσεις καί φώναζαν
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δλοι τους σύμφωνοι μια κραυγή, χωρίς νά εμποδίζω νται από κανέ- 
ναν. Κι’ αν τύχαινε νά προσέξει ό περαστικός διαβάτης καί μια μι
κρή λεπτομέρεια, θάβλεπε πώς σ’ αυτόν τον απέραντο γρανιτο- 
στρωμένο δρόμο είχαν αλλάξει όνομα. Κανείς δεν τόλμησε νά άρ- 
νηάει τις πρόχειρες κακοφτιασμένες πινακίδες πού είχαν αντικατα
στήσει τις παληές...

Σ Ω Τ Ο Σ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ε Υ Θ Α Ν Α Σ Ι Α

θ ά  πεθάνω  ένα σούρπ ο θολό. θ δ ν ε  βράδυ  
ριγηλό ττού θά υψ ώσω τή Σψ ίγγα μου π άνω  
— σχέδιο τής ψυχής μου καταπληκτικό στό  σκ οτάδι 
ά κ αθόριστο , π λ ά ν ο  !

"Ο π ω ς π άντα  ένας άνεμ ος θά φυσάει, ένα άγέρι 
κι’ άδιάψ ορη ή νύχτα θά  π εράσει σοφ ρ ά ν ο , 
δέν θά σβΰσει ό ήλιος, δέ θά πέσει ένα άστέρι 
πού έγώ  θά π εθάνω .

Τ ά κ α ρ ά β ια  θά πλέουνε. Τό πουλί δέ θά ξέρει 
π ώ ς χιά π άντα  ό κ όσμ ος έχει σβύσει γιά μένα, 
άλλη  άνοιξη  θάρθει, ά λ λ ο ς  Μ άης θά φέρει 
πάλι ρ ό δ α  βαμ μ ένα ...

... Σ ’ έναν δρόμ ο  μ ονάχα  σιωπ ηλό άγαπ ημ ένο 
ά κ ατάλη π τα  θά σκούζει μιά μαντέμινη βρύση 
διηγώ ντας μονάχη της παραμύθι θλιμμένο 
πού έγώ  θ άχ ω  σβύσει...

Μ όνο αύτή κι’ ή μ αν ού λα  μου πού ήξερε π όσο  
μέ τρ α β ο ύ σ α ν  τά  σού ρου π α , τά  φ εγ γ ά ρ ια — ώ  Μ ά να  ! — 
τά  γλυκά ξεπ ορ τίσμ α τα  τής ά γ άπ η ς, κι’ ώ ς  τόσ ο  
τά  θαμ π ά  καί τά  π λ άν α .

θ ά  π εθ ά ν ω — γιά έρω τα  κ αθώ ς μιά βρ α δ υ ά  θά πηγαίνω 
σ ά ν  ’να  ώ μ ορφ ο  άγρίμι πού τό τραβάει τό νεράκι - 
θά μέ σκούξει π α ρ ά ξεν ο  ένα πουλί χτυπημένο : 
ή ά γ ά π η — γεράκι...

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Σ Κ Α Ρ ΙΜ Π Α Σ
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E D G A R  P O E

Η Κ Ο Ι Μ Ι Σ Μ Ε Ν Η

Τό μεσονύχτιο τού μήνα ’ Ιουνίου 
στέκω  κ άτω  ά π ’ τή μυστικοπαθή σελήνη.
"Ε νας ό γ ρ ός  ά τμ ός  όπ ιωμένος καί θολ ός
ά π ’ τό χρυσό της άναδύ νετα ι τό γύρο,
κι’ ά π α λ ο σ τ ά ζ ο ν τ α ς  σ τα λ α γ μ α τ ιά , σ τα λ α γ μ α τ ιά
π ά ν ω  στήν ήρεμη βουνοκορφή,
στήν π αγκ όσμ ια  κ οιλάδα  μουσικά
καί ναρκω μ ένα  έτσι γλ υ στρά .
Τό δεντρολίβανο  τόν τά φ ο  χαιρετά ,
τό κρίνο πλέει π άν ω  σ τά  νερά,
τό στήθος του τυλίγοντας μέ πάχνη,
τό ερείπιο σ ’ άν άπ αυ ση  βυθό·
όμοια μέ τή Λήθη ή λίμνη, νά  !
συνειδητό, λα φ ρό  έναν υπνο σ ά  νά παίρνει
καί γιά τόν κόσμον δλο  δέν ξυ π νά .
Π άσα  κοιμάται ομορφιά , κοίταξε  κεί 
σ τό  μέρος δπου ξαπ λω μ ένη , ,
(μέ τά  π αραθ υ ρά  της άνοιχτά  στού ς Ο ύρανούς) 
ή Ρένα μέ τά  π επ ρω μ ένα  της κοιμάται.
Λαμπρή κυρά είναι τά χ α τες  σ ω σ τ ό  
τό παραθύρι π ρός τή νύχτα αύτό  άνοιχτό ;
Οί τρελλαγ έρη δες ά π ’ τή δεντροκορφή
μ έσ ’ ά π ’ τά  κ άγκ ελά  του πέφτουν γ ελ α σ τ ο ί—
Μ ά γ ο  πλήθος χωρίς κορμί
έντός κι’ έχτός στιφογυρνούνε
στήν κ ά μ α ρ ά  σου , τραβοκοπ ούνε
τό π α ρ α π έτα σ μ α  τής κλίνης σου  έτσι,
ά π ότομ α  έτσι— τρομ αχτικ ά—
π άνω  ά π ’ τά  βλ έφ αρα  τά  κλειστά ,
τά  βλ έφ α ρ ά  σου  τά  κ ρ ο σ σ ω τ ά ,
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πού κάτωθέ τους ναρκωμένη 
ή ψυχοϋλα σου είνα ι κρυμένη.
Πάνω στό πάτωμα, στούς τοίχους κάτω, 
οί σκιές, φαντάσματα, σκώνουνται, πέφτουν! 
’Αγαπημένη κυρά δέ φ οβάσαι;
Γ ιατί καί τί νείρεσαι έδ ώ ;
Σίγουρα σύ θάρθες άπό 
μακρυσμένες θάλασσες πέρα, 
θαϋμα στών κήπων τά δέντρα α ύ τώ ν!
ΚΓ είνα ι παράξενη τόσο ή χλωμάδα σου, 
παράξενο καί τό ντύσιμό σου 
καί παράξενο άκόμα περσότερο 
τό μάκρος αυτό των μαλλιώ σου 
κι’ ή άτάραχη αυτή δλη ή σιωπή.

Κοιμάται ή κυρά. Νά μπορούσε βαθύς 
νά τής εϊταν ό ύπνος ό διαρκής.
Ό  ουρανός στήν α για  του προστασία 
τήν κρατά, κι’ ή κάμαρα αύτή είνα ι άλλαγμένη 
σε μιά πιό αγιασμένη, κι’ αύτό 
τό κρεββάτι, σ’ ένα πιό μελαγχολικό.
Παρακαλώ τό θ εό  νά μπορούσε νά μείνει 
έτσι πού ε ίν ’ ξαπλωμένη, δίχως ποτές 
νανοίξει τό μάτι τά φαντάσματα ένώ 
μέ τις σκοτεινές πτυχές θά περνούνε.

’Αγαπημένη, κοιμάται! Νά μπορούσε βαθύς 
νά τής ε ’ίταν ό ύπνος ώς είνα ι τώρα 
ξεκουραστικός. Μ αλακά νά γλυστρούνε 
τά σκουλίκια τριγύρω της. θ ά νο ίξε ι γ ι ’ αύτήν 
μακρυά πέρα μέσα στό δάσος 
τό σκοτεινό καί τό γερασμένο, 
κάποιος τάφος ψηλός πού συχνά 
μέ τρανταγμό τών θυρών του τά μαύρα 
καί τά φτερωτά τά στεφάνια 
έκλεισε θριαμβικά πίσωθε άπο 
τά λείψανα τής μεγάλης γενιάς της 
τά μέ λοφία στολισμένα.
Μοναχικός ένας κι’ έρημος τάφος 
πού στά θυρόφυλλά του έρριχνε πάνω 
όκνές, δταν είτα ί' παιδί, τόσες πέτρες, 
καί πού τώρα πιά δέ θά μπορέσει 
άπ ’ τή βουερή του τή θύρα 
ήχώ νά βγάλει καμμία.
Καί, τής αμαρτίας φτωχοπαίδι, 
στή σκέψη νά τρέμει, μήν είνα ι 
κεΐ μέσα οί νεκροί πού βογγούνε.

Μεταφρ. ΓΙΩ ΡΓΟ Σ Μ Ο Υ Ρ Ε Λ Ο Σ
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Σ Τ Η  Γ Α Λ Λ Ι Α

”Αν ήθελε νά κρίνει κανένας τήν ποίηση μιας σύμφωνα με τά 
βιβλία όσα βλέπει στις βιτρίνες τών βιβλιοπωλείων θάβρισκε μόνο 
χάος. Γράφουν, πουλοΰν, αγοράζουν στή Γαλλία κάθε είδος ποίησης, 
άπό βαβυλωνιακά και χιττιτικά ποιήματα έως πρόζες γιά χρήση τοΰ 
έτους 2000. Γιά νά λάβουμε υπ’ ό'ψει μας μόνο τό Παρίσι, κάθε 
τάξη καί κάδε μερίδα έχει σ ’ αυτό τήν ποίησή της. Ή  δεξιά μοναρ
χική είναι κλασσική καί άκολουθεΐ τή σημαία τοΰ Ρασίν, τοΰ Μω- 
ρεάς καί τοΰ I. Γκασκέ, οι κομμουνιστές και οί σοσιαλιστές προ
σπαθούν νά καταρτίσουν μιά ποίηση νατουραλιστική, τό Πανεπι
στήμιο ως σώμα φαίνεται νά είναι ρωμαντικό (δέν λένε νά ίδρΰσουν 
έδρα Βικτωρος Ουγκώ στή Σορβόννη), στά περισσότερα καθολικά καί 
μετριόπαθα περιβάλλοντα ή επιρροή ενός συμβολισμού σωφρονισμένου 
διατηρείται χάρη σ 'ό  Ζάμ, Κλώδελ, κι’ άκόμα τον Ά ν ρ ί ντέ Ρεννιέ 
(μάρτυρας ή Επιθεώρηση τών δύο Κόσμιων). "Ολες αυτές αί ποιή
σεις συνυπάρχουν, συναγωνίζονται, άναμιγνύονται, άγνοοΰνται άνα- 
μεταξύ τους. Δέ συμφωνούν παρά μονάχα γιά νά κεραυνοβολήσουν 
τά έργα τών νεωτέρων στούς όποιους άποδίδουν, άσυναρτησία, πα- 
ραδοξότητα κι’ άνοησία.

Μέ τή σε·ρά τους κι’ αυτοί άρνιοΰνται συνολικά τούς άρχαιοτέ- 
ρους μή βλέποντας παρά μονάχα φλυαρία μέσα σ’ αυτούς τούς σω 
ρούς τών στίχων.

