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Α Λ Α Ζ Ο Ν Ε Ι Α
Στό φίλο Κώστα Παπαδάνη

"Ο λα τής ζωής απατηλά 
κι5 άνάξια. θ ά  περάσω, 
πρώιμη γνώση, σιωπηλά, 
τυφλά, καί θά γεράσω .

Πρός τί ή όρμή κι’ ό σαρκασμός ;
Τά πλανα νειάτα άς φύγουν.
Μ αζί τους ό λαμπρός δεσμός 
’κόπη κι’ άς .μ’ άποφϋγουν.

Κι’ έγώ θά φύγω στό μακρύ 
δρόμο πού ξεχαστήκαν 
δσοι έφυγαν μέ τήν πικρή 
σκέψη πώς γελαστήκαν.

Τό χαμογέλιο θά κρατώ 
κι’ άν τύχη καί μέ δούνε 
—τίποτε πλέον άγαπητό, 
είνε ειρωνεία— , θά πούνε.

Καί θδναι άλαζονεία  αύτή,
(ώ  κι’ άς περνώ σά  φύλλο 
μέσ ’ στη ζωή), μόνο γιατί 
άπόχτησα ένα φίλο.

Μ ΑΡ ΙΑ Π Ο Λ Υ Δ Ο Υ Ρ Η
Δημοσιεύεται για πρώτη φορά.

Ν Ο Ε Μ Β ΡΗ Σ  ΤΟΥ 1 9 3 3 .  ΧΡΟ Ν.  2  ΦΥΛ. 3
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R I C T U S

Ό  δρόμος, πού σημαδεύει τή μοίρα μας 
ξεδιπλώνει τά βήματά μας.

Κόκκινοι κύκλοι, 
μαύροι κύκλοι, 
κύκλοι πολλοί,
μιά ευθεία γραμμή, πού γυρίζει σέ κύκλο.

Ό  δρόμος, πού σημαδεύει τή μοίρα μας 
ξεδιπλώνει τά βήματά μας.

Πριν τά τακούνια μας μιλήσουν, μίλησε ή άσφ αλτος
γυμνή, μαύρη, παγωμένη
στό στενό της φέρετρο,
περγαμηνή τυλιγμένη στή σφαίρα τής γης,
πού ξετυλίγεται καί διαβάζουμε :

«Κατ’ εύθείαν.... 
δέν ύπάρχει σταθμός.
Οί κόκκινες γραμμές είναι τά δρια των κύκλων».

Τά γράμματα μόλις διακρίνονται. 
ό χρόνος τά έχει έρωτευτεΐ.
Τάπνιξαν οί νύχτες τής ήδονής 
στά  μακριά άκονισμένα δάχτυλά τους,

Βαδίζουμε...
Σημεία,
σχήματα,
όγκοι.

Οί κόκκινοι κύκλοι μας ρουφούν 
οί μαύροι κύκλοι μας καταπίνουν.
Μιά γραμμή άπό μνήματα ξεκινάει πρός τήν αιώνιο

ί τητα.
"Ενα παιδί κλαίει
μιά γυναίκα τρελλαίνεται
ένας νέος άπειλεΐ
ένας γέρος κουνεΐ τό κεφάλι του...
ό δρόμος μακρής, άκίνητος μπροστά μας σαρκάζει.

Πού είναι τά παιχνίδια μας ;
Πριν μόλις μοϋ χάρισαν ένα χάρτινο Καραγκιόζη 
κι’ έπαιξα μαζί του.
Γιατί έτσι μόνος ;
Γιατί έτσι μ όνοι;
Πού π ά μ ε ;

"Ενα κύμα χάϊδεψε τό μυαλό μας.
'Η ζωή, ή ζωή πλημμύρισε!
’Ά κ ου  τή βου ή : φωνές, χτύποι, σειρήνες 
οί ρόδες πού κυλούν, τά κουδούνια, 
ό άσύρματος, τά γραμμόφωνα....
Οί άνθρωποι, οί άνθρωποι!

Ό  δρόμος, πού σημαδεύει τή μοίρα μας 
ξεδιπλώνει τά βήματά μας.

Τ ώρα θά μπούμε στόν κόκκινο κύκλο.
Μόλις τελειώνει ό μαύρος κύκλος.
Μιά κόκκινη γραμμή άπό αίμα χαράζει τά όριάτους. 
Ή  κόκκινη αύτή γραμμή είναι ή σκηνή, 
πού παίζεται τό μεγάλο δράμα. ;
Είναι άκόμα νωπή. Αϋριο μόλις θά διακρίνεται.
Οί ρόδες, πού θά κυλήσουν,θά τή φορέσουν κορδέλλα. 
Οί ρόδες, οί ρόδες !

Τά τακούνια μας μείναν βουβά.
Πρί νά μιλήσουν, μίλησε ή άσφ αλτος 
στό μακρύ, στενό της φέρετρο 
μέ τήν τραγική έπιγραφή.

Ποιός νεκρός ξάπ λω σε σέ τόσο μακρί μνήμα, 
πού ζώνει σ ά  φείδι τή σφ α ίρα  τής γής ;...

ΚΙΜΩΝ Α Γ Ρ Α 1 0 Σ
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Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κ’ εκείνο τό πρωί, δπως δλα τ’ άλλα από τότε που μπήκε τό 
καλοκαίρι, ό αδελφός Νικόλαος καθόταν σιμά σιήν πόρτα τής κου
ζίνας πού έβγαζε στη στρουσφιχτή σιδερένια σκάλα τού τετραόρο- 
φου σπιτιού και καταγινόταν νά γιαλίσει έ'να ανθοδοχείο. ’Έτριβε 
μέ μιαν άσπρή τσόχα πότε γρήγορα και πότε άργά τό άσπρο μέταλλο 
και κοίταζε τό πρόσωπό του, πού καθρεφτιζόταν μέσα κεΐ τρομα
χτικά παραμορφωμένο. Μά ό αδελφός Νικόλαος ούτε τρόμαζε κι’ 
ούτε άηδίαζε γι’  αυτό. Κοιταζόταν μέ αφέλεια μικρού παιδιού και 
φαινόταν να διασκεδάζει μέ τούτο τό αστείο. Σέ λίγο σήκωσε τά 
μάτια του ψηλά κ’ ερεύνησε προσεχτικά τό στερέωμα, ύστερα τις 
κορυφές τού 'Υμηττού, τά νησιά τού Σαρωνικού, πού μόλις διαγρά
φονταν μέσα στην πρωινή καταχνιά κι’ ακόμη τον ατέλειωτο κάμπο 
μέ τά σπίτια καί τις φάμπρικες. Άφουκράστηκε ν’ ακούσει τον α
γαπημένο θόρυβο τού αεροπλάνου, πού τύν πλημμύριζε μ’ ελπίδες 
γιά τον ερχομό τής αρραβωνιαστικιάς του καί πού τόν έκανε νά ζεΐ 
τις ωραιότερες προσδοκίες. Μά καί τώρα δέν ακούσε άλλο από τή 
φωνή ενός γυρολόγου, πού την πλαισίωνε τό διάχυτο βουητό τής 
πολιτείας "Ενα δάκρυ κύλησε από τά γαλανά μάτια του, ένας βαθύς 
στεναγμός ξέφυγε από τό φαρδή στήθος του καί τό κεφάλι του έ- 
γυρε βαρή κι’ απελπισμένο.

— Ούτε σήμερα, σιγώπε μέ την τσεβδή γυναικεία φωνή του καί 
βάλθηκε νά κοιτάζεται πάλι μέσα στο γιαλιστερύ ανθοδοχείο.

Τέτοια πρωινά πέρασε πολλά ό αδελφός Νικόλαος περιμένοντας 
καί πλάθοντας όνειρα, πού μονάχα ή δική του άρρωστη φαντασία 
θά μπορούσε νά ουλλάβει καί πού μονάχα αυτός μέ τό βλαμένο 
μυαλό θά μπορούσε νά πιστεύει στήν πραγμάτωσή τους.

"Ενα παλάτι μέσα σ ’ έ'να απέραντο ροδώνα, πού οί ροδαριές θά 
φτάνανε ψηλά, να ως εκεί πού φτάνουν τά κυπαρίσσια κι’ δλο ά
σπρα εκατόφυλλα τριαντάφυλλα πού θά σκορπούσαν, δμως, τή μυ
ρωδιά τού γιασεμιού. Ή  γής τού κήπου θάταν στρωμένη μέ χρυσό
σκονη καί μέσα στο παλάτι ί)ά ζούσε αυτός κι’ ή αρραβωνιαστικιά 
του. Δέ θά είχανε σχέση μιέ κανένα, ούτε κάν μέ τούς στενούς συγ
γενείς καί δέ θά βγαίνανε από κεΐ παρά μονάχα γ ιά  νά πετάξουν 
ψηλά μέ τό μικρό αεροπλάνο τους... τό ίδιο αεροπλάνο πού θά φέρει 
τήν ξανθούλα αρραβωνιαστικιά από πολύ μακρυά... από τό Μ πόστον 
τής Άμέρικας.

Βαθύπλουτος τότε ό αδελφός Νικόλαος θά χάριζε στον αδελφό 
του Χρήστο ένα τεράστιο σιδηρόδρομο, στή ν ύ φ η  του ένα γιόχ, π ο ύ  

θά ταξίδευε μέ ατμό καί μέ πανιά, στή γνιοστή του κυρία τού πάνω 
πατώματος ένα αλεξίπτωτο γιά νά κατεβαίνει σ~ό δρόμο ακούραστα 
καί στον μπάρμπα Πρόκο, τό γέρο θυρωρό τού σπιτιού χρήματα 
πολλά, από κείνα πού θά τού δώσει γιά προίκα ή Άμερικάνα άρ-
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ραβωνιαστικιά του.
Έ τσι τούς τάζει ο αδελφός Νικόλαος καί κανένας δέν τολμά ν’ 

άρνηθεΐ τά πλούσια δώρα του γιά νά μή τόν λυπήσει. Τόν ευχαρι
στούν κι’ άλλοτε γυρίζουν τήν κουβέντα αλλού, άλλοτε πάλι— -σάν τό 
καλεϊ τό κέφι τους— μακραίνουν τή συζήτηση, κάνουν κι’ αυτοί σχέ
δια μαζί μέ τόν αδελφό Νικόλαο, έτσι πού ένας ξένος δέ θά μπορού
σε νά μαντέψει ποιύς απ’ δ'λους παραλογίζεται. Μά ό γέρο Πρόκος 
πάντα πιστεύει στα ταξίματα τού αδελφού Νικόλαου καί περιμένει 
κι’ αυτός τήν ευλογημένη μιέρα πού θά γεμίσουν οί τσέπες του χαρ
τονομίσματα. Τόν ευχαριστεί μέ πεποίθηση καί τόν ευγνωμονεί σάν 
καλό θεό του, πού θά τόν λυτρώσει μιά γιά πάντα άπό τή βαρηά 
δουλειά νά σαρώνει κάθε πρωί τά ογδόντα σκαλοπάτια τού τετραό- 
ροφου σπιτιού

— Μή δίνεις πίστη στά λόγια του... είναι τρελλός, τού λένε οί 
υπηρέτριες.

— Τρελλές είστε σείς..."Ενας τρελλός χτυπιέται, βγάζει καμιά 
φορά άφρούς άπό τό στόμα, σκίζει τά ρούχα του... Αυτός είναι κύ
ριος σωστός κι ανοιχτοχέρης, δπως πρέπει νά ’ ναι κάθε αφεντικό,
λέει δ γέρο ιθυρωρός.

Καί φεύγει σά νά φοβάται μή τόν κλονίσουν. ’Αλί του αν είναι 
γραμμένο νά πεθάνει ένα πρωί στό κεφαλόσκαλο μέ τή σκούπα στό 
χέρι !

Κατά τό μεσημέρι ακούστηκε ό θόρυβος ενός αεροπλάνου. 'Ο 
αδελφός Νικόλαος έβαλε κάτω άπό τή μασχάλη του τό άνθοδοχεΐο 
κ’ έτρεξε ν’ ανεβεί στήν ταράτσα διασκελίζοντας δυό, δυό τά σκα
λιά. Ή  νύφη του τόν πήρε ξωπίσω καί μαζί της ή κυρία τού πάνω 
πατώματος, ενώ άπό τά παράθυρα τού φωταγωγού πρόβαλαν γυναι- 

- κεΐα πρόσωπα, πού άλλα χαμογελούσαν κι’ άλλα ξεκαρδίζονταν νά
γελούν βλέποντας ψηλά.

— Νά την... αυτή ’ναι... ή Έλεν ! φώναζε δ άδελφός Νικόλαος, 
γνέφοντας στό άεροπλάνο μέ τό ελεύθερο χέρι του.

Κι δταν είδε τή γυναίκα τού άδελφού του καί τήν άλλη κυρία 
νά στέκουν στό πλάι του τίς παρακάλεσε νά παραμερίσουν μή τούς 
γίνει κακό γιατί τό άεροπλάνο θά προσγειωνόταν στήν ταράτσα. ’Έ 
πειτα πήρε τό άνθοδοχεΐο μέ τά δυό του χέρια κ’ έκανε μιά δοκιμή 
πώς θά τό πρόσφερνε σιήν ξανθούλα τήν "Έλεν. Μά ώσπου νά τε
λειώσει, τό άεροπλάνο είχε κιόλας, άπομακρυνθεΐ κι δ θόρυβός του 
έσβυσε όλότελα. Ό  άδελφός Νικόλαος κοίταξε τότε περίλυπος τόν 
άδειο καί βουβό ουρανό κ’ ύστερα οργισμένος βάλθηκε νά βρίζει τή 
νύφη του καί τήν άλλη κυρία. Αυτές ήταν ή άφορμή πού ή Έλεν 
δέν κατέβηκε... αυτές τίς δυό φοβιμθηκε καί τράβηξε πάλι μακρυά....

'Η  γυναίκα τού άδελφού του προσπάθησε νά τόν ησυχάσει :
-— Δέν ήταν τό άεροπλάνο τής άρραβωνιαστικιάς σου, αδελφέ 

Νικόλαε...
— Θάταν στρατιωτικό, πρόστεσε δειλά ή άλλη κυρία.
— Μά πότε θά ρθεϊ ; πότε ; ρώτησε τώρα μέ ύφος άνθρώπου
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λογικού.
— Λίγη υπομονή, απάντησε ή κυρία τού πάνω πατώματος.
— Κάποια μέρα θά ρθεϊ, είπε ή νύφη του. Καί παίρνοντάς τον 

από τη μέση κατέβηκαν τη σιδερένια σκάλα.

Πέρασε τό καλοκαίρι, περνούσε τό φθινόπωρο κ’ έμπαινε ό χει
μώνας. Ό  αδελφός Νικόλαος δεν καθόταν πια σιμά στην πόρτα τής 
κουζίνας, μά πίσω από τό παράθυρο τού χώλλ, πούβλεπε στό φωτα
γωγό. Μέ τά μάτια καρφωμένα ώρες ολόκληρες στό μικρό κομμάτι 
τοΰ συννεφιασμένου ουρανού, πού φαινόταν ψηλά από τό άνοιγμα 
τοΰ φωταγωγού καί μέ τό ανθοδοχείο στά γόνατά του περίμενε τη 
μικρούλα "Ελεν νά κατεβεΐ καί νά σταθεί ό'ξω από τό παραθύρι. 
Θαταν κουρασμένη από τό μακρινό καί κουραστικό ταξείδι, θά κρύω
νε πολύ καί θά νύσταζε σά μικρό παιδί τά βράδυα τοΰ χειμώνα.

— ’Έλα νά ξεκουραστείς στήν αγκαλιά μου ώσπου νά φέρουν 
τσάϊ καί κονιάκ κι αύριο πρωί, πρωΐ θά φύγουμε στό πάλάτι μας.... 
Πώς τρέμεις καλή μου "Ελεν, μονολογούσε δ αδελφός Νικόλαος 
σφίγγοντας στό στήθος του τό ανθοδοχείο.

Ή  γυναίκα τού αδελφού του μπαίνει στό χώλλ ακροπατώντας, 
σά γιά νά μη τον βγάλει από τό γλυκό του όνειρο.

— 'Ετοίμασε τσάϊ καί κονιάκ, τής είπε δ αδελφός Νικόλαος.
—- Σέ λίγο πού θά ρθεϊ δ Χρήστος θά τό πάρουμε κ’ οί τρεΤς 

μαζί, απάντησε ή νύφη του.
— Τό θέλω γιά την "Ελεν... ’Απόψε θά ρθεϊ...
— Καλά, είπε ξερά ή γυναίκα τοΰ αδελφού του καί άνοιξε μιά 

εφημερίδα, φόρεσε τά γιαλιά της καί βάλθηκε νά διαβάζει.
— Θά ρθεϊ... θά ρθεϊ... θά ρθει... ξακολουθούσε νά λέει δ Νι

κόλαος τραγουδιστά καί χορεύοντας τό ανθοδοχείο.
Μιά ψιλή βροχούλα άρχισε νά κεντά τά τζάμια τοΰ παραθύρου. 

Ό  αδελφός Νικόλαος σταμάτησε απότομα τό μονότονο τραγούδι του 
κι άφουκραζόταν. ’Από μακρυά έφτανε τό μπουαπουνητό τής θύελ
λας πού ερχόταν. Στό πρόσωπό του ζωγραφίστηκε τό α’ίστημα τής 
ταραχής καί τού τρόμου. Τά μάτια του μιά μίκραιναν, μιά μεγάλω
ναν. Κι άρχισε νά πηγαινοέρχεται αμίλητος γύρω στό τραπέζι τού 
χώλλ.

— Κάθησε... θά ζαλιστείς αδελφέ Νικόλαε, τοΰ ειπε ή νύφη 
του καί βγήκε από τό χώλλ, άφίνοντας απλωμένη στό τραπέζι την 
εφημερίδα.

