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ΑΘΗΝΑΙ

Ε λ λ η ν ι κ ά  Δ ι η γ ή μ α τ α

Ο Μ Ο Ρ Τ Α Ν Τ Ε Λ Α Σ
Στό τελευταίο σκαλοπάτι τοΟ σταθμοί του 

Ηλεκτρικού, στήν 'Ομόνοια, ό άνθρωπος μέ 
τή ξεθιυριασμένη ρεντι ̂ κότα καί τό ψωρια
σμένο ήμίψηλο, τελευταία λείψανα περασμέ
νων μεγαλείων, άπλωνε 
τό χέρι του στους βια
στικούς επιβάτες, πού κα
τέβαιναν. τρείς — τρείς 
τις σκάλες νά προφτά- 
σουν τό σιδηρόδρομο.
Αντίθετα μέ τή βιασύνη 

τδν άνθρώπων. μέ τή 
βιασύνη τού τραίνου. πού 
ήτανε ίτοιμο νά έίαφα- 
νισθή μέσα στό σκοτεινό 
στόμα του τούνελ, μέ τή 
βιασύνη τώνύπαλλήλων, 
πού έφερναν τή σάλ
πιγγα στα χείλη, γιά νά 
σαλπίσο ·ν άναχύρηση, 
ό γηραλέο: κρατούσε
στή χειρονομία του καί 
στή φωνή του έναν άργό 
ρυθμό, πού φαινότανε 
σά συνέχεια παλιού ρυ
θμού μιας μακρυνής καί 
άργής ζωής. Καί μέ μιά 
γλώσσα, πού θύμιζε τήν 
υπηρεσιακή καθαρεύου
σα τών δημοσίων Ιγγρά- 
φων. ‘ξανάλεγε. σέ ισό
χρονα διαλείμματα, τή στερεότυπη φράση 
του, ένα είδος προφορικού πιστ .ποιητικού 
ταυτότητος καί θλιβερής έλεγείας μαζί : 

— Πρώην Νομάρχης, κύριοι, άναξιοπαθών 
καί ασθενής..-

Είχαμε κατεβή στό σταθμό νά συνοδέψουμε 
κάποιον Ιπιβάτη καί, μέ τήν αναχώρηση τού 
τραίνου, χαζεύαμε άπραγοι, κοιτάζοντας τό με
λαγχολικό ναυάγιο τής έλληνικής γραφειο

κρατίας.
— Ό Μορταντέλας., 

είπε, κουνώντας τό κεφά
λι του ένας άπό μάς.

— ΙΙοιός Μορταντέ
λας ;

— Νά I Τουλόγουτου, 
ό πρώην Νομάρχης.

— Μορταντέλα τόν 
λένε ;

— Δέν τόν λένε Μορ
ταντέλα, άγαπάει δμως 
πολύ τή μορταντέλα. 
"Ο ,τι μαζεύει άπ’τή ζη 
τιανιά του. πάει στό κα
λύτερο έδωδιμοπωλείο 
κΓ άγοράζει μορταντέλα. 
Τού αρέσουνε, βλέπετε, 
οί λιχουδιές . . . , Αυτός 
είναι ό «άναξιοπαθών 
πρώην Νομάρχης» !

Καί Ιπειδή κάποιος 
μίλησε γιά τήν κακία 
τού κόσμου, καί τήν 
άπρεπη εύθυμία της, 
σέ βάρος τών δυστυχι
σμένων, ίφίλο· μάς είπε: 

— “Αν θέλετε, τόν άκολουθάμε. “Ετσι κ’ 
έτσι δουλειά δέν έχουμε. Έπειτα είναι κ’ ή 
ώρα του νά φύγη ...

Σέ λιγάκι τόν άκολουθήσαμε, χωρίς νά 
μάς ύποπτευθή. Καί τόν είδαμε πράγματι.
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νά μπαίνη σ’ ένα άπό τά μεγάλα έδωδιμοπω- 
λεΐα χών Χαυχείων. Μπήκαμε χ έμεΐς άπό 
πίσω xou.

—Κόψε μου, παιδί μου, λίγη μορχανχέλα... 
παοάγγειλε.

Άλλα δέν παράγγειλε μόνο μορχανχέλα.
— Καί λίγο σαλαμάκι, είπε, καί λίγο τυ

ράκι ροκφόρ, καί λίγο φουά—γκρά ...
— Τά βλέπετε ; μάς είπε ό φίλος.
θά εϊμασχε πρόθυμοι νά χοΰ συχωρέσουμε 

χή μορχανχέλα. Έπί χελους μπορεί νά εί
χανε καί χό μοναδικό χου φαγί. Άλλά καί 
σαλάμι καί ροκφόρ καί φουά—γκρά ; "Ενας 
άνθρωπος, πού ζηχιάνευε, ένας «αναξιοπα
θών», ένας χρισχιανός πού παράσχαινε χή 
δυστυχία ένσαρκωμένη ; Καί νά βρίσκωνται 
χόσοι άλλοι, πού ζηχιανεύουν γιά Ινα κομμά- 
χι ξερό ψωμί καί δεν χό βγάζουν ούχε αύχό ; 
Τόν κοιχάξαμε μέ περιφρόνηση καί άηδία.

Αύχή ή σκηνή έγινε έδώ καί πολλά χρό
νια. "Γστερ’ άπό λίγο, καιρό, μάθαμε πώς ό 
Μορχανχέλας πέθανε. Τόν βρήκανε ξερό ά- 
πάνω σχό πεζοδρόμιο, μέ χίς χσέπες χου γε- 
μάχες άπό λιχουδιές.

—'Η λαιμαργία χου χόν έφαγε... είπαν 
χόχε καί δσοι δέν χόν γνώριζαν, βλέπονχας 
χά πακέχα μέ χίς μορχανχέλες καί χά σαλά
μια καί χά έκλεχχά χυριά άπάνω χου. Γέρος 
άνθρωπος, πού νά χά χωνέψη βλα αύχά ; 
Έσκασε, πρίν νά χά φάη άκόμα.

Μέ χόν έπιχάφιο αύχόν, έφυγε άπ’ χόν 
κόσμο ό φχωχός, ό Μορχανχέλας. Έδώ καί 
λίγες μέρες, κάποιος χόν θυμήθηκε, σχό πα
λιό έδωδιμοπωλεΐο χών Χαυχείων.

— Μωρέ γιά θυμήσου καί χό Μορχανχέλα^ 
«Αναξιοπαθών», άλλά χρομερός λιχούδης, 
χέλος πάντων..

—Δέν έχεχε δίκιο, κύριοι... μάς είπε ό 
παλιός μπακαλόγατος, πού τόν σερβίριζε. 
Αύτός λιχούδης ; Ό κακομοίρης δέν έβαζε 
τίποτε στό στόμα του άπό δλες αύτές τις λι
χουδιές, πού κουβαλούσε. Μιά σουπίτσα νε
ρόβραστη ήτανε χό φαγί χου. ΚΓ αύχή Ινας 
θεός ξαίρει πώς.

—Ά μ’ γιά ποιόν, λοιπόν, κουβαλούσε, χίς

λιχουδιές του ;Μήπως είχε καμμιά λεγάμενη, 
στά γεροντάματα ;

Ό μπακαλόγατος κούνησε θλιβερά τό κε
φάλι του. καί άνάμεσα σ’ ένα σερβίρισμα τυ
ριού καί σαλαμιού, μάς είπε μέ λίγα λόγια 
την άληθινή ιστορία τού Μορταντέλα.

—"Οταν ξεκλήρισε τό σώϊ του, πήγε κΓ 
άκούμπησε ό . φτωχός στό σπίτι κάποιου κου
νιάδου του. Αυκοφαμελιά. Καί λιχούδηδες δ- 
λοι, άρσενικοί καί θηλυκοί. Ό γέρος δούλευε 
άκόμα, κάνοντας άντίγραφα σέ κάποιο συμ
βολαιογραφείο. Καί γιά νά μην τούς είναι βά
ρος, μέ τά λίγα παραδάκια πού έβγαζε, τούς 
κουβαλούσε κάθε βράδι διάφορες λιχουδιές. 
Ευγενικός άνθρωπος βλέπετε. Είχε βρή έναν 
τρόπο νά ξεϋποχρεώνεται. "Γστερ’ άρρώστη- 
σε, θάμπωσε τό φώς του, έκανε λάθη στά 
άντίγραφα. Ό συμβολαιογράφος τόν έδιωξε. 
"Εχασε καί τά λίγα λεφτούλια πού έπαιρνε. 
Κοπήκανε κ’ οί λιχουδιές. Τά άλλα τά κατα
λαβαίνετε. Άνθρώποι σοΰ λέει δ άλλος, συγ
γενείς, δικοί. Δε βαρυέσαι ι ’Αρχίσανε τά 
μούτρα στό σπίτι, τά μισά λόγια, ή καταφρό
νια: «Ζοΰνε καμπόσοι γιά νά είναι βάρος στούς 
άλλους, Μιά ζωή καί δέν άξιώθηκαν νά ίδού- 
νε προκοπή. Αύχά φέρνει ή τεμπελιά καί ή 
άνεμυαλιά. Καί τούς άφίνει δ θεός νά γίνων- 
ται μπελάς σχόν κόσμο. Καί παίρνει τούς 
χρήσιμους άνθρώπους...» Αύτά άκουγε όλη- 
μερίς δ φχωχός Ti νά κάνη; ’Έγινε ζητιάνος 
γιά νά κουβαλή πάλι λιχουδιές στούς καλούς 
άνθρώπους. Μορταντέλα, μάλιστα. Μά 
αύτή ή μορντατέλα τού χάριζε ένα χαμόγελο 
κ’ έναν καλό λόγο. ΚΓ άς ήτανε καί ψεύτικα. 
"Οταν χάση δ άνθρωπος τήν άληθινή άγά- 
πη, κάτι είναι καί ή ψεύτικη, ώς πού νά κλεί
ση τά μάτια ..

Ένας μπακαλόγατος είχε μιλήσει έτσι. ’Α
φού τελείωσε τήν Εστορία τού Μορνταντέλα, 
έσκυψε πάλι άπάνω στόν μπάγκο καί μάς 
είπε :

—Τίποτε άλλο, κύριοι;
— Τίποτε, παιδί μου.

ΤΤΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Ο PONTEN ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
|Ειναι περίεργος ή αντίληψη μέ τήν οποίαν τό 

κοινόν παρακολουθεί τήν κριτικήν τής τέ
χνης στόν καθημερινό τύπο.

Πολλές φορές μιά χρονογραφική περιγραφή 
ενός όποιουδήποτε έργου τέχνης, μιά κατά- 
κριση ή καί άπλώς ένα λογοπαίγνιο, φθάνει νά 
διόστ) τροφή σέ κάθε είδους αισθητικές φλυα
ρίες, νά καταδικάση ένα Παπαδιαμάντη νά 
ζήση στήν άφάνεια, ν’ άφίση νά πεθάνη άγνω
στος καί περιφρονημένος ένας Λεμπέσης, ένας 
Βιτσάρης, χωρίς νά γνωρίζη κανείς έπί τέλους 
τί γίνεται γύρω του μέ τούς αληθινούς καλλι- 
τέχνας, πού έργάζονται αθόρυβα καί δημιουρ
γούν ένα κόσμο αληθινής όμμορφιάς.

Πρέπει δέ νά προσέχη κανείς, όπως μάς λέ
γει ή αισθητική, νά μή συγχέη τήν φύσιν καί 
τόν χαρακτήρα τού κριτικού πνεύματος μαζύ 
μέ τό πνεύμα τό καλλιτεχνικό. Έδώ υπάρχει 
πλάνη πού μερικοί διόλου δέν υποπτεύονται. 
Οί ιδιότητες τις οποίες αποκτά ή κριτική δέν 
έχουν απολύτως τίποτε τό κοινόν μέ κείνες πού 
δίδουν στόν καλλιτέχνη τήν δημιουργική δύ
ναμη. Ένώ δέ υπάρχει μεταξύ τού κριτικού 
καί τού καλλιτέχνου ένα κοινό σημείο' δηλαδή 
ή αγάπη τής τέχνης, δέν εμποδίζει όμως τούτο 
κατά τά άλλα δηλαδή στις ουσιώδεις ιδιότητες 
νά εύρεθούν ό καθένας στόν αντίθετο πόλο. 
Διότι ένώ ό υπολογισμός καί ό διαλογισμός έ- 
φαρμοζόμενοι στή θέση τους είναι εξαιρετικές 
ιδιότητες, όμως πολύ λίγη σημασία έχουν στό 
πραγματικό φαινόμενο τής έμπνεύοεως.

Ό  αληθινός καλλιτέχνης δέν συνθέτει τόέργο 
του άπό προσθήκες πού τής έζήτησε κουρα
στικά καί τής τοποθέτησε τήν μιά κατόπιν τής 
άλλης. Τό χαρακτηριστικό τής έμπνεύσεώς 
του είνε ή αυτόματη εμφάνιση γενικών εικό
νων στό βάθος τής διανοίας του. Τούτο ακρι
βώς τό απρόοπτο ή μάλλον τό ασυνείδητο 
τής πνευματικής ενέργειας τού καλλιτέχνη, 
ανάγκασε τούς άρχαίους νά πιστέψουν στήν 
επέμβαση θεοτήτων πού ήτανε επιφορτισμένες, 
νά παραστέκουν στή σύλληψη καί τήν γέννηση 
τών καλλιτεχνημάτων. Αύτή είνε ή δράση τού 
’Απόλλωνος, τών Μουσών καί τού Διονύσου.

Τά «Ήλύσια» προκειμένου νά εξετάσουν 
πλατύτερα τά προβλήματα τής τέχνης καί νά 
διίκιουν εις τούς άναγνώστας των μιά αναλυτική 
τρόπον τινά επισκόπηση τών ζητημάτων τής 
Τ*:Χν1ΐς· άναφορικώς μέ τάς κατευθύνσεις τών 
παγκοσμίων ρευμάτων, θά εξετάζουν τήν τέ- 
χνην γενικώς ώς υψηλήν ιδεολογίαν ή όποία 
συντελεί εις τήν πρόοδον καί άνάπτυξιν τής 
άνθρωπότητος.

Θά προσπαθήση νά άνοιξη νέους δρόμους 
στήν κριτική τών εικαστικών τεχνών, κ’ ένώ θά- 
ναλύση τά έργα τής τέχνης αύτά καθ’ εαυτό,θά 
ερευνά την συμβολήν τούτων εις τήν παγκόσμια 
κίνηση τών ιδεών.

Έξετάζοντες σήμερα τόν βίον καί τό έργον

ενός μεγάλου καλλιτέχνου, ενός άπό τούς με- 
γαλείτερους πνευματικούς επαναστάτες τής συγ
χρόνου ζωής, τού μεγάλου γλύπτου Αύγούστου 
Ροντέν, δημοσιεύομεν τήν διάλεξιν τήν οποίαν 
έκάμαμεν άλλοτε στό Θέατρο Διονύσια ώς ένα 
μνημόσυνο στό θάνατο τού μεγάλου γλύπτου.] 

’Αθήνα 10 Μαΐου 1927 θ .  θ .

Λίγες μέρες πρίν πεθάνη τά 100Θ Ινας άπό 
τους πιό μεγάλους ζωγράφους τοΰ αίώνος, ό 
Εύγένιος Καριέρ, έγραφε στό φίλο του Κάρο
λον Μορίς Ιξ άφορμής του έορτασμού ’ τής 
άποθεώσεως τοΰ Ρουσσώ:"Οτι «οί φυσικές κα
ταστροφές καί οΕ συνεχείς άπειλές τής βίας 
μας λέγουν πόσον είναι άνάγκη νά καλλιερ
γούμε τήν αίσθηση καί τήν άδελφωσύνη με
ταξύ τών άνθρώπων». Είνε πολύ άργά γιά νά 
έμποδίσωμε τήν χειρονομία πούρχεται νά πάρη 
αν άναμείνωμε νά δνειρευθή τή στιγμή δπου τά 
κακό ρίχνεται άπάνω μας μέ τό μαχαίρι στό 
χέρι· Δέν μένει άλλο παρά νά ύπερασπισθώμεν: 
Ά λλ’ είμεθα άσυγχώρητοι άν άφίνωμε νά ξε
φεύγουν οί ευκαιρίες γιά νά λαμβάνομε μέρος 
στήν έκπαίδευση του άμαθοΰς δχλου, καί άν 
δέν κάνωμε δ.τι μπορούμε για νά πολλαπλα
σιάσουμε τής ευκαιρίες αύτές ! θυμηθείτε τήν 
στιγμήν τού σεβασμού πρός τούς άνθρώπους 
τήν μνήμην έκείνων πού τούς έμαθαν νά 
ζούνε, νά τούς άντιτάξετε στούς άλλους, σ’ ε
κείνους πού κατά τό διάστημα τόσων αιώνων 
δέν τούς έδίδαξαν άλλα άπό τούς πολλαπλούς 
τρόπους τού νά δίδουν καί νά πέρνουν τό θά
νατο. Τούτο μοΰ φαίνεται είναι ένα ουσιώδες 
καθήκον. ’Ιδού γιατί σήμερα σας καλέσαμε 
νά σας μυήσωμε είς τό έργον μιας μεγαλο- 
φυΐας ή όποία άπό τήν έποχή δπου τό ώραιον 
έφυγαδεύθη άπό τήν Ελλάδα, μόνη αύτή έ- 
γνώρισε τά μυστικά του κατά τόν υπέροχο 
τρόπο τών μεγάλων Ελλήνων γλυπτών. Καί 
δέν είναι μονάχα ή άπόδοση έκ μέρους τών 
Ελλήνων τού θαυμασμού πρός ένα ύπέροχον 
πνεύμα τής άνθρωπότητος άλλά ή άνάγκη 
τοΰ νά άνυψωθή κανείς μαζί του είς τής πιό 
υψηλές σφαίρες τού ώραίου, τού μεγάλου, καί 
τού άληθινού. Γιατί ποτέ ή μεγαλοφυία δέν 
όδηγεϊ είς τά ταπεινά πάθη τών άνθρώπων 
καί δπως μάς λέγει ό μεγάλος ’Αμερικανός 
ποιητής ΙΙόε «5χι μόνο βρίσκω παράδοξο ν’ ά- 
ποδίδη κανείς ένα χαρακτήρα έντελή σ’ ένα
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άνθρωπο μεγαλοφυή, άλλά δποστηρ^ω δτι ή 
άνωτέρα μεγαλοφυία δέν είναι παρά ή υψη- 
λοτέρα ηθική εύγένεια.»

Ό Αύγουστος Ροντέν γεννήθηκε στίς 14 
Νοεμβρίου τού 1840 ατό Παρίσι άπό γονείς 
άπλούς έργάτας. 14 έτών ήρχισε νά σχε- 
διάζη μ’ εξαντλητικήν ένέργειαν, άνηγράφων 
δχι μόνον τά σχέδια τών μεγάλων διδασκά
λων άλλά μή έχων τά μέσα ν’ άγοράση άνα- 
τομίαν Γππου, ήναγκάσθη ν’ άντιγράψη αύτήν 
τεμάχιον προς τεμάχιον. Εργαζόμενος άπό 
τό πρωί ώς τό βράδυ γιά νά κερδίση τ’ άναγ- 
καΐα'γιά τή ζωή του, είτανε δποχρεωμένος 
ν’ άκολουθήση τό ίδιον ένστικτον, καί νά με- 
λετήση - την φύση καί τήν ζωήν μέ δικάς του 
μεθόδ νυς διά νά έφαρμόοη είς τήν μέλλουσαν 
εργασίαν του, δτι ή μεγαλοφυία του του δπα- 
γόρευε.

24 έτών άποπειράται νά έκθέση είς τό 
Σαλόν τόν «"Ανθρωπο μέ τή σπασμένη μύ·η» 
καί τό έργο αυτό απορρίπτεται ώς μή έκπρο- 
σωπσΟν τήν κλασική παράδοση τής ’Ακαδη
μίας ’Αλλά τό ζωντανό αυτό κομμάτι τής τέ
χνης ενός αληθινά κλασσικοΟ ρεαλισμού έχει 
μεγαλειτέραν συγγένειαν μέ τά γλυπτά τής 
μεγάλης Ελληνικής παραοάσεως άπό 5λα τά 
ψευδοκλασσ.κά κατασκευάσματα έκείνων πού 
μιμούνται χονδρικώς τής εξωτερικές μορφές 
τών άρχαίων αγαλμάτων, κ’ έτσι ένώ ή τέχνη 
τού Ροντέν βρίσκεται τόσο κοντά μέ δ/.«ς 
τις κλασσικές παραδόσεις τών περασμένων 
χρόνων, ένώ διά τη: έσωτερικής άληθινής συγ- 
κινήσεως είνε αότή ή ίδια 6 κλασσικός δη
μιουργός τού ώραίου, στήν έξωτερική της 
μορφή μάς παρουσιάζει τήν τρομακτική δψη 
τών στοιχείων πρός τά όποια παλεύουν οί 
σύγχρονοι μέ εξαντλητική ένεργητικότητα 
γιά νά κατακτήσουν τό άγνωστο. Ποτέ άλ
λοτε ό άνίρωπος δέν έδειξε τέτοιο πείσμα 
καί τέτοια λύσσα, γιά νά κατάχτηση τό ούμ- 
πχν Τό δαιμόνιο πού άλλοτε περιορίζετο 
υτ!ς μεγάλες φιλοσοφικές αλήθειες τού Σω
κράτη καί τού Πλάτωνος, σήμερα γίνεται 
-ραγματικότης καί έξχναγκάζει τόν άνθρωπο 
να ρίχνεται μέ λύσσα στις έρευνες νέων έφαρ- 
μογών, νά κατακτά τήν χημεία, νά δαμάζη 
τή μηχανική καί νά πραγματώνη δ,τι άλλοτε 
μονάχα ή φιλοσοφική σκέψη έστοχάζετο.

’Ανάμεσα στο ήραίστείο α πό τού άνθρώ- 
πινου στοχασμού δπου ό άνθρώπινο: λόγος

εγεινε παραλήρημα καί ή Φιλολογία κατάν
τησε ώς Ιπί τό πλείστον μούχλα πού έπικά 
θεται στ’ άρρωστημένα κορμιά τών άργοσχό- 
λων καί τών άνικάνων νά ζήσουν μέ δλη 
τήν ένταση τής ζωής. φάνηκε ό θεός αύτός 
τής πλαστικής όμορφιάς γιά νά δμνήση τόν 
πόνο μας καί νά ζήση τή ζωή τού μεγάλου 
καί τού ώραίου, μέ τήν αιώνια χαρά τής ζωής 
πού δίνει τό πλαστικό σχήμα σ’ εκείνους πού 
αισθάνονται νά τρέχη στις φλέβες τους, ένας 
άνώτερος πολιτισμός.

Ή Γλυπτική τήν έποχή εκείνη έξακολου 
θοΰσε άκόμη στή Γαλλία, παρ’ δλες τής με
γάλες προσπάθειες τού περιφήμου Καρπώ, 
παρ’ δλη τή δυνατή καί μεγάλη τέχνη τού 
Puget καί τού Rude νά μιμήται τήν άρχαία 
κλασσική τέχνη, καί κάθε έργο πού δέν είχε 
τήν έξωτερική σφραγίδα τής αρχαίας τέχνης, 
έπρεπε κατά κανόνα ν’ άπορριφθη.Άλλά άπό 
τήν έποχή δπου γιά ποώτη φορά ό Ροντέν 
ήθέλησε νά έκθέση στό Σαλόν τού 1864 τόν 
“Ανθρωπο μέ τήν σπασμένη μύτη, άπό τήν 
έποχή έκείνη ή Γαλλική Γλυπτική βρίσκε: 
τόν άληθινά δρόμο της γιά νά φθάση σ’ έναν 
άληθινά κΐασσικισμό.

Ό Ροντέν παρ’ δλη τήν κατακραυγή πού 
σήκωσε τό έργο του, έξακολούθησε νά ζητά 
μέσα άπό τό μεγάλο του ένστικτο μελετώντας 
τή φύση, νά βρή τόν υψηλό έκεΐνο ρυθμό τής 
τέχνης του μέ τόν όποιον άποτυπώ ει αίώνια 
τά πάθη τών ανθρώπων, τή φιλοσοφική 
σκέψη των, μέ τήν ¿μορφιά ή τήν άσχήμια 
τού. σχήματος, φτάνει τά σχήμα αυτό νά ργχί- 
νη άπό τήν βαθειά άλήθεια τής σύγχρονης 
ζωής. Καί ή ζωή τών συγχρόνων δέν είναι ή 
πολυσύνθετη έκείνη μορφή τών μουσείων πού 
στόν άληθινά σοφό άνθρωπο δίνει τό μετρ. 
τής έκτιμήσεως τών περασμένων, ένώ στόν 
αίσθαντικό καλλιτέχνη άνοίγει τό μεγάλο βι
βλίο τής ζωής έκείνων πού δέν υπάρχουν πια 
σήμερα γιά νά μάς άνοίξουν τά μάτια στή νέα 
ζωή. ΚΙτσι άπάνω άπό τής πολιτείες, άπάνω 
άπό τούς ανθρώπους, άπάνω άπό τήν δυνατή 
καί ζωντανή ύπόστασή μας, άπάνω άπό το 
αρχαίο σχήμα, ξαναγεννιέτα: ένας καινούριο: 
κόσμος μέ νέα φτερά, γιά νά πετάξη ψηλά. 
έκεί πού θά συνάντηση τις αιώνιες άλήθειες, 
γιά νά γίνη μαζί τους κΓ αύτός αιωνιότητα

Κάποιος Γάλλος κριτικός μάς λέγει: Γιατί 
τόν έπολέμησαν τόσον καιρό.
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Μέχρι τής ήλικίας τών τριάντα έπτά έτών 
δ μεγάίος αύτός γλύπτης βρήκε παντού ΐή  
Αύρα κλειστή. Παρουσιάστηκε στή Σχολή τών 
καλών τεχνών, δέν έγένετο δεκτός, έστελνε 
άδιακόπως στό Salon προτομές, συμπλέγματα 
άνάγλυφα, άρνήθηκαν νά τά δεχθούν. Τό 
πρώτο τόυ κατόρθωσε νά διαβή τό κατώφλι 
τού Μεγάρου τής Βιομηχανίας, ήτο τό L ’Age 
d’ Airain, ή Χάλκινη Έποχή, ισχυρή καί 
πρωτότυπη μορφή έναντίον τής ¿ποιας τό 
πλείστον τών κριτικών έξανέστη.

Έ πί είκοσι χρόνια ό Ροντέν ώφειλε νά 
παλαίη'στό σκόρος· νά ύποχωρή γιά νά κερ- 
δίζη τά μέσα τής ζωής είς εργασίας κατω- 
τ έ ρα ς . Ή τύχη τού καλλιτέχνου τούτου ήτο 
τύχη καινοτόμου πού ζητεί τό δρόμο του 
στά παΐημένα μονοπάτια. Οί σύγχρονοί του 
άρχίζούν νά έκπλήσσωνται : Τό κοινόν δυσα- 
ρεστείται.

Ό Ροντέν ήκολούθησε τόν κοινό δρόμο. 
Κατηγορήθη διά τό άπότολμον τού ύφους. 
-Κρίνατε τώρα είς ποιον σημείον ύπήρξεν 
άπότολμος. Προσεπάθησε ν’ άποσπάαη έα 
τής γλυπτικής μέσα εκφραστικά τών όποιων 
τό μυστικόν έφαίνετο χαμένο μετά τόν Μι
χαήλ “Αγγελον. Έβασάνισε τό μάρμαρο καί 
τό έκανε νά στενάξη. Έθυσίασε τό άρεστόν 
διά τή ν δύναμιν. Ά ν ΐί νά άκινητή είς τήν 

-αίωνίαν μίμησιν τής αρχαίας χάριτος, ¿πλη
σίασε · πρός τούς γλύπτας τού μεσαίωνος οί 
όποιοι ,ε'κρυπτον δπό έκτέλεσιν κάπως σκλη- 
ράν, φλογερούς πυρσούς έμπνεύσεως καί πί- 
στεως. Ή ζήτηση αύτή τόν κατέστησε δη
μιουργόν ώραιοτάιων έργων καί άνομοίων. 
τά όποια διεγείρουν καί δποδουλώνουν, μέ 
σφάλματα άλλά καί μέ πνεύμα. ..

Άπό τήν έποχή αυτή ό Ροντέν παύει νά 
είνε ένα παρελθόν : δέν τόν συγκινοΰν πιά οί 
κραυγές τών βατράχων πού βαταρίζουν γύρω 
του ¿νάμασσώντας τό αιώνιο παραλήρημα 
τών παρελθοντιστών: δέν ακούει τίς φωνές 
τις μακρυνές τών πεθαμένων, γιατί ζή τήν 
τωρινή ζωή τών ανθρώπων πού άγωνίζονται 
μέ δλο τό τραγικό μεγαλείο γιά νά κατακτή- 
οουν τόν άέρα κ ιί τά έγκατα τής θαλάσσης.

