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(ΚαΟώ; ύποσχεθηκαμε δημοσιεύουμε τήν π ρ ο τη  
ε.κόνα τής προιτης πράξης τοϋ «’Ανάθεμα» τοϋ ξα
κουσμένου Ροΰσσου λογογράφου Λ. Ά ντρέγεβ).

(“Ενα Άγριο και έρημο μέρος, οά ράχη 
βουνοΰ με νψος άύριοτο. Στό βάθος τής σκη
νής, καιαμεσίς τής ράχης τοϋ βοννοϋ, φαί- 
νουνται ϋεόρατες σιδερένιες πύλες κλειστές, 
πον συμβολίζουνε με τό μεγαλείο τους τό ό
ριο τον κόσμον, ώσπου φτάνει δ Νους. ΙΙίσω 
Από τϊς πύλες, πον πιέζουνε τή γή με τό αμέ
τρητο βάρος τους, μέσα στή σιγαλιά και ατό 
μυστήριο, εΐναι ή Ά ρ χ ή  τής κάθε ζωής, ό 
Μεγάλος Λογισμός τής Οίκονμένης. Στά πό 
δια τών πυλών στέκεται βαριά ακουμπισμένος 
ατό μακρύ σπαθί τον, ακίνητος, σά μαρμαρω- 
μένος, δ Κ άποιος, πον φυλάγει τήν είσοδο. 
Φορεϊ πλατιά ρονχα κ ’ οι άσάλεντες της δι
πλές φαίνουνται σάν άπολι&ωμένες. Τό πρό
σωπό Τον τό κρύβει κάτω άπό ενα σκοτεινό

πέπλο κ ετσι φαντάζει σά μεγαλόπρεπο μυ
στήριο. Είναι δ Μόνος, που μπορεί νά φαν- 
ταστή ό Νοϋς. Βρίσκεται ατά σύνορα δυό κό
σμων. Είναι διπλός στήν υπόστασή τον. Στήν 
ΰψη άνθρωπος, οτήν ονοία πνενμα. Μεσολα
βητήν άνάμεσο στους δνό κόσμους, είναι σάν 
ενας τεράστιος -θώρακας, πον δέχεται άπάνω 
τον όλα τά βέλη, τά βλέμματα, τις προσευχές, 
τις ελπίδες, τϊς βρισιές. Πότε σιωπά, πότε μι- 
λεΐ σάν άνθρωπος. Άνάμεσο στις πέτρες, κοι
τάζοντας γύρο του δειλά καϊ άγρια, φαίνεται υ 
Άνά-θεμας. Άκονμπώντας στις οταχτιες πέ
τρες, σταχτής αύτός, προφυλαχτικός καί λυγι
στός σά φίδι, οιγώνει σιγά-σιγά σάν κλέφτης 
τόν Κ άποιο , με σκοπό νά τοϋ καταφέρω ξα
φνικά χτυπήματα. Σκιάζεται όμως γιά τήν 
τόλμη τον, πηδάει στά πόδια τον ολόρθος καί 
σκορπάει προκλητικό γέλιο. Κατόπι καθίζει 
στήν άκρη μιας πέτρας ελεύτερα κι’ ανεξάρ
τητα. Σάν πανούργος πού εΐναι κρύβει τό φό
βο τον πίσω άπό τό κοροϊδιάρικο ύφος και 
κάποιας ελαφρής αδιακρισίας. Στό άδννατο 
φώς φαίνεται τό σταχτϊ κεφάλι τοϋ Κατα- 
ραΐίένου πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο φαίνεται 
τό αψηλό, οτρογγνλοθολωτό μέτωπο τον, πού 
ξεχωρίζονν άπάνω τον ζαρωματιές, γεννημέ-
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νες άπό συλλογισμούς άκαρπους καί άλυτους 
άπάνω σε ζητήματα ριχμένα άπό αιώνες στη 
μέση. Τό άνάριο γενάκι τον Α νάθεμα  είναι 
ψαρό, τά μαλλιά τον επίσης. Είναι άνήσνχος, 
μά προσπαθεί νά κρνψη την άνησνχία, πον 
τόν κατατρώγει αιώνια. ’Ερεθίζεται με τή με
γαλόπρεπη άκινησιά τον Κάποιον, πον φ υ
λάει τ'ις πύλες. ’Αμέσως δμως κατόπι, κυνη 
γώντας με αγωνία έκείνο, ποϋ τοΰ ξεφεύγει 
αιώνια, κλωθογυρίζει στους άφωνους σπα
σμούς, που τόνε πιάνουνε. Στά ρωτήματα τον 
είναι βιαστικός και αψύς).

"Άνάθεμας. ’Ακόμα φυλάεις έδώ ; Κ’ έγώ 
έλεγα πώς έφυγες, depot! κι’ ό άλυσσοδεμένος 
σκύλος έχει άρκετά λεπτά, πού ξεκουράζεται 
ή κοιμάται κ’ αν θά ειχε δλο τόν κόσμο γιά 
κατοικία του και γιά κΰριό του τήν αιωνιό
τητα ! Καί μήπως ή αιωνιότητα φοβάται 
τούς κλέφτες; Μή θυμώνης. Έ γώ  σάν καλός 
φίλος ήρθα έδώ σέ σένα και σέ παρακαλώ 
ύποταχτικά: άνοιξέ μου γιά μιά στιγμή τις 
βαριές πύλες κι’ άφησε μου νά ίδώ την αιω
νιότητα. Δέν τολμάς ; Μπορεί αύτές οι γερές 
πύλες νά σαπίσαν άπό τά γερατειά και νά 
μπόρεσή ό τίμιος Άνάθεμας νά ρίψη μιά 
ματιά άνάμεσο άπό καμιά χαραμάδα χωρίς 
ν’ άνησυχήση κανένα. Δείξε μου μιά χαρα
μάδα. Σιγά, σιγά θά συρθώ πάνω στήν κοι
λιά μου, θά ρίψω μιά ματιά καί Οά πηδήξω 
πίσω. Έκεΐνος δέ θά τό μάθη. Έ γώ  δμως 
θά μάθω έκείνο πού θέλω καί θά γίνω Θεός, 
θά γίνω Θεός, θά  γίνω Θεός ! Καί μήπως ά
σκημος Θεός θάμουν έγώ ; Κοίτα.

(Παίρνει στάση περιφανή και σπάνει ατά 
γέλοια. Κατόπι ήσυχασμένος κάθεται στανρο 
πόδι πάνω σε μιά πλατιά πέτρα και ρίχνει ζά
ρια. Μουρμουρίζει σά νά μιλή μονάχος του, 
άλλά τόσο δυνατά, που νά τόν ακούει ό Κά
ποιος).

Δέ θέλεις. Δέ χρειάζεται. Δέν έχω σκοπό 
νά μαλλώσω γι’ αύτό. Καί μήπως γι’ αύτό 
ήρθα έγώ έδώ ; Έ γώ  διασκεδάζω στόν κό
σμο καί έτσι κατά τύχη ξέπεσα κατά δώ. Δέν

έχω τι νά κάνω καί διασκεδάζω. Τώρα θά 
ρίψω τά ζάρια. Δέν έχω τί νά κάνω καί θά 
παίξω μέ τά ζάρια. ’Ά ν  Έκεΐνος δέν ειταν 
τόσον βαρύς, θά τόνε προσκαλοΰσα έδώ, άλλ’ 
Έκεΐνος είναι περήφανος, πολύ περήφανος 
καί δέν αίστάνεται τήν εύχαρίστηση τοϋ 
παιχνιδιού. “Εξη, οχτώ, είκοσι, σωστά. Γ ιά τό 
Διάβολο πάντα είναι σωστά, ώς καί τότε πού 
παίζει τίμια, Δαυίδ Λέιζερ. . . (Τοϋ Κάποιου 
με άφέλεια). Μήπως ξέρεις τό Δαυΐδ Λέιζερ ; 
Δέν πιστεύω νά τόνε ξέρης. Ε ίν’ έ'νας γέρος, 
άρρωστος καί κοντός Εβραίος, πού δέν τόνε 
ξέρει κανείς, ώς κι’ ό δικός σου ό Κύριος τόν 
έχει ξεχάσει. ’Έτσι λέει ό Δαυΐδ Λέιζερ κ’ 
έγώ δέν μπορώ νά μήν τόνε πιστέψω, γιατί, 
δέ λέω, είναι κουτός, μά τίμιος άνθρωπος. 
Αύτά έγώ τώρα κέρδισα στά ζάρια. Έ σύ τά 
είδες ; “Εξη, οχτώ, είκοσι. Μιά φορά στήν 
άκρογιαλιά ειδα τό Δαυΐδ Λέιζερ, τήν ώρα 
πού ρωτούσε τά κύματα, γιατί παραπονιούν
ται. Καί μοΰ άρεσε. Κουτός, μά τίμιος άν
θρωπος. Κι’ αν κανείς τόνε πασαλείψη καλά 
μέ κατράνι καί τόν άνάψη, θά γίνη μιά κα
λή λαμπάδα γιά τη γιορτή μου.

(Φλυαρώντας ετσι με προσποιητή άφίλεια 
ερχεται σιγά, σιγά και καθίζει σε μιά πέτρα, 
κοντά στόν Κάποιο).

Κανείς δέν τόνε ξέρει τό Δαυΐδ Λέιζερ, μά 
έγώ θά τόν κάνω ένδοξο, ισχυρό καί μεγάλο 
καί μπορεί νά τόν κάνω άκόμα κι’ αθάνα
το. Δέν τό πιστεύεις ; Κανείς δέν πιστεύει τό 
σοφό Ανάθεμα, πού θέλει τήν αλήθεια. Καί 
ποιός αγαπάει την άλήθεια περισσότερο άπό 
τόν Α νάθεμα; Έ σ ύ ; Βουβόσκυλο, ληστή, 
πού έκλεψες τήν αλήθεια άπό τόν κόσμο κ’ 
έφραξες μέ σίδερα τίς μπασιές.

(Μέ τρελλό θυμό όρμά πάνω στόν Κάποιο 
και με φωνές φριχτές και πόνονς υποχωρεί 
μπροστά στήν τρομερή άκινησία Του. Ό  πό
νος τοϋ φέρνει ενα παράπονο θρηνερό κ' ά
κου μπάει τό στήθος του πάνω στή σταχτιά 
πέτρα).
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’Άχ! ό Διάβολος έχει ψαρά μαλλιά ! Κλάψ- 
τε, σείς, πού αγαπήσατε τόν Α νάθεμα ! ’Α
ναστενάξτε καί πικραθήτε σείς, πού κυνηγάτε 
τήν αλήθεια, πού σέβεστε καί έχτιμάτε τό 
πνεΰμα. 'Ο Άνάθεμας έχει ψαρά μαλλιά! 
Ποιός θά βοηθήση τό γιο τής αύγής, πού 
είναι μονάχος στήν οικουμένη! Γιατί έσύ 
Μεγάλε, τρομάζεις έτσι τόν ατρόμητο Α νά
θεμα ! Δέν ήθελε νά σέ χτυπήση. Ή θελε νά 
σέ ζυγώση μονάγα. Γίνεται νά ζυγώσω κον
τά σου ; ΓΤές μου.

(‘Ο Κάποιος σωπαίνει, άλλ' ό Άνάθεμας  
άκούει κάτι μέσ στή σιωπή τον, τεντώνει τό 
φιδιακό λαιμό και ξεφωνίζει σάν τρελλός).

ΓΙ ιό δυνατά, πιό δυνατά. Σωπαίνεις, γιά 
μιλάς; Δέν καταλαβαίνω. Ή  ακοή τοϋ Κα
ταραμένου είναι δυνατή καί μέσα στή σιωπή 
σου αύτός άδράχνει κάτι σκιές, κάποιων λό
γων. Μέσα στήν ακινησία σου νοιώθει μιά 
θαμπή κίνηση συλλογισμών, μά δέν καταλα
βαίνει. Μιλάς γιά σωπαίνεις; Είπες νά ζυ- 
γοισω ή παράκουσα;

ίΓάποιος.— Ζύγωσε.
Ά ν ά θ ε μ α ς .—Τό είπες, μά έγώ δέν τολμώ 

νά τό κάνω.
Κ άποιος.— Ζύγωσε.
Ά ν ά θ εμ α ς .— Φοβάμαι.