Τά χρόνια πού πέρασαν άπό τό 1918 δέν καλλιτέρεψαν αύτή 
τήν κατάσταση. Ή  άντίθεση μένει πάντα οξεία άναμεταξύ τών γε
νεών κι’ οί περισσότεροι άπό τούς κριτικούς κάνουν θόρυβο τριγύρω 
της (κοίταξε Φιλολογικές Παρέες υπό Π. Λασσέρ καί άρθρα τοΰ Μ. ντέ 
Πιερρφέ στήν Ε φημερίδα τών Συζητήσεων). Πολλές αιτίες υπάρ
χουν γιά τήν επιμήκυνση αυτής τής κρίσης πού διαρκεΐ δσο κι’ ή πο
λεμική κατάσταση πού άπό τό 1914 δέν τελείωσε στήν Ευρώπη.

'Υποψίες, εχθροπραξίες, μίση βασιλεύουν άπάνω σττήν ’Ή πειρό 
μας. Τά σύνορα είναι χάλκινα τείχη άδιαπέραστα κι’  άμέτρητοι κα
νονισμοί μάς βαραίνουν. Ελάχιστα άπό τ’ άντικείμενα πού έτειναν 
νά τρελλάνουν, ν’ άπελπίσουν, νά ωθήσουν τούς νέους στήν Ιπανά- 
σταση άφαιρέθηκαν. Τό έναντίο. Τά μιλιέ πού άπό τριών αιώνων 
στάθηκαν οί τεχνίτες οί κανονιστές τής λογοτεχνίας μας, οί τά
ξεις εκείνες τών εύπορων καί γραμματισμένων άστών, τσακίστηκαν 
καί άκρωτηριάστηκαν σ’ δλη τήν Ευρώπη.

Στή Γαλλία δπου ύπόφεραν λιγώτερο ή κατάστασή των έγινε 
άμφίβολη. Δέν είναι εκπληκτικό δτι οί περισσότεροι τών νεωτερι- 
στών καί τών «ύπερβολικών» βγαίνουν άπό τά σπλάχνα της.

Μπορούμε νά πούμε δτι ή σημερινή κρίση τής ποίησης είναι 
φαινόμενο άστικό δπως ή «Ν τατά» στάθηκε σχολή άστική. Ή  βία
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αυτή, ή ευσυνείδητη αυτή υπομονή μέσα στην καταστροφή και τήν 
άρνηση είναι άντιστραμμένες μονάχα οί αρχαίες αστικές γαλλικές 
ιδιότητες με τη σοβαρότητα τους και το γούστο νά καλοκάμουν δτι 
κάνουν.

Οι νέοι λοιπον αυτοί δέν έπρεπε νά εϊνε τόσο μυστηριακοί για 
τούς πρεσβυτέρους των. Ό  πόλεμος μόνο τούς κατάστησε ακατάλη
πτους εκμηδενίζοντας πολλές γενεές καί άφαιρώντας έτσι τα ενδιά
μεσα.

Στο 1918 δέν υπήρχαν πια ά'ντρες τριαντάρηδες, άλλα στρατη
γοί εξηντάρηδες καί νεοσύλλεκτοι δεκαοχιάρηδες.

Ό  έφηβος βρισκόταν κατάντικρα προς τό γέρο.
Έ τσ ι οί σχολές διαδέχθηκαν ή μια τή άλλη μέ καταπληκτική 

ταχύτητα.
Ό  κυβισμός άντθοΰσε κατά ιό  1917— 18. Είχε αληθινούς ποιη

τές όπως δ Σαντράρς, δ Ρεβερντύ προ πάντων δ Ζακόμπ.
Έξυπηρετιόταν από συγγραφείς εξαιρετικά προικισμένου;, δπως 

ό Κοκτώ που μπορεί βέβαια νά θεατρηθεί ώς ό ανακαινιστής του 
θεάτρου στή Γαλλία (Παντρεμμένοι του Πύργου Ά ϊφ ε λ  1921, 
Ρωααΐος καί Ίουλιέττα 1924). Νέοι δπως ό Ραδιγκέ του συνείσ- 
φεραν πνεύμα μεγαλόπρεπης οξύτητας. Προαναγγελόταν μιά ποίηση 
δημιουργίας πολύ διανοητικής πού έδινε ήδη αξιοσημείωτα έργα. 
"Ομως αυτά μεταστράφηκαν ξαφνικά κι’ ή γαλλική ποίηση γνώρισε 
μια από τίς πιό περίεργες καί δυνατές κρίσεις άπ ’ δσες πέρασε.

Κατα τό 1917 γεννήθηκε στή Ζυρίχη ένα τέρας ονομαζόμενο 
«Νταντά» τού όποιου οί γονείς στάθηκαν ένας Ρουμάνος (Τζάρας), 
ένας Ά λσατός γερμανός ( ”Αρπ) καί ένας γερμανό: (Χύλζενμπεκ).
Ο δμιλος αυτός λανσάρισε μιά θεωρία πού ή επιτυχία της έγινε 

πολύ γρήγορα λαμπρή καί σκανδαλώδης. Συνάντησε στή Γαλλία 
έτοιμο γιά τή διάδοσή της έναν πυρήνα νέων προικισμένο μέ διανοη
τικότητα τόσο καλή δσο καί αισθηματικότητα καί πολύ γρή
γορα έγινε αντιληπτό δτι άνταποκρινόταν προς κάποιο βαθύτατο 
ένστικτο τών νέων.

Η σχολή αυτή στάθηκε κατ’ άρχάς μιά εξακολούθηση μόνο τού 
φιλολογικού κυβισμού, μιά απόπειρα δημιουργίας ενός αντίθετου 
κόσμου προς τον υλικό καί χειραφετημένοι) από τήν κηδεμονία 
του, όμως γρήγορα εκδηλώθηκε σέ μιά επανάσταση κατά τού κυβι
σμού καί κατά παντός απάνω στή γή. 'Η  Δαδά άρνήθηκε δχι μόνο, 
τήν αςια και τήν ύπαρξη τών πραγμάτων αλλά τών πάντων: Κοι
νωνίας, δημοσίου, λεξιλογίου, διανοητικότητας, λογοτεχνίας. Σ τά 
θηκε ένα είδος απώτατης άκριας τού ρωμαντισμού, επειδή άνακή- 
ρυττε τήν πτώχευση τού λογικού καί τής κοινωνίας άνακήρυττε δτι 
άμα εϊταν κανένας ποιητής δτι έλεγε .,ύτόματα εϊταν καί ποίηση. 
Αυτό εϊταν ή βεβαίωση τής απόλυτης υπεροχής τής έμπνευσης. Ή  
Δαδά δέ ζητούσε νά γίνει καταληπτή αλλά νά έπλήξει.

Κρίνοντας δτι δλες μας οί λέξες, δ πολιτισμός ολόκληρος εϊταν 
μόνον μιά απάτη καί παρεξήγηση είχε τήν αξίωση δτι σκοπός της 
εϊταν μόνο μιά παρεξήγηση «παραδεκτή». Μερικοί από τούς συγγρα
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φείς αυτούς έδωκαν έργα αληθινά ω ρ α ία : Τά λυρικά ποιήματα 
τού Τζάρα οί «Μαγνητικοί αγροί» (1920) τού Μπρετόν καί τού Σου- 
πω αναμφιβόλους» θά μείνουν. Ό  Πώλ Έ λυάρ έγραψε μικρά 
ποιήματα αλησμόνητα. Ό μ ω ς τό κοινό γνοόρισε άπό τή Δαδά τίς 
κραυγές της μονάχα : δημόσιες συγκεντρώσεις, μανιφέστα, δίκη τού 
Μπαρρές κ. λ. π. Είδε σ’ αυτήν έναν δμιλο δαιμονισμένων πού πα
ραμόνευαν γιά ρεκλάμα, γιά δράμα, απελπισία καί θανάσιμη 
δόξα.

Ό  κόσμος τών γραμμάτων επηρεάστηκε πολύ άπό τή Δαδά. 
Τό φαινόμενο παρουσιαζόταν απότομα.

Ά π ό  τήν αποχώρηση τού Ρεμπώ καί τό θάνατο τοΰ Λωτρεαμόν 
μπορούσε κανένας νά προβλέ\[>ει δτι ένας τέτοιου είδους σπασμός 
θά εκδηλωνόταν στή Γαλλία. Οί εξημμένες φιλοδοξίες, οί απαιτητι
κές ανάγκες, ή αισθητικότητα έξοχη έως τό βάσανο, δ άφηρημένος 
αυτός ιδεαλισμός βατθύς κι’ έπαναστατημένος, δ λαίμαργος αυτός 
κι’ άξεχιόριστος μυστικισμός, δλα τούτα πού τά καλλιεργούσαμε καί 
πού δέν εύρισκαν τίποτα νά ικανοποιηθούν, έπρεπε νά τελειώσουν, 
τή μέρα εκείνη δπου ένα οίαδήπστε μέρος τοΰ πολιτισμού μας θά 
υποχωρούσε σέ μιά κήρυξη πτωχεύσεους.

Ό  τόπος μας έργάζοταν γιά νά δημηουργήσει θαύματα κομψό
τητας κι’ αισθητικότητας δσα καμμιά φυλή άπό τήν εποχή τών Ε λ 
λήνων δέ γνώρισε, δμως σύγχρονα καθώριζε καί τήν κοινωνική τά
ξη τήν πιό άκριβή, τήν πιό σκληρή, τήν πιό αυστηρά συγκεντρωμέ
νη, ενοποιημένη πού γνωρίσαμε. (Ά π ό  τήν εποχή τού Ναπολέοντα 
δέν παυσαμε νά οργανώνομε καί νά πειθαρχούμε δλοένα στενότερα 
τή Γαλλία). Εϊταν αυτό μιά καταδίκη σέ θάνατο τοΰ δτι είχαμε 
καλλίτερο.

Ή  στάση αυτή γιατί τέτοια στάθηκε ή Δαδά, ώδήγησε στήν κα
ταστροφή μερικά άπό τά εύγενέστερα πνεύματά μας τού καιρού αυ
τού, τά βοήθησε καί τά ώθησε στήν εξαφάνιση. Είναι στιγματισμένη 
άπό αίμα πού τήν κάνει νά λάμπει καί εξ αιτίας τούτου μίλησα γι’ 
αυτήν.

Ή  Δαδά έκαμε τόσο θόρυβο ώστε χάθηκε μέσα σ ’ αυτόν. Ή  
κατάρα «θά πεθάνω» είναι φοβερή κι’ ωραία όταν προηγείται άπό 
τό θάνατο, άν είναι μέσο ζωής καταντά στενοχωρητική σά θέατρο.

Ή  Δαδά χάθηκε άπό τόν εαυτό της διαρκώντας δμως κατάστρε- 
φε πολλά τριγύρω της. "Εδωσε μιάν άκριβή μορφή στις άηδίες μας. 
’Ωθώντας στήν άκρια του τό ρωμαντισμό τόν έκλεισε καί κατάστησε 
καί τόν πιό λαμπρό δπως τής Ντε Νοάγι άηδιαστικό.