Ό Ροντέν δέν είνε ούτε τό παρελθόν ούτε 
τό μέλλον, είνε αύτούσιον τό παρόν μέ τήν 
δίψα χαί χήν μανία τού γιγάντιου πολέμου 
τής έλευθερίας. Κανείς άπ’ δλα τά μεγάλα 
κνεύματα τού αίώνος δέν μάς έδωκε τήν πλα-

τειά αύτή υπεραίαθηση τού δυνατού πού 
χουφτιάζει τό χώμα σάν ένας θεός για νά δη- 
μιουργήοη τόν μεγάλο πόνο τής άνθρωπότη- 
τος, σάν τόν Ροντέν, έτσι χειροπιαστά καί 
παραστατικά, δίνοντας μέ τήν τιτάνια χειρο
νομία του τήν πλαστική δμορφιά τών αιω
νίων σχημάτων τού πάθους καί τής άμείλι- 
κτης μοίρας, πού δέρνει δλη τή σύγχρονη 
κοινωνία τών σκεπτομένων ανθρώπων.

Έ τσι ήρθε ή «Χάλκινη Έποχή» γιά νά 
μάς δείξη τό ξύπνημα τού άνύρώπου στά 
καινούρια ιδεώδη, πού φέρνει μιά άνακάλυψ^ 
δπως είναι ή κατεργασία τού Χαλκού γιά 
ν’ άναστατώαη δλη τήν πέτρινη πρωτόγονη 
κατάσταση πού βρισκότανε ό άνθρωπος, καί 
νά μάς δείξη τίς νέες ίδέες μαζί μέ τό ξεμού
διασμα άπό τόν λήθαργο τής πέτρινης κατα- 
ατάσεώς του.

ΤΙ δέν άκουσε άπό τούς καλλιτέχνας τής 
ρουτίνας 6 μεγάλος αύτός πονεμένος τού 
αιώνα μας· γιά τό έργο αύτό δλοι τού φώνα
ζαν πώς ή τέχνη του δέν είναι χυμένη ατά 
καλούπια τού άκαδημαίσμού τής κλασσικής 
φόρμας· είνε έχμαγεΐο βγσλμένο άπάνω από 
τής σάρκες τού ζωντανού μοντέλου του. Καί 
δμως ό καλλιτέχνης τραβούσε τόν δρόμο του 
κυττάζοντας κατάματα τήν φύση, γιά νάβρί 
τόν άληθινό ρυθμό πού ώδήγησε τούς άρχαίους 
στή διαιώνιση τής πλαστικής όμορφιάς, έξω 
άπό κάθε μίμηση καί κάθε κοινοτοπία. Ακο
λουθεί έ άγιος ’Ιωάννης ό Βαπτιστής, ένα 
έργο γεμάτο άπό έντονον ρεαλισμό μέ τό 
πιό βαθύ αίσθημα τής δργανικής ζωής καί 
τής φυσιολογικής ενέργειας. Τό 1881 λάμνει 
τόν Αδάμ τόν όποιον κατέστρεψε καί τήν 
Εδα, ένα άπό τά ώραιότερά του δημιουργήμα
τα. »

Τήν έποχή άκριβώς αύτή ό Rodin συλ
λαμβάνει ένα άπό τά μεγαλειωδέστερα έργα 
του, «Τήν πόρτα τής Κολάσεως» δπως τήν 
άπεχάλεσαν ώς έκ τής συλλήψεως της πού 
προέρχεται άπό τόν Dante καί τήν όποιαν 
ποτέ δέν κατόρθωσε ν’ άποτελειώση.

(Τό τέλος στό ερχόμενο)
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΙΤΟΥΛΟΣ
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ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Μ Ο Υ Α Κ Ο Σ  Ή  Μ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
Είχανε μήνας Μάϊος. Δέν ξέρω, δεν τό θυ

μούμαι χαλά, άν τό παρακάτω έπεισόδιο γιορ
τάζει τ ή ν έ π έ τ ε ι ό  του σήμερα. Έτσι μοΟ 
φαίνεται δμως. Τό πώς ήταν τδ έβγα τοΟ 
Μάη. Αύτό τδ θυμάμαι πολύ χαλά.

Έ να πρωί λοιπόν σαν κ ι’ αυτές τις μέρες, 
πέρυσι, κάποιος στρατιώτης άφισε στδ Βι
βλιοπωλείο Βασιλείου μιά «κλήση» περά
σω άπό τδ Β ' πολιτικό γραφείο τοΰ Α ' Σώ
ματος Στρατού.

Είν’ άλήθεια πώς μοΰ ήρθανε χίλιες δυό 
σκέψεις δταν διάβασα τδ δακτυλογραφημένο 
έκείνο χαρτί πού μέ προσκαλοΟσε στδ Α' 
Σώμα. Οί ήμέρες έκεΐνες είταν πονηρές. ΟΕ 
έξορίες καί οί φυλακίσεις Ιπερναν καί έδι
ναν. Γιά μιά στιγμή μοΟ πέρασε άπό τδ νοϋ 
νά τό σκάσω, Μά ύστερα άπό τήν πρώτη έν- 
τύπωση άρχισα νά σκέφτωμαι πιδ ψύχραιμα,

’Άν ήθελαν νά μέ πιάσουν οί παγκαλαΐοι, 
έλεγα μέσα μου, θά μέ έπιαναν. Γιά νά μέ 
προσκαλάν νά περάσω μόνος μου, θά πει πώς 
κάτι άλλο θά συμβαίνει. Κ’ έτσι πήγα στα 
γραφεία τοΰ Α ' Σώματος τήν ώρισμένη ώρα. 
Έδειξα τήν «κλήση» στδ λοχία τής φρουράς 
κ’ έκεΐνος μοΰ είπε : άνέβα στδ πάνω πάτωμα 
καί θά Εδής τδ Β' γραφείο.

Ανέβηκα, χτύπησα τήν πόρτα καί μπήκα 
μέσα. Σέ μιά γωνιά είταν ένας φαντάρος 
γραφέας. Κοντά στήν πόρτα ένα γραφείο, πού 
κάθονταν ένας λοχαγός ξανθός,μάλλον κοντός, 
γαλανομάτης. Ιΐιδ πάρα πέρα άλλο τραπέζι 
μέναν ταγματάρχη μελαψό πού σκάλιζε κάτι 
χαρτιά μέ φούρια. Έδωκα τήν «κλήση» στδ 
λοχαγό. Έμριξε μιά ματια καί μου ε ίπ ε :

— 'Α ! έσείς είσθε ;
— Δηλαδή ;
— Δηλαδή δ συγγραφέας αύτών τών βι

βλίων !...
Κοίταξα μερικά βιβλία πού είταν άνατίατε- 

μένα έπάνω στδ τραπέζι του καί πρόσθεσα :
— ’Όχι δλων κύριε Λοχαγέ. ΑύτοΟ υπάρ

χουν και ή «Πάπισσα Ιωάννα», ή «Δημι
ουργός έξέλιξις» τοΟ Μπέρξον, ό «Δαρβινι
σμός». «ΟΕ άνθρωποι έν πολέμψ»τοΰ Λάτσκο, 
«Ό  'Ιστορικός Υλισμός» του Γκόρτερ, τδ

«Φώς πού κα ίε ι...»  του Βάρναλη ...
— Αύτά τά δυό δέν είναι δικά σου ;
— Αύτά ναί.
— Έ  λοιπόν κάναμε κατάσχεση γιατί δ λχ  

αύτά τά βιβλία δέν πρέπει νά κυκλοφορούν. 
Μάς τά έχουν καταγγείλει ώς άντιπατριωτι- 
κά, άντεθνικά καί κομμουνιστικά,δχι μόνον κα- 
Οηγητές τοΰ Πανεπιστημίου σάν τόν κ. ’Αδα
μάντιου, Ιίεζόπουλο, Λογοθέτη, ΆνδροΟτσο, 
Χατζιδάκη, άλλά καί ή 'Ιερά Σύνοδος καί 
πολλά Σωματεία καί πολλοί έγκριτοι λόγιοι 
ώς ό κ. Καζάζης, δ χ. Τημελής, ό χ. Κου- 
τρέλης, δ κ. Γιαννακόπουλος καί τόσοι άλλοι.

—Μά, κύριε λοχαγέ αύτοί δέν είναι λόγιοι 
άλλά ...

—Σάς παρακαλώ, άντιρρήσεις καί χαρακτη
ρισμούς δέν έπιτρέπω. Ή υπηρεσία σάς έκά- 
λεσε μόνον διά νά δώσητε ώρισμένας πληρο
φορίας καί έξηγήσεις.

Τή στιγμή έκείνη κάποιος φαντάρος άνέ- 
φερε στδν Ταγματάρχη, πού κάθονταν πιό πα
ραπέρα, πώς τδν ζητοΟσε δ Σωματάρχης. Κ’ 
έτσι βιαστικός ό ταγματάρχης άφοΟ διόρθωσε 
τά λουριά του, έφυγε.

Ό κύριος λοχαγός τότες σά νά έγινε πιό 
άνώτερος πήρε ύπερσοβαρδ άμέσως ύφος.

— Περιμένετε, μου είπε ξερά ξερά.
Γύρισε κατά τδ μέρος τοΰ φαντάρου κ’

είπε :
— Που σταματήσαμε τήν έκθεση κατα- 

σχέσεως ;
'Ο φαντάρος άρχισε νά διαβάζει :
«Επειδή τό βιβλίον τδ υπό τδν τίτλον «Δη

μιουργός έξέλιξις» προφανώς είνε κομμουνι
στικόν ώς έξ αύτοΟ τοΰ τίτλου του έμφαίνηται, 
διότι δ τίτλος ούτος άνήκει εις τό κομμουνι
στικόν λεξιλόγιον.

Επειδή τό ποιημάτιον «Φώς ποΰ καίει...» 
υβρίζει πολλαχοΟ τήν πατρίδα καί τήν ση
μαίαν, ώς γνωστόν δέ, έπρουκάλεσε τήν ίεράν 
άγανάκτησιν τής ύγιοΰς κοινής γνώμης ώς 
έμφαίνηται καί έκ τών έν τώ προσηρτημένψ 
έμπιστευτικώ φακέλλφ ψηφισμάτων καί άρ
θρων του τύπου, άνεξαρτήτως πολιτικών άπο- 
χρώσεων.
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Επειδή τό βιβλίον ή «Πάπισσα ’Ιωάννα» 
τοΟ συγγραφέως Ροΐδη γνωστόν τυγχάνει διά 
τήν αισχρότητα αύτοΟ καί τήν πρός τήν ίεράν 
ήμών πίστιν καί θρησκείαν άσέβειάν του καί 
άλλοτε δέ έπρουκάλεσε τήν έντονον διαμαρ
τυρίαν τής Ελληνικής Εκκλησίας, δ δέ τέως 
διευθυντής τών θρησκευμάτων τοΰ Υπουργείου 
τής Παιδείας καί ’Εκκλησιαστικών καί καθη
γητής έν τψ Έθνικφ Πανεπιστημίου τής ’Η
θικής κ. ΆνδροΟτσος, ιδιαιτέρως έπέστησε 
τήνπροσοχήντοΰ Π ο λ ι τ ι κ ο ύ  Γ ρ α φ ε ί ο υ  
διά τήν «βαρβαρώδη αισχρολογίαν» τοΟ έν 
λόγιρ βιβλίου κυκλοφοροΰντος ευρέως μεταξύ 
τών μαθητριών τών Άρσακείων.

Επειδή τά βιβλία τοΰ Κορδάτου γνωστόν 
τοΐς πάσι τυγχάνει δτι αποβλέπουν είς τόν 
κλονισμόν έκ βάθρων του πολιτειακού, κοι
νωνικού καί πνευματικού οικοδομήματος...

Atá ταύτα

Έχοντες ύπ’ δψιν τήν ύπ’ άριθ... έμπιστευτι- 
κήν διαταγήν τοΰ Πολιτικού Γραφείου καί 
προγενεστέραν τοιαύτην τού 'Γπουρείου τών 
’ Εσωτερικών έν συνδυασμώ καί πρός όμοίαν 
•υπ’ άριθ... τοΰ’Γπουργείου τών Στρατιωτικών, 
διατάσσομεν τήν κατάσχεσιν τών ώς άνω άνα- 
φερομένων βιβλίων καί άπαγορεύομεν τήνπώ- 
λησιν ή κυκλοφορίαν αύτών...»

'Ο κ. Λοχαγός μόλις τελείωσε δ φαντάρος 
τδ διάβασμα γύρισε κατ’ έμένα καί μοΰ λέει.

— θ ά  καταλάβατε τώρα γιατί σάς θέλαμε 
κύριε Κορδάτε.

—Μά, κύριε Λοχαγέ, βλέπω πώς μέ καλέ 
•σατε κατόπιν έορτής. Έσείς έχετε κάνει τήν 
κατάσχεση άπό Iva μήνα τώρα καί τή «νο
μιμοποιείτε» κι* δλας : “Apa πολύ άργά μ5 
έκαλέσατε γιά νά διαμαρτυρηθώ.

•— Άπατάσε, φίλε μου.Δέν σάς έκάλεσε ή 
υπηρεσία γιά νά σάς ζητήσει τή γνώμη σας 
ή γιά νά διαμαρτυρηθήτε. ’Ά ν έκανε καλά 
ή  δχι νά κατασχέση τά βιβλία σας, αύτό τό 
ξέρει αύτή. Σάς έκάλεσε γιά κάτι άλλο. Νά 
μάς δώσετε ώρισμένες πληροφορίες. Δηλαδή 
δ κύριος Ταγματάρχης τό βρήκε σκόπιμο 
πώς έπρεπε νά σάς καλέσουμεγιατί στήν«Νεο- 
ελληνική 'Ιστορία» σου βρίζεις τό μεγαλύτερο 
άνδρα τής νεωτέρας Ελλάδος, τόν Καποδί- 
ατριαν, καί τόν βρ'ζβις χυδαία. Πρέπει νά δώ- 
υης έξηγήσεις.

—  Μά.. .

— Τί μά καί ξεμά. Στή σελίδα 385 μέ 
μαύρα χτυπητά γράμματα, νά τί γράφεις σέ 
μιά γλώσσα χυδαία πού δέ διαβάζεται:

Ό κ. Λοχαγός άρχησε νά διαβάζει ·
«ΚΓ ό Κυβερνήτης μας σπούδαζε τούς'Έλ- 

ληνες τήν οικονομία δσο νά τούς μπερδέψη 
μέ τό δ ίχτι...! Φωνάζουν δλοι οΕ Έλληνες 
κ ’ ό Βιάρος καί δ Αύγουστίνος λένε τών άγω- 
νιστών «σύρτε νά διακονέψετε». Καί οΕ σπι- 
γοΰνοι πληρώνονται βαριά νά μαθαίνουν τί 
κάνουν οΕ άνθρωποι στά σπίτια τους... "Ολα 
τά εΐχαμεν, σπιγούνους δέν εϊχαμεν, τώρα 
έγιναν οΕ περισσότεροι “Ελληνες. Καί δέν έ
γιναν μόνοι τους, τούς κάνει ή Έξοχότη σου 
δ Βιάρος, δ Αύγουστίνος, δίνοντάς τους βαθ
μούς, θέσεις, χρήματα, βαργειές πληρωμές 
άνθρώπων ... κΓ αύτό τό σκολεϊον (τής σπι- 
γουνιάς) θά φάγη τήν λευτεριάν, Κυβερνήτη 
μου, κΓ αύτήνε τή λευτεριά δέν τή βρήκαμε 
εις τό σοκκάκι...»

— Αύτά κύριε Κορδάτε τά έγραψες γιά νά 
εΕρωνευθής τό σημερινό καθεστώς. Κάποιος 
δάχτυλος υπάρχει έδώ. Καί θά τόν βρούμε. 
Όμιλείς γιά χαφιέδες, γιά καταπιέσεις καί τά 
τοιαύτα. Δηλαδή προσπαθείς νά θίξης τή ση
μερινήν κατάστασιν...

— Κύριε Λοχαγέ αύτά πού διαβάσατε, τά 
έχω άντιγράψει άπό τόν Μακρυγιάννη. Κοι
τάξτε, ύπάρχει κ ’ ή παραπομπή άπό κάτω.

—“Α έτσι; Καί δέ μάς τό λές πώς δ δρά
στης είναι δ « σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς »  Μακρυγιάννης.

Μοΰ ήρθανε κάτι γέλοια, Μά κρατήθηκα· 
έβγαλα τό μαντίλι μου κ’ έκανα πώς Ιβηχα. 
Ό λοχαγός μέ κοίταξε μέ τό ίδιο σοβαρό ύ
φος καί πριν προφτάσω νά τού έξηγήαω ποιός 
είναι δ «σύντροφος» Μακρυγιάννης έκεΐνος 
μοΰ είπε :

—Δέ μάς λές τώρα ποΰ κάθεται δ «σύντρο
φος» Μακρυγιάννης ; Πρέπει ή ύπηρεσία νά 
ξεκαθαρίσει αύτό τδ ζήτημα. Γιατί καί τόν 
Μακρυγιάννη κάποιος τόν έβαλε νά τά γράψη 
αύτά. Υπάρχει πολιτικός δάχτυλος...

— Κύριε Λοχαγέ δέν ξέρω πού κάθεται δ 
Μακρυγιάννης. Τό μόνο πού μπορώ νά σάς 
πληροφορήσω είναι πώς τά βιβλία του τά ά- 
γόρασα άπό τό Βιβλιοπωλείο Βασιλείου.

—Καλά καλά. Αύτό είναι άρκετό.
Στό μεταξύ κάποιος ταγματάρχης τού μη

χανικού ήρθε άπό άλλο γραφείο καί κάτι τού 
είπε στ’ αύτί, "Αμα τελείωσαν τήν κουβέντα δ



Η  λ  Ο 3  I β

ταγματάρχης έφυγε. Ό λοχαγός αφού άνοιξε 
κάποιο φάκελλο πού είταν μπροστά του καί 
σημείωσε μέσα μέ κόκκινο μολύβι μιά γραμμή 
κ’ ?να άριθμό μου είπε :

—Κύριε Κορδάτε, είσθε έλεύτερος, εάν 
χρειασθή νά σας έξετάσωμεν κατ’ άντιπαρά- 
σταοιν μέ τόν κ. Μακρυγιάννην θά σας καλέ- 
σωμεν έκ νέου. Πηγαίνετε.

Αύτή τή φορά. άν δέν έμπαινε μέσα ό συν
ταγματάρχης Φεσσότουλος, ό διευθυντής τής 
Γε ν ικ  γ} ς Ά σ  φ α λ  ε ί ας. γιά νά κάνει τό 
λοχαγό να σταθή ξύλο ξερό μπροστά του, θά 
προδιόόμουνα γιατί άν και δάγκωνα πάλι τδ 
μαντίλι μου ώατόσο θά φαινόμουνα πώς γε 
λοΟσα. "Επρεπε δμως μέ κάθε τρόπο ό κύ
ριος λοχαγός νά μήν πάρει χαμπάρι τήν 
γκάφα του. Γι’ αύτό καί τόστριψα. Μά μόλις 
βγήκα άπό τό 6' πολιτικό γραφείο, άπάντησα 
στό διάδρομο άλλο άξιοπερίεργο θέαμα : "Ε
νας κύριος, μέ μιά τσάντα στή μασχάλη, μέ 
τουπέ δόχτορα, τραβούσε γιά τό γραφείο τοΟ 
’Επιτελάρχη."Ενα γεροντάκιμέ πονηρά μάτια, 
κοντό, λίγο καμπουριασμένο μέ δυό τρία 
φύλλα « ’Εμπρός» στά χέρια του άκολουθοΰσε 
καί άπόκοντα ένας άλλος ψηλός κύριος μέ 
βλέμμα καί περπατησιά κρεμανταλά κοίταζε 
δεξιά κι’ αριστερά. Ό Επιτελάρχης, ένας 
συνταγματάρχης τού πυροβολικού μέ μονόκλ, 
βγήκε στήν πόρτα καί τούς περίμενε. Κοντο- 
στάθηκα. Ή τριανδρία πού προσπέρασα μού 
είχε κάνει μιαν άκαθόριστη έντύπωση Σά νά 
ήθελα νά μάθω ποιοί είναι. Τήν άπορία μου 
μου τήν έλυσε κάποιος δεκανέας άγγελιαφό- 
ρο: πού κατέβαινε κι’ αύτός τή σκάλα μένα 
μάτσο έγγραφα.

—Κύρ Δεκανέα ποιοί εϊταν οί κύριοι πού 
πήγαν ατού ’Επιτελάρχη τό Γραφείο ;

— Είν’ καθηγητάδες. Αύτοί πού βγάλαν 
τά αίσχ’ πού γένονταν στό Μαράσλειο.

— ”Α, ά, οί κύριοι ΙΙαναγιωτίδης, θεοδω- 
ρόπουλος καί Κολλιάφας.

— ΝαΙ, έτσι θαρρώ τούς λένε·
Κατέβηκα τή σκάλα κ ’ έφυγα
Τήν ίδια μέρα, τά άπόγεμα στου Βασιλείου 

τό Βιβλιοπωλείο, ένας φαντάρος έφερνε μιά 
άλλη δαχτυλογραφημένη «κλήση» πού έ
λεγε :

Παρακαλείται ό συγγραφεύς κ. Μακρυγιάν- 
νης αδριον καί ώρα 11 π. μ. νά προσέλθη 
είς τό β' γραφεί ον τού Α. Σώματος Στρατού.

’Άλλως προσαρθήσεται διά τής βίας».
Ό Βασιλείου πού είχε μάθει δλη τήν 

πρωίνήΓ ιστορία άρχισε νά γελάει. Μά ό φαν
τάρος έπέμεινε νά τού ύπογράψη ένα χαρτί 
πώς τού παραδόθηκε ή κλήση.

—Βρέ παιδί μου δέν ξέρω πού κάθεται δ 
Μακρυγιάννης, ρώτα στό Νεκροταφείο νά σού 
πούν, έκεί πήγαινε νά σού ύπογράψουν τό έ- 
πιδοτήριο.

Ό  φαντάρος δμως άρχισε νά άγριέβει. Κ ι"  
δ Βασιλείου τά χρειάστηκε.

Τότες σκέφτηκα μιά «μέση» λύση.
’Έγραψα πίσω άπό τό επιδοτήριο γιά λο

γαριασμό τού Βασιλείου : «Δηλώ δπευθύνως 
πώς δέν γνωρίζω πού κάθεται δ καταζητού
μενος Μακρυγιάννης. Διά περισσοτέρας πλη
ροφορίας άποτανθήτε είς τήν απέναντι τοΙ 
Αου Στρατιωτικού Νοσοκομείου οικίαν. "Εν
θυμούμαι μόνον πώς υπάρχει έντειχισμένη 
έκεί μιά πλάκα πού γράφει; «Ενταύθα έ- 
ζησε άπότά 1834 ό στρατηγός Μακρυγιάννης 
καί πέθανε είς τά 1864».

'Ύστερα άπό λίγες ήμέρες ό κ. Λοχαγός, 
δπως έγραφε ή ’Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως, γινότανε ταγματάρχης καί στάλθηκε 
κΓ δλας ώς ύπότροφος στή Γαλλία γιά «πε
ραιτέρω σπουδάς».

Μά τό δνομά του ; Τί χρειάζεται. Σάμπως 
είναι ένας, μοναδικός. "Ολοι τους τέτοιοι 
είναι. Έν πάσει περιπτώσει άς τόν μάθη τό 
Πανελλήνιο' λέγεται: ΜοΟλκος ή Μούργος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΛΑΤΦΣ

ΤΑ ΠΡ\ΙΔΙΡ\ΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Τή θύμηση ερωτεύτηκα 
καί γυρίζω μέ δαύτη.
"Ω τί καημός άνείπωτος 
μέ κορώνει, μέ άνάφτει

Τά παιδιάτικα χρόνια μου 
φρυμένα στό λιοπύρι, 
καί κανείς δέ μού πρόσφερνε 
τής γνώσης τό ποτήρι.

Οί πόθοι καί τά δνείρατα, 
τού δασκάλου μου μπαίγνια.
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Τού σκολειού τό ξεδίψασμα 
δίχως νοϋ, δίχως έγνια.

Μονάχα τά σκασίματα 
κ’ ή άνταρσία λεβέντρα, 
στ’ άνοιχτά μ’ όδηγούσανε 
στήν πλάση καί στά δέντρα.

Στά βιβλία τά σκολιάτικα 
δ , τί ζωή περνούσα.
Τά ξεσκάλιζα, τάψαχνα 
καί μαζί τά μισούσα.

Μισούσα τή στενόκαρδη 
τήν κούφια ρητορία 
καί τό ψέμα πού άνάδινε 
ή λόγος ή ίστορία.

Κ’ ύστερα, σά μεγάλωσα 
καί στή ζωή μου μπήκα, 
ένοιωσα πόσο ό δάσκαλος 
τής σκότιζε τή γλύκα.

Κι άκόμα, σά μελέτησα 
τόν κόσμο καί τή σκέψη, 
γιά τις στεγνές τότε έφριξα 
Ιδέες πού μ’ είχαν θρέψει.

Κοιτάζω τώρα πίσω μου 
καί βλέπω στά θρανία 
τά κεφάλια νά γέρνουνε 
σέ μι’ άκαρπη μανία.

Νά στερεύουν άδρόσιστα 
νά ρεύουνε τά νιάτα, 
δίχως ψυχή_ τρεμάμενη 
καί καρδιά άνοιχτομάτα.
Κι ή στράτα δίπλα άπάτητη, 
γιά καιρούς νά προσμένη 
νά μάς φέρη στό ψήλωμα 
πού ό όρίζοντας πλαταίνει . . .

Ώ, παιδιάτικα χρόνια μου 
φρυμένα στό λιοπύρι,

■ βουβή γιά πάντα άπάνου σας 
ή θύμησή μου άς γείρη,
κι άς οκεπάση στόν τάφο σας 
κάθε κρύο παλιό άχνάρι 
τής ζωής πού δέ χάρηκε 
τή δική της τή χάρη.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗ Σ

"ΣΥΝΝΕΦΑ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑ,,
ΠΟΙΗΜΑΤΑ Γ. Δ Ε Λ  Η

ΤΙ θά σωθεί τάχα άπό τό άμφίβολο α ή - 
μερα;

"Ισως μόνο ή μεγάλη κραυγή τής άγωνίας 
τών άνθρώπων πού πολεμάνε. Π ό λ ε μ ο ς !  
καί γύρω άπό κείνον κάθε δυνατό νεύρο.' 
Σχεδόν τίποτε άλλο δέ μπορεί νά μάς ένδια- 
φέοεί' άν πάς μιά ώρα κάτω άπό τις άνθι- 
σμένες νερατζιές μέ μιά ποιητική συλλογή 
στό χέρι νά ξανασάνεις, δέ θά μπορέσεις. Τό 
βουερό μελίσσι,τό άνήσυχο φτερό ένός πουλιού 
θά σού σφυρίξουν στ’ αύτί τίς λέξεις: 
Γ κ ρ έ μ ι σ μ α ,  ΙΙόλ εμο ς, κ ατ α στ ρ ο φ ή.

Μάταια θά ζητήσης βοήθεια άπό τό μυ
ρωμένο άέοα. Τό δαιμόνιο τής έποχής, θά σέ 
πετάξη όρθό. Κανένα σημείο χαράς δξω άπ’ 
τή μάχη.

Περνάει μιά χαρωπή παιδούλα, μοσκοβο
λάει ένα τριαντάφυλλο. 'Ωραία. Μά τί μέ 
τούτο; αυτά ήτανε καλά γιά τό χτές, θά 
είναι ίσως καί γιά τά αύριο. Δέν άρνιόμαστε 
τή χαρά. Κάθε άλλο! Μόνο πού δέν έχουμε 
καιρό τώρα. Στήν εποχή μας έλαχε ό κλή 
ρος νά καταστρέφει. *

’Ε μ ε ί ς  π ο λ ε μ ά μ ε  αύτό είναι δλο. 
'Ένα άκόμη είναι πού μάς ένδιαφέρει: τό ζω- 
γράφισμα τής άνθρώπινης δυστυχίας γιατί 
είμαστε άνθρωποι, γιατί πονάμε, μά πιό πολύ, 
γιατί αύτό είναι τό κεντρί τού άγώνα.

— Ψωμί, ψωμί.
— Σκασμός δέν έχει πιά άλλο. 

Μερονυχτίς γιά όχτώ, ψυχές δουλεύω, 
κιάν στρώνει ό γείτονας τραπέζι πιό μεγάλο 
έχει περσό τό βιός κι’ εγώ — δέν κλέβω.

—“Αντρα, ποιά σύγκλυση άξαφνα σέ δέρνει, 
τρεις μέρες έχουν τ’ άραχλα νά φάνε 
κιάν άσπλαχνος ό χάρος δέν τά παίρνει, 
τί φταίνε σου, βαριόμοιρε, άν πεινάνε;

— Γυναίκα, μή βαράς τόν πεθαμένο,
Ζύγωσε κΓ άκου έσύ ποιόν κρύβω πόνο:
Τό άποψινό ψωμί — σ ιω πή— τόχω κλεμένο. 
Πώς δέν τά χόρτασα μονάχα σκάω καί λιώνω.
Ό  ποιητής μπαίνει όλόβουλος μέσα στήν 

ψυχή τού δουλευτή π’ άγωνίζεται, πού δέν 
προφτάνει, πού κλέβει καί πούδέ σκάει, γιατί 
κλέβει.

Πώς δέν τά χόρτασα μονάχα,σκάω καί λιώνω.
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Έ5ώ ό κ. Δελής γίνεται ζωγράφος τής ση
μερινής ώρας.