(Διστα/τικά, κάνοντας πολλά ζίκζακ ζυγώ
νει πρός τόν Κάποιο, πέφτει πάνω στήν κοι
λιά του και σέρνεται, στενάζοντας απ’ τή στε
ναχώρια και τόν τρόμο).

\

Ά χ !  έγώ είμαι ό βασιλιάς τοΰ ζόφου, 
είμαι σοφός, είμαι ισχυρός καί δμως βλέπεις, 
σέρνουμαι μέ τήν κοιλιά σά σκυλί. Καί τό 
κάνω αύτό γιατί σ’ άγαπώ καί θέλω νά φι
λήσω τήν άκρη τοΰ ρούχου σου. Άλλά, πες 
μου, ώ Παντογνώστη, γιατί πονεΐ τόσο ή 
γέρικη καρδιά μου;

Κάποιος. — Ό  καταραμένος δέν έχει 
καρδιά.

Ά ν ά θ εμ α ς  (σέρνεται πιό κοντά).— Ναί, 
ναί, ό καταραμένος δέν έχει καρδιά, τό στή

θος του είναι βουβό κι’ ακίνητο, σάν τη 
σταχτιά τήν πέτρα, πού δέν άνασαίνει. Κι’ 
δμως αν είχε καρδιά ό Άνάθεμας θά τόνε 
σκότωνες άπό πολύν καιρό μέ βάσανα, σάν 
πού σκότωσες τό μωρό τόν άνθρωπο. Μά δ 
Άνάθεμας έχει πνεΰμα, πού γυρεύει τήν α
λήθεια καί τό πνεΰμα του είναι ανυπεράσπι
στο στά χτυπήματά σου. Ελέησε τον! . .  . Νά 
με στά πόδια σου, άνοιξέ μου τό πρόσω
πό σου, γιά μιά στιγμούλα μόνο, τόσο μικρή 
δσο εΐναι ή λάμψη της αστραπής. "Ανοιξέ 
μου τό πρόσωπό σου.

(Δονλόπρεπα σωριάζεται στά πόδια τον 
Κάποιου κα'ι δέν τολμά ν' άγγίξη τά ροϋχά 
του. Χαμηλόνει τά μάτια τον, ποΰ σάν αστρα
πές ορμητικά καρφώνοννναι έδώ κ' έκεΐ, 
κοφτερά, αστραφτερά, πον λαμποκοπούνε σά»' 
κάρβουνα μέσα στή στάχτη. Ό  Κάποιος σω
παίνει κι ό Άνάθεμας ξακολονθάει).

Δέ θέλεις ; Πες μου λοιπόν τό δνομα ’Ε
κείνου, πού είναι πίσω άπ’ τίς πύλες. Σ ιγα
λά, πές μου το, δέ θά τάκούση κανείς άλλος, 
παρά μόνο δ σοφός Άνάθεμας, πού λαχταρά 
τήν άλήθεια. Θά τάκούσω καί θά  τό μάθω. 
Δέν είν’ αλήθεια πώς έ'χει εφτά ψηφιά τδνομά 
Του ; Ή  εξη; ’Ή  έ'να; Πές μου μόνο έ'να 
ψ η φ ί . . . .

(Ό  Κάποιος σωπαίνει. Ό  Άνάθεμας ν 
οτερά άπό λίγο ταλάντενμα πισωδρομάει και 
παίρνει θάρρος).

Ψέματα είναι πώς σ’ άγαπώ, ψέματα πώς 
ήθελα νά φιλήσω τήν άκρη τοΰ ρούχου σου... 
’Ά ν τό πίστεψες σέ λυποΰμαι. Έ γώ  δέν έχω 
τί νά κάνω καί διασκεδάζω στόν κόσμο. Δέν 
έχω τί νά κάνω καί ρωτάω οποίον άντικρύζω 
γιά τδνα καί γιά τάλλο πού τό ξέρω . . . Έ 
γώ τά ξέρω δλα !

(Σηκώνεται ολόρθος, ξετινάζεται σάν το 
βρεμένο σκυλ'ι κα'ι άνεβαίνει σέ μιά άψηλή 
πέτρα παίρνοντας νφος ήθοποιοϋ),

Έ γώ  τά ξέρω δλα. Είμαι σοφός καί μπή
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κα στήν έννοια δλων τών πραγμάτων. Ξέρω 
τους νόμους τών αριθμών και τό βιβλίο τών 
Μοιρών είναι ανοιχτό μπροστά μου. Παίρνω 
δλη τη ζωή μέσα σέ μιά ματιά μου. Είμαι δ 
άξονας τοΰ κύκλου τών χρόνων, πού γυρίζει 
μέ δρμή μεγάλη. Είμαι μεγάλος, ισχυρός, α
θάνατος κα'ι δ άνθρωπος είναι παραδομένος 
στήν εξουσία μου. Ποιός θά τολμήση νά πο- 
λεμήση μέ τό Διάβολο; Τούς δυνατούς τούς 
σκοτώνει, τούς αδυνάτους τούς αναγκάζει νά 
γυρίζουνε μέσα στό μεθυσμένο χορό, στόν 
τρελλό, στό διαβολικό ! Έ γώ  φαρμάκωσα δ
λες τις πηγές τής ζωής. ’Έστησα σ’ δλους της 
τούς δρόμους καρτέρι. Μήπως δέν άκοϋς τή 
φωνή έκεινών, πού καταριοϋνται κα'ι βλαστη- 
μοϋνε, πού άποκάνουνε κάτω άπό τύ βάρος 
τοϋ κα/.οϋ, πού ριψοκιντυνεύουνε χωρίς κανέ
να δφελος, πού θλίβουνται καί λαχταρούνε 
φοβερά κι’ άκατάπαυτα.

Κ ά π ο ιο ς .—Τόν άκούω.
Ά ν ά ΰ - ε μ α ς  (γελά). — Τδνομα ! ΙΙές μου 

τδνομα ! Φέξε στό δρόμο τοϋ Διαβόλου κα'ι 
τοΰ άνθρώπου. Τό πάν στόν κόσμο θέλει τό 
καλό και δέν ξέρει πού νά τδβρη. Τό πάν 
θέλει τή ζωή κι’ άντικρΰζει μόνο τό θάνατο. 
Τ δνομα! Πές μου τδνομα τοΰ καλοΰ! Πές 
μου τδνομα τής αιώνιας ζωής! Περιμένω!

Κ ά π ο ιο ς .— Δέν έχει δνομα αύτό πού μοΰ 
ρωιάς, ’Ανάθεμα. Δέν υπάρχει αριθμός πού 
νά λογαριάζεται, μέτρο πού νά μετριέται, 
ζυγαριά πού νά ζυγίζεται αύτό πού μέ ρω
τά:, ’Ανάθεμα. "Οποιος ειπε τή λέξη «άγά
πη» ειπε ψέματα. "Οποιος είπε τή λέξη «λο
γική» είπε έπίσης ψέματα. Ώ ς κ’ έκεΐνος 
πού ειπε τή λέξη «Θεός» ειπε τό τελευταίο 
και τό πιό φοβερό ψ έμ α ..........

Ά ν ά ΰ ε μ α ς . —Π ο ΰ νά π ά γω ; Πές μου.
Κ ά π ο ιο ς .—"Οπου πάς.
Ά ν ά ϋ - ε μ α ς .—Τ ί νά κάνω ; Πές μου.
Κ ά π ο ιο ς .—Ό τ ι  κάνεις.
Ά ν ά & ε μ α ς .— Σιωπώντας μιλάς, άλλά μπο

ρώ νά καταλάβω εγώ τή γλώσσα τής σιω
πής σου;

Κ ά π ο ιο ς .—Ό χι. Ποτέ. Τό πρόσωπό μου

ειν’ ανοιχτό, άλλά εσύ δέν τό βλέπεις. Ή  μι
λιά μου είναι φωναχτή, μά σύ δέν τήν άκοϋς. 
Οί βουλήσες μου είναι ξάστερες, μά σύ δέν 
τίς ξέρεις, ’Ανάθεμα. Καί δέ θά ίδής ποτέ τό 
πρόσωπό μου, καί δέ Οά μάθης ποτέ τί| μι
λιά μου καί τίς βουλήσες μου, ’Ανάθεμα, δυ
στυχισμένο πνεΰμα, άθάνατο στούς αριθμούς, 
αιώνια ζωντανό καί στά ζύγια, άλλ’ αγέννητο 
άκόμα γιά τή ζωή.

Ά νά ϋ·εμα ς (Με πόνο).—Ποτέ ; !
Κ άποιος.— Ποτέ.

( Ό  Άνά&εμας οργίζεται και κάνει σάν 
τρελλός. Βλέπει πρός τά τέσσερα σημεία τον 
ορίζοντα σά νά τά προσκαλή νά εκδικηθούνε. 
Μά δλα στέκοννται ψνχρά κι δ Κάποιος πον 
φνλάγει την είσοδο άκουμπΰ βαριά ατό σπα
θί τον).

Ά ν ά ϋ εμ α ς .  —  Σήκω κ’ επαναστάτησε ώ 
γή ! Σήκω άπάνω, ώ γή καί ζώσου τό σπαθί 
σου, ώ άνθρωπε! Ειρήνη δέ θά  βασιλέψη 
άνάμεσο σέ σένα, καί στόν ουρανό. Κατοικία 
τοϋ σκότους καί τοΰ θανάτου θάναι ή γή 
κι’ δ βασιλιάς τοΰ ζόφου στήνει τό θρόνο 
του άπάνω της γιά πάντα άπό τώρα. ’ Ερχο
μαι σέ σένα Δαυΐδ. Τή θλιβερή ζωή σου θά 
τήνε ρίψω σάν πέτρα στή σφεντόνα πρός 
τόν περήφανο ψηλά ουρανό καί θά σειστούνε 
τά θεμέλια του. Σκλάβε μου Δαυΐδ. Μέ τό 
δικό σου τό στόμα θά κηρύξω τήν αλήθεια 
γιά την τύχη τοΰ άνθρώπου 1 (Στόν Κάποιο) 
Καί σύ ! . . . (Σωπαίνει. Ή  γενική σιγαλιά 
τόνε θλίβει. Τραβιέται πίσω τάχα με αφέλεια. 
Μονρμονρίζει). Κ’ έξ άλλου έγώ μήπως δέ 
διασκεδάζω, γιατί δέν έχω τίποτα νά κάνω ; 
Είμαι έδώ, τώρα θά πάω έκεΐ. Μήπως λί
γους δρόμους έχει ό εύθυμος Διάβολος, πού 
άγαπάει τύ γερό τό γέλιο καί τό άμέριμνο τό 
άστεΐο ; "Εξη . . . .  αύτύ θά πή, πώς έγώ 
φέρνω στύ Δαυΐδ πλοΰτο άπερίμενο. ’Οχτώ... 
θά πή πώς δ Δαυΐδ Λέιζερ γιατρεύει τούς 
αρρώστους κι’ άνασταίνει τούς νεκρούς. Ε ί
κοσι—-σωστά! Αύτύ θά πή . . . αύτύ θά πή, 
πώς εμείς μέ τύ Δαυΐδ ερχόμαστε νά εύχαρι-
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στήσουμε, τύ μεγάλο, τύν ισχυρό, τόν άθάνα
το τό Δαυΐδ Αέϊζερ . . . Φεύγω . . .  (Φεύγει).

(Σιγαλιά. ’Άφω νες μένονν οί πέτρες, αφω 
νες οί κατάκλειστες πύλες, πον βαραίνοννε 
στά στήθια τη γη με τό αμέτρητο βάρος τονς, 
άφωνος κ' ό παγωμένος κ’ άπολιϋωμένος 
φρονρός. Σιγαλιά.