Τό βλέμμα του έπεσε στήν εικόνα ενός αεροπλάνου. Έδιάβασε 
συλλαβιστά τη λεζάντα. Ή ταν  τό αεροπλάνο τής άμερικανίδας μις 
Μπάουμαν, πού θά προσγειονόταν εκείνο τό απόγευμα στό Τατόϊ.

— Αυτή!... Είναι αυτή !... Ή  "Ελεν, φώναξε δ αδελφός Νικόλαος 
καί παίρνοντας την εφημερίδα έκανε νά τρέξει στήν ταράτσα.

Τήν ίδια στιγμή μιά αστραπή τού θάμπωσε τό φώς κ’ ένας κε
ραυνός τον κάρφωσε στή θέση του.

— Είναι τό αεροπλάνο τής "Ελεν πού γκρεμίζεται... Δέν έχεις πιά
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αρραβωνιαστικιά, ακούσε μιά φωνή νά τοΰ λέει σφυριχτά στ’ αυτι.

"Ενας δυνατός θόρυβος από σπάσιμο τζαμιών έκανε τή νύφη του 
καί τις δυο υπηρέτριες νά τρέξουν στό χώλλ. Κ’ είδαν τό πάτωμα 
βαμένο μέ αίμα καί τον αδελφό Νικόλαο άκκουμπίσμένο στό κλειστό 
παράθυρο μέ τό κεφάλι κρεμασμένο ό'ξω από τά τζάμια.

Β Ε Λ . Φ ΡΕΡΗ Σ

Α Μ Α Ρ Α Ν Τ Ο

Ξ έρω  τρα γούδια  χαρωπά  
σάν τ δ  χαμόγελο παιδιού, 
κ ι ’ άλλα, καρδιάς πονετικές  
στροφ ές, σά λάλημα αηδονιού. 
Ξ έρω β ουβ ά  κ ι’ αμίλητα  
πού κλείνουν μέσα του ς  κ ανμ ούς  
καί θ ύμ η σ ες  νοσταλγικές, 
κι άλλα γεμ ά τα  σ τενα γ μ ο ύ ς  
γιά  τ ις  θ λ ιμ μ ένες  τ ις  καρδιές.

Ξ έρω  τρα γούδια  ένα  σω ρδ  
π ού  #ά  σ β υ σ το ύ ν  μ έ τ ο ν  καιρό 
καί ϋ·ά γε νο ύ νε  σκόνη , 
μά κείνο π ού σά φ οίνικας  
α ντογενν ιέ τα ι, άάιινατο  
ίέά ζεΐ, γεμ ά το  α ιστήματα , 
πολύξερο κι άγράμ μ ατο , 
σ τώ ν  τα π εινώ ν τά  σ τόμ α τά  
σάν ή καρδιά φ ουσκώ νει...

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Χ Α Λ Κ Ε Α Σ



ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το πρώτο θεατρικό κομμάτι πού άνεβάστηκε στην τουρκική σκη
νή, ήταν μετάφραση. ΚΓ δταν ακόμα ιδρύθηκε τό περίφημο θέατρο 
τοΰ «Γεδίκπασα» '¿ακολούθησε τό ϊδιο πράγμα κ.Γέκεϊ, άνεβάζονταν 
έργα ξένα, μεταφρασμένα ή παραφρασμένα στα τουρκικά. "Ομως, τό 
ϊδιο πάλε θέατρο, είχε μαζεμμένους γύρω του όλους καί τούς πιό 
φημισμένους τούρκους συγγραφείς τής εποχής έτσι πού σε λίγο μέσα 
διάστημα μπόρεσε νά παρουσιάσει έργα καθαυτό τουρκικά ντόπια 
καί τούρκων, τό σπουδαιότερο, συγγραφέων. "Οσο κι’ άν πρώτο 
τουρκικόθε ατρικό κομμάτι είναι τό «Οί ποιητικοί γάμοι» τοΰ Σινασή, 
επειδή αυτό δεν άνεβάστηκε ποτέ, την τιμή να δώσει στην τουρκική 
σκηνή τό πρώτο πριοτότυπο έργο, τή συμμερίζεται ολάκερη ό Recaí 
Z a d e  Mahmut Ekrem.

Τό έργο του πού άνεβάστηκε στό θέατρο τοΰ «Γεδίκπασα» καί 
πού πρωτοβγήκε σέ βιβλίο στα 1870, ήταν τό δράμα «Ά φ ιη έ— Ά ν - 
ζελίκ». cO Recaí Zade Ekrem σ’ αυτό, ζωντάνεψε μέ μεγάλη μαε
στρία τή ζωή καί τις επιθυμίες μιάς νέας κόρης, τόν παρθενικό, 
ά'γιο καί τίμιο έρωτά της. Ό  συγγραφέας πού άργότερα έδωσε κι’ 
άλλα έργα στήν τουρκική σκηνή, δίκαια ένοιωσε τή χαρά καί την πε- 
ρηφάνεια νά χαρίσει τό «πρώτο» έργο στό θέατρο τοΰ τόπου του. 
Στον πρόλογο τοΰ βιβλίου του «Ά ταλά» πού παίχθηκε στό ϊδιο 
θέατρο και δημοσιεύτηκε στά 1874, γράφει: «Τό δράμα, ώς πριν
τέσσαρα χρόνια, ήταν δλότελα ά'γνωστο στήν Τουρκία. Τότε εγώ, 
πρώτη φορά, δημοσίεψα τό «Ά φ ιφ έ— Άνζελίκ» μου κι’ άπόκτησα 
την εκτίμηση καί την επιδοκιμασία τοΰ κοινοΰ. Σήμερα ελπίζω καί 
τό έργο μου αυτό, νάχει την ϊδια μέ τό προηγούμενο τύχη. Στό 
«Ά ταλά» θά συναντηθεί μια καινούργια δλότελα τεχνοτροπία, παρ
μένη άπό τα πιό πετυχημένα καί φημισμένα ξένα έργα τοΰ καιροΰ 
μας».

Τό «Ά ταλά»— ή «οι άγριοι τής Αμερικής»— είναι έργο παρμένο 
άπό κάποιο διήγημα τοϋ γάλλου Σατωβριάν, κι’ έχει θέμα τις ερωτι
κές περιπέτειες άνάμεσα στους ιθαγενείς τών αμερικανικών δασών. 
'O Ekrem πριν γυρίσει σέ δράμα τό κομμάτι αυτό τώχε μεταφρά
σει καί δημοσιέψει σαν διήγημα. Ό  συγγραφέας μας δέν είναι ο 
πρώτος πού εφάρμοσε τό σύστημα αυτό τής παραφραστικής εργα
σίας στήν Τουρκία. Ό  διευθυντής τότε τοΰ Δημοσίου χρέους καί 
διοικητής Τραπεζούντας A li Iley κι’ δ μεγάλος Ahmet Vefik πα
σάς, είναι δυο συγγραφείς πού ιδιαίτερα διάπρεψαν στο δρόμο αυ
τό. Οί άριστοτεχνικές παραφράσεις τών έργων τοΰ Μολιέρου άπό 
τούς μαιτρ αυτούς τοΰ τουρκικοΰ θεάτρου, καί σήμερα άκόμα στέ- 
κουνται στή σκηνή. Είναι τα μόνα έργα άπό τδ δραματολόγιο τών 
χρόνίον εκείνων, πού έζησαν ώς σήμερα καί θά ζήσουν κι’ άλλο.

Ά κόμα, πρέπει νά σημειώσουμε άνάμεσα στούς συγγραφείς πού'-
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δωσαν τά πρώτα' τουρκικά θεατρικά έργα, καί τόν Ναμίκ Κεμάλ. 
eO Ναμίκ Κεμάλ, πού στήν παράσταση τών έργων του στό θέατρο 
τοΰ «Γεδίκπασα» ό κόσμος ξεχείλιζε άπό ενθουσιασμό, είναι ό πρώ
τος μεγάλος τοΰρκος συγγραφέας πώνοιωσε τήν άξία καί τόν προορι
σμό τής τέχνης, πού άντελήφθηκε τήν κοινωνική άξια καί τό κοινω
νικό καθήκον της. Γι’ αυτό κ.αί στά θεατρικά του άρθρα σημειώνει 
τό μεγάλο καθήκον τοΰ τθεάτρου, τήν επιρροή του όχι μονάχα στήν 
πνευματική ανάπτυξη ενός έθνους μά καί σ’ αυτό άκόμα τό πεπρω
μένο του. Για τόν Ναμίκ Κεμάλ, ή τέχνη καί στήν περίπτιοσή μας 
τό θέατρο, ήταν ένα μέσο νά σκορπίσει τις αρχές του αυτές στον 
κόσιιο. ΚΓ έγραψε γι’  αυτό τά κομμάτια του «Yatan»— «Πατρίδα», 
«Závalli Çoeuk. Τό καϋμένο τό παιδί», «A kif Bey» κ. ά.

Τό δράμα του «Βατάν» αντικρίζει τόν έρωτα τής γυναίκας καί 
τής πατρίδας, αποδείχνει πώς κι’ ή γυναίκα όλόϊδια όπως κΓ δ άν
τρας δταν ή πατρίδα της κινδυνεύει δέχεται νά ύποστεΐ κάθε μαρ
τύριο καί κάθε τυραννία. Ή  παράσταση τοΰ έργου αύτοΰ στύ θέα
τρο «Γεδίκπασα» στάθηκε ένα άπό τά μεγαλείτερα γεγονότα τής 
εποχής. 'Ολάκερο τδ θέατρο δονιζόταν άπό τά χειροκροτήματα καί 
τις φωνές τοΰ ενθουσιασμένου κόσμου. Τρόμαξε άπό τις εκδηλώσεις 
αυτές ή άπολυταρχική κυβέρνηση κι’ ύστερα άπό τρεις παραστάσεις 
άπαγόρευσε τό έργο. Μετά λίγο δέ διάστημα κΓύ Ναμίκ Κεμάλ εξορί
στηκε άπό τόν σουλτάνο Άπτουλαζίζ, στή Ρόδο.

Παράλληλα μέ τή συγγραφή θεατρικών κομματιών, ό Ναμίκ Κε
μάλ, δημοσίεψε κι’ άφθονα άρθρα για τό δρόμο πού πρέπει ν’ άκο- 
λουθήσει τό τουρκικό θέατρο, για τά σημεία πού πρέπει νά προ
σεχτούν στό εθνικό θέατρο τοΰ τόπου, γιά τις υποχρεώσεις ενός 
θεατρικού συγγραφέα μπρός στό κοινό. Ά κόμα είναι άξια προσοχής 
καί τά άρθρα του γιά- τή γλώσσα τάιν θεατρικών κομματιών. Τά πε
ρισσότερα έργα, πριν άπ’ αυτόν, ήταν παραφράσεις ξένων. Ό  Ναμίκ 
Κεμάλ, κύρηξε επικίνδυνο τό δρόμο αυτό κι’ δχι μόνο δέν ακολού
θησε τό δρόμο αυτό μά τόν πολέμησε κιόλας άγρια. Φώναξε καί 
κύρηξε δσο μπορούσε πώς γιά νά πλουτιστεί τό εθνικό δραματολό
γιο τής Τουρκίας, χρειάζουνται έργα πρωτότυπα, καθαυτό τουρκικά.

Μετά τόν Ναμίκ Κεμάλ, κι’ ό Άχμέτ ·Μιτάτ είναι ένας από τούς 
πιό εργατικούς, γόνιμους καί παραγωγικούς συγγραφείς τοΰ κλάδου 
αύτοΰ. ΚΓ αυτός ήταν εχθρός τής ξενικής μίμησης καί τό πρώτο του 
έργο «Eyuali !—Αλλοίμονο!», στά 1871, ήταν παρμένο δλότελα 
άπό τή ζωή του τόπου μας. Ό  Άχμέτ Μιτάτ πού μέ τό κομμάτι 
του αυτό, χτυπούσε ένα σωρό παληές προλήψιεις καί δοξασίες, κέρδισε 
τό μίσος ένα σωρό συντηρητικών κι’ αμόρφωτων άνθρώπων. Χτυ
πήθηκε καί πολεμήθηκε πολύ. Νομίσθηκε έτσι πώς ό νεαρός συγ
γραφέας τρομαγμένος άπό τις εφόδους αυτές, θ ’ αναγκαζόταν νά 
αωπάσει, δν όχι ν’ αλλάξει γνώμη. ΚΓ όμως, ενάντια σ’ δλες αυτές 
τις ελπίδες πάλε ό Άχμέτ Μιτάτ έγραψε τό κομμάτι του «Aeik Bas 
— Ξεσκούφωτο κεφάλι» κι’ απάντησε σφοδρά στούς κριτικούς του. 
Ή  παράσταση τοΰ κομματιού αύτοΰ στό θέατρο τοΰ «Γεδίκπασα» 
σημείωσε μεγάλη επιτυχία, έπαναλήφθηκε πάνω άπό εκατό φορές
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καί υπήρξε, σά νά λέμε, ένας θρίαμβρος τοΰ καινούργιου στο παληό.
’Από το 1871 ως το 18715 ιό παραπάνω θέατρο, στάθηκε σκηνή 

σέ μια πολύ ζωηρή φιλολογική εκδήλωση. Χώρια από τούς Ναμίκ 
Κεμάλ καί Άχμέτ Μιτάτ, πλούτισαν το δραματολόγιό του καί συγ
γραφείς σαν τούς Elüssiya Tevfik, Hoca Hakki, Cemsettin Sami. 
Ό  πρώτος υπήρξε ένας άπό τούς πιό σοφούς καί μελετηρούς θεατρι
κούς κριτικούς τής Τουρκίας. ’Έ ξω  άπό τα διάφορα άρθρα του σέ 
περιοδικά κι’ εφημερίδες, έδωσε καί τό κομμάτι «Ecelinaga» πού 
σημείιοσε μοναδική επιτυχία. 'O Hoca Hakki, άνθρωπος μέ αρχές 
σοσιαλιστικές έγραψε τό δράμα «H ak— Δίκαιοι» κυρήττοντας τήν 
ισότητα καί τήν ελευθερία. Ό  τελευταίος πάλε, Gemsettin Sami, 
γνώρισε τήν επιτυχία μέ τό έργο του «Besa» δπου ζωντανεύουνται 
πολύ χαρακτηριστικά τά ήθη καί τά έ'θιμα των άλβανών.

Ό  ενθουσιασμός κι’ ή προθυμία πώδειξε ό κόσμος για τά και
νούργια αυτά έργα καί τις ιδέες πού κύρητταν, τρόμαξαν τις απο
λυταρχικές αρχές καί γινήκαν αϊτια νά ξορισθοΰν άνθρωποι σάν 
τούς Ναμίκ Κεμάλ, Άχμέτ Μιτάτ καί Elüssiga T evfik  στή Ρόδο. 
Αυτό ήταν μιά γερή γροθιά στή φιλολογική και τή θεατρική ζωή 
τής χιόρας. 'Η καινούργια γενιά είχε σωπάσει, τό τουρκικό θέατρο 
γιά χρόνια στερήθηκε πριοτότυπα έργα κι’ ή νεογέννητη θεατρική 
λογοτεχνία, πνίγηκε άπό τις κούφιες ιδέες τοΰ Άπτούλαζιζ καί των 
τριγυρινών του. Άνεβάζονταν πιά έργα τής οκάς, δίχως άξία. Σπά
νια ψαίνουνταν έργα τοΰ Μολιέρου καί τοΰ Σαίξπηρ πού πάντα 
τραβούσαν τήν προσοχή τοΰ κοινού.

Μετά τον θάνατο τοΰ Άπτουλαζίζ, στά 1876, 6 καινούργιος
σουλτάνος Μουράτ Ε' άφησε λεύθερους τούς ξόριστους τής Ρόδου 
κι’ υστέρα άπό τρεις μήνες, ό νεοστεμμένος Άπτουλχαμίτ, τούς πήρε 
στ’ άνάχτορα. ’Ήθελε νά φαίνεται έλευθερόφρονας καί νά γελά τόν 
κόσμο. Κύρια δμως αιτία πού έδειχνε εκτίμηση στούς συγγραφείς 
πού κύρητταν τή λευθεριά, ήταν γιατί τούς φοβόταν. ’Έτσι τούς 
έκλεισε σ’ ένα είδος ξεχωριστής, ιδιωτικής σάν νά λέμε φυλακής, 
χτόρισε γι’ αυτούς διαμερίσματα στ’ άνάχτορα καί τούς ειχε πάντα 
υπό τήν επίβλεψή τον.

Μέ τόν γυρισμό των εξόριστων στήν Πόλη, ή θεατρική ζωή τής 
Τουρκίας πήρε καινούργια πνοή. 'Ο Άχμέτ Μιτάτ, τό διάστημα 
πώμενε στή Ρόδο, έγραψε ένα τετράπραχτο δράμα μέ τίτλο «Intikam 
— Εκδίκηση» δπου παρουσίαζε τά δικαιώματα ζωής κι’ αυτών πού 
οί άρχοντες άποκαλοΰσαν «λαό», τ’ δτι κι’ αυτοί μπορούσαν νά 
σκέφτουνται καί νά αίσθάνουνται δπως οί ίδιοι, έβαζε άντίκρυ στήν 
τάξη τών «εύγενών» καί μιά άλλη τέτοια, τοΰ πλήθους. Ό  Άχμέτ 
Μιτάτ ό ίδιος ήταν γόνος μιάς μεγάλης άριστοκρατικής οικογένειας 
καί τ’ δτι υποστήριζε μέ τό δράμα του «Intikam» τό λαό, έδωσε 
εντύπωση στο κοινό καί καταχειροκροτήθηκε.