Βλέπει, ζωγραφίζει' αυτό δέν είναι δμως 
τίποτε σπουδαίο' έκείνο πού μάς συγκινέΐ 
είναι 6 τελευταίος στίχος. Δίνει μια συνεί
δηση στον πατέρα πού δέν έχόρτασε τά παι
διά του. Δέ ζητάει άλλο για τήν κακή πρά
ξη. Μ’ αύτδ δέ θέλουμε να υμνήσουμε τήν 
κλοπή βέβαια, μά κείνος πού κλέβει ψωμί δέν 
είναι κλέφτης. Καί ούτε είναι τεμπέλης.

Μερονυχτίς γιά οχτώ ψυχές δουλεύω. . .
Πάμε πιδ κάτω μέ δρεξη-, μ5 Ινδιαφέρον.

"Ας τριόν άλλοι τήν ψίχα. ”Ας μασάμε τήν κόρα. 
Το δόντι τ’ άκόνι γυρεύει, 
γιά νά μπορεί νά δουλεύει, 
σάν έρθει ή ώρα !
Τόν Ιδρό μας άς πίνουμε τώρα.
“Αλλοι τό αίμα άς ρουφάνε. Τό αλάτι
σφίγγει τό χέρι τού εργάτη
και τή δύναμη αρδεύει
γιά νά μπορεί νά δουλεύει,
μπαλτάς, πελέκι, <
κι αστροπελέκι,
σά σκάσει ή μπόρά!

Έδώ, πάει δ ποιητής τής άστικής τάξης. 
Είναι δ συγχρονισμένος άγωνιστής πού άνα- 
πνέει τδν ίδιο μ’ έμάς άέρα.

Σ’ αυτά είμαστε σύμφωνοι' άλλα δέ θέλου
με κιόλας νά γελαστούμε. Δέ θέλουμε νά πού
με πώς δ ποιητής ξέφυγε άπδ τδν πνευμα

τικό άριστοκρατισμό, πώς πάει νά νοιώσει τή 
μάζα, ούτε άκόμη πώς μπήκε στό νόημα τοΰ 
πολέμου τής εποχής μας. Τό αίσθημά του δέ 
χτυπήθηκε άπδ τήν κοινή άγωνία. Κοιτάει 
καί ζωγραφίζει μονάχα. Μ’ αύτδ σέ δυό τρία 
μόνο τραγούδια. Αύτδ είναι δλο. Βέβαια δέν 
είναι άντιδραστικδ στοιχείο, άλλά πύτδ γιά 
μένα τίποτα δέ σημαίνει' ή δλα ή τίποτα. ΟΓ 
μέσοι δρόμοι δέ φέρνουνε άποτέλεσμα, είναι 
οί χειρότεροι άπδ δλους Πότε τούτο καί πότε 
κείνο, πότε δεξιά καί πότε άριστερά' μά έτσι 
θάχεις βέβαιο στραβοπάτημα. Είμαστε ύπο- 
χρεωμένοι νά χτυπήσουμε τδν πνευματικά 
άριστοκρατισμό περσότερο ίσως άπδ τδν άλ
λο. Τδ κάστρο τής πνευματικής άριστοκρα- 
τίας εϊνε τδ πιδ έπικίντυνο. Έγώ θάθελα 
τούς διανοουμένους τής έποχής μας, άνα- 
σκουμπωμένους καί έτοιμους γιά δλα, στή μέση 
τού άγώνα αυτούς, πιδ έτοιμους άπδ τούς άλ
λους, ένα μέ τή μάζα. Παντού πολλούς, που
θενά ξ ε χ ω ρ ι  σ μ έ ν ο υ ς ,  πουθενά λίγους. 
’Ακόμη έχουμε νά πούμε δτι ,ό κ. Δελής είναι 
ποιητής λιγάκι γερμανικής έμπνεύσεως. Πολ
λά σύννεφα, πολλή σ κ ι ά ,  πολύ μοιραίο σέ 
δλο του τδ έργο. Μισονιτσεϊστής, μισορωμαν- 
τικός. Είναι βέβαια ποιητής, πάντα δμως είναι 
ποιητής τού χτές. ”Α τι άδιάφορο πού μάς 
κατάντησε πιά αύτδ τδ χτες.

ΛΙΛΙΚΑ ΒΟΛΙ ΔΗ

Υ Μ Η Τ Τ Ο Σ

Μελίσσι οί πόθοι μου, Υμηττέ, μέσ’ στδ άττικό τδ δείλι, 
Τών μενεξέδων σου τρυγούν τό μέλι, τού "Ηλιου ίχώρα. 
'Γβλαία κερήθρα δ στίχος μου, καί τό άπιθόνω τώρα 
Γιά σένα, Μύριννα γλυκειά, καί τδ πικρό σου χείλι.

Φ Ρ  Υ Ν  Η
( Σ τ ο  &άνατο τ ή ς  σ κ υ λ ίτ σ α ς  μ ο υ )

Σφαλήσαν τά ματάκια σου, μικρούλα χαϊδεμένη.·.
—Τί τάχα ζώο, τί άνθρωπος ! — Στδ άσφοδελό λειβάδι 
Πού τούς δικούς των καρτερούν μέ πόθο οί άγαπημένοι, 
Καρτέρα με, γαυγίζοντας γλυκά, μέσ’ στδ σκοτάδι!

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Η Κ Ρ Ι Σ Η  ΣΤΗ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ι Ί Ι λ  Μ Ο Σ
Θέλουνε μερικοί νά ίσχυριστοΰνε πώς ή λο

γοτεχνία μας περνάει μια δεινή κρίση τόν 
τελευταίο αύτδ καιρό. ’Αφορμή στήν άπαι- 
σιδδοξη αύτή κρίΟη δίνει τδ γεγονός πώς δ 
αριθμός τών πρωτότυπων Ελληνικών έργων, 
πού έκδίδονται τά τελευταία χρόνια συγκρι
τικά μέ τδν άριθμδ τών βιβλίων πού βγαίνανε 
πκλαιότερα, έχει τρομερά έλαττωθή.

Καί αύτδ είναι άλήθεια. Οί "Ελληνες έκ- 
οδτες πάψανε πιά νά έκδίδουνε πρωτότυπα 
δημιουργικά έργα κ’ οί "Ελληνες λογοτέχνες 
είναι δποχρεωμένοι ή νά κλείνουνε τά έργα 
τους στδ συρτάρι τους ή νά καταφεύγουνε σέ 
διάφορους οικονομικούς συνδυασμούς γιά νά 
μπορέσουνε νά παρουσιάσουνε Ινα έργο τους. 
Αύτδ βέβαια άποτελεί μιά κρίση καί άπδ τήν 
4ποψη αύτή μπορεί νά βεβαιώση κανείς πώς 
■οί ιερεμιάδες πού δημοσιεύονται κάθε τόσο 
πάνω σ’ αύτδ τδ γεγονός, είναι δλότελα δι
καιολογημένες. Γιατί δέν είναι πολύς καιρός 
πού τά πρωτότυπα Ελληνικά έργα εϊτανε 
περιζήτητα άπδ τούς έκδότες, άδιάφορο βέ
βαια άν ή μεγάλη αύτή ζήτηση δέν είχε 
καμιά σχέση μέ τήν τιμή πού πληρώνανε 
γιά νά τ’ άποχτήσουνε. Γιατί είναι βεβαιω
μένο πώς καί στήν περίοδο τής μεγαλείτερης 
ευτυχίας τού Ελληνικού βιβλίου, οί έκδότες 
δέν προσφέρανε ποτέ τιμές μεγαλείτερες άπδ 
τις προπολεμικές άν ύπολογίσουμε τήν τιμή 
τής δραχμής πρωτήτερα κ’ ύστερα άπδ τδν 
πόλεμο. Μά, δπως κι άν είναι, δ Έλληνας 
λογοτέχνης εΰρισκε τότε σέ μιάν όπωσδήποτε 
τελοσπάντων τιμή έναν έκδότη νά τοΰ έκ- 
δώση τό έργο του. Τώρα οί έκδότες σηκώ
νουνε τούς ώμους τους, ξυνίζουνε τά μούτρα 
τους άμα τούς παρουσιάζεται Ελληνικό πρω
τότυπο έργο. "Ετσι ή έκδοση πρωτότυπου 
έργου κατάντησε πιά προβληματική έξδν άν 
ύπαρχουνε ιδιαίτερης φύσης δεσμοί ή άλλες 
ξεχωριστές συνθήκες πού θά μπορούσανε νά 
μαλακώσουνε τά ξυνισμένα μούτρα τού 
έκδότη.

Αύτή τήν κρίση τήν παραδεχόμαστε γιατί 
είναι άνμφισβήτητη, άφοϋ μπορεί νά άπο- 
δειχτή στατιστικά. Τόσα βιβλία βγαίνανε τότε, 
τόσα βγαίνουνε σήμερα. “Αρα ύφίσταται κρίση 
τοδ βιβλίου στήν Ελλάδα.

Μά αύτή ή κρίση είναι καθαρά οικονομικής

μορφής καί συνδέεται μέ τή γενική οικονο
μική κατάσταση τού τόπου. Είναι άναμφι- 
σβήτητο πώς ή οικονομική μας κατάσταση 
γενικά δέν είναι άνθηρή. Οί διάφορες έπιχεί- 
ρησες άναγκαστήκανε νά περιμαζωχτούνε εις 
τδ έλάχιστο γιά νά μπορέσουνε νά αντιμετω
πίσουνε τήν 'περίσταση δσο νά περάση ή 
θύελλα.

Καί ή βιβλιοεκδοτική έπιχείρηση δέν μπο
ρούσε λοιπόν νά άποφύγη τις συνέπειες αύτοβ 
τοΰ οικονομικού μαρασμού πού έχει απλωθεί 
στδν τόπο μετά τή Μικρασιατική καταστροφή. 
Οί έκδότες μας είχανε πάρα πολύ έκτεθεΐ καί 
μιά πού τά κεφάλαια πάψανε νά είναι πρό
χειρα σάν πρώτα ή βιβλιοεκδοτική έπιχεί
ρηση άναγκάστηκε νά άνακόψη τήν δρμή 
της. Οί έκδότες πού σέ παρακαλούσανε καί 
σέ κυνηγούσανε πρώτα γιά νά τούς δώσης τδ 
έργο σου, άρχίσανε νά γίνουνται δύσκολοι, 
ξυνοί καί έπιφυλακτικοί.

Μά ή ειλικρίνεια μας έπιβάλλει νά δμολο- 
γήσουμε καί μιά πικρή άλήθεια. Οί άλλοι 
μπορεί νά μήν τήν άναγνωρίζουνε γιατί δέν 
τούς συμφέρει, μά έγώ δέν έχω κανένα λόγο 
νά τήν άποκρύψω. Ή  άλήθεια είναι αύτή: 
Τό πρωτότυπο Ελληνικό βιβλίο δέν ικανο
ποίησε τδ άναγνωστικδ κοινό. Μάλιστα.

Είχε δημιουργηθή δηλαδή κ’ έδώ μιά νόθα 
κατάσταση πού δέν στηριζότανε στήν πραγ
ματικότητα. Μέ τή μέθοδο τού άμοιβαίου 
θαυμασμού καί τής άφθονης προσφοράς δη
μοσιογραφικού λιβανωτού, είχε κατορθωθεί 
νά δημιουργηθή ένας θρύλλος γύρω άπδ τδ 
Έλλςηνικδ βιβλίο, Καί ό κόσμος μέ τήν ψεύ
τικη καί υστερόβουλη αύτή διαβεβαίωση τών 
έφημερίδων — πού τις έμπνέανε οί ίδιοι οί 
ένδιαφερόμενοι — είχε πεισθή πώς στά συρ
τάρια τών Ελλήνων λογοτεχνών κρύβονται 

. άριστουργήματα μά, άς δψωνται οί έκδότες, 
πού δέν άποφασίζουνε νά τά έκδώσουνε.

Ή  κατηγορία τής ξενομανίας, πού δέν 
έπέτρεπε τάχα τό διάβασμα τού Ελληνικού 
βιβλίου, άρχισε νά κάνη έντύπωση. Ό κόσ
μος πού είχε συνηθίσει έως τότε νά γεύε
ται δλα τά έλεεινά άποφάγια τής Εύρωπαϊ- 
κής κουζίνας, άρχισε νά προσέχη τδ 'Ελλη
νικό βιβλίο, πού πρώτα τδ άτένιζε μέ δυσπι
στία καί περιφρόνηση.
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Είτανε τότε ή κρίσιμη έποχή γιά νά πιάση 
τό Ελληνικό βιβλίο. 'Ο κόσμος έπειτα άπό 
μιά πολυχρόνια δυσπιστία, άνοιγε τό Ε λ
ληνικό βιβλίο μέ μεγάλες έλπίδες. Πίστευε 
πώς μέσα στίς σε'ίδες του θά εΰρισκε κάτι 
πρωτότυπο, κάτι ανώτερο άπό δ,τι τοΟ προ- 
σφέρνανε τά Εδρωπαϊκά βιβλία.

‘Ικανοποιήσανε οί "Έλληνες λογοτέχνες 
τήν προσδοκία αδτή του κοινού ;

’Εγώ άπαντώ, δχι. Κάτι άλλο περίμενε ό 
κόσμος ϋστερα άπό τόση σταυροφορία δπέρ τού 
Ελληνικού βιβλίου καί ϋστερα άπό" τόσα κα
τηγορητήρια εναντίον του κοινοΟ πού δέν τό 
διαβάζει.

Καί αυτό τό κάτι, πού θά έφερνε τό Έλλ. 
βιβλίο σέ ανώτερη θέση άπό τό ευρωπαϊκό, 
δέν τό είδα. Οί λογοτέχνες μα; αντί νά προ- 
σφέρουνε κάτι δυνατό, κάτι γενναίο, κάτι 
πρωτότυπο στό κοινό πού γιά πρώτη φορά 
άρχιζε νά τούς γνωρίζη, νομίσανε πώς’ βρή
κανε τήν ευκαιρία νά άπαλλάξουνε τά σουρ- 
τάρια τους άπό δλη τή φιλολογική σαβούρα 
πού εϊιανε εκεί άπό χρόνια άποθηνημένη καί 
μουχλιασμένη. Στήν αρχή τό δυστυχισμένο 
κοινό κάτω άπό τά μαστιγώματα του τύπου 
άναγκάστηκε νά τρώη δ,τι τοΟ πρόσφερνε ή 
έκδοτική καί συγγραφική άσυνειδησία. Μά 
αυτό δέν μπορούσε νά βαστάξη αιώνια. Ή ρθε 
στιγμή πού τό κοινό - φώναξε: «Φτάνει πιά. 
δέν βαστώ. Άπό τις Ρωμαίικες μηδαμινότη- 
τες, προτιμώτερο; ό Φράγκικος βιομηχανι
σμός πού δ,τι κιάν προσφέρη, ξκίρει τουλά
χιστο νά τό προσφέρη μέ δμορφο τρόπο». 
Έ τσι δημιουργήθηκε ή βιομηχανική κρίση 
τ.Ο βιβλίου.

Τώρα θά μυύ πήτε. Είτανε σέ θέση οί 
Έλληνες λογοτέχνες νά προσφέρουνε κάτι 
καλήτερο;

’"Ετσι ερχόμαστε ατό δεύτερο μέρος τού 
άρθρου, τό καί πιά σημαντικό

Ή τέχνη, δπως καί δλες οί πνευματικές 
εκδήλωσες, τ ό ί π ο ι κ ο δ ό μ η μ α ,  δπως 
λένε οί κομμουνιστές, δέν είναι ένα τυχαίο 
γεγονός. Δέν είναι ακόμα ένα γεγονός πού 
έξαρτάται άπό τήν δποκειμενική διάθεση τού 
τεχνίτη, Δέν θά έξετάσω έδώ τά πολυθρύ
λητο ζήτημα τής άρχής τής τέχνης καί τής 
σχέσης της πρός τή ζωή. Αύτό θά τό έξετά- 
σουμε σέ άλλο άρθρο. Έοώ σήμερα περιορί
ζομαι μόνο νά σημειώσω πώς μεγάλη τέχνη

σημαίνει μεγάλη έποχή. Αύτό διαπιστώνει ή 
• ίστορία τής παγκόσμιας λογοτεχνίας άπό τήν 
έποχή π. χ. τού δικού μας τού Περικλή 
εως τήν έποχή τού Λουδοβίκου 14ου καί 
μέχρι σήμερα. *Η τέχνη είναι καθαρό κοι
νωνικό φαινόμενο, πού δέν μπορεί νά έξετα- 
στή άνε άρτητα άπό τήν έποχή της. Μπορεί 
νά πή κανείς πώς κάθε έποχή έχει τήν τέ
χνη της. Καμιά τέχνη οέν είναι άνώτερη 
άπό τήν άλλη έφόσον μιά τέχνη κατορθώαη 
νά έκφράση μέ όποιονδήποτε τρόπο όλάκερη- 
τήν έποχή της Χονδροειδέστερη πλάνη οέν 
γίνεται παρά νά φαντάζεται κανείς τήν Ε λ 
ληνική τέχνη π. χ. τού 5ου αίώνα σάν τό 
κορύφωμα τής τέχνης καί σάν τό ιδανικό 
πρότυπο κάθε τέχνης. Γι’ αύτό σήμερα μέ 
τήν ίδια προσοχή πού εξετάίεται ή τέχνη 
τού 5ου αίώνα ή τό Κουατροτσέντο τής "Ιτα
λίας, έξετάζεται καί ή τέχνη τών άγρίων τής 
Πολυνησίας. Ό Πριμιτιβισμός, ή τέχνη τού 
πρωτόγονου άνθρώπου, άποτελεί σήμερα τό 
άνώτ;ρο ιδανικό τής τέχνης.

Σύμφωνα μέ τή γενική αύτή βάση καί ή 
δική μας τέχνη δέν μπορεί νά ξεπεράση τά 
δρια πού τής χαράζει ή έποχή της. Τέτοια 
έποχή, τέτοια τέχνη. Ούκ έστιν άλλως γενέ- 
σθαι, καί κανένας ζήλο; ό^έρ οίασδήποτε 
ιδεολογίας δέν είναι ικανός νά άλλάξη αύτή 
τήν κατάσταση.

Καί δμως, θά μού άπαντήση κάποιος, ή 
Νεοελληνική λογοτεχνία γνώρισε μιά περίοδο 
άκμής σχετικής πάντοτε. Ποιά είτανε *ύτή 
ή περίοδος; Είτανε βέβαια ή έποχή τής” 
πρώτης περιόδου τού Δημοτικισμού, ή έποχή 
πού ή θε ϋστερα άπό τό Ταξίδι τούΨυχάρη. 
“Η περίοδος έκείνη εϊτα ε αληθινά κοσμο- 
γονινή. "Οτι άξιόλογα μας έδωσε ή νέα Λο
γοτεχνία μας άπό τήν έποχή έκείνη προέρ
χεσαι. άπό τό πνεύμα έκ;ί/η; τής έποχής 
άμεσα ή έμμεσα έμπνέεται Μόνο οτι δημι- 
ουργήθηκε καί έξακολουθεΐ '·« δημιουργείται 
όπό τήν έπίδραση έκείνης τής έποχής έχει 
κάποια σχετική άξία.

Μά τότε ύπήρχε Ινχ ιδανικό, τό ιδανικό 
τής δημοτικής γλώσσας — Δημοτικισμός στή 
στενότερή του έννοια—πού φλόγιζε καί φτέ
ρωνε τις ψυχές τών λογοτεχνών πού ξεπε- 
ταχτήκανε κάτω άπό τό φλογερό κήρυγαα 
τού Ψυχάρη. Τό ιδανικό αύτό έδινε μιά 
πνοή στή λογοτεχνία μας, κ5 έτσι ή έως τότε.

αναιμική τέχνη μας γνώρισε ήμέρες μιας 
άγνωστης εύεξίας.

Μά ήρθανε χρόνοι δίσεχτοι, χρόνοι κατα
ραμένοι. Τόν ώραίο ένθουσιασμό τών πρώ
των χρόνων τόν διαδέχτηκε ό σκεπτικισμός 
καί ή επιφύλαξη. Οί δημοτικιστές φοβηθή
κανε πώς είχανε τραβήξει πολύ μπροστά χω
ρίς νά τό νιώσουνε Έ  ώραία ιδέα τού Δημο
τικισμού άρχισε νά ξυπνάη σάν ψυχή μερι
κών τυχοδιωχτών τά συμφεροντολογικά τους 
ένστιχτα. Ό δημοτικισμός θεωρήθηκε σάν 
ένα θαυμάσιο δργανο άρ ιβισμού. Καί άπό 
ιδέα πού είτανε κατάντησε επιχείρηση. "Οσοι 
δέν είχανε τήν υπομονή νά περιμένουνε τό 
φυσικό ώρίμασμα τής ιδέας ή βιαζόντανε 
όπως δπως νά καταφέρουνε τή δουλίτσα 
τους ή δέ νιώθανε τό χρειαζούμενο σθένος 
νά ύπομείνουνε τούς άναπόφευχτους κίντυ- 
ν-,υς, πού συνεπάγεται κάθε επαναστατική 
ιδέα καί τίς άναπόφευχτες θυσίες, δλοι 
αύτοί δχτροί τού Δημοτικισμού στό βάθος θα
νάσιμοι, αρχίσανε τό κήρυγμα τού γλωσσικού 
ντεφαιτισμοΰ. Ή δημοτική γλώσσα μοναχή 
της δέν θα μπορέση ποτέ νά έπιβληθή. Πρέ
πει νά συγκατατεθούνε σέ παραχώρησες πρός 
τήν καθαρεύουσα.

Δέν θέλω βέβαια νά άρνηθώ πώς καί κοι
νωνικοί λόγοι δέν συντρέχουνε στήν έξασθέ- 
νιση τού Δημοτικισμού. Μά άν ή άρχουσα 
σήμερα τάξη έχει λόγους—άπό τό φόβο τού 
κομμουνισμού κυρίως—νά γίνεται πιό άντι- 
οραστική καί νά τρέμη τό Δημοτικισμό, αύτό 
δέν σημαίνει πώς πρέπει καί οί ίδιοι οί δη
μοτικιστές νά τρομοκρατούνται καί μπράς στό 
φόβο τών ένδεχόμενων κινδύνων νά άπαρ- 
νιούνται τήν παλιά τους πίστη ή νά κατεβαί
νουνε σέ ανάξιους καί άνήθικους συμβιβα
σμούς, ό,.έθριους γιά τήν τύχη τού δημοτι
κισμού.

Νά λοιπόν ή άληθινή αιτία τή : κρίσης πού 
μαστίζει τή λογοτεχνία μας. Δέν είναι κ>- 
ρίως ή κρίση ή βι.μηχανική πού πρέπει νά 
μάς άνησυχή. Αύτή μπορεί μέ κατάλληλους 
οικονομικούς συνδυασμούς σήμερα αύριο νά 
παρακαμφθή

Ή  κρίση ή βαθύτερη είναι δ η μ ι ο υ ρ̂ γ ι- 
κή . *Η λ ο γ ο τ ε χ ν ί α  μ α ς  σ ή μ έ ρ α  δέν  
έ χ ε ι  κ α ν έ ν α  Ι δ α ν ι κ ό  π ι ά  νά  τ ή ν  έ μ- 
π ν έ η  κ α ί  ν ά  τήν  κι  ν ή. "Εχασε τό γλωσ
σικό της ιδανικό γιατί έπικρατήσανε οί συμφε

ροντολόγοι ντεφαιτιστές τής γλωσσικής ιδέας 
καί σήμερα ταλαντεύεται έπικίντυνα άνάμεσα 
δημοτικής καί καθαρεύουσας. Δέν έχει άπό τό 
άλλο μέρος κανένα καινούριο ιδανικό γιά να 
άντικαταστήση τά παλιά, τά ξεφτισμένα. 
Ούτε τό πατριωτικό, ούτε τό θρησκευτικό ιδα
νικό πού έδινε άλλοτε τήν έαπνευση στό 
Σολωμό, στό Βαλαωρίτη, στό Μαβίλη μπο
ρούνε νά φυσήξουνε σήμερα ζωή στήν ι έχνη 
μας. Καί τά δυό κατάκεινται σχεδόν νεκρά 
ϋστερα άπό τά θανάσιμα χτυπήματα πούτούς 
κατάφερε ό Εύρωπαϊκός πόλεμος. ΠΓπάρχει 
βέβαια τό κοινωνικό ιδανικό, πού θά μπορού
σε νά φυσήξη μιά καινούρια ζωογόνα πνοή- 
Μά τό ιδανικό αυτό ή πλειονοψηφία τών λο
γοτεχνών, έκείνων μάλιστα πού Ιπηρεάζουνε 
καί τόν καθημερινό τύπο, οέν άποφασίζει 
νά τό άγκαλιάση Οί τεχνίτες μας δέν είναι 
πλασμένοι γιά τόν άγώνα. Βιοπαλαιστέ; δλο* 
σχεδόν προτιμούνε τήν εύκολη έπιτυχία, πού 
τούς έξασφαλίζει μιά έφήμερη δόξα καί μιά 
σχετική ύλική άνεση άπό τις περιπέτειες Ινός 
άγώνα γιομάτου κινδύνους πού δέν τούς υπό
σχεται κκμιάν άμεση άπόδοση. Οί κοινωνι
κοί δμως άγώνες, καί δίχως τήν άδεια τής 
καθυστερουμένης λογοτεχνίας μας, όξύνονται 
άπό μέρα σέ μέρα καί άπό άνταναχλαατική 
συμπάθεια πρός τόν Εύρωπαϊκό κόσμο καί 
άπό τίς ιδιαίτερες συνθήκες πού ή οικονομική 
έξέλιξη τής χώρας μας δημιουργεί άδιάκοπα 
καί μεθοδικά. ‘Η όξύτητα, πού θά πάρουνε 
οί κοινωνικοί άγώνες στή χώρα μας, αύτή θά 
δημιουργήση τό καινούριο ιδανικό, πού θά 
φυσήξη νέα, δυνατή πνοή στήν άναιμική μας 
τέχνη.

"Εως τότε θά έξακολουθεΐ νά σέρνη τά 
έλεεινά κουρέλια τής άθλιας ϋπαρξής της, 
έπαναλαβαίνοντες πάντοτε τά ίδια ή παλαί- 
βοντας άπεγνωσμένα νά κόλληση σέ κάποια 
εύρωπαϊκή τεχνοτροπία δίχως βαθήτερο 
περιεχόμενο, γιά νά μπ- ρέση νά χαρίση 
μίαν επίφαση ζωής γιά λίγο καιρό στή λι
πόσαρκη ύπαρξή της. Μά μέσα άπό τά θλι
βερά έρείπια τού κόσμου πού πεθαίνει, άφού 
συμπλήρωσε πιά τήν ίστορική του άποστολή, 
ένας νέος κόσμος προβάλλει οιγά σιγά γιομά
τος ύγεία καί ρώμη.

Άπό τον καινούργιο αύτόν κόσμο θά βγή 
ή καινούργια τέχνη.
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"Ηταν άνοιξη. Ή γυναίκα καθώς προχω
ρούσε, κύταζε γόρω της τους καταπράσινους 
κάμπους μέ θάμνος, σά νάβλεπε τή φύση 
νάνθίζη γιά πρώτη φορά. "Εβλεπε καί αισ
θανόταν τό κάθε τι ξεχωριστά, ένώ τό παν 
τραγουδούσε στ’ αύτιά , της μια χαρούμενη, 
θριαμβευτική συμφωνία,

Τό πουλί που τσιτσίβιζε, ή ξεφουντωμένη 
παπαρούνα, τό χορτάρι που άστραφτε, τό 
σκυλί που άλυχτοΰσε, τά παιδιά πού πήγαι
ναν στό σκολειό χαζεύοντας,, οί λεύκες πού 
άσημόλαμπαν τού ψήλου... δλα σά νά εύτυ· 
χοΰσαν έκεΐνο τό άπομεσήμερο. Ή γυναίκα 
δέν ήταν μόνη. Δίπλα της πήγαινε κ’ ένας 
άντρας, Πήγαιναν κοντά κοντά οί δυό τους, 
κι’ ή γυναίκα κάποτε άκουμποΰσε τό χέρι 
στόν ώμο του. "Ηθελε μ’ αυτό, ν’ άνανεώνη 
τήν αίσθηση πώς δέν ήταν μόνη, κι’ δτι πλάϊ 
πήγαινε κάποιος πού απάνω του μπορούσε νά 
στηριχθή.

..."Οταν δμως συλλογιζόταν πώς μπορεί 
νά μην ήταν κ’ έτσι, τό χέρι αυτό τό τρα
βούσε, καί τότε σέ μιά στιγμή άλλαζαν δλα.

