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To περιοδικό μας επιδιώκει νά δημιουργήση,ν’ άρ- 
χίση μιά παράδοση.

"Ο,τι ώς τώρα έγινε ήτανε σκόρπιο κι άφηνε μιά 
φευγαλέα εντύπωση. "Ο,τι εγινε ώς τώρα ήταν μιά προσ
πάθεια άτακτη, ανώμαλη κάπως, πού δεν εύρισκε σχεδόν 
καμμιά άνταπρόκριση, καμμιά απήχηση και δεν είχε 
καμμιά επιρροή.

Δεν ύπήρχε περιβάλλον δεν ύπήρχεν ή ατμόσφαι
ρα εκείνη, πού χρειάζεται γιά νά γεννηθή ή άμιλλα καί 
νά καρποφορήση ένα καλδ έργο, νά είναι ή εμφάνιση 
του γόνιμη καί νά είναι ενέργεια μάλλον παρά εμφάνιση.

Ή Θεσσαλονίκη δεν έχει καλλιτεχνική καί λογοτε
χνική παράδοση. Χωρίς αμφιβολία έχει τά ταλέντα της 
τά φανερά ή κυοφορούμενα, ενα ώρισμένο κοινό λεπτό 
καί ανεπτυγμένο, ελεύθερο, διψασμένο, στενάχωρο, ανι
κανοποίητο.

Ή Θεσσαλονίκη από την άποψη της Τέχνης είναι 
στο στάδιο μιας σοβαρής προπαρασκευής καί μιας άνυ-



πομονησίας γιά κάποια Αυγή. Είναι ευτυχής, γιατί έχει 
μπροστά της όλες τις δυνατότητες τού είναι της.

Τί ωραίες, τί άσχημες, τί (οργισμένες, τί γεμάτες 
ικανοποίηση, άλλοτε πάλι παράδοξες, μοναδικές, απί
θανες μέρες, που πέρασε ! Μέρες μπερδεμένες, μέρες, 
που κάτι γινόταν χωρίς νά είχε γίνει ακόμα!!

Χωρίς σύστημα, διαισθητικά, πρωτόγονα τά δημιουρ' 
γήματα. ”Ενα είχαν κοινό προσόν, δτι ήσαν είλικρινά. 
Καί μια κοινή μοίρα : δτι μαστιγώθηκαν από την κρι
τική, πού την άσκοϋσαν κατά έναν τρόπο απελπισμένα 
τραχύν δσοι αγωνίζονταν για τδ καλύτερο.

Οί “ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ , σποπδ έχουν νά συνδυάσουν 
και νά συντονίσουν τις προσπάθειες και νά τις δώσουν 
έναν χαρακτήρα ομαδικό. Είναι τούτο πού περιμένουμε 
τώρα τόσα χρόνια. Και πάμε με την ελπίδα, δτι δε θά 
διαψευθούν οί προσδοκίες μας.

Τδ περιοδικό, χωρίς νά περιορίζεται στενά στη λο ■ 
γοτεχνική δημιουργία θά παρακολουθή και τή σύγχρονη 
σκέψη καθώς εναγώνια και βίαια διασταυρώνεται στις 
μεγάλες χώρες. 'Ακόμα έχει αποστολή ν' άναζητήση και 
ν' άποκαλύψη τά ταλέντα, νά βοηθήση στδν εύγενι- 
σμδ και τήν έκλέπτυνση, θέλει νά ζήση μακριά άπδ 
συναλλαγές, νά τίμηση δπως πρέπει τά σπουδαία καί τά 
μεγάλα, νά γίνη εστία καί καταφύγιο αγνών διαθέσεων, 
νά κατατόπιση ακόμα τδ κοινό τών αναγνωστών του. 
μέσα σε μιά εποχή, πού ή άνθρωπότητα αγωνίζεται 

ανάμεσα σε τραγικές περιπέτειες νά βρή τδ δρόμο της.
Τδ νά τραγουδάη κανείς μονάχα καί νά πλέκη 

στεφάνια στδν 'Απόλλωνα τή στιγμή, πού ολόγυρα ορ
θώνονται σάν ξωτικά τά ερωτηματικά γιά τδ νόημα τής 
στιγμής τούτης καί τής αυριανής — τούτο θά ήταν ή 
έσχατη περιφρόνηση πρδς τον άνθρωπο καί ή έσχατη 

βαρβαρότητα.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ



“Ζούμε πολύ κάτω άπ τό παρελθόν μας καί μέ 
την εργασία τού άλλου .· δεν είναι τούτο δική μας ζωή 
και δική μας εργασία. "Οποιος τό ξαίρει τούτο δεν 
καυχιέται. ’Από την καύχηση διαφαίνεται ή συνείδη
ση τής κατωτερότητας. ,,

ΟΡΧΗΣΤΡΑ

«Μέ χίλιες βρύσες χύνεται, μέ χίλιες γλώσσες κρένει».
Δ. Σολωμός.

’Άκου τη μυριολάλητη κι άσώπαστη αρμονία !..

“ Να βλέπουμε μέσα μας, στα έθιμά μας, στις ιδέες 
μας, στις προλήψεις, στις αρετές καί τις κακίες μας, 
να μεταμορφώνουμε τό νεώτερο κόσμο σε δικό μας με
λετώντας τον, αφομοιώνοντας τον να εξερευνούμε τό 
ίδιο τό στήθος μας: ε!ναε ή προπαίδευση τής
νεώτερης εθνικής λογοτεχνίας.,,

De Sanctis, storia- 

Των μελισσών τα φλάουτα, τά πίφυρα των φύλλων 
σουραύλια, κελαρύσματα στο βόγγο των δάσωνε- 
βελάσματα, μουγκρίσματα κι αχούς από τρουκάνια, 
νεροσυρμές καί παφλασμούς, μές στα ήχερά φαράγγια- 
τό άλαλητό άπ τό σκίρτημα τών μανιακών Σατύρων- 
τό άπαυστο μύριολάλητο βουητό τής Πολιτείας- 
τά τούμπανα, τά βούκινα, τά κόρνα καί τά σείστρα 
στ’ ανέμου τό φτερούγισμα,στό βούϊσμα τής φουρτούνας! 
Την αρμονία π’ αντιλαλεί ή ορχήστρα, πού ρυθμίζει 
τον κύκλιο τον ατέλειωτο τών άστρων καί τών 'Ήλιων! 
Τό βροντερόηχο αντίλαλο στούς άπεράντους θόλους 
ό ’Αρχάγγελος όντας φυσά στη σάλπιγγα τού ολέθρου!

’Άκου τη μυριολάλητη κι άσώπαστη άρμονία!



Ορχήστρα πολυφωνική, στη συναυλία 
τοΰ μυστηρίου, πού φτερώνει την ψυχή μου 
πάρε με- στα φτερά τών ήχων ή πνοή μου 
νά σβήση, ν’ άντηχήση αχός στήν αρμονία...

Πολυοργανη βουή, ποια ν’ ή πηγή σου ! 
ποΰθε ή σονάτα άσώπαστη αναβρύζει ! 
άπ το μελίσσι ώς τ’ άστρα ή μουσική σου 
’πά στ’ άυλά της φτερά με τρικυμίζει

καί ποτέ διονυσιακή βακχεία 
τούμπανα, κρόταλα, πνευστά ταράζει, 
καί ποτέ μιά Άπολλώνεια μελωδία 
απ τις χορδές τής λύρας γλυκοστάζει.

Ορχήστρα πολυφωνική, στη συμφωνία 
τοΰ μυστηρίου, πού φτερώνει την ψυχή μου 
πάρε με- στα φτερά τών ήχων ή πνοή μου 
νά. σβήση, ν άντηχήση αχός στήν αρμονία.....

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

I. ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ

«Τών καθ’ έκαστον ή κατ’ ενέργειαν αϊσθησις, 
ή δ’ επιστήμη τών καθόλου»

Αριστοτέλης περί ψυχής

Οί σκέψεις, πού ακολουθούν, δεν έχουν σκοπό ούτε νά δογμα
τίσουν ούτε νά κρίνουν ούτε νά κατακρίνουν. ’Απέναντι στήν Τέ
χνη μιά καί μόνη είναι ή σωστή άποψη: νά θελήσωμε νά ακολου
θήσουμε τον Τεχνίτη στο δρόμο του, νά ξαναδιαβούμε μαζί του 
τό μονοπάτι πού πέρασε άνοίγοντας ανεπιφύλακτα τον εσωτερικό 
μας κόσμο. Μιά θεληματική αφοσίωση σε δ,τι έχει ό Τεχνίτης νά 
μάς παρουσίαση αποτελεί τήν πιο αρχική προϋπόθεση γιά τό πλη
σίασμα στούς κόσμους τής τεχνικής δημιουργίας,αγάπη καί συμπά
θεια είνε μέσα πιο αποτελεσματικά από απειράριθμες σοφές συν
ταγές καί δδηγίες.Τό έργο τής Τέχνης είνε μπροστά μας, περιμένει 
δμως νά τοΰ δώσωμε εμείς έμψύχωση γιά νά μάς μιλήση. Τό 
μίλημά του δέν είνε μιά παθητική κατάσταση, πού όλότελα αυτο
ματικά θά έπισυμβή στον εσωτερικό μας κόσμο. Ή Αίσθηση, πού 
απαιτεί ή Τέχνη, πρέπει νά είνε, δπως λέει δ ’Αριστοτέλης, «κατ’ 
ενέργειαν», καί νά έχη αντικείμενό της ένα συγκεκριμένο έργο, 
ένα «καθ’ έκαστον», κάτι όλότελα αντίστροφο από τήν επιστήμη, 
πού άναφέρεται σέ νοητικά καθολικά πλάσματα, «ή δ’ επιστήμη 
τών καθόλου». Ή αίσθησή μας δέν έξαρτάται από τήν αυθαιρε
σία μας, είναι ανάγκη νά ύπάρχη μπροστά μας ένα έργο τέχνης' 
απέναντι δμως σ’ αυτό ή αίσθησή μας δέν είνε ένα «πάθος» αλλά 
«ενέργεια». ’Άν δέν έχωμε τή θέληση γιά τήν ενέργεια αυτή, 
είνε αδύνατο νά αισθανθούμε τό έργο τής Τέχνης. ΓΓ αυτό κάθε
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Τεχνίτης προϋποθέτει, πώς δ άναγνώτης του ή δ θεατής του εινε 
κα'ι συνεργάτης του έχει τον ίδιο πόθο μαζί του νά συντελέση στή 
δημιουργία μιας πραγματικότητας, πού μπορεί νά έχη έναν άλλο 
τύπο από τό συνηθισμένο, χωρίς δ'μως νά πέφτη στή σφαίρα 
ενός κάτι μή πραγματικού, κάτι μή ζωντανού, δπως συμβαίνει στα 
νυκτικά πλάσματα.. Πάντα μέσα στον Κόσμο τής Τέχνης δ σφυγμός 
τής ζωής παρουσιάζεται με μια εξαιρετικά ζωτική πλήρωση.

Γιά δλους αυτούς τούς λόγους οί σκέψεις, πού θά εκτεθούν 
προϋποθέτουν έναν αναγνώστη,πού έχει διάθεση νά ξανακάμη αυτό 
τό δρόμο πού φέρνει στή ζωή τής Τέχνης, ζωοποιώντας, ερμη
νεύοντας διορθώνοντας και συμπληρώνοντας δ,τι θά εΐπωθή.

Έδώσαμε λίγο πάρα πάνω τό λόγο στο Μακεδόνα φιλόσοφο 
δχι μονάχα γιατί τό φύλλο αυτό βγαίνει κάτω από τον ίδιον ου
ρανό, πού έπλαισίωσε τά πρώτα πετάγματα τού πνεύματός του, 
δχι μονάχα γιατί πρέπει ή ελληνική φιλοσοφία νά γίνη πηγή 
Ζωής καί δχι μέσο γιά στρέβλωμα τοΰ πνεύματος, μά ακόμη γιατί 
δ ’Αριστοτέλης, μέ τή βραχυλογία πού χαρακτηρίζει τη έκφρασή 
του, δταν φτάνη στά πιο δυσκολοεξήγητα προβλήματα, έδωκε τήν 
δλοκλήρωση τής Καλλιτεχνικής Προβληματικής, καθώρισε ξάστερα 
τή διαλεκτική πόλωση τοΰ αίσθητικοΰ φαινομένου. Στο καλλι
τεχνικό πεδίο, δν θεωρηθή σάν πραγματικό φαινόμενο, υπάρχει 
μόνο ή διαλεκτική σύνθεση ενός υποκείμενου, πού αισθάνεται καί 
ενεργεί καί ενός ώρισμένου σέ χρόνο καί χώρο, «καθ’ έκαστον» 
αντικειμένου, τού έργου τής Τέχνης.

"Αν σταματήσωμε καί σκεφτοϋμε στή θέση, πού διατυπώσαμε 
ώδηγημένοι από τήν ’Αριστοτελική άντίληψη, ίσως δε θά άπο- 
φύγωμε κάποιες αντιρρήσεις. Εϊνε φανερό, πώς κάτι έχομε χάσει, 
μιά απέραντη έκταση έχομε αποξενώσει από τό αισθητικό φαινό
μενο. Θά προσπαθήσωμε νά ξανακερδίσωμε αυτή τήν έκταση 
εξετάζοντας στο τέλος, Sv είναι μιά έκταση, πού πέφτει μέσα στά 
σύνορα τής Τέχνης.

Ή έκταση αυτή, πού μέ τή θέση πού πήραμε χάθηκε από 
τή ματιά μας, εινε δ εσωτερικός κόσμος τού Καλλιτέχνη, άνοί- 
γοντας δμως μιά βιογραφία ενός καλλιτέχνη τήν ξαναπαντοϋμε.

