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Λίγα αντίτυπα εμει,ναν άπό τή Συλλογή Διηγημάτων

!ΗΡΩΕΣ JCQPIΣ ΒΘΛΟΥΣ
Τ Ο Υ  Σ. ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΑΟΥ )

Έχουν συγκεντρωθεί στό κατάστημα του έκδοτη κ. Π. Βαρ- 
βαρέσου Σωκράτους 37 (Πειραιευς) και πωλοΰνται μέ έκπτω

ση 20 ο]ο δρχ. 12.—

Γιά τους συνδρομητές τοΰ «ΡΥΘΜΟΥ» μέ έκπτωση 30 ο]ο
Δρχ. 10.—

Μ φ Χ ·™  ;Μ£·'
VT rn- ■ J '

/ίΑ τ.,Χ'ί· ν'

Ε Ι Δ Υ Λ Λ Ι Ο

Α πόψ ε μέ τήν δρεξή της 
δέν τρώγει. Στέκει, άναμ ασσα ... 
Ά π ό  τά στρείδια, τά μισά 
τ ’ άφησε, ούδ’ ήπιε τό κρασί της.

Ή  γαρδένια μοσκομορίζει 
στά  φλυτσάνια τά χρυσαφιά.
’Ώ ,μά  άπ ’ τούς δυό τους ποιόν πλουτί 
τό ξέρει, τέτοια συντροφιά... (ζε

Τηνέ ρωτα, τηνέ μαλλώνει 
—κ’ είναι τά πάντα π αρακάλια .— 
Άφαιρεμένη, ώς ναναι μόνη, 
τ̂  άτεχνα δάχτυλα μελώνει 
μέ τ’ .άκριβά τά πορτοκάλλια...

Καί στέκει, καί τήν περιτρέχει· 
μέ άκραν άφή τηνέ φιλεί, 
μά άκόμα πιότερο, τήν έχει 
στή μνήμη μέσα— πού άνελεΐ 
κι5 ά χ ! νά φυλάξη δέ βολεί...

Σάν τήν άγγίζη στά  μαλλιά 
τρέμει, ή στά  γόνατα, μά άκόμα 
— νά μή μυρίσουν ξένο στόμ α — 
πιότερο τρέμει τά φιλιά !

Μ όνο ό πικρός καημός του πέφτει 
πάνω σ ’ αύτό, τό άντικρυνό 
■παιδί τών δεκαοχτώ χρονώ, 
πού πρόσμενε άπ ’ τό δειλινό 
πάνω άκκουμπώντας στόν καθρέφτη.

Μά έρωτας μ’ άλλους, πυρετός 
άς τηνέ δένει κι’ άπιστία...
Έ χει τή χάρη του κι’ αύτός : 
μ’ αύτόν τή δένει ή άμαρτία...

Κι’ δμως.,.σάν , κάθε τόσο, σέρνη 
ό άγέρας φώτα καί βροχή 
ά π ’ έξω ,— σάν ό νους του φέρνη 
τή νύχτα πού είναι στήν άρχή, 
καί άλλη βδομάδα  μοναχή,

τούς δυό κροτάφους της νά κλείση 
τόν πιάνει μίσος ξαφνικό— 
σάν δργανο σπαραχτικό 
μέ τά χέρια νά τή ζουλήση.

ΤΕ Λ Λ Ο Σ Α Γ Ρ Α Σ

Ο ΚΤ Ω Β Ρ Η Σ  ΤΟΥ 1 9 3 3 ,  ΧΡΟΝ. 2  ΦΥΛ. 2
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ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΩΟ

Στο τέταρτο πάτωμα, μπροστά στήν πόρτα τοΰ υπερώου τής 
«Νέας Σκηνής» :

— Είναι νωρ'ις ακόμα παιδί μου. ’Ακόμα δεν άναψαν τά φώτα. 
Τί θά κάνεις από τώρα ; Έφτάμιση μόλις χτύπησε. Το υπερώο δ ’ 
ανοίξει στις οχτώ.

Τό παιδί δεν ήθελε ν’ ακούσει.
— ’Άφησέ με, σέ παρακαλώ. Θέλω νά κάτσω έκεΐ πού μ’ αρέ

σει. Στις οχτώ θά πιάσουνε τις καλές θέσεις Νά, πάρε καί μια εφη
μερίδα κι’ άσε με.

— Θά κάτσεις σκοτεινά. Δέ θ ’ ανάψω από τώρα τά φώτα.
— Θά κάτσω σκοτεινά.

♦ **
Τό παιδί— ό νέος καλλίτερα νά λέμε, γιατί ήτανε ένα εικοσάχρο

νο παιδί πού καλοφοροΰσε ακόμη, έστω καί τριμένο λιγάκι, τό πα
νωφόρι τής έφηβίας—ό νέος λοιπόν, προχώρησε ψηλαφητά στο πέ
ταλο τοΰ ύπερά)ου πού τοΰ ήτανε απ’ άλλες φορές αρκετά γνωστή 
ή τοπογραφία του γιά νά ταξιδεύει καί μέ σκοτάδι σ ’ αυτήν— ό 
νέος λοιπόν, βρήκε τη θέση του καί κάθησε, οπλισμένος μ’ δλη την 
υπομονή πού χρειάζουνταν γιά την έλευση τοΰ φωτός— τά θέατρα 
έ'χουν ανατολές άντιστρόφως ανάλογες μέ τις ανατολές τοΰ ήλιου— 
καί γιά τό άνοιγμα τής σκηνής, πού θά γινόταν ακριβώς μετά δυό 
βραδυκίνητες παχύσαρκες ώρες.

’Έρριξε μιά ματιά κάτω στή σάλλα. ’Ήτανε σκοτεινά. Κ ’ ή μα
τιά του αυτή κατέβηκε δύσκολη καί αργή, μέ πολλούς σταθμούς καί 
λοξοδρομίες, σά νάπεφτε ένα τόσο δά φτερουδάκι, άπ’ τό υπερώο 
στή σάλλα, ένα τόσο δά φτερουδάκι χαζό, βαγαπόντικο καί περίερ
γο, πού έννοοΰσε νά σεργιανίσει τά πάντα πριν φτάσει στο τέρμα 
τής σιγανής πτώσης.

"Ενα φώς άνοιξε κάτω στή σάλλα, ένα φώς σέ μιά γωνιά, έτοι- 
ιιοθάνατο, πού κολυμπούσε απελπισμένα μέσα στή θάλασσα τοΰ 
σκοταδιού. Σέ λίγο κάτι άλλα μικρά τρέξανε σέ βοήθεια. Ή  σκηνή 
άρχισε νά φιλτράρει άπ’ τις άκρες τής αυλαίας λίγο φώς «έν λιπο- 
ταξίφ» κι’ ή σάλα μέ σειρές τά καθίσματα ξεχώρισε κάτω σά μεγάλο 
κοιμισμένο στρατόπεδο.

’Έτσι καθώς ό πρώτος κάτοικος τοΰ υπερώου έκοίταζε, φαντά- 
σθηκε πώς καθένα άπ’ αυτά τά άναίσθητα καθίσματα τοΰ πετοΰσε 
καί την άναιδέστατη φράση : Κύριε, άδικα περιμένετε, δέν θ ’ άρχί- 
σει άπόψε ή παράσταση.

Ετοιμαζότανε ν’ άπαντήσει κατάλληλα καί νά φτύσει μάλιστα 
προς τά κάτω «εκ τοΰ άσφαλοΰς»—αυτή ή επιθυμία τοΰ ήρθε πολύ 
ζωηρή— δταν, άπ ’ τή σκηνή μέσα, άκούστηκε ένας ιθόρυβος πού έ
δινε την άπάντηση κι’ έβαζε τά πράγματα στή θέση τους. 'Ο θόρυ
βος άφοροΰσε καί τά πράγματα τής σκηνής πού έμπαιναν κι’ αυτά
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στή θέση τους, πού εννοούσαν νά πειθαρχήσουν άφοΰ κάνουν τον 
πιο άτακτο θόρυβο, τήν άδιοργάνιοτη οχλαγωγία πού κάνουν οί φοι
τητές πριν ό καθηγητής έμπει στήν τάξη. Κάτι καρφώματα— ντράκ ! 
τό πέσιμο τοΰ σφυριού στά ξύλα, κάτι φωνές ύστερα: «.. Τό πρώτο 
πανώ λίγο πιο μέσα...εδώ λείπουνε τρεις άμποΰλες κόκκινες...δέν 
προσέχεις ποτέ σου εσύ...δοκιμάστε αν χτυπά τό κουδούνι τοΰ τηλέ- 
φωνου...» καί επί τέλους νά, τά φώτα τοΰ υπερώου άναψαν σάν 
ωραία νεανική έκπληξη !

Ό  χ'πάλληλος τοΰ θεάτρου, εκείνος πού τον άφησε νά μπει 
πέρνοντας τήν εφημερίδα, τον κοίταξε άντίκρυ άπ’ τήν είσοδο καί 
χαμογέλασε. Σά νάλεγε τό χαμόγελό του: « Έ ! παλληκάρι μου, δλα 
έρχουνται σ’ αυτόν τόν κόσμο, μόνο πού θέλουν τήν ώρα τους...»

’Ακριβώς εκείνη τή στιγμή μπήκε στό υπερώο μιά νέα γυναίκα. 
"Ρίνα κορίτσι ψιλόλιγνο με τό σκουφάκι του, πού— μή χειρότερα— 
σά νά μήν ήτανε δλα τά καθίσματα δικά του, ήρθε καί κάθησε σχε
δόν πλάϊ του. "Υστερα, πίσω της μπήκαν τρεις άλλοι καί κατόπι 
άλλοι πολλοί γιά νά καλύψουνε τήν άμηχανία τοΰ κοριτσιού νά κά
θεται πλάϊ του καί τήν άπορία τή δική του νά τή βλέπει,

Καί τώρα ορίστε μας, ορίστε άπροσεξίες !
’Έπιασε νά βγάλει τό σκουφάκι της καί νά τ’  άφίσει μπροστά 

τη ,̂ στήν άκρη τοΰ παραπέτου, πήγε νά τινάξει τό κεφάλι της σάν 
ευχαριστημένο ζώο καί νά τουφάρει μέ τά δάχτυλα τά μαλλιά της... 
Όρίστε άπροσεξίες! σκούντηξε μέ τόν άγκώνα της τό σκουφάκι καί 
τόρριξε στή σάλλα... Οί άντικρυνοί γελάσανε βλέποντας τό ταλαί
πωρο σκουφάκι νά πέφτει καί νά κάθεται σ’ ένα βελουδένιο κάθι
σμα τής πλατείας, ένας μάλιστα πέταξε καί μιά εξυπνάδα: «Τό κεφά
λι της είναι στή σάλλα, ειπε, γι’ αυτό καί τήν άφησε...»

Τό κορίτσι κοίταζε'άπό πάνω, όπως θάκανε άν ήταν σέ βαπόρι 
καί τό σκουφί της έπεφτε στή θάλασσα. ’Έγινε κατακόκκινο. Ό  
νέος σηκώθηκε.

— Πάγω νά τό φέρω, είπε.
Σέ λίγο τόν είδανε νά τρέχει, ν’ αρπάζει τό μικρούτσικο πραμα- 

τάκι πού στρώθηκε σέ μιά καλή έδρα τής πλατείας χωρίς είσητήριο 
καί νά γυρίζει πάλι τρεχάτος.

— Ευχαριστώ, είπε τό κορίτσι κι’ άφοΰ βόλεψε προσεχτικά καί 
σίγουρα τό σκουφάκι του, κοίταξε γιά μιά στιγμή τή μοναδική θέση 
πού τούς χώριζε:

— ’ Ελάτε εσείς, γιά νά μήν έρθει κανένας άλλος καί μάς χωρίσει.
Πάνω κάτω τό ίδιο είχε σκεφθεΐ κι’ εκείνος. Μετατοπίστηκε

νοιώθοντας τήν καινούργια του θέση πιο ζεστή κι’ άναπαυτικώτερη.. 
’Επί τέλους θά μπορούσε νά πει κανείς καί δυό λόγια ως πού ν’ άρ- 
χίσει ή παράσταση. ’Άρχισε τό κορίτσι :

— Είναι τίποτε καλό αυτό πού παίζουν άπόψε;
— Θά δούμε. Οί πρωινές εφημερίδες έγραφαν πώς έχτές τό βρά

δι χάλασε κόσμο. Στις βραδινές διάβασα πώς δλη ή πλατεία πιάστη
κε άπό νωρίς γι’ άπόψε.

— ’Ά , έτσι; τις διαβάζετε δλες τις εφημερίδες εσείς;
— Τις διαβάζω. Τις διαβάζω καί τις πουλώ. Είμαι έφημεριδο-
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πώλης.
— Βγαίνουν λεφτά από εφημερίδες, τά βγάζεις πέρα ;
— Μια χαρά. Την έμαθα βλέπεις τη δουλειά. Πελατεία ρολόι. 

ΓΙρέπει να ξαίρεις δμως και τά καπρίτσια τους. Καί δεν είναι ένα 
καί δυό : "Εχω κάποιον πού μόλις τού δίνω το φύλλο, πριν τ’ ανοί
ξει, μέ ρωτάει : Που στάθηκαν οί «ηλεκτρικές ;» Έ γώ  πρέπει νάχω 
κοιτάξη κάθε φορά από πριν τη στήλη τού χρηματιστηρίου καί νά 
του πω τό κλείσιμο. ’Έχει μετοχές τής ’Ηλεκτρικής Εταιρείας ό 
άνθρωπος. Ά ν  είνε ευχαριστημένος άπ’ την απάντησή μου δεν 
πέρνει ποτέ ρέστα. Μόνο πού δέ στάθηκε ακόμη βολετό νά καταλά
βω μέ ποιόν αριθμό μπορεί νά μένει πάντα ευχαριστημένος. Στη 
νοικοκυρά μου δέν πληρώνω ποτέ πλυστικά γιατί ή γριά αγαπάει 
τά πολιτικά, μόνο πού δέν ξαίρει από γράμματα. Τής λέω γιά τ ’ ά
πλυτα τού 'Υπουργείου καί μοΰ δίνει πλυμένα καί σιδερωμένα τά 
ρούχα μου...’Έκανα κι’ από σχολειό, μόνο πού δέν έρχουμαι στίς 
στενές δουλειές. Ή  δουλειά μ’ αρέσει νάχει τρεχάλα. Στη στεναχώ
ρια καί στά κλειστά δέν έρχουμαι. Έσύ τί κάνεις ;

— Σερβίρω χαρτί. Δουλεύω σ ’ έ'να χαρτοπωλείο. Ξαίρω κ’ έγώ 
άπ’ τή δουλειά. Μόλις δά> τον πελάτη καταλαβαίνω τί χαρτί καί φά- 
κελλα τού χρειάζουνται. ’Έχουμε κάτι πελάτισσες πού πληρώνουνε 
γιά έ'να κουτί χαρτιά, όσα θά πλήρωνε ένας άλλος γιά νάχη γιά 
γράμματα νά στέλνει τό χρόνο όλάκαιρο.

— Οί γέροι σου τί κάνουν ;
— Δέν έχω.
— Οΰτ’ έγώ.
’ Εκείνη τή στιγμή κοίταξε τό χέρι του.
— Ξαίρεις έχει κι’ ή δουλειά μου τ’ άνάποδά της. Πρίστηκε τό 

δεξί μου χέρι...’Απ’ τό κρύο...
Τά φώτα άναψαν δλα στή σάλλα καί στή μέση 6 μεγάλος πο

λυέλαιος. 'Η  «σνομπαρία φτάνει» φιόναξε κάποιος παραπλάϊ. 'II 
πλατεία άρχισε νά γεμίζει. Κυρίες έμπαιναν μέ ζιμπελίνες πού σκέ
παζαν μέ τά κρύα τους χιόνια τά άπολιθωμένα τους νειάτα, από πί
σω τους κύριοι μέ τό πένθος τού σμόκιν πού κλαίει πάντα γιά μιά 
χαμένη κι’  αγύριστη ευτυχία. Κάτι διαμαντικά στά θεωρεία, λάμπα
ν ε γρήγορα σά στιγμιαία πάθη. Πέτρες ταλαίπωρες έκπατρισμένες ! 
’Απ’ τό Τράνσβαλ στο ’Άμστερνταμ, ή τυραννία τής κατεργασίας, 
κατόπι έγκάθειρξη στήν απρόσβλητη φυλακή ενός χρηματοκιβωτίου 
ή στήν άρρωστη σέρα μιας βιτρίνας, ύστερα μεσάζοντες τις πιο πολ
λές φορές γιά τήν έξαγορά μιας ασχήμιας ή νόμισμα γιά τό πούλη
μα κάποιου πόθου... Κανείς δέ θά μάθη ποτέ άν οί γυναίκες πη
γαίνουν στο θέατρο γιά νά δούνε τό έργο ή γιά νά δούνε οί άλλοι 
τά διαμαντικά τους....

Ή  ώρα πλησίαζε. Οί ταξιθέτες κάτω μαρτυρούσανε στο Γολγο
θά μιας παλιάς συνήθειας πολιτογραφημένης στή χρυσή βίβλο τού 
καλού κόσμου: Αυτού πού κάνει τή μεγάλη παραχώρηση νάρχεται 
τήν ύστατη στιγμή άν οχι αφού σηκωθή ή αυλαία. ’Ίσως θάπρεπε, 
στήν αρχή κάθε έργου, νά μιλούσαν οί ηθοποιοί γιά τον καιρό ή γιά
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τήν οικονομική κρίση καί κατόπι, αφού γεμίσουν τά θεωρεία νά 
μπαίνουν στο θέματους....

Ό  νέος κοίταζε τώρα κατάματα τό πλαϊνό του κορίτσι. Είχε 
έναν τόνο τό πρόσωπό της, έναν αέρα πού φώναζε πάντα: Παρών, 
εδώ είμαι.... Νά μπορούσε κανείς, δποτε τό ζητούσε, νάκουε πάντα 
ένα τέτοιο «παρών». Αυτά σκεπτότανε. ’Ήτανε παστρικό αυτό τό 
κορίτσι. Καί τά μάτια του παστρικά κι’ ή γιαλάδα τους φεγγερή καί 
τό χρώμα στά χείλια της ήτανε παστρικό.— μά τό θεό, πόσες φορές, 
κοιτάζοντας αλλού, τού φάνηκε βριόμικο αυτό τό χρώμα σάν καμω
μένο από πηχτό αίμα, ουφ!— μά τό δικό της τό χρώμα ήτανε από 
κάτι γλυκό καμωμένο, ένα γλυκό πού ήθελαν νά τ’ αγγίξουν τά χεί
λια του :

— Πώς σέ λένε ;
— Δάνα.
— Τί δνομα είν’ αυτό ;
— Δανάη. Ή  μάννα μου μέ φώναζε Δάνα κι’ έμεινα Δάνα. 