Ά λλά  νά μην εΐναι τον Α νάθεμα  τά βή
ματα πον ξύπνησαν μιάν άι ήσνχη, υπόκωφη 
ήχά> ; "Ενα-δνό, ει α δνύ ! *Ερχεται κάποιος 
βαρύς. "Ενα-δνό! Σάν φορτωμένος, περπα
τάει βαρνά κάποιος. Τό βήμα εΐναι ενα, μά 
ερχουνται πολλοί. Σωπαίνει έκεΐνος πονρχε- 
ται, άλλ’ ή σιγαλιά αρχίζει νά τρέμη πιά και 
ή ήσνχία ταράζεται. Εΐναι στιγμή, πού θορν- 
βοΐ'ν οί ήχοι, στιγμή αδυναμίας, στιγμή δει
λιασμένης παραφοράς. Άμέσω ς άνάφτει ή σι
γαλιά με κίτρινες ψηλές φωτιές: Κόπον κά 
τω σε αθώρητο άπομακρνσμένο σημείο τής 
γης, σαλπίζονν καϊ βγάζουν κάτι ήχονς χαλ- 
κοηχερούς, επαναστατικούς, μακρυες σάλπιγ
γες, πού τις κρατάνε χέρια σηκωμένα ψηλά, 
γιαι ί οί προσκαλεστικές κ' επαναστατικές φω
νές τονς, στρέφουνται πρός τόν ονρανό και τή 
γη. Ενα δνό! Τώρα πιά εΐναι φανερό, πως 
έρχεται όχλος. Νά ή τερατώδικη φωνή τον, οί 
σύνθετο-χωρισμένοι στεναγμοί τον, ή ϋορν- 
βώδικη κα'ι ·θνελλώδικη μιλιά τον. Καί στό 
πέρασμά τον, μέσα στό λαβύρινθο τών σπα
σμένων και σκοτεινών μονοπατιών, γεννιέται 
ό πρώτος ξάστερος ήχος, πού μοιάζει λέξη 
και πλειότερο δνομα : Δ α α α  β ι ι ι δ !  ° Οσο 
πάγει δυναμώνει, άψηλώνει πάνω απ' τά κε- 
φαλια και κολνμπάει πά ατά φτερά τών χαλ- 
κενιων στεναγμών και πά στά βαριά πατήμα
τα τών ποδιών.

— Δ α α α β ί ι δ !
— Δ α α α  β ί ι ι  δ !
— Δ α α α β ί ι ι δ !
Χύνεται σε μονοική αρμονία. Γίνεται τρα

γούδι σέ έκατομμύρια στόματα. Ουρλιάζουν 
οί σάλπιγγες. Καί εΐναι σάν νά κονδοννίζονν 
οί χαλκένιες σάλπιγγες καί σά νά βγάζουν ή

χονς βραχνούς οί κουρασμένες πιά τρομπέ
τες. *Λρά γε τίς άκούει ό Κάποιος, πού φυ
λάγει τήν είσοδο ; Οί σταχτιές πέτρες σκεπά
στηκαν άπό στεναγμούς, άπό κάτω στά πόδια 
σηκώνοννται φοβεροί όλολνγμοί, άλλ' ό Φρου
ρός, είναι ακίνητος, ό Φρουρός μένει άφω
νος κα'ι μένονν βουβές οί σιδερένιες πύλες. 
Τραντάζει τό άπειρο. Μ ’ ενα χτύπημα, πού 
σκίζει τή γή, ξεσπάνει ενα μούγκρισμα χαλ- 
κόηχο και μιά φο)νή, πού άπ' τούς ήχονς της 
βγαίνει μιά ψιλή, λιγερή, γλυκόφωνη μελωδία 
σ άν  τό ψιθύριομα πηγής έπάνω στό βράχο, 
πού τόν εσπασε τάστροπελέκι. Παύση. 

Σιγαλιά. Άκινησιά. Καί αναμονή).
Αυλαία.

(Μ ετάφραση Ν . Κ .)

 ♦---------------

P. Verlain
Σ Τ Ο Ν  Υ Μ € Ν Α ΙΟ

Ώ  λεμβωδίες μυστικές,
Τραγούδια δίχως λόγια,
Φίλη μου, άφοΰ τά μάτια σου 
Πουν’ τούρανοΰ τό χρώμα,

Ά φοΰ ή φωνή σου ή γλυκιά, 
Παράξενη οπτασία,
Τοΰ νοϋ μου τόν ορίζοντα 
Τόν κάνει άνω κάτω,

Ά φοΰ τό ύψιστο άρωμα 
Τής κυκνικιάς χλωμάδας,
Πού σέ στολίζει καί άφοΰ 
Ή  αγνή ή μυρωδιά σου,

Ά φοΰ δλο, ά χ! τό είναι σου,
Μουσική ψυχοπλάστρα,
Αγγέλων φωτοστέφανοι 
Αρώματα καί τόνοι.

Κατώρθωσάν μου τήν καρδιά 
Νά φέρη στά νερά του 
Μέ καλοκάγαθους ρυθμούς.
Τό θέλημά σου ας γένη !

Χαλέπι, 18 ’Ιουνίου 1912.
Ν . Ά μ ο υ ρ γ ια ν ό ς .

 ♦ <----
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ Ί Ο Υ  ΛΙ©Η ΧΙΟΥ

Και τά τραγοΰδια λόγια ’ναι καρδιές παρηγορούνε, 
σάν τές ψυχές πού λαχταρούν παράδεισο νά δοϋνε.

» -*
"Εμαθα και δέν κλαίγω πιά και δέ βαρυκαρδίζω, 
“Οπως τόν εΰρω τόν καιρό ετσι ’ά τόν αρμενίζω.

Φίλοι μου αγαπημένοι πώς θά σάς υστερηθώ, 
κλάψετε καί σείς γ ι ά  μένα ’ίσως παρηγορηθώ.

Ή  μάννα σουν’ ή λεμονιά κ’ εσύ τό παρακλάδι 
οΐ δυό σας άνεσταίνετε νεκρούς άπό τόν Ά δ η .

♦-#*··«
Κλάψετε μάτια’ κλάψετε πού νά σάς πάρη ό Χάρος, 
γιατί άπό την άγάπη μου μήν έχετε πλιά θάρρος.

Ποιός κρίνος έραιότατος σούδωκεν τήν ασπράδα, 
και ποιά μηλιά πολίτικη τή ροδοκοκκινάδα ;

Ή θελα  νάμουν άρχοντας, νάμουν καί παλληκάρι, 
νάμουν καί γέροντα παιδί δέν ήθελ’ άλλη χάρη.

Καί νύχτες έπερπάτησα κι’ αυγές έγύρισά τες, 
μ’ αλήθεια καί τές δμορφες έγλυκοφίλησά τες.

*■ ♦♦ «
'Η  μάνα σου μαλλώνει καί καταράται σου 
μάγώ θέ νά σέ πάρω καί πάλι εύκάται σου.

» ♦· *
Πώς νά τό πώ τό έχε γειά, πώς νά πώ τό τάντίο, 
ν’ άφήκω τήν άγάπη μου νά σηκωθώ νά φύω ;

’Έχετε γιά ψηλά βουνά καί κάμποι μέ τά ρόδα, 
καί κάμποι μέ τά κρυά νερά καί εγώ μισέβω τώρα.

*- ♦♦ ■·
Ή  θάλασσα ’ν’ ή μάνα μου, τό κΰμα ή αδερφή μου, 
καί τά ψαράκια τοΰ γιαλού ή άγαπητική μου.

» »  «
Οί πίκρες κόβουν γόνατα κ’ οί λογισμοί γερνούνε, 
μάγώ πού τάχω καί τά δυό πώς δέ μέ κατελοΰνε ;

* «♦
Παρακαλώ σε, μοίρα μου, νά μή μέ ταξιδέψης.
Ά μ α ν καί ταξιδέψης με θάνατο μή μού δώσης, 
γιατ’ είδα μέ τά μάτια μου τά ξένα πώς τά θάβουν : 
δίχως λιβάνιν καί κερίν, δίχως παπάν καί διάκον, 
άλάργ’ άπό τήν έκκλησιά σαράντα μίλλια τόπο.

Συλλογή 
Σ τρατή Λ ι& ιώ τη .

---------------------- 4----------------------
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Ο ΣΚΟΡΠΙΟΣ

« Ό  Νίκος είχεν άδικο, καί ήταν περισσό
τερο άρρωστος παρ’ δσον ό ίδιος τό ύπώπτευε.

Πολλές ήμερες δέν πέρασαν καί ήλθε ή 
άπόδειξη φρικιαστική, καταπληκτική. Τρεις 
ήμερες έπειτα άπό τήν τελευταία σκηνή, ένα 
βράδυ δταν αποχαιρετώντας τήν Ά ννα ήθέ- 
λησε νά τή φιλήση, πετ'χθηκε επάνω κάτω- 
χρυς καί τήν έσπρωξε μακρυά I Άπό σύμ 
πτωσι βέβαια, χωρίς κανένα ύπολογισμό, χω 
ρίς καν νά τό σκεφθή, ή Ά ννα τοΰ παρου
σίασε νά φιλήση τό μάγουλο εκείνο δπου είχε 
περιπατήσει ό σκόρπιός . . . Τήν ώρα ποΰ έ- 
τοιμάζεται νά τή φιλήση νόμισε πώς είδε 
κάτι μαΰρο έπάνω στό μάγουλο, κοντά στά 
χείλη του. Νά ήταν κάποια σκιά ριχμένη άπό 
τό φώς τής λάμπας ποΰ τούς έφώτιζε πλά
για ; Νά ήταν πλάσμα τής φαντασίας του; Ό  
Νίκος δέν τό πολυκατάλαβε. Ένόμισε μό
νο πώς ό σκόρπιός είχε τεθή μεταξύ τους καί 
έτοίμαζε τήν ούρά του νά τόν κεντήση. Αύ
τόν τόρα. Τήν έσπρωξε καί τρομαγμένος έ- 
φώναξε.

— Ό  σκόρπιός!
Καί μέ φρίκη τής έδειχνε τό μάγουλό της.
Ή  Ά ννα κατακίτρινη έγύρισε νά διή στόν 

καθρέφτη. Δέν είδε τίποτε καί γ ι’ αύτό μέ ά- 
πορία τόν κοίταζε καταλυπημένη, γιατί κα
τάλαβε πώς πάλι ή άσθένειά του ξανάρχιζε.

— Μά δέν είναι κανείς σκόρπιός, είπε- πώς 
σοΰ φάνηκε!

Ό  Νίκος στήν άρχή έπέμεινε. Τόν είδε μέ 
τά μάτια του. ΤΗταν άδύνατο νά γελάσθηκε 
έτσι, καί δμως τόρα δέν έφαίνονταν. Το έβλε
πε πώς δέν έφαίνονταν.

Άγάλια άγάλια τοΰ έφευγε ή πρώτη έντύ- 
πωση ένόσφ συνωμιλοΰσαν. Τοΰ έπέρασε ή 
στιγμή τής νευρικής προσβολής, καί έννοοΰσε 
πώς ή άσθένειά του δέν είχε περάση καθό
λου. Έσκυψε τό κεφάλι του κάτω, καλη- 
νύχτισε καί έφυγε χωρίς νά τή φιλήση. Ούτε 
τότε, ούτε έπειτα πιά.

Σ τό ν  α δελφ ό  μ ο ν  Γ ιώ ργο  Κ .  Ρ ο ντά χ η

ΙΙοτέ δέν μπόρεσε πιά νά τή φιλήσ·^! Κά
θε φορά—καί εκαμε τό πείραμα πέντε-έξι 
φορές σέ διάστημα πέντε ήμερών—κάθε φο
ρά, ποΰ έπλησίαζε νά τή φιλήση δ σκόρπιός 
άναπηδοΰσε μεταξύ τών χειλιών του έπάνω 
στό μάγουλο, έκεΐ ϊσια-ίσια ποΰ θά τή φι- 
λοΰσε. θαρρείς μάλιστα, ποΰ ή κρύα μυτερή 
ούρά του τόν άγγιζε στά χείλια καί κάτωχρος 
πηδοΰσε πίσω.

ΤΗταν άδύνατο νά τή φιλήση. Άκόμα καί 
άπό τό άλλο τό μάγουλο, ποΰ δέν τό είχε μο
λύνει—δπως έλεγε— ό σκόρπιός. Παρουσιά- 
ζουνταν ό σκόρπιός άκριβώς στό μέρος, ποΰ 
τά χείλη του διάλεξαν γιά τό φίλημα, πάντοτε 
ό ίδιος, πάντοτε μέ τήν ούρά σηκωμένη, έκ- 
δικητικός, άπαίσιος . . . »

** *

« Ό  γιατρός λίγες ήμέρες άκόμα δοκίμασε 
νά θεραπεύση τήν νευρασθένειά του, μέ τά 
γιατρικά, μέ τίς γνώσεις του. Τοΰ κάκου! 
Κατάλαβε πώς ή άρρώστεια του ήταν δυνα- 
τώτερη άπό αύτόν, δυνατώτερη άπό τήν έπι- 
στήμη, δπως έλεγε μέσα στήν άπελπισία του.