'Ο συγγραφέας μας παράλληλα μ’ άλλα έργα του, έγραψε καί 
διάφορα λαογραφικά κομμάτια, ζωγραφίζοντας τις συνήθειες τών 
διάφορων σπαρμένων σ’ δλη τήν οθωμανική αυτοκρατορία τούρκων. 
Κομμάτια μέ πρωταγωνιστές άλβανούς. λαζούς, κούρδους... Ακόμα
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ό Άχμέτ Μιτάτ, έγραψε κι’ όπερέττες, κάμνοντας ό ίδιος τή μου
σική τους «παρτιτούρα».Μετά τήν άνοδό του στό θρόνο καί τήν επιστροφή στήν Πόλη,
τών εξόριστων συγγραφέιον, ό Άπτούλ Χαμίτ, φαίνεται νά μετά- 
νοιωσε καί φυλάκησε πάλε τόν Ναμίκ Κεμάλ, κατόπι τόν ξανάστειλε 
στή Ρόδο καί πιό ύστερα βγάζοντάς τον άπό τή φυλακή τόν διώρη- 
σε μουτασαρίφη τοΰ νησιοΰ γιά νά τόν κρατά έτσι μακριά άπό τήν 
Πόλη. Σέ λίγο έτσι μέσα καιρό, δλοι οί κύρηκες τών καινούργιων 
ιδεών, βρίσκουνταν ςιχμένοι στή φυλακή, άδύναμοι νά σκορπίσουν
τά κυρήγματά τους στό πλήθος.

Στις δύο τοΰ Δεκέμβρη 1882, δ Ναμίκ Κεμάλ, μόλις σαρανταοκτώ
χρονώ, έκλεισε γιά πάντα τά μάτια του. στό μυροβόλο νησί τής Χίου. 
Τήν ίδια χρονιά καί τό θέατρο τοΰ «Γεδίκπασα» σταματούσε τή 
λειτουργία του. Κι’ ή θεατρική παραγωγή τής Τουρκίας μέ τό θ ά 
νατο καί τό σταμάτημα αυτό, έμεινε άγονη, χωρίς καινούργια έργα, 
ως τά χρόνια τοΰ συντάγματος. Δέν μπορούμε βέβαια στό διάστημα 
αυτό ν’ άγνοήσουμε τά θεατρικά έργα τοΰ μεγάλου Aptiilhak Ha
mit, δμιος αυτά γράφτηκαν πιότερο γιά νά διαβάζουνται παρά γιά 
ν’ άνεβάζουνται στή σκηνή. Καί γι’ αυτό δέ θάπρεπε νά τά λογα
ριάζουμε. Θάταν καλλίτερα εκείνα νά τά κοιτάζαμε σάν άλλο λογο
τεχνικό είδος. Α Β Ρ . Ν . Π Α Π Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ



ΡΥΘΜΟΣ =

B L A IS E  C E N D R A R S

F A R - W E S T
(’ Ακολουθούμε τ η  στίξη καί τήν τυ 

πογραφική διευθέτηση του πρωτότυ
που. Άφίνουμε τις άγγλικές λέξεις 
όπως είναι βαλμένες στό Γαλλικό κείμενο.

I
CUCUM 1NGO

Ή  άσιέντα του Σάν Βερναρδίνο
Είναι χτισμένη στό κέντρο μιας πράσινης κοιλάδας ποτισμένης άπό ένα 

πλήθος μικρών ρυακιών πού κατεβαίνουν άπό τά  γύρω βουνά
Οί στέγες είναι άπό κεραμίδια κόκκινα κάτω άπό τις σκιές τών δαφνών καί τών συκομουριών.

* **
Τά ρυάκια είναι γιομάτα άπό πεστρόφια.
’Αναρίθμητα κοπάδια βόσκουν ελεύθερα στις παχειές πεδιάδες
Οί δεντροφυτεΐες ξεχειλίζουν άπό φρούτα αχλάδια μήλα σταφύλια Ανανάδες σΰκα πορτοκάλλια.
Καί στους λαχανόκηπους
Τά λαχανικά του παληού κόσμου μεγαλώνουν δίπλα στα λαχανικά τών τροπικών χωρών.

* **
'Υπάρχει άφ θονο κυνήγι στό Καντόνι.
Τ ό  ορτύκι τής Καλλιφορνίας 
Τό κουνέλι μέ τή βαμβακοουρά eotton tra il 
'Ο  λαγός μέ τά μακρυά αυτιά jackass 
Τ ό  ορτύκι τό τρυγόνι ή πέρδικα 

Ή  άγριόπαπια καί ή άγριόχηνα 
Ή  αντιλόπη

Ή  αλήθεια είναι πώς συναντάει κανείς καί αγριόγατους καί κροταλίες rattlesnake

"Ο μως σήμερα δεν υπάρχουν πιά πούμα.
II

Λ Ο Ρ Υ Φ Λ
Τις γιορτές
"Οταν οί ’ Ινδοί καί οί βακέρος μεθούν μέ οτ’ιΐσκι καί μέ πουλκί Ή  Δορυφά χορεύει
Στούς ήχους τής μεξικανικής κιθάρας 
Χαμπανέρας, τόσο συναρπαστική
Πού έρχονται άπό πολλές λεύγες μακρυά νά τήν θαυμάσουν.

* *«
Καμμιά γυναίκα δέν ξέρει σάν κι’ αυτή 
Νά δένει τό μεταξωτό μαντΰλι 
Καί νά στολίζει τά ξανθά της τά  μαλλιά 
Μέ μιά κορδέλλα 
Μ’ ένα χτένι 
Μ ’ ένα λουλούδι

I I I
Τ Ο  Κ Ο Τ Σ Υ Φ Ι  

Ή  ζέστη είναι άνυπόφορη
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Μπαλκόνι σκιασμένο άπό γιασεμί τής Βιργινίας καί άπό αγιόκλημα τών 
άγριόν

Στή σιωπή τή μεγάλη τής κοιμισμένης εξοχής 
Ξεχωρίζει κανείς
Τ ό γκλού γκλοΰ τών μικρών χείμαρρων
Τ ό μακρινό μούγγρισμα τών μεγάλων βωδοκοπαδιών στις βοσκές 
Τ ό τραγούδι τού αηδονιού
Τ ό κρυστάλλινο σφύριγμα τών βατράχων— γιγάντων
Τούς ώρυγμούς τών όρνεων τής νυχτός
Καί τή φωνή τού κοτσυφιοΰ μέσα στήν κάκτο.

IV
Ι Ι Ο Λ Ι Σ  Μ Α Ν Ι Τ Α Ρ Ι

Κατά τό τέλος τού έτους 1911 μιά ομάδα γιάνκηδων κεφαλαιούχων Απο
φασίζει τήν ίδρυση μιας πόλης έν μέσφ F a r— W est, στούς πρόποδες τών 
Βραχιυδών όρέων.

Δέν πέρασε μήνας κι’ ή νέα Π ολιτεία χωρίς άκόμα κανένα σπίτι έχει συν
δεθεί μέ τρεις γραμμές πρός τό σιδηροδρομικό δίχτυ τών Η νω μ έν ω ν  Π ολι
τειών. Ε ργάτες φτάνουν άπό πανιού.

’Από τό δεύτερο μήνα έχουν χτιστεί τρεις εκκλησίες καί πέντε θέατρα  σέ 
πλήρη εκμετάλλευση.

Γ ύρω  σέ μιά πλατεία όπου έχουν άπομείνει μερικά ω ραία  δέντρα ένα δ ά 
σος άπό μετάλλινους δοκούς βοΐζει νύχτα μέρα άπό τό ρυθμό τών σφυριών 

Τροχαλίες
Λαχάνιασμα μηχανών
Οί χαλύβδινοι σκελετοί τών μέ τριάντα πατώματα σπιτιών Αρχίζουν ν’ ά- 

ραδιάζονται
Δ αφράγματα άπό τούβλο συχνά πλάκες άπΊές άπό Αλουμίνιο βουλιόνουν τά 

διάμεσα κενά τού σιδερένιου σκελετού
Μέ τή μέθοδο τού “Εντισον χύνουν σέ διάστημα μερικών ω ρώ ν  ολόκληρα 

χτίρια άπό μπετόν Αρμέ.
Έ ξ  αιτίας ενός είδους δεισιδαιμονίας δέν ξαίρουν πώς νά ονομάσουν τήν 

πόλη κι’ Ανοίγεται διαγωνισμός ¡ιέ τόμπολα καί μέ βραβεία  άπό τή μεγαλεί- 
τερη εφημερίδα τής πολιτείας πού ζητά κι’ αυτή επίσης ένα όνομα γιά τόν 
εαυτό της.

V
Λ Ε Σ Χ Η

Ό  δρόμος άν καί είναι χαραγμένος στό επίσημο σχέδιο τής πόλης δέν 
άποτελεϊται άκόμα παρά άπό σανιδένιους φραγμούς καί άπό στοίβες χαλικιών.

Γιά νά τόν περάσεις πρέπει νά πηδήξεις στήν τύχη άπό χαντάκια καί άπό 
λάκκους γιομάτους νερό .

Στήν άκρη του Ατελείωτου βουλεβάρτου πού τό- φωτίζουν δυνατές ήλεκτρι- 
κές λυχνίες βρίσκεται ή Λέσχη τών μαύρων Φασουλιών πού είναι καί πρα
κτορείο γάμων

Φορώντας καπέλλα τύπου c o w — b o y  ή κασκέττα μέ μαγουλίκες 
Μέ πρόσωπο τραχύ
Διάφοροι άνθρωποι κατεβαίνουν άπό τις μηχανές τους τών 60 ίππων πού 

τις πρωτομεταχειρίζονται έγγράφονται κοιτάζουν ένα άλμπούμ φωτογραφιών 
Διαλέγουν τήν Αρραβωνιαστικιά τους πού σ ’ ένα τηλεγράφημα θά  μπαρκά

ρει άπό τό Χ ερβοΰργο στό K aiser W ilh e lm  καί θ ά  φ θάσει ολοταχώς 
Οί περισσότερες είναι Γερμανίδες
"Ενα παιδί .μαυροντυμένο παπουτσωμένο μέ χνουδωτό μάλλινο ϋφασμα Α

νοίγει τήν πόρτα μέ παγερή αυστηρότητα καί περιεργάζεται άπό πάνω ώ ς κάτω 
τόν νεοερχόμενο μέ υφος καχύ.τοπτο

Π ίνω ένα κοκτέιλ μέ ούΐσκυ κατόπι ένα δεύτερο κατόπι ένα τρίτο 
Κατόπι ένα m in t— ju lep  ένα m ilk — m other ένα p ra iry — oy ster  ένα n i

g h t— cape.
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V I
S Q U A W  W IG W A M

Ό τ α ν  περάσει χάνεις τή σαρακοφαγωμένη πόρτα τήν καμωμένη άπό σανί
δια  βγαλμένα άπό κάσσες άμπαλαρίσματος πού έχει γιό ρεζέδες κοιιμάχια άπό 
πεχσιά.

Βρίσκεται σέ μιά χαμηλή σάλα 
Καπνισμένη
Μ υρωδιά μπαγιάτικων ψαριών
Β ρώ μα  ανυπόφορη άπό άλειμα πού ταγγιάζει.

* */ > *Πανοπλίες βαρβάρω ν
Κορόννες άπό φτερά άετοΰ περιδέραια άπό δόντια πούμα ή άπό νύχια 

αρκούδας
Τ όξα  βέλη tom ahaw ks 
Π απούτσια άγριων
Βραχιόλια άπό σπόρους καί άπό χάντρες ,
’Ακόμα βλέπει κανείς
Μαχαίρια γιά ξεπέτσωμα κρανίων μιά δυό καραμπίνες παλιού τύπου ένα πι

στόλι μέ τσακμακόπετρα κέρατα έλαφιών καί ταράντων καί μιαν ολόκληρη 
συλλογή άπό μικρές κεντημένες σακκοΰλες γιά καπνό.

’Ακόμα τρία τσιμπούκια πολύ παληά καμωμένα άπό μαλακή πέτρα στήν 
όποία έχει προστεθεί μανίκι άπό καλάμι.

* *
*

Α ιωνίως σκυμμένος επάνω άπό τό τζάκι
'Ο  εκατοντάχρονος νοικοκύρης αυτού τού μαγαζιού διατηρείται σαν ενα 

ζαμπόνι πού καπνίζεται καί μαυρίζει σαν τή εκατοντάχρονη πίπα του καί τό 
μαύρο τού στόματός του καί τή μαύρη τρύπα τού ματιού του.

V II
Π Ο Λ ΙΣ  Τ Ο Υ  Φ ΡΙΣΚ Ο

Είναι ένα γέρικο σαπιοκάραβο φαγωμένο άπ’ τή σκουριά 
Επιδιορθωμένη  είκοσι φορές, ή μηχανή του δέν κάνει πια περισσότερο 

άπό 7— 8 κόμπους τήν ώ ρα
Ά λ λ ω σ τε  άπό οικονομία δέν καίνε παρά μισοκαμένα κάρβουνα κι’  άπορίμ- 

ματα
Σηκώνουν πρόχειρα πανιά κάθε φορά πού ό άνεμος είναι ευνοϊκός 
Μέ τήν. κατακόκκινη φάτσα του μέ τά πυκνά του φρύδια μέ τή βλογιασμέ- 

νη του μύτη ό μάστερ Χόπκινς είναι ένας βέρος θαλασσινός 
Σ τ ’ αυτιά του· κρέμουνται ιιικροί άσημένιοι χαλκάδες
Τό καράβι αύτό είναι φορτωμένο άποκλειστικά μέ φέρετρα Κινέζων πού 

πέθαναν στήν ’Αμερική καί πού είχαν τήν επιθυμία νά θαφτούν στή γεννέ- 
Ολιά τους γη

Μακρουλές κάσσες βαμένες μέ κόκκινο χρώμα ή μέ μπλέ άνοιχτό ή σκε
πασμένες μέ χρυσές επιγραφές.

Είναι αυτό ένα είδος εμπορεύματος τού όποιου άπαγορεύεται ή μεταφορά.
V III

Β Α Ν Κ Ο Υ Β Ε Ρ
Χτύπησε ή ώ ρα  δέκα τής Νυχτός καί μόλις άκούστηκαν οί κτύποι μέσα 

στήν πυκνή ομίχλη πού σκεπάζει τις άποθήκες καί τά πλοία τού λιμανιού 
Οί προκυμαίες είναι έρημες καί ή πόλις κοιμάται
Παραπλέουμε μιά χαμηλή άμουδιά δπου φυσάει ένας παγερός άέρας καί 

δπου έρχονται νά σπάσουν μέ κρότο τά μακρυά κύματα τού Ειρηνικού
Αυτή ή ξέθω ρη  κηλίδσ μέσα στά υγρά ερέβη είναι ό σταθμός τού C an a 

dian G rand T ron c.
Κι’ αύτά τά γαλαζωπά όμιχλόφωτα μέσα στόν άέρα είναι τά υπερωκεάνια 

πού φεύγουν γιά τήν K lo n d y q u e  τήν ’ Ιαπωνία καί τις ’ Ινδίες
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Είναι τόσο σκοτεινά πού μόλις κατορθώνω  νά ξεχωρίσω  τις επιγραφές τών 
δρόμων δπου μέ μιά βαρειά βαλίτζα στό χέρι ίη τ ώ  ένα φτηνό ξενοδοχείο.

V
"Ολοι μπήκαν στή βάρκαΟί κωπηλάτες σκύβουν επάνω στά κουπιά καί τό βαρύ πλεούμενο φ ορ τω 

μένο ώ ς  τά χείλη προχωρεί άνάμεσα στά ύψηλά κύματα
"Ενας μικρός καμπούρης πότε πότε κανονίζει μέ μιά τιμονιά τή διεύθυνση 
'Οδηγημένος μέσα στήν ομίχλη άπό τό σφύριγμα μιας σειρήνας βαποριού. 
Χτυπούμε επάνω στό σκοτεινό όγκο τού πλοίου καί άπό τή δεξιά πλευρά

σκαρφαλόνουν σκυλιά τών Σαμογετών 
Στουπειά μέσα στό άσπρογκριζοκίτρινο 
Σ ά  νά φορτώνουν ομίχλη. (Κ Ο Ν Τ Α Κ )

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Η Σ Μ.
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Ο  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Κ Α Ι  Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Τ Ο Υ

Έκεΐ μέσα στις διάφορες συναναστροφές μέ λογίους κληρικούς 
και λαϊκούς (είναι γνωστό πώς την εποχή εκείνη ή σχέση κληρικών 
καί λαϊκών έγγραμάτων στην Πόλη είταν πολύ μεγάλη), δ Βιζυηνός 
γνώρισε στο σπίτι τού αρχιεπισκόπου Σύρου Λυκούργου, τον καθη
γητή Χασιώτη γνωστότατο στήν Πόλη πού αυτός τόνε σύστησε πρό
θυμα να σπουδάσει στή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης.

Ό  ρασοφορεμένος νέος Βιζυηνός ειχε τήν εξαιρετική τύχη νά 
συναντήσει εδώ τό δοκιμώτερο τότε Φαναριώτη ποιητή καθηγητή 
τής φιλολογίας στή Σχολή τόν Ήλία Τανταλίδη.

Ό  ποιητής τών Παιγνίων καί τών ’Ιδιόρρυθμων στιχουργημάτων 
γνώρισε αμέσως τήν ιδιοφυία τού νέου μαθητευομένου καί προσπά
θησε μέ κάθε τρόπο νά τόν καθοδηγήσει δ Τανταλίδης σιό ποιητι
κό του τάλανιο ένωνε καί κατάβαθη γνώση τής αρχαίας Ελληνικής 
γλώσσας καί γνώριζε νά γράφει τήν ύπερκαθαρεύουσα, άνταποκρι- 
νόταν δηλαδή τέλεια στον τίτλο του γραμματισμένου τής εποχής. 
Τήν ύπερκαθαρεύουσα δίδαξε καί στο νέο μαθητή του, πού φιλοτι- 
μήθηκε κατόπι κι’ αυτός  τά τηνε γράψει τελειότερα. Σέ αρκετά 
ποιήματά του στον επίλογο τής έκδοσης του Κόδρου καί σέ γράμ
ματα πού σώζονται κατά καλή τύχη, ό Βιζυηνός εκφράζει τήν αγά
πη καί τό θαυμασμό γιά τό Δάσκαλό του καί τύ πόσο λογαριάζει τή 
γνώμη του.