’ Εσένα;
— Άλέξη.
Τοίρα τελείωσαν τά ψέματα. Τό κύμβαλο τής σκηνής χτύπησε 

πρώτη, δεύτερη καί μιά τρίτη ύστερα, χτύπημα θανάσιμο τό τελευ
ταίο γιά ν’ αποτελειώσει τό δράκο τής φλυαρίας πού οργίαζε στή 
σάλλα.

'Η  αυλαία σηκώθηκε μέ τήν πρωταγιονίστρια επί σκηνής, τή γυ
ναίκα πού σέ τρεις ώρες μέσα θά περνούσε μέ μαθηματική ακρίβεια 
άπ’ τις φάσεις ενός μεγάλου έρωτα.

— Σ ’ αρέσει; είπε τό κορίτσι.
— Στή φωτογραφία της είναι πιο δμορφη.
— ΓΙοία φωτογραφία ;
— Στήν εφημερίδα.... Σώπα τώρα.
— Καλά.
Στριμώχθηκε πλάι του ευχαριστημένη πού τής τώπε αυτό τό 

«σώπα» σά διαταγή καί χορταίνοντας τήν ηδονή νά υπακούσει.
Εκείνος πρόσεχε τά λόγια τών ηθοποιών μά μέσα του υποσυ

νείδητα γύριζε πάλι τή φράση: «Παστρικά* δλα παστρικά». ’Έρ-
χουνταν επικουρία στο υποσυνείδητο μιά αναπνοή πού χλίαινε τό 
μάγουλό του, ή καθαρή της αναπνοή, από καθαρά σπλάχνα.

’Έτσι, γιά αρκετή ώρα. "Υστερα έπεσε ή αυλαία. Χειροκροτή
ματα. Άρχισε νά χτυπά δυνατά τά χέρια του. ’Έτσι γιά νά ξεσπά
σει. Μά γρήγορα σταμάτησε καί κοίταξε τό πρισμένο του χέρι.

— Σέ πονεΐ τό χέρι σου ; ρώτηξε τό κορίτσι.
— Ναί, τώρα πού χτύπησα.
— Νά τό βάλης σέ ζεστή σαπουνάδα. Λένε πώς κάνει καλό.
— Θά δοκιμάσω.... Άκουσε, πάγοι νά πιώ ένα τσιγάρο έξω, έρ

χεσαι μαζί μου ;
Βγήκανε έξω. Παύση γιά λίγο. "Υστερα:
— Μόνη σου ήρθες στο θέατρο;
— Ναί, έσύ;
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— Κι’ εγώ.
— Κι’ εσύ μόνος σου ήρθες ;
— Πώς ήθελες νάρθω ;
— Κι* εγώ πώς ήθελες νάρθω ;
— Κάθεσαι κοντά;
— Ναί, κοντά. Μέ τό 11 τό τράμ....
— Πόσο χρονώ είσαι ; τη ρώτηξε.
— Δεκαενιά, Έ σ ΰ ;
— Εικοσιένα.... Ξέρεις τι λέω....
— Τί;
Τό κουδούνι χτυπούσε για τή δεύτερη πράξη,
— Τ ί ; ξαναειπε τό κορίτσι
— Θά σού πώ ύστερα.
Ή  δεύτερη πράξη τελείωσε πολύ αργά γιατί βιαζότανε κι* οί δυο, 

εκείνος για νά μιλήσει, εκείνη για ν’ ακούσει.
’Έ ξω  πάλι για τσιγάρο. Την πήρε σέ μια γωνία:
— Ξέρεις τί θά σούλεγα;.... ’’Ερχεσαι απόψε σπίτι μου;
—  Έρχουμαι (τό κορίτσι απάντησε αμέσως καί αδίσταχτα).

, — Για πάντα. Ν’ άφίσεις την κάμαρη σου καί νάρθεις νά καθή-
σουμε μαζί.

— ’Έρχουμαι. Θά μ’ άφίσεις μόνο νά δουλεύω.
— Θά σ’ άφίσω.... ’Έχεις πολλά πράματα:
— Έ ν α  κρεβάτι.... ένα τραπέζι.... μια ντουλάπα καί κάτι άλλα 

μικρά... Έ χω  κι’ ενα ωραίο σκέπασμα γιά τοίχο, τής μάννας μου 
ήτανε.

— "Ολα ή κάμαρη μου δε θά τά πάρει.
— Μά θά τ’ άφήσω τό κρεββάτι.,.καί τό τραπέζι άν θέλεις.
—■ Νά τ ’ άφήσης... Μάς έρχουνται παραπάνω...ΙΙές μου, αλή

θεια, κοιμήθηκες άλλες φορές μέ κανένα;
— "Οχι. (κι’ αύτό εϊτανε αδίσταχτο καί ζωντανό).
— Μέ μένα γιατί έρχεσαι;
— Γιατί έτσι θέλω. Είσαι δ’πως θελω. Είμαι βέβαιη πως εσύ δέ 

θά μού πεις ποτέ ψέματα. 'Ύστερα, νά μη λές στη γρηά πολιτικά 
γιά νά φροντίζει τά ρούχα σου. Λίγο πολύ εγώ ξαίρω άπ’ αυτά. Καί 
τό χέρι σου δέ θά τό βάλεις εσύ ποτέ στη σαπουνάδα αν δέν την 
εύρεις έτοιμη...Κοίταξε δώ ένα χέρι, τόσο δ ά ! καί κάθεσαι ακόμα 
καί τό καμαρώνεις... ’Άνοιξε κι’ όλα, εδώ στο δάχτυλο... Νά γίνει 
καί γάγγραινα καί νά στο κόψουνε 1 Τί, θαρρείς πού θέλει πολύ γιά 
νά κοπεί ένα χέρι ;... Κ’ ύστερα, μέσα πού μέ είπες νά σωπάσω, ξέ
ρεις εκείνο μ’ άρεσε έτσι πού τό είπες...

Κουδούνι γιά την τελευταία πράξη. Πήγανε στη θέση τους.
Ό  Άλέξης πήρε μια βαθειά αναπνοή καί κάθησε. ’Άκουγε μη

χανικά τώρα :
« ’Αγαπητέ μου βαρώνε, κι’ άν ζούσατε ακόμα εβδομήντα χρόνια, 

είναι ζήτημα αν πετυχαίνατε τόν έρωτα αυτόν πού ζητάτε... ’ Αγαπη
τέ μου βαρώνε, μιά γυναίκα δίνεται πάντα ύστερα από έναν ακριβή 
υπολογισμό...»

=  ΡΥΘΜΟΣ

Τά λόγια αυτά φ έραν ε  κάποιο ψίθυρο στη σάλα κι’  ένα φρουφρού 
ε λ α φ ρ ιά ς  μετακινήσεως. Τό υπερώο προσπαθούσε νά καταλάβει καί
σώπαινε

'Ύστερα από λίγο, ή πρωταγωνίστρια:
«...Πλανεύτηκα... γελάστηκα... ανέβηκα τά σκαλοπάτια τού με

γάλου κόσμου γιά νά συναντήσω τά μικρά του αισθήματα... κι’  άφη
σα έναν κόσμο δικό μου. φτωχό, πού δέν είχε οικόσημα... μονάχα 
μιά καρδιά είχε... παντού μιά καρδιά... τό απλό οικόσημο μιας καρ
διάς».— Λυγμοί.

Τό υπερώο χειροκροτούσε. 'Ένα μπουκετάκι βιολέτες πετάχτηκε 
κ’ έπεσε στή σκηνή σά μαύρο τρομαγμένο πουλάκι, ενώ οί θεαταί 
τής πλατείας σήκωναν γιά ένα λεπτό μέ άγανάχτηση τό κεφάλι τους 
προς τά πάνω.

Ό  Άλέξης άλλα έβλεπε καί άλλα σκεπτότανε... Εκείνο τό σκέ
πασμα πού είπε, μπορούμε νά τό βάλουμε στον τοίχο. Φυσικά είναι 
χαλασμένος σ’ ένα μέρος κι’ έτσι θά σκεπάσει... θά τής πώ νά κοι
μάται άπ’ τό μέσα μέρος τού κρεβατιού μου γιά νά μην κρυώνει... 
τραβάει μαχαίρι ό αέρας άπ’ τις χαραμάδες τού παράθυρου... Κι’ ή 
καθαρή της άναπνοή.,.τή νύχτα...στην άγκαλιά μου...χλιαρή στο μά
γουλό μου...ή καθαρή της άναπνοή άπ’ τά καθαρά σπλάχνα...

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Π Α Ρ Α Σ

Π Α Ρ Α Τ Α Ι Ρ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

II

Χ ειμ ώ νια σε  καί τά  πουλιά
διπλώ σαν τά  φ τερά  τους  

και κούρνιασαν νά  ζεσ τα θ ο ύ ν
κρυμμένα  στη  φωληά τους.

Έ λ α  κ ι ’ έμεΐς νά  σμ ίξω  με
κ οντά  νά  ζ εσ τα θ ο ύ μ ε  

με τή ς  ’Α γά π η ς  τή  φ ω τιά  ι
καί νά  Α ποκοιμηθούμε

Κ αί έτσι νά μ η ν  ξυπ νή σω μ ε
π οτές  εις το ν  Α ιώ να  

π ού  νά μ άς βρίσκει καί νά  λέει
ό χειμ ώ νας σ το  χειμώ να  

κοιμ ήθηκαν  νά ζ εσ τα θ ο ύ ν
μέσα σ τη ν  αγκαλιά τους  

Χ ειμ ώ νια σε  καί σάν πουλιά
διπλώ σαν τά  φ τερά  τους.

Ν ΙΚ Ο Σ  Σ Α Ν Τ Ο Ρ ΙΝ Α ΙΟ Σ
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Ξ Α Ν Α Κ Υ Λ Ι Σ Μ Α

Συνεπαρμένη πάλι απ' τήν αγάπη σου, 
σκλάβα στον πόϋον τάλυτα πλεμάτια, 
νά με ξανά, παιχνίδι μ,εσ ’ στα χέρια σου, 
νά σε κυτό,ζω μ ' έκσταση στα μάτια.

Τη λευτεριά μου, τη φτωχή γαλήνη μου. 
την τ ιπεινή γωνίτσα πούχα φτιάσει, 
τή ϋέληση, τή δύναμη, τή λύτρωση, 
δλα με μιας, απόψε τάχω χάσει.

Κ ι οί ζήλιες, οί κακίες, οί βαρβαρότητες, 
πού από μακρυά σ ’ τις ε ’ιχα συγχω ήσει, 
όλο μου τό παλιό φριχτό μαρτύριο, 
σε λίγο πάλι ϋάχη ξαναρχίσει.

Κ ι ο κόσμος ό ζηλιάρης, ό κακόφβονος, 
που για τους εραστές καλό δε ιλελει, 
ϋά λέη στις ρούγες πάλι και στα τρίστρατα 
πώς σέρνονμαι στα πόδια σου κουρέλι.

Μ ’ άς ήτανε νάντίκρυζαν τά μάτια σου, 
όλο υποσχέσεις κι’ όνειρα, όπως τάδα, 
και ϋάβλεπα ποια δύναμη ϋά βρίσκονταν 
νάντισταϋή σ ’ αυτά, ποια φρονιμάδα.

’Ά ς  ήτ ιν, με τό μάγο σου χαμόγελο, 
νά τούς κερνούσε φίλημα ενα στόμα, 
νά δώ ποιος τέτοιο κύπελλο ϋάπόρριχνε 
κι’ άς κλειοϋσε και τό ϋάνατον ακόμα.

Και νά με πάλι μέσα στα άγρια πέλαγα 
π ’ ασίγαστη φουρτούνα με προσμένει·
Μ ά .. οτ ήλιο σε τά μάτια σου στα μάτια μου 
κι’ ή λογική σωπαίνει ντροπιασμένη.

ΣΟ Φ ΙΑ Μ ΑΥ ΡΟ ΕΙΔΗ  Π ΑΠ ΑΑ ΑΚ Η

ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ 

ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΧΝΗΣ

Μοΰ γίνεται κάθε τόσο ή τιμή από διάφορους διευθυντές νεό- 
βγαλτων περιοδικών νά μοΰ ζητιέται συνεργασία. Κάποτε καί ρω
τιέται ή γνιόμη μου για τής αξιέπαινες τους προσπάθειες όχι μόνο 
νά βγάλουν, παρά καί νά ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  νά β γ ά ζ ο υ ν  στον 
αχάριστο τόπο μας ενα καθαρά φιλολογικό περιοδικά (όχι εκδοτική 
επιχείρηση παραδολογίας).

’Όχι μόνο ξεφυλλίζοντας, μά καί διαβάζοντας πέρα ώς πέρα αυ
τά τά εφήμερα δυστυχώς δημοσιεύματα, όπου δείχνεται ή τόση ζω
τικότητα στη φιλολογία μας, μαζί μέ τά τρωτά διαπίστωσα καί τά 
καλά τους. Επειδή όμως όλα σχεδόν είναι τής ίδιας φύρας παντού, 
σκέφθηκα νά συνοψίσω στής κατώτερες γραμμές τό πώς φαντάζο
μαι ενα ελληνικό περιοδικό Τέχνης, απαντώντας έτσι σ ’ όλους μονο
μιάς πού μ’ ετίμησαν ζητώντας τή γνώμη μου.

Θά εξετάσω τά περιοδικά μας οπό τρεις απόψεις : 
α) σχετικά μέ τήν ΰ λ η, 
β) σχετικά μέ τούς σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ,
γ) σχετικά μέ τήν ε π ι β ο λ ή  τους άμα γιατρευτούν μερικές ίσα

με τώρα ανίατες πληγές τους.
Περιοδικό δίχως ύλη δεν μπορεί νά φανταστή κανείς, ακριβώς 

όπως ομελέτα δίχως αυγά, είτε ψευτοφιλόλογο δίχως περιαυτο- 
λογίες.

Κάθε απροκατάληπτος άνθρωπος άνοίγοντας τό πρώτο φύλλο 
ενός νέου περιοδικού θά κυττάξη νά ένωτισθή τόν πρόλογό του. 
ΙΙολλές φορές δέ θά καταλάβη πολλά πράματα, γιατί ή κατοπινή 
παράγραφο αναιρεί τήν προηγούμενη καί τράβα κορδόνι. Θά ψαρέ- 
ψη όμως μπόλικες φούσκες «ανθρωποκεντρισμούς», «υποσυνείδητα», 
«βασικά», «μεταφυσικά», «ερματισμούς» έννοιες άφηρημένες μυα
λών άφηρημένων, θά πελαγώση στό μάκρος φράσεων μέ μόνη ου
σία τό μάκρος τους. Κάποτε θά διαπιστώση τήν οίηση ανθρώπων 
πού έρχουνται νά γιατρέψουν «πειά» (θαυμάσιο αυτό τό «πειά») τής 
ρωμέϊκες νόσους καί μαλακίες. ’Άλλες φορές θά δή μικροπαιδάρια 
ή παλίμπαιδες νά διαβεβαιώνουν πώς χάρη σ ’ αυτούς θά διαμορφω- 
θή «πειά» ή ελληνική νοοτροπία..,Κι’ αυτή ή δουλειά εξακολουθεί 
είκοσι πέντε χρόνια (όσα παρακολούθησα τουλάχιστον) μ’ ασήμαν
τες παραλλαγές, αποκαρδιωτική ή απολαυστική κατά τά κέφια.

"Ολα ταχουν οί πρόλογοι εκτός από τήν ειλικρίνεια καί τή σα
φήνεια. Μπορεί νά ύπάρχη ή καλή θέληση μά δέ φτάνει μοναχή της. 
Καί ποιός δέν τήν έχει νά γίνη εκατομμυριούχος ;!

Στους προλόγους επίσης διαβάζετε πώς απόλυτη ελευθερία σκέ
ψης θά βασιλεύη στής μελλοντικές παρθένες στήλες. Σύγχρονα ό- 
μωςσάς έρχεται καίένα γραμματάκι μέσα στό περιοδικό όπου σάς πα-
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ρακαλεΐται ή συνεργασία σας. Φεΐδι που σας έφαγε, αν τυχόν ή σκέ
ψη σας δεν ταιριάζει μέ της αντιλήψεις τής συνταχτικής επιτροπής. 
Θά σάς απαντήσουν πώς «ναι μέν...» καί τά ρέστα «μολαταύτα» καί 
θά σάς ρωτήσουν τί να κάνουν τό χειρόγραφο πού σάς ζήτησαν 
οίϊδ ιο ι!.. «Επειδή αποφασίσαμε κατ’ αρχήν» δικαιολογούνται, γι’ 
αυτό «λυπούμαστε, μα λυπούμαστε είλικρινά»... Καί έτσι βασιλεύει ή 
ελευθερία τής Σκέψης στής πειό στενοκέφαλες προκατάληψες.

“Αλλη φορά γίνεται τό εξής: Τό χειρόγραφό σας δημοσιεύεται, 
άλλα παραμορφωμένο μέ τόν αγενέστερο τρόπο. ’Αγένεια, προστυ
χιά καί αχρειότητα πού κάποτε συνοδεύεται καί μέ μια σημειώσου- 
λα αντιφατική τής σύνταξης! Θέλουν νά έπωφεληθοΰν από σάς γιά 
ύλη πού διαπλάττουν καθώς θέλουν. Κατάχρηση εμπιστοσύνης πού 
δεν τιμά την ανατροφή τους. Τσαλαβουτούν τή σκέψη καί τήν ορθο
γραφία σας οί άσκοποι καί οί αγράμματοι!

Παρά λοιπόν τά φανταχτερά μανιφέστα ή ελευθερία στής ιδέες 
καί στην έκφραση είναι μύθος.