Ά ρχισε νά μή πηγαίνη πιά στο σπίτι τής 
Άννας, παρά μόνο πολύ σπάνια. Τί νά πάγη 
νά κάμη, άφοΰ δέν είχε γιατρευθή; Νά εύρη 
νέα άφορμή; Έ πειτα  ή Ά ννα ούτε γελ'.ΰσε 
πιά τό γλυκό της χαμόγελο, ούτε έγερνε ντρο
παλή στήν άγκαλιά του ροδοκόκκινη γιά νά 
τή φιλήση. Γιά τό γάμο τους, ούτε λόγος 
μποροΰσε τόρα νά γίνη. Τόν άνέβαλλε πάν
τοτε. Πώς νά παντρευτή σέ τέτοια χά λ ια ; 
Έ πειτα  μεταξύ των πάντοτε θά ήταν καί ό 
σκόρπιός έκεΐνος, σέ κάθε τους φιλί, σέ κάθε 
έκδήλωσι. Ά μ α  έπαιρνε τήν Ά ννα, ήταν σάν 
νά έπαιρνε καί τόν σκορπιό μαζί, στό σπίτι 
του, στήν κάμαρή του, στό κρεββάτι του.

Έννοιωθε τόσο μίσος γιά τόν σκορπών 
αύτόν, γιά δλους τούς σκορπιούς τής γης, 
ποΰ άρχισε νά τον κυριεύη ένα είδος μονομα-
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νιας. Πώς νά ε"ρη ένα μέσον, ένα γιατρικό, 
μιά μ η χα νή , άδιάφορο, κάτι νά εδριg γιά νά 
τούς σκοτώση δλους νά γλυτώση μιά καί κα
λή καί ή άνθρωπότητα όλάκερη καί αύτός 
άπό τά μισητά αύτχ ζωΰφια.

Ώ ρες όλόκληρες έσκέπτονταν τί νά εύρη, 
πώς νά κατορθώση αύτόν τδν όλεθρο, τήν τε
λειωτικήν έξόντωσί των.

Πολλές φορές έμενε άγρυπνος ώς τό πρω’ϊ 
καί περνοΟσαν οί μέρες, οί έβδομάδες, οί μή
νες, χωρίς νά βρίσκη, τίποτα. Είχε κιτρινίσει, 
χλωμιάσει, έλίγνεψε, κατήντησε νά μείνη ή 
σκιά του, άλλά δέν εϋρισκε τίποτε... τίποτε.

"Οσο περισσότερον έβυθίζονταν στίς σκέψεις 
αύτές, στήν έπίμονη ίδέα κάτι νά εύρη, τόσο 
περισσότερο ένοιωθε πώς ή θεραπεία του ήταν 
ά!ύνατη, άκατόρθωτη καί ή επιστήμη του α
νίκανη νά ένεργήση ενα τέτοιο θαΰμα.

Ή  άπελπισία διαδέχουνταν τή μονομανία 
του καί οί δυό μοιράζουνταν δλες του τίς ώ
ρες. Γιά έξάσκησι τοΟ έπαγγέλματός του, ούτε 
λέξι πιά. Ούτε γιά τόν γάμο. Μ’ ολη τήν ά
γάπη ποΟ είχε στήν Ά ννα αίσθάνουνταν δτι 
κάτι τούς έχώριζε, καί αύτό τδ κάτι ήταν ό 
σκόρπιός έκεΐνος, ή έκδίκησί του . . .

Μιά νύχτα νόμισε ποΰ ηύρε πιά τό μέσον 
τής καταστροφής τών σκορπιών. Νά γίνη καί 
αύτός σκόρπιός νά τούς πλησιάση έτσι σιγά 
σιγά καί ένα ένα νά τούς σκοτώνη μέ τήν 
φαρμακερή ούρά . . . Γι’ αύτό ξαπλώνουνταν 
έπάνω στό κρεββάτι προύμυτα, έβαζε τά δυό 
του χέρια έμπρός, στρογγυλαίνοντας σάν δυό 
λαβίδες μέ τόν άντίχειρα άνοικτό άπό τά άλ
λα δάκτυλα σάν νά ήθελε νά πιάση κάτι καί 
μέ τό δεξί τό πόδι σηκωμένο πρός τά δπίσω 
υψηλά, δσο μποροΰσε, έτοιμος νά κτυπήση 
μέ αύτό—ήταν ή ούρά του—δποιο σκορπώ 
άπαντήση.

Έγύριζε δεξιά καί άριστερά τό κεφάλι νά 
βλέπη στόν τοίχο, στό πάτωμα, παντοΰ, άν 
φαίνουνταν κανένας σκόρπιός, καί αύτό διαρ- 
κοΰσε ώρες όλόκληρες. Τίς περισσότερες φο
ρές έτσι περνοΰσε τις νύχτες του, έως δτου 
τό πρωί κουρασμένος, κατέβαζε τό πόδι του,

έμάζευε τά χέρια του, καί έκοιμώνταν λίγες 
ώρες ένα ύπνο ταραγμένο. Στόν ύπνο του έβλε
πε τούς σκορπιούς νά βγαίνουν, άνατινάζουν- 
ταν, ξυπνοΰσε καί άμέσως έπαιρνε τήν έπιθε- 
τική έκείνη στάσι, καί έβλεπε δεξιά καί άρι
στερά ποΰ Οά φανοΰν οί σκορπιοί νά όρμήση.

Τοΰ κάκου! Τά καταραμένα τά ζψα τόν 
περιγελούσαν! Έκρύβουνταν καί έπειτα άπό 
κάμποση ώρα έκοιμοΰνταν όλίγο γιά νά ξα 
ναπηδήση πάλι τρομαγμένος καί έτοιμος 
στή στάσι έκείνη γιά έπίθεσι έναντίον έχ-
θροΰ, ποΰ δέν φαίνουνταν.

** *
«Πόσο βάσταξε αύτό δλο δέν πολυθυμοΰν- 

ταν ό γιατρός.
Μιά μέρα δμως σ’ έκείνη τή στάσι θυμή

θηκε τήν Ά ννα, τήν άγάπη του, τόν γάμο 
του. Κρύος ίδρώς τόν περιέλουσε! Είδε χαλά 
τήν κατάστασί του καί κατάλαβε πώς δέν 
μποροΰσε πιά νά τήν παντρευθή, ούτε μπο
ροΰσε νά τήν τυραννή μέ τήν ασθένεια του 
περισσότερο καί νά τήν κάμη άδικα νά πε- 
ριμένη. Ή  άρρωστεια του ήταν άθεράπευτη. 
Μάταια προσπάθησε νά άντισταθή νά για
τρευθή. Έ πρεπε ή ιστορία αύτή νά λάβη ένα 
τέλος, νά άπαλλάξη τήν Ά ννα  άπό τό μαρ
τύριο, ποΰ τής έδιδε. Δέν έπρεπε νά τήν βα- 
σανίζη έτσι πρό πάντων γιατί τήν άγαποΰσε. 
Καί τήν άγαποΰσε άκόμα πολύ.

Σηκώθηκε άμέσως άπό τή στάσι του έ
κείνη καί έγραψε ένα γράμμα στήν Ά ννα 
καί στόν πατέρα της. Τούς έξηγοΰσε τήν ά- 
σθένειά του, τήν άπελπισία του νά γιατρευθή 
καί θεωροΰσε καθήκον του νά τονίση πώς είχε 
χρέος νά διαλύση τόν άρραβώνχ του, μιά 
καί ό γάμος του ήταν άδύνατος, καί τούς ζη- 
τοΰσε συγχώρεσι γ ι’ αύτό.

Ή  άπόφασί του μέ δλη τή λύπη ποΰ έ
νοιωθε, ήταν άμετάκλητη, έγραφε καί μάλι
στα ούτε καν άπάντησι περίμενε.

Τετέλεσται! ό χωρισμός είχε γίνει, καί ό
σ/.ορπιός είχε έκδικηθή.

** *
«Έπειτα άπ’ όλίγον καιρό έφυγε καί ό
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γιατρός άπ’ έκείνο τό χωριό! Έπούλησε δλα 
δσα είχε, τά βιβλία του, τά έπιπλα, τά χει 
ρουργικά του έργαλεΐα καί άρχισε νά γυρίζη 
έδώ καί έκεΐ μέ τήν άμυδρή έλπίδα ποΰ τά 
ταξείδια θά τόν ώ^ελοΰσαν, θά τόν έγιά- 
τρευαν.

Τοΰ κάκου δμως. Έπίμονη τόν παρακο
λουθούσε ή ίδέα τής έκδικήσεως τών σκορ
πιών, τής έξοντώσεώς των, καί δπου καί άν 
ήταν, δλη τή νύκτα στό κρεββάτι του έπαιρνε 
τή στάσι, ποΰ σάς είπα, καί περίμενε τούς 
σκορπιούς. Τόσο μάλιστα είχε συνηθήσει, ποΰ 
δπου καί άν ήταν έτρεχε στίς 11 τής νυκτός 
νά ευρίσκεται στό κρεββάτι του στή στάσι τής 
έπιθέσεως, δπως τήν ώνόμαζε. Ή ταν ίκανδς 
άν δέν πήγαινε στό κρεββάτι του, νά ξαπλωθή 
κατά γής, στόν δρόμο, στό πάτωμα κανενός 
σπιτιοΰ, καί νά πάρη τή στάσι έκείνη. 'Ο 
Νίκος τό ήςευρε καί γι’ αύτό έτρεχε άμέσως 
στό σπίτι τ'.υ, άφήνοντος κάθε συντροφιά ποΰ 
είχε, μόλις ήρχουνταν ή συνηθισμένη ώρα.

"Γστερις άπό πέντε ή έξ μήνας έμαθε πώς 
ή Ά ννα  παντρεύτηκε μέ άλλον. Αύτό τόν ά- 
πέλπισε περισσότερο.

Τοΰ ήρτε ή ιδέα νά αύτοκτονήση. Κρατή
θηκε γιά κάμποσο καιρό, άλλ’ ή ίδέα αύτή 
άγάλια άγάλια δέν τόν άφηνε πιά δσες πόλεις 
καί άν άλλαξε, δπου καί άν έπήγε.

Είναι λίγοι μήνες, δταν μιά νύχτα, στήν 
έπιθετική του στάσι έκείνη σκέφθηκε, έπειδή 
δά καί αύτός, δπως, ήταν έχει ξαπλωμένος ή
ταν πού ήταν ένας πολύ μεγάλος σκόρπιός, 
δτι έπρεπε νά αύτοκτονήση σ>ν τό σκορπιό. 
Είχε διαβάσει πώς αύτοκτονοΰν οί σκορπιοί. 
Σάν είναι τριγυρισμένοι άπό φωτιά καί δέν 
ήμποροΰν νά φύγουν, σηκώνουν τήν δηλητη
ριασμένη ούρά τους καί κτυπιοΰνται μονάχοι 
τους στό στόμα.

Έ τσ ι έπρεπε νά αύτοκτονήση καί αύτός, 
σάν σκορπιό;.

Ά πδ τότε κάθε βράδυ ήρχισε νέος άγώ- 
νας. Προσπαθοΰσε νά σηκώση τό πόδι του τό 
δεξί, δπως ήτο ξαπλωμένος μπρόμυτα, νά τό 
λυγίση, νά τδ φέρη ώς τό κεφάλι του, νά

πλησιάση τήν ά'.ρα τοΰ ποδί'.ΰ στό στόμα 
του καί έκεΐ νά χυθή, δλο τό δηλητήριο τής 
μεγάλης αύτής ούράς του.

Ά λλά δέν κατώρθωσε νά δώση στό πόδι 
του καί στήν σπονδυλική στήλη του αύτή τήν 
κάμψι, τή στάσι.

Ποιδς ξεύρει δμως άν ώς τδ τέλος δέν τό 
κατορθώση καί δέν αύτοκτονήση».

** *

— Πώ; σάς φαίνεται; μάς ήρώτησε έξα
φνα, άφοΰ στάθηκε λίγο δ γιατρός. Δέν είναι 
φοβερή αύτή ή έκδίκησί τοΰ σκορπιοΰ;

Κανείς μας δέν είπε τίποτε. '11 διήγησι 
τοΰ γιατροΰ μάς είχε παγώσει δλους.