Τόν καιρό τής μαθητείας στή Θεολοκική Σχολή τής Χάλκης ό 
ποιητής τελειοποίησε καί τις γνώσες του απάνω στούς θρύλλους τής 
παλιάς Πόλης καί Θράκης, χτυπήθηκε από τήν απέραντη δμορφιάτής 
φύσης πού τόν περίβαλε καί μελέτησε τά ήθη καί τά έθιμα τών 
ανθρώπων πού έζησε μαζύ τους, ταξιθέτησε τις θύμησες καί τις εν
τύπωσες του. Αυτά θά παρακολουθήσουν κατόπι τύ διηγηματογράφο 
καί ποιητή σιίς ξένες χώρες πού θά ταξειδέψει κι' απάνω σ’ αυτά 
θά στηριχτεί δλο σχεδόν τό έργο του.

Στή Σχολή τής Χάλκης μαθητευόμενος τύπωσε τό πρώτο μικρό 
του ποιητικό κομάτι τιτλοφορούμενο «Ποιητικά Πρωτόλεια» πού έ
καμε εντύπωση στούς λογίους κύκλους τής Πόλης.

Πολλοί πλούσιοι εκδήλωσαν τήν επιθυμία νά σπουδάσουν μέ έ
ξοδά των τό νέο ποιητή στήν Ευρώπη. 'II σύσταση δμιος τοΰ Ταν
ταλίδη πρός ένα από τούς Μαικήνες τών γραμμάτων κατά τήν 
εποχή εκείνη τό Γεώργιο Ζαρίφη ύπερίσχυσε καί δέν είναι ν’ απο
ρήσει κανένας αφού δ Ήλίας Τανταλίδης «ή τυφλή αηδών τοΰ Βο- 
σπόρου» ειταν ό αγαπητός ποιητής τής διαλεχτής κοινωνίας έχοντας 
αφιερώσει σέ πολλές σημαντικές Φαναριώτισσες ποιήματα, όπως ό 
Χριστόπουλος σέ φαναριώτες ηγεμόνες.

’Έτσι ό Βιζυηνός βρίσκεται τό 1874 φοιτητής τής φιλολογίας 
στο Πανεπιστήμιο τής ’ Αθήνας. Ά π ’ εδώ έστειλε «τή προτροπή
Συνέχεια βλ. σελ. 58.
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φ ί λ ω ν »  στό Βουτσιναϊο διαγωνισμό του 1874 τό επικολυρικό του 
ποίημα «Κόδρος» εμπνευσμένο από τήν ίστορίσ τοΰ ’ Αθηναίου βα
σιλέα καί στιχουργημένο απάνω στό μέτρο τής Τουρκομάχου τοΰ 
Σούτσου.

Τό ποίημα βραβεύτηκε.
Τό στεφάνωμα μέ τή δάφνη, τών νέων κροτάφων τοΰ ποιητή 

προκάλεσε αναστάτωση στούς λογοτεχνικούς κύκλους τής ’Αθήνας.
Πρώτα, πρώτα ή ηλικία του, κατόπι δ ξένος, ό άγνωστος, τάρα

ξε ιίς έγκαθιδρυμένες φιλολογικές δόξες.
Επίθεση δυνατή ξέσπασε εναντίον του στήν όποία ό ποιητής α

πάντησε μέ θάρρος καταειρωνευόμενος τούς αντιπάλους του μέ τό 
ποίημά του «Τύ Συμβούλιον Γραμματέων»

’Ήλθεν ένας άπό τόπο 
βάρβαρο καί θρακικό t 
καί θρονιάστηκε μέ τρόπο 
σέ σκαμνί ποιητικό ! 
πριν τό διώ καί ξεροβήξω 
γώ καί σύ κι’  δ Κυρ - Μυτάκος 
πριν μέ πήτε θά τοΰ δείξω 
πόσ’ απίδια βάνει ό σάκκος.

"Ομως τό στενό περιβάλλο τής τοτινής ’Αθήνας κι’ ή έκπαίδεψη 
τοΰ έλληνικοΰ Πανεπιστημίου δέν ίκανοποιοΰσαν τό νέο Βιζυηνό, πού 
ζητοΰσε πλατειούς δρίζοντες μάθησης. ’Έτσι τόν ερχόμενο χρόνο μέ 
συνδρομή πάλι τοΰ Ζαρίφη φεύγει στή Γερμανία νά σπουδάσει στά 
διάφορά της Πανεπιστήμια. Έκεΐ γνώρισε πολλούς διάσημους σο
φούς καί καθηγητές. "Ολοι έχιίμησαν τύ νέο ποιητή.

’Απ’ έκεΐ έστειλε τό 1876 στύν ίδιο ποιητικό διαγωνισμό τή 
νέα του συλλογή τιτλοφορούμενη « ’Ά ρες Μάρες Κουκουνάρες» πού 
βραβεύτηκε κι’ αυτή. ’Αμέσως μετά τή βράβεψη δ Βιζυηνός άλλαξε 
τόν τίτλο τής συλλογής του όνοματίζοντάς την επίσημα «Βοσπορίδες 
Αύραι».

Σώζεται τό γράμμα (') μέ τό δποΐο στέλνοντας μαζύ καί μιάν 
αγγελία της έκδοσης πρός τόν ποιητή Τανταλίδη ζητά ό Βιζυηνός 
τήν υποστήριξή του. Κατά δυστυχία οί «Βοσπορίδες Αΰραι» δέν 
έκδόθηκαν. ’Ίσως κι’ δ θάνατος τοΰ Τανταλίδη πού έγινε σύντομα 
κατόπι νά συντέλεσε στό νά μην ’ιδοΰν τό φώς.

Τό 1880 δ Βιζυηνός άνακηρύχθηκε διδάχτορας τής φιλολογίας 
μέ τήν εναίσιμη διατριβή του «περί παιδιάς υπό έποψιν ψυχολο
γικήν καί παιδαγωγικήν». Τόν άλλο χρόνο έπήγε στό Παρίσι κι’ εκεί 
έγραψε τό περίφημο του διήγημα «Τό αμάρτημα τής μητρός μου». 
Τό μετάφρασε δ ίδιος γαλλικά καί τό δημοσίεψε στό περιοδικό Nou-

(ΐ)  Τήν επιστολή έδωκε νά δημοσιευτεί ό γιατρός και συγγραφέας κ. Νικ. Βασι- 
λείάδης ^Ημερολόγιο Σκόκκου 1910). 'Η  Ελληνική λογοτεχνία πρέπει νά τόν ευγνωμο
νεί γιά τις άσφαλέστατες πληροφορίες όσες έδωκε γιά τό Βιζυηνό έχοντας τον 
γνωρίσει προσωπικά κι* ώς φίλο. 'Ο  κ. Ν. Βασιλειάδης έσωσε πολλά έργα του ποιητή 
Αντιγράφοντας τα άπό χειρόγραφα στό φρενοκομείο. Γιά τοϋτο οί κριτικές καί τά  
σημειώματα του είναι πολυτιμώτατος οδηγός σ3 όποιον Φέλει νά μελετήσει τό έργο 
τού ποιητή πού μάς άπασχολεί.
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velle Revue παίρνοντας αμοιβή 380 φράγκα. Συγχρόνως μερικά 
ποιήματα του μεταφρασμένα γαλλικά και γερμανικά δημοσιεύτηκαν 
σε διάφορα περιοδικά (')

Απύ το Παρίσι ο Βιζυηνός επήγε στό Λονδίνο οπου γνωρίστηκε 
μέ_τόν πρεσβευτή τής Ελλάδας φιλόσοφο Π. Βράϊλα Άρμένη καί 
τοϋ αφιέρωσε τό ποίημά του «ή Τέχνη μου».

Για μεγάλη δυστυχία τοϋ ποιητή πέθανε τό 1884 στήν Πόλη ό 
προστάτης του Γεώργιος Ζαρίφης κι* έτσι 6 Βιζυηνός αναγκάστηκε 
νά κατέβει στήν 'Ελλάδα ζητώντας πόρο ζωής. Διορίστηκε αμέσως 
υφηγητής της φιλοσοφίας, μέ τό σύγγραμά του ή «Φιλοσοφία παρά 
τφ Πλωτίνφ» άλλα χωρίς μισθό. «Φύσις δμως ιδιόρρυθμος καθ’ δλα 
ούτε ώς καθηγητής γυμνασίου ήτο κατάλληλος, λέει ό κ. Ν. Βασι- 
λειαδης, ουτε εις κολακείας πολιτικών κομμάτων ήτο ευλύγιστος ώστε 
να καταλάβη πανεπιστημιακήν έδραν. Άμφότερα ιφ  έπεφυλάξαντο 
στυγνήν καταφοράν καί άδικον πενίαν».

Ο Βιζυηνός έφυγε πάλι για τό Παρίσι καί τό Λονδίνο κι’  έκει 
ετύπωσε το έργο του « Ατθίδες Αΰραι». Στό τελευταίο φύλλο τής 
έκδοσης αναφέρει ότι έχει έργα για δημοσίεψη καί ζητά νά γραφτούν 
συνδρομητές στό βιβλίο του «Βοσπορίδες Αύραι» για νά τό τυπώσει. 
Κανένας δεν πρόσεξε. Ό  Ζαρίφης κι’ ό Τανταλίδης είχαν πεθάνει. 
ϋαναγυρισε πίσω στήν 'Ελλάδα καί δημοσίεψε διάφορα διηγήματα. 
«Το Αμάρτημά τής μητρος μου» τό «ΙΙοΙος ήτο δ φονεύς τοϋ α
δελφού μου» κλπ.

Ειταν ο πρώτος διαμορφωτής τού νεοελληνικού διηγήματος. Τήν 
υπηρεσία αυτή πού προσέφερε στήν ελληνική λογοτεχνία δεν τήν 
ξέχασε ποτέ ό Βιζυηνός καί τήν άνάφερε πάντα ακόμα καί κλειστός 
μέσα στους τοίχους τού φρενοκομείου. «Πρώτος εγώ διήνοιξα τόν 
νέον δρόμον τής νεοελληνικής λογογραφίας, κατορθώσας διά τών εν 
τή «Ε στία» διηγημάτων μου νά υποδείξω κατ’ άντίθεσιν τοϋ Ρα- 
γκαβή καί τών άλλων τί έστί διήγημα». (2)

Συγχρόνως δημοσίεψε καί μελέτη για τόν «Ερρίκο ’Ίβσεν» ά
γνωστο ολοτελα στήν Ελλάδα καθώς καί άλλη διεξοδικώτατη απάνω 
στις ευρωπαϊκές κι’ ελληνικές μπαλλάντες τιτλοφορούμενη «Ά ν ά  
τόν Έλικώνα». Ή  μελέτη πού αναφέρουμε έχει μεγάλη αξία γιατί σ’ 
αυτή μέσα ξετάζεται έ'να σπουδαιότατο είδος ποίησης πού τοϋ έ'δωκε 
λουλούδια αμάραντα όχι μόνο ή δημοτική ποίηση τών διαφόρων εθνών, 
μά καί μ’ αυτό ασχολήθηκαν ποιητές όπως δ Δάντε, δ Πετράρκα, δ 
Γκαΐτε, ο Σίλλερ, ο Χάϊνε, Ούλλαντ κλπ. Ό  ποιητής πλούτισε τη 
μελέτη αυτή μέ πολλές μετάφρασες μπαλλαντών αρκετά επιτυχημένες 
καί μέ δημοτικά δικά μας βολίσματα. Κατά δυστυχία ή υποδοχή τού 
Βιζυηνοϋ στήν ’Αθήνα στάθηκε ψυχρή καί γεμάτη έχθρα. ’Έγινε τό 
παν για νά σκεπαστεί καί νά μή λαμποβολήσει ούτε τό ποιητικό τά
λαντο, ούτε ή μεγάλη επιστημονική αξία τού ποιητή.

’ Ιδιοσυγκρασία ευαίσθητη καί λεπτή ο Βιζυηνός δέν άργησε νά

(1) Ποια είναι τά  ποιήματα καί ποΰ δημοσιεύτηκαν δεν άναφέρει ό κ. Ν. Βασι- 
λειάδης πού είναι ή πλουσιότερη βιογραςρική πηγή για τό Βιζυηνό.

(2) Ν. Βασιλειάδη— ΕΙκόνες—Ά Φ ήναι 1910 σελ. 330.
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χάσει τό θάρρος του. Ό  συνειθισμένος στήν πλουσιοπάροχη υποστή
ριξη τού Ζαρίφη, στό ένδιαφέρο τού Χασιώτη, εκείνος πού αμφι
σβητήθηκε από τούς πλουσιάιτερους τής Πόλης άμιλλώμενους ποιος 
νά τοϋ δώσει τά μέσα τής σπουδής, έπεσε σέ φοβερή φτώχεια. Δέν 
είχε νά συντηρήσει τή μητέρα του, δέν είχε νά πληρώσει τό νοίκι 
του. Δέν άμοιβόταν ούτε ή λογοτεχνική ούτε ή επιστημονική του 
εργασία. Στά ’Αθηναϊκά σαλόνια έμπαιζόταν κι’ ή απαγγελία ποιη
μάτων του γίνονταν μέ τρόπο περιπαιχτικό.

Τότε άξαφνα διορίζεται σέ μια μικρή καί ίσχνοπληρωμένη θέση 
καθηγητή τής αισθητικής στό ’ Ωδείο. Έκεΐ φρόντισε να γράψει μα
θήτρια καί κάποια νέα κοπέλλα πού είχε γνωρίσει μόλις ειχε έπι- 
στρέψει από τήν Ευρώπη συγκατοικώντας σέ κάποιο σπίτι κοντά στο 
Λυκαβητό μέ τήν οϊκογένειά της, τή Μπεττίνα Φραβασίλη. "Ομοις 
παράδοξες ιδέες, αρχή τρέλλας καί μονομανίας άρχισαν αυτή τήν 
εποχή νά στοιχειώνουν τό νοϋ τού ποιητή.

Ή  έμμονη ιδέα απόχτησης μεταλλείου καί πλούτου για τήν δποία 
ειχε ακούσει τό Βιζυηνό δ Χασιώτης ό καλός του προστάτης νά τοϋ 
μιλεΐ στό Παρίσι κυριαρχεί πιά στό ταραγμένο λογικό τού ποιητή. 
Συνέπεια ί'σως καί μιας νεανικής ατυχίας τοϋ συγγραφέα στη Γερμανία 
πού εκδηλώθηκε κατόπι σέ γενική προϊοϋσα παράλυση. Ή  πρωτινή 
πατρική αγάπη τοϋ Βιζυηνοϋ προς τή Μπεττίνα Φρσβασίλη άξαφνα 
γίνεται ένας έξαλλος έρωτας. Ό  ποιητής περιμενε μια μερα τη δια
λεχτή τής καρδιάς του φορεμένος επίσημο ρούχο μέσα στήν καμαρά 
του, νύφη. Σ ’ ένα τραπέζι δλοκάθαρο βρισκοτον τρία πιάτα κι ε- 
καιαν δυο λαμπάδες.

Θάκανε τούς γάμους του. ( ‘ ). 'Ο διαλεχτός, δ εξαιρετικός νούς
τοϋ Βιζυηνοϋ ειχε μπει στό σκοτάδι.

Ό  Βιζυηνός έζησε στό Δρομοκαΐτειο Φρενοκομείο τέσσερα ακό
μα χρόνια καί πέθανε έκεΐ στις 16 τοϋ ’ Απρίλη 1896.

Σέ φωτεινά διαστήματα τής τρέλλας έγραψε ποιήματα γεμάτα 
πάθος. Τήν κηδεία του παρακολούθησαν πολύ λίγοι. Τά βιβλία του 
πουλήθηκαν από τούς δανειστές του. Χειρόγραφα χάθηκαν. (!)

Πολλά ποιήματα τοϋ Βιζυηνοϋ προ πάντων παιδικά είναι σπαρ
μένα εδώ κι’ έκεΐ, ώστε αδύνατο σχεδόν νά' βρεθοΰν.

Οί «Βοσπορίδες Αύραι» δέν τυπώθηκαν. Σώζονται μόνο μερικά 
ποιήματα απ’ αυτές τυπωμένα εδώ κΓ έκεΐ.

** *
Πολύ νωρίς ξεχωρίζεται ή ιδιοφυία τοϋ Βιζυηνοϋ. Στά «Ποιητι

κά Πρωτόλεια» δπου περικλείνονται ποιήματα γραμμένα μέσα στή 
Σχολή τής Χάλκης κατά τό 1872— 1873 φαίνεται ένα ζωηρό αΐσθη-

(1) Ν . Βασιλειάδη— Τρέλλα ιο ί  ποιητου (εικόνες σελ. 321— Δ. I. (Καλογεροπούλου)—  
ό έρως ποιητοϋ Ποικίλλη Στοά Ά ρ σένη  1898·

(2) Ό  κ. Ν. Βασιλειάδης σέ έπιστολή του της 12 ’ Ιανουάριου 1933 μου γράφει «Τ ε
λευταίως μοΰ έφεραν μερικά σημειώματα^ χειρόγραφα τοϋ Βιζυηνοϋ νά έξελέγξω την 
γνησιότητα. Δυστυχώς είναι ποιήματα τή ς πρώτης έμπνεύσεως τα π?νεΐστα των οποίων 
έπιδιορΌ·ωθ·έντα παρά τοϋ Ιδιου» έχουν έκδοΦή. Θά διαλέξω μερικά ϊσω ς...
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μι/ >.αί μιά δύναμη. Δέν είναι συνειθισμένα ποιήματα κάποιον νέου.
Τό ποίημά του « Ή  έν Χάλκη Θεολογική Σχολή» είναι μια πε

ριγραφή τής ζοιής του έκεΐ μέσα καθώς κι’ ολοκλήρου τοΰ νησιού. 
Ό  ποιητής βλέπει τήν ανατολή τοΰ ήλιου πίσω άπό τήν Πρίγκηπο, 
βλέπει τό βαπόρι τής Πόλης νάρχεται χτυπώντας τους κόκκινους τρο
χούς του στα νερά.