“Αν έβγαζα έγο> φιλολογικό περιοδικό θά καταχωρούσα καί τήν 
πειό επαναστατική καί τήν πειό συντηρητική ύλη φτάνει νά ήταν 
καλλιτέχνημα και νά μην πείραζε κανένα προσωπικά. "Ενα περιο
δικό δέν πρέπει νά είναι δούλος μιάς ’ιδέας. "Οσο έξοχη κι’ άν είναι, 
άμα τής υποταχθούμε και άπαλλοτριώσουμε τήν ελευθερία μας, κα
ταντά ή πειό συχαμένη καί βαρειά τυραννίδα, τό Έ  γ οι πριν, ή ’ Ι
δέα κατόπι, γ ι α τ ί  τ ά ’ Ε γ ώ  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν  τ ι ς  ι δ έ ε ς  κ α ί  
όχι  ή Ι δ έ ε ς  τά  Έ γ ώ .  ’Απεναντίας φτειάνουν κοπάδια. Ή  θυ
σία είναι αρνητικό στοιχείο καί ευαγγελική άσκήμια. Τό ύπερεντατι
κό Έ γώ μέ τήν απόλυτη συναίσθηση τής ελευθερίας, νοιώθει σαν 
αλγεβρική συνάρτηση καί τόν έλεγχο τής ευθύνης.

’Απόλυτη λοιπόν ελευθερία στήν ύλη, μά καί γιά τό συνεργάτη
ευθύνη απόλυτη. Γνώμονας τής ελευθερίας, καθοδήγηση στο ωραίο,
ας σταθή ή συναίσθηση τής ευθύνης γιά τό ωραίο πρώτα απέναντι 
στούς εαυτούς μας.

“Ισως άντείπη κανένας πώς τέτοια ελευθερία θά διαταράξη τήν 
ομοιομορφία τού περιοδικού. Μακάρι! "Ενα περιοδικό δέν είναι 
Προκρούστης, καλοΰπι νά στρεβλώνει σκέψεις, παρά καθρέφτης τής 
πνευματικής άνθισης. Προτιμώ τήν ταραχώδη ποικιλία πού θά βγά- 
λη τήν καλλιτεχνική σπίθα, παρά τήν παγωνιά τής νοικοκυρεμένης 
ομοιομορφίας πού μπορεί τό πολύ νά μάς άδηγήση στά νεκροτα
φεία τής σκέψης πού λέμε άκαδημίες !

Μονάχη βέβαια δέ φτάνει ή ελευθερία στήν ύλη. Χρειάζεται ή 
εκλογή καί ή κατανομή της στή γενικώτερή της άποψη. Καί εδώ 
εννοούμε τήν αναλογία κάθε είδους ύλης. Δύο τά κυριώτερα : ή δη
μιουργική καί ή κριτική μέ παρακλάδι τή μεταφραστική.

Μια πού θεσπίσαμε τήν ελευθερία στή σκέψη, παραδεχόμαστε 
πώς τό περιοδικό είναι τό καθρέφτισμά της, καί γιαύτό πρέπει νά 
τήν παρουσιάσουμε όσο τό δυνατό πληρέστερα. ΙΙολύσχημες καθώς 
είναι, τόσο ή δημιουργική όσο καί ή κριτική, άναπόφευχτα πρέπει 
νά προϋπολογιστή ή αναλογία καθεμιάς. Προέχει ασυζήτητα ή δη
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μιουργική αφού ή κριτική δίχως τήν πρώτη δέν έχει υπόσταση. Φρο
νώ πώς τρία μέ δύο πέμπτα τών σελίδων, απάνω κάτω, είναι ή σο>- 
στότερη δόση. “Ετσι τό περιοδικό εκφράζει καί τή γένεση καί τή
βάσανο τής ελεύθερης σκέψης.

Τί νά πή κανείς τώρα βλέποντας ελληνικά περιοδικά, όχι ευκα
ταφρόνητης διαχείρισης νά προκηρύχνουν πώς αποφάσισαν νάπο- 
σκορακίσουν τή δημιουργική καί νά περιοριστούν στήν κριτική ύλη. 
Πού βρισκόμαστε ; στήν οργανωμένη Ευρώπη όπου ή βιβλιομηχα- 
νία εξελίχτηκε σέ βιβλιοκαπηλεία, όπου οί εκδότες μυρμηγκιάζουν, 
γιά στήν Ελλάδα πού ογδόντα στά εκατό από τά φιλολογικά βιβλία 
βγαίνουν δίχως όνομα εκδότη μέ έξοδα τού συγγραφέα ; Στή Δύση 
ή πειό λεπτομερειακή είδικοποίηση έχει συστηματοποιηθή χρόνια 
τώρα' στήν Ελλάδα ένα φιλολογικό περιοδικό τ ή ς  α ν θ ρ ω π ι ά ς  
δέν έχουμε.

Στήν Ευρώπη, ανώνυμες εταιρείες μέ κεφάλαια, μέ διοργάνωση, 
επιβάλλουν τής αρλούμπες κάθε κόμματος, φτάνει νά πέφτη πα- 
ράς. Στήν Ελλάδα άν καμμιά φορά μιά έκφανση καλλιτεχνικής σκέ
ψης γίνη αισθητή, προϋποθέτει σκληρές ατομικές χρηματικές θυ
σίες. Είναι λοιπόν σέ τέτοια κατάσταση άνεχτή ή συστηματική άρ
νηση δημιουργικής ύλης από περιοδικά μέ συναίσθηση τής αποστο
λής τους ;

"Οσο γιά τή μεταφραστική συνεργασία τό ζήτημα μπλέκεται α
κόμη περισσότερο. Οί καλοί μεταφραστές μας μετριούνται στά δά
χτυλα καί πάμπολλές μας μεταφράσεις είναι μεταφράσεις δευτερο
βάθμιες, δηλαδή μεταφράσεων, αχαμνών κι’ δλας. Τί μένει από ένα 
έργο τού’Ίμπσεν μεταφρασμένο από ένα μισογάλλο αμαθή άπό μια 
κακή γαλλική μετάφραση ; ’Αλλά κι’ άν υποθέσουμε πώς υπάρχουν, 
είτε μορφώσαμε, μεταφραστές επαγγελματικούς, τό ζήτημα μόνο μι- 
σολύνεται. Τί θά μεταφράσουμε; Ποιήματα Σαμλήδων καί Κόφτη- 
δων πού κουτσοσπουδάσαν στούς φρέρηδες καί πραξικοπούν γαλλι
κούς στίχους; (Καί όμως ένα ελληνικό περιοδικό έκανε αυτή τήν α
νοησία !) Είτε στά στραβά, ότι μάς πέση στο χέρι ; εϊτε ότι μάς υ
πόδειξη κανένας ολύμπιος δικός χρονογράφος, καφενόβιος μεγαλου
σιάνος, σέ ξένες πρωτεύουσες χασομέρης ; 'II  επιλογή τής μεταφρα
στικής εργασίας απαιτεί άπό τή συνταχτική επιτροπή τού περιοδικού 
όχι μόνο εμβρίθεια καί ενημερότητα στά καθέκαστα κάθε ξένης φι
λολογίας, παρά καί κριτική διορατικότητα στήν επιλογή τών ξένων 
πρωτοπορειακών τάσεων καί ατομικοτήτων. Αυτές πρέπει τό έλληνι 
κό κοινό νά γνωρίση, μ’ αυτές νά έρθη σέ πνευματική επικοινωνία. 
Σ ’ η) ο τό διανοούμενο διεθνή κόσμο ή μεταφραστική εργασία δέν 
αποβλέπει τόσο στήν παρουσίαση τής ξένης ύλης, όσο στήν εξυπηρέ
τηση τής εγχώριας νοοτροπίας άπό τήν ξένη πρωτοτυπία.

’Αρκετά γιά τήν ύλη.  “Ας δούμε τούς σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς .  ’Α 
παιτήσαμε τήν ελευθερία στή σκέψη καί στή γλωσσική έκφραση γιά 
χάρη τους. "Υλη καί συνεργάτες συνταυτίζουνται καί δέν έχουμε νά 
έπαναλάβουμε τά ίδια. Μά όσο ή ελευθερία είναι άναπόσπαστη άπό 
τήν έννοια τής ευθύνης, σχέση υποκειμενική, τόσο μένει καί άντικει-



μενικά αναπόσπαστη από την έννοια τής αμοιβαιότητας. Δίχως εύ- 
θύνη απέναντι μας καί χωρίς αμοιβαιότητα από τούς αντικρυνούς 
μας ελευθερία δέν υπάρχει. Και σ’ αυτή την περίσταση ή αμοιβαιό
τητα, η ελευθερία δηλαδή του περιοδικού απέναντι τών συνεργατών 
του είναι ή πληρωμή τής συνεργασίας τους. Δίχως αυτή τό περιοδι
κό υποχρεώνεται, σκλαβώνεται καί κυλιέται σέ χίλιες δυό διαρκείς 
μικροπρέπειες. Ή  διεύθυνση χάνει ιόν καιρό της σέ μακισ.βέλλικες 
ενέργειες να μή δυσαρεστήση τούς συνεργάτες της, αντί νά δράση 
στο πνευματικό επίπεδο. Τί έλευθερία δράσης θέλετε νά έχη ο διευ
θυντής περιοδικού απέναντι ενός συνεργάτη του όταν υποχρεώνεται 
ζητώντας του ύλη απλήρωτη ; Θυμάμαι έναν ποιητή πού έπέμενε τά 
ποιήματά του νά μπαίνουν πριν από τών άλλων συναδέλφων του 
στήν πρώτη σελίδα, δίχως άλλη ύλη στην ίδια σελίδα καί ναρχίζη 
ό κάθε τόμος περιοδικού μέ δικούς του στίχους ! Λόγος γιά τήν αξία 
ή τήν μηδαμινότητα τών ποιημάτων τέτοιοι' γελοίου προσώπου στήν 
οίησή του δέν πρόκειται νά γίνη. Συζητείται ό τρόπος. Μέ τί δι
καίωμα επιβάλλεται ένας συνεργάτης στή διευθέτηση τής ύλης ; Μέ 
τό δικαίωμα πού τού δίνετε σείς, εκλιπαρώντας του συνεργασία 
τζάμπα. Πληρώστε λοιπόν σέ αξιοπρέπεια ότι εξοικονομείτε σέ λε
φτά. Τό παράδειγμα τού ποιητή μέ τής αναγκαίες κωμικές παραλλα
γές τής ανθρώπινης ηλιθιότητας μπορεί νά χρησιμέψη καί γιά τούς 
κριτικούς, τούς πεζογράφους καί τά ρέστα.

Ό  τυπογράφος πληρώνεται--καί αδρά— τό χαρτί επίσης, τό τα
χυδρομείο επίσης. Γιατί ό συνεργάτης νά μην πληριόνεται; γιατί ή
εύγενέστερη προσπάθεια, ή πνευματική εργασία νά μένη άναντά- 
μειφτη ;

Ά ν  προβάλη κανείς πώς ό συνεργάτης δέν πληρώνει τό φύλλο 
τού περιοδικού πού πέρνει, θάντιπαρατηρήσω πώς στέκει δ ι κ α ί ω 
μά τ ο υ  α π ό λ υ τ ο  καί υποχρέωση τού περιοδικού, αφού πληράιση 
τή συνεργασία νά δείξητού ενδιαφερομένου καίπώς τήν παρουσίασε. 
Σε περιστάσεις πού ή ύλη αυτή πιάνει αρκετό τόπο, ό πληρωμένος 
συνεργάτης δικαιούται καί σένα μικρό αριθμό φύλλων. "Ενα περιο
δικό δέν πρέπει νά κάμη συνδρομητές τούς συνεργάτες του : άς ψα- 
ρέψη συνδρομές στά κοπάδια πού άποβλακώνουνται μέ τής Κασσια
νής, τούς Βίους τού Ά λή ΙΙασσά καί Συντροφιά,τής Άτθίδες Γκαρ
σόν, τής ιστορίες τών ληστών, τούς Μουραπάδες. ’ Εκεί είναι ή δράση 
τους πού θά σώση περιοδικό καί συνεργάτες καί θά δημιουργήση 
πνευματική ζωή.

Δέν φτάνει όμως νά πληρώνουνται μονάχα οί συνεργάτες ’ Αφού 
ακρογωνιαίος λίθος (ορίστηκε ή ελευθερία πρέπει νά γίνουνται καί ή 
αρχές τους σεβαστές. 'Υπάρχουν περιοδικά πού άντιλαμβάνουνται 
πολύ περίεργα, εντελώς παράδοξα αύτό τό σέβας στής αρχές καί στής 
πεποιθήσεις ενός διανοούμενου. Επειδή έ'χουν ανάγκη τού συνεργά
τη τους— ή γιατί είναι μεγάλη υπογραφή, ή γιατί είναι ειδικός σένα 
ζήτημα, είτε γιατί ό τυπογράφος θέλει ύλη—καταχωρίζουν τή συνερ
γασία του, πότε έχοντας τό θρα'σος νά διορθώσουν (') τό κείμενο, 
μά συχνότερα φτύνοντας λίγες σελίδες παρακάτω, ή μετά τήν ύπο-
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γραφή—κάποτε καί πριν!!!— μιάν εμπνευσμένη σημειωσούλα, θαρ
ραλέα ανυπόγραφη, δηλώντας πώς ή διεύθυνση τού περιοδικού δέ 
συμμερίζεται τής ιδέες γιά τής κρίσεις τού συνεργάτη της ! Μά δέν 
πρόκειται καθόλου, ούτε σκοτίζεται δ συνεργάτης άν συμμερίζεται 
ή όχι τό περιοδικό τής γνώμες του- ότι έχει σημασία είναι αυτές κα
θαυτές νά κινούν ένδιαφέρο έστω καί απαράδεχτες. ’Ακριβώς σ τ ή ν  
α σ υ μ φ ω ν ί α  τ ώ ν  ι δ ε ώ ν  ζ υ μ ώ ν ε τ α ι  ή π ν ε υ μ α τ ι κ ή  
δ ρ ά σ η .  Μιά πού ένα περιοδικό δέχτηκε κάτι νά δημοσίευση, δέν 
έχει νά δηλώση παρακάτω, βάλαμε αυτό τό άρθρο μά δίχως νά τό 
θέλουμε. ’Έπειτα υπάρχει χειρότερη προσβολή (καί ομολογία κακής 
ανατροφής) από τέτοια στάση σένα ά'ρθρο φαρδειά πλατειά τ'πο- 
γραμμένο; Μιά σημείωση κάτω από τον τίτλο, μαζί μέ τής τιμές 
τών συνδρομών πώς ή διεύθυνση εύθύνεται μόνο γιά τά ανυπό
γραφα άρθρα ύπεραρκεΐ.

Λυπηρό συμπέρασμα τών όσων προηγήθηκαν είναι πώς ότι πρώ- 
τιστα μάς λείπει είναι ή φιλολογική αγωγή. Τό κακό θά διορθωθή 
μονάχο του άμα άντιληφθούμε τό λάθος μας.

*
*  *

"Ας δούμε τώρα τί κάνουν τα ελληνικά περιοδικά γιά νά μήν 
επιβάλλονται. Συνήθως μαζεύουνται καμμιά δεκαριά νέοι (αξιέπαι
νη ώς ένα βαθμό ή πρόθεσή τους) καταβάλλουν χρήματα καί βγά
ζουν ένα μικρόβιο ή λαθρόβιο φύλλο. Σκοπός τους όμως κατά βά
θος είναι κάθε άλλο παρά ή δημιουργία περιοδικού. Είναι ή πα
ρουσίαση τής συνεργασίας τους (καί γι’ αύτό δέν έχει κανείς πάλι 
παρά νά τούς έπαινέση) κάτω από τό πρόσχημα δημιουργίας περιο
δικού (καί εδώ λασπώνει ή δουλειά !) Αυτή τους ή τάση φαίνεται 
ιδίως από τής ασυναρτησίες καί τής άμελετωσύνες πού βαφτίζουν 
κριτικά σημειώματα καί πού καθαυτό δέν είναι παρά μιά συστημα
τική κατάκριση τών έξω τής παρέας καί ένας επίσης συστηματικός
έπαινος τού κύκλου τους.

Πώς μπορεί τό περιοδικό νά επιβληθή μέ τέτοια στάση ή νά 
δείχτη αντιπροσωπευτικό τής πνευματικής κίνησης ενός τόπου; τό 
μόνο του προτέρημα είναι ή άναπόφευχτη έφημερότητά του.

Τά π ρ ο σ ω π ι κ ά  πέρνουν καί δίνουν.Δέν υπάρχει γόνιμη συ
ζήτηση ιδεών, αισθητικών τάσεων δημιουργικών σχολών, παρά αν
ταλλαγή τών πειύ χυδαίων υπαινιγμών, αλατισμένων κάποτε μέ τήν 
έκπληχτικώτερη κοπρολαλιά. Καί τό λυπηρότερο είναι πού είδαμε 
τούς μεγάλους— τούς συμβατικά ευτυχώς, όχι τούς πραγματικά με- 
γάλους—νά δίνουν τό παράδειγμα στούς λιλλιπούτειους. 'Η  συζήτη
ση τών ιδεών δέν είναι δημοσιογραφικές προχειρολογίες μέ χρονο- 
γραφηματικές σαχλαμάρες ούτε ταβέρνα μέ επιχειρήματα τή βρισιά 
καί τον πόλεμο μέ τά σκαμνιά καί τούς μαστραπάδες. Καί όμως ελ
ληνικά περιοδικά πού θέλησαν νά νομίσουν πώς επιβάλλονται έδω
σαν αύτό τό αηδέστατο θέαμα.

’Άλλο ζιζάνιο είναι ή ύ π ο γ ρ α φ ο  λ α τ ρ ε ί α .  'Η  συνταχτική 
επιτροπή τού περιοδικού δέν κυττάζει παρά νά φαντάζη μέ ύπογρα-
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φές, μέ ονόματα στα περιεχόμενα δίχως να έξετάση τί κείμενο κα
λύπτουν αυτά τα ονόματα. ’Αρκεί νάχουν τή συνεργασία τοΰ XXX 
καί τί μας μέλλει τί θά στείλη ;! Οί X XX  όμως είναι κουτοπόνηροι 
— Ρωμηοί!—καί ξέροντας μέ ποιους έχουν νά κάμουν— συνεργασία 
απλήρωτη κι’  όλας— τούς στέλλουν τάποπάτια των συρταριών τους! 
Ή  απαρίθμηση λεπτομερειών θάπαιτοΰσε σελίδες.