Πόσο θάθελε νά ξέρη τι τού συνέβαινε!
Πώς δμως νά τό μάθη; Καί μόνο σάν αυ

τός περνούσε τό δικό του στό μπράτσο της, 
μιά πολύ μεγάλη χαρά τήν πλημμυροΰσε. 
Τότε πίστευε πώς δλα θάμπαιναν ξανά στόν 
παληό δρόμο... θυμάται τήν πρώτη τους συ
νάντηση ΰστερρι άπό τό φριχτό της πέσιμο. 
Τότε πού ξαφνικά, άδικαιολόγητα, παραδό
θηκε σ’ Ιναν άλλο. Ή  πρώτη αύτή συνάν
τηση γίνηκε ένα δειλινό σέ κάποια έξοχική 
γωνιά... "Οσο νά φτάσουν έκεί δέν είπαν 
λέξη. Κι’ δταν έφτασαν καί κάθισαν κοντά— 
κοντά, σάν άλλοτε, έκεΐνος τής άγκάλιασε τό 
κεφάλι σφιχτά... Κι5 αύτή ένοιωσε νά έξαγνί- 
ζεται... νά γίνεται καθαρή... χωρίς ίχνος άπό 
τό.αμάρτημά της... Πόσο τόν εύγνωμονοΰσε 
γι’ αύτό καί πώς διά μιας ό κόσμος είχε γίνει 
λαμπρός!... Καί θυμάται πώς άρχίνησε τότε 
ν'ά τού μιλά μέ χαρούμενη φλυαρία... τόσο 
γρήγορα τό σκοτάδι είχε διάλυθεί! ’Αλλά 
ένώ έτσι μιλούσε καί γελούσε συλλογιζόταν 
συνάμα πώς ίσως θάπρεπε νάναι συγκρατη-
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μένη. "Ισως αύτή τή χαρά νά μήν μπορεί νά 
τήν δικαιολογήση έκεΐνος. "Ισως άπεναντίας 
θάπρεπε νά είναι άκόμα συντριμενη. Νά 
σκύβη άκόμα άπό τό βάρος τής άσυγχώρετης 
πράξης της. Περίεργο, γιατί αύτό; Γίνεται 
ποτές τή χαρά αύτουνοΰ πού ξεγυρίζει άπό 
βαρειά άρρώστια νά τού τήν έμποδίζη ή θύ
μησή της ; "Ας μπορούσε νά μπή στήν καρ
διά της νά δή τήν άνέπωτη εύτυχία της!

Καί σήμερα πάλι πού βρίσκεται μαζί του 
ή καρδιά της είναι έλαφρή καί μιά πίστη 
παιδιάτικη τήν παραφέρνει, κοί νομίζει πώς 
ή ζωή είναι ώραία... ώραία σάν τήν ανοιξιά
τικη αύτή μέρα... Καί σήμερα... καί αύριο... 
καί πάντα ή ζωή είναι ώραία... Καί πόσο 
καλά ήξερε νά τήν κάνη νά ξεχνά έκείνα πού 
μεσολάβησαν! Ποτέ—ποτέ δέν τής μιλά γιά 
αύτό. Σά νά μή συνέβηκε τίποτα.

ΚΓ αύτή ποτέ δέν τού μιλά.
Π. χ. δέν τού λέει πώς ό άλλος έξακολου- 

θεΐ νά τήν παρακαλεΐ νά γυρίσει πάλι σ’ έ- 
κεΐνον.

—"Οχι, δχι, τοΰ είπε προχτές πού τήν 
σταμάτησε στό δρόμο. Ή ιστορία αύτή με
ταξύ μας τέλειωσε. "Επειτα γιατί νά σάς τό 
κρύψω. "Ο,τι μ’ έσπρωξε σιμά σας ήταν δ,τι 
χειρότεβο έχω. Καμιά εύγενική δρμή, κανένα 
αίσθημα δέ μέ παρακίνησε σ’ αύτό. Μονάχα 
μιά στιγμή ξεχασιάς, τίποτα άλλο. Καί τούπε 
άκόμα : Στή ζωή μου αύτό θάναι μιά άνεξά- 
λειπτη κηλίδα, έτσι είναι καί νά τό ξέρετε. 
ΚΓ αύτός έφυγε κατασυγχισμένος.

Τίποτα άπ’ αύτά δέν τού λέει. ’Αλλά καί 
πρός τ ί ; Τί σημασία μπορεί νάχουν ; Τώρα 
είναι εύτυχισμένη, μέ τόν τρόπο πού θέλει 
νάναι, πού όνειρευόταν πάντα.

Καί ξάφνου φώναξε γελαστή ;
—Πώς πεινώ ! '
—Πεινάς; νά πάμε κάπου νά φάς...
Καί γελούσαν...
Βρήκαν Ινα έξοχικό έστιατόριο καί μπή

καν. Σγήν αύλή του φύτρωναν άγριόχορτα, 
τσουκνίδες, χαμομήλια καί σέ μιά κώχη ένας 
σωρός γαλάζα καί λευκά άγριόκρινα. Σέ α
σβεστωμένους τενεκέδες τού πετρελαίου φύ
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τρωναν δυόσμοι, μαντζουράνες, βιόλες Κότες 
τριγυρνοΰσαν καί κακάριζαν τσιμπώντας τό 
χώμα, πού άκόμα ήτανε νωπό άπό τή βροχή 
τής άλλης μέρας. Καί στό βάθος τής αύλής 
κατά σειρά καμαράκια πέντε—έξη κλειστά. 
Κάποιο σιγανό τραγούδι μέσα άπό κεΐ έφτανε 
ώς αύτούς συνοδεμένο μέ κιθάρα. Στό έ- 
στιατόριο δέ φαινόταν ψυχή. Κάθισαν σ’ ένα 
τραπεζάκι κοντά στήν είσοδο, κάτω άπό μιά 
μικρή αρρωστιάρικη μυγδαλιά, πού είχε που 
καί πού κανένα άνθάκι... Χτύπησαν καί σέ 
λίγο φάνηκε νάρχεται, βγαίνοντας άπόνα κα
μαράκι πού τδκλεισε πίσω του, τά γκαρσόνι 
μέ λιγδερά μαλλιά, καί μιά βρώμικη πετσέ
τα ριγμένη στόν ώμο.

—Διατάξετε.
Σέ λίγο δτι παράγγελλαν έφτασε καί ή γυ

ναίκα άρχίνησε νά τρώη.
"Ετρωγε άνόρεξα. Συχαινόταν τό κάθε τι 

πού άγγιζε... ούτε καί πεινούσε πιά.
—"Γποπτο κέντρο, είπε ό άντρας.
—Ναί. . πολύ... σά νά συμβαίνει κάτι συ- 

χαμερό γύρω μας, άπάντησε ή γυναίκα καί 
πρόσθεσε :

— Καί τά λουλούδια άκόμα είναι βρώμικα 
έδώ μέσα. "Οταν ερχόμαστε είχα τήν αίσθη
ση πώς παντού ήταν χυμένη μιά πάστρα καί 
μιά λαμπερότητα, καί τώρα έχω τήν αίσθηση 
πώς δλα είναι βρώμικα.

— ΚΓ έτσι είναι. Αύτό άλλως τε δέ συμ
βαίνει καί στήν ψυχή τού άνθρώπου ; Πότε 
είναι δλη φώς, καί πότε δλη σκοτάδι.

— Ναί, είπε θλιμμένα ή γυναίκα. "Ετσι εί
ναι. Καί σκέφθηκε: Μήπως έννοεί έμένα λέ
γοντας έτσι ;

Καί κεΐ ξάφνου φάνηκε στήν είσοδο, κίτρι
νος, ταραγμένος ό άλλος. Ή γυναίκα ξαφνιά
στηκε.

—Χαίρετε, τούς είπε, βγάζοντας τό καπέλο 
του, καί πλησίασε.

—Χαίρετε, τοΰ άπάντησε ό συνοδός τής 
γυναίκας βγάζοντας έπίσης τό καπέλλο του.

—Σάς ήθελα, είπε ό άλλος γυρνώντας 
στή γυναίκα. Σάς παρακολουθώ άπό τή στι
γμή πού βγήκατε άπό τό σπίτι σας.

—ΤΙ μέ θέλετε; Τού άποκρίθηκε ή'συχα 
αύτή καί τόν κύταξε κατάματα.

—"Εχομε νά δώσωμε κάποιες έξηγήσεις.
—Τί έξηγήσεις; ΤΙ έξηγήσεις μπορούμε νά- 

χομε πιά έμεΐς οί δυό; Είπε πάλι ήσυχα ή

γυναίκα.
Δέν τής άπάντησε άλλά γυρνώντας, είπε 

στόν άντρα πού τήν συνόδευε, μέ ειρωνικό 
χαμόγελο !

—Ξέρετε πώς ή κυρία ήταν έρωμένη μου 
πρό όλί·[θυ καιρού; Σάς τώπε ή σάς τόκρυψε;

Ή γυναίκα κάρφωσε τά μάτια της γιομάτα 
βεβαιότητα κ' έμπιστοσύνη στό συνοδό της. 
’Αλλά τότες συνέβηκε τό άναπάντεχο. Έ κεΐ
νο πού κανένας δέν περίμενε, πού δέν ήταν 
νά γίνη, άλλά πού γένηκε. Ή γυναίκα, κα
θώς είχε καρφωμένα τά μάτια της γιομάτα 
βεβαιότητα κΓ έμπιστοσύνη στό συνοδό της, 
ξάφνου τ’ άνοιγόκλεισε καί βιαστικά έφερε τό 
χέρι στό λαιμό της, σά νά πνιγόταν. Ό συνο
δός της έλεγε;

—Πώς, μοΰ τώπε. "Οπως θά σάς είπε, δέν 
άμφιβάλλω,δτι μέ διαδεχτήκατε.

—’Ακριβώς. Πράμα πού φανερώνει πώς ή 
Κυρία έχει τά θάρρος τής γνώμης της.

—Άπλυύστατα, φέρνεται έξυπνα είπε ό 
συνυδός. Κάθε άλλο θάταν κουτό. Καί ή κυ
ρία δέν είναι κουτή.

—Κάθε άλλο. Καί οί δυό άντρες γέλασαν.
—Άλλά μέ συγχωρήτε, δέ σάς ρώτησα ■ 

τί παίρνετε. Είπε ευγενικά δ συνωδός.
—Τίποτα δέ θά πάρω. Εύχαριστώ.
—Τί διασκεδαστικά πράματα αύτά.
— Δέ βαρυέστε, νά περνά ή ώρα.
Ή γυναίκα ένοιωθε κάτι πολύ περίεργο. Τό 

στήθος της σάν νάχε άδειάση ξάφνου καί στό 
άδειανό κουφάρι σάν νάχε άπομείνη μονάχη ή 
καρδιά νά χτυπά γρήγορα καί δυνατά σά 
γροθιά σέ κλειστό σεντούκι. ΚΓ ούτε έχανε 
αύτή τήν αίσθηση γιατί οί δυό άντρες είχαν 
βαλθεί νά μιλούν υβριστικά γι’ αύτήν καί νά 
γελούν καί νά κοροϊδεύουν.

—Μιά στιγμή στα καλά καθούμενα το που
λί έκανε φτερά... είπε ό άλλος, καί τή ρώ
τησε; Αλήθεια γιατί φύγατε έτσι ξαφνι
κά

— Καί γώ δταν τήν είδα νά γυρνά παρα
ξενεύτηκα ... "Ενα βράδυ, τσούπ !- γειά σας 
κι ήρθα !

ΚΓ άξαφνα τή ρώτησαν αν θά μείνη όρι- 
στικά μέ τόν πρώτο της φίλο ή άν θά ξανα- 
γυρίση στό δεύτερο. Καί τή ρωτούσαν γε
λώντας καί οί δυό !

ΚΓ αύτή χωρίς λέξη νά πή πετάχτηκε όρ- 
θή. Μιά στιγμή τούς κοίταξε καί τούς δυό.

/
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πότε τάν Ενα πότε τον άλλο, σά χαμένη καί 
τράβηξε. Στήν είσοδο στάθτκε μιά στιγμή νά 
Set άπό που νά πάει .. άλλά κατάλαβε πώς 
αύτά δεν είχε καμιά σηαασία ... θά πάρη κά
τω ... όλόϊσα ... Είχε δμως λησμονήσει τή 
σάκα της καί γύρισε νά τήν πάρει ... ξανα- 
κάθισε ... οί δυό άντρες ξακολουθοΟσαν νά 
μιλούν γι’ αυτήν πασκίζοντας ποιός νά πή 
τά πιά πολλά ... Κι’ αυτά τδκαναν χωρίς Εμ
πάθεια, χωρίς μΐσρ,ς, χωρίς κακία σέ τόνο 
άστεΐο. Τάκαναν σά νά μήν ήταν μπροστά.

— ’Ώστε Ελεγε πώς ή σχέση μας ήτανε 
γεμάτη ποίηση ... χά ’ χά ! χά ! Ελεγε ό 
συνοδός της

— “Ετσι συμβαίνει μέ τή γυναίκα... αφού 
διασκεδάσει ώραΐα—ώραΐα, άρχινά καί μιλά 
γιά το φεγγάρι καί τ’ άστρα ...

— Δέ βαρυέατε, δεν άξίζει τον κόπο .. 
μονάχα πού δέν επιτρέπεται νά γίνεται κανείς 
γελοίος, είπε ό άλλος.

— Καί ποιάς γίνεναι.
— Γιατί μιλοΟν Ετσι ; Τι τούς Εκαμα ;... 

συλλογιέται ή γυναίκα ; Τί κακά είδαν άπό 
μένα ; Τούς πρόσφερα μερικές ευχάριστες ω
μές πού οί ίδιοι τ’ς άποζήτησαν καί τις έλε
γαν άνεχτίμητες ! Λοιπόν γιατί ; θέλει νά 
τούς κάμη αυτήν τήν ερώτηση άλλά είναι 
τόσο σκληρά κι’ άνελέητα τά πρόσωπά τους 
πού φοβάται μήν τήν περιγελάσουν καί ξε 
σπάσουν σέ γέλοια. Καί πώς πονά δίαν γε
λούν !

ΚΓ αύτο! ξακολουθοϋν νά τήν κουρελιάζουν 
προσφέροντας μ’ ευγένεια τσιγάρα ό Ενας 
στάν άλλο. Κι αυτή νοιώθει σιγά σιγά κάτι 
σάν πνίξιμο νά τή σφίγγει όλοένα καί περισ
σότερο καί κάτι σαν κρυάδες σ’ δλο τά κορ
μί ... καί κρατιέται καί παίρνει βαθειά τήν α
νάσα της γιατί δέ θέλει νά καταλάβουν τί 
τής συμβαίνει Λέει μόνο καί σηκώνεται.

— Νά φύγομε πιά... νύχτωσε.
Οί δυο άντρες συκώνονται επίσης.
Είχε βραδυάσει χΓ άπά τά καμαράκια τά 

ζευγάρια Εβγαιναν κΓ Εφευγαν. Τό μισοφαγω- 
μένο φαγί τής γυναίκας Εμενε παγωμένο σχό 
πιάτο ... αηδές τή θέα ... Χτύπησαν νάρθη 
τά γκαρσόνι κΓ οί δυό άντρες Εκαμαν συγχρό
νως τά ίδιο κίνημα νά πάρουν τά πορτοφόλι 
τους.

— "Αφήστε είπε εκείνος πού συνόδευε τή 
γυναίκα. Καί πλήρωσε ...

Γά βράδυ ήταν ψυχρά κ.Γ ή γυναίκα κρύω
νε στά Ελαφρό της φόρεμα. . Πήραν κάτω τή 
μεγάλη λεωφόρο τής Άλεξάντρας πράς τήν 
πόλη ... Οί δυά άντρες κΓ ή γυναίκα στή 
μέση. "Οπως πρέπει.

"Οσο προχωρούσαν, δ δρόμος γινόταν πο
λυσύχναστος... άνθρωποι, τράμ, αύτοκίνητα 
διασταυρώνουνταν... είχε σκοτεινιάσει, τά φώ
τα άναβαν. Καθώς περνούσαν τ’ αύτοκίνητα 
τίναζαν τις λάσπες...

—Τί θά γίνη τώρα συλλογιέται ή γυναί
κα... Πού θά πάω;... “Επειτα άπά κείνο πού 
συνέβηκε τί θάταν φυσικό νά συμβή;* Φυσικά 
θάταν νά πέση μπράς σέ κείνο τά αύτοκίνητο 
πού καταφτάνη... δχι... αυτά δεν Εχει τά 
κουράγιο νά τά κάμη .. Φυσικά θάταν Επί
σης νά φύγη... νά έξαφανιστή. . θ έ  μου γιατί 
τά είπαν δλα τούτα : Πώς νά λησμονήσουν ώς 
σ’ αύτάτά σημείο πώς είχανε μπροστά τους Ενα 
πλάσμα σάν αύτούς μέ ψυχή πού χωρίς άλλο 
θά δπόφερε.

Περίεργο... Μά γιατί τά είπαν δλα τούτα ; 
Τί χρειαζόταν; Τί τούς χρειαζόταν; Πώς γέ- 
νηκε νά λησμονήσουν ώς αύτά τά σημείο πώς 
χωρίς άλλο θά πονούσε τριχτά !

Τά άπογευματινά τοπείο ελάμψε γιά μιά 
στιγμή στή μνήμη τής γυναίκας .. ελαμψε 
πολύ μακρυνό... σά νά τι’οχε δει σέ μιά έ 
ποχή πολύ περασμένη.. κΓ δχι σάν πραγμα
τικά,άλλά σάν ζουγραφιά .. πού είχε μάλ.ιστα 
καί κορνίζα.

Κάποτε σταμάτησαν νά χωρίσουν.
, —Και τώρα ποιάς θα συνοδεύση τήν κυ
ρία; .. είπε ό ξένος μέ τον ίδιο περγελαστικά 
τρόπο. Ή γυναίκα δέν άπάντησε άλλά τρά
βηξε τά δρόμο πού όδηγούσε ατό σπίτι της... 
Πήγαινε βιαστική, καί πίσω της άκολουθοΟσε 
σκυφτός καί συντριμμένος Εκείνος πού λίγες 
ώρες πρωχήτερα... τήν άφηνε νά στηρίζεται 
Επάνω του μέ τόση Εμπιστοσύνη.

—“Αννα, τής ψ.θύρισε κάποτε ικετευτικά. 
“Αννα, λυπήσιυ με !

ΚΓ αύτή σταμάτησε καί τάν περίμενε.
ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
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"Οταν ίμιλεΐ κανείς μιά γλώσσα, τέσσερα 
πράγματα τού χρειάζεται νά ξαιρει τις λέξες 
της, τούς φτόγγους τών λεξών, τούς τύπου; 
των, καί τά μηχανισμό πού συνεδένει τις 
λέξες.
ζ ' "Οταν Επιχειρήσει νά τή γράψη κιόλας τή 
γλώσσα πού μιλεί, τότες τού χρειάζεται κΕνα 
πέμπτο, ή ορθή γραφή τών λεξών.

"Ομως βλέπω μέ λύπη μρυ πώς μερικοί 
νεαροί πού γράφουνε τώρα τή δημοτική μας, 
τίποτε άπ’ αύτά δέν ξαίρουνε σωστά κιάπά 
ραθυμία ή άπά σνομπισμά δέ φροντίζουνε νά 
τά μάθουνε κίχουνε κάνει τή γλώσσα πού 
γράφουνε κουλουβάχατα.

Είναι κρίμα ωστόσο νά Εχει κανείς νά πεί 
ώραΐα πράματα και νά προσκρούει στή μορ
φή άπά Επιμονή καί συντηρητικότητα.

"Οποιος γοάφει τ ή ς  λ έ ξ ε ω ς ,  τ ή ς  άν- 
θ ρ ω π ό τ η τ ο ς  κτλ. είναι ίσως τέλειος στήν 
καθαρεύουσα, μά γιά τή δημοτική είναι 
ά γ ρ ά μ μ α τ ο ς .

Μήν ταράζεστε γιά τή λέξη.
Γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν ο ς  ποιάς είναι:
"Οποιος ξαίρει άρχαία ελληνικά;
— “Οχι- αύτάς είναι Ε λ λ η ν ι σ τ ή ς . — 

Άμέ ποιός: "Οποιος Εχει Εγκυκλοπαιδικές 
γνώσες; — “Οχι- αύτίς είναι Ε γ κ υ κ λ ο π α ι 
δ ι κός ,  είναι σοφάς ίσως,

—Άμέ ποιός; αύτάς πού ξαίρει γλώσσες: — 
’Όχι- αύτάς είναι γ λ ω σ σ ο μ α θ ή ς .

— Ποιάς λοιπόν ;
— Γ  ρ α μ μ  α τ ι σ μ  έν ος λέγεται, εκείνος 

πού μπορεί νά παίρνει τού αγραμμάτου λαού 
τή γλώσσα καί νά τή γ ρ α μ μ α τ ί ζε νά 
τήν περνά δηλ. στήν Εθνική γραμματεία. 
Δέν είναι λοιπόν άκόμη σήμερα ντροπή νά 
είναι κανείς άγράμματος σιού δικού μας τού 
λαού τή γλώσσα; Ντροπή είναι νά μή ¡θέλει 
νά γίνει γραμματισμένος. Κιακόμα πιά ντρο
πή, δταν δέν άφινει τουλάχιστο νά κάνουμε

γραμματισμένη τή νέά γενεά, τά παιδιά.
Είναι εύγένεια ψυχής, νά θυσιάζει κανείς 

καί λιγάκι τά Εγώ του γιά τήν άληθινή 
πρόοδο τών μεταγενεστέρωνε.

Γιά νά μάθετε τήν καθαρεύουσα χρόνια πή 
γατε στά δάσκαλό της, γιά νά μάθετε τή 
δημοτική σέ ποιά δάσκαλο Εχετε πάει;

Βέβαια θά μου πείτε, πώς 6 φυσικός ό 
δάσκαλος της σάς στάθηκε ό Ελληνικός Λαός. 
Δέν αντιλέγω. Μά γιά να μπορεί κανείς 
άπλά καί μόνο άκούοντας τάν άγράμματο 
λαά νά διδαχτεί, γρειάζονται μερικά προσόντα 
χαρισμένα άπά τή φύση, κιάλλα μερικά άπο 
χτηαένα

Πρώτα πρέπει νά ξαίρεις καλά τήν άρχαία 
Ελληνική άλλά δχι Ετσι πού τήν ξαίρουν οί 
παλαιοί διδάσκαλοι τού γένους, δηλαδή ώς 
ξερούς τύπους καί ώς λεξιθηρία, γιά δνομα 
τού θεού ! Πρέπει νά τήν ξαίρεις ώς τέχνη 
τού λόγου προπάντων, δξω άπά τις σχολα
στικές στενοκεφαλιές πού παρακολουθεί τήν 
άρχαιομάθεια στά Ελληνικά σχολεία.

Ακόμα πρέπει νά ξαίρεις. πώς πρόφερναν 
πάνου κάτρυ τούς φτόγγους οί άρχαίοι, καί 
νά μή νομίζεις πώς Ετσι πού τούς προφέρ 
νουμε Εμείς σήμερα, Ετσι τούς πρόφερναν κέ- 
κείνοι, 8πως νόμιζαν οί δασκάλοι τής περα
σμένης γενεάς κέπομένως νομίζανε πώς μέ 
τά σκολείο καί μέ τήν Εκπαίδεψη θα πάμε 
στήν άρχαία καί κάνανε τήν καθαρεύουσα 
γιά μεταβατικά σκαλοπάτι.

“Επειτα πρέπει νά ξαίρεις καλά τις άρχές 
τής γλωσσολογίας, πράμα πού στήν Εύρώπη 
ολοι οί τελειόφοιτοι τού γυμνασίου τά ξαίρου
νε, μά Εδώ άκάμη καί οί καθηγητάδες. άν 
καί διδάσκ-ται 40 χρόνια τώρα ή γλ,ωσσο 
λογία στά Πανεπιστήμιο, Εχουνε μεσάνυχτα 
άπ’ αύτή τή μεριά-

Μά πάνου άπά δλα αύτά χρειάζεται νάχεις 
μέσα σου τά δαιμόνιο τής καλλιτεχνικής δη
μιουργίας καί τά αίστηματής δημοτικής καλ-
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λι)ογίας. “Αμα δεν τόχεες αύτό, δλα τάλλα 
δέ φελοΰνε.

'Όλα αυτά βέβαια είναι φυσικά χαρίσματα 
καί σπάνια βρίσκουνται σέ έναν καί τόν ίδιον 
άνθρωπο, γιά τούτο λίγοι είναι πού μπορούν 
ίσια καί πέρα άπό τό λαό διδασκόμενοι νά 
φτειάσουνε τή γραφτή του γλώσσα.

Αυτοί οί λίγοι είναι οί μεγάλοι Δασκάλοι 
τής γλώσσας, οί δημιουργοί νά πούμε τού δη
μοτικού γραφτού λόγου.’Απ’ αυτούς θά βγούνε 
κατόπι οί καλοί οί δασκάλοι πού θά διδάξουν 
καί θά γραμματίσουν τούς άγράμματους.

“Οταν λοιπόν ό καθένας διδαχτεί πρώτα 
τή γλώσσα άπό ένα καλό δάσκαλο καί τή 
μάθει στήν έντέλεια, τότε μόνο μπορεί νά 
ονομαστεί γραμματισμένος καί νά είναι σέ 
θέση νά ώφελιέται κάθε τόσο άπό τόν αθά
νατο δάσκαλο, τόν Ελληνικό Λαό, παίρνον
τας τή γλώσσα άπ’ αυτόν καί γραμματίζον- 
τάς την.

"Οσοι γεννηθήκανε καί μεγαλώσανσ σέ 
κεντρικές πολιτείες, καί μάλιστα άπό τό 1880 
κέδώ, είναι άδύνατο νά γίνουνε γραμματιστές 
τής νέας Ελληνικής (έχτός τούς εύνοημένους 
άπό τή φύση, δπως είπαμε), γιατί άπό τότε ό 
κόσμος στά κέντρα επαψε νά μιλά τή 
γλώσσα του.

Μαθαίνει κουτσά ’Αττικά καί Φράγκικα 
στραβά καί γράφει τήν Φραγκάττικη. Στά 
παιδιά του αύτήνα διδάσκει, μέ τήν ιδέα πώς 
τούς διδάσκει έλληνικά, κέτσι συμβαίνει τά 
παιδιά νά μάθουνε καί τή Φραγκάττικη. Γιά 
τοΰτο τώρα πού έπέβαλε τά κράτος της ή 
δημοτική καί άνάγκασε καί τό Κράτος νά 
έπιβάλει τή δημοτική, έπειδή δέν τήν ξαί- 
ρουνε πιά σωστά, γράφουν δλοι λίγο πολύ τή 
μιχτή. Δηλαδή σύνταξη φράγκικη, λεξιλόγιο 
μάλλον άρχαϊκό κέκεί άκόμα πού δέ χρειά
ζεται, καί τυπική άνακατωσούρα δσο δέ γί
νεται.

"Οταν γράφεις ώς λογοτέχνης ή καί ώς 
επιστήμονας μέσ’ άπ’ τό γραφείο σου έχεις 
καθήκο νά γράψεις τήν καθάρια δημοτική.

"Ομως ή έφαρμογή μιάς μεταρρύθμισης 
είναι γεγονός κοινωνικό καί είναι άνάγκη 
πραχτική ή όπωσδήποτε ύποχωρητική πολι
τική στήν έκπαιδευτική έφαρμογή.

Ά ς  μπή ή δημοτική, ή δημοτική έστω 
καί μέ μερικές ύποχώρησες.— Τά λέγω έγώ 
πού είμαι δ σημαιοφόρος τής άκρας άριστε-

ράς, γιατί ξαίρω τήν άνθρώπινη ψυχή ατό 
ζήτημα αύτό—καί μετά μια γενεά, θά γράφει 
ό κόσμος τήν αύστηρότερη δημοτική, πού φο
βούμαι πώς καί τά πιό άκρα πού θεωρούμε 
σήμερα, τά έγγόνια μας θά τά θεωρούνε πολύ 
συντηρητικά.“

Παράδειγμα ή καθαρεύουσα. Ό Κοραής 
πήρε τή δημοτική καί τήν περνούσε στό 
άττικό τυπικό, ή δεύτερη γενεά άλλαξε δλο 
τό λεξιλόγιο μέ άρχαϊκό καί δλα τά λείψανα 
τής δημοτικής στή γραφτή τά πέταξε Καί 
μόνο τότε σταμάτησε δταν τής είπαν δτι 
αύτά δέν είναι άρχαϊα έτσι πού τά προφέρ- 
νουμε έμεΐς καί δτι λέν είναι δυνατό νά πάμε 
στήν άρχαία. Μά δταν πρόκειται γιά έξέλιξη 
τής δημοτικής πρός τό δημοτικότερο, δηλαδή 
πρός τή ζωή, ποιός θά τις σταματήσει τις 
έπερχόμενες γενεές άπό τό νά εφαρμόσουν 
τή γλώσσα τους μέ τή ζωή;

Γιά νά γράψει κανείς τέλεια τή νέα ελλη
νική γλώσσα θά βάλει στημόνι τήν ιδιαίτερη 
ντοπιολαλιά τής πατρίδας του καί υφάδι τήν 
κοινή δημοτική γλώσσα.

“Οσοι άναθραφήκανε τά κάτω χρόνια στήν 
’Αθήνα καί στάλλα κέντρα, δική τους ντοπι- 
λαλιά δέν έχουνε πιά, τούς τή χάλασε τό 
σκολειό μέ τά φραγκάττικα.