Έ δώ  τό ατμόπλοιο σαν τό δελφίνι 
τά δυο τροχούλια του στήν ά'ρμη πλύνει

Οί διάφοροι Δεσποτάδες καί οί Μητροπολίτες πού μένουν στή 
Σχολή «θεολογούν» πλάϊ στήν ακρογιαλιά μέ τούς ψαράδες. Βλέπει 
τούς συμμαθητές του νά δουλεύουν, άλλος κρατώντας κατάστιχο, 
άλλος κοντύλι, άλλος πάλι πριόνι, άλλος κουπί. Ό  νέος καλόγερος 
μελετά στό αδύνατο φώς τού λύχνου. Φοβάται μήπως μείνει αγράμ
ματος άπό φτώχεια

Είμαι ορφανό καί ξένο 
κΤ αγράμματο θά μένω.

Τό τρυφερό αυτό ποίημα χαρισμένο ««ο  έλλογιμοτάτφ Γ. Χα- 
σιώτη» είναι ένα ξέσπασμα πόθων νεανικής καρδιάς.

'Όμως γλήγορα λόγιες έμπνευσες ήρθαν νά τραβήξουν τό Βι 
ζυηνό άπό τό ωραίο περιβάλλο του καί νά θολώσουν τήν καθάρια 
πηγή τών «Πρωτολείων». Ό  «Κόδρος» είναι ποίημα παγερό μέ τήν 
ύπερκαθαρευουσα επικό, κατά τόν ποιητή, δπου ζωγραφίζεται ή 
ιστορία τού ’Αθηναίου βασιλιά Κόδρου

—-Ψάλε τόν θάνανον τού γενναίου 
καί φιλοπάτριδος ’ Αθηναίου.

’Έχει δμως συχνά ζωηρές έκφρασες. Φαίνεται ή ποιητική δύνα
μη τού Βιζυηνού μεστώτερη άπό τά «Ποιητικά Πρωτόλεια». "Ομως 
ή έμπνευση εινε ψεύτικη. Ό  ποιητής είναι γεμάτος άπό κλασσικο- 
μανεία.

Ευτυχώς γρήγορα ό Βιζυηνύς άφηκε τό δρόμο πού ακολούθησε 
γράφοντας αυτό τό έργο καί γύρισε στήν αληθινή του έμπνευση...

Μπορεί κανένας νά πει πώς ό ποιητής όταν έφυγε γιά τήν Ευ
ρώπη νά σπουδάσει είχε μέσα του όλα τά σπέρματα τού κόσμου ολό
γυρα στον οποίο θά περιστρεφόταν κατόπι τό λογοτεχνικό του έργο.

'Η  μακροχρόνια διαμονή του στις μεγάλες πρωτεύουσες λίγα 
νέα συναισθήματα ξύπνησε μέσα του. Ό  Βιζυηνύς μέ τήν επιμονή 
πού τον χαρακτηρίζει έμεινε πάντα προσηλωμένος στό χωριό του, 
στή ζωή τής Θράκης καί τής Πόλης καί στούς ανθρώπους όσους 
γνώρισε έκεΐ.

Μόλις στό τέλος τής ζωής του όταν φοβερές ατυχίες τόν χτύπη
σαν, νέες ιδέες φάνηκαν νά σκεπάζουν κάπως τήν παλιά του αισθη
ματολογία.

Ή  μελέτη του στά διάφορα πανεπιστήμια καί τις βιβλιοθήκες 
συντέλεσαν ν’ ανοίξουν μόνο τά μάτια του πιο διάπλατα απάνω στον 
πλούτο τών πρώτων συγκινήσεων. Σπουδάζοντας τούς ξένους ποιη
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τές τά ξένα δημοτικά τραγούδια προ πάντων τό Γκαίτε, τό Σίλλερ, 
τό Χάϊνε, τόν Οΰλαντ ιδιαίτερα τό είδος εκείνο τής ποίησης πού 
ονομάζεται μπαλλάντα (βάλλισμα καθώς ήθελε νά τό λέει ό Βιζυη- 
νός) έννοιιοσε νά παίρνουν μορφή οί παράδοσες, κι’ οί θρύλλοι ό
σους είχε άκούσει άπό παιδί.

’Έτσι μορφώθηκε ένα μεγάλο μέρος τής τέχνης του καθώς τ’ 
ομολογεί κι’ δ ίδιος στό ποίημά του ή «Τέχνη μου» αφιερωμένο στό 
φιλόσοφο καί Πρεσβευτή τής Ελλάδας τότε στό Λονδίνο Πέτρο 
Βράϊλα ’Αρμένη.

Ό  Βιζυηνός έδωκε μέ τόν τρόπο αυτό ωραιότατες μπαλλάντες 
στηριζόμενος σέ θρυλλους τής παλιάς Θράκης καί τής παλιάς Πό
λης πολλές φορές καί πανελληνίους. ’Έγραψε μάς λέει παραγγελμέ- 
νος άπό τήν Πατρίδα του πού τού τό άνάθεσε.

’Έχω δουλειά, πολλή δουλειά καί πρέπει 
αφού όχι άπ’ άλλον άπό σέ νά γίνει 
τ’ άφτί σου κλάμματα φωναίς δέ νοιώθει;
Είναι παιδάκι’ άπ’ τά δικά μου στήθη.
Αισθήματα καί όνειρα καί πόθοι 
κι’ εικόνες καί παράδοσαις καί μύθοι.

Τήν αγάπη του προς τά παραμύθια συχνότατα τήν ξεμολυγιέ- 
ται ό Βιζυηνός κατά μάκρος τού ποιητικού καί διηγηματογραφικού 
του έργου.

Τού τύπου αυτού ποιήματα είναι «τού Κουμπάρου τ’ άχυρα», 
«'Ο Σοφιανος» όπου φαίνεται μέσα του ό παλιός 'Ιεροσπουδαστής 
τής Θεολογικής Σχολής, τό Σειτάν άκιντησή, τό Συναξάρι τού αγίου 
Ινασιανού, δ τελευταίος Παλαιολόγος, τό Μπαλουκλή, δ παλιός 
θρύλλος τών μισοτιγάνιστων ψαριών τού αρχαίου αυτού αγιάσμα
τος.

Σαράντα μέρες πολεμά δ Μωχαμέτ νά πάρη
τήν Πόλη τήν μεγάλη 

Σαράντα μέραις έκαμεν δ γούμενος τό ψάρι
στά χείλη του νά βάλη.

Συχνά δ ποιητής δέν άκολουθά τή λαϊκή παράδοση, διασκευάζει 
μέ τρόπο δικό του τούς θρύλλους. Πολλές φορές δημιουργεί καί δι
κούς του όπως ή Μ άγισσα, ένα είδος Λωρελάϊ τού Χάϊνε.

Είναι ή ιστορία ενός άδελφού πού ξεκίνησε νά βρει τήν κλεμ
μένη άπό τούς μάγους αδελφή του.

Μικρό παιδί ξεκίνησε
τόν γέρασαν οί δρόμοι 

δέν τήν εϋρήκε άκόμη
Ωϊμένανε, ωϊμένανε.

Ταις χώρες όλες γύρισε
στής γής τήν άκρη φθάνει 

έκεΐ τό δρόμο χάνει.
Μέσα στις «’Ατδίδες Αύρες» τό μόνο συγκεντρωμένο ποιητικό
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έργο τοϋ Βιζυηνοΰ βρίσκονται πολλοί μύθοι επινοημένοι από τον 
ίδιο. Τά όρη καί τά Κύματα, τό Μυρμήγκι, Μεταμορφιόσεις, ή Δε
κοχτούρα. τό Σπαλάγγι, κλπ. Δεν είναι μύθοι ξεροί καί προ πάν
των δέ φαίνεται σ’ αυτούς καμμιά πρόθεση διδασκαλίας. Είναι διη- 
γημένοι μέ -δρ ,σιά καί ποιητικό χρώμια καμωμένοι κατά τον τρόπο 
τής αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Σ ’ άλλα πάλι έργα τής ίδιας σει
ράς περιγράφονται μέ ωραίες προσωποίησες καί τρόπο πρωτότυπο 
τά φυσικά φαινόμενα λ. χ. ή βροχή.

Τού ωκεανού κοπέλλαις
μέ γεμάτα τά σταμνιά 

ανεβαίνουν οι νεφέλαις
στ’ ουρανού την ερημιά 

Κάποτε οΐ ζωγραφιές αυτές παίρνουν μιά μιεγαλοπρέπεια 
ΤΗρθαν τά νέφη στοΰ Βοριά 

τ’ άλόγατα καβάλλα 
Μιά άλλη εικόνα δυνατή ό Μάρτης μέ την άστασία του που τό

σο καλά την είδε ό λαός. Σύμβολο απάτης ό μήνας αυτός ξεγελά τά 
λουλούδια καί τά δέντρα ν’ ανθίσουν γιά νά τά κάψει κατόπι με 
τό χιόνι καί τήν πάχνη του. Ή  αμυγδαλιά ακούει τά λόγια του καί 
τον καλεΐ.

— Καλό στον έμμορφο τό νιό πού ψές τον ονειρεύτηκα 
Πού στό γλυκό μου τόνειρο ειδα πώς τον παντρεύτηκα, 

σάν τί καλό μού φέρνει

τής φέρνει στρώμα άπ’ τά χιόνια κι’  άπ’ τό βοριά παπλώματα 
τή νύχτα κάνουν τή χαρά κι’ αυτού τά ξημερώματα 

τής αγκαλιάς του ή πάχνη
τήν έμμορφην άδράχνει 

Πρωί τής κάνει σάβανο τό νυφικό τό φόρεμα
Χαρακτηριστικό γνώρισμα ολόκληρης τής ποίησης τού Βιζυηνού 

είναι ή τραγικότητα. Ή  ιδιαίτερη του αυτή ίδιοφτΰα φανεριόνεται 
από τό πρώτο νεανικό ποίημά του τόν Κόδρο. Ή  φαντασία του 
ή ποιητική είναι ζωηρή καί ευαίσθητη. Προσηλώνεται σ ’ όσους πο
νούν καί προσπαθεί ν’ αποδώσει τήν ψυχή τους.

Μιά δυνατή ανομβρία στήν Κύπρο τού κάνει εντύπωση. Τό μι
κρό ορφανό τού «πτωχού τής Κύπρου» πού πέθανε ή μητέρα του 
από τήν πείνα ζητιανεύει προσφυγάκι στους δρόμοτ·ς τής Πόλης 
ψωμί γιά τόν εαυτό του καί τόν πατέρα του. Ό  ποιητής ζητάει τις 
πιό πονεμένες έκφρασες γιά νά περιγράψει τή δραματική αυτή ιστο
ρία.

Οί καταστροφές τής Θράκης κατά τήν εποχή τού ρωσσοτουρκι- 
κού πολέμου, οι σκοτωμοί, τά ρημάγματα τού χοιριού του, τής Βι- 
ζώς, τόνε συγκινούν κατάβαθα. Ή  «έπαίτις τής Βιζύης» είναι ένα 
τραγικό πρόσωπο, όπως μιά τραγικιά ήρωίδα είναι καί ή μητέ
ρα τού «Προαισθήματος». Είναι τό ποίημα αυτό ένα σμίξιμο ατό
φιας έμπνεψης τού ποιητή επηρεασμένο από τή Λεονόρα τού
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Βύργερ κι’ άλλες γερμανικές μπαλάντες. Ή  κίνηση, ή σύγκρουση 
των γεγονότων τών αίστημάτων δυνατή. Κάτι τό μυστηριακό τό 
άνατριχιαστικό πλανιέται απάνω στ’ όνειρο τής μάννας πού βλέπει 
στον ύπνο της τό γάμο τού ξενητεμένου γυού της.

Ή  νύφη σκέλεθρο γριά 
είχε σάν σπίθες βλέμματα 
χλωμά δαχτύλια μακρυά 
καί μέσ’ τά νύχια γαίματα !
Τό σύντεκνο τού κάνει 
τού κάνει τόν παπά...
Σ ’ ένα παλάτι τόν τραβά 
Δυο τρεις τούς άπαντέχουνε,
Στά χέρια όργανα βουβά,
Τά δάκρυά τους τρέχουνε.
Διαβαίνει τό ζευγάρι 
τό λέν «ώρα καλή» 
κι’ ένα τσαπί καί φτυάρι 
τό πόρταλο σφαλεί.

Τό κορύφωμα όμως τού τραγικού φτάνει ό ποιητής στό έκτεταμ- 
μένο του ποίημα «Ή  μητέρα τών επτά». Ό  ίδιος τό προσδιώρισε 
«εικόνα τών εν Βιζύη καταστροφών κατά τόν τελευταίον ρωσσο- 
τουρκικόν πόλεμον».

Ή  τραγική αυτή μητέρα τών εφτά σκοτωμένων παιδιών κλαίει 
μέσα στή φοβερή νύχτα καί τή θύελλα μπροστά στή μισόσβυστη 
εστία τού καταστρεμμένου σπιτιού της, Ινώ τ ’ άγρίμμια τήνε περι
κυκλώνουν καλεσμένα από τή βρώμα τών πτωμάτων γιά νά φάνε 
τις σάρκες.

Κι’ έσκαψα ή δόλια κι’ άνοιξα, εφτά πλατειά μνημόρια 
καί τάθαψα κοντά κοντά τ’ αγαπημένα αγόρια, 

στή θύρα μου άντικρύ.

Νά βγαίνω τό πουρνό πουρνό τά τά καλημερίζω 
τό βράδυ πού θά τά καλνώ καί θά τά ονοματίζω 

ν’ άκούνε στή σιγή.
Καί φύτεψα εφτά μηλιές πάνω στά μνήματά τους...

Πολύ σπάνια στή λογοτεχνία μας ζωγραφίστηκε τόσο άριστουρ- 
γηματικά ό πόνος.

Ή  δράση είναι φοβερή, τα αισθήματα είναι τεντωμένα ώς τήν 
άκρια καί τό περιβάλλο τρομαχτικό.

Δέν υπάρχει καμμιά αμφιβολία πώς χρειάζεται δυνατή ποιητική 
πνοή γιά νά γραφτεί ποίημα τόσο εκτεταμμένο καί μέ τόση αδιάπτω
τη δραματικότητα καθώς ή «Μητέρα τών επτά».

Α Ν Τ Ω Ν . Γ ΙΑ Λ Ο Υ Ρ Η Σ (’Έχει συνεχεία)



ΡΥΘΜΟΣ

Σ Ε  Π Ο Ι Η Τ Η

I
Είναι ή ζωή μου προσφ ορά κι’ ή αμοιβή μου όδύνη- 
κάθε αίσθημά μου, κάθε μου στιγμή μ’ εξαπατά .
"Ο,τι έσεβάστη ό έρωτας κι’ άκούρσεφτο είχε μείνει 
τώρα ή φιλία πιο βάναυση σάν  ράκος με πατά.
Τόνοι ποικίλοι, ξέχωροι στή βασιλεία τών ήχων, 
χωρούν όμότιμοι άρχοντες, φίλε ώ ς τά χτες ποιητή, 
εσύ μέ τ ’ άτσαλόφ ραχτα  στρατεύματα τών στίχων 
κι’ εκείνος μέ τήν τρέμολη φωνούλα, τή σβυστή.
Ε μένα  ρέουν οί μέρες μου στήν κοίτη τών μνημάτων 
δπως τά χιόνια λυώνοντας κυλούν άπ ’ τό βουνό. 
Ό λ οέν α  όρμητικώτερο γροικώ τό γκρέμισμά των 
στήν άπροσμέτρητη ά βυ σσο  βαθειά καί στό κενό.
Ό  αίνος πού σου ύψωνα έκανες νά πέσει· δμως άκόμη 
κι’ άν φτάνει ό πόνος ό άμετρος γιά τόν εξιλασμό, 
καί πάλι έμένα έστάθηκε, θά πούνε, δλος συγγνώμη 
κι’ εσένα δλος, άνώφελο καί βάρβαρο θυμό.

II
χ ώ ρα  είναι πλέον άνώφελη κάθε μου επιτυχία.
Δίχως υγεία, μ’ ετούτο μου τό άθλιο κορμί, τί τάχα 
θά μ’ έφερνε δπως άλλοτε σιμά στήν εύτυχία;
Καμμιά δικαίωση I κάματος καί θάνατος μονάχα !

Πιά φτάνευ τώρα δέ μού πάει τό μάγεμα κι’ ή πλάνη. 
Γιά νέο ταξεΤδι μέ καλεΐ τό μήνυμα τό νέο 
μά είναι γιά μιά προσάραξη  σέ άνυπαρξίας λιμάνι 
ή γιά μιά νέαν εξόρμηση μέ νέο κορμί πιό ώραΐο...

(’ Ανέκδοτα) Μ ΙΝ Ω Σ ΖΩ ΤΟ Σ
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Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Γ Ι Α Ν Ν Η  Σ Κ Α Ρ Ι Μ Τ Τ Α ,  τ ο  θ ε ι ο  τρα γί  -  Έ κδοτης Ά ριστ . Μ αυρίδης, ’Αθήνα 
1933.— Τιμή δρχ. 40.