Δέ μάς άφησε παρά δύο μόνο καταφύγια ή τόν ευγενικό θρίαμ
βο τής πνευματικότητας δπως βρίσκεται στήν «'Υπεράσπιση τού 
Ταρτούφφου» τού Μάξ Ζακόμπ καί τά «Θέλγητρα» τοΰ Βαλερύ ή 
τήν ηδονή εκείνη τού κορμιού, δχι έγκαταλειμένου στήν ηδονή δπως 
θά μπορούσε νά είναι στά 1913, άλλά ενεργητικού, τεντωμένου πού 
άπολαμβάνει τόσο τήν κούραση δσο καί τό πλάτεμά του δπως φαίνε
ται στήν άθλητική ποίηση γεννημένη τώρα τελευταία άπό ένα είδος 
άντίδρασης ενάντια στή ιθανάσιμη μυρωδιά πού ξέχυνε ή Δαδά,
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Ό  Ά νρύ  δέ Μοντερλάν ήρθε νά φέρει στό είδος αυτό ιδιότητες 
μεγαλόπρεπες ποιητή πού δέν υπηρετείται πάντα άξια άπό τή δια- 
νοητικότητά του. ’Ά ν  τά δύο αυτά, εϊδη ποιήσεως είναι άνθηρά καί 
έπωφελήθηκαν άπό τήν κρίση, μπορούμε νά πούμε ότι παντού αί- 
σθάνθηκαν τήν επιρροή της, (άπόπειρα δημιουργίας επιγραμματικής 
ποίησης, τό χάϊκάϊ, ή μόδα τών τετραστίχων άπό τά όποια τά 
«Βράδια τής Πετρουπόλεως» άληθινό άριστούργημα τού Σαλύ είναι 
τά πιο επιτυχημένα).

Μέ τή σειρά τους ό κυβισμός κΓ ή Δαδά μ’ δτι είχαν μεγαλείτερο 
καί μ’ δτι είχαν άπεχθέστερο χρησίμεψαν νά κρατήσουν στήν κατεύ
θυνση καί τή δύναμή της τήν ώθηση πού έ'δωκε ό Ρεμπώ στή γαλ
λική ποίηση, τό πνευματικό αυτό κυνήγι γιά άναζήτηση τού εσωτε- 
ρικώτερου κόσμου τού έλευθερώτερου καί πιο καθαρού. Χωρίς άμ- 
φιβολία οί δύο αυτές σχολές σκούντησαν τούς συγγραφείς στήν ά- 
πομόνωση καί στόν άτομικισμό άλλά αυτό δέν είναι μεγάλο δυστύ
χημα άπό ποιητικής άποψης.

Τό παν δέν είναι δυνατό ού'τε πρέπει νά εΐται νοητό άπό δλους. 
Είναι καλό νά υπάρχουν σύνορα καλά χαραγμένα.

Μιά ποίηση πού θέλει νά άρθεΐ ύψηλά δέν μπορεί ν’ άποτείνε- 
ται σέ κοινό πολύ πολυάριθμο. Μιά τέτοια πειθαρχία αυξάνοντας 
τήν άξιοπρέπεια τού ποιητή καί τονώνοντας τήν προσωπικότητά του 
είναι μιά πειθαρχία μεγάλης εποχής.

’Ά ν  παρατηρήσουμε τόν άριθμό τών ποιητών μας, τήν ποιότητά 
τους καί τά ποιητικά εϊδη πού καλλιεργούν πρέπει νά σκεφθοΰμε 
δτι ή Γαλλία σπάνια γνιόρισε μιάν ανάπτυξη καθαρής ποίησης (δη
λαδή ξεχωρισμένης άπό τό ρητορισμό, τή μουσική καί τό θέατρο) 
πού μπορεί νά παραβληθεί μ’ αυτήν πού σήμερα θαυμάζομε.

Απο το δέκατο έβδομο αιώνα ποτέ δέ δημιουργήσαμε ποίηση 
τόσο προσωπική, τόσο δυνατή, τόσο άρρενωπή τόσο δική μας.

(Μ ετ. Λ .)
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JULES SUPERVILLE Ο

Είμαστε κΓ οι δυό εκεί καθώς μπροστά στή θάλασσα 
κάτω άπό τό άλάτινο προχώρημα τών άναμνήσεων.

Ά π ό  τό άέρινό σου καπέλλο έως τά σχεδόν πουντερά τακούνια 
σου είσαι άλαφριά κΓ ευαίσθητη

λές καί τά πουλιά Γ  αύλακωμένα άπό τό φώς τής πατρίδας σου 
άνέβαιναν τό ρεύμα τών ονείρων σου.

A ! θά ήθελες νά ρίξεις γέφυρες ήλιου άνάμεσα σέ τόπους πού 
ωκεανοί χωρίζουν καί κλίματα

καί πού θ ’ άγνοηθούνε πάντα μεταξύ τους.
Τά βράδυα τού Μοντεβίδεο δέ θά στεφανωθούν άπό τούς ουρά

νιους Πυρηναϊκούς ροδώνες,
τά βουνά τού Ίανέϊρου πάντα καυτερά καί ποτέ καμένα δέν θά 

ώχριάσουν κάτω άπό τά λεπτά δάχτυλα τού γαλλικού χιονιού,
καί δέν θά μπορέσεις ν’ άκούσεις, εξόν μέσα στήν καρδιά σου 

τήν πλημύρρα τής άργεντινής βρώμης-
ούτε νά σχηματίσεις ένα μονάχα έρωτα, μ’ δλους αυτούς τούς 

έρωτες πού κλιμακώνουν τήν καρδιά σου,
καί πού οί χίλιοι καπνοί των δέ θά ενωθούν ποτέ στόν κορμό 

ενός μονάχου καπνού.
Τά γρήγορα σου βλέφαρα ας τό δεχτούν, ώ άπελπισμένη τής 

έκτασης !

Μή θλίβεσαι εσύ πού τό βάσανό σου δέ φτάνει καθώς 
τό δικό μου ώς τίς εποχές πού τρέμουν πίσω άπό τούς ορίζοντες, 

δέ γνωρίζεις τί είναι ένα κύμα νεκρό άπό τρεις χιλιάδες χρόνια 
πού ξαναζεί μέσα μου γιά νά ξαναπεθάνει πάλι,

ούτε ό άκίνητος κορυδαλός άπό πολλές δεκάδες πού γίνεται 
μέσα μου ένας νέος κορυδαλός,

μέ μιά γλήγορη γλήγορη καρδιά, 
βιαστίκιά νά τελειώνει"
μή θλίβεσαι, εσύ ή οποία βλέπεις στή νύχτα μιά φίλη πού μα

γεύει τό άκονισμένο άπό τό πέσιμο τής μέρας χαμόγελό σου,
στήν άρματωμένη μ’ άναρίθμητα άστέρια νύχτα, τή μυρμηγ- 

γιασμένη άπό αιώνες,
πού μ’ άναγκάζει γιά νά μετρήσω τήν όρμή της, 
ν’ άναποδογυρίσω πίσω τό κεφάλι 
ώς κάνουν οί νεκροί, άγάπη μου, 
ώς κάνουν οί νεκροί.

(Α π ο β ά θ ρ ες) (μετ.) Ξ.

(1) Ό  Ζούλ Σούπερβιλ γεννήθηκε στά 1884 στό Μοντεβίδεο" σπούδασε 
στό Παρίσι καί ταξείδεψε στήν Ευρώπη κΓ ’Αμερική. "Εχει γράψει ποιήματα 
πλατείας έμπνευση; σχετικά μέ τίς μεγάλες πεδιάδες τής Νότιας ’Αμερικής 
Παμπάς.

νΕργα του «Ποιήματα θλιβερής διάθεσης» (1919)—«Ποιήματα» (1919)— 
« ’Αποβάθρες» (1922) κ. λ. π.
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ARTHUR RIMBAUD 
ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Μ Ε Τ Α  Τ Ο Ν  Κ Α Τ Α Κ Λ Υ Σ Μ Ο

Μόλις κατακάθισε ή ιδέα τον Κατακλυσμοί.
"Ενας λαγός στάθηκε ανάμεσα στά στάχυα και τα κινούμενα 

καμπανέλια και ειπε την προσευχή του πρός τό ουράνιο τόξο ανά
μεσα από τό άραχνόδιχτο.

’Ώ , τά πολύτιμα πετράδια πού κρυβόταν— τα λουλούδια πού 
έβλεπαν ήδη.

Στό βρώμικο μεγάλο δρόμο τά τεζιάχια'στήθηκαν καί τράβηξαν 
τις βάρκες πρός τή θάλασσα την πατωματωμένη εκεί αψηλά καθώς 
στις ζωγραφιές.

Τό αίμα χύθηκε στό σπίτι τού Κυανοπώγονα, στα σφαγεία, 
στούς τσίρκους όπου ή σφραγίδα τού θεοΰ πελίδνωσε τά παράθυρα. 
Τό αίμα καί τό γάλα έτρεξε.

Οί κάστορες έχτισαν. Οι «ματσαγκράν» κάπνισαν στούς καφε- 
νέδες.

Μέσα στό μεγάλο γυάλινο σπίτι πού ακόμα στάλαζε τά πενθο- 
φορεμένα παιδιά παρατήρησαν τις θαυμάσιες εικόνες.

Μια πόρτα χτύπησε' καί στην πλατεία τού μικρού χωριού τό 
παιδί γύρισε τά μπράτσα, νοιωσμένα από τούς ανεμοδείχτες καί τούς 
πανταχοΰ πετεινούς τών κωδωνοστασίων, κάτω από τή ραγδαία 
βροχή.

Ή  Κ α.... εγκαθίδρυσε ένα πιάνο στις "Αλπεις. 'Η  λειτουργία 
καί οί πρώτες μεταλήψεις εορτάστηκαν στις έκατό χιλιάδες "Αγιες 
Τράπεζες τής Μητρόπολης.

Τά καραβάνια έφυγαν. Καί τό Σπλέντιτ ’Ό τελ χτίστηκε στό 
χάος μέσα τών πάγων καί τής νύχτας τού Πόλου.

’ Από τότε ή Σελήνη ακούσε τά τσακάλια να πιπίζουν ανάμεσα 
στις έρημους τού θυμαριού καί τά βουκολικά τραγούδια μέ τις 
οπλές να γρουνιζουν μέσα στό λειβάδι. Κατόπι μέσα σιό βιολετί τό 
μπουμπουκιασμένο δάσος ή Εύχαρις μού είπε πώς είναι άνοιξη.

’Ανάβρυσε έλος— άφρέ, τρέχα απάνω στη γέφυρα καί πέρνα 
απάνω από τά δάση—-μαύρα υφάσματα καί όργανα, αστραπές καί 
βροντές, ανεβαίνετε καί κυλιέστε'— νερά καί θλίψες ανεβαίνετε καί 
υψώνετε τους κατακλυσμούς.

Γιατί άφ ’ ότου διαλύθηκαν— ’Ώ , οί πολύτιμες πέτρες πού χώ- 
νονται, καί τ’ ανοιχτά λουλούδια!— είναι ή στενοχώρια.ΚΓ ή Βασίλισσα, 
ή Στρίγλα πού άνάωτει την ανθρακιά της στη χύτρα τής γης δέ θά 
θελήσει ποτέ vù μάς διηγηθεΐ εκείνο πού ξαίρει κι’ εμείς αγνοούμε.