’Έτσι χάσανε τό αϊστημα τής γλώσσας, 
χάσανε καί τό νεοελληνικό ύφος, τή νέα 
έλληνική σύνταξη, τό πνεύμα τής ελληνικής 
γλώσσας νά πούμε. Ξεχάσανε καί τό νέο λε- 
ξιλόϊ τό πλιότερο καί βρίσκουνται σέ γλωσ
σικό χάος, μά δέν τό νιώθουνε, δπως λ. χ. οί 
κάτοικοι τής γής δέ νιώθουνε πώς ταξι
δεύουνε μές τά ουράνιο χάος καί θαρρούνε 
πώς κάθουνται ήσυχα πάνου στή γής κέχουνε 
άπό πάνω τους στερεότατο ούρανό, έτσι κι’ 
αύτοί θαρρούνε πώς γράφουν έλληνικά, ώσ- 
τόσο γράφουνε Φραγκάττικα άκόμα' έχουνε 
δηλ. στημόνι τό γαλλικά συνταγμένο Άττικό- 
μορφο τερατούργημα τού σκολειού τού Ελλη
νικού, -καί φάδι, τής δημοτικής τά λείψανα, 
πού κατορθώσανε νά σωθούνε κάπου μές 
στήν ψυχή τους άπό τού δασκάλου τήν κατα
δίωξη κΓ άπό τή συνεργιά τού σχολαστικού 
έλληνικοΰ Τύπου.

Τέτοια γλώσσα, έθνική γραφτή γλώσσα, 
δέν μπορεί νά γίνει καί μή χάνεστε.

Εκείνοι πού πρωτοβάλανε τά θεμέλια τής 
καθαρεύουσας πιστέβανε πώς κοί άρχαΐοι

Η λ  ύ σ ι α 51

πρόφερναν τούς φΗόγγους έτσι πού τούς προ- 
φέρνουμε έμεΐς σήμερα διαβάζοντες τάρχαϊα 
κείμενα. Νομίσανε λοιπόν πώς μέ τά σκολειό 
καί μέ τήν ίκπαίδεψη θά καταφέρουνε νά 
μάς κάνουνε νά μιλούμε σάν τούς άρχαίους. 
"Ωστε ιδανικό τής καθαρεύουσας, δτι κιάν 
πούνε, είναι νά φτάσει στήν άρχαία ’Αττική.

Αύτό είναι. Είδειιή ποιόν άλλο λόγο έχει ή 
καθαρεύουσα. Οί περισσότεροι οί καθαρευου
σιάνοι άφτό άκόμα έχουν ιδανικό κιαύτό πι- 
στέβουνε. Γιατί δέν πήραν είδηση πώς αύτό 
είναι άνθρώπινα άδύνατο καί βιολογικά σό
λοικο.

Πιστεύω πώς οί τέτοιοι (άμα δέν είναι 
χαλασμένος ό μηχανισμός τού έγκεφάλου 
τους), μόλις πειστούνε πώς είν’ άδύνατο νά 
φτάσουμε πίσω στήν άρχαία, γιατί, δέν προ- 
φέρνουμε έμεΐς έτσι πού πρόφερναν εκείνοι 
τούς φτόγγους, ούτε καί είναι δυνατό νά τούς 
προφέρουμε πιά (αφού καλά καλά δέν ξαί- 
ρουμε καί πώς τούς πρόφερναν) αύτοί, λέγω, 
θά στείλουν άμέσως στόν κόρακα τήν καθα
ρεύουσα καί θά γράψουνε τή δημοτική.

Οί άλλοι πού ξαίρουν πώς ιδανικό τής 
καθαρεύουσας εϊτανε νά φτάσει τήν άρχαία, 
μά πώς αύτό είναι άνθρώπινα άδύνατο, κέξα- 
κολουθούνε άκόμη νά είναι καθαρευουσιάνοι, 
αύτοί τό κάνουν οί περισσότεροι άπό ραθυμία. 
'Ωστόσο οί ηθικοί άπό δαύτους όμολογοΰν δπ 
βέβαια ή δημοτική πρέπει νά είναι ή γραφτή 
γλώσσα τού έθνους ή μελλούμενη Μά οί 
ίδιοι δέν μπορούνε, δέν έχουνε καιρό κτλ. νά 
τή μάθουνε. ’Αντίδραση αύτοί καμμιά δέ 
φέρνουνε στή μεταρρύθμιση, γιατί είναι, 
είπαμε : ήθικοί.

Τέτοιοι είναι πολλοί, γιατί εύτυχώς τό 
Ελληνικό ’Έθνος έχει μέσα του άρκετή 
ηθική άκόμ α.
, ’Εδώ σημειώνω πώς 6 Φωτιάδης ό γιατρός 

στά έξήντα του χρόνια πρωτοεπιχείρησε νά 
γράψει τή δημοτική, άρνούμενος δλο τό προ
ηγούμενο καθαρευουσιάνικο έργο του. Ή δη
μοτική του είναι πρότυπο γλώσσας. Ό Ν. 
Δεκαβάλλας—ό άτυχος φίλος—, παιδί τίμιο, 
γλωσσολόγος γερός, δταν τόν έρώτησα; γιατί 
δέ γράφεμτά άρθρα του λίγο σέ πιό άνει- 
μέ ν η καθαρεύουσα ; μοΰ είπε: Άφοϋ γιά 
τόν ένα ή γιά τόν άλλο λόγο δέ μοΰ είναι δυ
νατό νά τά γράφω στή γλώσσα πού γράφεις 
εσύ τά δικά σου, δέν υπάρχει λόγος νάλλάξω

καθαρεύουσα.
Αύτά τά δυο παραδείγματα μοΰ φαίνονται 

άρκετά χαραχτηριστικά γιά δσα είπαμε παρα- 
πάνου.

Δυό άνθρωποι ηθικοί. Ό ένας « δ υ ν ά  μέ
νος χ ω ρ ε ΐ ν  έ χ ώ ρ η σ ε »  Ό .άλλος είπε, 
είλικρινά πώς δέν μπορεί ό ίδιος, άλλά αύτή 
πού γράφουμε έμεΐς αύτή είναι ή γλώσσα.

Μ. Φ ΙΛ Η Ν ΤΑ Σ

ΤΠ ΕΚΗΤΟΧΡΟΝλ 

Τ Ο Υ  Ρ Ω Μ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Υ
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Σέ λίγους μ ήνες, τόν Δεκέμβριο του 1927, θά γι^ 
ορτασθουν στή Γ αλλία  τά  έκα τόχρονα του ρω μαντι- 
σμου. 'Ω ς τόσο, καθώ ς συχνά συμβαίνει, τώ ρα  τέλευ- 
τ α ΐα , σε παρόμοιες περ ιστάσεις, κα ί πολύ  περισσό
τερο τούτη  τή  φορά, όπου δεν πρόκειτα ι γ ιά  £ν.α 
πρόσω πο μόνον, συγγραφέα ή κ α λ λ ιτέχ ν η , ά λ λ ά  γιά 
λεγεώ να  δλόκληρη  πο ιητώ ν καί κ α λ λ ιτεχ νώ ν , ή 
σχετ ική  κίνηση τού έορτασμου, άρχισε πθΛύ· πριν 
α π ' τή ν  προσδιορισμένη επο χή  μέ πρω τοφανή ζέση 
πού δλοένα θ’ αυξάνει όσο περισσότερο θά π λη σ ιά 
ζομε στήν ήμέρα όπου θά κλείσουν Ικ α τό  ακριβώ ς 
χρόνια  άφότου δημοσιεύτηκε τό ση μ α ντικότερο  γ ιά  
τ ις  συνέπειες πού ε ίχ ε  μανιφέστο τοΰ γα λλ ικο ύ  ρω- 
μαντισμοΰ, ό περίφημος πρόλογος του «Κ ρόμβελλ». 
Μήνες τώ ρα  σέ διάφορα' περιοδικά τή ς  Γ αλλ ίας δ η 
μοσιεύονται μ ελέτες γ ιά  τούς ρ ω μ α ν ικ ο ύ ς , ^γιά τήν 
γέννηση , τήν φύση, τήν σημασία κα ί τό ά π λ ω μ α  
τοΰ ρωμαντισμου, γιά τήν επιρροή πού ε ίχ ε  σ’ όλες 
τ ις  σφαίρες τή ς  ζ ω ή ς , γ ιά  τ ις  διάφορες έκδηλ<6σεις 
του , γ ιά  τήν έξέλιξη  κα ί τ ις  μεταμορφώ σεις π ο ν  δ- 
π έσ τη  ώ ς σήμερα, κα ί πα ρ ά λ λ η λ α  μέ τ ις  μ ελ έτες 
εκδίδονται κα ί α γγέλ λ ο ντα ι πλήθος βιβλία κάθε ε ί 
δους γ ιά  τούς ρω μαντικούς καί τόν . ρωμαντισμο έν 
γένε ι, έκτος άπό τά  ε ρ γ α τώ ν  ρω μαντικώ ν, μεγάλω ν 
καί δευτερευότεροΎ , πού  καί αύτά  ξαναεκδίδονται 
σέ α λ λ επ ά λ λ η λ ες  εκδόσεις- Ά π ό  δ ,τ ι  ώ ς τώ ρα  δ ιά
βασα, σχημάτισα  τήν γνώ μη ότι τό γενικό  πνεύμα 
πού επ ικ ρ α τε ί σήμερα στή Γ α λ λ ία , όσον αφορά τόν 
ρω μαντισμο, ε ίνα ι μάλλον ευνοϊκό. Έ # τ ό ς  άπό τούς 
έθνικ ιστες, τούς οπαδούς του Μ ω ρρά ςκαί τοΟ Λ έοντος. 
ΝτωντΞ, οί περισσότεροι άπό τούς δποίους ισχυρίζον
τα ι ότι ό ρωμαντισμός ύπήρξε όλέθριος γ ιά  τήν Γ α λ 
λ ία , όλοι οί ά λλο ι, κα ί όσοι ά κόμη , όπω ς ό κ α θ η γ η 
τή ς  στή Σορβόννη, Δανιήλ Μορνέ, πιστεύουν ότι δ 
ρω μαντισμός δημιούργησε πολύ λ ίγε ς , π ρ α γμ α τικ ά · 
νέες? αξ ίες , μιλούν γ ι ’ αυτόν, σάν γ ιά  Ινα  μεγάλο  
πνευματικό κ ίνημ α , ά π ’ τά  μεγαλείτερα  τω ν α ιώ 
νω ν, πού άνερρίπισε κα ί άναζω ογόνησε τήν ξεραμένη
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¿π’ τόν δστεοογέννητο καί νεκρά πιά κλασσιχισμό 
σκέψη καί τήν σκεβρωμένη αίσθηση των ανθρώπων 
τού 1820 καί '830. σαν γιά μια μεγάλη εύεργετική 
πνοή πού γονιμοποίησε όλου τού κόσμου τ(ς λογοτε- 
χνίε-,σάν γιά έναν ακράτη-ον έπαναστατικό χείμαρρο 
πού έστρωσε στό πέρασμά του δλες τις σάπιες, κού
φιε®, άποσυντεθειμένες άξιες τής τέχνης καί τής 
ζωής. "Ενα τόσο μεγάλο καί πλατύ κίνημα ΐέν ήταν 
δυνατόν φυσικά νά μήν έχει καί άνάλογο άπλωμα σέ 
χρόνο καί τόπο. Καί είναι . γνωστό πράγματι, ότι 
χρονικώς μέν από τή γέννηση ώς τό σβύσιμό του καί 
στή Γαλλία καί στήν ’Αγγλία καί στήν Γερμανία ά- 
πλώνεται σέ έτατό δλόκληρα χρόνια, άπ’ τό 1750 
ώς τό 1850 περίπου ό ρωμαντισμός, καί τοπικώς, 
σέ ίλο  τόν κόσμο.

δέν έξακριβώθηχε ακόμη, ούτε κατά πάσαν πιθα
νότητα Οά έξακριβωθεϊ—τά ζητήματα αύτά μένουν 
πάντν μπερδεμένα—πού πρωτοφάνηκε δ ρωμαντι- 
σμός. "Αλλοι λένε στήν ’Αγγλία μέ τα ποιήματα τού 
Όσσιανού (1760), μέ τά πρώτα έργα τών «λιμνι- 
τών» I -tnk/stcs*) ποιητών, τού Γουορτσγουόρθ, τού 
Σούθεϊ καί τού Κόλεριτζ, μέ τά έργα τού B u r n s  
καί τού Γιούγκ ίτίς περίφημες ίΐίως «? ύ (τες» του), 
τού Καρόλου Λάμπ,τού Κιάμπελ καί, λίγο αργότερα, 
μέ τού Βύρωνος καί τού Ούϋλτερ Σκώττ, άλλοι 
λένε στήν Γερμανία μέ τά νεανικά έργα τού Γ*<*ίτε, 
καί μέ 8λα σχε’ όν τού Σίλλερ καί άλλοι τέλος στήν 
Γαλλία μέ τόν Ρουσσώ. Τό πι^ανώτερο είναι δ τι δ 
ρωμαντισμός είταν μιά νέα αισθηματική καί πνευ
ματική κατάστασις πού κυοφορήθηκε τήν ίδια περί
που έποχή σέ δλη τήν Εύρώπη, τήν πιδ πολιτι
σμένη τού1άχιστον, αλλού λιγώτερο καί άλλού πε
ρισσότερο Iwova, αλλού λιγώτερο καί αλλού περισ
σότερο συ-ειδη-ά καί πού τις π υ κ ν ό τ ε ρ ε ς  λο
γοτεχνικές έκίηλώσεις είχε πρώτα στήν Ά  ργλ(α 
καί τήν Γερμανία καί αργότερα στήν Γαλλία, τήν 
Ιταλία καί στ’ άλλα έθνη. Σπουδαία πηγή καί 
μνημείο άπ* τά σημαντικώτερα τού ρωμαντισμού 
καί γτά τήν έπίδσφση πού είχαν καί αύτά καθ’ 
έαντά, ώς έογο αντιπροσωπευτικό τού ρωμαντισμού, 
θεωρούνται τά ποιήματα τού Όσσιανού.

Τά ποιήματα αύτά πού πρωτοτυπώθηναν τό 1760, 
καί είχαν εύθύς άμέσωσ τρομερή άπήχηση σέ δλό- 
κληοη τήν Κύρώτη (1) ήταν μιά μίμηση πολύ κα
τώτερη άπ’ τό πρωτότυπο, θρύλων καί λαϊκών τρα- 
γουίιών τής Σκωτίας πού άνεφέροντο στόν Όσ- 
σιανό, ήρωα καί βάρδο σκώτο τού 3ου μ. X. αίώ- 
νος, καί πού είχαν διατηρηθεί ώς τήν έποχή τού 
Μάκαεησον, δ ίποίος καί τά μιμήθηκε. Καί δέν 
είναι πεοίεργο δτι ή μίμηση τού Μάκφερσον είχε 
πολό περισσότερη έπιτυχία από τά πρωτότυπα λαϊκά 
τμανούδια τού Όσσιανικού κύκλου πού είχε μιμηθεί 
καί πού κι’ ίύτά , έ; αίτιας του, κινήσαν τό ένδια- 
φέρον καί διαβα-τάκαν γιατί στά δικά του δ Μάκ- 
ωερσον είχε βά’ ει δλη τήν ψυχή του, ψυχή Ινός 
άνθρώπου τής έποχής του, μέ δλη τήν άόριστη 
θλίψη της, μέ δλη τήν εμβώδη της μελαγχολία,

(1' Ό ποιητής αύτός τού άορίστου, αύτή ή δμί- 
χλη τής φαντασίας, τό άναρθρο αύτό παράπονο τών 
θαλασσών τού Βορρά» Ιγρατε, πολύ αργότερα, τό 
1820, γιά τόν Όσσιανό, δ Λτμαρτίνος, δμολογώντας 
δτι είχε έπηρεασθεϊ άπ’ τόν "Αγγλο βάρδο.

έναν δξύτερο καί πιό τολμηρό συναισθηματικό τόνρ. 
συγχρόνως δμως καί δλο τό χρώμα καί δλες έκεϊνες 
τίς περιγραφές μοναχικών καί άγριων τοπίων, πο,ρ 
τόσο τότε άρέσαν. (1) Στόν Όισιανό βρίσκομε τά. 
πρώτα καί μερικά άπό τά ούσιαστικώτερα ίσως 
γνωρίσματα τού ρωμαντισμού : τόν αόριστο ρεμβα
σμό, τήν αγάπη τής μόνωσης, τήν δίχως ώρισμένη 
αίσια μελαγχολία, δλες έκεϊνες τίς ακαθόριστες μου
σικές διαθέσεις τής ψυχής, δλη τήν μέχρι νοαηρότη- 
τος οξύτητα έκείνη τής αίσθαντικότητος, πού πα
ρουσίασε άργότερα τόσες πολλές καί ποικίλες έκδη- 
λώσεις. "Ενα άλλο γνώρισμα τού ρωμαντισμού, δχι 
λιγώτερο χαρακτηριστικό άπό τά όσσιανικά, πρώτο 
φανερώθηκε ατά πρώτα έργα τών "Αγγλων «λα,κίατι 
καί ήταν ή έπαναστατικότητα καί ή άνταρσΐα, οί 
άντικοινωνικές διαθέσεις, ή «στείρα καί μισάνθρωπη 
δυσαρέσκεια έναντίον τών καθεστώτων θεσμών τής 
κοινωνίας». (2) Καί πράγματι, λέγει δ Ταίν, δ 
Σούθεΐ σ ’ ένα άπδ τά πρύτα του ποιήματα, τό 
«Γουώτ Τάϊλερ», παρουσιάατηκε μέ δλο τόν ένθου 
αιααμό ένδς έπαναστάτη, δ Κόλεριτζ σκέφθηκε νά 
Ιδρύσει στήν ’Αμερική μιά κομμουνιστική κοινωνία 
«καθαρισμένη άπό παπάδες καί βασιλείς» καί ό 
Γουορτσγουόρθ δ πιό μετριοπαθής άπ’ δλους, έντε- 
μπουτάριοε μέ στίχους γεμάτους άντιβασιλικά ένθου- 
σιασμό. Γλήγορα ώς τόσο έγιναν καί οί τρεϊς συντη
ρητικοί. Στίς λογοτεχνικές δμως ιδέες καί προτιμή 
σεις των, έξακολσόΊησαν χωρίς νά οπισθοχωρήσουν 
ούτε στιγμή, νά τραβούνε δλσένα έμπρός. Βίαια κό
βουν κάθε δεσμό μέ τήν κλασική παράδοση, καί σίύ- 
νοντάς την δλόκληρα, πάνε καί ζητούν πρότυπα φ ι
λολογικά στήν Αναγέννηση καί στόν Μεσαίωνα. Καί 
αύτό — ή έπιστροφή στόν Μεσαίωνα καί στόν löov 
αιώνα (στήν ’Αγγλία καί στήν Γαλλία) είναι ένα 
άκόμη γνώρισμα τού ρωμαντισμού. Καί οίγάλλοι καί 
οί άγγλοι καί οί ρερμανοί,.αισθανόμενοι πόσο κού
φιος είχε καταντήσει ό κλασσικισμός, δέν ζητούσαν 
νά πάρουν άπ’ τήν μεσαιωνική τέχνη καί φιλολογία 
φόρμες μόνον — μόνη ή φόρμα.δέν σημαίνει τίποτε— 
άλλά Ιδίως θέλαν νά ποτιστούν άπ’ τήν άγνότητα. 
άπ’ τήν αφέλεια, άπ’ δλον τόν αυθόρμητο καί άπρο- 
σποίη ο, γνήσιο καί ειλικρινή τόνο, τόν αίσθηματικέ. 
— αύτό είναι τό σπουδαιότερο καί κ α θ ό λ ο υ  ρα- 
σ ι ο ν α λ ι ο τ ι κ  ό*,—τών μεσαιωνικών τεχνιτών. Ό- 
τόνος αύτός πού τόσο είχε λείψει άπ’ τήν κλασσική 
λογοτεχνία, τήν κρύα καί άχρωμη, τήν περίτεχνη 
καί ρηχή οτήν παρακμή της, καί πού δέν ήταν πιά 
παρά ένα μορφικό μόνον διανοητικό μηχα.νικό κατα
σκεύασμα, τούς φαινότανε τό πιό άσφαλτο δείγμα 
τής άλήθειας καί τής όμορφιάς. Γιά τήν ποίηση εί- 
δικώτερα έπίστευαν δτι καθώς είχε έκδηλωθεϊ στόν 
Μεσαίωνα, δχι «γραμμένη στό νεκρό χαρτί καί προω· 
ρισμένη γιά τήν βουβή μόνον άνάγνωοη» άλλά οάν 
έ»α ζωντανό, φαιδρό τραγούδι «πού συνώδευε καί 
διαπερνούιε, πρός δλες τίς δ ιευίί σεις, μέ τούς ηχη
ρούς τόνους του, τήν ποικίλη, εύθυμη, πολψχρωμη 
ύπαρξη», είταν πολύ πιό κοντά οτό Ιδεώδες τής ποί

(1) Τά ποιήματα τού Μάκφεροον άρέσαν καί ο*
πολλούς κλασοιχοώς.

(3) Ταίν, Ίατορ. τής Ά γγλ. Λογοτεχνίας.
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ησης— άν μπορεϊ νά έννοειθεϊ ιδεώδες στήν ποίηση— 
παρά ή σημερινή. Τήνίδέα αύτή είχαν κυρίως οί γερ- 
μανοί ρωμαντικοί οί δποϊοι εύριοκαν άμεσώτερη καί 
πληρέστερη καί μόνη τέλεια ουνεπώς — ιδανική — 
τήν μεσαιωνική ποίηση — τήν ποίηση τών έρωτικών 
τραγουδιστών, τών «μαϊσιερσίγγερ», καί τήν λαϊκή 
γιατί σάν τόν άρχαϊο λυρισμό, συνοδευόντανε άπό 
χορό καί τραγούδι. Στό ζήτημα δμως αύτό δέν είχαν 
δίκαιο. Λησμονούσαν δτι ή ποίηση καί ή μουσική, 
μοιραία μέ τήν ά-άπτυξή των, θά έχωρίζονταν, θά 
έγίνονταν τέχνες αύτοτελείς, καί δ:ι έτσι πλουτι
σμένες καί πολυσύνθετες, αύτές καθ’ έαυτές, θά 
ήταν αδύνατο, χωρίς ν’ αλλοιωθούν ή νά φτωχήνουν, 
νά ένώαουι τά έκφραστικά των μέσα σ’ ένα δλο δρ- 
γανικό καί δχι έξωτερικό καί πλαστό μόνον.

Στούς ποώτους άγγλους ρωμαντικούς (1780— 
1795 περίπου) συναντούμε καί ένα άλλο γνώρισυα 
τού ρωμαντισμού, ή υάιλον τήν πραγματοποίηση 
μιά, νέας καί γονιμώτατης ίδέας, τής ιδέας τής 
-ιστορική; αλήθειας». Οί κλασσικοί οτά Ισγα τους 
έδιναν τούς τύπους καί τόν χαρακτήρα τής έποχής 
τους, σέ δποιο τόπο καί σ’ δποιαδήποτε έποχή καί 
άν άναφέρονταν. "Ενα πρόσωπο έλληνική; τρα ωδίας 
τού Ρακίνα μιλούσε σάν γάλλος τού 17ου αίώνος 
καί δχι οάν άρχαϊο; έλληνας ώρισμένης έποχής. «>Ε 
πρώτοι άγγλοι οωμαντικοί προσπαθούσαν νά παρα
στήσουν τούς -ύτσυς κάθε τόπου καί έποχής μέ τόν 
ιδιαίτερό τους χαρακτήρα,τόσο τόν ψυχικό ( * r o t i l e i i r  
m > ra le* ) ia o  καί τόν εξωτερικό,κοσττύ ιια, σπίτια,έ 
πιπλα κτλ. «c o u l e u r  l o c a l e *  ■ Είναι γνωστό τΐ 
ανάπτυξη έπήρε άργότερα ή ιδέα αύτή καί πόσο γό
νιμη έστάθηκε. Τό ιστορικό θέατρο καί τό μυθιστό
ρημα. ό Μπαλζάκ καί κατόπιν οί νατουραλιστέ; στήν 

t c n u l r w  l o c a l e »  καί «m o r a l e » 6πό διάφορους 
τύπους καί μορφές (1), έστήριξαν τίς θεωρίες των, 
καί μ’ αύτήν κατά μέρα μέρος έθρέ'|βν τό Ιργο τους. 
"Οταν πρωτοβγήκε φάνηκε τόσο γόνιμη καί σωστή 
ή ίδέα αύτή στήν ’Αγγλία ώστε άπ’ τήν λογονεχνία 
άπλώθηκε εύθύς καί α-.ϊς άλλες τέχνες ι2). Γλήγορα 
ώ; τόσο, λέγει δ Ταίν, οί άγγλοι λογοτέχνες κατά
λαβαν δτι «4 μοντέονος τόνος προδίδεται μοιραία 
ο.τά λόγια πού κάνομε νά λένε τ ’ άρχαϊα πρόσωπα, 
καί δτι δ ιστορισμός έπρεπε »ά περιοριςτεϊ στήν κρι
τική καί τήν ίστοοία, δηλαδή στήν έκθεση καί τά 
σχόλια τών δοκούμέντων. Μού φαίνεται, έξακολου- 
θεϊ δ μεγάλος κριτικός, δτι άπ* δλα τά ώραϊα το
πία, τά πραγματικά ή φανταστικά, άπ’ δκα τά με
γάλα γεγονότα πού συνέδηκαν ή είναι θρύλος μόνον, 
άπ’ δλα τά σημεία τών έποχών καί τών τόπων, κα
νένα δέ< λησμόνησαν δ Μο4>, δ Αάμπ ό Κάμπελ. 
Σ' δλ’ αύτά δμως δέν ύπάρχουν παρά ντεκόρ καί 
σκηνοθεσία.. Τά αισθήματα είναι πλαστά. "Ολοι 
αέτοί γνωρίζουν τούς τόπου; καί τίς έποχές σάν 
άρχαιολόγοι καί ταξιδιώτες. Στά έργα πού Γουώλ.

(1) Ό «ντεταρμινιαμός» π. χ. πού Μπουρζέ <κλη- 
ρονρμικόπη;, αγωγή, μόρφωσις, κτλ.) τί άλλο είναι 
παρά ένα είδος *CJuleur m o r a l e * .

(2) Στήν Γαλλία έγινε τό αντίθετο. ΑχνσόνιΊστορ. 
τής Γαλλ.Λογοτεχνίας. Le rn a iv e rn en t  R o m a n t i q u e
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τερ Σκώτ, τά κοστούμια, τά τοπία, δ,τι έξωτερικό 
μόνον έν γένει, είναι ακριβές. "Ολα τ’ άλλα είνα 
έκπολιτισμένα, έξωραϊσμένα, φκιασμένα σύμφωνα 
μέ τό νεώτερο γούστο.

*1ίς τόσο τα έλαττώματα αύτά τού Ιστορισμού, άν 
καί έγι·φν γλήγορα αίσθητά, δέν έμπόδισαν, τόν 
Γουώλτερ Σκώτ τούί άχιστον, πού τά είχε οέ μεγα- 
λείτερο βαθμό άπ’ δλους τούς άλλους, γιατί είταν 
καί άποκλειστικά οχεδόν ιστορικός μυθιατοοιογράφος, 
νά διαβαστεί καί νά έξασκήαει τεράστια έπιρροή 5χί 
μόνον στήν ’Αγγλία άλλά καί σ’ δλόκληρη τήν Εύ 
ρώπη.

Στήν έπιρροή, άπ’ τούς "Αγγλου®, μόνον ό Βύρων 
τόν έφτασε (καί τόν ξεπέρασε Ισως). Σύγχοονός Χομ. 
σχεδόν, είναι άπ’ τούς τριϊς τέσσερις κορυφαίους 
ρωμαντικούς τής Εύρώπης, πού οέ ώριόμέ/ους τό
πους Ιδπως στή Ρωασία π. χ. καί σ’ έμας έδώ) είχε 
τήν μεγαλείτερη έπιρροή καί δ ίποϊος έπροίκιοε 
τόν ρωμαντισμό μέ μερικές άπ’ τίς πιό πρωτότυπες 
καί χαρακτηριστικές νότες του. Ιδίως οί τύποι τών 
έπικολυρικών καί τών λυρικοδραματικών του έργων- 
ύπήρξαν γιά πολύ καιρό οί αντιπροσωπευτικότεροι 
τού ρωμαντισμού. Άλ λ ά  κα< ή δλη του διάθεση, 4 
τόνος του, άπ’ τό 1815 ώς ιό  1810, εϊχο-ι πέντε 
περίπου χρόνια, έκανε 8" ο τό γύρο τού κόσμου.