Μέ τιμόνι την ύπογραφολατρεία—πιπερισμένη μέ υπότιτλους α
ριστείων καί άκαδημιών!—αναγκαστικά τό περιοδικό θά ναυαγήση. 
Ή  προσήλωση σέ ωρισμένα πρόσωπα θά συντέλεση στο νά χάση την 
ελάχιστη προσωπικότητα καί νά καταντήση ένα ράκος, ίοεάιιηι 
πιαηεϊρΐιιπι που λέει ό Τάκιτος. Εξυπηρετώντας όχι τής ιδέες παρά 
τής μανίες καί τής χολές τών «δασκάλων», ή φυλλάδα καταντά σω
στό αίσχος ή διαρκής προσβολή κάθε αμερόληπτης σκέψης.

Ξετίναγμα λοιπόν από όλη αυτή τήν ψώρα, αν θέλουμε νά επι
βληθούμε, αν έχουμε τήν απαίτηση—τή δίκαιη—νά μάς διαβάζουν 
τά εννενήντα πέντε εκατοστά τοΰ ελληνισμού πού δέ μάς διαβάζουν. 
Καί όσο τό δυνατό αποφυγή από μερικές γελοίες «έρευνες» καί πα
νηγυρικά φυλλαδιάκια πού βρωμούν θυμίαμα ταπεινής κοί,ακείας.

Ή  επιβολή- τοΰ περιοδικού μόνο μαντό το αρνητικό πρόβλημα 
θά έπιτευχθη και μέ τό θετικό, τό κυριοκερο, της ΰλης ή τών συ
νεργατών.

★ **
Είναι ανάγκη νά προσθέσω πώς στής παραπάνω γραμμές περι- 

φρόνησα κάθε προσωπική νύξη; "Οσοι καθρεφτιστούν εκεί μέσα 
τόσο τό χειρότερο γι’ αυτούς. ’Αδιαφορώ τελείως γιά τά άτομα. Μό
νο τά έργα τους μ’ ενδιαφέρουν.

Παρίοι 22 Ζ ' 1933 Μ. Β Α Λ Σ Α Σ

Σ Τ Ο  Λ Α Γ Κ Α Δ Ι  Τ Η Σ  Β Ο Υ Ρ Α Σ

Το μ ονοπ άτι π ου  περνά μ ες το  βαϋ'ύ λαγκάδι 
Κ α ι μέσα  το υ  κυλά μ ’ ά φ ρούς τή ς  Β ούρ α ς  τδ  ποτάμι, 
Π όσες  ο ο ρ έ ς  τδ  διάβηκα ! Τ ώ ν π λ ά τα νω ν  οι κλάδοι 
Τδ νερό ’γ γ ίζα ν , σ τ ις  πλαγιές ά νϋτζε  τδ  ροδάμι.

Θ υμάμαι π ου  σ τερνή  φορά, δέκα άπδ τό τε  χρόνια , 
Π ερνούσα  μ ό νο ς  σιωπηλά τδ δρόμ ο και κρυμένα  
’Ά κ ο υ γ ιι  π ου τρα γούδα γα ν σ τις  φυλλω σιές τ ’ αηδόνια, 
Κ αι τή ν  καρδιά μ ου  σφ ίγγα νε  όσα'είδα  περασμένα.

Σ ή μ ερα  πάλα τδ  π ερνώ , κ ι’ ελπίδες που χαέλήκαν, 
Π αλιοί μ ου  φίλοι π ουσβ υσα ν  ά π ’ τδ  σ τερ νό  μ ου  διάβα, 
"Ολα, όλα κείνα σά σκιές, σαν όνειρα  σβυστή κα ν,
Κ αί μ ’ άφ ησαν μ ονάχα  μια λυπ ητερή  {λαμπάδα.

Α χ , εΐνε όνειρο ή ζω ή  ! Σ ’ ύ π νο υ  γλυκ ού τή ν  πλάνη, 
Φ ά ντα σμ ’  αμίλητο, χλω μδ καί ϋλ.ιβερδ διαβαίνει,
Σ ά  ν ’ άκλουέλά ένα  σιωπηλό σ τή  νύχ τα  καραβάνι.
Π ες μ ου , άν άλήόεια  ε ιν ’ ή ζωή, π ού  τάχα νά  π η γα ίνη ;

Λ . Ρ Α ΖΕ Λ Ο Σ
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Ο Υ Λ Α Λ Ο Υ Μ

Οι ουρανοί βαρειοί ήταν καί σταχτιοί,
Τά φύλλα ήταν ζαρωμένα καί ξερά,
Γιά μαραμό ήταν τά <ρϋλλα καί ξερά,
Τού μονήρη ήταν Ό χτώ βρη μια νυχτιά 
Σ την πιο άμνημόνευτή μου τή χρονιά.
Ή τ α ν  στή λίμνη τή ΰολή κοντά τού 'Όμπερ 
Σ τήν όμιχλένια μεσιανή περιοχή τού W e ir ,
'Η ταν κάτω στά υγρά τά έλη τού 'Όμπερ 
Σ το  βρυκολακιασμένο δασότοπο τού W e ir .

’Εδώ μιά φορά μ εσ' άπδ μιά τιτανικοί 
Λενδροστοιχία κυπαρισσιών περιπλανιόμουν, 
Κυπαρισσιών, με τήν ψυχή μου τήν Ψυχή.
Σάν ηφαίστειο κείνες τις μέρες ή καρδιά
Μ ου ήταν. Σάν τά σκουριακά ποτάμια
Σάν τις λάβες πού Ασταμάτητα κυλούν
Καί τά ρέμματα τά ϋ'ειαφικά τους κατεβάζουν
Κάτω Απ' τδ Γιάννεκ στις στερνές ζώνες τού ΓΙόλου,
Πού βογγούν ώς κυλούν Απ’ τδ δρος Γιάννεκ
Σ τις χώρες τού Βόρειου τού Πόλου.

Ή  ομιλία μας έστάϋη σοβαρή
Καί μετρημένη, μά οι σκέψεις μας Ανούσιες
Καί στεγνές ήταν κι οι Αναμνήσεις μας προδότρες
Καί ξερές, γιατί δέν ξέραμε πώς ήταν
Ό χτώ βρης μήνας καί δέν είχαμε νοιώσει
Ποιά νύχτα μέσα στής χρονιάς τις νύχτες ήταν.
(Νύχτα νυχτώνε στής χρονιάς δλες τις νύχτες)
Καί τή ϋυλι'ι τή λίμνη δέν προσέξαμε τοΰ 'Όμπερ 
"Α ν κι’ άλλη μιά είχαμε έρϋ'η εδώ φορά,
Καί τά υγρά δέ ϋυμηϋήκαμε έλη τοΰ 'Όμπερ 
Ούτε τδ βρυκολακιασμένο δασότοπο τον W e ir .

Καί τώρα έτσι ή νύχτα ώς έγερνοΰσε
Καί τών άστρων σημείων εν δ δίσκος τήν αυγή,
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Καί τών άστρων δ δίσκος προμηνούσε τήν αυγή, 
Σ τδ  τέλος τού μονοπατιού μας έγεννήϋΐ]
Μιά νεφελένια ρευστή φεγγοβολή,
Κ ι ’ Απ’ αυτήν μέσα ένα ίλαυμάσιο έσηκοηλη 
Μισοφέγγαρο μέ διπλδ κάρας μαζί,
Τδ μισοφέγγαρο τδ διαμαντένιο τής ’Αντάρτης  
Μ έ τδ διπλό της, καέλαρά, κέρας μαζί.

Αυτή είναι είπα πιό ϋερμή Απδ τήν Άρτέμιδα  
Μέσα σ ’ αίϋ'έρα στεναγμών αυτή κυλάει,
Μ έσ ’ σέ μιά χώρα στεναγμών αυτή γυρνάει
Κ ι ’ είδε πώς δέ στεγνώσανε τά δάκρυα
Σ ’ αυτά τά μάγουλα δπου ποτές του δέν πε 'ίαίνει
Τδ σκουλήκι, καί πέρασε τού Αέοντα
Τ ’ άστρα, τδ μονοπάτι νά μάς δείξει
Τών Ουρανών. Γιά τήν Ειρήνη καί τή Αήύλη
Τών ουρανών κι Αψήφησε τδ Αέοντα
Κ ι’ ανέβη πάνωϋ'έ μας γιά νά λάμψει
Μ έ τ ’ άχτιδένια μάτια της, κι’ Ανάμεσα
Σηκώϋ'η απδ τού Αέοντα τδ σπήλιο
Γιομάτη αγάπη στά φεγγοβολά τά μάτια της.

Μά ή ψυχή σηκώνοντας τδ δάχτυλο
Είπε  —  Μέ λύπη, τ ’ άστρο τούτο τδ φοβούμαι
Παράξενα φοβούμαι τήν ώχρότη του,
Ω ! άς βιαστούμε— άς μήν αργοπορούμε 
Ω ! φύγε, πρέπει, έλα νά φύγουμε—
Μέ φόβο μίλησε άφίνοντας νά πέσουν
Τις φτερούγες τι/ς πού σύρτηκαν στή σκόνη
Μ ’ Αγωνίαν ολολύζοντας νά πέσουν
Ά φ ισ ε  τά φτερά της ώς πού σύρτηκαν στή σκόνη
"Ως πού &λιμμένα σύρτηκαν στή σκόνη.

’Απάντησα— Α ύτδ είναι μόνο ονείρεμα,
"Α ς  προχωρήσουμε στδ φώς τδ τρεμονλένιο 
"Α ς βουτηχτοϋμε στδ φώς τδ κρουσταλένιο,
Τή νύχτα αυτήν ή Σιβύλλινη λαμπρότη της 
’Αχτινοβολάει μ ’ ομορφάδα καί μ ’ ελπίδα,
Κ οίτα— πώς πάλλει μ εσ’ στή νύχταν Ανεβαίνοντας
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Στον Ουρανό. Μπορούμε ν ' άφωτου με 
Σ τη ν άχτινοβολιά της χωρ'ις κανένα κίνδυνο 
Και βέβαιοι νάμαστε πέος ίσια ϋά μάς πάει 
Σ την άχτινοβολιά της ν ’ άφωτου με δίχως κίνδυνο 
IΙου δεν μπορεί παρά ίσια νά μάς πάει,
'Ως πάλλει μ εσ ’ στη νύχτα στο στερέωμα.

Πράϋνα έτσι την Ψυχή καί την άσπάστηκα 
Καί την έτράβηζα ά π ’ τη σκυϋρωπιά της μέσα 
Καί νίκησα τούς δισταγμούς καί τα σκοτάδια της 
Καί προς τδ τέλος προχωρήσαμε τού δρόμου,
Μ ά ένός τάφου ή ϋύρα μάς σταμάτησε,
Θρυλλικοΰ ένας μνήματος ή ϋύρα.
Κ ι' είπα— Γλυκεία άδερφή στη {λύρα αυτή 
Τού ϋρυλλικού τού τάφου τ ' είν ' γραμμένο;
Καί μ ' άποκρίϋη— Ούλαλούμ, Ούλαλούμ,
Τδ κοιμητήρι είν ’ τής χαμένης σου Ούλαλούμ.

Κ ι έγίνη τότε μου ή καρδιά, ϋολή, βαριά,
Σ ά ν τά φύλλα πού ήταν ζαρωμένα καί ζερέι 
Σαν τά φύλλα πού μαραντικά ήταν καί ζερά,
Κ ι έκραζα, θατανε στήν ίδια αυτή νυχτιά 
Τού Ό χτώ βρη βέβαια, στήν πού πέρασε χρονιά,
Π ού ταζείδευα ταζείδευα άπδ δώ  
Πού ένα φορτίο κουβαλούσα τρομερό,
Νύχτα νύχτωνε μέσα σ' δλ>/ τή χρονιέι!
Ποιος, σ ’ αυτή, δαίμονας μ ' έσυρε μεριά;
Τώρα καλά τήν ζέρω τή ϋολή τή λίμνη τού 'Όμπερ 
Τήν όμιχλένια μεσιανή περιοχήν αυτή τού W e ir ,  
Τώρα καλά τα ζέρω τά δγρά τά έλη τού ' Ομπερ 
Καί τδ βρυκολακιασμένο αυτό δασότοπο τού W e ir ,
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Δεν άρκεΐ νά σέ σπρώχνη μια διάθεση αλλαγής, σέ ξένα μέρη.
Δέν αρκεί νά ζητάς νά ξαπολύσης τον εαυτό σου στον πλατύν ορί
ζοντα του αγνώστου. Μπορεί νά γυρνάς στήν Ευρώπη, μπορεί ν’ 
άνιχνεύης τ’ απροσδιόριστα πλάτηα τών θαλασσών, όμως άν δέν 
έ'ρθη νά σ’ εΰρη εκείνο πού ζητάς καί δέν ξαίρεις ακόμα τ’ιείναι, άν 
δέν έ'ρθη ή στιγμή πού θά σέ σταματήση, μάταια θά τρέχης στά μα- 
κρυνά τά μέρη κι’ ό ουρανός ποτέ δέν θά κλείση μπροστά σου.

Αυτό είναι, νά έχης τύχη. Ν’ άντικρύσης μιά ώρα γρηγορώτερα 
εκείνο τό μέρος της γης πού ί]ταν γιά σένα τυιμασμένο. Και τότε 
θά κλείση ό ορίζοντας άπαλά απαλά γύριυ σου κι’  από παντού καί 
θά μείνης έκεΤ αιχμάλωτος τών μυστικών προσδοκιών σου. Ή  πρώ
τη και μεγάλη ευτυχία σου είναι νά παύσης ν’ άκούς τον εαυτό σου 
νά ζητάη κάτι πού δέν τό βρήκε ακόμα. Ν’ άνακαλύψης επί τέλους 
τις δυτικές ’ Ινδίες σου' νά μπήξης εκεί τή ρομφαία τών ονείρων 
σου' κι’ έπειτα νά κάνης ταξίδια, πολλά ταξίδια γύρω στήν ανακάλυ
ψή σου, άποζητώντας νά εξερεύνησης τή γή σου, νά εξερεύνησης 
τόν εαυτό σου.... Νά σταματήσης έκει σέ κάποιο ψήλωμα και νά 
κοιτάξης μέ αγάπη εκείνο πού σέ τριγυρίζει και πού σάν κερδισμένη 
άπ’ τις αναζητήσεις σου ευδαιμονία θ ’ απλώνεται παντού,— ν’ άντι- 
κρύζης ναρκισσικά τό λαμπερό πρωτοξημέρωτο ορίζοντα τού εαυτού 
σου. Δυστυχής ό άνθρωπος πού μέ ξερά άπ* τήν καήλα χείληα άνι- 
χνεύει νά βρή μεσ’ άπ’ τις σκιές κι’ άπ’ τά φώτα εκείνο πού πάντα 
τού φεύγει. Ευτυχής οποίος βρίσκει. Είν’ ευτυχής δ άνθρωπος πού. 
μπορεί νά πή : «τό βρήκα" αυτό είναι εκείνο πού χφρίς νά τό γνω
ρίζω τό αναγνωρίζω. Μού τό λέν οί πόροι τού σόιματός μου, τά τεν
τωμένα βλέφαρα τών ματιών μου και τών κυττάρων μου ή άνατριχί- 
λα». Κι’ όταν τό πόδι σου πατήση γερά στή γής αυτή πού άνακάλυ- 
ψες, τότε γυρνάς τό βλέμμα σου γύρω κατακτητικό, στά κοντινά * 
άγαπημένα μικροτίποτα, στάλαργινά εκστατικό σχήματα και τά χρώ
ματα κι’ αισθάνεσαι πλούσιος άπ’ όλα εκείνα τά μαγικά συμπλέγμα
τα τής νέας σου πραγματικότητας, πού μέσα στήν άτμόσφαιρα σά σέ 
άδιόρατο χάδι κινούνται ή στέκονται πάντα γύροι σου, πάντα γύρω 
σου, υποταγμένα λες στή θέλησή σου νά τά δής καί νά τά ζήσης. 
Ψηλώνεις σά νά πέτυχες κάτι στή ζωή καί σκέπτεσαι πώς ό,τι άκι- 
νητεί εκεί πέρα μακρυά είναι σά νά περίμενε εσένα καί σταμάτησε, 
κι’ ό,τι κινείται είναι σά ν’ άλλάζη φιλάρεσκα στάσεις γιά νά τό 
δής Ισύ....

*» *
’ Ιδού ή Φ λ ώ ρ ι ν α  όπου έγιο σταμάτησα. Λησμονημένη σέ μιάν 

άκρη τής λησμονημένης Μακεδονίας χαίρεται τόν εαυτό της. Ή  
Φλώρινα είναι τό βουνό, ή Φλώρινα είναι δ κάμπος μέ τή σιωπηλή
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μαρμαρηγή τής πρασινάδας του. Ή  Φλώρινα είναι ακόμη πιο πολύ 
ό αέρας πού απλώνεται απάνω απ’ όλα, ελαφρός καί απαλός, ό αέ
ρας πού τά περιβάλλει δλα τά πράματα σαν χάδι άέρινο πού δέν ξαί- 
ρουν από πού τούς έρχεται. ’Ίσως είμαι εγώ πού άπλωσα την αγάπη 
μου καί την έκανα ένα άέρινο χάδι για δλα τά πράματα πού στέ
κονται καί μέ κοιτάζουν.

*¥ ¥
Είναι ό βράχος μπροστά μου πού κατεβαίνει καί σταματάει στην 

παρυφή τής πόλης καί άκρουμάζεται τον έντονο καί άταχτο παλμό 
τής ζωής τών ανθρώπων. Καί πάλι κάτου από τά ριζά του βλέπω 
τό βράχο ν’ άνεβαίνη απαλά, άλλου δείχνοντας την πέτρινη γυμνή 
σκληρότητα τού στήθους του. άλλου σκεπασμένος μέ μιά σγουρή θα- 
μνώδικη πρασινάδα, δάσος πού κρύβει κάτου από αιώνιες σκιές τά 
μυστικά του. Βλέποντάς το τύ δάσος αυτό νομίζεις πώς έχει κάτι νά 
σου πή. Κ’ εγώ βλέποντάς το πίστεψα πώς κράταε γιά μένα κάποιες 
άνείπωτες ώς τώρα ομιλίες του. Κι’ δταν έγυρα στην πράσινη άγκα- 
λιά τής γής, κι’ δταν γύροι μου είδα...