Σέ κάθε βιογραφία ενός καλλιτέχνη, γραμμένη στά τελευταία χρό
νια, γίνεται λόγος γιά τον εσωτερικό κόσμο τού δημιουργού, γιά 
τά δράματά του, γιά τά μυστικά κινήματα τής ψυχής του, γιά τό 
βαθιό άποκρυμμένο ζήσιμό του, Erlebnis, δπως τό λέει ή γλώσσα 
τής εποχής. Στή ρωμαντική περίοδο τής Τέχνης τό ψυχολογικό 

I γεγονός τής εσωτερικής ζωής τοΰ καλλιτέχνη θεωρήθηκε, πώς στέ
κεται πιό επάνω από τό έργο σαρκάζοντας καί τήν πιο τέλεια 
καλλιτεχνική δημιουργία μέ τήν περίφημη «ρωμαντική ειρωνεία».

, "Οπως ή ρωμαντική Ποίηση ήθελε νά εϊνε ή «ποίηση τής ποίη
σης», μιά παγκόσμια ποίηση, πού θά έπαιρνε μέσα της δλα τά 
ποιητικά είδη τών περασμένων εποχών, έτσι καί δ ρωμαντικός 
καλλιτέχνης, θεωρημένος σάν προσωπικότητα, έπρεπε νά εινε κάτι 
εξαιρετικό. Σύμφωνα μέ τούς ρωμαντικούς δ Τεχνίτης εϊνε ένας 
ανώτερος άνθρωπος, πού έχει ψυχικά γεγονότα ανώτερου βαθμού 
από τούς άλλους ανθρώπους' ή ουσία τής Τέχνης στέκει στή με
τάδοση τών ύπερανθρώπων αυτών ψυχικών γεγονότων, πού συμ
βαίνουν στήν ψυχή τοΰ καλλιτέχνη, σέ άλλα αισθανόμενα άτομα. 
Κάποιες τέτοιες ιδέες ήταν, πού συντελούσαν νά δημιουργήται μιά 
ξεχωριστή τάξη ανθρώπων, πού ζοΰσαν σέ έναν υπέρτερο κόσμο 
περιφρονώντας τον δχλο τών αμύητων.

Είχαμε φτάσει μέ τήν άντίληψη αυτή σέ ένα ξεχωρισμό τοΰ 
Καλλιτέχνη καί στήν τοποθέτησή του σέ ένα άλλο κόσμο πιό ψηλό. 
Ή αισθητική ενέργεια στή συνείδηση τοΰ θεατή τής Τέχνης εϊνε 
μιά μεταβίβαση, εϊνε κάτι δλότελα παθητικό.

Δέν χρειάζεται δμως πολύ μεγάλη προσοχή γιά νά καταλά- 
βωμε, πώς Sv δεχτούμε τήν άποψη αυτή βρισκόμαστε εμπρός σέ 
τεράστιες ψυχολογικές δυσκολίες. Μένει αινιγματικό πώς δ κατώ

ι τερος άνθρωπος, δ μή τεχνίτης άνθρωπος υψώνεται στή σφαίρα
τής ανώτερης καλλιτεχνικής πραγματικότητας, ενώ γιά τήν ανύ
ψωση αυτή τοΰ έλειπαν τά συστατικά στοιχεία. ’Αντίθετα, εϊνε 
αυτονόητο, πώς γιά νά αξιώνονται, καί οί άλλοι οί μή καλλιτέ
χνες, νά φτάνουν στήν καλλιτεχνική ενόραση, γιά νά εϊνε ή Τέχνη 
μεταβιβάσιμη, καί οί άλλοι άνθρωποι, οί μή καλλιτέχνες, είχαν τις 
ψυχολογικές προϋποθέσεις γιά νά δώσουν γένεση μέσα στον
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εσωτερικό τους κόσμο, σέ ένα τέτοιας μορφής ψυχολογικό γεγο
νός. Ή πρακτική συμπεριφορά τοϋ καλλιτέχνη, τό δτι δηλαδή 
αυτός αποφασίζει νά έκφραση τό έργο του, αυτό αποτελεί σαν μια 
σιωπηλή προϋπόθεση, δτι είναι δυνατή ή αναπαραγωγή και σέ 
μια άλλη ψυχική συνείδηση τοΰ φαινομενικού κόσμου τής Τέχνης.

Κάπου άλλου πρεπει λοιπον να ύπάρχη ή διαφορά τοϋ καλ
λιτέχνη από τον μη καλλιτέχνη. Άλλοιώς αν παρθή τό ζήτημα, 
θα κινδυνεύαμε να θεωρησωμε τήν Καλλιτεχνική ενέργεια σάν 
μια θαυματουργική μαγεία, πού με μιας φέρνει μιά τρομαχτική 
αλλαγή στήν ψυχοφυσική Ιδιοσΰσταση ενός απειράριθμου Κοινού 
καί θά χάναμε τον καλλιτέχνη στο ανεξιχνίαστο βασίλειο τής 
Μαγείας καί τοΰ Θαύματος.

Άφοΰ ό δρόμος, πού θελήσαμε νά άκολουθήσωμε, μας έφερνε 
σε μιά περιοχή τοΰ ακατανόητου καί σκοτεινού, θά ήταν ϊσως κα
λύτερο νά έβαδίζαμε σέ ένα δρόμο μέ λιγώτερες δυσκολίες κάνον
τας τήν υπόθεση, πώς κάθε άνθρωπος στο πεδίο τής συνείδησής 
του έχει έναν απέραντο πλούτο από ψυχικά γεγονότα' μέ απειρά
ριθμες ποικιλίες, εναλλαγές, αμέτρητα χρώματα καί φωτοσκιάσεις. 
Άς θωρήσωμε τή συνειδητική μας ενεργητικότητα σάν μιά δέσμη 
ηλιακών αχτίδων που διαβαίνοντας μέσα από ένα μυρίεδρο πρί
σμα αναλύεται,σκορπίζοντας απειράριθμες ασύμβλητες ανταύγειες. 
Η άς θεωρησωμε τη συνείδησή μας σάν χώρο φωτεινών προ

βολών με φασματικές εστίες, πού εναλλάσσονται άκατάπαυστα,γιατί 
έχουν τήν δυνατότητα νά συγκροτούνται σέ μιά απροσδιόριστη έκτα 
ση μή βρίσκοντας δρια ούτε προς τό μηδέν ούτε προς τό άπειρο. 
2 αυτή τη απέραντη προβολική χωρά μπορεί ή φαντασία μας 
νά χαίρεται μιά ελεύτερη κίνηση προβάλλοντας σέ απειροελάχιστα 
καί άπειρομέγιστα μεγέθη ψυχικά πλάσματα απροσδιόριστου πλή
θους. Στο εσωτερικό κάθε ανθρώπου υπάρχει ένας απέραντος εσω
τερικός κόσμος. Ο θάνατος καί τοΰ πιο άπλοΰ ανθρώπου είναι 
μιά ελάττωση τού πλούτου τής Ζωής, γιατί σβήνει μαζί του ένας 
ολοκληρος Κοσμος, Κοσμος μέσα στον όποιο άντικαθρεφτίζεται 
σπινθηρίζοντας σέ απειράριθμη ανταύγεια δλη ή χρωματική καί 
ήχητική ποικιλία τής Φυσικής Πραγματικότητος' ένας Κόσμος, 

πού είνε παιχνίδισμα από προαίσθηση, ελπίδα, φόβο, ορμή, πό
θους, πλατειούς σάν τό άπειρο. Είνε πολύ σωστή ή παρατήρηση 
τοΰ Πλάτωνα, πώς μέσα στή συνείδηση καί τοΰ πιο φαινομενικά 
ήρεμου ανθρώπου μανιάζουν δλες οί τρικυμίες καί Οι άνεμοι τών 
παθών. Μά όμως αν καί δλοι μας έχομε στήν κατοχή μας τον 
εκπληκτικό αυτό εσωτερικό πλούτο, πολύ λίγοι είνε οί καλλι
τέχνες.

’Άν στή ζωή απαντηθούμε μέ κάποιον άνθριοπο, που θά 
μάς έλεγε, δτι μέσα του κλείνει τά πιο υπερκόσμια οράματα, έχει 
ενοράσεις ασύλληπτης έμορφιάς, περνούν μέσα στο πνεύμα του 
σειρές από ήχους πού αποτελούν τό συμφωνικό ιδεόγραμμα ολο
κλήρου τοΰ Σύμπαντος, ϊσως μπροστά στον άνθρωπο αυτό νά 
σταματούσαμε μέ καποια περιέργεια, με καποια συμπάθεια. Ατ 
δμως αυτός δ άνθρωπος δεν είχε τη δύναμη να εκφράση τα Ορα- 
ματα καί Άκούσματά του αυτά σέ χεροπιαστά έργα τέχνης, δέν 
θά έφτανε ή συμπάθειά μας νά τον άνακηρύξωμε μεγάλο Καλ
λιτέχνη. 'Η τέχνη απαιτεί μιά ζωντανότητα, μιά παραγωγή ενός 
ώρισμένου έργου, μέ σάρκα καί οστά, ενα έργο που να ζή τη ζωη 
τών ήχων, τών χρωμάτων, τών γραμμών τα αγαλματα, λεει 0 
Rilke σέ ένα του ποίημα, λαχταροΰν αποςητωντας το θρόισμα,που 
βοΐζει από ζεστό αίμα μέσα σέ φλέβες αναταραγμένες άπότό ρυθμό 
τής ζωής.

“Ολοι μας αισθανόμαστε τής ζωής τή χαρά, τό τρομερό 
Τίποτε στό πλησίασμα τοΰ Θανάτου, τά άπιαστα φτερουγίσματα 
τών ορμών, τών .’Ονείρων και τών Πόθων. Μα δεν μπορούμε 
δλοι μας νά έκφράσωμε τον κόσμο αυτό, νά τοΰ δώσωμε μιά δι
άρκεια, διαμόρφωση, μιά ζωη, να αντιδράσωμε στήν πτώση του 
στή σφαίρα τοΰ φανταστικού ανύπαρκτου. Πολλοί δέν θά ήθε
λαν καί νά τον έκφράσουν τον κόσμο αυτό. ’ Ισως νά υπάρχουν 
καί άλλοι, πού τον θεωρούν γιάενα βασανιστικό παρεπόμενό στήν 
υπόθεση τής ύπαρξής του, σαν ενα απροσκαλεστο καλεσμένο. Αν 
ένας άνάμεσά μας, κοντά στη διάθεση για ανάκοινωση εχει και 
τή δύναμη τής έκφρασης, τής μορφοποίησης, θα μπορούσε νικών
τας τήν αντίσταση τής|ύλης νά κάμη τον κοσμο αυτό πραγματικο-
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τητα χρησιμοποιώντας τά τεχνικά εκφραστικά μέσα.Έχουν από 
μιά άποψη δίκιο δσοι λένε, πώς δ άνθρωπος έχει μέσα του κάθε 
στοιχείο πού βρίσκεται στον Κόσμο’ αν δεν είχαμε μιά σπίθα 
από φιλοδοξία 6α μπορούσαμε νά πάρωμε ένα τόσο ζωηρό μέρος 
γιά έ'να φιλόδοξο ήρωα, πού βλέπομε στο Θέατρο; τό ίδιο γιά 
τον έρωτα, τό έγκλημα, την αγνότητα, την κακουργία. Δεν πρό
κειται γιά κάποια μεταφυσική πανσπερμία στο εσωτερικό μας, 
πρόκειται γιά τις δυνατότητες των σχημάτων τής ψυχικής ζωής’ 
πού ποικίλλουν σέ μιά απροσδιόριστη ποικιλία αιτιολογημένη 
από τά ερεθίσματα και την ιδιοσυστασία μας.

Δεν εΐνε καθόλου τυχαίο πώς δ κόσμος τής τεχνικής δημι
ουργίας κινιέται στη σφαίρα τής δυνατότητας. ’Εμπρός στο υπερ
τέλειο έργο τέχνης δλοι μας ψιθυρίζομε « Έτσι πρέπει νά εΐνε’ 
δεν παίρνει καμμιά ούτε ελάττωση ού'τε προσθήκη»· εΐνε μπρο
στά μας τό έργο Τέχνης σάν μιά άλλη πραγματικότητα, πού μάς 
είχε κάποτε σε μιά άλλη εποχή τής Ζωής μας χαμογελάσει. Αυτό 
πού μάς παρουσιάζει ή Mona Lisa εΐνε έργο τέχνης, κάτι κα- 
θωρισμένο σέ ώρισμένο χρόνο και τόπο, εΐνε «τάδε w> δπως θά 
έλεγε δ ’Αριστοτέλης μά τό πρόσωπο πού εΐκονίζεται εΐνε μιά 
δυνατότητα. «Μπορεί νά ύπάρξη ένα τέτοιας Μορφής Πρόσωπο». 
Μα η Mona Lisa έγινε πραγματικό έργο τέχνης, μόνο από 
τη στιγμή, πού δ Davinci άρχισε νά δουλεΰη μέ τό χρώμα καί 
μέ τή γραμμή.

Η δυνατότητα εινε προκαταβολικά δοσμένη στή συνεί
δηση τού πιο άπλοϋ ανθρώπου. Και δ άπλοΰστερος άνθρωπος 
σέ μιά στιγμή ρεμβασμού μπορεί νά δραματιστή τή δυνατότητα 
μιας «Πεντάμορφης». 'Ρίχνοντας μιά ματιά στή λαϊκή παράδο
ση, στο μύθο, στο λαϊκό τραγούδι, βεβαιωνόμαστε γι’ αύτό."Ολες 
οΐ δυνατότητες, πού αποτελούν τά μοτίβα τής μεγάλης Τέχνης 
εινε δοσμένες στον κύκλο τής λαϊκής παράδοσης, οΐ ήρωες τής 
Ελληνικής Τραγωδίας, δ Faust, οΐ ορφές τής δραματουργίας 
τού Wagner. Ή Τέχνη προσθέτει τήν άντικειμενικοποίηση τήν 
έκφραση. 1

Αν εξεταστή έτσι το πρόβλημα ή Τέχνη παρουσιάζεται σάν
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δεξιότητα τού Τεχνίτη νά ύποτάξη τό υλικό. Ό Τεχνίτης εΐνε 
ένας πλάστης, ένας ποιητής, στήν αρχική σημασία τής λέξης, ένας 
Μάστορας. Δεν εΐνε ασήμαντη ή πάλη αυτή μέ τό υλικό, ούτε 
εύκολο εΐνε νά ύποτάξης τό υλικό τών ήχων, πού έχουν οι λέξεις 
τον εποπτικό μορφισμό, πού υπάρχει στήν πρόταση, νά κυριαρχή- 
σης τήν εκφραστική αξία τών 'Ρυθμών, Ηχων και Γραμμών.