Είναι ζήτημα άν θά ύιήρξε ποιητής Εύρωπαϊος 
σ’ δλη αύτή τήν περίοδο (καί ο’ ώρισμένους τόπους, 
δπως οτήν ’Ελλάδα, καί πολό άργότερα) μέτριος ή 
σημαντικός,μικρός ή μεγάλος,πού νά μήν άντιλάλ7μσε 
κατά κάποιον τρόπο, τούς σαρκασμούς, -.ίς βλαστή- 
μιεςτου, τήν άγιάτρευτή του άνία, τήν πυρετώδη 
του αναζήτηση τού άνέφικτου, τήν ζοφερή του με
λαγχολία, τήν μαύρη απελπισία πού μάταια προσπα
θούσε νά τήν σκεπάσει μέ τήν πιό καυτερή είρωνία, 
τούς μεγάλους καί ά/εξήγητσυς πόνους του, τίς με 
ταφυσικίς ανησυχίες του, τόν σατανισμό καί τήν 
άνταρσία του, τόν άγριό του ατομισμό. Ήταν τόση 
ή έπιρροή τού Βύρωνος, ώστε κατώρθωσε σχεδόν νά 
έξαφανίσει τόν μεγαλείτερο λυρικό τής έποχής του, 
τόν Σέλλεϊ, καί τόν δχι πολό μικρότερον,Κήτς. Ή 
έπίδραση τών αύτών άρχισε πολό άργότερα, στις 
μεταρωμαντικέ; γενεές, άν καί δ πρώτος τούλάχι- 
στον είταν πέρα ώς πέρα ρομαντικός καί ένας άπ' 
τούς πιστότερους άντίλα-ου; τής έποχής του. Ό ,τ ι 
ρωμαντικώτερο έχει δ I 6 ων εί-αι δ απέραντος άτο 
μισμός του, δ δποϊος θεωρείται άπό πολλούς καί τό 
κυριώτερο γνώρισμα τού ρωμαντισμού, δχι άδικα- 
ίσως, άν κρίνομε τουλάχιστον απ’ τό γεγονός δτι 
τό είδος πού περισσότερο άνέπτυξε ή ρωμαντική λο
γοτεχνία. εί α-< ή λυρική ποίηση, τό ύπσκειμενικώ» 
τερο δηλαδή είδο; τού λόγου- Ιΐράγματι σί κλσσαι- 
κοί καί ατό θέατρο καί στό μυθιστόρημα, καί σ’ δλα 
έν γένει τά άλ-α είδη, γιά τόν άνθρωπο, γιά τούς 
άλλους, ένοιαφέρθηκαν κοί δχι γιά τό άτομό τους 
(δ Ιΐασκάλ έλεγε : «τό έγώ είναι μισητό») ένώ οί 
ρωμαντικοί άπλωσαν στά βιβλία το> ς ρέτήν μεγα
λείτερη ϊυνα-.ή αύταρέσκεια, περίγραψαν καί έξιστό- 
ρησαν ώς τίς πιό κρυφές του γωνιές, έξαχολουθητικά 
καί ανεξάντλητα, τό ύπεριροφικό τους έγώ.

(Συνέχεια)*
ΚΛ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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Δεν είναι, φαντάζουμο«, Ενας ηθοποιός πού 

νά μήν ξαίρει πώς, ένώ για δλους τούς Εργά
τες 6 χρόνος Ιχει δώδεκα μ^νες — θέλω νά 
πω δώδεκα μηνιάτικα — ένώ στά Επαγγέλμα
τα Εκείνα πού Εχουν γερή όργάνωση, Εχει 
καταχτηθή κι’ ά 13ος μισθός, γι’ αύτούς ε ί
ναι ζήτημα άν συνολικά κι’ οί δυο σαιζόν 
μαζί άνέρχονται σ’ έφτά ή όχτώ μήνες πλη
ρωμένους. Είναι ζήτημα I κι’ άς δουλεύουν 
σκυλήσια άλάκερη τή χρονιά. (Πρόβες, τα
ξίδια, κτλ.)

Έξ άλλου, δχι μόνο είναι άγνωστο πράμα 
ή έβδομαδιάτικη άργία, άλλά ή Εβδομάδα του 
ηθοποιού άποτελείται άπό 8 Εργάσιμες μέ
ρες, ταχτικά, συχνά δέ καί Εννιά μέρες, (άπο- 
γευματινές).

'Όσο γιά τις ώρες τής δουλειάς:
"Ενας πού δέν ξαίρει: νά τί λέει I ,— Δου

λειά είναι αύτή ή γλέντι ; ’Ανεβαίνει ό ηθο
ποιός κάμποσην ώρίτσα στό πάλκο, χωρεύει, 
πηδά, τραγουδεί, κάνει τό κομμάτι του, ύστερα 
παίρνει τό καπελλάκι του, φεύγει.

Φυσικά, δέν είναι ήθοποιός πού νά μήν 
ξαίρει πόσο άνόητη είναι αύτή ή Επιπόλαια 
γνώμη. Πολύ πριν άνοίξει ή αύλαία, ό ηθο
ποιός Εχει ήδη πιάσει δουλειά' θά σκολάσει 
πολύ πιό ύστερα άφού κλείσει ή αύλαία τής 
τελευταίας πράξης. Εξόν άπ’ αύτό Εχει πρωί 
πρωΐ την άλλη μέρα τήν πρόβα, — κι’ άν άρ- 
γήσει θά πέσει πρόστιμο—καθώς καί δεύτε
ρη πρόβα μέσα στ: άπόγεμα. Κάθε μέρα 
αύτό. Καί μαζί μ’ δλα αύτά, δταν προστε
θούν κι’ οί ώρες τής μελέτης τού ρόλου του 
— ιδιαίτερα — ό καθένας καταλαβαίνει πώς 
δχι πιά δέν μπορεί νά γίνει καν λόγος γιά 
Εξάωρη δουλειά — τό δχτάωρο της δουλιάς 
τής μέρας τό ίσοδυναμοΰν οί όργανωμένοι Ερ
γάτες μέ. Εξάωρο νυχτερινής δουλειάς — καί 
δχι γιά δεκάωρη.

Κι’ άς Ερθουμε τώρα στό ζήτημα τού μι
σθού. Αύτό είναι ζήτημα πολύ πιό σημαν

τικό άπ’ δτι φαίνεται, γιατί Εχει βαθύ άντί- 
χτυπο στήν δλη κατάσταση μά καί στήν δλη 
θέση τού Επαγγελματικού άγώνα. Αύτό τό 
ζήτημα δημιουργεί μέσα στό Επάγγελμα τήν 
«Επαγγελματική αριστοκρατία» πού ώς τώρα 
τούλάχιστο ή στάση της, άπέναντι τών άλ
λων τους, στάθηκε Ελεεινή καί άξιοθρήνητη.

'Όλοι ξαίρουμε πώς Εδώ στήν Ελλάδα στά 
βιομηχανικά Επαγγέλματα ή τέτοιου είδους 
«άριστοκρατία» είναι κάτι άγνωστο.Τό γεγο
νός δέν είναι βέβαια τυχαίο. Καθυστερημένη 
άπό βιομηχανική άποψη ή Ελλάδα, είναι 
χώρα πού ή κυρίαρχη τάξη της, μ’ δλες τις 
προσπάθειες της (Μικρασιατικός πόλεμος, Εκ
στρατεία ίσαμε τό Σαγγάριο, Μεγάλη ’Ιδέα, 
κτλ.) δχι μονάχα δέν μπόρεσε νά έξελιχθή 
σέ μιά ιμπεριαλιστική Δύναμη, άλλά καί 
προσδέθηκε στό άρμα τών ιμπεριαλιστών. 
(’Εκστρατεία τής Ούκρανίας, Συμβάσεις «Ού- 
λεν», «Πάουερ» κτλ.) Άνοίγοντας Ετσι δρόμο 
στήν κερδοσκοπία τού τραπεζιτικού, Εμπο
ρικού, Εφοπλιστικού κεφαλαίου, πήρε μορ
φή καί ύπόσταση μιάς μισοαποικιακής χώ
ρας, πού τής υπαγορεύουν νέτα ακέ.τα τη θέ
ληση τους οί ιμπεριαλιστικές Δυνάμεις καί 
πού οί κατά καιρούς κυβερνήσεις της, είτε 
άντιδραστικές είτε «φιλελεύθερες», στέκουν- 
ται τσακισμένες σέ δυό, μπρος στούς άντιπρο- 
σώπους τών ιμπεριαλιστών. 'Ολοζώντανο πα
ράδειγμα ή τελευταία στάση τής Οικουμενι
κής, πού Εστειλε τον πρωθυπουργό της νά 
πάρει διαταγές άπ’ τόν Εγγλέζο πρεσβευτή, 
καί δυό ώρες Επειτα, δίχως προσχήματα, Ε- 
ξανήγγειλε δτι θά «άναθεωρηθοΰν» οί Εμπορι
κές συμβάσεις μέ τή Ρωσσία).

Τί σχέση θά πει κανείς, Εχουν δλα αύτά 
μέ τούς ήθοποιούς ;

Μιά στιγμή !
Έ τσι δπως είπαμε λοιπόν, ή Εκμεταλλεύ- 

τρα τάξη, μήν κατορθώνοντας νά δημιουρ
γήσει ύπερκέρδη άπ’ τήν καθυστερημένη της 
βιομηχανική παραγωγή, φυσικά δέν κατόρ
θωσε νά διαφθείρει μέ ξεχωριστά μεροκάματα
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μιαν ώρισμένη μερίδα Εργατών, νά δημιουρ
γήσει «αριστοκρατία» καί νά τή στρέψει Ε
νάντια στις Εργαζόμενες μάζες. Γι’ αύτό εδώ 
στήν Ελλάδα δέν Εχουμε επαγγελματική 
«άριστοκρατία» στούς κλάδους τούς Εμπορι
κούς, τραπεζιτικούς, κρατικούς κτλ. (Άνώ- 
ροι ύπάλληλοι στις μεγάλες Εταιρείες, τράπε
ζες, άνώτεροι δημόσιοι υπάλληλοί, άνώτερο 
συνταχτικά προσωπικά τών Εφημερίδων κτλ.) 
Καί καθώς θάχει προσέξει κανείς στούς κλά 
δουςαύτούς,Εκείνοι δπου μισθώνουνται είναι δι
ανοούμενοι.’Ανάλογα,καί στήν π ι ά τ σ α ,  άνά- 
μεσα στούς ήθοποιούς—διανοούμενοι κι’ αύτοί 
—δημιούργησαν, οί Εμποροι—Επιχειρηματίες 
(ιμπρεσάριοι) μιάν επαγγελματική άριστο
κρατία. Ό καθείς άπ’ αύτούς πού τήν άπαρ- 
τίζει, άποτελεί τήν Ενσάρκωση τού «κ λ ο ΰ» 
μιάς θεατρικής παράστασης ή μιάς σειράς 
παραστάσεων μέσα σ’ δλη τή σαιζόν. "Οταν 
ό θεατρώνης Εξασφαλίσει Εναν πρωταγωνιστή 
ή μιά πρωταγωνίστρια, πεντάρα δέ δίνει γιά 
τήν άλλη «χλεμπάγια».

Είναι ή δέν είναι Ετσι; Προσπαθεί ό ίμ- 
πρεσσάριος νά βγάλει τό μεγάλο μισθό τού 
πρωταγωνιστή άπ’ τήν πλάτη τών άλλων ή- 
θοποιών; Ηοιός θά τό άμφισβητήσει ; Καί νά 
τώρα πώς Εξηγείται ή τεράστια, ή άφάνταστη 
διαφορά στούς μισθούς.

Είναι άραγες άνάγκη νά τονίσουμε δτι κα
νείς μας δέ λέει νά μήν πληρώνουνται καλά 
τά μεγάλα ταλέντα. Κανείς δέ λέει τέτοιο 
πράμα I Ό χι δμως αύτοί οί μισθοί νά βγαί
νουν άπ’ τήν πλάτη τής μεγάλης μάζας. ’Όχι 
νά δημιουργούν μιάν «άριστοκρατία» πολύ 
πιό άντιδραστική καμμιά φορά άπ’ τούς ίδι
ους τούς Εργοδότες.

Μέ τό νά ξεσκεπάζουμε καί μέ τό νά ύπα- 
σημειώνουμε τήν ύπαρξη καί τήν άντίδραση 
αύτής τής «άριστοκρατίας», μονάχα τού πιο 
Ελεεινού είδους κακόπιστοι θά μάς τό κατα
λόγιζαν είς βάρος μας καί θά προσπαθούσαν 
νά ύποστηρίξουν μπρός σ’ άφελεΐς δτι ζητάμε 
τή διάσπαση τών ηθοποιών. Κάθε άλλο. ’Α
κριβώς γιατί ζητάμε καί θέλουμε τήν Επαγ
γελματική τους Ενότητα, άκριβώς γι’ αύτό 
δείχνοντας τους τήν άνάγκη τού όργανωμέ- 
νου άγώνα Ενάντια στήν Εκμετάλλευση, δέν 
είναι δυνατό νά μήν τονίσουμε δτι μέ κάθε 
τρόπο πρέπει νά πάψει ή άντίδραση τής «ά
ριστοκρατίας* κ ’ Ενας άπ’ τούς κυριώτερους

τρόπους είναι νά τεθή ή «άριστοκρατία» κά
τω άπό τήν πίεση τής μεγάλης μάζας: Μά 
τίποτα δέν μπορεί νά γίνει δίχως γερή οργά
νωση καί δίχως ταξική συνείδηση. Τίποτα Γ

’Έχω, πρόχειρο, μπροστά μου τό κατα 
στατικό αύτό' Σημειώνει μιά πρόοδο τού Σω
ματείου. Ούτε παραβλέπω μέσα σ’ αύτό, πού 
καί πού, άρθρα τέτοια πού δείχνουν μιάν α
παρχή, Ενα πρωταρχικό ξύπνημα μιάς ναρ
κωμένης ταξικής συνείδησης. ’Αλλά μήπως 
αύτό σημαίνει δτι άπ’ τό 22 κ’ Εδώ δέν πέ
ρασαν πέντε άλάκερα χρόνια—πού τό κα
θένα τους άντιστοιχεί μ’ άλλα πέντε—καί 
συνεπούμενα οί σημερνές άνάγκες θά Επρεπε 
νά Επιβάλουν μιά ριζική μετατροπή ;

Λάθος θά κατάλαβαν μερικοί. Δέ βιάζομαι 
διόλου. Ούτε άγνοώ πώς τά καταστατικά τού 
σωματείου τροποποιούνται μόνα τους καί στά 
καλά καθούμενα, ούτε δέν ξαίρω πώς δταν 
μιά τροποποίηση γίνεται μηχανικά καί στά 
χαρτί μονάχα, αύτό δέν ωφελεί σέ τίποτα. 
Γιαυτό δέ βάζω κάν τέτοιο ζήτημα σήμερα. 
Γερές οργανώσεις δέ γίνονται μέ τά τσιρίσι ή 
μέ κολλήματα μέ τό σάλιο. Χρειάζεται μια 
όλόκληρη προκαταρχτική δουλειά, μιά όλό- 
κληρη ζύμωση, μέ ώρισμένη κατεύθυνση, μέ 
συγκεκριμένο άντικειμενικό σκοπό.

Εκτός άπ’ τή στάση πού κατά τή γνώμη 
μου ή μεγάλη μάζα τών ηθοποιών πρέπει νά 
κρατήσει άπέναντι τής Επαγγελματικής «ά
ριστοκρατίας», δχι λιγώτερο πρέπει νά Ενδια- 
φερθεί καί γιά μιάν άλλη κατηγορία πού μήν 
Εχοντας καμμιά σχέση μέ τούς Επαγγελμα- 
τίες ήθοποιούς Εχει παρεισφρύαει μέσα στό 
Επάγγελμα, σάν Ενα κακό παράσιτο πού άπο- 
μυζά τόν ίδρώτα τού μισθοδούλου καί ύποβο- 
ηθεϊ μ’ άφάνταστη ξετσιπωσιά τήν άντίδρα
ση. Αύτή ή κατηγορία βρίσκεται στούς άντί- 
ποδας τής «άριστοκρατίας». Είναι Ενα είδος 
Επαγγελματικής «κουρελαρίας». Σά λέω κου
ρελαρία, φυσικώτατα δέν Εννοώ διόλου τόν 
τίμιο Εργάτη τού θεάτρου πού Εξω άπ’ τή 
σκηνή δέν καταφέρνει νά Εμφανίζεται ντυτ 
μένος παρά στά κουρέλια. ’Απεναντίας μά
λιστα, ή «κουρελαρία» πού λέω στήν Εμφά
νιση της είναι μή μοΰ άπτου. ’Εννοώ, δλες 
Εκείνες τις παξιμαδίτσες, κοκκοτίτσες, καφε- 
αμανίστρες, ή καί τούς άλλους, τούς -άργό-



σχολους με άδηλα έπαγγέλματα, κάτι ... δέν 
ξαίρω τί, κάτι πονταδόρους, κάτι λοταριατζή- 
δες, που άκριβώς γιά νά έξυπηρετήσουν τό 
πραγματικό τους επάγγελμα—τό τόσο ξένο 
άπ’ τήν, ήθοποιία—καταφέρνουν πρό παντός 
στίς καλές σαιζόν, σκαρφαλώνουν ίσαμε τό 
πάλκο, σπάνουν τις τιμές, καί χρησιμεύουν 

•ώς ΰποπόοε.ιο στην άντίδραση. “Ενα γερό 
σκούπισμα λοιπόν καί σ’ αυτή τήν κόπρο 
του Αύγείου. Μ’ αύτή τήν ευκαιρία θά εί
πανε παράλειψη νά μή τονισθή καί κάτι α
κόμη. Τό σκούπισμα αυτό, δέ σημαίνει δτι θά 
πρέπει νά ένίσχυθή ή άποψη εκείνων— άνςι- 
δραστική καί άντιεπαγγελματική άποψη κΤ 
αύτή -  πώς πρέπει τάχατες νά «κλείρυν οί 
πόρτες τής δουλειάς» ατούς νέους συναδέλ
φους. Ή τέτοιου είδους «άμυνα» είχε π έ
ραση μονάχα ατό Μεσαίωνα. Σήμερα δεν 
μπορεί καί δέν πρέπει νά κλειστεί καμμιά 
πόρτα, σέ κανέ/α πραγματικό μισθόδουλο τής 
θεατρικής τέχνης.

Ά ν  ύπάρχει δρεξη γιά δουλειά, μιά κι’ ά- 
νασκουμπωθήκαμε, μαζί μέ τήν κόπρο άς όα- 
θή μιά σκουπιά καί στις άράχνες, πού παρα- 

1 φράζουν τόν όρίζοντα. ’Όλοι αύτοί οί κ. κ. 
«επίτιμοι»,«προστάτες» κτλ., οί ξένοιπρός τό 
επάγγελμα, άς σταλούν στή δουλειά τους— 
άπ’ εκεί πού ήρθανε. Λεν έχουν νά κερδίσουν 

' τίποτα, άπό τέτοιου είδους «προστάτες» οί 
ηθοποιοί.

Μ’ δλη αύτή τήν προκαταρχπκή δουλειά, 
χαράζεται ξεκάθαρα δ δρόμος γιά μιά γερή 
όργάνωαη. ’Οργάνωση πραγματική, κι’ δχι 
πιά άδελφότητα καί συντεχνία. ’Οργάνωση 
πού ν’ άγκαλιάζει τή μεγάλη μάζα των έρ- 
γατών της κάθε θεατρικής επιχείρησης κι’ 
δχι πιά ό χωρισμός έςαιτίας μιά λεπτομέρεια, 
καί είς βάρος τού πραγματικού συμφέροντος. 
’Οργάνωση ξεκαθαpwσμέvη άπ’ τούς άνθρώ- 
πους πού βρίσκονται έξω άπ’ τό έπάγγελμα ή 
άπ’ εκείνους πού δέν έχουν καμμιά σχέση μέ 
τή μισθωτή έργασία, αλλά είναι καί έργοδό- 
τες οί ίδιοι. "Ετσι, ναι, έτσι μπορεί κ’ έτσι 

■ πρέπει νά γίνει σωστός, πραγματικός άγώνας 
μέ βάση τά ταξικά συμφέροντα, μέ ταχτική 
τήν πάλη τών τάξεων. Μα γι’ αύτά δ?.α — ά- 
νάγκη άραγες νά τό λέγαμε ;—πώς ένα άνα- 
ζωογονημένο σωματείο ήθοποιών δέν είναι 
'δυνατό καί δέν μπορεί νά σταθεί καί νά

βρίσκεται έξω άπ’ τή Γενική Συνομοσπονδία 
τών έργατών, — άδιάφορο γιά μιά στιγμή, άν 
αύτοί πού διευθύνουν τή Συνομοσπονδία σή
μερα είναι τού έλεεινοτέρου είδους δργανα 
τών έκμεταλλευτών. Αυτούς, δπως τούς ξε
σκέπασαν, έτσι καί θά τούς ξεκαθαρίσουν οί 
εργάτες.

Λέ λέει κανείς πώς έτσι εξαντλούμε τά 
επαγγελματικά ζητήματα τών ηθοποιών. νΟχι. 
Πολύ παραπάνω μάλιστα,δταν καί τό ζήτημα 
τής δργάνωσης θιάσων απάνω σέ συνεργατι
κές βάσεις, είνα’ ένα -»π’ τά φλέγοντα στήν 
περίοδο αύτή ζητήματα. Στά ζητήματα αύτά 
θά έπανέλθουμε άσφαλώς, πιό ύστερα. Στό 
άνααεταξύ δμως καλό θά είτανε ν’ άρχίσει ή 
δουλειά, κΓ δποιος έχει ή νά προσφέρει ή 
νά άνασκευάσει κάτι σ’ αύτά τά δυό άρθρα, 
άς τό κάνει Ιλεύθερα μιά καί τά «Ήκύσια» 
μάς δίνουν αύτήτήνέκευθερία. Έ ξϊλλου, προ- 
κειμένου γιά τόν καθημερινό αγώνα, κανείς 
ας μήν αγνοεί πώς οί έπαγγελματικές στή \ες 
τού «Ριζοσπάστη» είναι βρθάνοιχτες γιά τέ
τοιου είδους συζητήσεις.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  ΠΙΚΡΟΣ
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Γιά· τήν άγάπη καί γιά τή χαρά μου 
Ό πάππος πούχε στά μαλλιά του χιόνια 
καί στήν καρδιά του άηδόνια καί τρυγόνια 
γλυκολαλοΰσαν πάνω στ’ δνομά μου

Φύτεψε δέντρο καί τ’ άνάστημά μου 
έταξε νά ύψωθή, κι ώς βγάζει κλωνιά 
ή Μηλίτσα, νά πετώ κι εγώ τά χρόνια 
καί μοδδεσε μέ κείνη τήν καρδιά μου.

Ό  πάππος. Ά '  σαν έγινα παιδούλα 
κι’ ένοιωσα σάν άβάσταγη μιά βρύση 
τόν πόθο τής άγάπης ν’ άναβρύση.

Τήν άγαποΟσα, ώς δίδυμη άδελφοόλα,
Καί τώρα, άπό τό δέντρο κόβω μήλο 
μήνυμα τού έρωτά μου νά σοΟ στείλω
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Κοντεύουνε 100 χρόνια άπό τότε πού χά

θηκε ό Γγόγγολ μ* γιά μάς μένει πάντα 
μιά ζωντανή δύναμη, σά νά μάς είχε άφίσει 
έχτές. Οί λυσσώδικες συζητήσεις, ή πάλη 
μεταξύ τού ρεαλισμού και τού μυστικισμοΰ, 
εξακολουθούν άκόμη μανιασμένες γύρω άπ’ 
τ’ δνομα του, δπως κι* δταν είτανε 6 ίδιος 
στή ζωή.

Ό  άγώνας αύτός γιά 
τά Γγόγγολ χρονολογεί
ται άπό πολύ καιρό.
Ό  πρώτος πού ξεση
κώθηκε ένάντια στό
Γκόγγολ είτανε δ ίδιος 
ό Γγόγγολ, δταν έκαψε 
τό δεύτερο μέρος τών 
«Πεθαμένων ψυχών».

Ό δοξασμένος ποιη
τής, έκαψε καί γιά 
δεύτερη φορά τόν έαυτό 
του, δταν δημοσίεψετήν 
«Αλληλογραφία μέ φί
λους». Κ’ έμείς έξακο 
λουθούμε νά καίμε τό 
Γκόγγολ κατά τό παρά
δειγμα πού μάς έδωσε ό" 
ίδιος.

Γιά πρώτη φορά ό 
Μπιελίνσκυ υπεράσπισε 
τόν καμένο Γγόγγολ, σέ 
μιά συγκινητική επιστολή πού ή τσαρική κυ
βέρνηση τιμώρη ε μ’ εξορία τόν κάτοχο της.

*£2ς τόσο, οΓγόγγ λ τής « ’Αλληλογραφίας» 
πού είχε κάψει τή συνέχεια τών «Πεθαμένων 
ψυχών»,δέν πέθανε.Ό Μπιελίνσκυ δέν κ'ατά- 
φερε νά ί,όν σκοτώσει.

Υπάρχουν δυό Γγόγγολ. Ά π ’ αύτούς ό 
ένας: καταστροφέας, έλυνε τό σύμβολο τής 
άντίορασης, κι’ ό άλλος καταστραμμένος — 
τό σύμβολό τού άπ λευθερωτικοΟ κινήματος. 
Ή Σοβιετική Ρωσσία υιοθέτησε τό δεύτερο 
Γγόγγολ, Ικείνον πού σέ μιά άθάνατη κωμω
δία ξέθαψε μέσα άπό τά πυκνά ερέβη, δπου 
κανείς δέν τολμούσε νά κοιτάξει. ΚιήΡωσσία 
τού Νικόλαου τού Α' κατά τό λόγο τού 
Τρόσκυ «έσεισε, άνασήκωσε, ξεγύμνωσε καί 
έσειρε μπρός στό δικαστήριο τής σκέψης καί

τής συνείδησης, κάθε τί πού είχε σχηματι- 
σθεί έπί αιώνες, πού είχε στερεωθεί άπ’ τή 
ρουτίνα.πού είχε θαφτεί μέσα στη σκόνη καί. 
πού έφερε τήν αίγλη τ ή ς  μυστικοπάθειας».

Μά ό Γγόγγολ έ καταστροφέας ξεπηδά
πότε, πότε άπ ’ τά βάθη τού άφάνταστου
σκότους.

Δυό Γγόγγολ παλεύ
ουν, δχι μόνο γιά τόπε- 
ριεχόμενο άλλα καί γιά 
τή μορφή τής σύνθεσης: 
Ό ρεαλιστής, ό συγγρα
φέας τών «Πεθαμένων 
Ψυχών» καί τών « ’Ιδιο
κτητών» καί ό δραματι- 
ατής δ συγγραφέας, τών 
φανταστικών διηγημά
των «Νόσς» (Μύτη)χτλ.

Δέν πρόκειται φυσικά, 
γιά τόν πραγματικό 
Γγόγγολ που εζησε έδώ 
κ’ έναν αιώνα, μά γιά 
τήν εικόνα τού Γγόγγολ 
που δημιούργησε ή ρωσ· 
σική κοινωνία.

Ό άγώνας αναμετα
ξύ στίς δυό έρμηνείες 
τού μεγάλου σογγρα 
φέα είτανε και άγώνας 
άναμεταξύ στίς δυόκομ

νωνικές αντιλήψεις.
Άναλόγως τή στάση τους απέναντι τού 

Γγόγγολ μπορούμε νά κρίνουμε τά πνεύματα 
μ άς βρισμένη; εποχής.

“Οταν ο Μερεζκόφσκη στό βιβλίο του : 
« Ό  Γγόγγολ κι’ ό Διάβολος» υμνούσε τό 
μυστικιστή δταν ό γλύπτης Άντρέεφ τού 
δψωσε ένα άγαλμα στήλεωφόρο ΠετσισΙνσκη. 
δταν στίς μέρες μας άκόμη ό Μάγερχολν-ς, 
τόν άναστκίνειάπάνου στή σκηνή, είναι κάθε 
φορά. συνιάλο άσυζήτητο : ένα μυστικόπαθο 
καί άτομικιστικό κόμμα,σύμπτωμα μιάς πα)λί- 
ροιας τού δημιουργού καί έπαναστατικοΰ 
ενθουσιασμού σέ δρισμένους κοινωνικού κύ
κλους, μαρτυρία τού παροδικού θριάμβου στίς . 
ντεκανταιτίστικες τάσεις Αίγο ένοιαφέρει τί 
δνομα θά δώσουμε σ’ αυτό τό δεύτερο Γγόγ-

Τ
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γολ. Τό ζήτημα είνοα νά ξαίρουμε άν δ φαν- 
τασιδπληχτος ή δ μυστικιστής πού θριαμβεύει 
στή σκηνή τοΟ Μάνγερχοντ, δεν εχει άλλη 
άξια παρά μιαν άξία καθαρά άκαδημαϊκή· 
Τδ ένδιαφέρο είναι άλλου. "Ενας Γγδγγολ 
συντέλεσε στην άνατροπή τού θεσμού, στην 
κατασύντριψη ένδς διευθαρμένου συστήματος, 
στή διάσπαση των σάπιων σχέσεων.

'Ο άλλος Γγδγγολ μάς καλεΐ στό νά καμα
ρώσουμε τον έσωτερικό μας κόσμο, νά 
εξετάσουμε τδ τί κρύβεται μέσα στίς πιδ 
άπόκρυφες πτυχές τής άτομικής μας ζωής, 
τήν άναστάτωση τής ψυχολογικής καί τής 
ηθικής συνείδησης, Λίγο ενδιαφέρει άν δ 
δεύτερος αύτδς Γγδγγολ είναι ενας δραματι· 
στής καί ενας μυστικοπαθής Εκείνο πού 
είναι ξεκάθαρο είναι τδ δτι ή κάθε μιά άπ’ 
τις μορφές αύτές τού άγώνα χρησιμοποιείται 
άπδ τήν κάθε μιά άντίπαλη τάξη.

Υπήρξε ένας Γγδγγολ συγγραφέας τής 
παράξενης ιστορίας τής γραφειοκρατικής και 
φεουδαρχικής Ρωσσίας, τής Ρωσσίας πού τήν 
τσάκισε επί τριακόσια χρόνια ή μπδττα τών 
Ρωμανώφ. Καί υπήρξε καί ένας άλλος 
Γγδγγολ,στενδς ήθικολόγος, ζητώντας μάταια 
μιά διέξοδο καί παραδέρνοντας μέσα σέ 
έφιάλτες καί σέ φανταστικούς δραματισμούς.