★* *
Ή ταν γύρω μου τύ δάσος. "Ενα πλήθος από δέντρα μικρά, λε

πτά, θαμνώδη. Κ’ ήταν τούτα τά δέντρα σαν όντα άπ’ άλλους κά
ποιους κόσμους, παραμυθένιους, πού ’χαν έρθει εκείνη τή στιγμή 
καί στάθηκαν γύρω μου καί μέ περικύκλωναν. Κινούσαν άλαφρυά 
τά τόσα εκφραστικά τους όργανα, τά φύλλα, τά κλαδιά. Ψιθύριζαν 
χωρίς άλλο αναμεταξύ τους κάτι. Φαίνονταν σά νά τά σάλευε ζωηρή 
επιθυμία νά έκφρασθούν... Δέν είναι τούτα λόγια έξω από κάθε λο
γική Είναι αδύνατο ένα δέντρο νά μήν έχη κάτι νά πή στον άν
θρωπο, αδύνατο νά μή συνεννοείται μέ τό γύρω του κόσμο, νά ζή 
απομονωμένο. Άλλοιώς δέ θά μπορούσα νά εννοήσω σέ τί θά τού 
χρησίμευε τό σχήμα καί τό χρώμα καί ή κίνηση, (θέλω νά πιστέψω 
πώς δέν είναι αυτά παρά διάφοροι τρόποι νά εκφραστούν, καί οί 
μόνες δυνατότητες συνεννοήσεάις τους μαζί μου.Κοιτάζω τις πράσινες 
καί δροσερές αυτές υπάρξεις. Καί είναι ανοιχτές, ορθάνοιχτες δλες 
μου οί αισθήσεις απέναντι τους. Ποιο; θά μού πή δτι μάταια στέ
κονται τούτα τά δέντρα γύρω μου ;

*¥ ¥
Βρίσκομαι στήν κορφή τού μεγάλου βράχου. Πέρα κεί σαλεύει 

μιά σαύρα. ’Έπειτα στέκεται καί κοιτάζει τήν ακίνητη άπευαντωσύνη 
τούρανού. Ή  ατμόσφαιρα ολοκάθαρη λαμπυρίζει από ανταύγειες 
ενός άλικου δειλινού. Πάνου άπ’ τον κάμπο, πού ξεκουράζεται άπ’ 
τή δουλειά τού άνθρώπου, ένα γεράκι ζυγιάζει τά φτερά του καί κά
νει γύρους εύρείς. σιωπηλά πετώντας. "Ομως μέ τραβάε. τό θέαμα 
τούρανού.

Βρίσκω πώς πέρ’ άπ’ τον κόσμο τών μορφών, γιά τόν όποιο 
πάλλει μέ τόση αγωνία χαράς καί λύπης ή φτωχή καρδιά μσς, ύ-
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πάρχει ενας άλλος κόσμος, μιά άλλη ζωή έξω άπό κάθε σχήμα, ζωή 
πού συλλαμβάνεται σάν φώς καί σάν αέρας ή ατμόσφαιρα, όπου 
μορφές δέν κατοικούν άλλ’ αντηχούν μετέωρα τραγούδια καί κου
δουνίζουν λόγι’ άνθρώπων' δπου ταξιδεύουν όνειρα καί άργοφεύγουν
τ ρ ό μ ο ι . . .Κι’ άπ’ τούς άσημένιους γάμους τής άτμόσφαιρας καί τού φωτός, 
εκεί ύπερήψηλα γεννιέται ό Ούρανός, άσάλευτη παρήγορη ενότητα 
περ’ άπ’ τήν πολλαπλότητα τών μορφών τής ζωής καί τής φύσης. 'Ο 
Ούρανός πού είναι σάν μιά νευτωνική ενότητα τών χρωμάτων τής 
ζωής μας : σύνθεση καί άρνησή τους. Πιστεύω στή μυθολογία δταν 
λέη πώς ό άνθρωπος πεθαίνοντας πάει νά ήρεμήση εκεί στήν αιώνια 
ενότητα, στον ουρανό. ’ Αφού καί δταν ζούμε, ζητούμε άντικρύζον- 
τάς τον νά λησμονήσουμε τόν εαυτό μας. Γι’ αύτό κ’ εγώ τώρα εδώ,
κυνηγημένος άπ’ τόν εαυτό μου τόν άντικρύζω.

Εκείνο τό γεράκι δ μ ως δέ λησμονάει τόν εαυτό του. Τό βλέπω 
δτι άκόμο κάνει κύκλους πεισματικά άναζητώντας κάτι πού δέ θέλει 
νά ξεφανερωθή, νά τού δοθή. Κι’ αν τό βρή, κι’ αν χορτάση άπ’ 
αύτό, πάλι θά ξαναρχίση τούς πλατείς του καί βωβούς γύρους κοι
τάζοντας πρός τά κάτω. Δέ μπορεί νά λησμονήση τόν εαυτό του.
Δέ μπορεί νά πλάση τόν ούρανό του...

π . ς π α ν δ ω ν ι δ η ς

J
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Για νά νοιώσουμε καλά τό έργο του Γεωργίοΐ’ Βιζυηνοΰ (2) καινά 
καταλάβουμε τις αιτίες της τέτοιας η τέτοιας εξέλιξης του ποιητή, 
πρέπει να ξετάσουμε από πριν τό περιβάλλο οπου γεννήθηκε κΓ ά- 
νατράφηκε καί κατόπι μορφώθηκε κΓ αναπτύχθηκε.

Ό  ποιητής είδε τό φως στη Βιζώ τής Θράκης. Τό «πολΰχνιον 
τής Βιζύης» των αρχαίων,τό «Κάστρον τής Βιζύης» του Ζωναρα στα 
1848. Ή  μικρή αυτή κωμόπολη βρίσκεται στο δρόμο απάνω μετα
ξύ Άδριανούπολης καί Πόλης καί είταν έ'ως τήν εποχή τής μετα
νάστευσης κέντρο ρωμαίϊκο κΓ έδρα Μητροπολίτη του αγίου Βιζΰης 
υπαγόμενοι’ στο κλήμα του οικουμενικού Πατριαρχείου.

Είναι γνωστό δτι κατά τήν εποχή τής παλιάς οθωμανικής αυ
τοκρατορίας, ό Οικουμενικός Πατριάρχης θεωρόταν εθνάρχης τοΰ 
γένους τών ρωμαίων, των ρωμιών δηλαδή πού ζοΰσαν κάτω από τό 
σκήπτρο τοΰ Σουλτάνου, ό’ντας ραγιάδες του, από τήν εποχή τής 
καταστροφής τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Ή  τέτοια αναγνώριση στηριγμένη σέ παλιά σοΐ’λτανικά φιρμά- 
νια ακόμα καί τοΰ ί'διου τοΰ πορθητή, δπως διατεινόταν τότε τό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς καί σέ μακροχρόνια καθιέρωση 
έδιναν τήν εποχή εκείνη στύ λογαριαζόμενο εθνάρχη καθώς καί 
στους μητροπολίτες τοΰ θρόνου του, εξουσία μεγάλη άπάνου στό 
χριστιανικό κόσμο εξόν από εκκλησιαστική καί ηθική μά καί πολιτι
κή ακόμα καί εκπαιδευτική

'II εκκλησία,εΐταν το κέντρο πού ολόγυρά του στρεφόταν κάθε 
διδασκαλία, κΓ άπ’ αυτήν έξαρτόταν τότε άμεσα ή έμμεσα τά σχο
λεία καί κάθε εκπαιδευτικό σωματείο. Συχνά οί κληρικοί είταν δα- 
σκάλοι, καθηγητές καί σχολάρχες.

Είναι λοιπόν φυσικό στις χριστιανικές ψυχές τών ανθρώπων τής 
εποχής καί τών μερών εκείνων νά τυπωνόταν μιά θρησκευτικότητα, 
μιά θεοφοβία κάποια όυνατώτερη προσκόλληση στις θρησκευτικές 
παράδοσες κάποια ευσέβεια έστω καί εξωτερική έστω καί αρμοσμένη 
τό περισσότερο στούς τύπους τής λατρείας.

Ό  λαός βρισκόταν σέ πολύ συχνή επικοινωνία μέ τούς ιερωμέ
νους του, πού εΐταν καί ο! πιο γραμματισμένοι περιμένοντας απ’ 
αυτούς, διδασκαλία καί καθοδήγηση ακόμα καί υποστήριξη.

Δέν είναι βέβαια εδώ ό τόπος νά ^εξεταστεί τό είδος τής διδα
σκαλίας καί τής καθοδήγησης πού γινόταν στόν απλόν αυτό κόσμο

(1) Κομμάτι άκέρηο άπό τό έργο μου «Στερνοί Φαναριώτες λόγιοι».
(2) Τό όνομα Βιζυηνός καΦώς είναι φανερό και μου τό βεβαίωσαν συγγενείς του 

δέν είταν οικογενειακό του. Τό πηρε άπό τόν τόπο πού γεννήθηκε, καϋτος τόκαμαν και 
πολλοί άλλοι πού έχουν έπίΦετα δποίς τά Ραιδεστινός» Άρτακινός» Λαμψακινός κ.λ.π. 
τό λέει κ-’  ό Ιδιος 6 ποιητής στό έργο τον* «Ποιος ήτο ό φονεύς τού αδελφού μου» 
βάζοντας στό στόμα τής μητέρας του. «Μά κείνο (τό παιδί της) έπρόκοψε καί πήρε ένα 
όνομα άπό τά περίγραμμά του καί τώρα σάν τό γράφουνε μέσ ’ τίς έφημερίδες δέν ή- 
ςεύρω κι* έγώ ή ίδια, τό παιδί μου είναι μα θές πού λένε..,

=  ΡΥΘΜΟΣ

καθώς καί τί λογής πρόσωπα εΐταν οϊ ίδιοι οί όδηγητές, σημαδεύω
μόνο τό πράγμα.

Ή  επιρροή τής θρησκείας καί τοΰ εκκλησιαστικού περιβάλλον
όπου ευθύς άπό τά πριώτα χρόνια τής ηλικίας του βρέτθηκε ό Βι
ζυηνός,. τυπώθηκε μέσα στήν ψυχή του καί τόν ακολούθησε μέσα 
σ’ ολόκληρο τό έργο του.

Ά π ό  πολύ μικρή ηλικία δ ποιητής γνώρισε τά πρόσωπα καί 
τούς χαραχτήρες πού έγιναν αργότερα αντικείμενα τών έργων του,
Οί εντύπωσες άπό τήν τριγυρινή φύση τοΰ γέμισαν τήν καρδιά κΓ 
ακούσε τά ονόματα τάίν τόπων δπου κατόπι θά στριφογύριζε τό λογο
τεχνικό του έγώ...

Οί άπλοι χωρικοί τής Θράκης δσοι δέν καλλιεργούσαν τα χωρά
φια των γιά νά ζήσουν, ή δέν κέρδιζαν τό ψωμί τους ψαρεύοντας 
στα νερά τής Προποντίδας ή τής Μαύρης τθάλασσας ξενητευόταν 
γι’ αναζήτηση τύχης στήν Πόλη, δπου άπό τήν άλλη μεριά έφθα
ναν γιά τόν ίδιο σκοπό πολλοί κΓ άπό τήν Μικρήν Ά σία, άκόμα 
κι’ άπό τήν παλιάν 'Ελλάδα.

Τήν εποχή εκείνη ή Πόλη άποτελοΰσε τό κέντρο δλου τοΰ εμπο
ρίου τής παλιάς ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας έξασκημένο τό περισ
σότερο άπό ρωμηούς. καθώς καί τήν έδρα διανοητικής κίνησης.

Ό  μικρός Βιζυηνός άφοΰ έμαθε τά πρώτα γράμματα άπό τό 
δάσκαλο τοΰ χωριού του, ή τόν παπά τής ενορίας του στάλθηκε κι’ 
αυτός δέκα χρονώ στήν Πόλη μαθητευόμενος κοντά στό ράφτη 
θείο του σ’ένα άπό τά χάνια τοΰ Μεγάλου Τσαρσιοΰ τοΰ Βυζαντίου.Ό 
Γιωργής έμεινε εκεί ραφτάκι μέ τή βελόνα στό χέρι δυο χρόνια.

Μέσα σιή νυχτοήμερη εργασία τών ραφτάδων τοΰ τσαρσιοΰ πού 
ως τα τελευταία άκόμα χρόνια δέν γνώριζε άνάπαυση παρά μονάχα 
τό άπομεσήμερο τής Κυριακής καί τήν Κυριακή τοΰ Πάσχα, έχον
τας έλπίδατου μονάχημισ έπισιροφή γιά μερικές μέρες στό πατρικό του 
χωριό, ό μικρός Βιζυηνός συμπλήρωσε τίς γνώσες του άπάνω σέ 
δτι είχε άκούσει έως τότε άπό τό στόμα τής μητέρας του καί τών 
συγγενών του γιά τούς θρύλλους τής Πόλης καί τής 
Θράκης.

Ά π ό τό υγρό παμπάλαιο χάνι δπου κατοικούσε, ξεκινώντας νά 
πάει σέ διάφορες δουλειές τοΰ μαστορή τού δ μελλούμενος διηγημα- 
τογράφος, θά πλανήθηκε βέβαια μέσα στούς στενούς δρόμους τοΰ 
Βυζαντίου, θά περιεργάστηκε τήν 'Αγία Σοφία καί τά τριγυρινά κα- 
τατόπια της, τόν 'Ιππόδρομο, θά περπάτησε τό μακρύ δρόμο τοΰ 
Διβάν Γιολοΰ καί θά πλάνησε τό μάτι άπάνω στα παλιά τούρκικα
σπίτια μέ τά κλειστά διχτυωτά τους.

Πηγαίνοντας πάλι μέ τά πόδια άπό τό χάνι του νά προσκυνήσει, 
δπως είναι ή συνήθεια στό άγιασμα τοΰ Μπαλουκλιοΰ καί περπατών- 
τας κατά μάκρος τών Βυζαντινών τειχών θά είδε τό δρόμο τοΰ χω
ριού του, τής Βιζώς καί θάνοιωσε τήν αιχμή τής νοσταλγίας νά τοΰ
τρυπάει τήν καρδιά.

’Άλλες πάλι φορές σταλμένος στό Βόσπορο γιά νά παραδόσει δέ
μα ρούχων σέ κάποιο άπό τά διάφορα πελώρια πασάδικα κονάκια
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τής Ευροιπαϊκής ή τής ’Ασιατικής όχθης θά πέρασε βέβαια τούς με
γάλους των πλουσίους κήπους μέ τά ξωτικά δέντρα και θά ειδε τις 
γυναίκες των χαρεμιών, πού δεν κρύβονταν μπροστά του έξ αιτίας 
τής μικρής του ηλικίας καί τής άσημότητάς του.

Οί εντύπωσες τής παιδικής αυτής ηλικίας άφηκαν βαΟειά ίχνη 
στην ψυχή του μελλούμενου ποιητή.

'Η  πληχτική ό'μως καί σκληρή ζωή πού περνούσαν τά ραφτάκια 
τού μεγάλου τσαρσιού είχε καί τις φιλοδοξίες της. Μέσα στους στε
νούς υγρούς τοίχους τού εργαστηρίου περιμενόταν ή εμφάνιση πάν
τα κάποιας νεράιδας ή Βασιλοπούλας πού θά ζητούσε γιά χάρη από 
τό ραφτάκι νά τής ράψει τά νυφιάτικα χωρίς ραφή καί ράμα ή άλλο 
παρόμοιο. Ζούσαν ακόμη κι’ άλλες παράδοσες στά στόματα των α
πλών αυτών ανθρώπων πού τις έγκολπώθηκε καί τις τύπωσε μέσα 
του ό μικρός Γιωργής.

Κατά δυστυχία ή κατά καλή τύχη τού ποιητή 6 θείος του ράφτης 
πέθανε δυό χρόνια κατόπι από τή πρόσληψη τού ανιψιού του στο 
εργαστήρι άφίνοντάς τον στήν προστασία κάποιου εμπόρου τού τσε- 
λεμπη Γιάγγου. Αυτός χτυπημένος ίσως από τήν ευφυΐα τού νέου 
παιδιού φρόντισε αμέσως νά στείλει τό μικρό Βιζυηνύ ύποταχτικό 
τού Μητροπολίτη Κύπρου.

Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία πώς ό έμπορος κάνοντας τό κί
νημα αυτό έβλεπε κιόλας μπροστά του τό μικρό παιδί άνιότερο κλη
ρικό επίσκοπο ή Μητροπολίτη.

Κατά τήν εποχή πού μάς απασχολεί καί πολύ ακόμα αργότερα 
υπαρχαν στο κλήμα μέσα τού οικουμενικού Θρόνου ιερωμένοι πρό
θυμοι νά υποστηρίξουν τήν εκπαίδευση νέων έξυπνων, πού αγαπού
σαν τή σπουδή καί νά τούς ανοίξουν κατόπι τό δρόμο προς τήν ά- 
νώτερη ίεραρχεία, στάδιο τότε γειιάτο μέλλο αφού οί διάφοροι Μη
τροπολίτες ποίμαιναν εκκλησιαστικά απέραντες καί πλούσιες επαρχίες 
τήςπαλιάς οθωμανικής αυτοκρατορίας.Στο Μητροπολίτη πλάι τής Κύ
πρου ό Βιζυηνός έμεινε ύποταχτικός, διορισμένος σύγχρονα καί παι- 
δονόμος τού σχολειού κερδίζοντας πενήντα γρόσια τό μήνα.

Φορεμένος ράσο καί καί καλογερικό κούκο ό μελλούμενος λογο
τέχνης λαχτάρησε τήν εκκλησιαστική ίεραρχεία καί τό μοναχικό βίο. 
Φαίνεται πώς κι’ ό Μητροπολίτης επιθυμούσε νά χειροτονήσει τον 
ύποταχτικό του ίεροδιάκονο στέλλοντάς τον κατόπι δάσκαλο σέ κά
ποια μονή τού νησιού. "Ετσι δίκαια ό Βιζυηνός θά θεωρούσε τό 
Μητροπολίτη Γέροντά του κι’  αυτός εκείνον «ανάστημά του» δηλα
δή εκκλησιαστικό του δημιούργημα.