Ό χωρισμός τής ύλης καί μορφής στήν Τέχνη εΐνε μιά 
πολύ ανάποδη επινόηση. ’Άν έξετάσωμε λίγο από πού έρχονται 
οΐ δυο αυτοί δροι θά ΐδούμε,πώς καί γιά γενικώτερους λόγους 
δέν μπ,ορεΐ νά σταθή ένα τέτοιο πρόβλημα στήν Τέχνη.

Ή ύλη και ή μορφή εΐνε έννοιες παρμένες από τήν Ίδεο- 
γνωστική Ελληνική φιλοσοφία. ’Αλλά στήν Ελληνική φιλοσο
φία ή ύλη θεωρείται σάν ένα «Μή δν», κάτι πού υπάρχει δυ
νάμει τού είδους, τής μορφοποίησης. Ό θεμελιωτής τής ειδε- 
τικής φιλοσοφίας ’Αριστοτέλης, θεωρεί τόσο τήν ύλη δσο και τό 
είδος δυο ούτοπιστικές αφαιρέσεις, γιατί υπάρχει μόνο η πραγ
ματικότητα, τό «έξάμφοιν». Στήν Τέχνη μέ τον δρο «ύλη» εν
νοούμε τις περισσότερες φορές τό Θέμα και μέ τό Είδος την 
Τεχνική. Τόσο δμως τό θέμα δσο και ή τεχνική εΐναι^ αφαι
ρέσεις, πού δέν μπορούν μονόπλευρα νά προσδιορίσουν τό αντι
κειμενικό έργο τής Τέχνης. 'Η τεχνική προσδιορίζει τό θέμα 
πού θά πάρωμε και τό θέμα τήν τεχνική. Και τό πιο μεγάλο 
θαύμα άν γινότανε,δέν θά μπορούσαμε νά ζωγραφήσωμε τις Συμ
φωνίες τού Μπετόβεν ούτε νά παίξωμε στο βιολί τις Ζωγραφιές 
τοΰ Θεοτοκοπούλου. Στήν Μουσική είμαστε προφυλαγμένοι από 
τή σύγχυση αυτή, γιατί έχομε μπροστά μας ένα διαμορφωμένο 
καταστεύασμα, τή μελφδία, πού ή έννοιά της είναι δ τρόπος της 

* κατασκευής της. Ή σύγχυση φαίνεται νά έρχεται από την ζωγρα
φική καί τήν ποίηση. Πρέπει νά μή ξεχνούμε, πώς οΐ σκέψεις,πού 
παρατάσσονται στή ποίηση δέν ενδιαφέρουν από τήν άποψη τοΰ 

h, περιεχομένου, αλλά ενδιαφέρει ή σειρά τους, η διαμόρφωσής τους
σέ σύνολο. Εΐνε μιά παλιά αλήθεια, πώς στήν ποίηση δέν υπάρ
χει καμμιά φιλοσοφία καί ηθικολογία, δίνεται μια δυναμική ενό
τητα ενός περιστατικού συνοδευμένη από τά μελωδικά στοιχεία,

13



πού έχει ό ρυθμός τοΰ λόγου και ή τονική τής πρότασης.Δίνονται 
αντικειμενικά πλάσματα, πού εμψυχώνουν δλες τις φαντασιώσεις, 
πού σέ μιά αισθητική διάθεση άποζητά τό πνεύμα μας, λύπες, 
χαρές, αγωνίες, τρόμοι, ορμές ντυμένες με τη ζωοποιό δύναμη 
τής έκφρασης. Ό αγώνας, πού παρατηρήθηκε γιά τή μόρφωση 
μιας απόλυτης μουσικής, μιας απόλυτης ζωγραφικής,πού θέλει νά 
έλαττώση στό ελάχιστο τή βαρύτητα τής θεματικής παράστασης 
εΐνε άπυ τις πιό γόνιμες αντιδράσεις ενάντια στην παλιά δυϊστική 
προκατάληψη.

Ό συνηθισμένος μή καλλιτεχνικός άνθρωπος έχει μιά εκφρα
στική ικανότητα περιωρισμένης άποτελεσματικότητας. Ό καλλι
τέχνης εΐνε ειδικής κατασκευής άνθρωπος,γιατί έχει ανεπτυγμένη 
περισσότερο τήν ικανότητα αυτή. Εΐνε ένας δεξιοτέχνης ό τεχνί
της πού εκφράξει κάτι, πού δεν εΐνε απαραίτητο και νά εκφραστή. 
Η τέχνη έχει πάντα τό χαρακτήρα ενός κάτι επιπρόσθετου, 

μιας εξαιρετικής πολυτέλειας. Άναφέρεται στην έκφραση ενός 
άλλου στρώματος ψυχικών γεγονότων, πού μπορεί νά υπάρχουν 
σέ κάθε άρθρωπο χωρίς ή ύπαρξή τους και ή διαμόρφωσή τους 
νά εΐνε μιά απαραίτητη ανάγκη'.

Ή γένεση, διαμόρφωση και έκφραση τών ξεχωριστής φυσιο
γνωμίας αυτών φαινομένων απαιτεί μιά ξεχωριστή λήψη θέσης 
απέναντι στή ζωή, δυνατή κάτω από ωρισμένες εξωτερικές συν
θήκες. Χρειάζεται ένα περίσσεμα ζωής γιά νά έχωμε τέχνη, μιά 
οργανική διαφόρηση τής κοινωνίας. Σέ μιά πρωτόγονη κοινω
νία δοσμένη ολοκληρωτικά στον αγώνα τής ζωής δύσκολα υπάρ
χει ένα τέτοιο περίσσεμα, γιατί ή καλλιτεχνική μορφή βρί
σκεται σέ υποτυπώδη κατάσταση συνδεμένη μέ τις ανάγκες τής 
πρακτικής ζωής χωρίς νά μπορή νά φτάση τά σύνορα τής πλα
τωνικής «άμίκτου ηδονής».

Τά εκφραστικά μέσα τής τέχνης είναι παρμένα από τό περι
βάλλον. Στή γλώσσα βρίσκει ό ποιητής ωρισμένη μορφική διά
πλαση, ωρισμένη ηχητική καί τονική μελθώ ία. Οι ήχοι και τά 
χρώματα έχουν ωρισμένη νομοτέλεια έξαρτωμένη από τήν ψυχο
φυσική μας σύνθεση και τή φυσιογνωμία, πού έχουν’ δεν εΐνε 

κάτι πού υπάρχει στήν ψυχή τού καλλιτέχνη, μά εΐνε μιά συνι- 
σταμένη τής κοινής κίνησης τής κοινωνίας.Ό τεχνίτης εΐνε αυτός, 
πού θά δώση τήν έκφραση κάνοντας τούς βολετούς συνδυασμούς 
απάνω στά στοιχεία τής τέχνην μέ άξονα κίνησής του, τις γενι
κές γραμμές τής κοινωνικής αΐσθητικότητος. Δέν μπορεί να 
εΐπούμε, πώς εΐνε τυχαία ή επαφή ανάμεσα στή λαϊκή τέχνη και 
στή μεγάλη τέχνη, δπως φανερώνεται στά έργα τών Ελλήνων 
τραγικών, τού Γκαϊτε, τού Wagner. Στή συνάφεια αυτή χρωστιέ- 
ται ή αναζωογόνηση τής καινούριας μας δημοτικιστικής ποίησης, 
πού τόσο χτυπητά ζωντανή εΐνε απέναντι στον άγονο ρωμαντι- 

'σμό τοΰ 1862.Ή βασική προϋπόθεση,πώς κάθε άνθρωπος μπορεί νά φτά
ση σέ μέ μιά αισθητική κατάσταση στέκει κάτω από τον 
περιορισμό, πού πήραμε από τήν αριστοτελική διατύπωση γιά τήν 
αίσθηση : Πρέπει νά έχωμε μπροστά μας ένα αισθητό έργο τέ
χνης, πού μέ τή διαμόρφωσή του θά ζωοποιή τή αισθητική μας 
διάθεση. “Οταν δ αγρότης απαλλαγμένος από κάθε φροντίδα ρί- 
ξη μιά ματιά στήν κοιλάδα τών χωραφιών χωρίς νά λογαριάζη 
τό εισόδημα, μά έτσι γιά νά χαρή τό μάτι του τά κλαριά, τον 
βοηθά ή φυσική διάπλαση τής τοποθεσίας στή διατήρηση εξέλι
ξη και διαμόρφωση τής κατάστασης αυτής. "Οταν δ έφηβος έξω 
από τή σοβαρή φροντίδα γιά τή ζωή ξεχάνεται μπρος στά χρίσ
ματα τής δύσης, σκέφτεται τή ζωή του σάν κάτι αντικειμενικά 
δοσμένο σάν ένα σχήμα από χαρά, ελπίδα, προσδοκία, τή βλέπει 
εμψυχωμένη άπο τά χρώματα καί τούς ήχους, τότε έχει τήν «ενέρ
γεια» αυτή πού αποτελειώνει τό αισθητικό φαινόμενο. Εΐνε μιά 
ενεργητική πρόσληψη αισθήσεων, πού ύφαίνεται γύρω από ένα 
διαμορφωτικό άξονα. Χωρίς ένα αισθητικό υλικό ή αισθητική 
κατάσταση μένει ατροφική, φτάνει ίσως σέ μιά κυματοειδή γραμ
μή μέ βαθειές κολπώσεις, εκτός άν έρθη τό έργο τής τέχνης και 
τής δώση τό χαρακτήρα τής ζωντανότητας.

“Ολη αυτή ή σειρά τών λογισμών μάς φέρνει στό συμπέρα
σμα, πώς στήν αίσθησή μας δένονται ειδικής κατασκευής συμπλέ
γματα, πού έχουν αυτό τον εκφραστικό τόνο. Βρίσκονται καί στή
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ΜΕΣΑ Σ’ ΕΝΑ ΔΑΣΟΣ
, Ενας άνθρωπος μέσα σ’ενα δάσος. Δέν ξέρει πώς βρίθη- 

κεν εκε. μέσα.'Παντού γύρω του δέντρα ψηλά καί πυκνά. Τα 
κλαδια τους σα φίδια σφιχτοδένονται. Τα φύλλα τους ένα 
ελαφρό φύσημα τα γυρίζει εδώ και έκεϊ μέ τα έλαφρά τους κλα
διά, δίνοντας έτσι κάθε στιγμή στο δάσος ποικιλότροπους σχη
ματισμούς. Οχι βαθύ σκοτάδι. “Ενα θαμπό φώς φθάνει ώς 
εκεί κάτω. Απο που έρχεται ; Αυτό δ άνθρωπος πού είναι 
μέσα στην καρδιά τοΰ δάσους δέν τό ξέρει. Μόνο τή διεύθυνσή 
του νοιώθει, θαρρεί, καί κοιτάζει άδιάκοπα ψηλά, σά χαμένος

, Με τον καιρό δυναμώνει μέσα του ή ανάγκη νά βγή άπό 
το δάσος που του σφίγγει τήν ψυχή. “Οξω άπ’ αυτό, λέει τό 
ματι του ελεύθερο θά μετράη τήν απόσταση καί ή σκέψη του 
γοργή θα ζώνη το άπειρο. Τί είναι ή άπόσταση καί τό άπειρο 
γι αυτόν τον άνθρωπο,πού μόλις βρίσκει τόπο μέσα στούς 
μνους και τα ξεροκλαδα γιά νά σαλέψη ; Σκεφθήτε. “Ως τόσο 
θελει τα βγη Πως ; άπό πού ; Δρόμος κανένας, μονοπάτι 
ούτε, κανένα οδηγητικό ίχνος. Παντού γύρω του κλαδιά, στρι- 
μωγμενα επίτηδες θαρρείς γιά νά τού φράξουν τό δρόμο καί 
σουβλερα αγκαθια έτοιμα νά τοΰ τρυπήσουν τή σάρκα

Μά ή ανάγκη φουντώνει πιο δυνατή άπό τά στριμωγμένα 
κλαδια και απο τα σουβλερά άγκάθια. Ποιά διεύθυνση δμως 
θα τον φερη στους νέους κόσμους ; “Αν σταματήση σ’ αυτή 
την απορία, δε θα κατορθώση νά πάρη καμμιά,-μύριες δμοιες 
δυνατότητες ξανοίγονται μπροστά του,-μόνο θά ξοδέψη τήν 
άχρηστη ζωη του, στή ρίζα τοΰ δέντρου, έκεϊ δπου, δπως λέει 
τον ερριξεν η μοίρα. “Αν πάλι ξεκινήση μά μετανοιώση σέ 
λίγο και γυριση στή ρίζα τοΰ δέντρου του γιά νά πάρη άλλη 
κατεύθυνση, και σε λίγο πάλι τό ϊδιο κάμη, κ’ ύστερα πάλι τό

ϊδιο, δυστυχισμένος 1 θά σώση τή ζωή του, δπως εσωσεν δ 
λύχνος τό λάδι του, πριν προφτάση να φώτιση τον «ερχόμενόν 
νυμφίον». “Αν ή άνάγκη μεγάλη, επιτακτική, ζωντανή, συρη 
μαζί μέ τό βλέμμα καί τό πόδι προς τά εμπρός με την από
φαση νά μήν τό τραβήξη πια πίσω, στή ρίζα του ίδιου δέντρου, 
τότε δ δισταγμός έχει τελειωτικά κτυπηθη, η σκέψη τότε γί
νεται πράξη. , Χ ,