Δικαιοσύνη πρώτα πρώτα στό συγγραφέα ! Σ τό  τριπλό τελευταίο τεύχος 
του πρώτου τόμου τοϋ «Ρ υθμού», μιλώντας γιά προσωπικό ϋφος σιή  σύγχρο
νη μας πεζογραφία (σχετικά μέ τό βιβλίο τού κ. Μ παστιά τό «Στεριές καί 
Θ άλασσες»), έκαμα ένα λάθος καί μιαν αδικία. Καλά τό λέγω, πώς εγώ δέν 
είμαι κριτικός... Έ ν α ς  κριτικός πρέπει νά τά βλέπη όλα, νά τά συστηματο- 
ποιή όλα, νά τά βασανίζη όλα, καί όχι νά συμπληρώνη μέ τή φαντασία του 
μερικές εντυπώσεις τής τύχης καί τής στιγμής, όπως έκαμα έγώ παρουσιάζον
τας τόν κ. Σκαρίμπα ωσάν βγαλμένον από τόν κύκλο τών «'Ελληνικών Γ ρα μ 
μάτων» κ’ επηρεασμένου άπό τό ϋφος πού κυριαρχούσε κάποτε εκεί. Ή τ α ν  τό 
ξαναλέγω, λάθος μου καί αδικία. Θά τό έλεγα κι’ αν ό κ. Σκαρίμπας είχε 
σταθή στούς «Κ αημούς στό Γριπονήσι». Μά μέ τό «Θειο Τραγί» πρέπει καί 
νά τό βροντοφωνήσω. Ό  κ. Σκαρίμπας γράφει εντελώς προσωπικά.

Τί θ ά  πή «Θ ειο Τραγί» ; Θ ά τό αγνοούσα άκόμη, αν δέ μ’ εφώτιζεν ή 
πριμιτιβιστική ξυλογραφία τού ξωφύλλου, πού παριστάνει τόν Πάνα, τόν «τρα- 
γοπόδη» Θεό,— τόν θεϊκό διάδοχο τού προϊστορικού Ό ρ φ έ ω ς , τόν θεό τον 
προχριστιανικού μυστικισμοΰ... Μά καί πάλι, σωστότερος θά  ήταν ό τίτλος 
άν ήταν άπό τήν ανάποδη: « Ό  τράγειος Θ εός», ή « Ό  τραγίσιος Θεός» ή τέ
λος—γιατί όχι ;— «ό τραγικός θεός». Ό  τίτλος,— όπως πιά συνειθιζεται,— είναι 
τού πρώτου διηγήματος" τ’ άλλα έχουν καθένα τόν δικό του. Έ χ ει, εδώ , στό 
πρώτο διήγημα, μερικώτερη σηιιαοία καί πιό συγκεκριμένην, ό τίτλος «θειο 
τραγί»— καί θ ά  τήν ίδούμε. Ά λ λ ’ ευρύνοντας τήν έννοια, όλα τά διηγήματα 
απορούμε νά τά περιλάβωμε κάτω άπ ’ αυτόν, όλο τό έργο τού κ. Σκαρίμπα, 
όλο τό ε ί ν α ι  τού κ. Σκαρίμπα. Γιατί « θ ε ι ο  τ ρ α γ ί »  είναι τέλος ή μου
σική, ή έμπνευση, ή έκσταση, ό λυρισμός— καί ή φιλολογική φυσιογνωμία τού 
συγγραφέως είναι, ακριβώς, βαθειά  λυρική, ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  λυρική.— Ό  συγ- 
γραφεύς μισεί τούς ξενισμούς καί τούς γαλλισμούς (τό ξέρω), καί όμως είμαι 
άφευκτα υποχρεωμένος νά τού δώ σω  εναν άκόμη χαρακτηρισμόν, γαλλικόν κι’ 
άμετάφραστον αυτόν στα ελληνικά,—και πρέπει νά τόν κρατήση, θέλοντας καί 
μή, είτε συνειδητά, είτε άσυνείδητα τόν έλαβε : είναι surréaliste. S urréaliste 
στήν ψυχολογία, στήν ηθική, στή δράση, στό ϋφος, σ ’ όλα. Αυτό τό άνεβοκα- 
τέβασμα, άπό τά θεία στ’ άνόσια, άπό τ ’ άστρα στή λάσπη, άπό τούς άρχάγ- 
γελους στήν άκαθαοσία, άπό τά ποιητικά λόγια στις βωμολοχίες, ή ταραγμένη 
φαντασία, ό  άκυβέρνητος κλυδωνισμός, τό θαύμα πού παρουσιάζεται μέσα άπό 
τά πιό απλά, ή παραίσθηση, ή άδυναμία γιά δράση , μού φαίνεται ότι δέν 
μπορούν νά ειπωθούν καλύτερα, σιμώτερα, καταλληλότερα, παρά μ’ αυτήν τήν 
ξένη λέξη. Τ ί λέω ; καί στό τύπωμα άκόμη είναι snrréaliste ό συγγραφεύς,— 
σ ’ αυτό τό θεληματικά κακό τύπωμα, τό βιαστικό, τό τυραννισμένο, μέ τού 
κόσμου τά τυπογραφικά σφάλματα, μέ τις ελλείψεις τών σημείων τής στίξεως, 
μέ τις εκθλίψεις εκεί πού δέ χρειάζονται,— καί δέν έξέχασα βέβαια τήν υπο
δειγματικήν έκδοση τών «Καημών στό Γριπονήσι»...— άπό τά όποια πετιώνται 
ξαφνικά, οί λυρικές άστραπές τών ιδεών καί τών εικόνων.

— Μέ τήν ιδέα μου, σέ τρία μέρη θ ά  διαιρούσα τό τριακοσιοσέλιδο βι
βλίο. Τό πρώτο, οί είκοσιπέντε σελίδες τής άρχής. Τό δεύτερο, σχεδόν όλο 
τ’ άλλο μέρος τού βιβλίου. Τό τρίτο, τά διηγήματα «Τ ράτα  Κουλουριιότικη», 

Κ λάρα Χ αντά», «Λουλούδι τής Μ ονεμπασιάς», ό  «Ο ύζος», Αύτά τά δύο πρώτα 
διαφέρουν εντελώς άπό τούς «Καημούς στό Γριπονήσι». Καί δέ φοβούμαι αυ
τή τή φορά νά κάμω λάθος, άν πώ πώς οί «Κ αημοί στό Γριπονήσι» ήσαν 
περισσότερο πεζά ποιήματα, παρά διηγήματα. 'Ό λη  τους δηλαδή ή άξία έ
στεκε πάνω στά ποιητικά τους, καί όχι στ ’ άφηγηματικά ή δραματικά τους 
στοιχεία : στό ϋφος, στή γλώσσα, στά ευρήματα, στή λυρική μουσική,-«-μά
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χωρίς δράση, χωρίς μεταπτώσεις, χωρίς περιπέτειες, χωρίς καταστροφή, πού 
μου φαίνονται συστατικά τού πεζοί λόγου απαρασάλευτα, όπως τά μέτρα για 
τή στιχουργία. Τά τέσσερα αΰτά διηγήιιατα, πού τά ώνόμασα πιό πάνω, αύτά 
μοιάζουν μέ τούς «Καημούς στό Γριπονήσι». Τά δύο π ρώ τα, είναι καθαρή ή 
ονειροπόληση, ή παλιά, ή γνώριμη, ή κλασική ονειροπόληση,—ένας πατέρας 
κΤ ένας σύζυγος ονειροπαρμένοι. Τό τρίτο, δέν βρίσκω  να πηγαίνη πολύ μα- 
κρύτερα άπό τά μεσαιωνικά τεχνάσματα τής μοιχείας, πού ό Βοκκάκιος τά- 
καμε λαοφιλή καί πασίγνωστα. Καί τό τέταρτο μ’  όλο τό a rg o t πού είναι 
περήφανα στολισμένο, γυρίζει γύρω σ ’ έναν τύπο αμετακίνητο, περισσότερο 
τύπο χρονογραφήματος, παρά διηγήματος, πού δέν έχει αυτός τίποτε άπό τό 
«Θειο τραγί», παρά είναι ενας φτωχός ανισόρροπος, άμουσα ζωγραφισμένος.

— Ά λ λ α  δέν ξεχνώ ποτέ τις είκοσι πέντε πρώτες σελίδες του βιβλίου. Τ ό 
σο πυκνά, τόσο σαφή, τόσο συνθεμένιτ πουθενά άλλου δέν υπάρχουν τά χαρα
κτηριστικά του συνόλου. "Ενα σωστό άνθρώπινο ποίημα μοναξιάς καί στοργής, 
στεγνότητας καί οίκτου, αγριότητας κοί φόβου, ένα σωστό ποίημα τό συναπάν- 
τημα τοίτο τών δυό άδερφιών κάτω άπό τή στέγη τής άδερφής, τής «άποκα- 
ιαστημένης».

Είχε μείνη μέ τό «μπ ά» ή αδερφή του. Σάν τόν είδε νά μπαίνη, δέν τόν 
¿γνώρισε" ένας αλήτης τής φάνηκε. Τ ά  δασά  του μαλλιά, τά χαράκια του μού
τρου του, εκείνη του ή στρεκλή (;) σιλουέττα, φάνταξαν στό κάδρο τής πόρτας 
σά  μιά φοβέρα πού θάμπαινε. «Μ πά, ό Γ ιάννη ς!—Ό  Γ ιάννη ς;» του κάνει, 
μάλλον σά νά ήταν τρόπος νά μήν ήταν αύτός, παρά γιατί άμφίβαλε». Τό 
πρώτο, αυθόρμητο κίνημά της είναι νά τόν ζυγώση ' μα ή οσμή του κορμιού 
του τήν κάνει ν’ άποτραβηχτή : «ήταν πιά ξένο της κρέας ή σάρκα του...» «Εϋ- 
τυχισμέιη πού θ ά  μάκραινε μιά στιγμή άπό κονιά του», το ί  φέρνει τότε νά 
φάη, τυρί καί ψωμί. «Σ ά  μιά εκδίκηση ήταν τό τρώει του... Μπρός στό βλέμ
μα της, αχ Θεέ μου! πώς έτρωγε!... Είναι κάτι πράματα πού τά κάνεις κρυ
φά, δίχως μάρτυρες... Ή  άδερφή του πήρε τά μάτια της άπ ’ αυτόν, κύτταε 
ό ξω » .— Ό  Γιάννης τρώει, μό κΡ όλο ενα ψάχνεται. Θέλει καί καπνό, κι’ ή 
καπνοσακκούλα του δέν έχει. Κι’ ή άδερφή του ι ο ί  δίνει άπ ’ τό κομμό ένα 
τσιγάρο του άντρός της...

Ό λιγόιτερο υπερρεαλιστικές οί σελίδες αύτές στό βιβλίο, παρά οί άλλες, 
δέν έχουν όμως πουθενά τις όμοιες τους. Πόση πλαστική, πόση άλήθεια, 
πόση άπόσταση άπό κάθε ρητορεία κ’ υπερβολή, πόση άνεπιτήδευιη συγκεν- 
τρωτικόιητα καί πόση άνατομία ατά πιό άπόκρυφα συναισθήματα.

— Μά οί σελίδες αυτές γρήγορα τελειώνουν κ’  ερχόμαστε στό άλλο μέρος 
τού βιβλίου, τό κυρίυΐς άντιπροσωπευτικό του. Κι’ άπ’  εδώ  καί κάτω, τό βι
βλίο γίνεται λ υ ρ ι κ ό. Δέν έχομε πιά, παρά έ ν α  π ρ ό σ ω π ο .  Καί στό 
«Θ είο Τραγί» καί σ τ ’ άλλα πού ακολουθούν. Ψυχολογία άλλων προστόπων δέν 
πρέπει νά περιμένωμε τώρα πουθενά : όλα γίνονται υποκειμενικά, όλα σ ιό  πε- 
ριθιύριο, όλα πέρνουν πιά σημασία απλώς καλλιτεχνική—γίνονται εντυπώσεις, 
παραισθήσεις, οράματα, φανταστικά σχήματα καί σκιές, όλα είναι μόνο γιά 
νά εξηγήσουν τόν κεντριτό τύπο του έργου καί τά χαρακτηριστικά του. Καί τό 
σημάδι τής μεταβολής αυτής φαίνεται κ’  εξωτερικά, μέ τήν άξαφνη μεταβολή 
σιό  πρώτο πρόσωπο πού γίνεται σ ιό  «Θείο Τραγί». «Μ ά ά ;  άφίσουμε νά τά 
διηγηθεί μοναχός του»...

— Τέσσερα πράγματα σημειιόνει λοιπόν κανείς στόν κεντρικόν αυτόν τύπο 
τών διηγηιιάτων : τή φ α ν τ α σ ί α ,  τήν ά ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ,  τήν ε υ α ι σ θ η σ ί α ,  
τόν ε ρ ω τ ι σ μ ό .  Ή  φαντασία του μέ σαστίζει. Είναι πάντα Ιντεταμένη, καί 
σέ βαθμό πού κάποτε φέρνει μονοτονίαν ή κάματο. Μά πόσο βάθος, πόση 
ποίηση ! Σπανίως άπό φιλολογικό κείμενο συνάζει κανείς τόσα άριστουργήμα- 
τα του λόγου, όσα άπ ’ εδώ. '-Ο ταχύς, ό «εν ριπή οφθαλμού» έμπρεσσιονισμός 
τών περιγραφών άστράφτει κάθε τόσο άπό ευρήματα, γιά τά όποια πολλοί 
ποιηταί

«cou su m eron t leurs jou rs  en d ’ austères études», 
όπως λέγει ό Μπωντελαίρ σ ’ ένα ποίημά του, καί άπό τά όποια όμ ω ς ήμπο- 
ρούσε κανείς νά παρατάξη εδώ  σελίδες ολόκληρες! Ή  όλη ερεθισμένη καί 
φευγαλέα άτμόσφαιρα τού κειμένου άφαιρει κάτι άπό τό περίπνευμα τών ώ-
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ραίων αυτών πραγμάτων, καί αν ήταν άλλος συγγραφεύς ό κ. Σκαρίμπας θά 
ήιιπορουσεν ίσα - ίσα νά τά διπλασιάση. Μά τά παρατρέχει έτσι, όχι γιατί δέν 
μπορεί. "Οχι. Είναι κάτι, σά νά πούμε, άκαταδεξιά, κάτι σά «νάχη άλλου τό 
νοΰ του», σάν αυτά νά μή τού φαίνονται τίποτε, σά νάρχωνται τυχαία...

Ή  άνεξαρτησία του, είν’ εκείνη ή ίδια πού άπό καιρόν ήδη άνέβασε τόν 
πλάνητα, τόν άνεμόδαρτον άτσίγγανο, άπό τήν περιοχή τής ένδειας καί τής ευ
τέλειας, στή σφαίρα  Ποιήσειυς αλλόκοτης κ’ υψηλής, ποιήσεως πού έρχεται 
άπό τις ευαγγελικές παραβολές τών πετεινών τού ουρανού καί τών κρίνων τού 
αγρού, μά πού ό Ρωμαντισμός τής έβαλε υστέρα τού Δαίμονα τά φτερά. Μέ 
τίποτε δέ θέλει νά δεθή  έξαφνα ό Γιάννης : μήτε μέ μητέρα, μήτε μέ σπίτι, 
μήτε μέ τόπο, μήτε μ’ επάγγελμα, μήτε μ’ αισθήματα. Νάλλάζη, νά φεύγη, νσ 
πηγάίνη... « Ό  κόσμος άργά' τά πράματα άφημένα στό πάει τους’ νά δημιουρ- 
γούνται οί ορίζοντες· νά γεννιέται ό χρόνος- οί τόποι, οί εποχές νά πηγαίνουνε».

Ή  ευαισθησία του πηγαίνει, πραγματικώς, ένα βήμα μακρύτερα άπό κάθε 
γνωστήν. Είχαμε σταματήσει ώ ς τό σημείο τής σκόπιμης κι’ άπατηλής π ροσω 
πίδας, τών κακών τρόπων καί τής σάτιρας πού κρύβουν τίς ασυγκράτητες πα- 
ρορμήσεις καί τά δάκρυα,— στόν Παλιάτσο, στόν Φιγκαρώ, στόν Μπωντελαίρ, 
στόν Χάμσουν, στόν Καρυωτάκη. "Ο μως, αυτός ό Γιάννης στό «Θείο Τ ραγί», 
άκόμη πιό ευαίσθητος, πιό έντρομος, αυτός δέν άρκεΐται νά φαίνεται ό ίδιος 
κακός: θέλει καί τούς άλλους κακούς. Κ άθε τι άνθρώπινο καί φιλικό τόν σα 
στίζει. Κ άθε συνεννόηση, κάθε θέρμη τόν εξαγριώνει. Ποτέ δέ βρίσκεται κα
λύτερα, παρά όταν έχει νά κάμη μέ τήν κακία, μέ τήν προστυχιά, μέ τήν πα
ρεξήγηση, μέ τή συμφορά.— «Μέ θέρισε ή ζήλεια! Νά τόν βλέπα) νά λιποθυ- 
μάη αυτός άπ’  τό φ όβο  του κ’ έγώ νά μή φοβάμαι καθόλου; νά τρέμη αυτός 
άπ’  τόν κίνδυνο κ ’ έγώ νά αίσθάνωμαι άσφάλεια ; Σάς λέω, μέ θ έρ ισ ’ ή ζή 
λεια!» Π όση λογικήν άνάλυση χρειάζονται παρόμοιες περικοπές! Καί όμως 
β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ τ ό  τ έ λ ο ς ,  υπάρχει : Είναι παντού ή ευαισθησία άναποδο- 
γυρισμένη, όξύτατος πόθος θυσίας καί μαρτυρίου, δίψα γιά εξουθένωση έξ αι
τίας άπειρης άγάπης πρός τά πάντα, έμψυχα κι’ άψυχα. Συναισθήματα πού τά 
νοιώθει κανείς,— ναί, άλλ’  όταν κατέχεται άπό κάποιαν άρρητη ευτυχία, έναν 
έρωτα  στήν άρχή του, μιά στοργή, μιάν ιδέα χριστιανικού χρέους χωρίς συ
γκεκριμένο περιεχόμενο... Δέν είναι βέβαια ζήλεια αύτό πού «θερίζει» τό Γιάν
νη καί τόν κάνει νά φανή στόν άντίπαλό του ένδοτικός. Τήν ά  γ ά π η , αυτήν 
μεταφράζει τάχα σέ ζήλεια, γιά νά τής δώ ση  έννομη θέση κι’ άποτελεσματι- 
κότητα μέσα σιόν κόσμο τών συναισθημάτων του, πού είναι γιά πάντα ό κό
σμος τής Κακίας. Τήν άγάπη δέν θ ά  τήν άφηνε ποτέ νά μπή μέσα στόν ^κό
σμον αύτόν, γιατί θ ά  τά γκρέμιζε πιά όλα σύρριζα, μά τή ζ  ή λ ε ι α — έτσι 
πρέπει νά τήν πή,— τήν άφήνει. Ό  τρόπος αυτός τού παρουσιάσματος τών 
πραγμάτων είναι τάχα τόσο άκατανόητος ;

«N e  d ites pas : «la  v ie  est un  jo y e u x  festin»

S u rtou t, ne d ites p a s :  «e lle  est m a l h e u r  s a n s  f i n ! »
C ’ est un m a u v a i s  c o u r a g e  e f ’ q u i trop  tô t  se lasse».