Τό βουλγαρικό σχίσμα απασχολούσε τότε τό Οικουμενικό Πα
τριαρχείο κι’  6 Μητροπολίτης Κύπρου προσκαλέστηκε στήν Πόλη. 
Τον ακολούθησε ο Βιζυηνός 16 χρονώ.

("Εχει συνέχεια)
ΑΝ ΤΗ Ν . Γ ΙΑ Λ Ο Υ Ρ Η Σ
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Ό  ’Αριστομένης Προβελέγγιος, χωρίς νά έχει διαφιλονικήσει ποτέ (μαζί 
μέ πόσους άλλους!) όνομα μεγάλου ποιητή, είναι όμιος ποιητής γνήσιος 
καί ξεχωριστός, πού δέ συγγενεύει ιιέ κανέναν άλλον από τούς δικούς μας 
στήν τεχνοτροπία. ”Αν θελήσουμε νά βρούμε γνήσια ποίηση στούς συγχρό
νους μας, δέ θά τη ζητήσουμε πουθενά άλλου παρά στούς στίχους τού Προ- 
βελέγγιου καί τού Φιλύρα, γιατί αύτοί εκφράζουν άμεσώτερα τό εσωτερικό γε
γονός πού λέγεται λυρισμός: Φαίνεται μάλιστα πιυς ό δεύτερος, κάπως συνθε- 
ιώτερος καί βέβαια πιό συγχρονισμένος, δέν έμεινε ανεπηρέαστος άπό τόν πρε
σβύτη μέ τήν πηγαία έμπνευση καί τούς απροσποίητους εκφραστικούς τρό
πους. Ό  Π ροβελέγγιος, αν καί μέ τήν πρώτη ματιά φαίνεται σάν ποιητής άλ
λου καιρού, είν’ έτοιμος ω στόσο νά άποκαλύψει στόν άνοιχτομάτη αναγνώστη 
ένα θησαυρό ανυποψίαστο, πού έχει φυσικά τήν αξία του γιά κάθε εποχή. 
Κάτου άπό τόν περίτεχνον, σάν άτημέλητο, στίχο του μέ τήν άνάμιχτη εδώ  
κι’ εκεί γλώσσα, μέ τά ποικίλα, κάποτ’  ελεύθερα, μέτρα, μέ τήν σχεδόν ιίμε- 
λημένη πλοκή των λέξεων, μέ τό απλό—απλό μέχρι παρεξήγηαιμου θησείου— 
συναισθηματικό καί διανοητικό περιεχόμενο, κάτου άπ’ αυτή τήν πρωτόγονα 
αδιάφθορη άντίληψη κι’ εφαρμογή τής τέχνης, υπάρχει μία σπάνια φυσικότη
τα και άφέλεια κι’ αύτό. είναι ή χάρη καί τό μεγαλείο τού ποιητή μσς. Δ ια 
βάζοντας κανείς ποιήματα τού Προβελέγγιου έχει τήν ιδέα πώς πρόκειται γιά 
πρώτες εντυπώσεις πού έξωτερικεύονται μέ τά πρώτα λόγια πού έρχονται στό 
στόμα, τόσο είναι τό αυθόρμητο καί ή ειλικρίνεια τους. Ή  φύση, ή θάλασ
σα, ή γυναίκα, ή γή, ό  ούρανύς, οί επίγειες ομορφιές, τά άόρατα  πλάσματα, 
όλα τά πρόσωπα καί τ’ άντικείμενα πού κινούνται μέσ’ τήν ποίησή του, τόν 
εμπνέουν άπευθείας καί γι’ αύτό ζωηρότατα, δίχως χαλαρωτικές μεσολαβήσεις. 
Τόν παρακολουθείς καί πουθενά δέν διακρίνεις αύτό πού λέμε δεύτερο χέρι. 
Νομίζει κανείς πως ό ποιητής αυτός δέν έχει δασκαλευτεί άπό κανέναν, πως 
δέν άκολούθησε καμιά σχολή, πως στάθηκε έξω  άπ ’ τά βιβλία. Καί όμως είν’ 
ό  ίδιος πού μάς έδω σε υπέροχα στή γλώσσα  μας, μολονότι σέ καθαρεύουσα 
τό «Φάουστ» κι’ έχάρησε στούς φιλολογικούς προγόνους μας τό αισθητικό εγ
χειρίδιο τού Λέσσιγκ σπουδασιής στά νιάτα του τών Γερμανικών Π ανεπιστη
μίων καί παρά λίγο Καθηγητής τής λογοτεχνίας στό δικό μας. "Ολη αυτή ή 
εργασία, ή πρωτότυπη καί ή- άλλη άν καί άποσκεπασμένη άπό τήν αδιαφορία 
καί τήν πολιτική πού έχουν γίνει καθεστώτα στόν τόπο μας μαρτυρεί έναν 
εργάτη ταλαντούχο τών γραμμάτων μας καί περιμένει πάντα τό μελετητή πού 
θ ά  τής κάμει τήν δριστική ερμηνεία καί τοποθέτηση.

Ό  Προβελέγγιος βρίσκεται σχεδόν πάντα στό νησί του, στή Σίφνο μέ τά 
κάτασπρα σπίτια καί τούς λεπτούς κατοίκους της. Τ ά  καλοκαίρια του όλα, 
εξόν άπό λίγα πού πέρασε στό εξωτερικό, τά πέρνα σέ μιά ποιητική τοποθε
σία τού νησιού, τή Χρυσοπηγή. ένα χαμηλό βράχο πού προεξέχει μές τή θ ά 
λασσα τού Αιγαίου. Τόν έβρήκα στόν ξενώνα τού παλιού μοναστηριού πού ναι 
χτισμένο έκεΐ έπάνου, ξαπλωμένον στό κρεβάτι του άπό μιά επίμονη άδιαθε- 
σία. Είναι ένας πραγματικός άρχοντας μέ τόν αέρα κι’ όχι μόνον μέ τήν κα
ταγωγή τής αρχοντιάς, λευκός κατάλευκος, ασπρισμένος άπ’ τά χρόνια κάτου 
άπ’ τά χιονάτα σεντόνια καί φέρνει στό νοΰ πρόσωπα τής γραφής, τήν ιερα
τική τάξη τών Λεβιτών. Εντύπωση κάνει ή καθαριότητα τής μορφής του. Τά 
γαλανά του μάτια, έχουν τήν άθωόητα  παιδιού, τό πρόσωπό του διατηρείται 
ακόμα ροδαλό, ή φωνή του βγαίνει κι’ αυτή λαγαρέ], Ή  συνολική εμφάνισή 
του έχει κάτι τό πολύ φωτεινό καί γλυκύ. 'Ο μολογώ πτος ωραιότερο γέρο δέν 
έχω δει στή ζω ή  μου. 'Υποδέχεται τόν ξένο μ’  ανυπόκριτη ευχαρίστηση καί 
τό λιγιότερο πού κάνει γιά νά τόν καλοκαρδίσει είναι νά τού μιλά. Μιλά μέ 
προθυμία γιά τά αιώνια θέματα πού απασχολούν ένα ποιητή καί καθώς προ
χωρεί ή κουβέντα συνεπαίρνεται, μεταρσιώνεται, μεταφέρεται στούς κόσμους 
του. "Οταν ό  λόγος είναι γιά τήν ποίηση, συγκινεϊται, κινείται ολόκληρος, 
γυρίζει τό βλέμμα του πρός τό ταβάνι καί χειρονομεί ¡ιέ κινήσεις, υψηλές, 
μεγαλόπρεπες, τελετουργικές. Είναι όγδοντατριών χρόνων, όπ ω ς γράφει τό λε
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ξικό, καί δμως έχει άπόλυτη πνευματική διαύγεια καί έπί πλέον μια θέρμη 
καί μια έξαρση πού σπάνια ιήν άπαντά κανείς ακόμα καί στή νεολαία, ’Εκ
φράζεται γιά ότι ρω τηθεί αδίσταχτα καί δίχως υπολογισμό, γελάει κάθε τό
σο μέ κολωσύνη καί φαίνεται πώς έμεινε (δς τά στερνά του παρθενικύς στή 
ψυχή, χωρίς μάλιστα νά κολλήσει στό μεταξύ άπό τις συνηθισμένες γεροντι
κές παραξενιές. Ευνοημένος άπό τήν οικονομική κατάστασή του έξησε χωρίς 
βιοτικές φροντίδες μές στήν άποκλε'στική του άσχολία καί δέν ¿γνώρισε τις 
κακίες τώ ς άνθρώπω ν τής άνάγκης, μακριά άπό τά πολυθόρυβα κέντρα, σεβα 
στός κι’ άγαπητός μές στόύς νησιώτες, ξένος άπ ’ τήν υποκρισία καί τήν τύρβη 
τήν κοινω' ική. Γ ι’ αότίι όταν τον γνωρίζει κανείς άπό κοντά, μέσα στό φυσι
κό πλαίσιό του, δέν έχει νά κάμει παρά μιά άναγνώριση. είναι ό ίδιος ό 
πως καί στούς στίχους του μέ τις άπόκοσμες συλλήψεις καί τήν άβίαστη σύν
θεσή τους, ποιητής άπό τούς λίγους πού μπορούν νά ονομαστούν ποιητικοί. 
Μάς χωρίζουν εξήντα χρόνια σωστά  κι’  όμως κάθουμαι καί κουβεντιάζουμε 
σά  νάχω άπέναντί μου κανένα συνομήλικο. ’Ακόμα κι’ ή καθαρεύουσα πού 
χώνεται άδιάκοπα στή φρασεολογία του, μοΰ φαίνεται κι’ αΰτή χαριτωμένη.

— Θυμάστε πώςάρχίσατε τή λογοτεχνική σας σταδιοδρομία κ. Προβελέγγιε ;
— Τήν άρχισα μέ τον «Θ ησέα» τό έργον πού ¿πήρε έπαινον εις τον τότε 

δραματικόν διαγωνισμόν όπου τήν είσήγησιν έκαμε ό Ό ρφανίδης. Τό β ρ α 
βείου έδόθηκε εις ένα ποιητήν τής εποχής, ιόν Ά ντωνιάδην, άλλά τό κοινόν 
πού είχε συνηθίσει νά τον βλέπη βραβευόμενου κάθε χρόνο υποδέχθηκε τήν 
κρίσιν μέ δυσαρέσκεια καί έξεδήλωνε θορυβοιδώς τήν προτίμησίν του γιά τό 
δικό μου. "Ετσι άναγκάσθηκε ό  εισηγητής νά άνακοινο'ιση τό όνομά ¡ιου πού 
ήταν κλεισμένο σέ φάκελλο καί νά μέ επαινέσει. Τήν πρώτη ιδέα γιά τόν «Θ η 
σέα» μοΰ τήν έδωσε μιά φράσις άπό κάποια κυρία μέσα στό σαλόνι τού σπι
τιού μας. Ά λ λ ’ αύτά τά γράφ ω  λεπτομερώς εις ένα ά ρ θ ρ ο  σ ιό  ήμερολ.όγιο τού 
κ. Λροσίνη. Τόν «Θ ησέα» τόν έγραψα μαθητής τής τελευταίας τάξεως τού 
Γυμνασίου. Θυμούμαι ότι ήμουν ήδη ένθερμος μελετητής τού 'Ο μήρου καί 
τών κλασικών κ αθώ ς καί τών λυρικών. Έ γνώ ριζα  άπό τότε καί τά λατινικέ« 
καλά, άφοΰ μάς έβαζαν καί μεταφράζαμε άπό τήν άρχαία Ελληνική στή λα
τινική γλώσσα. Τ ό π ρώτο μου όμ ως ποίημα εϊταν σατυρικό. Τό έγραψα δε
κατεσσάρων περίπου ετών καί τό ένεπνεύσθην άπό ένα άνθρωπον τόν οποίον 
είχαν στήν υπηρεσίαν τους οί άδελφοί μου, μανιώδεις κυνηγοί. Ό  υπηρέτης 
αυτός ήταν εύρωστος καί μεγαλόσωμος, μπορούσε νά πιάσει τό σπίτι καί νά 
τό σείσει, σωστό θηρίο, σάς λέγω. Δέν είχε όμως ούτε μουστάκια ούτε δόντια 
καί ήταν συ άμα δειλός. Αύτή ή δειλία του μοΰ έκαμε εντύπωση γιατί εϊταν 
άσυμβίβαστη μέ τό παρουσιαστικό του, τή συνεδύασα μέ τάς ελλείψεις πού 
σάς είπα καί έγραψα τό ποίημα.Δέν θυμούμαι όμως πιί« τι άπέγιναν εκείνοι 
οί στίχοι.

—  Έ κάματε πολλέι χρόνια στή Γερμανία ;
— Πέντε. Έ κεΐ έπήγα νά σπουδάσω, όχι τόσο τήν άρχαία φιλ.ολογία, τήν 

οποίαν γνωρίζαμε καί άπ ’  εδώ , όσον τήν νεωτέραν, ιδίως τήν Γερμανικήν. ’’Α 
κόυσα όμ ως καί κλ.ασικά μαθήματα καί άρχαιολ.ογίανάπό όνομαστούς τότε καθη- 
γηιάς, μέ τούς οποίους εϊχαιιε φιλίες. Οί καθηγηταΐ εκείνοι δέν ήσαν σχολα
στικοί σάν τούς δικούς μας, ερμήνευαν τό πνεύμα καί ευχαριστούντο νά βλέ
πουν μαθητάς πού δέν περιορίζοντο στούς τύπους.

"Οταν έγύρισα άπό τό εξωτερικό, έδέχθηκα μιά μέρα τήν έπίσκεψι τού 
Σπ. Λάμπρου καί τού Νικ. Πολίτη, μέ τούς οποίους συνδεόμουν άπό πριν καί 
¿σπουδάζαμε μαζί στή Γερμανία. Εϊταν νομίζω, τότε στό 81. Αύτοί οι δυό μέ 
¿πληροφόρησαν ότι ό τότε Πρύτανις Άφεντούλης άπεφάσισε νά προσθέσει 
στή φιλολογία καί έδραν νεωτέρων γλωσσών. 'Υποψήφιοι δι’  αύτήν ήσαν ό 
Βλάχος ό Ρ οΐδης καί δέν θυμούμαι ποιός άλλος. Ό  πρύτανις όμ ω ς δέν ήθελ.ε 
ν’ ακούσει καθόλου γιά τόν Ροίδη καί διεκήρυττε, μέ πείσμα μάλιστα, ότι ό 
ένδεδειγμένος ήμουν εγώ καί κανείς άλλος. 'ΊΙρχοντο λ.οιπόν αύτοί νά μοΰ με
ταδώσουν τήν εϊδησι καί νά μάθουν τις διαθέσεις μου. Τούς άπήντησα ότι ή 
πρότασις μέ τιμά, άλλά τούς έζήτησα μερικές μέρες γιά νά σκεφθώ  καί ν’ α 
ποφασίσω. "Οταν τούς ξαναείδα, τούς είπα ότι δέν ¿δεχόμουν. Καί τούς άνέ- 
πτυξα τούς λ.όγους μου. Ή  θέσις πού μοΰ ¿προσφέρετο εϊταν βέβαια τιμητική, 
άλλ.ά μοΰ ¿δημιουργούσε καί πολ.λάς υποχρεώσεις. Έ π ρεπ ε νά προπαρασκευά-
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ζομαι τακτικά γιά κάθε παράδοσι καί δέν θά  μοΰ έμενε καιρός δ ιά  τάς άλλας 
άσχολίας μου, τάς ποιητικάς. Θ ά ήταν άδύνατον νά μείνω ό ποιητής πού ήθε
λα καί νά γίνιυ καί διακεκριμένος ποιητής όπως θ ά  έπεδίωκα. Οί φίλοι μου 
προσπάθησαν νά μέ μεταπείθουν, ό Πολίτης μάλιστα μέ .¿βεβαίωσε ότι θ ά  
είχε τό άκροατήριό μου καί κυρίας τής καλής τάξεως— καί υιραίας μοΰ ¿τό
νισε— άλλά ούτε αύτό τό δόλωμα έπιασε. Σ τό  τέλος παραδέχθηκαν καί αύτοί 
πώς είχα δίκηο καί δέν μέ ¿πίεσαν άλλο. Κάτι άνάλ.ογο ήθελε νά μοΰ φτιάση 
καί ό  Μορεάς. Θέλετε νά τό άκούσετε ^

— Βέβαια.
— Μέ τόν Μ ορεάς έγνωριζόμεθα άπό μικρά παιδιά. Πηγαίναμε ό ένας εις 

τό σπίτι τού άλλου, όσο έμενε στάς ’Αθήνας, καί βλεπόμαστε συχνά, Μιά μέ
ρα έγραψε ένα διήγημα καί μέ κάλεσε νά τό άκούσω. Ά λ λ ά  μόλις άρχισε νά 
διαβάζη, έγώ  έβαλα τά γέλια. Ή  άρχή τού διηγήματος ήταν ή εξή ς: «Εις τά 
νοτιοανατολικά τής νήσου Εύβοιας...» Ό  Μ ορεάς δέν καταλάβαινε γιατί γελού
σα  καί τού έξήγησα. «Μ ωρέ ιί μακαρόνι είναι αύτό ; τού είπα. Πού πήγες καί 
τό βρή κ ες; Καί τι νά γράψω ; μέ ρώτησε. Γράψε εις τά νότια. Δέν θέλω . 
Γράψε, εις τά άνατολικά. Δά θέλω . Έ ,  τότε άφησέ με ήσυχο, τού εϊπα. Ό  
Μ ορεάς θύμωσε άπό τάς παρατηρήσεις μου, κτύπηστ κάτω τό χειρόγραφο καί 
έφυγε άπό τό δωμάτιο. Τόν ξαναείδα έπειτα άπό καιρό στό Μόναχο, φοιτητής. 
Τόν ¿φιλοξένησα μάλιστα έκεΐ πού καθόμουν. Τά κρεβάτια μας ήσαν κοντά 
άφήναμε ανοιχτή τήν πόρτα τήν νύχτα καί κουβεντιάζαμε. Ό  Μ ορεάς μέ έ- 
τρωγόταν διαρκώς νά φύγω άπό κεί καί νά π άω  στό Π αρίσι μαζί του. Θ ά 
γράφαμε γαλλικά τά ποιήματά μας καί θά διακρινόμεθα. Εϊχε τήν πεποίθη
σην ότι θά γινόμαστε δ Γκαΐτε καί ό Σίλλερ τής Γαλλίας, θ ά  τους βάζαμε 
όλους κάτω. ’ Εγώ όμ ω ς δέν συμφωνούσα θά  γυρνούσα στήν Έ λλάόα  καί θά 
έγραφα στή μητρική μας γκώσσα. Ό σ ε ς  μέρες μείναμε μαζί, τό ίδιο τροπάρι 
μού κοπανούσε. ’Ακόμα καν στό σιδηρόδρομο πού μπήκε γιά νά φύγη, κι’ άπό 
κεί αυτό θυμήθηκε νά μού φ ω νάξει: Θά μετάνιώσεις.,.Καί όμ ως δέν έμετά- 
νιωσα.