ENFANCE
I

Τό είδωλο αυτό, μέ τά μαύρα μάτια καί την κίτρινη χαίτη, χω
ρίς γονιούς καί αυλή, πιό ευγενικό από τό μύθο τό μεξικανικό καί

τό φλαμανδικό. Τό κατατόπι του, κυανό καί πρασινάδα ανόητα, 
τρέχει απάνω σ’ αμμουδιές ονοματισμένες, από κύματα χωρίς πλοία, 
μ’ ονόματα αγρίως ελληνικά, σλαβικά, κέλτικα.

Στις παρυφές τού δάσους— τ’ άνθη τού ονείρου κουδουνίζουν, 
ξεσπάνουν, φωτίζουν— ή Κόρη μέ τό πορτοκαλλένιο χείλι μέ τά 
σταυρωμένα γόνατα μιέσα στό φεγγερό κατακλυσμό πού αναβρύζει 
από τις πεδιάδες, γυμνότητα πού σκιάζουν διαπερνούν καί ντύνουν 
τά ουράνια τόξα, ή χλωρίδα, τή θάλασσα.

Κυρίες πού στριφογυρνούν στις γειτονικές τής θάλασσας τα
ράτσες, παιδιά καί γιγάντισες περήφανες μαύρες μέσα στά πράσινα 
γκρίζα βρύα, κοσμήματα όρθια απάνω στό παχύ έδαφος τών δασών 
καί τών ξεπαγωμένων κηπαρίων,— νέες μητέρες καί μεγάλες αδερφές 
μέ τις ματιές γεμάτες πεζοπορίες προσκυνημάτων, σουλτάνες πριγκι- 
πέσσες τού βήματος καί ντυσίματος τυραννικών, μικρές ξένες καί 
πρόσωπα γλυκέως δυστυχισμένα.

Τί στενοχώρια ή ώρα τού «αγαπημένου κορμιού» καί τής «αγα
πημένης καρδιάς» !

II
Αυτή είναι ή μικρή νεκρή, πίσω από τις τριανταφυλλιές.
Ή  πεθαμένη νέα μητέρα κατεβαίνει τήν εξωτερική σκάλα. Τό 

αμαξάκι τού εξαδέλφου φωνάζει απάνω στον άμμο. ‘Ο μικρός αδερ
φός (εΐνε στις Ινδίες) εκεί, μπροστά στή δύση, απάνω στή μικρή 
πεδιάδα τών γαρύφαλλων. Οί γέροι πού τούς έθαψαν ολόισιους μέσα 
στό πρόχωμα τών λευκόϊων.

Τό σμήνος τών χρυσών φύλλων περικυκλώνουν τό σπίτι τού 
στρατηγού. Εινε μέσα στό μεσημέρι. ’Ακολουθεί κανένας τό δρόμο 
τον κόκκινο για νά φτάση στό άδειο ξενοδοχείο. Ή  έπαυλη πουλιέ
ται, τά παντζούρια είναι ξεκρεμασμένα. 'Ο  εφημέριος θά πήρε τό 
κλειδί τής εκκλησίας. Γύρω στό πάρκο, οί καλύβες τών φυλάκων 
είναι ακατοίκητες. Οί φραγές είναι τόσο αψηλές πού φαίνονται μο
νάχα οί βουερές κορυφές. "Αλλως τε δεν είναι τίποτα για νά ίδεΐς 
εκεί μέσα.

Οί πεδιάδες ανεβαίνουν πρός τά χωρίς πετεινούς, χοτρίς άμμώνια 
χωριάκια. 'Ο  νεροφράχτης άφαιρέθηκε' ώ , οί γολγοθάδες κι’ οί 
μύλοι τής ερήμου, τά νησιά κΓ οί μυλόπετρες!

III
Μαγικά δέντρα βόϊζαν. Οί πλαγιές λικνιζόταν. Ζ ώα μυθικής 

κομψότητας κυκλοφορούσαν. Τά σύννεφα σωριαζόταν απάνω στήν 
ανοιχτή θάλασσα τήν καμωμένη από μιά αιωνιότητα δακρύων.

IV
Στό δάσος υπάρχει ένα πουλί πού τό τραγούδι του σάς σταματά 

καί σάς κάνει νά κοκκινίζετε. 'Υπάρχει ένα ρωλόϊ πού δέ χτυπά. .
'Υπάρχει ένα σκίσιμο γής μέ μιά φωλιά ζώων άσπρων.
'Υπάρχει ένας μητροπολιτικός ναός πού κατεβαίνει καί μιά
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λίμνη πού ανεβαίνει.
Υπάρχει ένα μικρό αμάξι εγκαταλειμμένο στην πλαγιά πού 

κατεβαίνει τό μονοπάτι τρέχοντος κορδελλοστολισμένο.
Υπάρχει ενας θίασος μικρών ηθοποιών ντυμένων πού φαίνον

ται απάνω στό δρόμο ανάμεσα από τις άκριες τού δάσους.
Υπάρχει τέλος δταν πεινάς καί διψάς κάποιος πού θά σε διώξει.

V
Είμαι ο άγιος σέ προσευχή απάνω στην ταράτσα δπως τά ζώα 

βόσκουν έως τη θάλασσα τής Παλαιστίνης.
Είμαι ό σοφός μέ τό σκοτεινό έδιόλιο. Τά κλαδιά κι’ ή βροχή 

ρίχνονται στό παράθυρο τής βιβλιοθήκης.
Είμαι ο πεζοπόρος τού μεγάλου δρόμου ανάμεσα από τά νάνα 

δάση, ό θόρυβος των νεροφραχτών σκεπάζει τά βήματά μου. Βλέπω 
ώρα πολλή τή μελαγχολική χρυσή μπουγάδα τής δόσης. Θά ήθελα 
να είμαι το εγκαταλειμμένο παιδί απάνω στον κυματοθραύστη τό 
φευγάτο στήν ανοιχτή θάλασσα, 6 μικρός δούλος πού άκολουθάει 
τη δεντροστοιχία πού τό μέτωπό της φτάνει τον ουρανό.

Ια  μονοπάτια είναι δύσκολα. Τά βουνάκια γεμίζουν από 
σπαρτα. Ο αέρας είναι ακίνητος. Πόσο είναι μακρυά τά πουλιά κι’ 
οί πηγές. ’Ί σω ς είναι τό τέλος τού κόσμου προχωρώντας.

V I
’ Ας μού νοικιάσουν επί τέλους αυτό τόν τάφο τον ασπρισμένο μέ 

ασβέστη μέ τίς γραμμές τού τσιμέντου προεξέχουσες,— πολύ μακρυά 
κάτω από τή γή.

Ά κουμπώ  στό τραπέζι, ή λάμπα φωτίζει πολύ ζωηρά τίς εφη
μερίδες αυτές, πού είμαι ηλίθιος νά ξαναδιαβάζω, αυτά τά χωρίς 
ένδιαφέρο βιβλία.

Σέ μιά τεράστια απόσταση απάνω από τό υπόγειο σαλόνι μου, 
τά σπίτια φυτεύονται, οί ομίχλες σωριάζονται. Ή  λάσπη είναι κόκ
κινη ή μαύρη. Πόλη τερατώδικη, νύχτα ατελείωτη.

Λιγώτερο ψηλά είναι υπόνομοι. Στά πλάγια τίποτα άλλο από 
τήν πυκνότητα τής σφαίρας. Ί σ ω ς  οί άβυσσοι τού κυανού, πηγάδια 
φωτιάς. Ισως σ’ αυτά απάνω τά επίπεδα νά συναντιούνται σελήνες 
καί κομήτες θάλασσες καί μύθοι.

Στις ώρες τής πίκρας φαντάζομαι σφαίρες ζαφειριού μετάλλου. 
Είμαι κύριος τής σιωπής. Γιατί μιά εμφάνιση φεγγίιη νά πελιδ- 
νωθεϊ στή γωνιά τού θ όλ ου ;

Μετ, Γ. Λ.

Μ Ι Α  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η

Φ Α Ν Α Ρ Ι Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ι Η Γ Η Μ Α  

Φ Α Ν Α Ρ Ι Ω Τ Ι Κ Ο  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α

Ό  φίλος ποιητής κ. Τέλλος "Αγρας αγγίξει σέ άρθρο του δημοσιεμένο 
σέ προηγούμενο φυλλάδιο του Ρυθμού ένα σπουδαιότατο ζήτημα : Τό Φανα-
ριιύτικο καί Πολίτικο μυθιστόρημα καί διήγημα.

"Αν καί τό θέμα αυτό θά τό ξετάσω στή μελέτη μου «Στερνοί Φαναριώ- 
τες λόγιοι» θαρρώ σκόπιμο νά πώ κι’ εδώ λιγοστά πράματα.

Κατά τή γνώμη μου πρέπει νά χωριστούν τά δυο αυτά λογοτεχνικά τμή
ματα. Τό κωνσταντινουπολίτικο διήγημα καί μυθιστόρημα είναι νεωτερο καί 
γενικό τής Πόλης ενώ τό φαναριώτικο είναι τοπικώτερο καί πρέπει νά φέρνει 
αρχαιότερο χαραχτήρα. Τό τελευταίο πρέπει νάχει καί σχέση μέ τή θρησκεία, 
τό Πατριαρχείο τήν παλαιό φαναριώτικη κοινωνία, τά ήθη καί τά έθιμά της 
πού απάνω τους ή εκκλησία έξασκούσε μεγάλη επιρροή.

Κατά δυστυχία οί πηγές γιά νά μελετηθεί ή λογοτεχνία τού παλιού Φανα
ριού είναι ελάχιστες. Πολλά έργα έμειναν μόνο χειρόγραφα πού κατά τό πε
ρισσότερο χάθηκαν καί δέν είναι ν’ απορήσει κανένας άφού καί σήμερα ακόμα 
ξακολουθοΰν νά χάνονται χειρόγραφα διαλεχτών λογοτεχνών. Πολλά ακόμα 
τέτοια έργα καί τυπωμένα είναι οχεδόν άνεύρετα.

Ή  ’Εθνική Βιβλιοθήκη τής ’Αθήνας είναι πολύ φτωχή σ’ αΰτό τόν κλά
δο αφού καθώς παρατήρησα τής λείπει ακόμα καί σειρά τών έργων τού Ταν- 
ταλίδη ποιητή προχτεσινοΰ.

Βιβλία φαναριωτών καί ίσως χειρόγραφα θά περίκλειναν οι βιβλιοθήκες 
παλιών αρχιερέων καί πατριαρχικών όφφικιαλίων κατά δυστυχία δμως δέν 
είναι γνωστό τό τί άπόγιναν έξω από ελάχιστες εξαιρέσεις.

’Εννοείται δέ μιλώ γιά τίς βιβλιοθήκες παλιότεριον φαναριωτών δπως 
τού Δημητρίου Μάνου ή τού Κωστάκη Μουρούζη πλούσιες τής εποχής των 
πού χάθηκαν. _ ' <

Ή  Πατριαρχική βιβλιοθήκη καμωμένη γιά τήν αποκλειστική χρήση τών 
κληρικών τού Πατριαρχείου περικλείνει ελάχιστα λογοτεχνήματα.