Στό γιατρό είπαμε πώς ήταν πο/ύ συγκι 
νητική ή ιστορία του, πολύ θλιβερή, καί πώς 
μάς έκαμε νά φοβούμεθα τούς σκορπιούς πε
ρισσότερο παρ’ δσον έπρεπε.

— Καί κάμετε καλχ νά τούς φοβάσθε πολύ, 
μάς είπε ό γιατρός.

Περισιότερο φοβισμένος άπ’ δλους μας ήταν 
τό παιδί ποΰ είχε σκοτώσει τήν ήμέρα τόν 
σκορπιό.

Μά κανείς μας δέν είχε τό θάρρος μπροστά 
στόν γιατρό νά τοΰ πή δυό λόγια, νά τοΰ πή 
νά μή φοβάτε τόσο, καί δτι ή ίοτορία τοΰ 
γιατροΰ δέν άπεδείκνυε τίποτε, δέν μποροΰσε 
τίποτε άλλο νά άποδείξη παρά τήν νευρολο- 
γική άσθένειά τοΰ Νίκου. Καί δέν τόλμησε 
κανείς γιατί δλοι κάτι ύποπτευόμεθα τόσο 
θλιβερό, τόσο άπαίσιο πού δέν ήθελε νά τό 
πή τοΰ άλλου, ούτε μέ βλέμμα, κάν νά τό 
φανερώση.

Βαθυά σιωπή άκολούθησε τήν ίστορία καί 
έπεσε μέσα στδ δωμάτιο πού έκαθήμεθα.Έξω 
ή βροχή έπεφτεν άκόμα άδιάκοπα καί είχαν 
περάσει πρδ πολλοΰ τά μεσάνυχτα. Δέν τολ
μούσαμε νά κινηθοΰμε άπό τή θέσι μας, καί 
παρ’ δλη τήν κακοκαιρία, δλοι θέλαμε νά 
φύγουμε νά πάγουμε, οτά σπίτια μας, νά ξε- 
χάσουμε τήν ίστορία τοΰ γιατροΰ καί προπάν
των νά μή τόν βλέπουμε τδν ίδιο, έκεί, πάν- 
τ-.τε στήν ίδια στά·η νά κουνιέται ρυθμικχ
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τόρα έπάνω στήν καρέγκλα δεξιά καί άρι- 
στερά. Ποιές δμως νά κάμ-ig τήν άρχή, νά 
δώση τό σύνθημα; Κάτι τό άπαίσιο μάς κάρ
φωνε δλους στή θέσι μας, μέ τά μάτια γυρι
σμένα στο γιατρό, γεμάτα άπό κάποιο συναί
σθημα φρίκης.

Οί άστραπές αύλάκωναν έξω τό σκοτάδι 
καί ίξαφνα ένας κεραυνός έπεσε μέ φοβερό 
κρότο μέσα στήν πόλι μας, νομίσαμε μάλι
στα, κάτου άπό τά παράθυρά μας. "Ενας φό
βος άδιήγηΐος, μιά φρίκη μά; είχε παγώσει, 
γιατί τήν ίδια στιγμή δ γιατρός σάν νά περί- 
μενε αύτόν τόν κεραυνό, κατέβασε τό χέρι 
του άπό τά μάτια, μάς είδε μέ ένα βλέμμα 
άόριστο, άχρωμο, σάν νά μήν τό φώτιζε καμ- 
μιά σκέψι, σάν μέσα άπό θαμπό γιαλ', μέ ένα 
βλέμμα ποΟ κανείς μας δέν θά ξεχάση, καί 
γέλασε ή καλύτερα τρίξανε θαρρείς τά δόν
τια , σέ ένα κρότο ξηρό καί θλιβερό, καί είπε:

—  Σάν νά μή πιστεύετε, φαίνεται, πώς εί
ναι δυνατό νά κάμη κανείς τόν σκορπιό! Α ΐ; 
Κοιτάξτε I

Σηκώθηκε άπό τό κάθισμα, πρίν προφθά- 
σουμε νά ποΟμε τίποτε, όπισθοχώρησε άρκετά 
βήματα καί μπροστά στή θύρα τοϋ δωματίου 
ξαπλώθηκε καταγής πρόμητα, έβαλε τά χέ
ρια του έμπρός στρογγυλά σάν λαβίδες σκορ- 
πιοϋ, έσήκωσε τό δεξί του το πόδι καί μέ τό 
πηγοϋνι άκουμβισμένο στό πάτωμα μάς έβλε
πε κατάματα μέ εκείνα τά μάτια του ποΰ 
γιάλιζαν τόρα άγριωπά καί κατακόκκινα.

Ό  κ. Κ. μετά πολλή προσπάθεια τόλμησε 
νά φωνίξγ στό γιατρό μέ μιά φωνή ποϋ ό 
τρόμος τήν έκαμνε νά έχη χίλιους παλμούς 
καί αποχρώσεις.

— Φθάνει, γιατρέ, καταλάβαμε.
‘Η φωνή αύτή σάν νά τόν ξίππασε. Έγύ- 

ρισε τό κεφάλι του πρός τόν Κ. τόν είδε μέ 
τά φρικτότατα έκεΐνα μάτια του καί άρχισε

νά σύρεται σιγά κατ’ έπάνω του στην ίδια 
πάντοτε στάσι. . .

Τό μικρό παιδί τρόμαξε, σηκώθηκε καί 
ρίφθηκε στήν άγκαλιά τής μητέρας του. Στόν 
κρότο ποΰ έκαμε, δ γιατρός άπότομα στρά
φηκε πρός αύτό, κοντοστίθηκε καί ήταν έ
τοιμος νά κινήση κατ’ έπάνω του.

Καταλάβαμε πώς δεν έπρεπε νά κινηθού
με, νά κάνουμε κρότο. Σιωπηλά κυτταχθή- 
καμε άναμεταξύ μας, συνεννοηθήκαμε μέ μιά 
ματιά καί σιγά-σιγά πιάσαμε δ ένας τοΰ άλ 
λου τά παγωμένα χέρια, σάν γιά νά άποτε- 
λέσουμε ένα σύνδεσμο, κατά τοΰ τρελλοΰ, ποΰ 
είχαμε έκεΐ μπροστά μας.

’Αόριστα περνοΰσε άπό τό νοΰ μας 'ίτι ό 
γιατρός μάς είπε πώς αύτό διαρκεΐ έως τό 
πρωί' καί δτι έπειτα κοιμάται. Καί δλοι περι
μέναμε άφωνοι γεμάτοι άπό φρικίασι άπερί- 
γραπτη πότε νά έξημερώση!

Στήν άγωνία μας τά λεπτά μάς έφαίνουν- 
ταν ώρες . . .  Έξαφνα δ τρόμος μας κορυφώ- 
θηκε καί νοιώσαμε οί τρίχες τής κεφαλής 
μας νά σηκώνουνται όρθιες. Τό φώς τής λάμ
πας, ή μόνη μα; παρηγοριά, ήρχισε νά κα- 
τεβαίνη ! Είχε τελειώσει τό γκάζι. Σέ λίγο 
θά μέναμε στό σ/οτάδι, μέ τόν τρελλό έκείνο 
άπέναντι μας, ποΰ δέ θά μπορούσαμε νά 
διοΰμε πιά, άν θά κινηθή, ποΰ θά διευθύνεται.

Τό φώς έσβησε, άφοΰ έρριψε δυό τρις σπί
θες, τίς τελευταίες.

Κανείς δέν σκέφθηκε νά πάγτ, νά φωνάξη 
τούς ύπηρέτας νά φέρουν άλλο φώς.

Έμείναμε στό σκοτάδι. Κάπου-κάπου κα
μιά άστραπή δυνατή έφώτιζε γιά ένα-δυό 
δευτερόλεπτα τό δωμάτιο καί έβλέπαμε τότε 
τό γιατρό στήν ίδια πάντοτε θέσι νά μάς κυτ- 
τάζη κατάματα μέ τά γιαλιστερά μάτια του, 
άφωνος, φρικτός, απαίσιος . . .

Μ Ινω ς Κ α λό γνω μ ο ς.
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ΓΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΝΤΡΕΓΕΒ

« 'Ο  Ω κ ε α ν ό ς » .  — Τραγωδία κατά το πε
ριεχόμενο, δχι δμως καί κατά τή φόρμα, ό
πως είναι καί ό «Άνάθεμας».

Στό έργο τοΰτο, λέγει δ κριτικός Βλ. Κρ., 
πολύ ωραία συμβολίζει δ συγραφέας τήν 
τραγική δυσαρμονία καί τήν τραγική πάλη, 
άπό τή μιά άνάμεσο τοΰ λεύτερου κ’ άνε- 
ξάρτητου άπό κάθε νόμο μέ ρους τών στοι
χείων τής άνθρώπινης φύσης, πού συμβολίζει 
δ ώκεανός κ’ άπό τήν άλλη, τής κοινωνικής 
φύσης τοΰ άνθρώπου, πού διψά τήν τάξη 
καί τήν ήσυχία, πού συμβολίζει τό σεμνό ψα
ράδικο χωριουδάκι.

Ώκεανός είναι ή ζωή τοΰ άνθρώπινου Νοΰ, 
ή πολύπλοκη ζωή τοΰ κόσμου, πού τόν άγ- 
καλιάζουν καί πετοΰν πά στά κύματά του 
δσο ι, ζητώντας μιά λευτεριά δσο τό δυνατό 
μεγαλήτερη, άψηφοΰν τόν κάθε κίντυνο, πού 
μπορεί νά γέννηση ή άγκαλιά του. Οί άλλοι 
πού μένουν στήν ξηρά, στήν άκρογιαλιά του, 
είναι οί άνθρωποι τής ήσυχης κ’ άκίντυνης 
ζωής τοΰ ραχατιοΰ, τής ραθυμίας.

"Ενας άπ’ τούς κυριώτερους ήρωες τοΰ έρ
γου, είναι δ άρχιπειρατής Χάγαρτ. Σ ’ αύτόν 
ό συγραφέας μάς δείχνει δλο τό νιτσεϊσμό 
του καί τήν άγάπη του πρός τόν Υπεράν
θρωπο. Ό  Χάγαρτ είναι ληστής, όχι γιατί 
γεννήθηκε τέτοιος, άλλά γιατί θέλει νά 
ζήση στή λευτεριά, στόν ωκεανό, κυνη
γώντας έναν δρισμένο αψηλό σκοπό, θέ
λοντας νά φτάση τόν ήλιο τής εύτυχίας τοΰ 
άνθρώπου, πού αιώνια φεύγει. Γιά τοΰτο διά
λεξε γιά μέσο τής συντήρησης του τή ληστεία.

Ό  Χάγαρτ μισεί τή ψευτιά καί άγαπάει 
τήν άλήθεια, δχι δμως τήν ξέχωρη «άνθρώ- 
πινη» άλήθεια, πού περιορίζει τή λευτεριά 
τής ψυχής μέ τή φροντίδα γιά τούς άλλους 
άνθρώπους, άλλά τήν άλήθεια τή λεύτερη, 
τήν άνεξάρτητη άπό κάθε τύπο κ’ έκβιασμό. 
« Ό  πατέρας μου, λέγει, μέ μάθαινε, πώς μιά 
είναι ή άλήθεια καί ένας δ νόμος γιά δλους,

καί γιά τόν ήλιο, καί γιά τόν άγέρα, καί γιά 
τά κύματα, καί γιά τά θεριά, καί γιά τά που
λιά, μόνο τοΰ άνθρώπου ή άλήθεια είναι άλ
λη. Νά φοβάσαι τήν άνθρώπινη άλήθεια!»

Ά λλος ήρωας, είναι δ άββάς τοΰ μικροΰ 
χωριοΰ στήν άκρογιαλιά, πού κατοικέται δλο 
άπό ψαράδες, άποκαμωμένους άπ’ τή ζωή. 
Τόν αββά οί ψαράδες καί τούς δμοιους του, 
τούς θεωροΰν γιά άνθρώπους σωστούς, παρα- 
δομένους στήν άλήθεια, πού οί ίδιοι δέν τήν 
έχουν καί τόσο άνάγκη καί άνάλογα μέ τά 
μικροσυφίροντα καί τά μικροπάθια τους με- 
ταχειρίζουνται τήν ψευτιά ή τήν άλήθεια. Γιά 
τοΰτο ΐτα-ίσα τούς συχαίνεται ό Χάγαρτ ό 
εχτρός τής ψ'υτιάς.