— Τό «Φάουστ» σέ πόσον καιρό τόν έκάματε ;
— Μ έσα σέ όχτώ μήνες. ’Εργαζόμουν όμως γιά καλά, π ρω ί καί άπόγευ- 

μα, εϊταν άλλως  τε καί τό είδος τού δράματος πού δέν έπέτρεπε διαλείμμαια.
’Εκτός δμως άπό τή γλώσσα πού τήν κατείχα πλήρως μέ ¿βοήθη σε πολύ 

καί οί παραστάσεις τού έργου πού μού τό ¿ζωντάνεψαν εντελώς. Το εϊδα νά 
παίζεται έπανειλημμένως καί οί ήθοποιοί τό άπέδιδαν έπμνευσμένα. Τ ό  ίδιο 
έργο τό  μετέφρασε άργότερα καί ό μακαρίτης ό Χατζόπουλος. ’Αλλά τί νά σάς 
πώ ; ¿βιάστηκε ό ευλογημένος ! τή γλώσσα δέν τήν ήξερε καλά τότε, άργότερα 
πήγε καί τήν έμαθε. ’Έ πειτα εϊναι καί τολμηροί άνθρωποι, ξα ίρω  κι’  έγώ. Ό  
ίδιος ¿τόλμησε καί μετέφρασε τήν « ’Ιφιγένεια» τού Γκαΐτε. Γνωρίζετε τί ση 
μαίνει «Ιφ ιγένεια» μουσική άπό τήν άρχή ώ ς τό τέλος. "Οταν τήν εϊδα σ ιά  
Ελληνικά, δέν άνεγνώρισα τίποτε, όλα είχαν έξαφανισθή. Κ ρίμα ! Έ γ ώ  μετέ
φ ρασα  καί ένα άλλο έργον, τόν «Λασκόοντα» αύτό τό θαυμάσιο δημιούργημα 
τής τέχνης. Ό  Μ αρασλής είχε έκφράσει τότε τήν επιθυμίαν νά συμπεριληφθή 
εις τάς έκδόσεις του καί αύτό. Ό  πληρεξούσιος τού άπετάθη εϊς μερικούς άλ
λους λογίους τής εποχής άπό τούς διακεκριμένους, άλλ’ αύτοί προτιμούσαν 
έργα ιστορικά, έλαφρά, γιά νά τρέχει ή πένα τους, νά τρέχουν καί οί λίρες 
τού Μ σρασλή. ’Επειδή δέν άνελάμβανε κανείς τήν μετάφρασι αύτή τήν όμολο- 
γουμένως δύσκολη κατέφυγαν τελευταία καί εις εμένα. Στήν άρχή άρνήθηκα, 
εϊπα ότι μιά μετάφρασι εϊχα κάνει καί άρκεϊ. Ά λλά  επειδή δέν έμενε κανένας 
άλλος γι’ αύτή τή δουλειά καί μέ παρεκάλεοαν έξαιρετικά, ύπεχώρησα καί έ- 
δέχτηκα. Εϊταν ντροπή νά μεινη άμετάφραστον τό έργον δι’ έλλειψιν μετα- 
φραστού.

— Εϊχατε γίνη κάποτε καί εισηγητής σ ’ έναν ποιητικό διαγωνισμό;
— Ναι, σ ’ έναν παλαιό διαγωνισμό, δέν θυμούμαι άν ¿δημοσίευσαν που

θενά τήν είσήγησι. Έ κεΐ διετύπωσα γιά πρώτη φ ορά  καί τάς γλωσσικάς άντι· 
λήψεις μου. Ύ πεστήριξα ότι πρέπει νά κρατήσουμε γιά τήν ποίησι τήν όμι- 
λουμένη, τή γλώσσα πού μαθαίνουμε άπό τό βυζί τής μάνας μας, άλλά νά τή>· 
τροποπο ιήσωμεν, νά τήν διαμορφώσουμε,νά τήν άνυψώσουμεν εις καλλιτεχνικήν 
βαθμίδα ά· ωτέραν. Αύτό γίνεναι παντού, εις όλες τις πολιτισμένες χώρες. Ό
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καλλιτέχνης πέρνει τό γλωσσικό ιδίωμα τής πατρίδος του καί προσπαθεί νά 
τό συμβιβάση μέ τύς  άνάγκας του, νά τό προσέγγιση μέ τήν έμπνευσίν του, νά 
του δώση ώραίαν καί αρμονικήν έκφρασιν. Τότε μου φαίνεται, δέν είχαν φ α 
νεί ακόμη οί μαλλιαροί. Αυτοί έξετράπησαν από τήν ομαλήν όδόν καί μάς 
καταβαράθρωσαν τή γλώσσα. ’Έ βαλαν κατά μέρος τήν καθαρεύουσαν ήγνόη- 
σαν τή γλώσσα πού όμιλείτο γύρω των καί μάς έχρειάζετο εις τόσες περιστά
σεις καί θέλησαν νά γίνουν οί ίδιοι γλωσσοπλάστου. Τ ώ ρα  βλέπω ότι προσπα
θούν νά μεταβάλουν καί τήν ορθογραφίαν. Μωρέ, τ ’ είν’ αύτά γιά τό Θεό ! 
Λέγουν ότι έχουν ώς πρότυπο το Σολωμό, 6 Σολωμός όμως δέν είταν μαλλια
ρός. "Επειτα ή γλώσσα τών δημοτικών τραγουδιών πού θέλουν νά ακολουθή
σουν είναι πενιχρά, δέν έπαρκεί, έχει ανάγκην συμπληρώσεωε. Περίεργοι άν
θρωποι ! Δέν καιαλαβαίνουν ότι δέν είναι στό  χέρι τού λογοτέχνου, νά κατάρ
γηση μιά γλώσσα, νά τήν τελειοποίηση όμως είναι καί παραειναι. Αυτοί κ ω 
φεύουν εις τήν πραγματικότητα καί κάνουν ότι τούς κατέβη. Αυτά όμ ως είναι 
φαντασίες καί ματαιοδοξίες γιά νά μήν πώ τίποτε άλλο. Α λ λ ά  φταίει καί ή 
Α κ αδη μ ία  πού δέν συντάσσει έναν κανονισμό τής Δημοτικής ώ ς οδηγό.

— Είχατε γίνη κάποτε καί Βουλευτής;
— Ναί, στό νεότητά μου, γιά μιά περίοδο. 'Εγώ δέν ήθελα τέτοια πρά

γματα, αλλά ήταν έτιθυιιία τής μητέρας μου καί γιά νά μήν τήν δυσαρεστή- 
σιιι έδέχτηκα καί επέτυχα στάς εκλογάς, άλλως τε ή οίκογένειά μου είχε πολ
λούς πολιτευομένους, ό  πατέρας μου καί τρεις αδελφοί μου είχαν διατελέσει 
βουλευταί, ένας άλλος μου, αδελφός υπήρξε επί σειράν ετών δήμαρχος 
έδώ . Ή  έκλ.ογική μου επιτυχία είταν μεγάλη, αλλά τί νά πής πού έγό> δέν 
έκανα για τήν Βουλή, έμενα ξένος στά κομματικά. Κάποτε τό Κόμμα τού Λε- 
ληγιάννη, στό όποιο ανήκα καί εγώ, ήθελε νά βγάλη άπό τήν Βουλή τόν 
Τριανταφυλλάκο, τόν μετέπειτα πρωθυπουργόν, καί είχαμε κληθή όλοι νά ψη
φίσουμε. ’Εγώ έλ,ειπα τότε στό νησί καί έκλήθην εσπευσμένοι; στάς ’Αθήνας. 
Κατά τήν ψ ηφοφορίαν έξεφωνοΰντο τά ονόματα καί κάθε βουλευτής άμα ή- 
κουε τί> δικό του απαντούσε ναί ή όχι αναλογίας τού κόμματος πού ύπεστήρι- 
ζε. Ό τ α ν  έφτασε ή σειρά μου σέ μένα, άπήντησα μέ ένα όχι, διότι έτρεφα έ- 
κτίμησιν εις τό πρόσωπον τού Τριανταφυλλ,άκου καί έθειόρουν άναγκαίαν τήν 
παρουσίαν του εις τήν Βουλήν. Φαίνεται όμως ότι τό τοιούτον έξένισε τούς 
κομματικούς μου φίλους, διότι ήκουσα εκ νέου τό όνομά μου. "Οχι! τούς ά- 
πήντησα πάλιν, πιο έντονα. ’Αριστομένης Προβελ,έγγιος ! ακούω γιά τρίτη φ ο 
ρά. Τότε πιά έχασα τήν υπομονή μου, χτύπησα δυνατά έκεΐ πού καθόμουν καί 
φιάνυξα. Ό χ ι, βρέ αδελφέ, δέν σάς είπα ; Ό τ α ν  κατόπιν αύτοΰ τού επεισο
δίου, μετά μιά δυό μέρες, έπήγα γιά μιά δουλ,ειά στό γραφείον τού Δεληγιάν- 
νη. ό αρχηγός μέ έβεβαίωσε ότι δέν έπεράχτηκε καθόλου άπό τήν ανεξάρτητη 
στάση μου καί ότι τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη τό κόμμα, όχι δουλόφρο- 
νας καί ρουσφετολόγους.

— Τί φρονείτε γιά τή θρησκεία καί τήν εκκλησία μ ας ;
— ’Εγώ είμαι, θρήσκος, αύτό φαίνεται καί εις τά ποιήματά μου. Είμαι 

γιά τήν ακρίβεια, ευαγγελιστή:, δέχομαι δηλ,αδή τόν Χ ριστό τών Ευαγγελίων. 
"Επειτα όμως πήγαν καί τά χάλασαν. Αύτές ή νηστείες έξαφνα καλλίτερα νά 
έλειπαν. "Επειτα οί λειτουργίες βαστούν παρα πολύ, κουράζουν τούς πιστούς. 
Καί κάτι Κύριε έλέησον πού τά λέν δεκαπέντε φορές είναι γελοία. Ά ρκούν 
μιά φορά  νά τά πούν.

— Τί στάση παίρνετε εσείς στό κοινωνικό π ρόβλ η μ α :
— Μά αύτά είναι σπουδαιότατα ζητήματα, ξέρω  κι’ εγώ  τί νά σάς άπαν- 

τήσω  ; Π άντως γιά μένα δέν ύφίσταται ζήτημα άλλ,αγής καθεστώτων, άλλά 
αλλαγής χαρακτήρων. "Α μα κατορθιόσουμε νά αλλάξουμε τόν χαρακτήρα τού 
άνθριόπου νά τόν κάμουμε έ 'άρετον  καί άκακον, όποιο πολίτευμα καί αν έχου
με θ ά  είναι καλό. Αύτά πού ζητούν νά κάμουν μέ τό ζόρι οί επαναστάτου 
δέν πρόκειται νά βελτιώσουν τήν κατάσταση. Γιά νά σάς αναφέρω ένα παρά
δειγμα, οί "Αγγλοι μέ τόν Βασιλέα τους τά περνούν θαυμάσια, ενώ ή Ρ ω σσία  
μέ τούς Μπολσεβίκους πήγε κατά διαβόλ,ου. Μή νομίζετε ότι σάς τά λέγω 
αύτά άπό απλές αναγνώσεις. "Εχουμε στό νησί μας ένα μεγάλο Ώ κεανομάχο, 
άπό τούς πλ,έον άτρομήτους πλοιάρχους, ό όποιος είχε έπισκεφθή τελευταία 
τά Ρωσσικά παράλια, Πήγε καί στό εσωτερικό, είδε πόλεις καί άνθρώπους
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καί έφριξε. "Ε φριξε σάς λέω.
— Τί γνώιιη έχετε διά τά πρόσωπα τής λογοτεχνίας μ α ς ;
— "Α, νά σάς πώ. εγώ εκτιμώ πρωτίστως τούς ξένους, θαυμάζω  τόν Γκαίτε 

καί τον Σύλλερ, οί οποίοι είναι άληθινά μεγάλοι δραματικοί ποιηταί. Άπίι 
τούς "Αγγλους υπερέχει ό Βύρων, έχει εκείνο τό βυρώνειον. Ά π ό  τούς Γάλλους 
αναγνωρίζω  τόν Μολιέρο, τόν Κορνήλιο, τόν Ρακίνα. Ό  Βίκτωρ Ούγκώ είναι 
μεγάλος ώ ς ποιητής καί μυθιστοριογράφος, όχι ώς θεατρικός συγγραφεύς. Καί 
ό Λαμαρτΐνος μού άρέσει. Αύτοί είναι όλοι μεγάλοι. Έ δ ώ  στήν Έλλ,άδα όμως 
τιί έχουμε εύκολο τά  μεγαλεία, Μέγας ό ένας Μύγας ό άλλος, όλοι Μεγάλοι. 
Μά γιά όνομα τού Θεού, άν είναι έτσι, πού θ ά  βρεθή θέσις γιά τούς πραγμα- 
τικώς μεγάλους; Ά ν  θέλετε νά μάθετε τή γντόμη μου γιά τούς Έλ.ληνας, 
βρίσκω  άρκετούς καλούς,άπλώς καλούς. "Ενας ά τ ’ αύτούς είναι καί ό Σολ.ω- 
μός. Καλός, τίποτε παραπάνω. Ά π ό  τούς ποιητάς τής καταρευούσης πού β ρ ή 
κα έγω δέν ξεχωρίλει κανένας ούτε ό Βλάχος, ούτε ό Ραγκαβής, ούτε ό Π α
ράσχος. Θυμούμαι ότι κανένας των δέ με ικανοποιούσε άπό τότε ακόμη καί 
ζητούσα κάτι τό νέο τό δικό μου. Ό  Βαλοωρίτης είναι άρματωλικός. Ά π ό  
τούς νεωτέρους διακρίνω τόν Π ορφύρα. Αότός έγραψε λίγους στίχους άλλά ω 
ραίους, είταν πραγματικός ποιητής. Ό  Παλ,αμάς έχει γράψει πολλά ποιήματα, 
άλλα έμπνέεται καί άπό τά βιβλία. Αύτό δέν μού αρέσει. Μπορεί νά σέ συγκι- 
νήση βέβαια  καί τό βιβλίο, άλλά όχι έτσι, γιά να γράψης στίχους. Π άντως 
είναι καί αύτός καλός ποιητής, αν καί τόν προτιμώ στις κριτικές του. Α ξ ι ό 
λογοι είναι ό Γρυπάρης καί ό  Φιλύρας. Πού νά τούς θυμηθεί κανείς όλους ! 
Ά ,  μού άρέςει καί ό Κ αβάφης καί άπό τούς νεωτάτους ό Ά γ ρ α ς .

— Τί φρονείτε γιά τούς κριτικούς μ α ς ;
— Ά χ , τί νά σάς πώ, κριτικοί είναι αύτοί; Είχαμε καί εμείς λ.ογίους μιά 

φορά, άλ.λά επί τέλους ήσαν λόγιοι. Έ δ ιά β α σ α  αΰτή τήν άνθολογία πού έβγα
λε ό Κλέων Παράσχος. Στόν πρόλογόν του υπόσχεται ότι θ ά  συγκεντρώσει τιί 
καλύτερα λυρικά ποιήματα, αύτά γράφει μέ τόν άλλον, τό συνεργάτη του. Ά λ- 
λ.α οί ευλογημένοι παίρνουν καί βάζουν μέσα ότι τύχει. Φαίνεται ότι δέν έχουν 
καταλ.άβει ποιά είναι τά όρια  τής λ.υρικής ποιήσεως, στό βρόντο τό είπαν. ’ Ε
κείνος ό άλλος ό Φώτος Πολίτης είναι άσκός φθόνου, ό φθονερός Διοφών κα
θ ώ ς  θ ά  θυμάστε άπό τά άρχαϊα. Δέν άγαποΰν τά ελληνικά έργα δέν έχουν 
ζήλο γιά τήν τέχνη. Τούς άλλους δέν τούς ξέρω , δέν παρακολουθώ τακτικά 
τά δημοσιεύματά τους.

— Τί σάς έκαμε νά γράφετε καί δράματα κ. ΙΙροβελέγγιε ;
— Ποιητική άνάγκη, τί άλλο ; Τή Φ αίδρα» τήν έγραι|'α παυ »κινηθείς 

άπό τόν Εύρυπίδη. Έ δ ιά βα σα  τό δράυα  του άλλά δέν μού άρεσε ή ύπόθεσίς 
του άπό ενα ορισμένο σημείο καί πέρα. Γ ι ’ αύτό άποφάσισα νά τή διασκευά
σω  όπως έγω έκρινα κατάλληλα. Σ τό  έργο μου παρουσιάζω  τήν αίωνίαν γυ
ναίκα ή οποία ερωτεύεται παράφορα, αποκρούεται, προδίδει, μετανοεί καί 
αύτοκτονεΐ. Ό  Εύρυπίδη; δέν τά κατάφερε καλά στόν «Ιπ πόλυτο» στή Μή
δεια ναί. Ό τ α ν  κάποτε έδω σα  αύτή τήν εξήγηση, απόρησαν. Τί απορείτε; 
τούς είπα. Α ρχ α ίος  "Ελλην αύτός, νεώ ιερος Έ λλη ν  εγώ.