Κάθε βήμα του, ό ευλογημένος πεζοπορος, που τον κεν
τρίζει δ πόθος νά σταθή άξιος στά προβλήματα που γεννοβο- 
λά η ψυχή του, κάθε βήμα του τό πληρώνει ακριβα, με ίδρω
τα μέ αΙμα.-Τά σουβλερά άγκάθια δέν τοΰ χαϊδεύουν τα 
μέλη, ή σκέψη πάλι τον βασανίζει άδιάκοπα, μετρώντας και ε
λέγχοντας τό βήμα. , ,

"Ομως τό δάσος είναι μεγάλο. Θά φτάση αρα γε στο τέρμα , 
Μπορεί να ναι κι άτέλειωτο.Τί ξέρει αύτός δ άνθρωπος πού μόλις 
βρίσκει τόπο νά σαλέψη καί πού μοναδικό του οπλο> εχει το 
άτοόμητο κουράγιο του; Τί ξέρει, ώ άνθρωπε; Τι ξερεις κι 
εσύ ; Κι άν ξεκίνησε πιστεύοντας, δτι θα βγη απο το αποπνι- 
κτικόαύτό δάσος, πώς τώρα δ νέος τούτος δισταγμός δε θα 
τον μαρμαρώση στον τόπο ; Μά τί ; Στα χαμένα εγινεν η ως 
τώρα πορεία ; Κάθε βήμα μέ τις δυσκολίες του δε στάθηκε πο 
λύτιμο ιιάθημα στον τολμηρό πεζοπόρο ; Ταγκαθια μονο τη 
σάοκα τρυποΰσαν; Δέν έσχιζαν σύγκαιρα πυκνους πέπλους, που 
πίεζαν τήν ψυχή καί τή σκέψη, δέν άνοιγαν νέους ορίζοντες, 
Ό άνθοωπόςμας θά νομίζη άραγε άκομη, οτι είναι μέσα στο 
ϊδιο δάσος ; ‘Η πορεία δέ θά τοΰ έχει γίνει ^αυτοχ^να άφε- 
τηρία γιά έσωτερικά ταξίδια καί δέ θά τον εχει διδάξει,*  οτι 
κάθε στιγμή ξεπερνά τον εαυτό του, δτι κάθε σκέψη είναι 
τέρμα καί ξεκίνησε μαζί, τέρμα τής προσπάθειας που τηνε γέν
νησε, ξεκίνημα γιά νέα ταξίδια, τά όποια φωτιςει με την αχτί
δα της· 'Η μεγάλη άλήθεια, δτι δ δρος τέρμα, όταν εχομε στραμ
μένο τό βλέμμα προς τά έξω, δέν έχει παρά μονο πρακτικά 

' ώφέλιμο νόημα δέ θά τον φωτολούση ; _ ,
“Αν δχι, μάταια έκαμε τό ως τώρα ταξίδι’ του κακού παρα 
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τησε τή ρίζα τοϋ δέντρου του.“Ομοια καί τώρα δέ θά βρή εμπρός 
του παρά δσο τόπο τοϋ χρειάζεται γιά νά ζαρώση, νά κλάψΤ| 
πίκρα για τή διάψευση των ονείρων καί ελπίδων του, ως που 
νά τον πάρη ό άξύπνητος ύπνος. Μπορεί κιόλας, εξαντλημένος 
από την προσπάθεια μά υπνωτισμένος από τον πόθο νά φτά- 
ση αυτό, πού πιστεύει πώς κάπου τον περιμένει, έτοιμος γιά 
τό τελευταίο διατακτικό βήμα, νά μείνη γιά πάντα μ’ αυτό 
καρφώνοντας γιά πάντα τό βλέμμα προς τό αντικείμενο των 
ελπίδων του.

_ "Αν ναί, ή αλήθεια πού θά λάμψη μέσα του, θά διώξη 
πλήθος τις μαύρες σκιές, ό πεζοπόρος θά νοιώση πώς κινείται 
πιο ελεύθερα. Θά εχη κάνη ένα μεγάλο πήδημα καί δρασκε- 
λωντας τό πιο μεγάλο κλαδί, πού τοϋ έφραζε τήν έξοδο, ανά
λαφρος σάν πεταλούδα, από τή χαρά της νίκης, θά πεταχτή 
όξω από τό σκοτεινό δάσος.

Οί θερμές αχτίδες τοΰ ήλιου νά, τον αγκαλιάζουν τώρα 
ολόκορμα. Τό μάτι του ελεύθερο μετράει τήν απόσταση καί ή 
σκέψη του γοργή ζώνει τώρα τό άπειρο. 'Ολόγυρά του πουθενά 
δεν ξεχωρίζει πια τό δάσος. Ούτε ίχνος. Τά σφιχταγκαλιασμένα 
κλαδια του, τά σουβλερά του αγκάθια—πόσες φορές σκοντά- 
φτοντας δέν ξαπλώθηκε σέ αγκαθερό στρώμα!—τά παιχνιδιά
ρικα φύλλα του, πού κροτάλιζαν μέ χίλιους άνεξιχνιάστους τρό
πους, καπνός καί χάθηκαν... ’Όνειρο κακό σέ βαρύν ύπνο ;

Τώρα*  παντού απλώνεται ό φεγγοφόλος ήλιος.“Ενας ήλιος, 
που δεν είναι τό «λαμπρόν άστρον τής ημέρας» μά ένα άλλο 
πιο λαμπρό και πιο φωτοβόλο, γιατί ξέρει πώς φωτίζει. 'Η 
αχτίδα του ξεκινάει, από τήν ψυχή τοΰ πεζοπόρου μας. Αυτό 
το άστρο είναι, πού σβήνει τό δάσος καί δείχνεται σέ δλη του 
τη λαμπρότητα. Τό τραγικό ταξίδι τελειώνει από τή στιγμή 
που ό άνθρωπός μας, αντί νά γυρεύη τό φως κοιτάζοντας 
σ“ χαμένος ψηλά, τό άνερευνήση στοχαστικά μέσα του. ’Από 
κει καί πέρα τό καράβι του θά διασχίση γαλάζιες θάλασσες. 
Θα τις ζηση, μα δε θά τις βάψη μέ τό αίμα του. Ούτε κλά
ματα,θακουσθούν πιά, ούτε βραχνοί καί κουρασμένοι στεναγμοί

’Εδώ τελειώνει τό παραμύθι, πού είναι τό παραμύθι μας. 
Μέσα σένα δάσος βρεθήκαμε δλοι μας. Θαμπό φώς απλωνόταν 
γύρω μας. "Ενα μακάριο φώς κρύβονταν κάπου μακρυα, πολύ 
μακρυά, έτσι νομίσαμε, καί μάς καλοΰσε μέ τή δική του γλώσ
σα. Πολλοί δέν τδνοιωσαν, πολλοί δέ θά τό νοιώσουν.Τά μα- 
τια τους, έξασθενημένα άπό τό θαμπό φώς δέν μπορούν να 
πιστέψουν, πώς μπορεί νά υπάρχει κάποιο άλλο μακάριο' όπως 
ή κουκουβάγια έχουν λεπτότατη τήν αίσθηση στο σκοτάδι 
καί κοροϊδεύουν δσους λένε, πώς πιστεύουν σέ άλλο φως Αυ
τούς αγκάθια δέν τούς τρύπησαν, κλαδιά δέν τούς εμπόδισαν, 
φύλλα δέν τούς έφεραν τήν αμφιβολία, πού γέννα ή ποικιλία. 
Κ’ έμειναν στ ή ρίζα τού δέντρου τους.

Οί πολλοί λοιπόν, οί άνθρωποι, δέν τό νοιώθουν. Ο άν
θρωπος δμως, ναί. Ξεκινά γυρεύοντάς το δξω άπό τό δάσος, 
κάπου μακρυά, δξω άπό τον εαυτό του, ως που.στό τέλος το 
άνακαλύπτει πολύ κοντά του. Τό’φερνε μαζί του, ήτανε μέσα 
του, τό φώς ήτανε αυτός ό ίδιος, μά σάν λύχνος, φώτιζε χω
ρίς’νά τό ξέρη. Ήταν δμοιος μέ τό φυσικό φώς.—Ή πορεία 
τον δίδαξε, πώς είναι πνευματικό φώς.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ
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All ΤΗΝ ΕΤΟΥΑΛ
ΣΤΟ Κ Α Ρ Τ IE A A Τ Ε Ν

Εκείνη τή νύχτα ή ομίχλη άκινητοΰσε σ’ δλα τά κενά τοϋ 
Η«ρισιου. Σκέπασε τούς μεγάλους κήπους, τά έρημα πάρκα, τις 
άδειες πλατείες, τις γυμνές δεντροστοιχίες τών λεωφόρων κ’ έκρυ
ψε στο γκρίζο χάος της, τό μυστήριο καί τό αίνιγμα δλων τών πα
ράξενων μορφών πού κυκλοφορούν τις μεταμεσονύχτιες ώρες 
στους μικρούς δρόμους. ’Έκανε τό θάνατό τους, ή τό έγκλημά 
τους πιο ωραία. Τίποτα δέν ήταν, δπως φαινότανε.
. , Τα φώτα μάταια αγωνίζονταν νά κυριαρχήσουν. Μέσα στήν 
ομίχλη που πύκνωνε, χάναν τή λάμψη τους, γίνονταν θαμπά σά 
να ησαν ψεύτικα. Καί τά μεγάλα σπίτια καί τ’ αυτοκίνητα’καί 
η πολιτεία μάς θύμιζαν τά παιχνίδια πού κάνουν μέ χαρτόνι 
τα παιδιά. Ή νύχτα είχε χαθή. Μπορούσε κανείς νά τήν ξε- 
χαση, αν δέν έβλεπε τήν αγωνία τών ηλεκτρικών, τις φωτεινές 
κραυγές πού σκορπούσαν οί πολύχρωμες ρεκλάμες στο βάθος 
της λεωφόρου. Έτσι ή Avenue des Champs-Elysees ήταν ενα 
κενό, πού μέσα του έπεφτε βαρειά ή ομίχλη, ένώ μακρυά κά
ποια αστρα σ ολα τά χρώματα άνατέλλανε καί κάποια πλοία 
φωτισμένα ακινητοΰσαν στήν άτέλειωτη γκρίζα θάλασσα. Καί 
τ αυτοκίνητα μοιαζαν σά νά πλέανε πολύ γλήγορα κιδταν στεκό
σουνα ακίνητος, νόμιζες, πώς καί σύ βρισκόσουν στήν ’ίδια κατά
σταση μ ολον αυτόν τον κόσμο, πόύ είχε γίνει διαφορετικός.

, Πριν από λίγο ή πλατεία τοΰ Θεάτρου ήταν μέσα στο φώς 
μέσα στα κύματα τών λευκών ώμων, στις ασύλληπτες λάμψεις 
των διάφορων ματιών, στις αθέατες ακτίνες τών αμέτρητων ονεί
ρων στις συγκρούσεις τών πόθων, πού σκορπούσαν προς δλες 

σαν στά καθίσματα τής πλατείας. Τά ξανθα μαλλια των Κυρτων 
μέσα στο φώς μάς θύμιζαν περιπλανήσεις σε χώρες βυθισμένες 
στον ήλιο. Καί κείνα τά μαύρα μαλλ.ά που λαμπανε και γυά
λιζαν, σκορπούσαν μιά φωτεινή σκιά, ήταν ή νύχτα που, μέσα 
της άνέτειλε ή σελήνη τών ξανθών μαλλιών. Οι τετραγω 
σκοτεινοί ώμοι τών Κυρίων δίναν μιάν έκφραση κυβιστική

Τό σύνολο τής πλατείας, τών θεωρείων, ακόμα καί τού 
έξώστη μέσα σ’ δλη του τήν ποικιλία, τήν αντίθεση του εσωτε
ρικού καί εξωτερικού κάθε θεατή, βρισκόταν σε ισορροπία εξ- 

ξεων καί σέ κάθε στιγμή εύρισκε τήν αρμονία της. Ολες αυτές 
οί νότες είχαν μιά δικαιολογία. , , ,

Στεκόμαστε όρθιοι άκουμπώντας σε μια κολονα πίσω «π 
τά θεωρεία τής πλατείας δπως δ κ. Τέστ κι ανοιγότανε στην 
δράσή μας ένα τρίγωνο μ’ δλα αυτά τά πρόσωπα που ζουσαν 
ελεύθερα αυτό πού είχαν μέσα τους. Πότε, ποτέ σταματούσαμε 
σέ κάτι μορφές χλωμές σάν φυματικές, κάποιων γυναικών με 
ελαφρά γαλανά μάτια καί νοιώθαμε τή φρίκη του θανατου που 
πλανιέται στά έρημικά Σανατόρια. ’Άλλοτε σκλαβωνόμαστε απ 
τήν άνοιξη ενός χαμόγελου καί τά μάτια μας γέμιζαν ήλιο. Και 
ζητούσαμε νά κάνουμε μίαν άνθρώπινη γεωμετρία, όπως κοιτά
ζαμε δλες αυτές τις πλάγιες καί ευθείες γραμμές των εατων, 
δπως νοιώθαμε δλες τις άκτϊνες τής σκέψης, ή της ψυχής να 
μακραίνουν μέσα στήν αίθουσα.

"Οταν ή σκη^ή άνοιγε αυτό τό σύνολο άλλαζε ξαφνικα τροπο 
ζωής τρόπο σκέψης. Αισθανότανε διαφορετικά. Έπαυε νά είναι 
αύτό’πού ήταν. Γινότανε κάτι διαφορετικό. 'Όλα τά ματια, που 
ενεργούσαν κατά δικό τους τρόπο τό καθένα, σέ μια στιγμή 
σταμάτησαν μαζί καί καρφώθηκαν στο ’ίδιο σημείο. Σα να τα 
διεύθυνε μιά αόρατη δύναμη. “Ολες αυτές οί υπάρξεις, οι παρα- 
δομένες ή κάθε μιά στον κόσμο της, μετατοπίσθηκαν τώρα στη 
σκηνή κ’ έγιναν ένα, ωσάν νά ήσαν ένας άνθρωπος, που αφη
νότανε μ’ δλες τις αισθήσεις του σ’ αυτό τό γεγονος που τον
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κατακτούσε. ’Έτσι ή αίθουσα μεταφερότανε στή σκηνή κ’ ήταν 
σάν ά'δεια άπ τούς θεατές πού τήν πλημμύριζαν. Αυτά συμβαί- 
ναν τήν πρώτη στιγμή γιά ν’ άρχίση πάλι σέ λίγο δ καθένας 
ν’ αποχωρίζεται από τό σύνολο και νά μένη δ θεατής πού βλέπει 
καί αισθάνεται κατά τό δικό του τρόπο.