Ό  άββάς είναι τό σύμβολο τοΰ χριστιανι
κού πολιτισμοΰ, μακριά άπ’ τό νιτσεϊσμό, δη
λαδή δ άντίποδας τοΰ Χάγαρτ.

Ό  άββάς δέν παραδέχεται τίποτα, πού άν- 
τιλέγη στήν εσωτερική του νομιμότητα. Γιά 
τοΰτο άν καί δέν τοΰ"έπιτρέπεται νάχη παι
δί, έχει μιά κόρη καί τό βροντοφωνεΐ κιόλας, 
δτι είναι άββάς καί πατέρας. 'Ο Πάπας ή πη
γή τής πνεματικής εύτυχίας, τόνε καθαίρεσε, 
έκεΐνος δμως άπαντώντας του, τόν άφορίζει 
καί τόν άποκηρύχνει.

Ή  Μαριέττα, ή κόρη τοΰ άββά, έκανε παι
δί μέ τόν Χάγαρτ,πού τόν άγαπάει καί φεύγει 
μαζί του στόν ώκεανό μέσα στό μαΰρο καράβι 
του, άφίνοντας μέ περιφρόνηση τούς δειλιά- 
ρικους καί κοιμισμένους συχωριανούς της καί 
βρίζοντας τό θεό τους: «Δ ε ν  ε ί ν α ι  Θ εό ς , 
φωνάζει, κ ε ίν ο ς  π ο ϋ  κ ά ν ε ι  τ ο ύ ς  ά ν & ρ ώ -  
η ο ν ς  δ ε ιλ ο ύ ς !  Π ά μ ε  ν ά  γ υ ρ έ ψ ο υ μ ε  έ'να  
ν έ ο  Θ εό !»

Στήν παρακάτω σκηνή ό συγραφέας συμ
βολίζει τό χριστιανισμό, πού δέν μπορεί ούτε 
πρέπει πιά δ κόσμος νά περιμένη τίποτ’ άπ’ 
αύτόν.

— «Έσύ Χάγαρτ, μεγάλωσες στή θάλασ
σα, τοΰ λέγει δ Άγνωστος, γιά πέ |ΐου λοι
πόν τί είναι κείνο τό άδύνατο φώς μακρυά έ- 
κεί στά δεξιά;
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— Είναι δ φάρος τοΰ άγ. ΣταυροΟ, άπαντά 
δ πειρατής.

— 'Κτσι, αΐ! Ό  φάρος τοΰ Σταυροΰ!
Δέν ιδξερα. Μά μπορεί ποτέ έ'να τόσο άδύ- 

νατο φώς νά βοηθήση σέ μιά μεγάλη φουρ 
τούνα; » . . . .

Τό άδύνατο φώς τοΟ φάρου τοΰ ΣταυροΟ 
είναι βέβαιχ ό χριστιανισμός, πού δέν μπορεί 
πιά νά συγκρατήστ;), δπως πριν, τίς μεγάλες 
λαϊκές όρμές καί σιγά σιγά ξεθυμαίνει ωσπου 
νά ξεψυχήσω γλήγορα.

Ό  συγραφέας βασανίζεται νά βρή στόν 
«Ώκεανό» του, τή λογική ένωση τών δυό ά- 
νένωτων τάχα δρόμων τής άνθρώπινης ψυχής, 
τήν ένωση χών δυό θεμελιώδικων ροπών τής 
φύσης τοΰ άνθρώπου, τοΟ κκλοΟ καί τοΰ κα
κοΟ. Γιά τοΰτο οί άντιπρόσωποι τοΰ καλοΰ 
καθώς καί τοΰ κακοΰ συμπαθοΰνται άνάμεσο 
τους.

Τά μάτια τοΰ Χάγαρτ άτενίζουν έκεΐ δπου 
καί τά μάτια τοΰ 'Αγνωστου, πού συμβολίζει 
τό κ α λό ;

'G άββάς μέ τήν κόρη του, ποΰ συμβολί
ζουν έπίσης ένα «ρηχό» καλό, συμπαθοΰν τό 
ληστή Χάγαρτ, πού κατ’ αύτούς άντιπροσω- 
πεύει τό κακό.

Ό  Ωκεανός, δλδ. ή ζωή ποτέ οέν ψεύδε
ται, μά μέσα της ύπάρχει μιά κακή άρχή, 
στοιχείο άναπόφευγο . . .

Τά δυό αύτά στοιχεία τοΟ καλοΟ καί τοΰ 
κακοΰ, τίς δυο αύτές φαινομενικές άντίθεσες 
μέσα στή φύση τοΰ άνθρώπου, πού τή χωρί
ζει ένα φαινομενικό χάος, προσπαθεί 6 Ά ν 
τρέγεβ νά γεφυρώση.

« Ό  Ωκεανός» είναι ή τελευταία τραγωδία 
τοΰ σοφοΰ μας ποιητή.

Έ  καλλιτεχνική πλοκή τοΰ έργου, ή νεω
τεριστική φιλοσοφία του καί ή πρωτοτυπία 
του, αύτά είναι τά κυριώτερα χαραχτηριστικά 
τοΰ «Ώκεανοΰ», πού γιά πολύν καιρό θά 
λάμπΐ[) άνάμεσο στάλλα διαμάντια τής ρούσ- 
σικη; φιλολογίας.

** *
Ό  Άνά& εμας. — Τραγωδία μέ 7 εικό

νες. Στό έργο τοΰτο, λέγει ό Μορόζωβ, ό συ
γραφέας παίρνοντας γιά δπλο του τήν ίστορία 
καί τή φιλοσοφία μάς ξετυλίγει τήν τραγω
δία τοΰ διχασμοΰ τής διπλής φύσης τοΰ άν
θρώπου. Έ  δημιουργική άρχή τών στοιχείων 
μέσα στόν άνθρωπο, πού εννοιωσε τόν έαυτό 
της ασυνείδητα κ’ αινιγματικά ώς κέντρο τοΰ 
αιώνιου κόσμου, δέ βρίσκει τό έπιθυμητό στή
ριγμα στό λογισμό τής γης, πού ζητάει μιάν 
εύτυχία νοητή, πού νά συφωνή μέ τά δικιο- 
λογημένα βάσανα καί τά ξαγορασμένα θύ
ματα. Ή  ζωή προχωρεί, χωρίς νά κοιτάζω 
τίς άπαίτησες τοΰ λογισμού, σχ νά μήν ΰπαρ- 
χαν αύτές γ ι’ αύτήν,

— «’Ανάθεμα, δυστυχισμένο πνέμα, άθά- 
νατο στούς άριθμούς, αιώνια ζωντανό στά μέ
τρα καί τά βάρη, άλλ’ άγέννητο άκόμα γιά 
τή ζωή», λέγει δ Κάποιος πού φρουρεί τά 
σύνορα τών δυό κόσμων.

Ό  «Άνάθεμας» είναι ποτισμένος μέ μιάν 
όλοφρόντιδη άνησυχία κ’ ένα σφοδρό πάθος. 
'Ο ιδιόρρυθμος άνατολικός χρωματισμός φαί
νεται δχι μονάχα στή γλωσσά του, άλλά καί 
στό χαραχτήρα τών συμβολικών ήρώων του. 
"Ολος ό ρυθμός τής συμβολικής αύτής τρα
γωδίας τοΰ κόσμου, ή μουσική της, ή διάθεσή 
της, τό πάθος της, ως καί τό χιοΰμορ της έ
χουν τή σφραγίδα τοΰ έβραίϊκου πνεμάτου.

Ό  καλλιτεχνικός αύτός τρόπος μάς δείχνει 
όλοφάνερα τόν άπόμακρο άρχαϊσμό τοΰ μοι
ραίου προβλημάτου, πού παρουσιάζει δ συ
γραφέας στό εργο τοΰτο.

"Οπως στά τρεχάμενα νερά τοΰ ρυακιοΰ 
κατρεφτίζονται κατά σειρά όλοένα καινούριες 
καί καινούριες άκρογιαλιές, τά νερά δμως 
δέν άλλάζουν ούτε τή λάμψη τους ούτε τό 
χρώμα τους, έτσι καί στόν όλοένα καινούριο 
ρυθμό τοΰ Άντρέγεβ ηχεί πάντα ή ίδια κόρ- 
δα, πού διακρίνεται άμέσως καί στό Νου- 
λούς, καί στόν Ίσκαριώτη, καί στόν Κερ- 
ζέντσεβ καί στόν Βασιλιά-Πείνα. "Ολοι αύτοί 
οί τύποι στό βάθος τους κρύβουν κάτι τό 
σχετικό άνάμεσο τους. Παντοΰ βλέπουμε 
μπροστά μας τήν πάλη τοΰ μοναχικοΰ, πολυ
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δύναμου, άλλά καί άδύνατου καί δουλόπρε- 
που, μπροστά στή δύναμη τής μοίρας, Νοΰ, 
πού περιφρονεί τά πλήθη, άλλά καί ταγαπά 
έπίσης, πού ύποφέρνει γ ι’ αύτά, άλλά κα! τά 
προδίνει, πού μέ πάθος προσπαθεί νά κυριέψτ;) 
τή δημιουργία τών στοιχείων τής ζωής καί 
νά κλείσε τό χαώδικο κατακλεισμό της μέσα 
στά τελικά σύνορα τής σκόπιμης δράσης τής 
λογικής θέλησης.

'Ο Άνάθεμας νικήθηκε. Ά λλ ’ αύτό ΐσα- 
ίσα σημαίνει δτι ή πάλη θά ξακολουθήστ] καί 
μυρίζει δτι θά νικήσΐβ στό μέλλο δ Άνάθεμας, 
πού άγαπάει τούς άνθρώπους, τό δυστυχι
σμένο αύτό πνεμα, πού δέ γεννήθηκε άκόμα 
γιά τή ζωή, άλλ’ ύπάρχει γιά τήν ώρα μέσα 
στήν έπιστήμη.

Υπάρχει κάτι τό μεγάλο κ’ έπιβλητικό 
μέσα στόν «’Ανάθεμα», λέγει δ Άραμπάζιν. 
Μεγάλη είναι ή πρωτοτυπία τοΰ διαβόλου, 
πού άνταποκρίνεται στίς θεωρίες καί τό πνί- 
μα τής έποχής μας.

Άκόμα καί μέσα στή Βίβλο δ διάβολος 
συμβολίζει τόν έπαναστατημένο κατά τοΰ 
θεοΰ Λογισμό, πού λέγει τής Εδας δτι δποιος 
δοκιμάσει τ !.ν εμποδισμένο καρπό τής σοφίας 
τοΰ καλοΟ καί τοΰ κακοΟ θά γίνη  σάν τό θεό. 
Ό  ξεπεσμένος διάβολος τοΰ Βύρωνα, έπί
σης συμβολίζει τόν έπαναστατημένο λογισμό 
καί τή μεγάλη θέληση. 'Ο διάβολος τοΰ Ά ν
τρέγεβ είναι ό διάβολος τοΰ λαοΰ, πού τόνε 
πνίγει ή σκλαβιά, κ’ έπαναστατεΐ. Είναι σταχ- 
τύς, προφυλαχτικός, διπρόσωπος, ψεύτης, εί
ναι δμως καί δίκαιος καί ειλικρινής, άγαπάει 
τήν άλήθεια, γυρέβει τή δικαιοσύνη κ’ έπι- 
θυμεί τρελλά νά ρίψτ  ̂ μιά ματιά στό πρόσωπο 
τής αιωνιότητας, λαχταρά τήν άλήθεια, λέ
γοντας, «δσοι άγάπησαν τόν ’Ανάθεμα, αύτοί 
λαχταροΟν τήν άλήθεια, σέβονται κ’ έχτιμοΰν 
τό ΝοΟ».

Γιά τόν έαυτό του, λέγει στόν φύλακα τών 
δυό κόσμων:

— « Ό  Άνάθεμας έχει νοΰ, πού γυρέβει 
τήν άλήθεια, πού μένει άπροστάτευτος μπρο
στά στά χτυπήματα σου . . .