— Γιά τήν Α κ αδη μ ία  μπορείτε νά μού πείτε τίποτε;
— "Α , είμαι πολ.ύ δυσαρεστημένος άπό τήν Α καδη μ ία . Ε κείνος ύ Μεναρ- 

δος είταν ’ Ιησουίτης, δόλιος άνθρωπος. Κατά τάς παραμονάς τού εορτασμού 
τής έκστονταετηρίδος τού Γκαίτε είχα γράψη ένα ποίημα καί ετοιμαζόμουν 
νά τούς τό άπαγγείλω. Αύτοί όμ ω ς δέν μέ ¿πληροφορούσαν θετικά καί έτσι 
άναγκάοθηκα νά τό άποσύρω  ά τό  κεί. ’ Αλλά μόλις έγινε αύτό, άμέσως άνήγ- 
γειλαν τό πρόγραμμα καί έπηκολούθησε ό εορτασμός. Τό ζήτημα είταν, κα
θ ώ ς μού είπαν καί κ α θ ώ ς έκατάλαβα έπειτα, νά δοθή  σέ άλλον τό ιιετ ίλ,λιο 
όχι σέ μένα. Μ ωρέ τί πράγματα είναι αύτά, πώς τά σκέπτονται αύτά οί άν
θ ρω π οι τών γραμμάτων ! Αύτά σάς λέγω επί τού παρόντος, ίσω ς αργότερα νά 
τά φέρω  ό ίδιος στή δημοσιότητα.

— Α γαπ άτε τό νησί σας ;
— Ώ , πάρα πολύ. Φαίνεται ότι αύτό τό νησί έχει τό ποιητικό δαιμόνια 

μέσα του. "Εχει άναδείξει πάμπολλους ποιητάς αρσενικούς καίθ ηλυκούς. οί 
όποιοι όμως μένουν άγνωστοι, ιός αύτοσχέδιοι. Συνθέτουν τις άποκριές καί τά 
δίστιχά τους πού διαδέχονται τό ένα τό άλλο μέ καταπληκτική εύκολία, είναι
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συνήθως σκεπτικά. Αισθάνεται κανείς μεγάλη εύχαρίστησι νά τούς παρακο
λουθεί διότι έχουν φυσικό τό χάρισμα τής ποιήσεως.

— Π ώς έμπνέεσθε καί πώς γράφετε ;
— Έ μενα συνήθως μέ διευκολύνει στό γράψιμο ένας καλός καφές καί ένα 

τσιγάρο. Τις περισσότερες φορές γράφ ω  ολόκληρο τό ποίημα, μέ μιας, έπειτα 
τό παίρνω καί τό διορθώ νω . ’Αλλά δέν βγάζω  πολλούς στίχους, δέν τό άλλά- 
ζ ω  σημαντικά, μένει όπως τό πρωτόγραψα.

— Έ χ ετε  τώ ρα  ανέκδοτη εργασία ;
— ’Έ χ ω  άρκετή. Έ ν  πρώτοις μένουν αδημοσίευτα κάμποσα δράματα. Έ 

πειτα έχουν μαζευτεί καί πολλά ποιήματα που πρέπει νά συγκεντρωθούν εις 
τόμον. Σέ λίγο καιρό αναχωρώ  διά τάς ’Αθήνας καί θά συνεννοηθώ σχετικώς 
μέ τόν εκδότη μου. "Έτσι δά σκοπεύω νά κάμω, άλλά δέν ξα ίρω  άν θ ά  προ- 
φ θάσω , αν θά  μου έπιτρέψη ή υγεία μου, γιατί αισθάνομαι κάτι ρίγη μυστικά.

Έ δ ώ  τελειώνει ή συνέντευξη. Έ τράβη ξε πολύ, άλλά δέ βλέπει κανείς συ
χνά ανθρώπους του 1800 καί σπάνια μιλούν μέ τέτοια γλώσσα.

Γ. Κ Ο Τ Ζ ΙΟ Υ Λ Α Σ
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Α Ν Ρ Υ  Λ Ε Ν Ο Ρ Μ Α Ν :  " Α Σ Ι Α , ,

1. Λίγοι είναι οί σύγχρονοι συγγραφείς πού κατώ ρθω σαν νά επιβληθούν 
τόσο εύκολα στό ελληνικό κοινό όσο ό γάλλος πρωτοπορειακός Ά ιρ ύ  Λενορμάν, 
διά λόγους πού βέβαια δέν έχουν καμιά σχέση μά τήν καλλιτεχνικήν ποιότητα 
τού κοινού μας, καί πού άνάγονται μάλλον στήν πρωτοτυπία τών έργων, δη
μιουργό ρεύματος σνομπισμοΰ. ό Λενορμάν θ ά  άριθμεΐ αναμφισβήτητα τούς 
περισσοτέρους θαυμαστάς του ανάμεσα στούς Ρωμιούς. Κι’ αύτύ τιμά τόν τόπο 
μας γιατί δέν χωρεΐ καμιά αμφιβολία πώς έργα σάν τό «Σιμούν», τό «Στόν 
ίσκιο τού κακού» καί τό «Ρατέδις» ¡αποτελούν μιάν άπό τις πιό ενδιαφέρουσες 
εκδηλώσεις τοΰ τόσο φτωχού κατά τά άλλα μοντέρνου θεάτρου.

2. Τ ό τελευταίο όμ ως έργο τοΰ γάλλου συγγραφέως, ή πολυθρύλητη «Ά σ ία »  
δέν άνταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Διακόπτοντας— άς τό ελπίζουμε, μόνο 
προσωρινά— τήν προηγούμενη προσπάθεια του πού θ ά  μπορούσε πολύ καλά νά 
συμπεριληφθεΐ στό γενικό τίτλο «Στόν ίσκιο τού φροϊντισμοΰ» ό Λενορμάν θέ
λησε στήν « ’Ασία» νά μελετήση δυο άπό τά πιό ενδιαφέροντα προβλήματα τής 
δραματικής τέχνης.

Π ρωταρχικός του σκοπός είναι μιά προσπάθεια αναβίωσης τής πολιτικής 
τραγωδίας, πάνω στό κλασσικό καλοΰπι τού Άσχύλου, σύμφωνα όμως μέ τό 
πνεύμα καί τις ανησυχίες τής εποχής μας. Ή  προσπάθεια αυτή είναι πέρα γιά 
πέρα αξιέπαινη, γιατί ή πολιτική τραγωδία, είδος όλότελα παραμελημένο σή 
μερα, δέν παύει άπό τού νά έχει κάποιαν αξία έπικαιρότητος, μέ τις διάφορες 
κοινωνικοπολιτικές ζυμώσεις πού δέν μπορούν ν’ άφήσουν όλότελα ανεπηρέα
στη τή θεατρική τέχνη, τήν κατ’ εξοχήν ευπαθή καί ευμετάβλητη (δέν μιλού
με γιά τά αριστουργήματα πού είναι έξω άπό χώρο κα· χρόνο, καί πού γι’ 
αυτό είναι αριστουργήματα). Στήν «Ά σία» ειδικά, ό Λενορμάν θέλησε νά δρα- 
ματοποιήσει τις βασικές φυλετικές, ιστορικές καί φιλοσοφικές άντιθέσεις πού 
υπάρχουν μεταξύ τοΰ Ευρωπαίου καί τού Ανατολίτη. Τ ώ ρα  πού ό κίτρινος 
κίνδυνος αποτελεί ένα άπό τά πιό αγωνιώδη προβλήματα τής άνθρωπότητος, 
ό ανταγωνισμός τών δυό πολιτισμών, τού δυσμικού καί τού ανατολικού ο ρ θ ώ 
νεται πιό απειλητικά άπό ποτέ.

3. Μόνο πού ό Λενορμάν δέν ύπελόγισε καλά τις δυνάμεις του, όπως τό 
δείχνει κι’ αύτός ό έξαίσιος τίτλος του, «Ά σ ία  πού σέ μιά μικρούλα λέξη πε- 
ρικλείνει τόσες απέραντες προεκτάσεις. Κι’ αύτό γιατί ό Λενορμάν, άρτιάιτατος 
θεατρικός συγγραφέας καί θρεμένος μέ τόν ορθολογισμό εκείνον πού τόν δίνει 
μιά γερή καί μεθοδική έπιστημονικότης, δέν έχει τήν ποιητικήν άνάταση πού 
χρειάζεται γιά ν' αγκαλιαστούν μοτίβα τόσο έκτειαμένα καί— θά μπορούσε νά 
πεΐ κανένας— κοσμογονικά, μοτίβα πού μόνο οί πολύ μεγάλοι μπορούν νά συλ- 
λάβουν σέ καλλιτεχνική μορφή. ’Έ ξοχο παράδειγμα τέτοιου μεγάλου δημιουρ
γού είναι γιά τό πρόβλημα πού μάς απασχολεί ό Χέρμαν Κάϊζερλιγκ.

1. Ή  πολιτική λοιπόν αύτή τραγωδία έδωσε στόν συγγραφέα της τήν α 
φορμή νά καταπιαστεί καί μ’ ένα άλλο πρόβλημα πού βρίσκεται σήμερα, μέ 
τήν κρίση τοΰ μοντέρνου θεάτρου, στήν πρώτη γραμμή τοΰ δραματικού ενδια
φέροντος. Πρόκειται γιά τήν προσπάθεια τοΰ συγχρονισμού τών αρχαίων τρα 
γωδιών, πού χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της είναι τή «Α ντιγόνη» καί ο « Ρ ω 
μαίος καί Ίουλιέτα» τοΰ Ζάν Κοκτώ καί ό «Οίδίπους» τού Ά ντρέ Ζίντ. Ή  
«Ά σ ία »  δέν κάνει παρά νά επαναλαμβάνει, συγχρονισμένο, τό γνωστό θέμα τής 
«Μ ήδειας», καί ακολουθεί πιστότατα τόν ίνδοευρωπάίκό μύθο πού ή Ελληνική 
του μορφή είναι γνωστή ώ ς ιστορία τοΰ Ίά σω ν ος καί τής Μήδειας, βέβαια η 
κύρια του πρόθεση δέν ήταν νά συγχρονίσει τήν τραγωδία τού Ευριπίδη. Α 
ναπτύσσοντας μιά παράλληλη περιπέτεια, θέλησε νά υπογραμμίσει τήν πραγ
ματική σημασία τοΰ θρύλου τής Μ ήδειας, πού υπό τήν άπλουστευμένη του 
μορφή περικλείνει καί συμβολίζει ολόκληρο τό δράμα τοΰ ανταγωνισμού τών 
δυό πολιτισμών τού ανατολικού καί τοΰ δυσμικού, καί πού ή ύπαρξή του δέν 
πέρασε άπαρατήρητη άπό τό Λαό, άφοΰ σ ’ αυτόν στηρίζονται θρύλοι πού συ- 
ναπαντιώνται σ ’ όλα τά μέρη της Ευρώπης, όπως καί στήν Ά σ ία  σώζονται 
θρύλοι όλότελα άντίστροφοι. (Βλ. σχετικά τό δωδεκάτομο «Χ ρυσό Κλωνάρι» 
τού Σέρ Τζέίμς - Τ ζόρτζ Φρέϊζερ).
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5. Μιλώντας ακριβοδίκαια, ό κ. Λενορμάν σέ καμιά άπό τις δυό προσπά
θειες του δέν επέτυχε ολοκληρωτικά. Ή  «’Α σία» στις δυό πρώτες πράξεις της 
ξετυλίγεται σάν μιά καλή, άλλα συνηθισμένη p ièce  à thèse, χωρίς νά υπάρχει 
τίποιε τό έσωτερικώτερο πού νά δικαιολογεί τις φιλοδοξίες του τίτλου της. 
Θέτε άπό κακή συνήθεια ή προκατάληψη μπροστά στις κλασσικές τραγωδίες, 
έστω  κι’ αν είναι τού μετριωτάτου Ευριπίδη, θέτε πάλι άπό μιά κάπως δυσα
νάλογη εκτίμηση τής άξίας του Λενορμάν, τό γεγονός είναι ότι σέ καμμιά 
στιγμή δέν νιώθουμε εκείνο τό δέος πού έπρεπε νά προκαλέσει ή έπαπειλου- 
μένη ολοένα καί μοιραία σύγκρουση τών δύο κόσμων. Ή  τελευταία πάλι πρά
ξη μέ τόν απότομο μελοδραματικό της τόνο, μένει σάν ξεκάρφωτη, έξω άπό τήν 
πραγματικότητα γιατί όσο  καί αν  ξέρουμε άπό πρίν, (στηριζόμενοι στή «Μ ή
δεια») τόν φόνο τών παιδιών άπό τή μάνα τους δέν μπορούμε, άπό τό έργο 
καί μόνο, νά τόν δικαιολογήσουμε ή άκόμα καί νά τόν εξηγήσουμε. Σ ’ αΰτό 
βέβαια φταίει άποκλειστικά ό συγγραφέας που δέν κατώ ρθω σε νά μάς υποβά
λει τον φόνο τούτο σάν ένα εξιλασμό καί μιά δικαίωση. Ή  «Μ ήδεια» δέν εί
ναι ή τραγωδί ι τής ζή λειας : Είναι ή δραματοποίηση τής σύγκρουσης τών δυό 
άντιθέτων κόσ ιων, τών δύο άντιθέτων δυνάμεων, πού δέν μπορούν νά νοηθούν 
ή μιά χωρισμένη άπό τήν άλλη καί πού τείνουν πάντα νά ισορροπήσουν καί 
πού ή ξαφνική επαφή τους γκρεμίζει πολιτισμούς ολόκληρους ή χύνει λίγο 
ά θ ώ ο  αίμα...

Η 'ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΟΡΤΗ,, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ "ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ,.

ί. Στύ θέατρο τού Η ρ ώ δ η  τού ’Αττικού σημειώθηκε μιά άπό τις σπάνιες 
προσπάθειες έκεϊνεςπούχρωστιούνται αποκλειστικά καί μύνοστήν πρωτοβουλία λί
γων άνθρώπων μέ άληθινή δημιουργική πνοή. Ό  οργανισμός « ’Αρχαίο Θ έα 
τρο», πού τόσο τόν είχε καλοσυστήσει τό άνέβασμα τού «Π ρομηθέα» στύ Σ τά 
διο, εδώ  καί κάμποσο χρόνια, ύπό τήν διεύθυνση ενός άπό τούς λίγους πολι
τισμένους άνθρώπους πού έχει νά έπιδείξει ή ελληνική διανόηση, τού γνωστού 
ποιητή καί αισθητικού κ. Λίνου Κ αρζή , συνέβαλε σημαντικώτατα στήν τάση 
πού παρατηρεϊται τώ ρα  τελευταία για μιαν αναβίωση, πάνω σέ λαϊκώτερες καί 
συνεπώς καθολικο'ιτερες βάσεις, τού ομηρικού έργου. Τό γεγονός καί μόνο ότι 
κατώρθωσε, δυό ολόκληρες ώρες νά κρατήσει καρφωμένους στις θέσεις τους 
τούς ακροατές πού είχαν γιομώσει τό θέτρο, μέ μιάν άπλή άπαγγελία δυό ρ α 
ψωδιών τής Ιλιάδας μέ υπόκρουση άρπας, άρκεΐ γιά νά κατανοηθεί ή ανώ 
τερη ποιότης τής καλλιτεχνικής αυτής εκδήλωσης. Είναι ι/άήθεια πώς ή έμφά- 
νηση τού κ. Μπούρλου ώ ς ραψωδού έπαιξε σημαντικώτατο ρόλο σ ’ αυτή τήν 
επιτυχία, κι’ άκόμα ή όλότελα εξαιρετική μουσική πού έγραψεν ό κ. Κωστάκης.

2. Τ ό  πιό ενδιαφέρον όμ ως σημείο τής προσπάθειας αυτής βρίσκεται στις 
αισθητικές άρχές πού βρίσκονται στή βάση της. Είναι αρκετά γνωστές οί άπύ- 
ψεις πού άπό καιρό υποστηρίζει ό κ. Κ αρζής γιά ότι άφορά  τήν άρχαία τρα 
γωδία, απόψεις πού χωρίς νά ξεφεύγουν άπό τήν κλασσικήν παράδοση, δέν 
παύουν άπό τού νά έχουν μιά προσωπική χροιά πολύ σημαντική, όπως φάνηκε 
άπό τήν παράσταση τού «Π ρομηθέα . Ή  «Ό μηρική  ’Εορτή» στάθηκεν άφορ- 
μή νά εκθέσει πλατειά καί τις άντιλήψεις του γιά τό έπος. Ξεχωρίζοντας τό 
άρχαίο έπος καί ειδικά τό ομηρικό, ώ ς άκροαματικό άπό τό χριστιανικό (Ντάν- 
τε, Μίλτον, μεσαιωνικά έπη) πού είναι άναγνωσιιατικό—άν μπορούμε νά πού
με— καθώρισε έτσι τή βασική τους αντίθεση. Ή  ομηρική ραψωδία, πού τρα
γουδιόταν, δέν μπορεί ν’ άποδοθεϊ σήμερα μέ μιάν άπλή λεκτική μετάφραση. 
Τό ιδεώδες θά ήταν νά μελοποιηθεί ολόκληρος ό "Ο μηρος λέξη μέ λέξη καί 
συλλαβή μέ αυλ/πιβή. εργασία τεράστια πού στήν πρώτη ματιά φαίνεται κατα
δικασμένη σέ ολοκληρωτική άποτυχία. Γιά τή στιγμή τό μόνο δυνατό, γιά πάρα 
πολλούς λόγους— ανάμεσα στούς όποιους πρέπει νά τονισθεϊ ή εξαιρετική τολ- 
μηρύτης μιας μελοποίησης πάνω σέ μοτίβα άμφισβητούμενα — ήταν ή προσθήκη 
μιας κατάλληλης υπόκρουσης στήν άπαγγελία. Καί σ ’ αύτό τό σημείο, ή επι
τυχία ήταν άναμφισβήτητη.

Ή  σκηνογραφία τού κ. Γιόχαν Ρωμανού, σέ ρυθμό μυκηναϊκό επιβλητική 
στή λιτότητά της, ολοκλήρωσε τήν εμφάνιση τού συνόλου.

Λ . Π Η Ν ΙΑ Τ Ο Γ Α Ο Υ