Ή πλατεία τώρα σκόρπισε μέσα στο Παρίσι. Πήρε τή θέση 
της σ’ ένα λεωφορείο, στο μετρό, ή χάθηκε στούς αμέτρητους 
δρόμους. Ή πολιτεία, δπως ήταν σκεπασμένη μέ τήν δμίχλη, 
γινότανε μιά άλλη σκηνή θεάτρου μέ τόσους ήρωες ζωντανούς, 
μέ τόσους θεατάς πού συγκινοΰνται, ή μένουν αδιάφοροι.

Πηγαίναμε άπ τήν’Ετουάλ στο Καρτιέ Αατέν. Περπατούσαμε 
στή μεγάλη λεωφόρο. Στή σκέψη μας χοροπηδούσαν χίλιες υποθέ
σεις. Ξαναζούσε κατά ένα τρόπο διαφορετικό ή πλατεία μέσα 
στά μάτια μας. Τ’ αυτοκίνητα τρέχανε, μά δέν άκουγόνταν. Τά 
κόκκινα φώτα σέ κάθε είσοδο τοΰ μετρό κόβαν απότομα τήν γκρί
ζα μονοτονία. Κάποιοι άνθρωποι τυλιγμένοι στήν δμίχλη γλυ- 
στρούσαν δίπλα μας.

Αυτή ή άσκοπη περιπλάνηση σοϋ επιτρέπει νά κυκλοφορής 
ελεύθερα στον εαυτό σου και νά βρίσκεσαι σέ μιά τέλεια ψυ
χική επαφή μ’ δλα τά πράματα. Έτσι καταλαβαίνεις καλύτερα 
τον εαυτό σου και τούς άλλους. Σέ μιά στιγμή νοιώθεις 
τόσο καθαρά τή σιωπή τών δέντρων τών λεωφόρων. Δίνεις στο 
κάθε τι τό περιεχόμενο πού σοΰ αρέσει. ’Έχεις κάθε ευκαιρία 
γιά διανοητικές ακροβασίες. Υπάρχουν αύτές τις ώρες τόσες 
πιθανότητες μέσα στά δάκρυα ενός εγκαταλειμμένου πλάσματος 
νά άνακαλύψης τό Θεό σου, νά προσκρούσης στο απρόοπτο καί 
τό εξαιρετικό καί νά δώσης στήν ψυχή σου μιά μοναδική συγ
κίνηση. "Ενας ήσκιος μπορεί νά πέση επάνω της, πού θά τήν 
συντροφεύει έπειτα αδιάκοπα.

Ή λεωφόρος, νομίζαμε, δτι δέ θά τελείωνε ποτέ. Θελή
σαμε κάπου νά καθήσουμε, μά ή νύχτα ήταν πολύ ψυχρή. Στούς 
βρεγμένους μπάγκους, δπως κατεβαίναμε σιωπηλοί, προσκρούαμε 
στο μονόλογο ενός ανθρώπου, πού καθότανε ακίνητος, στον ύπνο 

ενός άλλου, πού ήταν βαθύς, δπως δ θάνατος, ή ακόμα στήν 
ευτυχία δυο ερωτευμένων, πού είχαν ξεχασθή κάτω από ένα 
δέντρο καί νόμιζαν, δτι δέν υπάρχει τίποτε άλλο άπ’ τον εαυτό 
τους. Μέσα στήν ατμόσφαιρα νοιώθαμε καλά τήν αναπνοή τού 
Παρισιού, μιά αναπνοή ανθρώπων πού κοιμούνται ήσυχα, πού 
πεθαίνουν στή δυστυχία, πού αγρυπνούν μέσα στον πόνο, πού 
σκοτώνουνται μόνοι, πού ψυχορραγούν σ’ δλα τά νοσοκομεία, 
ανθρώπων πού χαίρουνται μέσα στήν αγάπη, ή τήν ευτυχία πού 
τούς βρήκε. Πόσες εικόνες δέν έφθαναν, ως τή σκέψη μας! Ή 
Concorde είχε λίγη κίνηση καί τό Λούβρο ήταν μέσα στήν 
δμίχλη ένας δγκος ακαθόριστος. Ό Σηκουάνας προδινότανε άπ 
τις φωτισμένες γέφυρες, πού ενώνανε τις όχθες του. Καθώς περ
νούσαμε μιά άπ’ αύτές τις γέφυρες, σταθήκαμε, δπως πάντα, 
μετέωροι σάν στο κενό καί κοιτάζαμε τον ποταμό, πού κυλούσε 
σιωπηλός τό Παρίσι, πού ή άναπνοή του γινότανε βαρειά τις 
μεταμεσονύχτιες αυτές ώρες. Στήν άριστερή όχθη στήν πλατεία 
St. Michel χωριστήκαμε.

Προχωρούσα μόνος στις προκυμαίες τού Σηκουάνα. Βρισκό
μουνα στο Καρτιέ Αατέν. Καθώς άνέβαινα τή rue Monge, άπό 
ένα στενό δρόμο ερχότανε μιά νέα γυναίκα, δπως συνέλαβα τή 
μορφή της κάτω άπ τό φώς τοΰ φαναριού. Κάπου παίζαν κά
ποια άκορντεόν καί γέμιζαν τούς άδειους δρόμους. Σ’ ένα κα
φενείο όρθιοι μέσα στούς καπνούς έπιναν καί θορυβούσαν 
πολλοί άνθρωποι άπό κείνους πού δέν έχουν κανένα επάγγελμα. 
"Ενας άστυφύλακας περπατούσε στο πεζοδρόμιο καί κοίταζε άπ’ 
τά τζάμια όλους αυτούς τούς άνθρώπους πού τρέφαν σέ κάθε 
στιγμή καί κάποιο έγκλημα. ΤΙ νέα γυναίκα ερχότανε προς τό 
μέρος μου. Μόλις πλησίασε ένα άρωμα λεπτό κυριάρχησε στήν 
άτμόσφαιρά της. Ήταν βυθισμένη σέ μιά σιωπηλή θλίψη, πού 
πλημμύριζε τή νύχτα καί σού μιλούσε άπ’ ευθείας στήν ψυχή. 
Ή συνάντηση τοΰ πόνου μέσα στούς άδειους δρόμους, όταν 
παραδινόμαστε σ’ αυτό τό χάος καί τήν άοριστία τής εσωτερι
κής μας μουσικής καί άναζητάμε μιά στιγμή νά συναντήσουμε 
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rd ά'λλο πού βρίσκεται έξω από μάς καί νά to ολοκληρώσουμε 
μέσα μας, μάς πλημμυρίζει από αγάπη. Τά ακορντεόν δέ σώ- 
παιναν στους στενούς δρόμους. Οί άνθρωποι στο άντικρυνό κα
φενείο έπιναν. Πολλοί δέ μιλούσαν. Οι όψεις τών παλιών σπι- 
τιών είχαν μιάν αγωνία γηρατειών. Τά γυμνά δέντρα ριγούσαν 
μέσα στή νύχτα. 'Υπήρχε κάτι τό παγερό καί πένθιμο στήν 
ατμόσφαιρα. Νόμιζες, πώς βρισκόσουνα στή σάλα κάποιου νο
σοκομείου, όπου κάποιοι άνθρωποι ψυχορραγούσαν μέσα στούς 
κάτασπρους τοίχους της. Ήταν πολύ παρούσα ή αγωνία τής 
ανθρώπινης ψυχής. Καί τά θλιμμένα μάτια τής νέας γυναίκας 
καί κείνο τό σβησμένο της χαμόγελο καί τά θαμπά φώτα τών 
φαναριών κι αυτοί πού έπιναν γιά νά ξεχάσουν καί τά ακορ
ντεόν, πού δέν έπαυαν καί ή ομίχλη πού γινότανε πιο πυκνή, 
φέρναν στήν ψυχή ασφυξία. Γιατί, Θεέ μου, νά μή μπορεί νά 
κλείσουν όλα αυτά τά μάτια στή γαλήνη τού ύπνου; “Ενας με
θυσμένος βγήκε άπ τό καφενείο καί προχώρησε προς τό Ση
κουάνα. Χάθηκε μέσα στή νύχτα τής ομίχλης σέρνοντας μαζί του 
τήν ανθρώπινη δυστυχία πού δέ θά τελειώση ποτέ. Παντού 
υπήρχε ή φρίκη τοΰ θανάτου, όλων αυτών τών θανάτων, πού 
απασχολούν τήν αστυνομία. Θεέ μου, πώς μπορεί νά σώσει κανείς 
τήν ψυχή ενός ανθρώπου;....

Στο Καρτιέ Λατέν ή νύχτα δέν ήταν ίδια μέ κείνη τοΰ 
Έτουάλ.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ

Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
('Απόσπασμα. από μι,άν όμ,ίλία)

Μιά καινούργια σοφία προσπαθεί στήν τραγωδία τοΰ Ευ
ριπίδη νά εκφραστή μέ τον ηρωικό κόσμο. Τό κατορθώνει ;

Καί οί παλαιότεροι ποιητές χρησιμοποιούν τήν ηρωικέ] πα
ράδοση σάν όργανο τής δικής των σοφίας, καθένας τους ζητάει 
νά τής δάιση καινούργιο νόημα σύμφωνα μέ τό δικό του κόσμο. 
"Ομως σ’αυτούς ή παράδοση, δσο κι’ αν άλλάζη κάθε φορά πνευ
ματικό περιεχόμενο, μένει πάντοτε μιά άξΙα Φετική. Τήν ανθρώ
πινη πρόοδο, καλύτερα, τ’ ανθρώπινα ιδανικά τά οΐκειοποιοΰνται 
αμέσως οί θεοί καί οί ήρωες τής παράδοσης, κ’ έτσι κατορθώ
νουν νά στέκουν πάντα πιο ψηλά από τό θνητό. 'Ο ποιητής ε
ξακολουθεί νά πιστεύη σέ θεούς καί σέ ήρωες καί ξαναπλάθον- 
τάςτους μέσα του μπορεί καί πάλι νά τούς προβάλη σάν πρότυπο 
ζωής. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατορθώνει ή παράδοση νά διατηρή 
μιάν υπέρτατη πνευματική αξία.

"Ομως στήν εποχή τού Ευριπίδη τό κύρος τής παράδοσης 
έχει κλονιστή, ό ποιητής δέν πιστεύει πιά στούς θεούς της καί 
στούς ήρωες της, δέ βλέπει τις πράξεις των όίξιες νά προβληθούν 
σάν ίερό παράδειγμα σέ μιά προχωρημένη ανθρώπινη γενιά, δ
πως ή δική του, δέν μπορεί πιά νά κλείση μέσα σ’αυτές τά δι
κά του ιδανικά, δπως έκαμε δ "Ομηρος, δ Πίνδαρος, ό Αισχύλος. 
"Ο,τι θέλει νά έκφράση δέ χωράει πιά μέσα στά όρια τού ήρωι- 
κοΰ κόσμου, δ κόσμος.· τών παραδόσεων είναι ένα σκεύος ανίκα
νο νά περιλάβη τήν καινούργια σοφία. Ό ποιητής γιά νά πα- 
ρουσιάση τήν πίστη του είναι υποχρεωμένος νά χτυπήση αυτούς, 
πού είναι στο έργο του μέσα οί φορείς της, τούς θεούς καί τούς 
ήρωες τών τραγωδιών του, μιά άκρότατη δυσαρμονία, πού δέν 
μπορεί πιά νά ίκανοποιήση ού'τε τον ποιητή ούτε τούς ακροα
τές του.

Καί δ Ευριπίδης μέ τό έργο του δέν εξυπηρετεί καλλιτεχνι
κούς σκοπούς μόνο, ζητάει κι’ αυτός νά μορφάιση τό έθνος του, 
είναι κι’ αυτός σοφός, δσο κι’ δ Πίνδαρος. Μά ή σοφία είναι 
τώρα πιά μιά έννοια λογική, όχι ηθική, δπως άλλοτε.'Ο ποιητής, 
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πού θέλει νά κηρύξη τό νέο ευαγγέλιο, καθώς είναι υποχρεω
μένος πάντα να χρησιμοποίηση τήν ήρωική παράδοση, ένα κό
σμο,πού δεν μπορεί πια νά τον έμψυχώση μέ τήν πίστη του, εξα
ναγκάζεται σ’έναν συμβιβασμό : δεν είναι πιά τά έργα τών ή- 
ρώων πού επαληθεύουν τό κήρυγμα τό νέο, αλλά τά λόγια των. 
Τό μορφωτικό μέρος τής παράδοσης φεύγει από τήν ηρωικά 
πράξη και μετατίθεται στή σκέψη, στά γνωμικά, πού βγαίνουν 
από τά στόματα τών ήρώων, μά πού κάθε ά'λλο παρά ήρωικιά 
είναι καί πού κύριο σκοπό έχουν νά προσβάλουν τό έργο τό ηρωι
κό. Οί ήρωες τοΰ Ευριπίδη ζοϋν μέσα σέ μιάν έντονώτατη αντί
φαση λόγων καί πράξεων.