δέν λέγει ô Μ ωρεάς στις «Στροφ ές» ;
Ό  ερωτισμός τέλοτ (αυτό σημαίνει τό «Θ είο τραγί» στό πρώτο διήγημα) 

αναπηδά άπ’ αυτόν τόν συρφετό σά  γραμμή πρωτόγεννης ευθύτητας,— ενστι
κτώδης ερωτισμός κι’ άπερίσκεπτος, κάτι—όπως θέλει νά τόν πρραστήση ό 
συγγραφεύς— σάν άπολύιρωση επί τέλους άπό τόν λαβύρινθο κι’  άπό τό χάος, 
μανία Σατύρου, όργή τής φύσεως, ξέσπασμα άγριο μέσα στήν τυραννία αύτή 
τής αΰτοκαταδίκης. Ώ ς  τόσο, τό τελευταίο τούτο χαρακτηριστικό στά διηγήματά 
του δέν μ’ ενθουσιάζει, αυτό τό χαρακτηριστικό τού ερωτισμού. Β ρίσκω  πώς 
αρχίζει κιόλας νά γίνεται τυπικό κοί κάπως dém od é  μέσα στή σύγχρονη λο
γοτεχνία, πού πρέπει άλλοΰ πιά ν’ άναζητή «κατακλείδες» ή «καταστροφές», 
σέ σημεία άνώτερα, πνευματικώτερα, ευγενέστερα καί άλλως τε περισσότερο 
δημιουργικά. , , , , _ ,

— Έ ρ ρ ιξ α  ώ ς εδώ  μερικες σημειώσεις για μερικά μερη του βιβλίου του 
κ.. Σκαρίμπα. Ουτε ό χρόνος, οϋτε ό χώρος μοΰ επιτρέπουν νά π ροσθέσω  άλ
λα. Πρεπει ν’ άρκεσθώ  σέ όσα γενικά είπα στήν άρχή. Μά ποιός φταίει ; Είχα
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συνειθίσει νά κάνω τό resum e βιβλίων μέ 150 σελίδες τό πολύ. Ά λ λ ’  από 
πέρισυ, τά βιβλία δεν πέφτουν κάτω  άπό τις 300 ! Γιά  νά συνειθίσω  καί σέ 
τούτο, θ ά  ίτεράση κάποιο χρονικό διάστημα...

Τ Ε Λ Λ Ο Σ Α Γ Ρ Α Σ

Σ Η Μ .— “Εμεινε αρκετή συνεργασία βιβλιοκρισίας γιά τό επόμενο τεύχος. 
Σημειώνουμε τού κ. “Αγρα γιά όν »“Ιλιγγο» τού κ. Κόκκινου καί τούς « Ή -  
ρωες χωρίς Ά θ λ ο υ ς»  τού κ. Σ . Χονδροπούλου, καθώς επίσης τού ίδιου γιά τό 
βιβλίο τού κ. Καστανάκη. ’Ακόμα γιά τά βιβλία Κ οριάρου, Θ εοιοκά καί γιά ιό  
έργο τής καθηγήτριας κ. Κόττου « Ή  Λογοτεχνία στά Γυμνάσιά μας».

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ : μ α ρ α μ γ τ ο υ  , ’Α θήνα 1933.

ΓΙΩΡΓΟΥ Μ ΟΥΡΕΛΟΥ : σ τ ο χ α σ μ ο ί , φ α ν τ α σ ί ε ς , α ι σ θ ή σ ε ι ς , εκδότης Π . Β αρ- 
βαρέσας.

Τή θάλασσα, τό διάχυτο αυτό στοιχείο πού μάς υποβάλλει περσύτερο άπό 
κάθε άλλο τήν αιωνιότητα, κανένας άπ’ τούς ποιητές μας δεν τήν έτραγοΰδησε 
ξέχωρα καί συστηματικά. Ά π ό  τούς στίχους πού τής έχουν αφ ιερω θεί στή 
γλώσσα μας ώ ς τώ ρα  θυ,.άται κανείς πρόχειρα κάποια τετράστιχα τού Π ορ
φύρα καί μερικά ποιήματα τού Προβελέγγιου' άλλα δέν υπάρχει ούτε μιά συλ
λογή τής προκοπής όπου ν’ άντηχι ί άπ ’ τή μιά άκρη ώ ς τήν άλλη ό παφλα
σμός των κυμάτων ή \ά παίζει τό φ ω ς τούρανοΰ στή γαλάζια επιφάνεια. Γ ι ’ 
αύτό μπορεί κανείς νά πει πώς τά είκοσι τραγούδια αύιοΰ τού τόμου, πού έ
χουν όλα τήν έμπνευση θαλασσινή, έχουν εξασφαλίσει μαζί μέ τ’ ά 1 λα τους 
προσόνια καί τήν πρωτοτυπία τού θέματος. Ό  ποιητής όμως δέν βλέπει τή 
θάλασσα  ανεξάρτητα άπ ’ τόν άνθρωπο, δέν στέκει νά τήν παρακολουθήσει άπ ’ 
τήν άκρογιαλιά, μονάχα θεατής τής ομορφιάς καί τής παραξενιάς της" μετα- 
φέρεται μές στά καράβια πού πλέουν νύχτα μέρα πρός όλα τά σημεία τής γής, 
συμμετέχει στις περιπέτειες των βαποριών καί τών άνθρώπων των, απ οβιβάζε
ται μέ τούς ναύτες στά λιμάνια, τούς συντροφεύει στις διασκεδάσεις καί στούς 
καυγάδες των, γνωρίζει μέ μιά λέξη άπό κοντά τή ναυτική ζω ή  κι’ αυτήν προ
σπαθεί ν’ άποδιόσει στά τραγούδια του, τή ναυτική ζωή  μέ τις ποιητικές ά- 
πόψεις καί τό σκληρό πεπρωμένο της, μέ τή συγκινητική αύθορμησιά καί τις 
διαστρεμένες επιθυμίες, μέ τούς καπετάνιους καί τις δεισιδαιμονίες, μέ τις 
πόρνες καί τις παραλυσίες της. Α π ά ν ω  σιή  θάλασοα τούτη κινείται μιά κοι
νωνία ιδιόρρυθμη μέ μονοκόιιατους τύπους καί μοναδικές σκηνές. Κάθε τόσο 
περνούν άπό μπροστά μας ναυτικοί όλων των εθνικοτήτων, γυναίκες τόπων 
μακρινών, πρόσωπα καί τοπία άπ’  τή διεθνική ονοματολογία' καί τις περισ
σότερες φοςιές αύτό γίνεται μέ φυσικότητα, απλά καί άναγκαία, χωρίς τήν ε
πίδειξη τού κοσμογυρισμένου. Τά ποιήματα αύτά διαβάζουνται μ’ ευχαρίστη
ση, γιατί έχουν εξωτικό περιεχόμενο καί χαρακτήρα διηγηματικό: "Ολοι μας
αγαπούμε τά  ταξίδια σέ άγνωστες χώρες καί ή αφήγηση είναι άπ ’ τά προτι- 
μώτερα είδη ομιλίας. ’Εξόν άπ ’ αύτό αποτελούν, άπ ’ τήν πρώτη ώ ς τήν τε
λευταία σελίδα, μιά ζηλευτή ενότητα, πού είναι κι’ ετούτο μιά επί πλέον έν
δειξη γιά τήν ηίλικρινή φύση τού ποιητή τους' παρουσιάζει κάτι άπ ’ τήν άρχή 
κι’ αύτό τό ίδιο τό βγάζει, συμπληριόνοντάς το, ίσαμε τό τέλος. Μιλεί παντού 
ό ποιητής, είτε δικές του συγκινήσεις περιγράφει, εϊτ’ εκθέτει ξένα περιστα
τικά, και στις εξομολογήσεις τής άνίας του καί στήν έξιστόρηση τού δράματος 
τών άλλων, ό  εύαίσθητος δέχτης τών ψυχικών ερεθισμών πού δέν ξεχωρίζει 
τό άτομό του άπό τούς γύρω. Οί στίχοι του άπό τεχνική άποψη φαίνουνται 
άψογοι. 'Υπάρχουν όμως καί μερικές άτέλειες, άπροσεξίες, παραμελήσεις. 
Π ρώτα π ρώτα  γίνεται φανερό πώς ό  ποιητής δέν έχει μεταθέσει άκόμα όλη
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τή βαρύτητα τής τέχνης του άπάνου στή λέξη, σ ’ αυτή τή πολύτιμη καί εκδι
κητική ύλη πού μπορεί κάποτε νά έκφράσει τήν παγκόσμια ψυχή κι* άλλοτε 
νά καταντήσει ανούσια φλυαρία. Δίνει βέβαια κι’ αυτός σημασία στό μεταχείρι- 
σμα τού γλωσσικού του οργάνου, άλλά μέ τόν καιρό θά δώ σει μεγαλύτερη. 
Τιάρα τού ξεφεύγουνε λάθη εδώ  κΡ εκεί. Π αρατηρεί κανείς στούς στίχους του 
πλεονασμούς καί τό χειρότερο, κάποια ξεμυτίσματα τής καθαρεύουσας πού πρέ
πει πιά νά λείψει μιά γιά πάντα άπό τά  λογοτεχνικά κείμενα. Ά κ ό μ α  χρησι
μοποιεί άνελλιπέστατα τό άόριστο άρθρο , κι’ αύτό χτυπάει άσχημα στ’ αύτί, 
προπάντων όταν είναι, καταληχτική λέξη τού στίχου, ή χωρίζεται μέ άλλες 
άπ ’ τό ούσιαστικό του. Είναι μιά συνήθεια πού μάς ήρθε άπ ’ τά φραντσέζικα 
μαζί μέ μεταφράσεις τής κακής ώ ρας καί πού δέν τή σηκώνει ή γλώσσα μας, 
όπου τά ένας, μιά καί ένα συνηθίζουνται μόνο άμα χρειάζεται νά διαστείλου- 
με ή οπωσδήποτε νά τονίσουμε τό αριθμητικό. Σ έ κάποια πάλι μεριά μιλών
τας γιά τούς ρωμιούς πού ταξιδεύουν, τούς θέλει μέ μορφή «βασανιστική», 
ενώ χωρίς άλλο «βασανισμένη» θάταν ή κατάλληλη έκφραση. Ά λ λ ά ,  παρά τις 
βιαστικές αύτές παρατηρήσεις, τό γεγονός είναι πως έχουμε μπροστά μας μιά 
άληθινή ποιητική διάθεση πού θά εξελιχτεί μέ ίκανοποιητικώτερα άποτελέσμα- 
τα καί πού τήν εξέλιξή της τήν παρακολουθούμε καί μέσα στό ίδιο τό βιβλίο, 
όπου διαβάζουμε ποιήματα κοινά καί μέτρια καί ποιήματα πρωτότυπα καί κα- 
λοεκτελεσμένα, σχεδόν άρτια όπ ω ς τά «M al du d ép art» , « Ό  πιλότος Νάγκελ», 
« Ή  μαϊμού τού Ίνδ. ωκεανού», «“ Εχω μιά π ίπ α».'

Δέν είναι ξέρετε μικρή επιτυχία γιά έναν πρωτοφανέρωτο νέο ν’ απολυ
τρώνεται άπό τιάρα άπ’  τις επιδράσεις ιών συγγενικών του ποιητών (τού Οϋ- 
ράνη τών «Νοσταλ.γιών» επί τού προκειμένου, τόνου καινούργιου γιά τήν επο
χή του, άλλα μέ χαλαρωμένη μουσικότητα) καί νά μάς ξαφνιάζει άπό τώ ρα  μέ 
δείγματα προσωπικού ϋφουτ. Αύτή ή κατά βάθος άδιάφορη ψυχή μέ τήν 
αποφασιστικότητα καί τήν άφέλειά της, άμα πάρει βαθύτερη συνείδηση 
τού εαυτού της καί πλ,ουτίσει καλύτερα τήν πείρα της, θ ά  μάς ξαναελκύσει μ’ 
εμπνεύσεις πιό συγχρονισμένες κι’ άντρικώτερες' γιατί ή εποχή μας έχει άλλα 
ιδανικά περσότερο ώ ραΐα  καί σοβαρά άπό τά ταξίδια, πού στό κάτω κάτω δέν 
είναι τόσο γιά μ ισθωτούς άτμοπλοϊκών εταιριών όσο γιά κάποιους μπακάλη
δες πού πάνε νά ψωνίσουν κοσμοπολιτισμό...

Ό  νεαρός ποιητής πού μάς παρουσιάζει τήν προκειμένη, μέ εξαιρετική 
φιλοκαλία τυπωμένη, συλλογή, φαίνεται αρκετά πληροφορημένος γιά τό θέμ α 
του, τήν τέχνη τήν ποιητική όπως εκδηλώνεται προπάντων σέ μερικούς άπό 
τούς κορυφαίους καί όνοιιαστούς τής γαλλικής λογοτεχνίας. Οί ξένοι στίχοι πού 
προτάσσει σέ κάμποια ποιήματά του, υπογραμμένοι μέ ονόματα λαμπρά, μάς 
τόν εμφανίζουν σάν ένα μαθητή τών γάλλων μεταρωμα τικών. Ά λ λ ά  δέν είναι 
μόνο αύτοί πού μάς πληροφορούν γιά τις πρώτες σπουδές τού νέου στιχουργού' 
τό ύφος του τό ίδιο, ή δ ιάρθρω ση  τού στίχου, τό μεταχείρισμα τής ομοιοκα
ταληξίας καί κάποιες φανερές ελαστικότητες μέσα σ ’ αύτά μαρτυρούν τήν επί
δραση τή γαλλική. Τ ό  φαινόμενο έχει τήν καλή του όψη, έ;χει καί τήν ανάπο
δη. Β έβαια ένας νέος πού έρχεται σ ’ επικοινωνία μέ τό Ρεμπώ ή τό Ρίλκε ή 
τό Λαφόργκ ποτέ δέ φεύγει άπό κοντά τους ζημιωμένος, φτάνει νά μήν οδη 
γήθηκε ή νάφυγε κείθε συνοδεμένος άπ ’ τήν ξιπασιά" αι’ιιοί είν’ εκείνοι πού 
κάνουν τις θαυμαστές εφευρέσεις τού στίχου πληρώνοντας τήν καθεμιά μέ ά- 
νυπολόγιστη θυσία, άπ ’ αυτούς θά μάθουν όσοι ένδιαφέρουνται τά μυστικά 
τής τέχνης, τά  μικρά καί τά μεγάλα. “Ενας ελληνας όμ ω ς έχει υποχρέωση α 
πέναντι τής γλιάσσας πού γράφει καί τού κοινού πού τόν διαβάζει νά σπου
δάσει, πρωτύτερα ή παράλληλα, τή λογοτεχνία τού τόπου μας σέ όλη τή δια 
δρομή της καί στούς άξιολογώτερους άντιπροσώπους της, γιατί χωρίς τήν ι
στορία, χωρίς τήν πείρα δηλαδή, βαδίζει κανείς στήν τύχη, συνηθέστατα άπο- 
πλατημένος. Κατά τά άλλα ό  ποιητής τού «Στοχασμοί, φαντασίες, αισθήσεις», 
(ή τελευταία λέξη τού τίτλου φαίνεται πώς δέν έχει δικαιολογημένη θέση εκεί) 
φαίνεται πιος διαθέτει άρκετά λε ττό αισθητήριο καί πιος δέν τού λείπουν 
μουσικές στιγμές άπ’ τή ζωή  του. Κάποια άόριστη μελαγχολία έχει διαποτίσει
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τούς στίχους του, πού εδώ  κι’ εκεί τούς αλαφραίνει ολωσδιόλου ή ονειροπόλη
ση. ΟΙ καταστάσεις όμως αυτές διαγράφουνται αχνές ακόμα, τά πρόσωπα μό
λις σχηματοποιούνται, οί αφορμές μέ δυσκολία διακρίνουνται. Δέν υπάρχει αμ
φιβολία πώς ό ποιητής έβιάστηκε νά φέρει στό φώς εσωτερικά γεγονότα πού 
δέν είχαν περάσει άκόμσ την τελική κατεργασία, άναποκρυστάλλωτα καί ά
μορφα. Έ π ειτα  πέφτει καί σε μια άλλη παγίδα επιτήδεια στημένη : αντί νά 
πάρει τά δέματά  του άπό βιβλία, πράμα πού θά γινόταν αμέσως άντιληπτό 
καί θ ά  προκαλούσε μέ τό πρώτο τήν επίκριση, δέ διστάζει νά έμπνευστεΐ άπό 
μουσουργούς κι’  άπό κομμάτια τους, πού είναι κι’ αύτά έργα τέχνης, είδος βι
βλία, ζωή  κατά έναν τρόπο βιομηχανοποιημένη κι’ όχι πρώτες όλες, ανεκμετάλ
λευτα συστατικά.