Σέ κάθε περίσταση κ αθ ’ δσο γνωρίζω φαναριοττικο διηγημα καί μυθι
στόρημα φαίνεται νά μήν υπάρχει. Τά περισσότερα εργα ειταν ποιητικά κι η 
παράδοση αϋιή έφτασε ώς ακόμα τούς τελευταίους λογίους δπως ό Άφθονί- 
δης, ό Τανταλίδης, ό Σπαθάρης κ.λ.π.

Κατόπι άπό ποιήματα τά περισσότερα έργα τών παλιών λογιών τού Φα
ναριού είνε δραματικά κυρίως είδη τραγωδιών κι’ ειταν πολύ φυσικό οί̂  λο- 
γιώτατοι αύτυί νά προτιμήσουν τούτο τό' είδος μιμούμενοι τούς αρχαίους έλλη- 
νες καί τούς γάλλους τραγικούς. Σκέφτομαι πώς αντίκτυπος καί εξακολού
θηση τής παράδοσης ας είναι καί ασυναίσθητη, θά είναι οί τραγωδίες τών 
κατοπινών λογίων δπως τού Βερναρδάκη κλπ.

Δραματικά παληά έργα άναφέρονται Ίωάννου Σκαρλάτου δράμα τριπρα- 
χτο «Ζιζάνιον μεταξύ Σίτου». ’Ιακώβου Ρίζου Ραγκαβή ποστελνίκου τού ήγε- 
μόνος Μιχαήλ Σούτσου «Κίρεσσος» καί « ’Αλέξανδρος», ΓΤακοβάκη Ρίζου ^Νε
ρουλού « ’Ασπασία» καί κατόπι «Πολυξένη» δμως τό ταλέντο τού ποιητή αυτού 
καθώς δίκαια τ’ ομολογεί ό Βασιλειάδης κι’ ο Χασιώτης είναι σατυρικό. Α
κόμα άναφέρονται καί πολλές κωμωδίες.

Στή γραμμένη κατά υπαγόρευση τού ποιητή Τανταλίδη ύστερα άπό παρά
κληση τού Φιλολογικού Συλλόγου τής Πόλης βιογραφία τού Στεφάνου Καρα- 
θεοδωρή δπου άναφέρονται λεπτομερέστατα δλα τά πολυποίκιλλα εργα τού 
λογίου αύτού τυπωμένα καί χειρόγραφα μνημονεύονται ποιήματα μεταφρά
σματα δχι δμως διήγημα ή μυθιστόρημα. 'Υπάρχει μόνο ένα δραματικό έργο 
ή «Παρθενομάρτος ή Χία έν Καισαρίρ «ποιηθείσα» κατά τό 1830.

Τό μυθιστόρημα καί διήγημα κατασκεύασμα νεώτερο ειταν φαίνεται ύποπτο 
στούς λογίους κύκλους τού παλιού Φαναριού. Θυμούμαι δτ ιό «Φιλολογικός Σύλ
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λογος τής Πόλης» προκήρυχνε πάντα διαγωνισμούς δράματος καί κωμωδίας 
ποτέ μυθιστορήματος καί διηγήματος. ’Ακόμα δέ λησμονώ τή μεγάλη περι
φρόνηση μέ τήν οποία μου εκφραζόταν ένας άπό τούς πιο σημαντικούς λό
γιους της Πόλης καί διαλεχτός βυζσντινολόγος ό Ξεν. Σιδερίδης δταν τύ- 
χαινε νά μιλήσουμε γιά τά δυό αυτά λογοτεχνικά είδη. Τά θεωρούσε «παρα- 
μυθάκια». Οί αρχαιότεροι γραμματισμένοι τής Πόλης ακόμα πριν 25 χρόνια 
θεωρούσαν δτι μπορούν νά γράψουν μέ τήν ίδια ευκολία σχόλια στούς αρχαίους, 
μελέτες άπάνω στο δίκαιο, ποίημα, καίδιή γημα. Θυμούμαι τέτοιον τόν μακαρίτη 
δικηγόρο Γειόργιο Άποστολίδη πού στάθηκε χρόνια Πρόεδρος τού Φιλολογικού 
Συλλόγου τής Πόλης. Κριτικός τών διάφορων διαγωνισμών, διηγηματογρά- 
φος, συγγραφέας μελετών άπάνω σιό αττικό δίκαιο κ. λ. π. Λόγιος άπό τούς 
πιό σημαντικούς τού τέτοιου είδους, πολύ τιμημένος στήν εποχή του.

Διήγημα πολίτικο καί νουβέλλα εμπνευσμένο άπό τή μικροαστική ζωή 
τής Πόλης, έγραψε ή ’Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πρωτοπόρος τού νεοελληνι
κού αστικού διηγήματος, τόν καιρό πού άλλοι άπασχολιόταν στις στάνες καί 
στις στροϋγγες.— Ή  Παπαδοπούλου δέν έπηρρεάστηκε άπό τή ζωή τού Φανα
ριού αλλά πήγε ενάντια στήν επιρροή της. Μέ τά τελευταία της βυζαντινά διη
γήματα ίσως νάφτανε αν δέν πέθαινε νέα ατό βυζαντινό μυθιστόρημα κι’ ίσως 
καί στό φαναριώτικο.

Λιγοστά διηγήματα τής Πόλης έγραψε ό Α. Γεωργιάδης άκοίουθώντας 
τόν Παπαδιαμάντη, λιγοστά ακόμα ό Γκούρας ’Αλειτούργητος περισσότερο 
ποιητής παρά πεζογράφος.

Μυθιστόρημα αστικό τής Πόλης έγραψε ένα ό Καοτανάκης καθιός καί ένα 
δυό διηγήματα. Καί τώρα ας έρθουμε στό φαναριώτικο. Φαναριώτικα ηθο
γραφικά διηγήματα ωραία έγραψε ό Ν. Βασιλειάδης γνωρίζοντας όλόβαθα 
τή ζωή τήν όποια ζωγράφισε.

'Α ξια πολλής προσοχής είναι τά διηγήματα τού φαναριώιη λογοτέχνη 
Ά ρχη  Κόβα δημοσιευιιένα σέ διάφορες εφημερίδες τής Πόλης. Είναι γεμάτα 
χιούμορ καί παρατήρηση. Σταματώ, προσθέτοντας δτι δσο γιά τό 
Βιζυηνό άναφέρομαι σ ’ δσα έγραψα γι’ αύτόν στή σχετική μου μελέτη.

ΑΝ Τ. Γ ΙΑ Λ Ο Υ Ρ Η Σ

=  ΡΥΘΜΟΣ 287 :

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α - 0  Σ Τ Ι Χ Ο Σ  Κ . Λ , Π .

Γ, Σ. Δ Ο ΥΡ Α  ! «Δ όξα»  ( ποιήματα).
M IX . Δ Α Μ ΙΡ Α Λ Η  ι « Γλυκόπιοτα φαρμάκια» (ποίημα).
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ  Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Ρ Η  ! «Ο ί  αγάπες τον  χρόνον» (ποιήματα).

’Ανάμεσα στούς ανθρώπους πού γνωρίζω—καί δέν είναι λίγοι—ο κ. Δού- 
ρας μένει άπό τούς ξεχωριστούς. Γνώριμός του άπό πολλά χρόνια, έδοκίμσσα 
δμως ζωηρότερα τή φιλία του, τήν άξία του, καί μπορώ νά πώ, τήν επίδρασή 
του, στις ημέρες οικογενειακού πένθους, δίαν άπό τό σπίτι μας είχε, μόλις, 
περάσει μοιραίος κ’ εκδικητικός θάνατος. Ό  θάνατος, άληθινά, ήταν καί τό 
γεγονός πού περισσότερο καί καταλλ.ηλότερα άπό κάθε τι άλλο, ήμποροΰσε νά 
φέρη σ ’ επαφή τόν κ. Δούρα κ’ εμένα. ’Εμένα, μ’ άφώπλιζε καί μέ πονοΰσε. 
’Αλλ’ εκείνον ίσα ίσα ό θάνατος τόν ένέπνεε καί τόν έκαμνε δυνατό. ’Εμένα 
μέ παράδινεν έρμαιο σ’ δποιαν δήποτε παρηγοριά καί άπ’ δπου ήθελεν έρθει 
(δσοι πένθησαν, θά μέ νοιώσουν), άλλ’ ακριβώς αυτή ή παρηγοριά δέν ήμπο- 
ρούσε νά έρθη άπ’ άλλοΰ, παρά άπό τό φίλο πού ξεφυλλίζω σήμερα τή νέα 
ποιητική συλλογή του, τήν πρώτη γιά τήν οποία (έκτος άν λησμονώ) άποφα- 
σίζω νά γράψω τις εντυπώσεις μου.

Ά ν  είπώ δτι άπό τόν κ. Δούρα, ιόν άνθρωπο, έρχεται κάποια γοητεία, ή 
λέξη «γοητεία» θέλω νά νοηθή ξένη άπό κάθε τι σατανικό, σκοτεινό κ’ υστε
ρόβουλα). Γιατί ίσα -ίσα ,—τό άντίθετο : έντονα, άπλά καί μονομιάς ή φυσιο
γνωμία τού κ. Δούρα παρουσιάζεται πνευματική. Μιά καθαρότητα φέγγει στό 
παρουσιαστικό του, στή φυσιογνωμία, στούς τρόπους, στό ντύσιμό, στά χέρια. 
Ά λ λ ’ αυτή ή καθαρότητα αισθάνεται κανείς πώς δέν είναι εξωτερική καί 
τυπική, παρά πώς έρχεται άπό μέσα, άπό τήν ψυχή του. Κ ’ εκφράζεται μέ 
τήν ομιλία του. Ά ,  δύσκολα μιλούν έτσι στον καιρό μας οί άνθρωποι... Ή  ο 
μιλία τού κ. Δούρα είν’ εύγενής, εμπνευσμένη, σχεδιασμένη, στρογγυλή, καί, συ
χνά, υψηλή. Αύτό κ’ ένας εχθρός του δέν θά ήμποροΰσε νά μή τό αναγνώρι
ση. ’Ολιγόλογος δέν είναι. Ά λλ ’ ήμπορεί νά μιλή γιά ώρες, χωρίς νά κουρά- 
ζη. Τά λόγια του είναι γεμάτα ουσία, ή σκέψις του λογική καί συνεχόμενη, 
καί οί θρησκευτικές πεποιθήσεις, άπό τις οποίες άδιάκοπα πηγάζει, είναι, ά- 
νάμεσα σ’ όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, οί πιό άδρές, οί πιό άνδρικές, 
οί πιό κλασικές—ζεστές άκόμα άπό τά ηρωικά βάθη τών Μωϋσέων καί τών 
προφητών, άπό τήν πσνάρχαια παράδοση τής Ίουδαίας.