Στή φύση τοΰ ηρωικού κόσμου ανήκει νά εκδηλώνεται στήν 
πράξη, στήν ενέργεια. Τής σκέψης ήρωες δέν υπάρχουν σέ μιά 
πραγματικά ήρωική εποχή, υπάρχουν μόνο τής πράξης ήρωες. 
Ωστόσο δέν είναι τυχαίο, δτι τοΰ Ευριπίδη τον ηρωικό κόσμο 
τον βαραίνει τόσο ή σκέψη. Ό μύθος δέν μορφώνει πιά, αλλά 
ή φιλοσοφία. Ό ποιητής σάν δδηγητής, σά μορφωτής τοΰ έθνους 
του παραχωρεί τή θέση του στό φιλόσοφο. Ό Ευριπίδης στέκει 
στή μέση, ποιητής καί φιλόσοφος. Ύστερα από λίγα χρόνια ένας 
μεγάλος ποιητής, ό Πλάτων, θά κάψη τις τραγωδίες του καί 
θ’ άφιερωθή στή φιλοσοφία. ’Από τήν πολιτεία του θά διώξη 
τήν ποίηση.

Ή μυθική σκέψη έχει πιά ξεπεραστή, ή λογική σκέψη είναι 
τώρα, πού παίρνει νά λύση τό πρόβλημα τής ζωής. Ή ήρωική 
παράδοση σάν αξία πνευματική δέν υπάρχει πιά, δέν έχει μορ
φωτική δύναμη, δέν έχει ψυχή. Ή ιωνική επιστήμη, πού σέ 
περασμένους αιώνες είχε καταστρέψει τον κόσμο τής ποίησης στήν 
’Ιωνία, συμπληρώνει τώρα τό έργο τη; στήν ’Αθήνα. Ή παρά
δοση πεθαίνει, οχι γιατί οί ιστορίες οί παλιές μέ τήν τόση χρή
ση των τρίφτηκαν κι’ έφθάρηκαν, όπως είπαν, αλλά γιατί δέν 
αντέχουν ν’ αφομοιώσουν τήν ιωνική σοφιστική σκέψη.

I. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ

ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑΤΑ 
ι

Πάνε τώρα χρόνια εξήντα τουλάχιστο’ Ήταν ή εποχή, πού 
κάτω άπό τήν επίδραση τοΰ έπιστημονικισμοΰ είχε έπιζητηθή 
τό πιο στενόκαρδο άντίκρυσμα τής ζωής! Κοντά στις άλλες μορ
φές τής ζωής καί ή Τέχνη τότε έσπευσε νά πάρη τό πρίσμα 
τής νέας κοσμοθεωρίας καί νά κοιτάξη τον κόσμο. Καί ή τέχνη, 
ρεαλιατική τώρα, δέν έκφραζε πιά, δπως ή ρομαντική πρωτύ
τερα, τάσύλληπτα όνειρα καί τάπροσδιόριστα πάθη τής ψυχής. 
Προσπαθούσε άπό τούς άνθρώπους νά πλάση τύπους—δηλ. κά
τι σάν σχηματοποίηση λογική (μεταφερμένη στή λογοτεχνία) τής 
άνθρωπίνης ζωής, πού αιώνια ξεφεύγει καί άρνιέται νά μάς δο- 
θή κι άκόμα άπ τή «διαγωγή» νά πλάση χαρκτήρες. Ό άκρος 
μάλιστα ρεαλισμός, ό νατουραλισμός, άντί τών χαρακτήρων με
λετούσε τις Ιδιοσυγκρασίες, σά νά ’ταν ή Τέχνη κεφάλαιο τής 
Φυσιολογίας. ’Έτσι ή καθόλου στάση τοΰ ρεαλισμού πρέπει νά 
έρμηνευθή σάν ένα κυνήγημα τοΰ χειροπιαστού καί τοΰ στατικού.

Μά οί υπερβολές τοΰ ρεαλισμού στήν τέχνη καί τής έπιστη- 
μοκρατίας στή διανόηση προκάλεσαν νωρίς αντίδραση σοβαρή. 
Ό Bergson άποφαίνεται, πώς δέν είναι ή επιστήμη, μά ή ά- 
γνωστική δύναμη τής ένοράσεως, πού άποκαλύπτει τήν άληθινή 
φύση τών πραγμάτων.Ό James μέ τον Πραγματισμό του καί ο 
Schiller μέ τον ούμανισμό,δ Dilthey μέ τή νέα του γνωσιολο
γία πολέμησαν τις έννοιες τής βεβαιότητας καί σταθερότητας, 
τον επιστημονισμό, τό λογικισμό. 'Ο Γάλλος τεχνοκρίτη; Bru- 
netifere φτάνοντας στά άκρα τής άρνήσεως κήρυξε τότετή χρεω- 
κοπία τής επιστήμης κ’ έμπασε τήν υποκειμενική κριτική στά 
έργα τής τέχνης.
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2.
Άπό τά παντοϊα αντιεπιστημονικά σπέρματα γεννιέται 

μιά νέα διαίρεση των πνευμάτων : δέ ζητιέται πιά νά δια
γραφή ή Αλήθεια σάν πραγματικότητα στατική, αλλά ρέουσα. 
Δέν επιδιώκεται ή σχηματική παράσταση των εκδηλώσεων τής 
ζωής μέ τόπους και χαρακτήρες. Αντιτάσσεται, δτι εκείνο, πού 
είναι τό φαινόμενο στη ζωή, δέν μπορεί νά ’χη κΰρος άλλο πα
ρά αυτό, πού τοΰ δίνει ή άτομικότητά μας, πιο στενά: ή διά
θεση] τής στιγμής τοΰ Έγώ μας. Τό αντικείμενο έτσι ύποτάζεται 
στο υποκείμενο, μέ μέσο τό όποιο και γιά τό όποιον υπάρχουν 
τά πάντα. Ή τέχνη γίνεται υποκειμενική και στενώτερα: έξπρεσ- 
σιονιστική.

Ό έξπρεσσιονιστής λογοτέχνης δέν αντανακλά στο έργο του, 
δπως ό ρεαλιστής, τήν έμβιωμένη απ’ αυτόν εξωτερική πραγμα
τικότητα, στήν όποια νά δίνη μορφή αιτιοκρατική ή στατική 
γιά νά τή συλλάβη" προβάλλει, τούναντίο, τή δική του άστατη 
πραγματικότητα στά έξω και ντύνει τή ζωή καί τή φύση μέ τή 
δική του ιδιότυπη ψυχή.

Μέ τέτοιες προϋποθέσεις τό έργο τέχνης δέν μπορεί πιά 
νά έχη τήν ακαδημαϊκή λογικότητα καί τό στενό φορμαλισμό 
καί τή συνέπεια. Τό έργο τέχνης δέν μπορεί νά έχη πιά φόρμα 
δική του. Θά πάρη τή φόρμα, τή ρευστή μάλιστα φόρμα τής 
ψυχής τοΰ καλλιτέχνη. Ή τέχνη έτσι γίνεται μιά ενόραση τής 
εσωτερικής ζωής, πού κυλά καί μιά έκφραση (expression).

3.
Ή τέχνη γίνεται εκφραστική, δ'χι Αναλυτική όμως. Γιατί 

ένα roman d’analyse π. χ. είναι πολύ άλλο πράγμα παρά ένα 
έξπρεσσιονιστικό κι αν ακόμα είναι βέβαιο, πώς καί στίς δυο 
περιστάσεις πρόκειται γιά σοντάρισμα στήν ανθρώπινη ψυχή. 
Καί εξηγούμαι.

Στο roman d’analyse υπάρχει πάντα ή φόρμα δηλ. ή 
πλαισίωση, μέσα στήν όποια κινείται τό έργο τοπικά καί χρονι
κά κι ακόμα μιά επικράτηση τής τυπικής λογικής, ένα λογικό 

οικοδόμημα περισσσότερο ή λιγώτερο ολοκληρωμένο—ενώ σ’ένα 
έξπρεσσιονιστικό έργο ό συγγραφέας,ελεύθερος άπό κάθε μορφικό 
δεσμό, προβάλλει τήν ωραία ακαταστασία τής σκέψης του, πού 
ρέει ασταμάτητα. "Ενα έργο τέτοιο δέν έχει ού'τε αρχή ούτε τέ
λος, είναι ένα ρεΰμα πού κυλά, μιά ροή τής συνειδήσεως καί 
μιά ροή τής πλασμένης άπ τή συνείδησή του εξωτερικής πρα
γματικότητας.

Μέσα σέ μιά τέτοια έξπρεσιονιστική ατμόσφαιρα γεννήθηκε 
τό έργο τοΰ Gide, τοΰ Werfel, τοΰ Whitman, τοΰ Claudel, τοΰ 
James Joyce.

«Μισώ τά μέρη» λέει ό Gide «δπου ό άνθρωπος βρίσκει 
μιάν ανάπαυση, τούς δεσμούς, πού διαρκούν, τήν έμμονή στήν 
ίδια ιδέα». Καί άλλου : «Πρέπει νά είναι κανείς χωρίς Νόμο 
γιά ν’ άκούση τούς νέους Νόμους, ώ άπελευθέρωση, ώ ελευθε
ρία ! » Ό Gide άρνιέται, δτι υπάρχει κάτι. Φοβάται νά σταμα- 
τήση στο ώρισμένο. Φωνάζει, πώς πρέπει ν’άγωνιζόμαστε πάντα 
γιά νά συλλάβουμε τό άσύλληπτο, τήν εσωτερική μας πραγμα
τικότητα. Ή ζωή γι’ αυτόν είναι μιά άγωνιώδικη προσπάθεια 
άσταμάτητη. Μιά προσπάθεια εσωτερική. Κοιτάζει μέσα του καί 
προσπαθεί νά βρή. Κάνει ενδοσκόπηση. Γι’ αυτό στά έργα του 
βρίσκουμε τον εσωτερικό μονόλογο ή διάλογο.

4.
'Ο έσωτερικδς μονόλογος είναι κάτι άλλο άπό τον ψυχο

λογικό μονόλογο τοΰ Dostojevski καί τό δραματικό τοϋ Brow
ning, οί όποιοι δέν ε’ικονίζουν άπλ ι τή ροή τής σκέψεως στο 
στάδιο τοΰ σχηματϊσμοΰ της, μά καί εξηγούν πώς μιά σκέψη 
βγαίνει άπό τήν άλλη.

'Ο μονόλογος τοΰ James Joyce ειδικά πήρε τό δνομα 
έσωτερικδς. Απλώνεται σ’ δλο τό έργο. Είναι ένα καθρέφτι- 
σμα τοΰ υποσυνειδήτου. Προσπαθεί νά έκφράση τή σκέψη στο 
στάδιο τής οΐκοδομήσεως, προτοΰ μπή σέ σχέδιο, προτού γίνη 
λογική. Είναι μιά άπό τήν πηγή έκφραση τοΰ έσωτερικοΰ κόσμου.

Ό εσωτερικός μονόλογος έγγίζει τήν πεμπτουσία τής ποιή- 
σεως, γιατί καί ή ποίηση είναι εκδήλωση τοΰ υποσυνειδήτου. 
Άπό τήν άποψη αυτή μπορούμε νά πούμε, πώς έμπασε στήν 
πεζογραφία τήν ποίηση.

(Συνέχεια)
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ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΠΑΙΑΝ IX
[Τήν άνοιξη τοΰ 463 έγινε μιά έκλειψη τοΰ ήλιου σχεδόν ολική. 

Πριν άπό εκατόν είκοσιδύο ολόκληρα χρόνια, τό 585, ό Θαλής στήν 
’Ιωνία είχε προβλέψει μιαν δμοιαν έκλειψη· και τήν εποχή τοΰ Πιν
δάρου δέ θ’ ανησύχησαν οί ’Ίωνες. Μά γιά τον Πίνδαρο μιά φυσική 
έξήγηση τοΰ φαινομένου είναι αδύνατη, ή έκλειψη πρέπει νά είναι τό 
θεϊκό προμήνυμα μιας βαρείας συμφοράς. Ό ποιητής γράφει ένα ποίη
μα, πού ψάλλεται σέ μιά λιτανεία στούς θεούς γιά ν’ άποτρέψη τό 
κακό τουλάχιστο άπό τή Θήβα, τήν πατρίδα του.]

Άπόσπ. 1

’Αχτίδα τοΰ ήλιου, τών ματιών μάννα, μακρόθωρη, 
τι μελετάς και στήν ήμερα μέσα, υπέρτατο άστρο, σβειέσαι; 
’Ανήμπορη τοΰ ανθρώπου ή δύναμη και τής σοφίας έφά- 

[νηκαν 
οί δρόμοι, ευθύς σέ μονοπάτι σκοτεινόν έσύ ώς πλανήθης. 
Καινούργια νά μας φέρης συφορά λογειέσαι;
*Όχι! Έσύ σάν άλογο πού όρμάς γοργή, ξορκίζω σε 
τό θεϊκό πού φτάνει γιά όλους σημάδι, ώ αχτίδα θεία, 
στρέψε το γιά τή Θήβα, κάνε το ευλογία.

Άπόσπ. 2

Πολέμου φέρνεις τάχα μήνυμα; ή τοΰ καρπού φθορά; 
μή χιόνι άλόγιαστα βαρύ; καταραμένη μήπως στάση; 
μήπως θ’ άδειάση ή θάλασσα στον κάμπο; μή παγώση 

[ή ϊή; 
μή καλοκαίρι φτάση νοτερό κι όλο βροχές κακές; 
Μήπως τή γη νά κατακλύσης θές
Και μιά γενιά καινούργια ανθρώπινη νά πλάσης;
Γιά δ,τι θά πάθω αντάμα μέ όλους δέ θρηνώ καθόλου.

(Μεταφραστική δοκιμή) I. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣ

[KATHERINE MANSFIELD Άγγλίδα διηγηματογράφος. Ή Μ. ζήτησε νά 
περιγράψη μέ άπλότρόπο τήν περιπλοκή τής ζωής καί άπέφυγε νά τής 
δώση μιά εμφάνιση θεληματικά θεατρική ή σχηματική: δέν άρέσκεται 
νά βάζη τά πράγματα σέ θέση καθωρισμένη άπό τά πριν—Τό κάθε έργο 
της πού αληθινά ούτε άρχίζει ούιε τελειώνει, είναι απλά—συγκινητικά 
άπλά—ένα κομμάτι ζωής. Δέν είμαστε βέβαιοι γιά τίποτε, πού θ’ άκο- 
λουθήση σέ κάθε σιιγμή στο έργο της, δπως δέν είμαστε βέβαιοι γιά τό 
καθετί πού μέλλει νά’ρθη, στή ζωή. Ή τεχνική αυτή τής αβεβαιότη
τας, πού διέπει τό έργο της είναι—άν καί φαίνεται στούς απλοϊκούς άν- 
θρώπους εύκολη—ή πιό δύσκολη νά τήν πετύχη κανείς.