'Όλοι δσοι δέν μπορούσανε ν’ άναπνεύ- 
σουνε τήν άτμδσφαιρα τού τσαρικού καθε
στώτος, κοιτάζανε τδν Γγδγγολ σά δικό τους, 
καί δλοι οί δπαδοί αύτοΰ τού ίδιου καθε
στώτος στηρίχθηκαν πάνω στδ δεύτερο 
Γγδγγολ.

’Ίσαμε σήμερα κανείς δέν είχε άναλάβει 
νά συμφιλιώση αύτούς τούς δύο άνόμοιους 
ήρωες. Φαινόντανε νά εΐτανε ριζικά άσυμβί- 
βαστοι- Άπδ σεβασμό στδ ταλέντο τού Γγδγ
γολ, οί μέν τού συγχωρούσανε τήν κοινωνι
κή του’έπιρροή, οί άλλοι τό μυστικισμδ του. 
Στδ άξιόλογο Ιργο του γτά τδν Γγδγγολ δ 
ΓΤερεβέρσεφ ζήτησε τούς στενούς δεσμούς 
φιεταξύ στίς δύο αύτδματες μορφές τού Γγδγ
γολ, πού φάνηκε στήν εποχή τής παρακμής 
τής φεουδαρχικής καί πατριαρχικής οικονο
μίας καί τής εισαγωγής τής χρηματικής 
άνταλλαγής, Δέν πρέπει νά ζητηθεί ή λύση 
αυτή ώς άντίθεση μέσα στήν ψυχολογία τού 
μεγάλου σνγγραφέα, άλλά μέσα στήν κοινω
νική ζύμωση, Άπδ μιάν άπ’ τις πρώτες 
νουβέλλες τού Γγδγγολ, «Χάνς Κοχελγκάρ-

τεν», δ κ. Περεβέρσεφ, συμπεραίνει δτι δ 
συγγραφεύς ύπέφερε άπδ «spleen» δπως 
δ Πούσκ'ιν καί δ Λέρμοντωφ. Άλλά οι ποιη
τές συχνάζανε τούς κοσμικούς κύκλους τής 
αψηλής άριστοκρατίας κ’ έτσι μπορούσανε νά 
βρούνε μέσα στό περιβάλλον τους «ένα πιστά 
φίλο», δπως δ Όνέγκιν καί δ Πετσδριν, για 
νά τού έκμυστηρευτοΰνε, πού τούς χρησί
μευαν γιά πρόφαση στίς ξωτικές τους έκ- 
δρομές.

ΟΕ ήρωες αύτοί ούτε χάρη στερούνται,ούτε 
δμορφιά. Ά λλά στό περιβάλλον δπου άναφέ- 
ρεται ή μεγαλοφυία τού Γγδγγολ, δσοι πά- 
θανε άπδ spleen, άντί νά πάνε Ισαμε τον 
Καύκασο ή στή στέππη, πέφτανε τις πιο 
πολλές φορές σέ κανένα διοικητικό τμήμα 
δπου βρίσκανε έκεϊ τδ βούρκο πού είχανε 
προσπαθήσει νά τδν άποφύγουνε άφίνοντας 
τήν έπαρχία τους. Γιαύτδ δέ συλλαμβάνει 
κανείς καλά τό δεσμό μεταξύ τού μυστικι- 
σμού καί τής φυγής του άπ’ τήν ωμή πραγμα
τικότητα. “Ετσι έξηγείται ή άρμονία τού 
ΙΙούσκιν καί δ διαδισμδς τού Γγδγγολ. «Ή  
μεγαλοφυία τού Πούσκιν καί τού Λέρμοντο— 
έξακολουθεΐ δ Περεβέροεφ — μπορεί νά συγ- 
κριθεΐ πρός ένας δεύτερο, πού ή άτομική του 
ένδτητα είναι όλοφάνερη. Ή μεγαλοφυία τού 
Γγδγγολ είναι άντίστροφα ένα παράξενο φυτό 
πού άπδ μιά κοινή υπόγεια ρίζα βγάζει δυδ 
μεγάλους κορμούς, πού καί τδ μέγεθδς τους 
καί ή ποιότητά τους είναι άνόμοια καί μάς 
φαίνουνται δυδ φυτά τέλεια διαφορετικά καί 
δίχως καμμιά σχέση. Κατά βάθος δμως, άν 
σκάψει κανείς καλά τδ χώμα θά βρει ένα 
καί μόνο φυτό, μιά καί μόνη ρίζα άχρωμα - 
τιστη καί δίχως τδν παρασιτισμό τού άρχον- 
τοχωριάτου.

Τρία τέταρτα αιώνα μας χωρίζουν άπ’ τδ 
τραγικό τέλος αύτής τής άξιόλογης ύπαρξης.

Ή πάλη γιά τδν Γγόγγολ δέν έχει τε
λειώσει, γιατί έξακολουθεΐ γύρω μας δ κοι
νωνικός άγώνας.

Ά λλά δσο αύξαίνουν οΕ βασικές τάσεις τής 
έπαναστατικής μας έποχής, ή εικόνα τού 
συγγραφέα τής «άλληγογραφίας» θά έξαφα- 
νιστεΐ λίγο λίγο, καί δ άποκαλυπτής τού 
τρισαιώνιου ρούσσικου αίσχους, πού τόσβυσε 
άλλά δχι άκόμη δλως διόλου ή μπδρα τού 
Όχτώβρη, καί θά μάς πλησιάσει άκόμη πιδ 
πολύ.
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’Από κεί καί μπρος ό έρωτας τού Μίτια μόνο μέ 
ζήλεια εκδηλωνόταν. Μάλιστα τού φαινόταν πώς 
δέ ζήλευε σάν όλους τούς ανθρώπους, άλλά εντε
λώς διαφορετικά.

'Η Κάτια κι’ αΰτός δέν είχαν περάσει ακόμα τό 
τελευταίο όριο τής οικειότητας. ’Ακόμα κι’ όταν έ
μεναν μόνοι, οί σχέσεις 
τους παράμεναν αγνές μ’
όλη τή θερμότητα τους.Τώ- — ---------
ρα όμως ή Κάτια τις στιγ
μές αύτές τού έρωτα ήταν 
γιομάτη πάθος. ΚΓ αυτό 
φαινόταν ύποπτο στό Μί
τια έμπνέοντας του ένα * 
φριχτό αίσθημα. "Ολα τά < 
αισθήματα πού έκαναν τή 
ζήλεια του ήταν φριχτά 
άλλά ανάμεσα τους υπήρχε 
καί κάποιο φριχτότερο άπ’ 
όλα καί πού ό Μίτια ήταν 
άνίκανος ούτε νά χαρακτη
ρίση ούτε κάν νά καταλά- 
βη. Συνίστατο στό ότι οί 
εκδηλώσεις τού πάθους 
τους,πού ήταν κάτι τόσο ω
ραίο, τόσο θείο, πού έκρυ
βαν τόσον πόθο καί τόσον 
έρωτα, τώρα τού φαινόταν 
άπερίγραπτα τερατώδεις 
καί ρυπαρές γιατί διαρκώς 
έβλεπε τήν Κάτια μέ κά
ποιον άλλο. Καί δοκίμαζε 
τότε γιά τήν Κάτια ένα ζω 
ηρό μίσος καί μιά άη- 
δία μέχρι ναυτίας. - "Οτι,
έκαναν οί δυό τους έ- _
λάμπε στά μάτια του μέ 
ένα θέλγητρο καί μιά
παραδεισένια αγνότητα. Μόλις όμως στή θέση του 
τοποθετούσε εναν άλλο άντρα, όλα άλλαζαν διαμι
άς καί γινόταν κάτι τό ξαδιάντροπο, το άποκρου- 
στικό πού αμέσως ξυπνούσε εντός του τήν επιθυμία 
νά πνίξη τήν Κάτια.Τήν Κάτια, όχι τόν φανταστικό 
άντίπαλ«.

III

Τήν ημέρα τών εξετάσεων πού γένηκαν έπί 
τέλους τήν έκτη εβδομάδα τής Σαρακοστής όλες 
οί άποταμιευμένες κρυφές ανησυχίες τού Μίτια 
επιβεβαιώθηκαν περισσότερο παρά ποτέ. Ή  Κά
τια ούτε τόν έβλεπε πιά' ούτε τόν πρόσεχε' τού 
είχε γίνει παντελώς ξένη, δωσμένη όλη .στό κοινό.

Είχε μοναδική επιτυχία. Ντυμένη στά κάτασπρα 
σά νύφη, ήταν άξιολάτρευτη έτσι πού φαινόταν 
συγκινημένη. Τήν χειροκροτούσαν παταγωδώς, 

μέ ενθουσιασμό, καί ό διευθυντής, καλούτσικος 
ηθοποιός, μέ μάτια άπαθή καί μελαγχυλικά, κα

θισμένος στήν πρώτη σειρά, τής έδινε ολοένα 
συμβουλές γιά νά παίζη τελειότερα. “Αν καί μ ι
λούσε σιγά, ακουόταν σ’ όλη τή σάλα πραμα πού 
έκανε τό Μίτια έξω φρενών.

— Πιό φυσ ικά ! — έλεγε σοβαρά, ήσυχα μέ 
οίκειότητα καί επιβολή σάν ή Κάτια νάταν κτήμα 

του. — Μήν υποκρίνεσαι, 
νά ζής ! πρόσθετε τονί- 
ζοντας τις λέξεις

Κ ι’ αύτό ήταν αφόρητο' 
άφύρητη επίσης ή άνά- 
γνωση πού προκαλοΰσε τά 

. χειροκροτήματα. Ή  Κάτια 
συγχισμένη γινόταν κατα- 

>■ κόκκινη. Κάπου —κάπου ή 
φωνή της έξασθενούσε τής 
κοβόταν ή πνοή, κ ι’ αύτό 
ήταν συγκινητικό καί χαρι- 

| τωμένο. Άπάγγελνε τρα- 
;; γουδιστά μέ κείνο τόν ψεύ- 
! τικο καί άνοστο τόνο πού 
: θεωρούσαν ώς τό άκρο 

άωτο τής τέχνης στό μ ι
σητό αύτό περιβάλλον όπου 
ζούσε ήδη ή Κάτια μ’ όλο 
τό είναι της. Λέ μιλούσε' 
άπάγγελνε διαρκώς μ’ ένα 
άκατανόητο πάθος σάν νά 
προσευχόταν καί πού τίπο- 

■ τα δέν δικαιολογούσε. Καί'
) τόσο ντρεπόταν ό Μ ίτια  

γι’ αύτό πού δέν ήξερε πού 
νά κρυφτή. Τό φιριχτότερο 
Ομως, ήταν αύτό τό ανακά
τεμα τής άγγελικής άγνό- 
τητος καί τής διαστροφής 
πού έβλεπε κανείς στό μ ι
κρό ολοκόκκινο προσω- 

πάκι της, στό λευκό της φόρεμα πού φαινόταν 
κοντότερο στή σκηνή έξ αιτίας πού οί θεαταί τήν 
κύταζαν άπό κάτω, στά μικρά της μεταξωτά άσπρα 
γοβάκια καί στίς κνήμες της μέ τις άσπρες μετα- 
|ωτές κάλτσες. «'Η κόρη έψαλλε στήν εκκλησία» 
έλεγε, ή μάλλον έψαλλε καί ή Κάτια μέ πλαστή 
άθωότητα, ύπερβολική, μιλώντας γιά ένα άγνό κο
ρίτσι. Κ ι’ ό Μίτια, ένοιωθε κάποιο αίσθημα ο ι
κειότητας νά τόν συνδέη μαζί της, όπως συμβαίνει 
όταν βρίσκεται κανείς σέ πολύ κόσμο μέ τό άγαπη- 
μένο πρόσωπο νοιώθοντας συγχρόνως άγανάχτηση 
όμοια πρός μίσος. Δοκίμαζε όμως και ένα είδος 
υπερηφάνειας έχοντας τή συνείδηση πόις παρ’ όλα 
αύτά ήταν δική του.... Καί μόνο ή καρδιά του ή 
σπαραγμένη άπό τόν πόνο τουλεγε: όχι όλα τέλει- 
ωσαν, δέν είναι πιά δική σου!

Μετά τις εξετάσεις ήρθαν ξανά οί ευτυχισμένες 
μέρες. Ό  Μίτια όμως δέν είχε πιά τήν ίδια ευ
κολόπιστη εμπιστοσύνη. "Ας τού έλεγε ή Κάτια 
θυμούμενη τήν ημέρα τών εξετάσεων:
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—  Τ Ι κουτός πού ε ίσ α ι! Δέν αισθανόσουν λοι
πόν πώς μόνο γιά σένα άπάγγελνα τόσο καλά !

Τήν κρατούσε στά γόνατα του, καί γερμένος 
φιλούσε τό γυμνό της σεντεφένιο γόνατο, φιλούσε 
τό ξέσκεπο στήθος της, καί σιωπούσε. Δέν κατόρ
θωνε νά ξεχάση τά όσα δοκίμασε τήν ήμερα 
τών εξετάσεων, κι’ ούτε μπορούσε νά πή πώς 
είχε Απαλλαχτεί από τά αισθήματα εκείνα, καί 
πού σέ κάθε στιγμή ξαναφαίνονταν, μέ περισ
σότερη ή λιγώτερη ένταση. ’Από τήν άλλη με
ριά ή Κάτια μάντευε τί τού συνέβαινε, καί κά
ποτε σέ μιά φιλονικεία φώναξε :

—Δέν καταλαβαίνω τότε γιατί μ’ άγαπάς, μιά 
καί μέ βλέπεις τόσο άθλ ια : ’Επί τέλους τ ί θές 
άπό μένα ! ’Αλλά ούτε ό ίδιος καταλάβαινε γιατί 
τήν Αγαπούσε, άν καί αισθανόταν ότι ό έρωτάς 
του άντί νά όλιγοστεύη, απεναντίας μεγάλωνε 
μαζί μέ τήν ζηλότυπη πάλη πού είχε άναλάβει 
έναντίαν κάποιου, έξ αιτίας της, έξ αιτίας τής α
γάπης του, έξ αίτιας τής δυνάμεως τής αγάπης 
αύτής πού γινόταν όλο καί τρυφερότερη, έξ α ί
τιας τής άπαιτητικότητός του πού όσο πήγαινε 
πλήθαινε.

—Δέν άγαπάς παρά τό κορμί μου, όχι τήν ψυχή 
μου ! Τού είπε κάποτε μέ πίκρα ή Κάιια. ’Αλλά 
κ ι’ αΰτά ήτανε λόγια θεατρικά, δανεισμένα, πού 
όμως μ’ όλο τους τόν κοινοτοπισμό καί τήν άβα- 
'θωσύνη έθιγαν επίσης τό οδυνηρό καί άλυτο 
πρόβλημα. Δέν ήξερε γιατί αγαπούσε, ούτε τί 
συγκεκριμένος έπιθυμοδσε. Α λλά  καί γενικά τί 
Θά πή ν’ άγαπά κανείς; ’Αλλά ό Μίτια οΰιε σ’ 
αΰτό τό ζήτημα δέ μπορούσε ν’ άπαντήση. Γιατί 
ούτε μιά λέξη μέσα σ’ όλα πού είχε ακουστά γιά 
τόν έρωτα ή είχε διαβάσει δέν έμοιαζαν μέ 
δ,τι ένοιωθε αυτός. Στά βιβλία, όπως καί 
στή ζωή Οάλεγε κανείς πώς οί άνθρωποι έχουν 
μ ιά  γιά πάντα συννενοηθεί σ’ αύτό πού λέγεται 
■ιδανικός - έρωτας καί αισθησιακός έρωτας. Δέν 
-υπάρχει καμμιά άλλη διαβάθιιιση. Ό  δικός του 
όμως έρωτας δέν ήταν ούτε τό ένα ούτε τό άλλο. 
Οπως ή Κάτια δέν έμοιαζεοΰτε στήνΚαρλόττα τού 

Βερθέρρυ, ούτε στή Μαργαρίτα τού Φάουστ, ούτε 
-στήν Τατιάνα τού Πούσκιν, ούτε στις ήρωίδες τού 
Τουργ,κένιεφ, ούτε στις γυναίκες τού Ζολά καί τού 
Μωπασάν,· "Οπως καί αύτός δέν έμοιαζε μέ τούς 
Αναρίθμητους ερωτικούς ήρωες. Τί αισθανόταν 
γι’ αύτήν;Αύτύ πού λέγεται έρωτας ή αυτό πού λέ
γεται πάθος ; Καί τί ήταν, τό σώμα ή ή ψυχή τής 
Κάτιας πού τόν έφερνε ώς τή λιποθυμία, όις τό 

-είδος αύτό τής προθανάτιας ευτυχίας, όταν ξεκούμ
πωνε τό μπούστο της καί φιλούσε τό παρθενικό 
της στήθος μέ τό παραδείσιο θέλγητρο, καί πού 
τού πρόσφερνε μιά παροδική υποταγή καί μιά ά- 
θώ α έλευθερ ιότητα.

,  IV ,

Τόν ’Απρίλη ή Κάτια άλλαξε ακόμα περισσό
τερο. "Εγινε άπλούστατα αγνώριστη.

Σ’ αύτό βοήθησε καί ή επιτυχία της στις εξε
τάσεις. Έ ν τούτοις δέν ήταν μόνο αΰτό πού τήν 
•μετέβαλε έτσι. Χωρίς αμφιβολία θά υπάρχουν 
κι’ άλλες αιτίες. Ό  Μίτια δήν τις ήξερε, δέν τις 
καταλάβαινε καί έμενε σά χαμένος. Μέ τήν άνοιξη 
■ή Κάτια ξαφνικά μεταμορφώθηκε σέ κοπέλλα

κοσμική μέ νέες τουαλέττες καθεμέρα, σοβαρές 
Αλλά Ακριβώτατες, καί διαρκώς πολυάσχολες. Τώ
ρα κάθε πού έρχόταν—όχι μέ τά πόδια Αλλά μ’ 
αμάξι—μέσα σ’ ένα φροΰ—φ>ρού μεταξωτών, ό 
Μίτια ντρεπόταν γιά τό σκοτεινό του διάδρομο 
πού τόν περνούσε ή Κάτια βιαστά μέ κατεβασμένη 
τήν τουαλέττα της. Βέβαια ήταν πάντα τρυφερή 
μαζί του. Ά λλά  καί πάντα έρχόταν άργά στό 
ραντεβού καί πάντα έφευγε γρήγορα προφασιζο- 
μένη τή μητέρα της πού τήνπερίμενε γιά κούρσες.

— Καταλαβαίνεις, είμαστε ή τελευταία λέξη 
τής κομψότητας ! "Ελεγε καί τά μάτια της έλαμ
παν χαρούμενα. Ή ξερε περίφημα πώς ό Μίτια 
δέν τήν πίστευε, ότι τά λόγια της ηχούσαν ψεύ
τικα άλλά μολαταύτα μιλούσε αδιάκοπα, γιατί δέν 
ήξερε πιά πώς νά τά μπαλώνη. Μή βγάζοντας 
σχεδόν ποτέ τό καπέλλο της. μήν άφίνοντας ούτε 
κάν τήν όμπρέλλα της, έμενε καθισμένη στό γύρο 
τού κρεβατιού τού Μίτια, Κύριε ’Ιησού Χριστέ, 
πόσο τόν τρέλαινε τις στιγμές αύτές μέ τά ωραία 
της σφυρά πού τά σκέπαζαν οί μεταξωτές κάλ
τσες ! Πριν νά φύγη, καί πριν νά πή τό αιώνιο 
της πώς δέ θάναι ούτε εκείνο τό βράδυ στό σπίτι, 
—θάβγαινε μέ τή μητέρα της—έκανε απαράγρα
πτα τό ίδιο πράμα: Έρριχνε πρός τήν πόρτα ένα 
βιαστικό βλέμμα, γλιστρούσε στό πάτωμα καί έλεγε 
μέ πάθος μέσα ο’ ένα ψιθύρισμα ταχύ :

— Έ λα λοιπόν, φίλησέ με !
ΚΤ αύτό μέ τόν ολοφάνερο σκοπό νά τόν ξε- 

γελάση. νά τόν καθησυχάση άπ’όλες τις  «ανόητες 
υποψίες» του, όπως έλεγε.

Τού Αγκάλιαζε δυνατά τό λαιμό κολλώντας ε
πάνω του μόλο τό φιδίσιο κορμί της. Μιά φορά 
μάλιστα τό φ ιλ ί της ήταν τόσο πολύξερο πού ό 
Μίτια τάχασε. Πού καί πώς είχε μάθει νά φιλά  
έτσι ; Ό  Μίτια πάνω σ’ αΰτά δέν είχε καμμιά 
πείρα. Δέν είχε άλλωστε προφτάσει ν’ άποχτησει. 
Μόλις έφτασε στή Μόσχα γνωρίστηκε μέ τήν Κά
τια. Ά λλά  καί γ ι’ αύτό δέ μπορούσε νά συλλάβρ 
ό νοΐς του, τί ήταν αύτό τό φ ιλί πού τού έδωσε 
ή Κάτια.

ν  , »Τέλη ’Απριλίου, ό Μίτια αποφάσισε επι τέλους 
νά ξεκουραστή λίγο, πηγαίνοντας στήν έξοχή.

Ούτε ή Κάτια ούτε αύτός άντέχαν πιά. Τό 
μαρτύριο τής γκρίνιας τους καταντούσε ανυπόφορο, 
ιδίως γ ια ιί δέν τό δικαιολογούσε τίποτα ορισμένο. 
’Αλήθεια.τί είχε συμβεϊ; Κατά τί ή Κάτια ήταν 
ένοχος ; Κάποια μέρα μέσα στήν απόγνωση τής 
απελπισίας της, τού είπε :

— Ναί, ναί, φύγε, δέν αντέχω π ιά ! ’Ανάγκη 
πάσα νά χωριστούμε γιά λίγον καιρό, νά ξεκαθα- 
ρίσωμε τά αισθήματα μας.Λίγνεψες ιόσο,πούή μα
μά είναι βέβαιη πώς είσαι φθισικός. Δέν άντέχιοπιά!

Ή  Αναχώρηση τού Μίτια άποφασίστηκε. Καί 
πρός μεγάλη του έκπληξη, άν καί βυθισμένος στή 
θλίψη, έφευγε σχεδόν ευτυχής. Μόλις όμως απο
φάσισε τελειωτικά νά φύγη, όλες οί υποψίες του 
ξαναφάνηκαν όλομεμιάς. ΚΤ όμως ήθελε νά μήν 
πιστεύη στά τρομαχτικά αύτά πράματα πού μέρα 
νύχτα δέν τόν άφιναν σέ ησυχία ! Ά λλά  καί πόσο 
ή ελάχιστη μεταβολή στή διαγωγή τής .Κάτιας, άλ
λαζε τό δρόμο τής σκέψης του. (Συνέχεια)

Ε Π I  Λ Ο Γ Ο Ι
ΣΩΘΗΚΑΜΕ !

Στή Λωζάννη, σέ λίγον καιρό : 
«Παγχριστιανικόν Συνέδριον Πίστεως καί Τά-

-ίεω ς» .
Μά έχει καί συνέχεια:
«Ό  Μακαριώτατος κτλ. Μητροπολίτης «μας» 

Ριιορίσθη ώς πρώτος εισηγητής τού Συνεδρίου.» 
Ά ιν τ ε  πάλι!... ΙΤοιός μάς πιάνει!
Ά ς  χαρεϊ ή φτωχολογιά !
Εκατονταετηρίδες, Δελφικές γιορτές, Παγχρι- 

στ ιανίκά συνέδρια !
Τώρα σωθήκαμε ! Τώρα. μάλιστα!
Ά μ ή  ;...

ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ !

... ΐία ί. άλλά — στό τέλος έχει ή αχλάδα τήν 
»νρά.

Τί πράμα είναι αύτό τό «παγχριστιανικό» συ
νέδριο ; Ποιοί είναι αυτοί πού τό κάνουν ; Γ ιατί τό 
κάνουν ;

Μιά φορά, δέν είνα ι τό πρώτο πού γίνεται. 
Έ γινε καί πέρσυ στό Έλισιγκφορς. Καί μας φ ώ 
τισε. Τούς είδαμε τούς μαύρους, πώς, μπρύς στόν 
κοινό τρυς κίνδυνο—τό ξύπνημα τής Ανθρωπότη
τας—παράτησαν τούς παλιούς καβγάδες τους, τις 
αερολογίες τους γύρω άπό δογματικές ανοησίες — 
Απαραίτητη μάσκα γιά  νά. σκεπάζουν τίς αναμετα
ξύ τους διαμάχες καί νά ναρκώνουν τίς μεγάλες 
μάζες. Τρ είπαν σκεπασμένα πέρσυ τ ί σκόπευαν νά 

•κάνουν. 'Ως τόσο τό είπανε :
«... 'Υπέρ ΙΙίστεως.»
Ποιά ίίίσ τη  ; Τί σχέση έχουν αύτοι μέ τό Χρι

στιανισμό ; Τί σχέση ;
Αύτοί δέν υποδαύλισαν τά μίση.: Αυτοί δένσυν-

τελεσαν στό παγκόσμιο μακελειό ;
«... καί Τάξεως».
Έ τσ ι ντέ !■ Τί τ ’ όφελος νά τά μασούνε ; Έ τσι 

κ έτσι θά  τούς καταλαβαίναμε : «'Υπέρ τής κρα- 
τούσης τάξεως» Τί όμορφα ! 'Υπέρ τής εκμετάλλευ
σης δηλαδή τού ανθρώπου άπ’ τόν άνθρωπο. Υπέρ 
τής καταπίεσης τής τάξης ιώ ν  εργαζομένων άπ 
τήν τάςη χόδν τεμπέληδων, των εκμεταλλευτών.

Βέβαια, οί υπηρεσίες πού προσεφερε τό παπα- 
-δολοϊ στήν κυρίαρχη τάξη μήτε νεες είναι, μήτε 
Ασήμαντες.
, Εχθροί κάθε ποούδου, κάθε αφύπνισης, αυτοί 
, ®9τήριζαν καί βάσταζαν τη φεουδαρχία σ δ λες

' 1C χώρες: ■; 'fuuo  ■ ■ *
Κ’ έπειτα πρόοφεραν τίς·, πολύτιμες υπηρεσίες

τους στήν κεφαλαιοκρατία. Στήν περίοδο πού άκ 
μαζε ό διεθνής καπιταλισμός, αύτοί άπ’ τίς διάφο
ρες Μητροπόλεις, ξεκίνησαν μέ βίβλους καί μ’ 
Ευαγγέλια, νά σώσουν στις άποικίες τό δρόμο πού 
άνοιγαν τά κανόνια — γιατί ήθελε στρωμένο δρόμο 
νά περάοη τό Κεφάλαιο.

Ό ργανα τού ’Ιμπεριαλισμού, έπικίνδυνα, ασυ
νείδητα, δουλόπρεπα.

Χωρίσθηκαν σέ ξέχωρα στρατόπεδα άναλόγως 
σέ ποιαν ’Ιμπεριαλιστική Δύναμη πρόσφεραν τήν 
υπηρεσία τους. Καί τώρα πού κλονίζεται συθέμε
λα τό αμαρτωλό συγκρότημα τής εκμετάλλευσης, 
τώρα πού αρχίζει νά καταρρέει ό καπιταλισμός, 
τώρα ... Νερό κι’ άλάτι ! Αδελφωμένοι σ’ ένα Ε 
νιαίο μέτωπο, κάνουν τήν υπέρτατη προσπάθεια νά 
δώσουν ένα πιό δραστικό ναρκωτικό στις μάζες.

Τού κάκου, Φ αρισαίοι!
Ούτε οί εκμεταλλευόμενες μάζες τών έργατώγ 

μπορεί πιά νά είναι μαζί σας, ούτε οί φτωχοί αγρό
τες, μά ούτε ή προοδεμένη μερίδα τών διανοουμέ
νων.

Ό χ ι!
Ή  ! Φαρισαίοι καί Υποκριτές !...

ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΓΓΛΙΑ !

Γράφει τό εσπερινό «"Εθνος» :
«Πάλιν τό περίφημον χρυσωρυχεϊον τού Κ ιλ 

κίς : Ό  "Αγγλος άντισυνταγματάρχης κ. Μέτλανδ 
μετά συνεργείου άφίκετο είς Θεσσαλονίκην διά νά 
άρχίσχι άνασκαφάς παρά τό Ά βρέτ Χισάρ, πρός 
άνεύρεσιν χρυσοφόρων στρωμάτων, έφ’ δσον αί γε- 
νόμεναι ήδη δοκιμαί απέδωσαν ικανοποιητικά ά- 
ππτελέσματα».

Συνταγματάρχης καί συνεργείο. Σιγά σιγά θάρ- 
θούν καί τά κανόνια. Φτάνει νά πάνε μπρος όΐ 
δ ο ύ λ ε  ι έ ς . Καλομελέτα κ’ έρχεται !

Μπορεί .,. καί νά μήν έρθουν γρήγορα τά κα
νόνια. Μπορεί καί νά μή συντρέχει λόγος. Ό ταν  
υπάρχει Οικουμενική ... Τί άνάγκη τά κανόνια : 
Τί άνάγκη !...