Ά λ λ ’ άπό τόν καιρό τού πένθους μου έπέρασαν ήδη δυό σωστά χρόνια... 
Είδα, καί ιό πήρα άπόφαση νά προχωρήσω στή ζωή μου στερημένος ένα ά- 
κόμη άπό τά προσφιλέστερά μου πρόσωπα, πιό γυμνός άπό πρίν, καί χωρίς 
νά δοκιμάσο) πιά έκείνα τά συναισθήματα πού δέ διαφοροποιούνται, παρά πε
θαίνουν κι’ αυτά στήν ψυχή, μόλις πεθάνη καί τό πρόσωπο πού τά γεννούσε. 
"Ενα αυτό. Μά κι’ ένα άλλο : αντίς τή λαλιά, τήν αρμονική καί τή σοφή, τού 
κ. Δούρα, έχω σήμερα κοντά μου τό βιβλίο του, άσπρο κι’ αύτο, καθαρό κι’  
άπέριττο, καί στό ξώφυλλο κι’ άπό μέσα—δμως κ ά τ ι  ά λ λ ο  άπό τή ζωντα
νή του παρουσία.

Ά ,  ναι! διαβάξοντας τούς στίχους τού κ. Δούρα, μου έρχεται ολοένα στό 
νοΰ 6 λόγος τού Κάρλαΰλ : «ΙνΓ ό άσημότερος άπό τούς άνθρώπους έχει στιγ
μές πού ξεπερνούν δλα τ’ άριστουργήματα τού Μιχαήλ Αγγέλου». Σωστά..."Ο 
μως ή τέχνη, ή ζωγραφική τού Μιχαήλ ’Αγγέλου, ή γλυπτική του, ή ποίησή 
ίου, δέν είναι απλώς καί μόνο ή συνείδηση τής ψυχής του, σέ μιά της στιγ- 
ιιιαία σύλληψη, δπως «τού άσημώτερου άπό τούς άνθρώπους», άλλ’ είναι ή 
έ κ φ ρ α σ η  τής ψυχής του, είναι ή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ,  είναι ή έμψύχωση τής 
ξένης ύλης, ή πάλη τής ψυχής μέ τήν δλη, ή υποταγή τής ίίλης στήν ψυχή; 
άγώνας άρκετά δυνατός—κ.Γ ίσως άρκετά ταπεινός : επειδή δέν ήμπορεί αυτός ό 
άγώνας νάποβή νικηφόρος, άν ό καλλιτέχνης κι’ άν ό ποιητής δέν καταδεχθή 
νά μελετήση καί ν’ άγαπήση καί νά δουλέψη καί τήν ύλη,  νά τή δουλέψη μέ 
πάθος, μ’ επιμονή! Νομίζω βέβαια πώς στήν τέχνη χρειάζεται αΰτή ή ισορ
ροπία. "Οταν κανείς πολύ περιφρονησε τά υλικά, κι’ δταν βιάζεται κάθε στιγ-
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μ ή νά ξεσκλαβωθή καί ν’ άνεβη, καί νά φύγη έκεΐ «ενθα άπέδρα πάσα )ύπη, 
οδύνη καί στεναγμός», δταν άρνήται έτσι, υποσυνείδητα, άλλ’ δμως καί κατά- 
βαθιι, τή σκοπιμότητα, τήν τυραννία καί τόν υλισμό τής τέχνης, τότε, μά πώς 
θά κάνη τέχνη, καί πώς θά συγκίνηση μέ τήν τέχνη ;

Αυτός είναι, μου φαίνεται, ό λόγος, για τόν όποιον ή «Δόξα» του κ. 
Δούρα δέ σαλεύει τήν ψυχή μου τόσο ισχυρά, δσο ή ομιλία του. ΐίεριφρονεί 
πολύ τά υλικά, τά φθαρτά στοιχεία, τής τέχνης. Καί άπαρνείται αυτά, κάθε 
στιγμή, άντίς ν’ άπαρνηθή, γιά λίγο, τις υπερούσιες ελευθερίες του, στις ό 
ποιες »ψυχή καί σώματι» ανήκει, άντί νά δούλεψη γιά λίγο στήν ϋλη, καί νά 
βγή ά ν α μ ε σ α  ά π ’ τ ή ν  ϋ λ η  πρός τόν ουρανό του καί πρός τόν αι
θέρα του.

Ρωτώ τόν εαυτό μου: «Πώς θά αισθανόσουν δμως τούς στίχους του, δταν 
σ’ ¿ξανάβρισκε ένα καινούργιο πένθος;»—Τό ίδιο, νομίζω. Γιατί άν, μιλώντας 
μου πρόπερσυ ό κ. Δούρας, μέ συγκινοϋσε, δέν ήταν μέ τή δόξα τού Θεού καί 
μέ τήν τελειότητά του, μά μέ τ’ άγαθά πού θά μπορούσε ό Θεός νά μου χα
ρίση άν ήθελε— μέ τήν αθανασία τής ψυχής μου, μέ τή'· έπανεύρεση τών 
δσων αγαπούσα, κ’ εξω άπό μένα καί μέσα στόν ίδιο έμένα.

Ό  κ. Δούρας π ι σ τ ε ύ ε ι .  Ό  κ. Δούρας παίζει βιολί. Ό  κ. Δούρας α 
παγγέλλει. Καί οι τρεις αύτές εξαιρετικές του ικανότητες είναι παρούσες, δταν 
γράφη. Είναι ό πιστός. Ό  μουσικός. Ό  απόστολος. ’Απαγγέλλοντας τούς 
στίχους του, αληθινά τούς μεταμορφώνει. ’Αμφιβάλλω μάλιστα άν κάθεται 
ποτέ νά γράψη. ’Απαγγέλλει, δμως συγχρόνως πιστεύει, καί παίζει μουσική. 
Είναι, ό ίδιος, πολύ πλούσιος, πολύ γεμάτος' τρείς κρουνοί όρμοϋν μέσα του 
μόλις διψάση—κ’ ίσως άπ’ αύιό ό ποιητικός του λόγος, τό ένα άπό τά στοι
χεία τού τετραδιαστάτου ψυχικού κόσμου του, δταν άπομείνη εμπρός μου μόνος 
του κι’ ορφανός, παρουσιάζεται κάπως φτωχός κι’ ασυμπλήρωτος.

Καί γ’ αύτό (άν προχωρήσω τώρα καί στό περιεχόμενο τού τεύχους), άν 
ή προφορική ομιλία τού κ. Δούρα, εμπνευσμένη καθώς είναι, μού επιβάλλεται, 
εύθύς τήν αναγνωρίζω, κάποτε τή θ α υ μ ά ζ ω ,  τό περιεχόμενο δμως τών 
ποιημάτων του ξυπνά μέσα μου αντιρρήσεις... Θά τις είπώ κι’ αύτές αμέσως, 
κι’ είμαι βέβαιος πώς ό ποιητής θά τις άκούση μ’ επιείκεια, στοχαζόμενος 
δτι δέν ήρθε ίσως ακόμη ή ώρα ν’ άποκαλυφθή καί στή συνείδησή μου τό θρη
σκευτικό θαύμα. “Ομως έγώ πολύ άμφιβάλλιο άν θάρθή ποτέ, γιατί, δσο περ
νούν τά χρόνια, τόσο οί άντιρρήσεις μου γίνονται όξύτερες, καί, τό χειρότερο, 
στερεώτερες—γίνονται πεποιθήσεις. Ά ν  πιστέψουμε στήν αίρεση τού ιερού 
Αύγουστίνου καί τών Ίανσενιστών, φαίνεται καί (μιλώ σοβαρά) πώς δέν θά 
είμαι ποτέ τό «σκεύος εκλογής» τής θείας χάριτος...

Γιατί, ναί, δέ μ’ ενθουσιάζει, δέν μ’ αρέσει, δέν ανέχομαι τήν τ α π ε ί ν ω 
σ η  τού άνθρώπου εμπρός στό θειον. Αύτή ή έσχατη μετριοφροσύνη, ή «κονιορ- 
τοποίηση» τού ανθρώπινου όντος εμπρός στό μεγαλείο τού θείου μού φαίνε
ται ευτελής κι’ απερίσκεπτη. Δέν εννόησα ποτέ γιατί πρέπει τάχα νά παρα
δεχθώ γιά δικές μου, γιά άνθριόπινες, μόνο τις ταπεινές καί τις αγωνιώδεις 
ψυχικές στιγμές μου, καί δμως νά πάγω νά κρεμάσω τις εξάρσεις μου, τις 
ώιιορφιές μου, τό κάθε μου ψ'υχικό άριστούργημα, στό πόδια τού Θεού—επειδή 
τάχα εκείνα είναι δικά του ! Δέν καταλαβαίνω γιατί είναι θαυμαστό ένα “Ον 
έξ άρχής τέλειο καί άλλως τε παντοδύναμο, καί δέν είναι θαυμαστότερο ένα 
δν ατελές, φθαρτό καί πληγωμένο, παγιδευμένο καί βασανισμένο, δταν κατώρ- 
θωσε νά ύψωθή μόνο του έως τήν αθανασία !

“Οχι, ό ψυχικός μου κόσμος είναι ολόκληρος δικός μου. Έ γώ  τόν κυβερ
νώ, έγώ τόν κρίνω, έγώ τόν διαλέγω, έγώ τόν τελειοποιώ— μέ θυσίες τού υλι
κού μου κόσμου, γιά τις οποίες καμμιά άλλη ανταμοιβή δέν περιμένω, μήτε 
κ’ είναι πιθανή. Ό  κόσμος είναι ένα αίνιγμα, ή φύσις κ’ ή μεταφυσική γεμά
τες άντιφάσεις, ό Θεός είναι ποιώ μακρυά— άλλ’ δ ψυχικός μου κόσμος είναι 
ή πραγματικότης μου, ή περιουσία μου, ή δόξα μου!

’Ιδού γιατί δέν ήμπορώ νά έπικοινωσήσω μέ τή «Δόξα» τού κ. Δούρα μέ 
άλλον τρόπο, παρά μόνο μέ τόν τρόπο τής Ώμορφιάς, τής Τέχνης, τής (ίλης,— 
μέ τόν τρόπον τόν παγανιστικό, μέ τόν όποιον ό κ. Ποπατσώνης, άλλος μυστι
κοπαθής, δέ φοβάται νά έπικοινωνή μέ τό Θεό. Στό βιβλίο τού κ. Δούρα άπο-
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μένει μιά πεμπτουσία αμβροσίας : μά λείπει (κατά τή φράση τού κ. Παπαν-
τωνίου) τό « φ α ρ μ ά κ ι  εκείνο πού τό λέμε 'Ωραίο».

*
*  *

Καιρός ήταν νά βγάλη καί τή δεύτερη ποιητική του συλλογή ό κ. Δαμι- 
ράλης. Πόσα χρόνια πέρασαν από τήν πρώτη ; Δώδεκα ; δεκατρία ; Τόσα, 
υποθέτω. Προχθές ακριβώς, για ν’ άνταποκριθώ σέ παράκληση τού φίλου 
μου κ. Κλ. Παράσχου, ξεφύλλιζα τόν ογκωδέστατο φάκελλο, δπου φυλάγω τις 
φωτογραφίες τών όσων είχαμε ζητήσει τή συνεργασία τους για τούς «Νέους», 
τήν ποιητικήν ’Ανθολογία τού Έλευθερουδάκη, πού τήν καταρτίσαμε ό αλη
σμόνητος Κωνσταντίνος Θεοτόκης κ3 έγώ, στα 1920 καί 1921. Έκεΐ βρήκα 
καί τή φωτογραφία τού κ. Δαιιιράλη, πού τότε εΐχεν έκδώσει τό πριοτο βιβλίο 
του (κι’ άπ5 εκείνο έπήραμε για τήν ’Ανθολογία τούς «Μαρμαράδες»). Νεωτατος 
άκόμη, αυστηρός δμως άπό τότε, μέ τήν «υπεροπτική γκριμάτσα», όπως 
θάλεγε ό Καρυωτάκης, μέ τό μονόκλ καί μέ τ ’ άφθονα, στιλπνά μαύρα μαλλιά 
τής νεότητος...