Ή Μ. δέν είναι ούτε αίσιόδοξη ούτε άπαισιόδοξη άντίκρυ στή ζωή, 
γιατί δέν τήν παίρνει σάν ένα κάτι, πού έγινε. Δέν έχει «αποφασίσει» 
νά πάρη καμμιά θέση στο καθετί τής ζωής. eH Μ. άνακαλύπτει κάθε 
σιιγμή τή ζωή καί μάς τήν παρουσιάζει. Αυτό κάνει. Θεωρεί τή ζωή 
σάν ένα μυστήριο, πού μάς άποκαλύπτεται σιγά σιγά. Ή Μ. άπό τήν 
άρνηση τοΰ ώρισμένου, τό φανερό έξπρεσσιονιστικό της σκαλοπάτι, με
ταπήδησε στό μυστικισμό]. Π. ΣΠΑΝΔ.

KATHERINE MANSFIELD—(1888 - 1923).

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
Μ’ δλα τά τριάντα χρόνια της, ήταν ακόμα στιγμές σάν κ’ 

αυτή, πού ή Μπέρθα Γιάγκ ένοιωθε τήν επιθυμία νά τρέξη, 
άντίς νά περπατήση, νά χοροπηδήση σ’ δλο τό πεζοδρόμιο άπό 
τή μιά ώς τήν άλλην άκρη, νά παίξη τό στεφάνι, νά πετάξη κάτι 
στον αέρα και νά τό ξαναπιάση, ή νά στέκη ακίνητη και νά 
γελάη.,.έτσι χωρίς κανένα λόγο.

Τι δέν μπορείς νά κάνης σάν πατήσης τά τριάντα, δταν 
γυρνώντας τή γωνιά τοΰ δρόμου σου νοιώθεις ξάφνου νά σέ 
πλημμυρίζη ή αίσθηση τής ευδαιμονίας, τής απόλυτης αυτής 
ευδαιμονίας; ’Έτσι σάν ξάφνου νά έχης καταπιή έν αστραφτερόν 
κομμάτι άπό τον άργοπορημένο μεταμεσηβρινό ήλιο πού εξα
κολουθεί νά στέλνη τις άκτινοβόλες δέσμες του σέ κάθε μέλος 
τοΰ είναι σου, σέ κάθε δάχτυλό σου, ως μεσ’ στό δάχτυλο τοΰ 
ποδιοΰ σου....
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Δέν υπάρχει τάχα άλλος τρόπος, νά τό ποΰμε αλλιώς παρά 
«μέθη κι ακαταστασία»; Πόσον δ πολιτισμός είναι ηλίθιος! 
Γιατί νά δεχτούμε ένα σώμα έτσι μονάχα γιά νά τό κρατούμε 
κλεισμένο μέσα σέ μιά θήκη, σάν ένα παλιό βιολί;

—Όχι, αυτή ή σύγκριση μέ τό βιολί δέν εΐνε ακριβώς αυτό 
που.....σκέφθηκε. Ένώ βιαστικά ανέβαινε τή σκάλα κ’ έψαχνε
τή σάκκα της ζητώντας τό κλειδί. Ήταν μιά συνήθεια νά τό 
ξεχνάη κ’ υστέρα γυρεύοντάς το κουνούσε τό γραμματοκιβώτιο.— 
Δέν εΐνε αυτό πού Θέλω νά πώ, γιατί Ευχαριστώ Μαίρεϊ—πέ
ρασε στο χώλ.—Έπέστρεψε ή Νάρς;

—’Όχι, κυρία.
—’Έφεραν τά φρούτα;
—Μάλιστα κυρία, δλα εΐν’ εδώ.
—Φέρε μου σέ παρακαλώ τά φρούτα στήν τραπεζαρία, 

θέλω νά τά σιάξω πριν ανέβω.
Στή δροσερή τραπεζαρία είχε σκοτεινιάσει. Μ’ δλα ταύτα 

ή Μπέρθα Γιάγκ έβγαλε τό μαντώ της. Δέν μπορούσε ούτε μιά 
στιγμή πιά νά τό ύποφέρη επάνω της, κι’ αμέσως α’ιστάνθηκε 
ένα ψυχρό αέρα στά γυμνά της μπράτσα.

Μά μέσα της, στο στήθος της, παντού, ένοιωθε ακόμα 
αυτό τό καφτερό, τό λαμπερό κομμάτι, πού σάν από ένα πίδακα 
πετιώνταν ή βροχή τών μικρών σπινθήρων. Μόλις τολμούσε ν’ 
άναπνεΰση από φόβο μήπως τήν ξαναφουντώση.'Ωστόσο άνάπνεε 
βαθειά. Μόλις τολμούσε νά κοιτάξη στον κατάψυχρο καθρέφτη, 
κι ωστόσο κοιτούσε πώς πλαισίωνε μιά γυναίκα πού ακτινο
βολούσε μέ τά χαμογελαστά της χείλια, τά χείλια πού σιγότρε. 
μαν, μέ τά σκοτεινά της μεγάλα μάτια, τά μάτια πού θά’λεγες, 
άκούν, πού περιμένουν κάτι τό θείο νά γίνη, πού ήξερε πώς 
πρέπει τό κάτι αυτό νά γίνη...άφεύκτως.

Ή Μαίρεϊ έφερε τά φρούτα μέσα σ’ ένα δίσκο μαζί μ’ ένα 
κρυστάλλινο ποτήρι κ’ ένα πιάτο μπλέ, πολύ κομψό, πού άφηνε 
περίεργες ανταύγειες, σά νά είχε βουτηχτή μέσα σέ γάλα.

—Θέλετε ν’ ανάψω κυρία;
—’Όχι ευχαριστώ, βλέπω πολύ καλά.

'Υπήρχαν μανταρίνια καί μήλα μ’ ένα χρώμα ρόζ στό φραίζ, 
αχλάδια κίτρινα, απαλά θαρρείς σά μετάξι, άσπρα σταφύλια μ’ 
εν’ ασημένιο χνούδι, κ’ ένα χοντρό τσάμπουρο καταπόρφυρα 
σταφύλια.

Αυτό τό είχε αγοράσει μόνο και μόνο γιά νά ταιριάση μέ 
τό καινούργιο χαλί τής τραπεζαρίας. Κι αλήθεια’ έδιν’ ένα 
τέτοιον τόνο, θά πής εξεζητημένο καί παράλογο μά μιά φορά 
αυτός ήταν δ λόγος πού τό πήρε. "Οταν τό αγόραζε έκαμνε τή 
σκέψη «πρέπει νά έχω καταπόρφυρα σταφύλια γιά νά φέρω τό 
χαλί επάνω στό τραπέζι!» Καί τήν ίδια στιγμή αυτό τής φάνηκε 
λογικώτατο.

"Οταν πιά κατάφερε νά φτιάξη δυο ωραίες δλοστρόγγυλες 
κι αστραφτερές πυραμίδες, έκανε ένα δυο βήματα προς τά πίσω, 
θωριόντας τα πώς φάνταζαν’ κι’ αληθινά φάνταζαν τόσο περίερ
γα....Γιατί τό σκοτεινό τραπέζι ήταν σά νά γινόντανε τό ένα μέσα 
στό μισόφωτο, τό γυάλινο ποτήρι καί τό μπλέ πιάτο σά νά στέ
κονταν στον αέρα. Καί καθώς τώρα τό’βλεπε καί τό σκεπτόντανε 
τής φάνηκε σά μιά ανείπωτη δμορφιά....’Άρχισε νά γελάει.

—’Όχι, δχι, γίνομαι νευρική. Παίρνοντας ύστερα τό σάκκο 
της πετάχτηκε ώς τό δωμάτιο τής Νάρς.

ι ** *
Ή Νάρς κάθονταν πλάϊ σ’ ένα χαμηλό τραπέζι καί τάϊζε 

τή μικρή Β. πού μόλις είχε πάρει τό λουτρό.
Ή μικρούλα ■ φορούσε ένα φανελλένιο φόρεμα καί μιά μάλ

λινη μπερτίτσα. Τά λεπτά μαύρα μαλλιά της ήταν κολοχτενισμένα 
καί φουντωμένα σάν ένας παράξενος μικρός σουβλερός κούκος. 
Σήκωσε τό κεφαλάκι μόλις είδε τή μητέρα της κι άρχισε νά πηδάη.

—’Έλα χρυσό μου, φάτο δλο σάν καλό κοριτσάκι,—είπε ή 
Νάρς πιέζοντας τά χειλάκια τής μικρούλας μ’ έναν τρόπο πού τον 
ήξερε πολύ καλά ή Μπέρθα. “Ομως νά, από μιά σύμπτωση γιά 
μιά φοράν ακόμα, έρχονταν στό δωμάτιο τής Νάρς σέ μιάν 
άσχημη στιγμή.

—Ήταν φρόνιμη, Νέννυ;
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—Έτσι δπως τώρα, δλο τό απόγευμα νά τή χαρώ—ψιθύρισε 
ή Νέννυ.—Πήγαμε στο πάρκο, κάθισα σ’ ένα κάθισμα, τήν έβγαλ’ 
άπό τό αμαξάκι της, κ’ ένας σκύλος τρανός ήλθε κι άκοΰμπησε 
στο γόνατό μου τό κεφάλι του. Ή μπεμπέκα τοΰ έπιασε καί τοΰ 
τράβαγε τ’ άφτί.Νά ήσαστε άπό μιά μεριά μονάχα νά τή βλέπατε.

Ή Μτέρθα ανησυχούσε, σά νά’θελε, μά δίσταζε νά ρωτήση, 
άν δέν ήταν λιγάκι επικίνδυνο νά τήν άφήση έτσι νά τραβάει 
τ’ αφτιά ένός ξένου σκύλου; Μά δέν τολμούσε. Στέκονταν και 
κοίταζε μέτά χέρια κάτω σάν ένα φτωχό ντροπαλό κοριτσάκι, 
μπροστά σ’ ένα άλλο πλούσιο μέ τήν κούκλα στά χέρια. Ή μπε
μπέκα σήκωσε πάλι τά ματάκια της, κάρφωσε τό βλέμμα επάνω 
της κ’ ύστερα χαμογέλασε μέ τόση χάρι πού ή Μπέρθα δέν μπό
ρεσε νά μή φωνάξη.

—Νέννυ! ’Αφήστε μου νά τής δώσω εγώ τή σούπα της' 
Έν τφ μεταξύ πηγαίνετε σείς νά συγυρίστε τό μπάνιο.

—Πολύ καλά μά ξέρετε κυρία, τήν ώρα πού τρώγουν τά 
μικρά, δέν πρέπει νά τά παίρνουμε στά χέρια—παρατήρησε ή 
Νάρς πάντα σέ τόνο χαμηλό. Τήν ανησυχούμε κ’ είνε πολύ πι
θανό νά τής χαλάστε τή διάθεση.

—Τί παράλογο! Γιατί τάχα νά’χουμε μιά μπεμπέκα άνςείναι 
ανάγκη, νά τήν κρατούμε, όχι μέσα σέ μιά θήκη σάν ένα σπάνιο 
βιολί, μά στήν αγκαλιά μιας άλλης γυναίκας;

- —’Αφήστε με, πρέπει νά τήν πάρω—έπέμεινε ή Μπέρθα.
Πειραγμένη ή Νάρς τήν έδωσε στά χέρια τής κυρίας της. 

Προσέξτε τώρα μήν τήν ερεθίσετε, ύστερ’ άπό τό φαγί της. Γιατί 
καμμιά φορά συμβαίνει ξέρετε, κ’ έπειτα εγώ τί θά τραβήξω άν 
κακοδιαθετήση !

Έπί τέλους!...Ή Νέννυ βγήκε άπ τό δωμάτιο κρατώντα? 
τις πετσέτες τού λουτρού.

—Καί τώρα είσαι ολόκληρη δική μου, πουλάκι μου,—ψι
θύρισε ή Μπέρθα καθώς επάνω της στηρίζονταν ή μπεμπέκα.

Νά τήν έβλεπες....έτρωγε όμορφα, άνοιγε στο κουταλάκι τά 
χειλάκια της, κουνούσε τά χεράκια της. Κάποτε δέν ήθελε ν’ άφή
ση τό κουταλάκι άπ τό στοματάκι της κι άλλοτε πάλι τό σπρω- 

χνε πέρα δταν ή Μπέρθα τής τό’δινε γιομάτο.
Κι όταν τελείωσε, ή Μπέρθα γύρισε κ’ είδε τή φωτιά.
—Είσαι τόση—τόση δά, τοσούτσικη!—καί τήν άγκάλιασε 

θερμά.—Σ’ άγαπώ ! Σέ λατρεύω !
Κι άλήθεια, άγαποϋσε τόσο τή μικρούλα Β..., τό λαιμάκι 

της δταν έγερνε μπροστά, τά λεπτά δαχτυλάκια τών ποδιών της, 
πού έφεγγαν άπό διαφάνεια στή λάμψη τής φωτιάς τόσο πού 
ένοιωθε νά τής ξανάρχεται δλη ή αίσθηση τής ευδαιμονίας. 
Καί δέν ήξερε πάλι πώς νά τήν έκφράση, πώς νά κάνη....

—Σάς ζητούν στο τηλέφωνο κυρία!—είπε ή Νέννυ θριαμ
βευτικά καθώς ξανάρχονταν νά πάρη τή μικρούλα Β....