Καί ζη τά :
«— Φέξε στό δρόμο τοΰ διαβόλου καί τ χν- 

θρώπου. "Ολα στόν κόσμο διψοΟν τό κχλό καί 
δέ ξέρουν ποΰ νά τδβρουν, ζητοΟν τή ζωή κ’ 
άντικρύζουν τό θάνατο. 11έ μου τδνομα τής 
αιώνιας ζωής! —

"Ολα, μέ δτι είναι σπαρμένος δ βαρύς δρό
μος, πού τυρανιέται προσπαθώντας νά τόνε 
διαβή δ άνθρώπινος νοΰς, τά μάζεψε δ πονη
ρός συγραφέας καί τάβαλε στόν ’Ανάθεμα.

Τή βαναυσότητα, τήν κομπορρημοσύνη, τήν 
υποκριτική υποκειμενικότητα, τήν τιμιότητα, 
τήν ύποκραική θετική άδιαφορία γιά τό ά- 
φταχτο μυστήριο τής ζωής καί τοΰ θάνατου, 
τόν αύτόθελο περιορισμό, τή δύναμη πού 
προσπαθεί νά μαγέψω τά παραμικρά πράμ- 
ματα κ. τ. λ. . . .

'Ό λ’ αύτά είναι βιογραφικές γραμμές πότε 
τών μεγάλων άνθρώπων τής έπιστήμης καί 
τής σκέψης, πότε τών άδιάφορων μπροστά 
στό ρέμμα τής ζωής, πότε τών μικροφιλόδο
ξων κ. ά., γραμμές μαζεμένες σ’ ένα δέμα, 
χρωματισμένο μέ μιά σκυθρωπή κ’ άνέλπιδη 
θλίψη.

Ό  Δαβίδ Λέϊζερ, πού σκοτώθηκε γιά τούς 
άνθρώπους, πού έδωσε καί τή στερνή ρανίδα 
τοΰ αίμάτου του γιά τήν άνθρωπότητα, ψο
φάει σάν τό σκουλίκι, χωρίς νά παραδεχτή τήν 
άθανασία του, έτοιμος νά καταραστή τά πλή
θη, πού τόν πετροβολούν, γεμάτος δύστηνη κ ’ 
άδύναμη άγάπη, δ Δαβίδ πού πεθαίνοντας έ
βλεπε στή φαντασία του παιδιά νά τρώνε, 
γιατί τά παιδί x του πεθάναν άπ’ τήν πείνα κ’ 
έσφιγγε στήν παλάμη του τό καπίκι, τό σύμ
βολο αύτό τοΰ τιποτένιου δώρου τής μεγάλης 
άγάπης, δλ’ αύτά συμβολίζουν τις ίστορικές 
τύχες τοΰ χριστιανισμοΰ, πού ξεψυχάει πιά, 
τοΰ χριστιανισμοΰ, πού κήρυξε δτι δέν έχουν 
άξια οί χαρές πάνω στή γή γιατ’ είναι τής 
στιγμής, ένώ στον άλλο κόσμο, θάναι αιώ
νιες, καί μ’ αύτά τά κηρύγματα άποβλάκωσε 
τά πνέματα.

Ό  Δαβίδ Λέϊζερ μοίρασε τή μεγάλη κλη
ρονομιά, πού τοΰ ήρτε ξαφνικά κ ’ έμεινε πάλε
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δπως είταν φτωχός. Ή  δόξα του δμως τόσο 
πολύ ξαπλώθηκε στή γή, ώστε ξεσήκωσε δ
λους τούς λαούς στό πόδι καί πήγαν νά τοΟ 
ζητήσουν βοήθεια. Ά λ λ ’ εκείνος φάνηκε άνί- 
κανο; νά τούς βοηθήση κ’ έτσι τούς Ικανέ 
μεγάλο κακό γιατί τούς γέλασε άθελα. Γι’ 
αύτό καί τίνε σκότωσαν. Ό  Άνάθεμας σ’ αύ
τό άπάνω υπόσχεται πώς θά μεγαλώση άκό
μα τήν πάλη καί τήν αιματοχυσία,γιά νάναγ- 
κάση τούς ουρανούς νά τοΟ φανερώσουν τήν 
αλήθεια, πού κρύβουν μέσα τους, γιατί σ’ αύ
τή τήν άλήθεια μέσα εΐναι ή εύτυχία τοΟ 
άνθρώπου.

« . . . .  Έσύ έχεις μιά τόσο κακή φ ήμη , 
ψεύτης, ληστής, φονιάς . .  . φωνάζει ό Ά - 
νάθεμας τοΟ Κάποιου πού φυλάγει τήν είσοδο, 
τοΟ έχτροϋ του, πού συμβολίζει τό θάνατο.

Μέ τήν άγάπη καί τή γελοία δουλόπρεπη 
φιλανθρωπία τοΟ έβραίου Δαβίδ ό Άντρέγεβ 
μάς ξεσκεπάζει τήν κωμικοτραγική σύχρονη 
μπουρζουάζικη άντίληψη τής ζωής, πού ερ- 
χεται νά τήν πατάξη άλύπητα μιά νεοδημιουρ- 
γούμενη ζωή, πού άρχισε νά ώριμάζη μπρο
στά στίς σιδερένιες πύλες μέσα στήν άγρια 
καί φρικιαστική έρμιά, άνάμεσο στούς ά
γριους σιαχτιούς βράχους, έκεΐ άπ’ δπου άρ- 
χίζει ή αιματηρή πάλη τοΰ έπαναστημένου 
διαβόλου έχοντας σύμμαχό του τόν «πλοϊκό 
έβραΐο, τό γεμάτο άπό άδύνατη κ’ άσήμαντη 
άγάπη, έν-’ντια στό θάνατο καί στό Ά γνω 
στο, πού δέν εχει δνομα και προσταχτικά κι’ 
άναπόφευγα ταχτοποιεί τόν κόσμο τοΰ Δη
μιουργού.

Αύτό θέλει νά μάς δείξη μέσα στήν άγρια 
τραγωδία του ό ποιητής καλλιτέχνης.

« Ό  Β α σ ιλ ι ά ς - Π ε ίν α », « Π ρ ό ς  τ ϋ σ τ ρ α » ,  
« Ο ί μ ά β ρ ε ς  μ ά σ κ ε ς » ,  « Ή  ζ ω ή  τ ο ϋ  ά ν 
θ ρ ώ π ο υ » ,  « Ό  Γ ίγ α ς » ,  « Ό  Ω κ ε α ν ό ς » ,  
« Ό  ’Α ν ά θ ε μ α ς » ,  αύτά εΐναι τά κυριώτερα 
Ιργα τοΰ νεωτεριστή καί πρωτότυπου νέου 
συγραφέα τής Ρωσσίας, τοΰ Α. Άντρέγεβ, 

Καί γ ι’ αύτά κάναμε λόγο έδώ. Έ χ ε ι δ-

Π ρ ο χ θ έ ς  τ τ έ θ α ν ε  σ τό ν  Κ ο ν ρ ο ύ - τ α ε α μ ε  
τ ο ϋ  Β ο ο π ό ρ ο υ  ό Ν . Α . Μ Ε Λ Α Χ Ρ Ι Ν Ο Σ ,  
π α τ έ ρ α ς  τ ο ϋ  φ ί λ ο υ  π ο ι η τ ή  κ . Α .  Μ ε λ α 
χ ρ ι ν ο ύ .  Ή  Δ ι ε ϋ θ υ σ η  τ ώ ν  Χ ρ ο ν ικ ώ ν  ρ ί 
χ ν ε ι  έ'να ά ν θ ο ς  α τό  ν ω π ό  τ ο υ  τ ά φ ο ,  σ η 
μ ά δ ι  έ χ τ ίμ η σ η ς ,  κ α ι  α υ λ λ ν π ι έ τ α ι  μ έ  τ ή ν  
κ α ρ δ ιά  τ η ς  τό  λ υ π η μ έ ν ο  π ο ι η τ ή .

μως κι’ άλλα Ιργα, σάν τό λυρικό δραματάκι 
του « Ή  ’Α ν θ ο ϋ λ α », τό δράμα « 0 1  μ έ ρ ε ς  
τ ή ς  ζ ω ή ς  μ α ς » ,  τό μεγάλο διήγημα «Ο ί έ -  
φ τ ά  κ ρ ε μ α σ μ έ ν ο ι» καί άλλα, πού έρχονται 
κατόπι άπ’ τά πρώτα, πού μιλήσαμε.

Ίσως άλλη φορά δοθή άφορμή νά κάνουμε 
λόγο καί γιά τά εργα αύτά.

Ν ϊκ ο ς  Κ α α τρ ινός.

Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Ο Ι Λ Υ Γ Μ Ο Ι

Β αρυοχτυποϋν οί νότες ! . . .
Μ ήν κλαις μαυροντυμένη ομορφιά, 
■θάψε μέσ’ τ ’ δσιο κελλί τις  πρώ τες 
ξεφάντω σες σου, άγάπες καί χαρές, 
καί δούλεψε μ’ άγιωσύνη τήν  ώ ριά  
τήν  Π αναγιά  ! . . .

Ά ρ ιο χτυ πο ϋ ν  ο ί νότες ! . . .
Σ ταλιές γιομίσαν τά  ματόκλαδα σου, 
μα θήτρα  καλογριά συχο'ιρα 
τήν εχτρα,
τή ς δέησης σιμώ ν’ ή ώρα, 
ρίξου στή μουσική τή σ ιγοπαίχτρα 
καί δούλεψε μ ’ άγιωσύνη τήν ώριά 
τήν  Π αναγιά  ! . . .

Τή μουσική τή μακροσέρνουνε 
ο ί  βόλοι τοϋ μοναστηριού ο ί μ ε γ ά λ ο ι ,  
άκου ! ά κ ο ΰ ς  ; σάν τό κρυστάλλι 
ά π α λ ο κ ρ ο ύ ο υ Λ  ται οί νότες, 
στό νοϋ τ ί ς  λύπες φέρνουνε 
καί σένανε τά  γόνατα λυγοΰνε, 
μαΟήτρα καλογριά  μ έ  τίς άγιες, 
σκΰψε στίς λυπημένες λιτανίες 
κ α ί δούλεψε μ’ άγιωσύνη τήν ώ ριά  
τήν Π αναγιά  ! . . .

Ν εκροσημαίνουν ο ί καμπάνες 
χαράμματα" κ ’ ή ώ ρ’ άργοπερνάει, 
δέν ξυπνάει
μόν’ ή μα θήτρα  κα) ογριά
κ’ ο ί νότες παίζανε κ’ ο ί νότες οί θλιμμένες:
Σ ιω πή! κλαινε,! κλαϊνε βαριά,
κλαΐνε τήν πεθαμένη καλογριά
μέ λιτανίες λυπημένες.

Β α σ . Μ . Κ ο ν το ν δ η ς .
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Q1KA Λ*Α2 ΚΑΙ ΞΕΝΑ

Η Π Ρ Ο Τ Η  ΕΛΛΗΝΙΔΑ T O Y  BF A T P 0 Y

Ό  κ. Θεόδ. Βελλιανίτης δημοσιεύει στήν 
«Εστία» τής 5 Σεπτεμβρίου τό παρακάτιυ 
πολύ ένδιαφέρον γράμμα:

Φ ίλ τ α τ έ  μ ο υ ,

Εις τήν «Εστίαν» άνέγνωσα ώραΐον άρ- 
θρον τοΰ φίλου μου κ. Νικολάου Αάσκαρη 
περί τής πρώτης Έλληνίδος, τής άσχοληθεί- 
σης είς τήν θεατρικήν φιλολογίαν, έπί τή εύ- 
καιρία τής παραστάσεω; έργου τινός τής δε 
σποινίδος Εύγενίας Ζωγράφου. Ό  κ. Λάσκα- 
ρης, δστις μετ’ άφοσιώσεως έπεδόθη εις τήν 
ιστορίαν τοΰ νεωτέρου Ιλληνικοΰ θεάτρου ά- 
ναφέρει ώς τήν πρώτην άσχοληθεΐσαν έλλη- 
νίδα, κυρίαν τινά κατοικοΰσαν είς Ναύπλιον 
κατά τήν έποχήν τής Καποδιστριακής διοι- 
κήσεως, τής όποιας πατριωτικόν έργον έπαί- 
χθη είς Σύρον.