Κρατώ τή φωτογραφία, άλλ’ έχασα πια τήν π  ρ c o t  η του συλλογή. ’Ήθελα 
νά τήν έδιάβαζα καί τιυρα, γιά νά ιδώ πώς άλλαξε, άν άλλαξε, πώς έστρωσε, 
άν έστρωσε—στά θέματα, στή στιχουργία, στό ρυθμό, σ’ όλα τά λοιπά. Γιατί 
μόνο μιαν άόριστην άνάμνηση έχω, πώς οί «Μαρμαράδες», άπό τα ωραιότερά 
του τότε ποιήιιατα, δέν ήταν κι’ άπό τό πιό αντιπροσωπευτικά. Ό  κ. Δαμιραλης 
ήταν πάντοτε άνθρτοπος θερμός, επικούρειος, φυσιολάτρης,^ φιλήδονος καί 
ζωντανός. Εραστής τής σαρκός, όχι τού μαρμάρου—πού άν όχι το σύμβολο, 
είναι δμως συχνά τό έμβλημα, τού θανάτου.

Σαν άνθρωπος, δέ βρίσκω, τ’ ομολογώ, μεσα στά «Γλυκόπιοτα φαρμάκια» 
τήν έκφραση τού εαυτού μου. Ή  ιδιοσυγκρασία μου αποκρυσταλλώθηκε πια, 
κ’ ή νοοτροπία μου δέν έβγήκεν επικούρεια. ’Αλλ’ εδώ βέβαια χρωστώ να 
είμαι κριτικός, δηλαδή άντικειμενικός* νά παραμερίσω τόν εαυτό μου καί να 
κυττάξοχ τόν ποιητή -όν ίδιο. Καί δμως ! Θά ήταν πάντα καλύτερο, άν υπήρ- 
κε κ’ ή συγγένεια ή υποκειμενική. Θά ήταν πάντα καλύτερο, άν, στη θέση 
χής ταπεινής τούτης βιβλιοκρισίας, έμπαιναν έξαφνα ολίγες γραμιιές τού 
τωστή Παλαμά. νΟχι γιατί ό Παλαμάς είναι ό μεγαλύτερος καί ό πρώτιστος 
Κιλολογικός κριτικός στόν τόπο καί στόν καιρό μας" όχι γιατί συγκεντρώνει 
φάθε τεχνοτροπία κ’ εκφράζεται σέ κάθε τεχνοτροπία, όπως το είπε ο κ. 
Βουτιερίδης στό σχετικό άρθρο τής «Έλλ. ’Εγκυκλοπαίδειας», όχι γιατί είναι 
«toute la Lyre», όπως τό είπε ό κ. Ξενόπουλος σέ κάποια του ομιλία,—αλ
λά γιατί, πάντως κ’ εξάπαντος, γιατί ή πατρότης τού τόνου τού κ. Δαμιραλη 
άνήκει στόν Παλαμά, καί συγκεκριμένα στούς «Καημούς τής Λιμνοθάλασσας». 
Ούτε τόν καιρό, ούτε τήν πείρα, ούτε τις πηγές έχω γιά τέτοιου είδους αισθη
τικές— μορφολογικές— μελέτες : μού φαίνεται δμως δτι ό λυρικός αυτός ό τονος 
πηγάζει άπό τά λυρικά μας δηιιοτικά τραγούδια, δτι μέ τούς «Καημούς 
τής Λιμνοθάλασσας» έλαβε τή συνείδησή του— συ /είδησην έντεχνη καί προ
σωπική, κι’ δτι άπό κεΐ τόν επρωτοπήραν κ’ οί άλλοι ποιηταί τής «Έλληνολα- 
τρείας», ό Μαλακάσης, ό Λαύρας, δ Κυριαζής, ό Γκόλφης, ό Άθάνας οσοι 
άλλοι...Είναι, φαίνεται, ό τόνος ό ελληνικός.

Αυτόν τόν τόνο ξαναβρίσκω στά «Γλυκόπιοτα Φαρμάκια». Αυτός κυριαρ
χεί. Αυτός υ π ά ρ χ ε ι .  ϊ,0?».α τ’ άλλα είναι θέματα, προσχήματα, λόγια... Τά 
τραγούδια τού κ. Δαμιράλη γράφτηκαν γι’ αυτόν τόν τόνο, γιά τις άποχρώσεις 
του,

«νΑγριο λουλούδι τού βουνού—ποιας ροδαυγής φεγγοβολή
σ’ εαρινή πορφύρα »

γι’ αυτόν τόν ιαμβικό δεκαεξασύλλαβο, πού ό ρυθμός του πότε θυμίζει τό 
ισόμετρο πικροσάλεμμα του καραβιού στή θάλασσα, πότε τό ζύγισμα του 
άρπαχτικού ζτόου πού έτοιμά£εται νά χυμήση στή βορά του... γράφτηκαν γιά 
νά φέρουν ύπαιθρο καί ήλιο ελληνικό, καί βιολιά, καί χορό, καί πλήθος 
γραφικό, πλήθος πού χαίρεται τή χαρά «τού Θεού», τή ζωή, τά νειάτα, α 
κόμα καί τά γεράματα...Μήτε τάχω αίσθανθή ό ίδιος αυτά τά αίσθήιιατα, μήτε 
τάχω ϊδή κι’ όλ’ αυτά τά θεάματα. Μά τόσο τά νοιώθω, δταν διαβάζω πα
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ρ όμοια τραγούδια,-πού καταντώ νά πιστεύω πώς κάποια «κληρονομική μνή
μη» από τούς προγόνους μου, μού κινεί τή φαντασία καί τά κάνει νά μού 
παρουσιάζωνται τόσο γνώριμα καί συνειθισμένα.

Ό  κ. Δ. Γρ. Καμποΰρογλους, μέσα στις «Σειρές» του, σ ’ έν’ από τά 
ιδιόρρυθμά του έκείια τά πεζογραφήματα, τά γεμάτα έλαφρή κι’ άθοια σά- 
τυρα κι’ ευρήματα εξ ίσου αθώα, ένα σωρό, αναζητεί, κάπου, τήν επωδό τών 
δημοτικών μας τραγουδιών, όταν τ ρ α γ ο υ δ ι ό ν τ α ι .  Κ ’ ενώ ό ίδιος ανα
ρωτιέται, κι’ άναθυμάται, καί καμμιά επωδός δέν τού φαίνεται νά τούς ται- 
ριάζη, έξαφνα, άκούει μπάμ ! μιά τουφεκιά στόν άέρα. «Εύρηκα!» φωνάζει. 
«Νά, ή έτωδός τού δημοτικού τραγουδιού! Τίποτα άλλο δέν τού αρμόζει 
γνησιώτερα!»—Λοιπόν, κι’ αύτής τής τουφεκιάς άκόμα τόν κρότο μού θυ
μίζουν κάποτε τά ελληνικά τραγούδια τού κ. Δαμιράλη, καί θά  μού τόν έθύ- 
μιζαν συχνότερα, άν έτολμοΰσε κι’ ό ίδιος νά παρουσιασθή άκόμα πιό αλη
θινός, π ιό φυσικός.

Ξεφυλλίζω τό βιβλίο, όπως περιδιαβάζουν τά πανηγύρια, σταματώντας 
εδώ, σταματώντας πιό κάτω. Ό  κ. Δαμιράλης αγαπά τό στίχο. ’Αγαπά πρώ
τα - πρώτα τό στίχο ! Στις γοργές του στροφές καί στά «κλωθογυρίσματά» 
του εϊν’ ενοιμος νά τά παραδιόση όλα τάάπό μέσα—καί νόηιια, καί πρωτοτυπία, 
καί ούσία, κ’ έκλεκτότητα, καί περιγραφή, καί τέχνη, καί φράση, καί περί
φραση, κ’ επίθετα. ’Απαλλοτρίωση τής ούσίας μά χάρη τής μορφής καί γιά 
δόξα της !  «Παρνασσικός λοιπόν ό κ. Δαμιράλης; Ά ς  πούμε καλύτερα «τρα
γουδιστής», αφού γιά ελληνικόν τόνο καί γιά ελληνική φόρμα μιλούμε.

’Αγαπά έπειτα καί τή γυναίκα ό κ. Λαμιράλης. 'Απλά, όσο καί λυρικά, 
παθητικά, όσο καί σαρκικά— ελληνικά θάλεγα πάλι, μέ μιά λέξη. Νά μού έπι- 
τρέψη ό ποιητής τόσην έλευθεροστομία— άφοΰ αύτός στά «Γλυκόποτα φαρ
μάκια» έχει περισσότερη ! Καί πιστεύω πώς τόν ερμηνεύω καλά. "Αλλος, κρί
νοντας τό βιβλίο του, θάγραφε, κατά τά συνηθισμένα: « Ό  ποιητής γυρεύει ά- 
πό τή σάρκα μιά λύτρωση' προστρέχει στή γυναίκα»... (καί τά λοιπά). Μά έγω 
(ό τόνος οδηγός !) δέ βλέπω τέτοια πράγματα, περίπλοκα καί σατατικά. ’Εγώ 
τόν βλέπω σωστόν άνθρωπο, ζωντανόν έλληνα, νεοέλληνα μάλιστα, ν’ άγαπά 
τή γυναίκα, κατ’ εύθειαν, δίχως τήν καταφαρμακεμένη σκέψη, τήν τύψη, τή 
σκοτεινήν άπελπισία.

"Εχει όμως καί μιά τρίτην άγάπη ό κ. Δαμιράλης : τήν άγάπη στή φύση. 
’Ορέγεται τόν άέρα της, τά νερά της, τά λουλούδια της, τά πουλιά της, τόν 
ουρανό της! Κι’ αύτά πάλι, τ' άγαπά καθαρά, σωστά, άπλά, ελληνικά—όχι μέ 
τό πάθος εκείνο τών βορεινών, όχι μέ τή μυθολογία τή σκοτεινή, παρά μέ τήν 
είδωλολατρεία—πού γίνεται ειδύλλιο...