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Μέ τό συμπάθειο γιά τήν καθαρεύουσα.
Μά θέλουμε νά τό δώσουμε ατόφιο—αύτό πού

ψ αθάκι, έγ-
καταλελειμμένον παρά τό πεζοδρόμιον, προκαλεϊ



τά εύθυμα σχόλια τών νυκτερινών περιπατητών, 
κινδυνεύον νά καταπλακωθή άπό τούς τροχούς τών 
καταφιθανόντων αυτοκινήτων.

— Είναι κάποιου πού ηύτοκτόνησε, εξηγεί ένας 
σωφφέρ.

Πράγματι κάτω άπό τό ψαθάκι εκείνο είχαν 
διέλθη τρεϊς σφαΐραι. “Ενας άτυχης πρόσφυξ τάς 
διηύθυνε κατά του λαιμοί του, εκεί μέσα εις τήν 
γαλήνην το ί άλσους, διότι, όπως έγραψεν ό ίδιος 
εις εν έπισκεπτήριόν του, δέν «έπρεπε νά ζήση»... 
Καί ά φ ο ί ό άπηλπισμένος τής γης μετεφέρθη έν 
άφασία εις τό νοσοκομείον, αποκρύπτουν ζηλοτύ- 
πως τό μυστικόν του, ή πρός στιγμήν διαταρα- 
χθεΐσα γαλήνη άποκατεστάθη, οί παρέες έκουβέν- 
τιαζαν εύθυμα εις τά τραπεζάκια καί ή μουσική 
έσκόρπιζεν ολόγυρα τόν καϋμόν τής «Λακμέ» καί 
τό παράπονο τής Μιμήςτής «Μποέμ».

ί
ΠΕΡΙΜ ΕΝΟΥΜ Ε

Α λή θ ε ια ! Τί νά γίνεται άραγες ή περίφημη 
επίθεση πού θά ξαπολοίσε τώρα τό καλοκαίρι, ό 
κ. Γιούγν. Κλάρκ;

Ποιός πάλι αύτός;
Τί δαίμονα! Δέν ξαίρετε τόν κ. Γιούγκ Κλάρκ, 

τόν πολύ «Αύτοκράτορα τών «Κού-Κλούξ-Κλάν» 
τής ’Αμερικής;

"Οσο για τούς «Κού-Κλούξ-Κλάν», αυτούς βέ
βαια καί θά τούς έχετε ακουστά, έπειτα άπ’ τις τό
σες ληστείες τους, τις επιδρομές τους στά χωριά, 
τούς έμπρησμούς καί τις δολοφονίες τους. Μή λέτε 
όχι. Άλλοιώς, είναι σά νά μήν ξαίρετε καί τούς 
φασίστι τής ’Ιταλίας, μέ τό ρετσινόλαδο, τό μαγκα- 
νέλο, τά στιλέτα καί τά μαύρα πουκάμισα. Είναι 
βά να μήν ξαίρετε τούς «"Ορκες» τής Γερμανίας, 
κτλ. κτλ.

"Οχι δ ά ! Δέν επιτρέπεται αύτό. Κάνουν ότι μπο
ρούν οί άνθρωποι γιά νά μήν τούς ξεχνούμε, άφοΰ 
αύτοί καί μόνοι έμειναν τό μόνο στήριγμα τής παγ
κόσμιας αντίδρασης : τό μόνο καί τό τελευταίο,..

Μά λέγ'αμε γιά κάποιαν επίθεση. Τό δίχως άλλο 
θά  τήν έχετε ξεχάσει άπ’ τόν καιρό πού έξαναγγέλ- 
θηκέ.

Καλέ, δέ θυμάστε, τ ί τράβηξε ό ... Δαρβίνος ;
— Πόσος καιρός π ά ε ι; — στις Ενωμένες Πολι

τείες τής ’Αμερικής — χώρα πολιτισμένη καί τά 
λοιπά ; Δε θυμάστε τό αίσχος εκείνο τής περιβόη
της δικής, καί τή δικαστική άπόφαση πού βγήκε ;

”Ε ! λοιπόν. ’Από τότες ό κ. Κλ.άρκ άνάγγειλε 
γιά τιόρα τό καλοκαίρι μιά παγκόσμια επίθεση 
ενάντια στό δαρβινισμό, σ’ όλες τις χώρες τού κό- 
σμου. Ύποσχέθηκε μάλιοτα νά όργανιόσει κ’ επι
τελεία. Τί νάγίνουνται όλα αύτά ; Ειδικά εδώ στήν 
'Ελλάδα, άραγες δέν καταρτίσθηκε άκόμη τό επι
τελείο ;

Πώς α υτό ;
Τότες τ ί θά γίνουν τά «πάτρια», τά «ιερά», τά 

«όσια», οί «πρόγονοι» κ’ ή ... άρτηριοσκλήρωση ; 
Έ ;
Καί καλοκαίρι ήρθε, μέ τό καλό, καί ζέστες πά

τησαν.
Ά ϊν τε  ντέ !...

ΠΙΟ ΦΡΟΝΙΜΟΙ

Στήν ’Αλβανία— λέει— ετοιμάζεται ν’ άνακηρυ- 
χθή βασιλέας ό Άχμετ Ζώγου. Στή Λιθουανία 
κάτι τέτοιο τρέχει. Τά ίδια καί στήν Ουγγαρία μέ 
τόν κ. Χόρτυ.

Σημαντικά γεγονότα όλα αυτά, άν κρίνει κανείς 
άπ’ τήν έμβρίθεια όπου τά εξετάζουν οί δικές «μας» 
βασιλικές εφημερίδες. Καί φυσικά δέ λείπει τ’ ά- 
λατάκι τους, τό πιπεράκι τους... καί ολίγον οί «έξη» 
καί ολίγος «"Αταφος» — τιόρα καλοκαιριάτικα μά
λιστα ...

Ναί, μ ά !... βασιλιάδες άκούμε, καί βασιλιάδες 
δέ βλέπουμε.

Τί νά τρέχει ;
Λές νάχουν οί λεγάμενοι, παραπάνω νιονιό <ίπ’ 

τούς θερμόαιμους οπαδούς το υς ; Νά είναι τάχα 
πιό γνωστικοί, μιά καί ξαίρουν πώς θά τά βρούν 
μπαστούνια ;

ΑΣ ΜΗ ΞΕΧΝΟΥΜΕ

Τό αίσχος, ή ντροπή, τό έγκλημα : τό στρατιω
τικό κάτεργο πού λέγεται Κ α λ κ ά κ ι ...

’Ακόμη δέν καταργήθηκε; π.

Ο Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΣΧΕΘΗ ...

... Καί ό κοσμάκης μαζεύτηκε στήν πλατεία κι 
άρχίσανε νά χτυπάνε οί καμπάνες τής Παναγιάς 
«συναγερμό». Ζητούσανε όλοι έκπτωση στά εισ ι
τήρια τής γραμμής καί ό δάσκαλος βρήκε άφορ- 
μή νά βγάλει ένα δεκάρικο λόγο. Τήν άλλη μέρα 
— Δευτέρα πρωΐ, 16 Μαίου — πήγε ή ’Επιτροπή 
μέ τόν πρόεδρο τής Κοινότητος επί κεφαλής στόν 
Υπουργό — ραγιάδες πάντα πού πάνε ν’ άναφερ- 
θοΰνε στόν ’Αφέντη—κ’ εκείνος ύποσχέθηκε πώς 
θά «ενεργήσει τά δέοντα» άρκεί νά φερθούνε ιός 
νομοταγείς καί φιλήσυχοι π ο λ ϊτα ι!

Στό μεταξύ ή Πάουερ εισπράττει κάθε μέρα 
00 ο)ο παραπάνω άπό τή γραμμή Κηφισσιάς, τά 
σπίτια μένουνε ξενοίκιαστα, ερημώνονται σιγά 
-σιγά τά προάστεια, μά οί Ραγιάδες καρτερούνε 
πάντα τό Μεσσία νάρθεΐ λυτρωτής τους. Ό  κ. Υ 
πουργός ύπεσχέθη ότι θά ένεργήοει τά δέοντα !

ΚΡΙΜΑ ΣΤΑ  ΝΙΑΤΑ!

Μέσα στά τόσα καί τόσα περιοδικά τών Νέων 
πού βγαίνουνε κατά σωρό εδώ, στις επαρχίες 
καί στήν Αϊγυθτο, δέ βρίσκει κανείς ένα έντυπο 
πού νά δείχνει δ,τι γράφεται άπό Νέους, άνθρώ- 
πους δηλαδή σημερινούς, συγχρονισμένους, μέ 
διάθεση γιά δουλειά, μέ διάθεση γιά δράση, μέ 
κάποια όρμή. Θαρρείς πιά καί δέν υπάρχουνε 
ν ι ά τ α  στόν τόπο μας, πώς τά βρέφη μεγαλώ
νουνε καί γερνάνε στόν κόρφο τής μάννας τους, 
πώς ή ζωή, ένας Καιάδας, δέχεται ,πτιόματα ζων
τανά, ψυχές ναρκωμένες. Οί νέοι τού Σήμερα, πού 
θά μπορούσανε νά μάς ετοιμάσουνε ένα καλύτερο 
Αύριο, κάθονται μέ σταυρωμένα τά χέρια, νοσταλ- 
γοί καιρών περασμένων ! "Ενας κ ρ ι τ ι κ ό ς  σ α-

Ή λ ύ c ι α
63

δ ι σ μ ό ς, μιά μανία γιά κριτική, νά τί χαραχτη- 
ρίζειτούς νεαρούς λογογράφους. Σαράκι στήν ψυχή 
καί στή σκέψη. Κι όμως, κάποτε, σπάει τό χρώμα 
τής υγείας στά μάγουλα, περιμένεις νά ζυγιαστεί 
μιά γροθιά στόν άέρα, τά χέρια όμως γέρνουνε 
άτονα πάλι, — κ’ είναι νά κλαίς πικρότερα πού 
πάνε στράφι τά νιάτα.

Κρίμα, κρίμα, χίλιες φορές κρίμα, φωνάζουμε!

“ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,,

Τό μόνο περιοδικό, πού δείχνει κάποια πνοή 
επαναστατική, ένα γύρισμα πρός τ’ άριστερά, μιά 
ξυπνημένη νεότητα στις άντιλήψεις τής Ζωής καί 
τή : Τέχνης. Χαράζουμε ξεχωριστά τ’ όνομά τόυ.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΝΘΕΩΝ ...

Ή σκηνή λίγο πιό κάτω άπό τούς ΙΊοδαρά- 
δες, δεξιά στή Ριζόπολη :

"Ενα παιδί μπροστά μ’ έναν ξυλένιο σαρακο- 
φαγωμένο σταυρό, πίσω ένας παπάς μέ λερά, ξε
πλυμένα στό χρώμα άμφια, καί ξοπίσω του μιά 
σούστα — νεκροφόρα, νά πούμε. Στή σούστα ή 
κάσα μέ τό νεκρό, πού, γιά νά μήν πέσει καθώς 
έβγαινε έξω άπό τά ζύγια, τηνέ κρατούσαν δυό 
νοματέοι, κ ι’ αύτοί πεθαμένοι άπ’ τήν κούραση !

Καί γύρω θέριευε ή Ά νοιξη, μοσκοβολούσε τό 
χαμομήλι, ξεμύτιζε τό στάχυ κ’ ή παπαρούνα. 
"Ομως ό άνθρώπινος πόνος είχε κλεισμένα τά 
βλέφαρα—καί δέν έβλεπε άλλο άπό τό ξόδι αύτό... 
θ εέ  μου! 'Υπάρχει τόση δυστυχία στόν κόσμο 
καί γλεντούνε οί κηφήνες άκόμα καί κάνουν γιορ
τές τών Ά νθέω ν οί άνθρωποι !...

Τ.

ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ Σ  ΤΕΧΝ Η Σ

Νά λοιπόν τώρα, μέσα στ’ άλλα, τά χίλια καλά, 
πού έχουνε τά δυστυχισμένα Νεοελληνικά Γράμμα
τα, νά πού ξεφύτρωσε ένα δροσερό ξωτικό λουλου
δάκι, φιόρο τού λεβάντε άληθινό.

Σεβαστός φίλος ό κ. Γρηγόριος Ξενόπουλος, δη
λώνει στή «Νέα Εστία», σελ. 178, παίρνοντας 
-αφορμή άπό τό καινούριο βιβλίο τού Κορδάτου 
«Δημοτικισμός καί Λογιωτατισμός»,πώς «δέν υπάρ
χουνε μόνον δυό είδη δημοτικισμού, ό Ούτοπιστι- 
κός καί ό Επαναστατικός, μά κ’ ένα τρίτο, ... ε ί
δος πολυτελείας, νά πούμε, πού λέγεται λ ο γ ο τ ε 
χ ν ι κ ό ς  δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ό ς .  Αύτός έχει βάση τήν 
αισθητική τών συγγραφέων πού δέ νοιάζονται γιά 
τό ξύπνημα τής μάζας καί τόν «περίφημο·φωτισμό 
τού λαού.»

«Τόν αισθητικό ή λογοτεχνικό δημοτικισμό, 
άσπάζονται, οί εκλεκτοί, οί άνώτεροι λογοτέχναι 
καί καλλιτέχναι πού άποτελοΰνε τ ή ν  ά ρ ι σ τ ο -  
κ ρ α τ ί α ν  τ ή ς  Τέ χ ν η ς ,  ή όποία δέν είναι «κοι
νωνική τάξις» ούτε έχει νά κάνη μέ τήν πάλην τών 
τάξεων.»

Αύτά γράφει ό κ. Ξενόπουλος άπό τις στήλες

τής «Νέας Εστίας», μόνο καί μόνο γιά νά κολα
κέψει μερικούς συνεργάτες του καί νά ποζάρει 
στό άνίδεο πλήθος ώς ντιλετάντες, άριστοκράτης ! 
Γιατί δέ φανταζόμαστε, άλήθεια, ό συγγραφέας αύ
τός, πού, μαζί μέ τόν ΙΙαλαμά, άποτελεϊ φαινόμενο 
εργατικότητας έδώ στήν Ελλάδα, βιοπαλαιστής 
καί ακάματος εργάτης τού Λόγου σαράντα χρόνια 
περίπου, μέ τήν πέννα μοναδικό τής ζωής του εφό
διο, δουλεύοντας καί στίβοντας τό μυαλό του ώς 
τώρα,στά λευκά του γεράματα,—έπί ζημία πολλές 
φορές τής ... άριστοκρατικής του, τό ξαίρουμε, τέ
χνης! —δέ φανταζόμαστε νά μήν ξαίοει,νά μήνέχει 
νοιώσει κατάβαθα πώς όχι άριστοκρατία τού Πνεύ
ματος δέν υπάρχει σήιιερα παρά ένας σκληρότατος 
νόμος κυβερνάει τήν ύπαρξη όλων μας. Τό πιό 
άγριο, τό πιό σπαραγμένο, τό πιόάνερμάτιστο κιά- 
βελτίωτο προλεταριάτο τού τόπου μας, — μάλιστα 
κ. Ξενόπουλε — είναι τό δικό μας προλεταριάτο, 
τών ’Ανθρώπων τής Τέχνης καί τών Γραμμάτων, 
τό άνοργάνωτο, τό καθυστερημένο, χάρις στά δικά 
σας σοφά διδάγματα, στήν κλασική άδιαφορία πού 
δέρνει εσάς τούς παλιότερους λογίους.

Καί τό προλεταριάτο αύχό έχει θύματα ηρωικά, 
θύματα στέρησης, άρρώστειας καί πείνας, πού δέν 
τά ισοφαρίζουνε οί νεκροί Κόντηδες κ’ ο ί λοιποί 
’Αριστοκράτες τού Πνεύματος! Ιίοιός θά ξεχάση 
τή μοίρα τού Ραφτόπουλου, τού δυστυχισμένου 
μας άλησμόνητου συντρόφου, τού ποιητή πού κατέ
βαινε μέ τά μαύρα λάβαρα τής «Σωτηρίας» ζητών
τας άπό τούς εκλεκτούς τής φυλής λίγα ψίχουλα γιά 
νάζήσει.! Ποιητής όμως κι αύτός—άρα,κατά τό σύ
στημά σας, άριστοκράτης τού Πνεύματος κι ό Ρα- 
φτόπουλος. Καί 6 Κρυστάλλης; — ’Αριστοκράτης 
κι αύτός! ’Αδιάφορο άν τόν έφαγε τό άντιμόνιο 
τών Τυπογραφείων, αύτόνε, τόν τραγουδιστή τού 
Χωριού καί τής Στάνης, τό σταυραετσ τής ’Ηπεί
ρου, τόν πρωτάρη πού τόνε βαρούσε ό κάματος, 
ή σκληρή βιοπάλη.

30 δραχμές τό μήνα έπαιρνε ό Κρυστάλλης άπό 
τό Φέξη γιά νά γίνουνε τά εκατομμύρια καί τά μέ
γαρα τού σημερινού μεγαλοχτηματία εκδότη!

Δέν είναι έκμετάλλε,ψη αύτό, κ. Ξενόπουλε; "Ε
χετε άντίρρηση εσείς πού μάς δώσατε στήν Κοινω
νική σας τριλογία έναν όλοζιόντανο τύπο κακοτυ- 
χιάς, φτώχειας κι άνθρώπινης δυστυχίας, τόν Πώ- 
πο Δαγάτορα ;

Πολύ φοβάμαι μήπως αύτή τή φορά παίζουμε μέ 
τις λέξες : πνευματική άριστοκρατία, υψηλή δ ια
νόηση, ολιγαρχία τής τέχνης !

Ωστόσο,μιά καί θίξαμε τό περίφημο αύτό ζήτημα, 
— γιά νάφήσουμε ήσυχα τά Ε φτάνησα μέ τούς 
Κόντηδες, χωρίς νά ξεχνάμε τό θεοτόκη πού συμ
πάθησε τόν Α γώ να μας—ρωτάμε κάθε καλόβουλο 
άναγνώστη, άπό πού ξεκινήσανε οί μετά τήν Ε π α
νάσταση τού 21 δημιουργημένοι σημερινοί... αρι
στοκράτες τού τόπου; ’Εμείς λέμε, πώς άγώνες 
κερδοσκοπικοί δημιουργήσανε τήν τάξη αύτή καί 
πώς όλοι μας. Ρωμιοί ώς τό κόκκαλο, κρβτάμε 
άπό τό Ρουμελιώτικο σελάχι καί τό Μωραιτικο 
μπεζαχτά, άπόγονοι γιδάρηδων καί «'εννήματα βέρα 
τής Κλεφτουριάς. "Ολοι μας, λίγο πολύ, αδερφέ,



μυρίζουμε πιτιά καί ξυνόγαλο. ’Εξόν άπό κείνους 
τούς ... αρχοντικούς λογογράφους πού τυπώνουνε 
τά φανταχτερά τους οικόσημα έξω άπ’ τά λίμπρα 
τους — τιμητική διάκριση ανάμεσα σ’ εμάς τούς 
μουζίκους.

Κ ι 6 Δημοτικισμός σ’ άλα τούτα, (όσο κι άν 
είναι κατά τόν Κορδάτο ούτοπιστικός στά χέρια 
τών Ψυχαριστών, τών μιχτών, τών όμιλικών, πού 
τόν κατάντησαν —πολύ σωστά,—ζήτημα προπαγάν- 
τας καί καλής θελήσεως, επομένως ζήτημα άλυ- 
τον χίμαιρα, καί ουτοπία, δέν παύει νάναι ωστό
σο στά χέρια μερικών ξυπνημένων λογογράφων, τό 
γερό κνούτο πού χτυπάει κάθε πρόληψη, κάθε σα
πίλα καί κοινωνική αδικία, φτάνοντας μέσα στήν 
καρδιά τού Λαού. Στήν ιστορική του περίοδο, έ
παιξε κι ό δημοτικισμός ένα ρόλο, τό σπουδαιότε
ρο ίσως, δίνοντάς μας έξόν άπό ένα τ έ λ ε ι ο  γ ι ά  
ν ά  ε κ φ ρ α ζ ό μ α σ τ ε  ό ρ γ α ν ο ,  καί τά π ιό ρ ι
ζοσπαστικά, τά πιό επαναστατικά στοιχεία τού τό
που μέσ’ άπό τά δικά του στελέχη. Στό «Νουμά» 
τού 1908 πρωτανοίχτηκε ή συζήτηση γιά τό «Κοι
νωνικό μας ζήτημα» κα ί# τις νέες τότε ιδέες άπό 
τό Γιάννη Σκληρό, — κι άπό τή συζήτηση έκείνη, 
άν θέλετε, βγήκανε οί σημερινοί Ιΐαοορίτες καί 
Κορδάτον, πιό φωτισμένοι, πιό εξελιγμένοι άπ’ 
τούς παλιούς.

«Ή πρώτη περίοδο τού «Νουμα» είναι μιά ιδεο
λογική παλαίστρα. Χρέος μας, γράφει ό Κορδά- 
τυς, ν’ αναγνωρίσουμε τή μεγάλη του συμβολή 
στούς νέους γλωσσοκοινωνικούς αγώνες. Ό  δημο
τικισμός τού χρωστάει πολλά. Μά καί οί σοσιαλι
στικές ιδέες βρήκαν σ’ αύτόν στέγη καί βήμα.’· 
(«Δημοτικισμός καί Λογκοτατισμός*. Κεφ. Γ'σελ.164)

Τιμή λοιπόν κι όχι ανάθεμα στόν παλιό, τό 
γερασμένο μας, μά πάντα σεβαστό Δημοτικισμό, 
πού έμεϊς τόν οραματιζόμαστε καί τονέ θέλουμε, 
όχι όργανο, φυσικά, τής αριστοκρατίας τού πνεύ
ματος, μά όργανο πού θά  φέρει τό ξύπνημα τού 
Λαού κι’ άν είναι γραμμένο του μαζί μ’ εκείνον 
τ ε λ ε ι ω τ ι κ ά  νά επικρατήσει.

Π  Τ .

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗ Σ  ΑΝΝΑΣ 

NOAILLES

«Ή Τιμή τού νά πονείς» · L’H o n n eu r  d e  S ouJ -  
f r i r », λέγεται ή νέα ποιητική συλλογή τής γαλ- 
λίδας πόιήτριας Νοάίγ πού κυκλοφόρησε τώρα 
τελευταία. Ή  συλλογή αυτή περιέχει μερικά άπό 
τά ωραιότερα ποιήματα πού έγραψε ώς σήμερα ή 
γνωστή γαλλίδα ποιήτρια. Είναι όλα σχεδόν 
έμπνευσμένα άπό τόν θάνατο αγαπημένων της 
προσώπων καί ιδίως ενός πού ό θάνατός του έκανε 
τήν έξαλλη άλλοτε ύμνήτρια αυτή τής ζωής, νά 
διπλώσει, κάθά>ς λέγει, τά φτερά της γιά πάντα 
πάνω στόν τάφο τού αγαπημένου της, άναθεματί- 
ζοντμς τή ζωή. Παραθέτομε σέ πρόχειρη πεζή 
μετάφραση δυό - τρία από τά ωραιότερα ποιήματα 
τής συλλογής :

«ΙΙέθανες ένα βράδυ τήν ώρα πού σκοτεινιάζει. 
Πέθανες ξαφνικά. Ή  γλυκειά καί τρομερή οκνη
ρία τού θανάτου πλημμυρίζοντάς σε δέ σέ νίκησε. 
Τίποτε δέ σου προμήνυσε τόν λήθαργο καί τόν 
τάφο. Κοιμήθηκες. ’Εγώ πονώ καί πέφτω.

Κι εκείνος πού περισσότερο πέθανε, είμαι εγώ 
πού έχω έπιζήσει.»

»Ζωή, αδιάκοπη έκπληξη !’Αγ πη τού εαυτού ματ 
ό,τι καί άν λέμε ! Προσπάθεια ν’ ανεβαίνουμε ο
λοένα ψηλότερα, νάμαστε πρώτοι ανάμεσα στούς 
όμοιους μας. ΓΙερηφάνεια γιά τό πρόσωπο, γιά τό 
χέρι, γιά τό στήθος, γιά τά γόνατά μας, γιά όλο 
τό τρυφερό άνθρώπινο τοπείο! Κρυφή Ικανοποίηση 
πού μάς δίνει δ εαυτός μας, χαρές τού σώματος, 
έκείνη ή εσωτερική μουσική πού είναι όδήγός μας. 
καί υστέρα ή κούφια γης, τά σκοινιά, ό λ κος δπου 
βαρεία θά  εξαφανιστεί τό σώμα τό διψασμένο γιά 
αιωνιότητα.

— Καί ή ΰβρις νά πάψουμε νά ζούμε, χειρότερη 
άπ’ τό νά μην έχουμε γεννηθεί!»

Καί τό τελευταίο:
«Τίποτε δέν μέ συγκινεί πιά,νοιώθω πώς κι’ εγώ } 

έχω πεθάνει. Τήν στείρα θλίψη μου δέν τήν τάρά- V  
ζουν φροντίδες. Μ’ αγαπούσες, άπ’ τή στιγμή πού 
πέθανες όλα γιά μέ τελειώσαν. Ζοΰσες γιά νά μέ 
ευχαριστείς. Τί σέ νοιάζουν οί κλάψες μου ! Δέν θά  
γνωρίσεις τήν γερμένη, πάνω στόν τάφο σου, άγ»- 
νία μου.

— Γναιρ ίζοντας _πώς όλα. είναι μάταια, καί προ
πάντων ο πόνος, ούδ’ απίθωσα καν ένα άνθος στόν 
τάφο σ ο υ„  .
ΜΙΑ ΣΥΝ ΕΝ ΤΕΥΞΗ  ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ 

ΚΛΩΝΤΕΛ

Είναι γνωστόν ότι ό μεγάλος ποιητής Κλωντέλ 
είναι διορισμένος εδώ καί λίγο καιρό πρέσβυς. 
τής Γαλλίας στίς Ηνωμένες Πολιτείες. Τελευταία 
έπήγε στό Παρίσι γιά υπηρεσιακές υποθέσεις καί 
επί τή*εύκαιρίρ αυτή ό Φρειδερίκος Λεφέβρ τού 
έπήρε μιά συνέντευξη, κατα τήν οποίαν ό Κλωντέλ 
τού μίλησε γιά τά έργα πού ετοιμάζει καί γιά διά
φορα άλλα ζητήματα.

’Απ’ τά έργα πού ετοιμάζει εκείνο στό όποιον ό 
ίδιος δίνει τή μεγαλείτερη σημασία είναι «τό Με
ταξωτό Παπούτσι», δράμα σέ τρεϊς πράξεις (μέρες 
τϊς λέγει ό Κλωντέλ) τού οποίου δημοσιεύτηκε 
ήδη τό πρώτο μέρος.

«Τό βιβλίο αύτό, τό δούλεψα πέντε χρόνια, είπε 
ό ποιητής. Είναι ή σύνοψις ό?.οκλήρομ τού ποιη
τικού καί δραματικού μου έργου. Στό «Μεταξωτό 
Παπούτσι» παρουσιάζω σ’ όλο τό ξετύλιγμά της 
τή ζωή ενός «κονκισταντόρ» τής ’Αναγέννησης. 
Θεωρώ τήν ’Αναγέννηση μιά άπ’ τις πιό ένδοξες 
περιόδους τού καθολικισμού, τήν περίοδό όπου τό 
Ευαγγέλιο αποτελειώνει τοπικά κοί χρονικά τίς 
κατακτήσεις του, όπου οί ούμανιστέςάνακαλΰπτουν 
τήν ’Αρχαιότητα, ένώ συγχρόνως ό Βάσκο ντέ 
Γκάμα ανακαλύπτει τήν ’Ασία, ό Χριστόφορος 
Κολόμβος βλέπει έναν νέο κόσμο ν’ άναπηδα άπό 
τά νερά, ό Κοπέρνικος ανοίγει τήν Βίβλο τού Ου
ρανού, καί ό Μιχαήλ Ά γγελο ί υψώνει τόν θόλο 
τού ΆγίόυΠέτρου». ΚΛ. ΤΤ.

ΚΤΗ Μ ΑΤΙΚΑ -  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Η "ΠΗΓΗ,
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ δδ-ΑΘΗΝΑΙ 

’Α γο ρ α π ω λη σ ία ! α κ ιν ή τω ν  Έ ρ γ ο λη ψ ία ι ο ικοδομ ώ ν
Δ ά νε ια  ενυπ ό θηκ α  ”Ε ργα Μ πετόν - ’Α ρ μ έ

Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ά

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦ ΕΙΟΝ

Ν Ι Κ Ο Υ  Δ. Π Ρ Ι Φ Τ Η
» Τέως Ε ίσηγητοϋ 'Υ π ουργείου  Γεω ργίας

’Α ν α λ α μ β ά ν ε ι τ ή ν  π α ρ α κ ο λο ύθη σ ιν  κ α ί ό ιεκπερα ίω σ ιν πά- 
σης φΰσεως δ ικ α σ τ ικ ώ ν  κ α ί δ ιο ικ η τ ικ ώ ν  υποθέσεων  
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’Α ν α λ α μ β ά ν ο μ ε ν  π α ντό ς  ε ίδ ο υς  δ ια -  
κ ο α μ η τικ άς  εργασ ίας

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΓΙ
Δ ΓΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΔΕΛΦΩΝ Π Λ Α Τ Ω Ν Ι Δ Ο Υ
Π λουσία]κα ί δ ιαρκής σ υλλο γή

γ υ ν α ικ ε ίω ν  τσαντώ ν^ κ α ί α νδ ρ ικ ώ ν  
π ο ρ το φ ο λ ίω ν κ .τ .λ .
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