Ή  έλληνίς δμως αΰτη τοΰ Ναυπλίου δέν 
είναι ή πρώτη ήτις άπησχολήθη είς θεατρικά 
έργα. Χρόνους τινάς πρό τής Ελληνικής έ- 
παναστάσεως, ή έλληνίς Σούτσου, θυγάτηρ ή 
άνεψιά ένός έκ τών ηγεμόνων τής Βλαχίας, 
κατοικούσα είς Βουκουρέστιον, έδημοσίευσε 
μεταφράσεις θεατρικών έργων τοΰ Κοτσεβοΰ 
καί τοΰ Ρακί να κατά τό 1818, τό δέ έργον 
της τοΰτο έχει άφιερώσει εις τόν Βοεβόδαν 
Σοΰτσον.

Δυστυχώς εύρισκόμενος μακράν τής Ε λλά 
δος καί τοΰ σπουδαστηρίου μου, δέν έχω πρό
χειρον τδ βιβλίον τοΰτο τής Κυρίας Σούτσου* 
άλλ’ ό κ. Αάσκαρης δύναται νά τό άναζητή- 
ση, δπως είς τήν ιστορίαν του περί έλληνικοΰ 
θεάτρου κατατάξη καί τήν λογίαν αύτήν έλ- 
ληνίδα είς ήν θέσιν άρμόζει αύτή.

Ή  Σούτσου αΰτη δέν γνωρίζω άν έγραψε 
πρωτότυπα έργα. Ά λλά τήν έποχήν έκείνην 
έλληνική φιλολογία δέν ύπήρχεν. Έκτός τοΰ

Ρήγα τοΰ Φεραίου, τοΰ Ίακωβάκη Νερουλοΰ 
και τοΰ Ρίζου Ραγκαβή, άλλοι δέν ήσχολοΰν- 
το είς τήν ποίησιν καί τήν έλαφράν λεγομέ- 
νην φιλολογίαν.

Έν τούτοις τό Βουκουρέστιον χάρις είς τήν 
προστασίαν τών φιλογενών ήγεμόνων έγένετο 
τό κέντρον τών Ελληνικών γραμμάτων, άνε- 
πτύχθη δέ καί ή ίδέα τής συστάσεως Ε λλη 
νικού θεάτρου’ παραστάσεις μάλιστα τινές έ- 
δόθησαν μετά πολλής επιτυχίας έν μέσω έν- 
θουσιώντος Έλληνικοΰ καί Έλληνίζοντος 
κοινοΰ, τότε δ’ έπαίχθη καί μία τών μετα
φράσεων τής έν λόγω κυρίας Σούτσου.

Σημειώσατε δτι κατά τήν έποχήν έκείνην 
πρωτότυπα έργα δέν έγράφοντο, μόνον δέ με
ταφράσεις τοΰ Ρακίνα καί άλλων συγγραφέων 
έπαίζοντο' άλλ’ άδιάφορον, τό ζήτημα είναι 
δτι κατά τήν έποχήν έκείνην, δτε ή άμάθεια 
είχε κληρώσει τήν Ελληνικήν γήν καί πλή
ρης έπεκράτει άγνοια τοΰ θεάτρου, ύπήρξεν 
Έλληνίς, ή όποία μετέφραζε τόν Ρακίναν 
και τόν Κοτσεβοΰ καί τά έργα της έπαίζοντο 
είς τό πρώτον Ελληνικόν θέατρον, δπερ άνε- 
φάνη μετά τήν καταστροφήν τής ’Αρχαίας 
Ελλάδος. Ή  Έλληνίς δέ αϋτη δικαίως πρέ
πει νά θεωρηθή ώς ή πρώτη άσχοληθεΐσα μέ 
τήν θεατρικήν φιλολογίον έν Έλλάδι γυνή.

01 ΜΠΛΟΦΕΣ ΤΟ Υ ΤΑΧΥΔΡΟΜ ΟΥ

Ό  Ταχυδρόμος στό φύλλο ταυ τής Τετάρ
της γράφει κάτι γιά τό περιοδικό Poesia τοΰ 
Ιίαρινέτη καί γιά τή θεωρία τοΰ μελλοντι
σμού. Φυσικά τήν κατακρίνει μέ τά συνηθι 
σμένο του τρόπο, χωρίς ίσως νά νοιώση καί 
νά φιλοσοφήση τό βαθύτερο της νόημα. Αύτό 
δέ μάς ένδιαφέρει, άλλά στήν κατάκριση του 
άπάνω σκέφτηκε ν’ άναφέρη καί τόν κ. Ψυ- 
χάρη καί τή στρούγγα του καί νά παρομοιά- 
ση τήν πολιτεία τοΰ Μαρινέτη καί τών όπα-
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δών του μέ τήν πολιτε'α τοΟ Ψυχάρη καί 
τών μαλλιαρών. Έμείς ίε  βλέπουμε καμιά 
σχέση. Βλέπουμε δμως καί γνωρίζουμε καλά 
τήν πολιτεία τοΰ Ταχυδρόμου. Στίς έκλογές 
τών υποψηφίων έκλεκτόρων άπότυχε οίχτρά 
καί τό πανελλήνιο τόνε χαραχτήρι'ε δπως 
έπρεπε νά τόνε χαραχτηρίστβ. Έσχισε τ* 
φΟλλα του καί τόν Ιφτυσε κατάμουιρα. Άπό 
τήν ηθική αύτή κατάπτωση πρέπει νά σηκω- 
θή, πρέπει μπροστά στά μάτια τών όμοεθνών 
του νά φανή έθνικός καί μέ αύτόν τόν τρόπο 
νά ξαναρχίστ) ή πρωτινή δεκαρολογία. Σκέ 
φτηκε λοιπόν τό εύαίστητο ζήτημα. Νά γρά- 
ψΐ3 γιά τούς μαλλιαρούς, νά όνοματίσ^ παλ
λάδια και παραδόσες, νά συγκίνησή τόν κο
σμάκη καί νά άναστηθή. Έμείς, βέβαια, δέ 
φοβούμαστε τέτοιες τσαρλατανιές, μά άς είναι 
βέβαιος πώς και δ κοσμάκης δΐ συγκινιέται 
άπό τέτοια πυροτεχνήματα. Τό πολύ πολύ 
μπορούνε νά συγκινηθοΟνε μερικά πρόσωπα, 
πού τόνε τριγυρνοΰνε καί αποτελούνε τήν ά- 
κρόπολη τών σαπισμένων του άρχών.

Ή  Έ λ λ . Κυβέρνηση έδωσε τόν άργυρό Σταυρό 
τοϋ Σ ω τήρα  στόν πο ιη τή  Στέφανο  Μ αρτζώκη μέ 
τήν ευκαιρία τή ;  εϊκοσιπενταετηρίδα; του.

Σ τα  Θ έατρα τ ή ;  Κοτοπούλη καί τή ;  Κυβέλης 
παίχτηκε τό λυρικό δράμα τοϋ Ό σ κ ά ρ  Ούάϊλτ. 
Φ λωρεντινή Τ ρ α γ ω δ ία . . .  Ή  υπόθεση το υ : Έ 
νας Φ λωρεντινός πρ ίγκηπας μπα ίνει άγνιόριστο; 
στό σπίτι τοϋ πραματευτή Σ ιμόνε γιά  νά ξελογιάση 
τήν  ώ ραια  γυναίκα του. Ό  Σ ιμόνε υπομονητικός, 
δουλικό;,στά τελευταία,όταν μαθαίνη  τήν  επιδρομή 
σηκιόνει κεφάλι καί θέλει νά έκδικηθή , προσκα- 
λιόντας τόν πρ ίγκηπα  στή μονομαχία.

Σ τό  Πανελλήνιο παίχτηκε άπό τό  Μ ελοδραμα
τικό θίασο τοϋ κ. Λαυράγκα, τό καινούριο έργο 
τοϋ Σακε?λαρίδη , «Τό στοιχειωμένο Γεφύρι».

Σ ν σ τ ή θ η κ ε  πάλι τό  θέατρο  τοΰ Μ άτερλιγκ, πού 
σκοπό; του είνα ι ή διάδοση τώ ν έργω ν τοϋ δυνατού 
συγγραφέα σ’ δλο τόν κόσμο. Τ ό θέατρο  αΰτό είχε 
ίδρυθή πρό μερικά χρόνια  πρ ίν  καί έδωσε καί 
καί στήν πόλη μ α ; μερικές παραστάσες.

Π έ θ α ν ε  ό Ε ρ ρ ίκ ο ς  δ ’ Έ ρ β ιλή , δραματογράφος,

πεζογρά φ ο ;, πο ιητής άπό τούς π ιό  λεπτού; καί τού ; 
π ιό  έκλεχτού; τή ς Γαλλίας.

Ό  κ. Δορές ανακάλυψε στή βιβλιοθήκη τού ’Ιν 
στιτούτου τοΰ Π αρισ ιού ένα δειχτικιότατο σατυρικό 
χειρόγραφο τού Λ εονάρδο δέ Μ οντένια. Τ ό χειρό
γραφο α ύ ιό  κινεί τήν περιέργεια  τοΰ φιλολογικού 
κόσμου.

Ό  κ. Ά θ α ν α σ ιά δ η ; τύπωσε καινούρια συλλογή 
πο ιημάτω ν στή γαλλική γλώσσα.

Σ τ ο  θέατρο  τής Κυβέλης παίχτηκε τό καινούριο 
δράμα  τοΰ Παντελή Χόρν, ή «Φιορέλλα».

Τό  Λ ογοτεχνικό Τ μ ή μ α  τοΰ Π ροοδευτικοΰ Κέν
τρο δρισε τό προσω ρινό του Π ροεδρείο  καί διόρισο 
καί έπ ιτροπή γ ιά  νά συντάξη τόν κανονισμό του. 
Τ ό Π ροεδρείο  απαρτίστηκε άπό τόν κ. Χρ. Χ ρη- 
στοβασίλη, Π ρόεδρο, τόν κ. Μ ίνωα Καλόγνωμο, άν- 
τιπρόεδρο καί τόν κ. Ν. Σαντορινα ΐο , γραμματικό· 
Ή  συντακτική τοΰ καταστατικού έπιτροπή άποτε- 
λέστηκε άπό τούς κ. κ. Ε λ ισ α ίο , Λ. Λ υμπουσάκη 
καί Ά ν τ . Γ ιαλοΰρη.

Ά π ό  τό Δ ιοικητικό Συμβούλιο ανατέθηκε στούς 
κ. κ. Ν. Σαντορινα ΐο  καί Ά .  Γ εω ργιάδη ή σύνταξη 
τής ιστορία ; τοΰ Π ροοδευτικού Κέντρου, άπό τή 
σύλληψη τή ; ιδέας τής ίδρυσης ώς τήν έποχή πού 
άρχισε νά εργάζετα ι κανονικά.

Ή  σατυρική εφ ημερίδα  «Μυτιληνιός» τής Μ υτι
λήνης, πού είχε δ ιακόψ ει τήν  έκδοση της λίγον κ α ι
ρό, ξανάρχισε νά  βγαίνη δροσερή, έξυπνη, γεμάτη 
χ ιοΰμορ καί δειχτικότητα.

Έ π ε ιδ ή  ή ϋλη τοΰ ά ριθμοϋ α ΰ ιο ϋ  τώ ν Χ ρονι
κών εϊτανε πολλή,άναγκαστήκαμε νά βγάλουμε πολ
λά Σ η μ ε ιώ μ α τα  καί Δ ικ ά  μ α ς  κα'ι Ξ ένα . Σ τό  άλλο 
φΰλλο θάχουμε περισσότερα.

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ . Π εριοδικό λογοτεχνικό. Συνδρ. 
φρ. 10. Ά λεξάντρα  Β Ρ. 1 ΐ40 . Α ίγυπτος.

Ν Ε Ο Τ Η Σ . Π ερ οδικό λογοτεχνικό. Συνδρ, μετζ. 
2 γ ιά  τό  εξωτερικό φρ. 10. ‘Οδός Γ αλάζιο  30, 
Σμύρνη.

Δ Ε Λ Τ ΙΟ  Ε Κ Π . ΟΜ ΙΛΟΥ. Π αιδαγω γικό π ερ ιο 
δικό. Συνδρ. 10. δρ. Ό δ ό ς  Λ έκα 4 Α θ ή ν α .

Γ . Ε Γ Γ Λ Ε Ζ Α Κ Η Σ . Ό δοντο ϊατρός.

ΥΠΕΥΘΥ ΝΟΣ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τ υπογραφ ικά  Κ αταστήματα 

Π. Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ο Υ  κ α ί  Χ ι α γ
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