Τρεις τέτοιες άγάπες λοιπόν έχει ό κ. Δαμιράλης (πού καί μιά θάφτανε 
νά γεμίση ολόκληρη ζωή !), κ’ έχει καί παράπονο ; Μά τι τού λείπει, γιά νά 
γράφη ποιήματα πένθιμα, μέ τίτλους «Κιύστας Καρυωτάκης», «Σπιναλόγκα», 
« Ό  Πλήξη !», καί νά μήν πολλαπλασιάζη τά «Εαρινά περάσματα», τούς 
«Βραδυνούς Στοχασμούς», τά «Μεσονύχτια» ; Ά ,  όχι ! "Αν κάποτε οί αναγνώ
σεις τού φέρνουν ξένες, άλλότροπες καί συγκεχυμένες νοσταλγίες, άς προσφέρη 
κι’ αύτός, έστω, ένα λουλούδι τής σέφρος στήν ξενότροπην ελληνική ποίηση' 
μά, τό πολύ, κάτι σάν τό «’Απόψε, τών παλιών ώραίων ερώτων μου...»

*
* * , >Τό βιβλιαράκι τού κ. Σαραντάρη κινδυνεύει νά περάση εντελώς άπαρα-

τήρητο—κ’ οί λόγοι είναι πολλοί. Μικρό μέσα στά μικρά, ελάχιστο (αλήθεια, 
τί μικρά βιβλία πού βγάζουν οί σημερινοί νέοι !) τ’ όνομα τού ποιητού πρω
τόβγαλτο, εντελώς* άγνωστο' ό τίτλος άλλόκοτος' τά θέιιατα σκοτεινά κι’ 
άνεξήγητα" ό στίχος ; όχι απλώς ελεύθερος, άλλ’ «άπολελυμένος»—χωρίς ίχνος 
άπό ρυθμό, μέτρο, ομοιοκαταληξία' άκόμη σκοτεινότερη ή γλώσσα (ό κ. Σ α 
ραντάρης ξέρει περισσότερο τά ιταλικά, παρά τά ελληνικά), όπου ανακατεύον
ται ξενισμοί («τίποτα μένει άμόλυντο στή γη»), άκυρολεξίες («κάθε αίσθηση 
άφήσανε—οί άνεπαίσθητοι ουρανοί»), διαπρεπείς λέξεις τής καθαρευούσης, 
σύνδεσμοι άμφίβολοι (όπως π. χ. τό «σάν»), τελείως παραμελημένη στίξη, εικό
νες άπεριύριστες, άπροσδιόριστες, άπολύτως άσύλληπτες...
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Κι’ έν τούτοις οί « ’Αγάπες τού Χρόνου» πρέπει νά σημαδευτούν. Μαζί μέ 
τις «Λειτουργίες» τού κ. Άργύρη, γιά τις οποίες δέν είχα τήν εύκαιρία νά 
κάμω λόγο, είναι τά γνησιώ.ερα ποιητικά έργα νέων, πού έδιάβασα τελευταία 
μέσα σέ δεκάδες άλλα.—’Από τις στήλες τής <Νέσς Ε στίας» μού έδόθηκε 
(όχι πριν άπό καιρό) ή αφορμή νά έπιμείνω ότι ή αίσθηση τού Ω ραίου δέ 
συμπίπτει πάντοτε μέ τήν αντίληψη τού νοητού του βάθους. 'Υπάρχονν ώραιό- 
τητες πού, άντίς νά μάς εκφράζουν, μόλις κατορθώνουν άκόμη νά μάς υποβάλουν 
νοήματα μακρινά, νέα, άκόμη άγνωστα, μά πού θ ’ ανέβουν, κάποιαν ημέρα, 
καθαρώτερα, στό φώς. Τέτοια σημάδια περιέχουν οί «’Αγάπες τού χρόνου». 
Πρόκειται τάχα γιά τήν πρώτη δοκιμή φιλοσοφικού αποστάγματος μέσα στή 
σφαίρα τήν ποιητική ; "Ισως ! 'Ως τόσο, άπό τώρα τό βιβλιαράκι αύτό, στό 
καθαρό του μέρος, μαρτυρεί κιόλας τήν ε υ α ι σ θ η σ ί α  τού νεαρωτάτου πού 
τό έγραψε, καί τήν κλίση του στήν ο ν ε ι ρ ο π ό λ η σ η .  Ναί, δέν είναι άτλώς 
ή γοητεία τού άσχημάτιστου, τού ερχόμενου, τού μέλλοντος, πού μάς κάνει νά 
σταματούμε σ ’ αυτές τις σελίδες. Είναι κ’ ή συγκεκριμένη εκτίμηση τού ήδη 
σχηματισμένου, τού παρόντος, τού οριστικού.

Στόν καιρό μας, κάθε πρωτοτυπία, οσάκις μάλιστα αύτή ή πρωτοτυπία 
συνοδεύεται μέ ρεαλιστικώτερο λεκτικό (καί ό γλιοασικός μας ρεαλισμός είναι, 
τή στιγμήν αύτή, κάποια μετρημένη επαναφορά τής κ α θ α ρ ε υ ο ύ σ η ς ) ,  καί μ’ 
ελεύθερο στίχο, επικρατεί ν’ άποδίδεται στόν Καβάφη, ωσάν άρχηγό τής σχο
λής. Ναί. Υπάρχει κ’ ένα ποίημα (ένα μόνο !) τού Καβάφη, πού έξεσκέπασεν 
ίσως στόν κ. Σαραντάρη τή δ υ ν α τ ό τ η τ α  τής τεχνοτροπίας του : «μόλις θυ
μούμαι πιά τά μάτια—ένα σαπφείρινο μαβύ...» («Μ ακρυά»).’Αλλά τά μεταφυσικά 
φτερά, πού αισθάνεται νά φυτρώνουν επάνω του ό νεαριύτατος ποιητής τής 
«’Αγάπης τού χρόνου», θά ήταν εντελώς άσυμβίβαστα μέ τήν ποίηση τού ’Α
λεξανδρινού, άν τήν έννοοΰμε στήν καθαυτό της ούσία.

Τ Ε Λ Λ Ο Σ Α Γ Ρ Α Σ

Υ .Γ .—Ά π ό έλλειψη χώρου μένουν γιά τό προεχές οί κριτικές τών μυθι- 
στορσμάτων πού είχαν άναγγελθή στό προηγούμενο.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Ό  Ίσραηλιτικός Σύλλογος Μπένε Μπέριθ έξέδωκε ιδιαίτερο τόμο αφιε
ρωμένο στήν ανάμνηση του πρώτου έλληνοεβραίου λογοτέχνη Γιωσέφ Έλιγιά. 
Στον τόμο μέσα δημοσιεύονται οΐ λόγοι πού εκφωνήθηκαν στό φιλολογικό 
μνημόσυνο τού ποιητή καί μεταφραστή, γνώμες γι’ αύτόν πολλών λογίων καί 
αποσπάσματα άπό έργα του. Περικλείνονται ωραία ποιήματα καί μεταφράσεις 
από τι; όποιες πολλές ανέκδοτες. Ό  Γιοσέφ Έλιγιά γεννήθηκε στήν "Ηπειρο 
καί πέθανε σε ηλικία 30 χρονώ στήν ’Αθήνα ατό θεραπευτήριο του «Ευαγγε
λισμού». Είναι άξιος γιά θερμά συγχαρητήρια ό Σύλλογος «Μπένε Μπέριθ» 
πού τίμησε τόσο είλικρινά τή θύμηση τού διαλεχτού λογοτέχνη.

*** ’Εξακολουθούν στό τούρκικο περιοδικό «Βαρλίκ» οι μεταφράσεις ελ
ληνικών έργων καμωμένες άπ’ τόν συνεργάτη μας κ. Ά βρ . Παπάζογλου. Ό  κ. 
Παπάζογλου είναι ό κυριιότερος συντελεστής τής αμοιβαίας γνωριμίας των 
δύο λογοτεχνιών.

*** Ή  γιά τή σύνταξη ιού καταστατικού επιτροπή τής «Εταιρείας Ε λ 
λήνων λογοτεχνών», τελείωσε τό έργο της ετοιμάζοντας τό σχέδιο. Θά ήταν 
καλό μιά έξέλεγκξη τής ύπαρξης τών προσόντων πού θ ’ απαιτήσει τό κατα
στατικό νά έφαρμοσθεΐ καί στούς ίδιους τούς ιδρυτές πού εμφανίστηκαν στήν 
πρώτη συνεδρίαση. ’Αναμεταξύ αύτών είδαμε ανθρώπους πού ή τύχη μόνο τούς 
ωδήγησε εκεί, ενώ έλειπαν άλλοι παλιοί κι’ αναγνωρισμένοι λογοτέχνες. Στό 
μεταξύ πολλά μέλη τής παλιάς Έ νωσης έλλήνων λογοτεχνών θεωρούν δτι αυ
τή δέ διαλύθηκε νομίμως καί κατά συνέπειαν υπάρχει. Ζητούν τήν εξακολού
θησή της καί πρό πάντων λογοδοσία τής χρηματικής διαχείρησης τής παλιάς 
"Ενωσης.

*** Δημοσιεύτηκε διάταγμα «Περί τρόπου απονομής βραβείων γραμμά
των καί τεχνών». Σύμφωνα μ’ αΰιό ορίζεται κριτική επιτροπή άπαρτιζομένη ά
πό μόνιμα καί έναλασσόμενα μέλη οριζόμενα άπό 'Ιδρύματα, Σωματεία καί 
Ενώσεις.

]) Ά π ό ένα αντιπρόσωπο τής ’Ακαδημίας.
2) "Εναν καθηγητή τής φιλοσοφικής Σχολής.
3) Δυό άντιπροσιόπους τής Σχολής τών καλών τεχνών.
4) Ε νός άντιπροσιόπου Ένώσεως λογοτεχνών κλπ. κλπ.
Θά είναι πρεπούμενο καί καλό νά εκλεχτούν τουλάχιστο αντιπρόσωποι λο" 

γοτεχνών οί πιο άξιοι καί μέ ιό μεγαλείτερο κύρος καί κοινή αναγνώριση 
ώστε νά δίνουν εγγύηση άμεροληψίας κρίσεως γιά νά μήν έπαναληφθοΰν οί 
άσχηιιίες, οί συνδυασμοί, κι' άλλα κακά πού είδαμε ώς τώρα.

Τό διάταγμα είναι δημοσιεμένο τό φύλλο 3 ’Απριλίου 1934 καί άρ. 124 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

*** Στις 10 Μαΐου έγινε στήν αίθουσα ιών τελετών τού Πανεπιστημίου 
φιλολογικό μνημόσυνο τού Δ. Βερναρδάκυ. Μίλησαν γιά τό έργο του, 
πολλοί καθηγητές αναλύοντας ό καθένας ένα μέρος τού έργου τού διάσημου 
αυτού λογίου.

*** Στήν αίθουσα τού ΙΙειραϊκοΰ Συνδέσμου έκαμε διάλεξη γιά τό έργο 
τού Πορφύρα ό κ. Μάσχας. Κατά τή διάλεξη ήταν παρόντες όλοι οί συγγενείς 
τού ποιητή τών Σκιών καί πολλοί λόγιοι καί καλλιτέχνες. Διαβάστηκσνάνέκ- 
δοτα ποιήματα τού Πορφύρα πούθά έκδοθοΰν γρήγορα.

*** Στήν αίθουσα τής αρχαιολογικής εταιρείας έγινε διάλεξη γιά τό έργο 
τού ποιητή I. Γρυπάρη άπό τόν κ. Ά ρ . Πρόκο.