Μολαταύτα, αν καί τά περισσότερα ποιήματα, δείχνουνται σάν προϊόντα 
μονάχα μελέτης, βρίσκει κανείς σ ' ορισμένα μέρη κι’ ατομικές του λεπτομέρειες, 
δείγματα δικής του εμπειρίας. Τέτοια είναι όλα σχεδόν τής τελευταίας σειράς 
τής έπιγραφόμενης «Σκίτσα», τό ποίημα ό  «Χ ορός τής φωτιάς» κι’ άλλα δυό 
μέ δεκαπεντασύλλαβους πού έχουν δέσιμο γερό. Στά «Σκίτσα» συναντά κανείς 
μερικές εικόνες άληθινό χαριτωμένες καί εκτέλεση πού αποδίνει τή μεγαλύτερη 
δυνατότητα τού ποιητή. ”Ας προσέξει όμως νά μήν επιτρέπει άπό δώ  καί πέρα 
τόσες στιχουργικές ευκολίες στόν εαυτό του καί, καθώς έχει αρκετά αναπτυγ
μένη τήν ευαισθησία του, υπάρχει ελπίδα μέ τό πέρασμά του σέ ηλικία μέ πε
ρισσότερη απόδοση κι’ απαίτηση νά παρουσιαστεί πιό μεστός καί πιό πειθαρ- 
χη μένος.

Γ. Κ Ο Τ Ζ ΙΟ Υ Λ Α Σ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

*** Έ γιναν τά αποκαλυπτήρια τού μνημείου πού μέ τήν πρωτοβουλία τής 
Μ εραρχίας τής ’Ηπείρου στήθηκε γιά τιμή τού ποιητή Μαβίλη στά υψώμα
τα τού Δρίσκου. "Ο σο κι’ άν τό μνημείο δέν άναφέρεται στό λογοτεχνικό έργο 
τού ποιητή τής Λ ήθης παρά στό στρατιωτικό είναι πάντα μιά τιμή πρός τή 
μνήμη τού λεπτού σοννεττίστα.

*** Πληροφορηθήκαμε ότι τό εκδοτικό βιβλιοπωλείο Π υρσός θ ά  έκδώσει 
γρήγορα τά έργα τού Κ αβάφη. Είταν καιρός νά μαζευτούν σέ τόμο τά ποιή
ματα τού τόσο διαλεχτού αυτού τεχνίτη πού στό ιδιόρρυθμό του ταλέντο ένώ- 
νει τόση ψυχολογία καί φιλοσοφία.

*** Ή  εταιρεία θεατρικών συγγραφέων ανάγγειλε στό 'Υπουργείο τής Π αι
δείας ότι προσεχώς θά  γίνει στήν Α θ ή ν α  πανελλ.ήνιο θεατρικό συνέδριο. Θά 
γίνει μέ τήν προστασία τού 'Υπουργού κ. Τουρκοβασίλη.

Τ ό  Ελληνικό ’Ωδείο άναγγέλει διαλέξεις απάνω στό έργο διαφόρων νεω- 
τέρων έλλήνων ποιητών. Θ ά γίνουν ομιλίες γιά τό έργο τού Γρυπάρη, τού 
Μ αλακάση, Σικελιανού, Κ αβάφη, Καρυωτάκη κλπ.

*** Στό φυλλάδιο τής 1ης Νοεμβρίου τής «Ν έας Ε στίας»  δ  συνεργάτης μας 
κ. Τέλλος “Αγρας δημοσιεύει μελέτη γιά τό έργο τού ’Αριστομένη Προβελεγ- 
γίου άναφέροντας επαινετικά τή συνέντευξη τού κ. Γ. Κοτζιούλα μέ τόν ποιη
τή δήιιοσιεμένη στό περιοδικό μας.

*** Στις σελίδες τού καινούργιου τούρκικου λογοτεχνικού περιοδικού V arlik  
("Υπαρξη) πού βγαίνει στήν “Αγκυρα συγκεντρώνονται οί καλλίτεροι τοΰρκοι 
συγγραφείς. Τό V a rlik  θά  δημοσιέψει νεοελληνικά διηγήματα μεταφρασμένα 
άπό τόν κ. A. Ν. Παπάζογλου.

*** Ή  N o u v e lle  R ev u e  F ran ça ise  έλαβε περίπου δέκα χιλιάδες ποιήματα 
(γιατί νά παραπονιούνται τά ελληνικά περιοδικά;) σταλμένα άπό ποιητές εξήν
τα έως επτά χρονώ καί διαφόρων έπαγγελιιάτων. Τό περιοδικό συμπεραίνει 
πέος όχι μονάχα δέν πέθανε ή ποίηση, παρά είναι ζωντανή καί γερή. ’Ανάμε
σα στόν κατακλυσμό αυτό τών στίχων υπάρχουν έργα συγκινητικά κι’ άποκα- 
λυπτικά. Μερικά δημοσιεύονται κάτω άπό τό γενικό τίτλο «Εικόνα τής
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ποίησης».
*** Σ τό ίδιο περιοδικό μελέτη τού A lbert T liib au d et άτάνω  στό έργο τού 

H enri Brétnond. Ό  διαλεχτός αυτός κριτικός πού συξιήτησε σπάνω στό θέμα 
τής καθαρής ποίησης μαζί του ό πεθαμένος συγγραφέας τής «Φιλολογικής 
ιστορίας τού θρησκευτικού αισθήματος στή Γαλλία», συμπεραίνει πώς «ό άν
θρω π ος αυτός (6 a bbé  Bréraond) πού τόσα έγραψε γιά τήν A n im a γίνεται έ 
τσι ολοκαύτωμα γιά κείνους πού δέ γράφουν, πού δέν μιλούν, γιά τούς σ ιω 
πηλούς τού καθαρού έρωτα, γιά τούς μυστικοπαθούς τού καθαρού. ’Επειδή έρ
χεται άπό τό δρόμο τής ιστορίας καί τής φιλολογικής κριτικής, ή ιστορία κι’ 
ή φιλολογική κριτική άγγίζονται, τροποποιούνται καί ξανακαινουριόνονται άπ’ 
αυτό τό πέρασμα. “Οχι μονωμένη άλλά σέ συμπάθεια καί σ ’ επικοινωνία μέ 
μιά όμάδα πνευμάτων, γνωρίσαμε μέ τόν Ά νρύ  Μπρεμόν τήν παρουσία καί 
τήν ενέργεια μιάς δημιουργικής κριτικής».

***Στό ίδιο μέρος κριτική τού Βαλερύ Λ αρμπώ άπάνω στό βιβλίο τού Έ -  
μερικ Φίσερ «ή Αισθητική τού Μαρσέλ Π ρούστ». Ό  ποιητής καί κριτικός κα
τόπι άπό ξαναδιάβασμα πολλών κομματιών τού Προύστ άναφερόμενων στό 
βιβλίο, συμπεραίνει πώς περισσότερο πρός τό μέρος τού Μ πωντελαίρ, τού 
Ρεμπώ, τού Φλωμπέρ, τού Λαφόργκ τού Ζίνδ κι’ άλλων, παρά πρός τό Μπέγ- 
κσον πρέπει νά στραφεί ή άναξήτηση τών άληθινών πηγών τού δυνατού αύτοΰ 
συγγραφέα.

*** Π ροσεχώς θά  εκδοθούν σέ εθνική έκδοση γιά όλες τις βιβλιοθήκες τής 
’ Ιταλίας τά έργα τού Δ ’ Ά ννούτσιο. Ό  γέρος ποιητής πού έχει περάσει τά 
εβδομήντα χρόνια κι’ έχει Ιξόν άπό τούς άλλους καί τούς τίτλους τού πρίγκη- 
πα τού Μόντε Ν ιβόζο καί τού στρατηγού τής άεροπορείας, δέ βγαίνει πιά 
άπό τό σπίτι του, διορθώ νει τά τυπογραφικά δοκίμια τών έργων του καί δ ια 
βάζει κατά προτίμηση τό έργο του «L au d e».

*** “Εφτασε τελευταία στήν ’Αθήνα διορισμένος νά διδάξει στά  άνώτερα 
’ Ιταλικά Ικπαιδευτήρια ό καθηγητής Κάρλο Μπριγκέντι βαθύς ελληνιστής πού 
γνωρίζει καλά τή νεοελληνική λογοτεχνία κι’ άγαπά τή δημοτική μσς γλώσσα. 
Ό  καθηγητής Κάρλο Μπριγκέντι έχει γράψει έργο γιά τόν ποιητή Μαβίλλη 
καί είναι γιός τού διάσηιιου ελληνιστή Έ λιζέο  Μπριγκέντι πού έχει συγγρά
ψει ίταλοελληνικό καί έλληνοϊταλικό λεξικό τής δημοτικής καί καθαρεύουσας 
μέ εισαγωγική σύντομη γραμματική τής δηιιοτικής. Ό  ίδιος μετάφρασε ιταλικά 
τόν όρκο τού Μ αρκορά καί πολλά ελληνικά ποιήιιατα. Πρότεινε καί υποστή
ριξε ή δημοτικέ) μας γλώσσα  νά γίνει διεθνική, είδος Βουλαπούκ ή ’ Εσπε
ράντο.

*** Σ τό  Π ρωτοδικείο τού Σηκουάνα θά  δικαστεί ή άγωγή πού κίνησε ή Αύ 
γούστα Δελπόρτ κληρονόμος κ αθώ ς παρουσιάζεται τής Μ ατθίλδας Δελπόρτ 
χωρισμένης συζύγου τού ποιητή Βερλαίν εναντίον τού Φρανσουά Π ονσώ  γιά 
τό βιβλίο του « Ό  Βερλαίν όπως υπ ή ρξε» .'Η  Αόγούστσ. Δελπόρτ ζητά άποζημίω- 
ση άπό τόν εκδότη καί τό συγγραφέα τού βιβλίου επειδή τό σύνταξε βασισμέ
νος σέ στοιχεία παρμένα άπό τις άνέκδοτες άναμνήσεις τής μακαοίτισοας συ
ζύγου τού Βερλαίν χωρίς τήν εξουσιοδότηση τών· κληρονόμων. 'I I  κ. Δελπόρτ 
προσθέτει ότι ό Φρανσουά Π ονσώ δέ φροντίζει στό βιβλίο του έκθέτοντας τά 
γεγονότα τής συζυγικής ζω ή ς τού ποιητή νά τά χρωματίσει μέ τόν τρόπο πού 
τόκαμε ή γυναίκα τού ποιητή καί ή οποία μ’ όλα πού έγιναν τόν άγάπησε 
βαθειά.

*** Νέος βιβλιοπωλικός οργανισμός ιδρύθηκε στήν ’Αγγλία ή «N ational 
C en tra l L ib ra ry ». Σκοπός της νά προμηθεύει βιβλία πού δέ βρίσκονται στις 
βιβλιοθήκες καί στις άποθήκες. Τά βιβλία ζητιούνται άκόμα κι’  άπό τις ιδιω 
τικές βιβλιοθήκες. Σ ’  ένα χρόνο δόθηκαν εξήντα χιλιάδες τόμοι, άκόμα καί 
κάποιο βιβλίο τού 1595 σπανιώτατο.

*** Έ κδόθηκε νέο βιβλίο coô Π. Ίστράτι «B ureau  de P lacem ent».
*** Τά δυό άνέκδοτα ποιήματα τού Μίνου Ζ ώ ιου  μάς παραχωρήθηκαν άπό 

τόν διηγηματογράφο καί συνεργάτη μας κ. Ναπ. Π απαγεωργίου.
*** Στό Δημοτικό Θ έατρο τής πόλης μας ό αύτοδίδακτος νέος σκιτσογράφος 

κ. I. Ζωγράφ ος εκθέτει συγκεντρωμένα τά προϊόντα τής τέχνης του. Μ ιά επί
σκεψη μάς έπεισε ότι πρόκειται γιά ένα νεοφανέρωτο γερό ταλέντο πού ά-
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σφαλώς θό παρουσιάσει μέ τόν καιρό έργα άρτια καί συγχρονισμένα. Ό  ευ
γενικός αυτός νέος καθώς είδαμε ταπεινά ανεβαίνει τόν ανηφορικό δρόμο τής 
Τέχνης εξετάζοντας επίμονα τά θέματά του ψυχολογώντας τα καί καιαβάλοντας 
κάθε προσπάθεια γιά μεγαλύτερη επιτυχία.Ξεχωρίζουμε άπ’τό σύνολο τών εκθε
μάτων τούς πλανόδιους Πειραιώτικους τύπους πού ή γραμμή του έχει άποδιύσει 
σ ’ αυτούς δλη τήν ιδιορρυθμία τους.

ΒΙΒΛΙΑ Π Ο Υ ΛΑΒΑΜΕ :

Ε Λ ΙΣ Α ΙΟ Υ  ΓΙΑ Ν ΙΔΗ  : «Ο ικοδόμοι καί ’Εμπρηστές» (ή ή εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση καί ή έκθεση τής επιτροπείας). ’Έ κδοση περιοδ. « Ό  Κύκλος» 
’Αθήνα 1933.

Γ. Κ. Σ Τ Α Μ Π Ο Λ Η : «ΙΙερί τής ’Αναπροσαρμογής» τού κρατικού λαχείου. 
(Μελέτη).

Θ ΑΝ Ο Υ Μ Ε Τ Α Ξ Α : «Τραγούδια στή καλλή μου» (Ποιήματα).
ΓΙΑ Ν Ν Η  Φ ΔΙΑ ΣΙΟ Υ  : «Ποιητικές Δοξαριές» (Ποιήματα).
ΓΙΑ Ν Ν Η  Κ Ο Υ Γ ΙΟ Υ Λ Η  : « 'Η  "Απειρη Στιγμή» (Π οιήματα). ’Έ κδοση

«Χρονικών».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

«Σ Η Μ Ε Ρ Α » (Μηνιαία έκδοση).
«Ν Ε Ο Ι» (Μηνιάτικο Λογοτεχνικό Περιοδικό) Καβάλλα.
«ΝΕΑΝ. Ψ ΥΧΗ » (Μην. περιοδικό τής ΧΑΝ ).
’Εφημερίδες. «Τ ά  Γράμματα τής Λακωνίας» ιι'Η Κυνουρία».

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ :

Ν. Κοχλ.  Σ  ύμφωνα μέ τήν ηλικία σας τά τραγούδια σας είναι καλά. 
Διαβάστε καί προσέξετε τούς νέους δρόμους πολιτισμού και αισθητικής πού 
άνοιξαν δυο τρεις σύγχρονοι δυνατοί έΆ ηνες ποιητές. Μέσα σ ’ αυτούς βέ
βαια κι’ ό Κ αβάφης. Μή βιάζεστε νά δημοσιεύσετε. Καλύτερα νά έμφανισθήτε 
μέ πιό άρτια πράματα. Θ. Μ εταξ.  Ευχαριστούμε. Τεύχη σας έστάλησαν. Π ερι
μένουμε συνδρομή σας. Γιάν. Φλιασ. ’Αθήνας. Κατάλληλα γιά λαϊκά περιο
δικά. Προσέξετε στήν βαθύτητα τών πρωτοποριακών ξένων ποιητών. Έ ά ν  δέν 
γνωρίζετε ξένες γλούσσες διαβάστε μερικούς άξιοπρόσεχτους δικούς μας. Τ. 
Λ  ώραν.  Μεσολόγγι. Σ ω στά  τά γραφόμενά σας. ’Αλλά καί γιά σάς τά ίδια  έ
χουμε \ά πούμε. Κ .  Π .  ’Αθήνας. Πήραμε τό διήγημά σας. Δέν Ικανοποιεί τόν 
αναγνώστη. Τό θέμα σας κοινό κι’ ή φράση σας αδούλευτη. Άγιυνίζεσθε νά 
πήτε λόγια πολλά, νά ξαφνιάσετε καί αδιαφορείτε γιά τήν ουσία. Στι ΐλτε κάτι 
καλύτερο. Εύαγ. Τ ζω ρτζ .  Ά γρίνιον. Δέν μάς ικανοποίησε. Στείλτε άλλο μέ 
περιεχόμενο. νΟχι κοινοτυπίες. Σ άς παρακαλούμε νά προσέχετε στό ταχ. τέλος 
γιατί πληρούσαμε πρόστιμο γιά τήν παραλαβή τής επιστολής σας. Μ . Λ υγ ιζ .  
Π ροσπαθείτε νά κάνετε ρεαλιστική ποίηση μά φαίνεστε πώς δέν κατέχετε τό 
είδος. Ε ύ& . Καραδ. "Οχι μέ ενδιαφέρον. Θ ά προτιμούσαμε κάτι πιό καλό. 
Γ . Βαλετ.  ’Αθήνα. Μέ πολλή ευχαρίστηση διαβάσαμε τό γράμμα σας. Είναι 
άξιο γιά ένα νέο μελετημένο μ’  ευγενικά αισθήματα. Γιά τά εκατοντάχρονα 
τού Βερναρδάκη συστήθηκε επιτροπή στή Μιτυλήνη ποί θά  φροντίσει νά γί
νουν οί πρεπούμενες τελετές. Έ μ εΐς  δέν μπορούμε νά πάρουμε καμιά πρωτο
βουλία. Γ . Κανελ.  ’Αθήνα. Τό έργο σας δέν είναι τόσο άμεμπτο τεχνικώς όσο 
τό νομίζετε. Μερικά κοιιμάτια μονάχα. ”Αν διαλέξουμε θά σχηματιστεί ένα 
σχετικέ/, μικρό μέρος. Τί νά κάμουμε ;