Ή Μπέρθα κατέβηκε βιαστική. Ήταν ό Χάρρυ.
—’Όου! εσύ ’σαι Μπέρ; είπε. ’’Ακούσε, θ’άργήσω λιγάκι, θά 

πάρω ένα ταξί καί θά’ρθω δσο μπορώ πιο γρήγορα. Μά άν 
θέλης καί σύ μήν τρώς γιά δέκα λεπτά τής ώρας. Ναί; Είσαι καλά;

—Ναί, πολύ καλά. Χάρρυ!....
—Τί τρέχει;
Τί ήθελε νά πή; Τίποτε. Ήθελε μονάχα γιά μιά στιγμή 

νά αΐστανθή πώς βρίσκεται κοντά του. "Ομως δέν μπόρεσε νά τό 
φωνάξη έτσι άπότομα. Δέν ήταν τάχα θεία σήμερα ή μέρα;

—Τί συμβαίνει;
—Τίποτε...σύμφωνοι—τού άποκρίθηκε ή Μπέρθα, καί ξα- 

νακρέμασε τό άκουστικό, κάνοντας τή σκέψη, πόσον δ πολιτι
σμός ήταν κάτι παραπάνω άπό βλακώδης!

Τό μεσημέρι είχαν προσκαλεσμένους : Οί Νόρμαν Νάϊτ—ένα 
μακάριο ζευγάρι. ’Εκείνος τοιμάζονταν γιά ένα θεατρικό του έργο 
πού θά παιζόντανε, κ’ εκείνη μέ δλα της τά δυνατά θά φρόντιζε 
γιά τό άνέβασμα. "Ενας νέος, δ ”Εντυ Ούώρρεν πού μόλις είχ’ 
έκδόσει τον πρώτο τόμο ποιημάτων του, καί πού δεχόντανε άπό 

‘παντού προσκλήσεις γιά τό γεύμα, ένα σωστό «εύρημα» γιά τή 
Μπέρθα—ύστερα κάποια Πήρλ Φ,οΰλτον. Τί έκαμε ή Μις Φοΰλ- 
τον; Ή Μπέρθα δέν είχε ιδέα.
(Συνέχεια) Μετάφραση ΓΕΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΥ
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

2Γαχ. ΠαπαντωνΙον «Τά &εΐα 3οϊρα» (ποιήματα).
Ή αξιολογική τοποθέτηση τοΰ έργου τοΰ κ. Ζ. Παπαντωνίου έχει 

γίνει προ πολλοΰ.
Έκεϊνο, πού θά δοκιμάσουμε, είναι ένα αισθητικό, θέλω νά πώ τε

χνικό άντίκρυσμα τοΰ τελευταίου του έργου.
Έπειτ’ άπό ένα συνεχές καί όχι αποσπασματικό διάβασμα των «Θεί

ων δώρων» καμμιά έκπληξη δέ μάς καταλαμβάνει έξ αίτιας μιά έκ
φραση των πραγμάτων τραυηγμένη ώς τήν τελευταία της πιθανότητα ή 
δυνατότητα : τέτοιου είδους αίσθημα, πού αφήνει, ξεχύνει ή ρομαντι
κή ποίηση, είναι όλότελα ξένο προς τά ελληνικά αυτά ποιήματα.

Τά «Θεία δώρα» μάς τραυοΰν στούς χώρους τής ήμερότητας 
τώρα, τής μεγαλοπρέπειας σέ λίγο.

Σέ μιά μεγάλη σειρά ποιημάτων πόσες έναλλαγές στο ίδιο απάνω 
μοτίβο τής ήμερότητας! Αυτής, πού δέν είναι παρά μιά ελάττωση, ένα 
αίσθημα ύποχωρήσεως, μιά δειλία ψυχική απέναντι στή δύναμη, πού αν
τιτάσσει ή πραγματικότητα, μιά δραπεύτευση, μιά φυγομαχία! Πόση φύ- 
ρα, πόση έλαττωμένη ζωή στήν «Προσευχή τοΰ ταπεινού» ,τό «Λόγο τής 
σιωπής», τό «Τραγούδι τής Αθήνας», τήν «’Ανθρώπινη ιστορία», τά «Μά
τια πού κλαϊνε», τήν «’Απολογία στά ζφα», τά «Λυπημένα δειλινά», τήν 
«"Ωριμη κυρία», τήν <’Αγρύπνια»,τή «Σερενάδα στο παράθυρο τοΰ σοφού»... 
Τί άμπώτιδα αισθημάτων ! "Ενας μποβαρισμός ένωρχηστρωμένος στον 
άπαλώτερο δυνατό ποιητικό τόνο!

"Αλλα πάλι ποιήματα, καθώς τό «Φεγγάρι» καί τό«Πιστό αστεράκι» 
άνασταίνουν μπροστά μας τήν εικόνα ανθρώπου, πού στέκεται ασάλευτος 
καί κοιτάει κατάματα τή φύση. Δέ φαίνεται νά αίσθάνεται τή σμικρότητά 
του απέναντι της, τέτοια μέριμνα δέν τον κατέχει.

Μά νά ό «Γέροβοσκός» μορφή, πού αναγκάζει τήν ψυχή μας παρα
κολουθώντας την, νά όδεύση γοργά δλη τή διαδρομή τοΰ θαυμασμού. 
Τον άντικρύζομε πώς βαδίζει αργά κατάμονος στήν εύρύνωτη τοΰ βου
νού κατηφοριά. Κοιτάζοντάς τον κάτι πλημμυράει μέσα μας κάτι μάς 
σπρώχνει προς τούς κόσμους όπου δλα είναι μεγεθυσμένα/Ο Γεροδοσκός! 
Σά νά ζή μπροστά μας μιά μορφή παραμυθένια, έπική. "Ενα αίσθημα 
άνώσεως, κέρδους έσωτερικοΰ, νίκης, μάς κυριεύει. Κι ή ά ν ω σ η αυτή, 
πού προξενεί μέσα μας τό άντίκρυσμα τοΰ κουρασμένου γέρου «βοσκού», 
είναι έπίτευγμα κτΊαρά αισθητικό.... Ή «Ρούμελη»! Χώρα παραμυθένια 
κι αύτή.’Ο ποιητής τή λαχταράει, μά δέν μπορεί πειά νά τήν άπολαύση. 
Τό ανικανοποίητο αυτό δέ χτυπάει στά νεύρα, δέν παρασύρει τον ποιητή 

σέ ρομαντικούς παροξυσμούς μόν έρεθίζει τή φαντασία του καί γίνεται 
μιά λαχτάρα γόνιμη. Σ’ έκεϊνο πού λείπει: στο χάσμα άνάμεσα στή μορ
φή τής λαχταρεμένης Ρούμελης καί τήν ψυχή τοΰ ποιητή, κινείται ένας 
κόσμος παραμυθένιος, έπικός, άπ τον άντίλαλο τοΰ οποίου είναι ζυμωμέ
νο δλο τό τραγούδι. Σπάνια τό έπικό καί τό λυρικό αίσθημα ενώθηκαν 
τόσο πλέρια, δσο στο ποίημα αυτό, τό άριστούργημα τής συλλογής....

Μικράς έκτάσεως συνήθως τά ποιήματα τοΰ Παπαντωνίου έχουν κά
τι άπ τή μαγικότητα μιάς ζωγραφιάς, πού είναι κάπως σάν οπτική συ- 
νισταμένη μιάς σοφά βαλμένης πολυτέλειας χρωμάτων. Έδώ έχουμε ά
πειρες μικρές εικόνες, λές πινελιές, πού βρίσκονται σέ μιά θαυμάσια συνεν
νόηση καί σάν σέ οργανική συνοχή αναμεταξύ τους καί συνιστοΰν τό γε
νικό χρώμα τής ποιητικής έντυπιυσεως.

Κάθε φράση περιέχει συνήθως μιά πλούσια έποπτεία. Τά συναι
σθήματα έκφράζονται μέ φραστικές εΙκόνες, κ’ οί εικόνες γεμίζουν άπό 
συναίσθημα. Ό κόσμος τών μορφών είναι έμψυχοί μένος καί ή ψυχή 
ντύθηκε χίλιες μορφές. Μορφές διάφανες. Κρουσταλλένιες. Ελληνικές.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Γ. Θ. Βαφοηούλον ·Τά ρόδα τής Μνρτάλης» (ποιήματα)
Ό Βαφόπουλος, ένας νέος, μόλις 26 χρονών. Έξέδωκε μιά ποιη

τική συλλογή μέ τον παραπάνω τίτλο, τήν πρώτη γιά τήν οποίαν ή 
Μακεδονία μπορεί νά μή ντρέπεται.

«Τά Ρόδα— τής Μυρτάλης» είναι μιά τραγική προσπάθεια άπ- 
ελευθερώσεως άπό τό πάθος, τό έρωτικό πάθος.
Ναί, πάθος. Γιατί δ "Ερωτας τοΰ Βαφόπουλου δέν είνε ούτε τό έκστα- 
σιακό αίσθημα τών ρομαντικών ούτε έχει τό ρεαλιστικό χαρακτήρα τών 
άρχαίων, γιά τούς οποίους «έννυχεύει έν μαλακαϊς παρειαϊς νεάνιδος». 
Γιά τό Βαφόπουλο έχει ,κάτι άπ τή σκληρότητα τής ’Ανάγκης ή άπ 
τό άδυσώπητο τής Μοίρας. Είναι πάθος, μουγκό θεριό, πού έχει δόντια 
καί δαγκάνει χωρίς νά μπορή νά διακρίνη πού, γιατ’ είναι τυφλό. Πρά
σινα μάτια, κατάμαυρα μαλλιά, κίτρινη όψη. Φρικτό! Ό έρωτάς του 
είνε όλότελα άναπόφευκτος. Δάχτυλος τοΰ πεπρωμένου, πού διατάζει. 
Καί πρέπει νά γλυτώση άπ’ αυτόν, αυτόν πού γεννήθηκε μέσα του 
προτού τοΰ γεννηθή ό κόσμος ! Καί ή ποίηση τοΰ Βαφόπουλου παίρνει 
έτσι τήν έκφραση φυγής, ή άλλοτε γίνεται μιά ωδή εξιλαστήρια, μιά 

έπφδή γιά γλυτωμό...Κάτω άπ τήν άσφυξιακή αύτή αντίληψη γιά τό μοιραίο τοΰ έρω
τά του δ Βαφόπουλος χάνει κάθε δυνατότητα ν’ άγαπήση τρυφερά, ν’ 
άγαπήση πραγματικά, έλεύθερα καί νά έκφρασθή άνάλογα.
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Ή κάποια απαλότητα κ’ εύγένεια, μέ τήν όποια σέ κάποια ποιή- 
ματά του στολίζει τήν αγαπημένη του, δέν είναι παρά ένας ευφημισμός 
τοϋ ανίσχυροι», ο όποιο; τις Έρινύες ονομάζει Ευμενίδες καί τον άξενο 
πόντο «Εύξεινο». Είνε ή θωπεία τών αδύναμων στους ισχυρούς. Είναι ή 
«μεταμφίεσή» τοϋ πρωτογόνου για νά ξεγελάση κάποιο κακοποιό πνεύ
μα καί νά τοϋ ξεφύγη....

“Αλλη εντύπωση από τά ίδια ποιήματα. 'Υπάρχει μιά μοιραία 
άρρώστεια, πού φέρνει πολύ κοντά στούς ανθρώπους τήν ιδέα τοϋ 
θανάτου. Καί δέν υπάρχει χειρότερο είδος θανάτου από τήν παρουσία 
τής πελιδνής αυτής ιδέας, ιδέας πού σέ κάθε στιγμή ψυχικής προετοι
μασίας σου γιά τή ζωή—καί στήν ώρα τήν πιο κρίσιμη τής προετοι
μασίας αυτής—επεμβαίνει, αναπηδάει άξαφνα μπροστά σου σά φάντα
σμα—σκελετός τοϋ μέλλοντος έαυτοϋ σου καί κόβει καί παγώνει σου 
κάθε πρόθεση γιά χαρά καί γιά απόλαυση τής ζωής.

Είναι φοβερή αλήθεια ή άνοιχτίρμονη αίσθηση, ότι κάθε βήμα, 
πού κάνεις στή ζωή σου εΐν’ ένα ακόμη γλύστρημα προς τήν ανυπαρξία! 
Είναι τραγικό νά μοιάζη σου ή ζωή μέ φύλλο, πού πέφτει από τή δρϋ 
καί «χλωμό γλυστράει στήν πέτρα κάτου». Τό αίσθημα μιας διαρκούς 
πτώσεως, ιδού δ,τι είναι αντίθετο προς τό αίσθημα τής ζωής πού ση
μαίνει κατάκτηση, απαλλαγή, απελευθέρωση, ανύψωση.

Ό “Ερωτας κι ό Θάνατος περασμένοι άπ τήν ψυχή τοϋ Βαφό“ 
πουλου πήραν έτσι προσωπική, ατομική σφραγίδα.Δέν είναι εκφράσεις 
καθολικές τής ζωής τοϋ ανθρώπου: ό “Ερωτάς του είναι φοβερός,ό θά
νατός του δέν κόβει απότομα τή ζωή τοϋ ανθρώπου, αλλά τή λιγο
στεύει από λίγο λίγο. “Ετσι ό Βαφόπουλος εκφράζει τον ιδιότυπο ατο
μικό του κόσμο. Παρέχει στήν ύλη τοϋ έργου του έκεϊνο πού λέμε 
Ιδιοιιορφία.

Π. ΣΠΑΝΔ.
‘Η δεξίωση τον κ. Ξενοπούλον στην 'Ακαδημία.

Στις 30 ’Ιανουάριου έγινε ή επίσημη δεξίωση τοϋ κ. Γρ. Ξενοπού- 
λου στήν ’Ακαδημία ’Αθηνών.

Ή τιμή πού δόθηκε στον κ. Ξενόπουλο, υπήρξε μιά έπιβράβευση 
πού τιμά τούς βραβευτές.

Γιά μάς στάθηκε σά μιά δικαίωση τής απεριόριστης εκτίμησης, πού 
τρέφαμε πάντα γιά τόν έξοχο πεζογράφο καί δραματικό συγγραφέα.

Κανένας άλλος απολύτως, ώς τώρα "Ελληνας πεζογράφος — εκτός 
άπ τόν Παπαδιαμάντη— δέν κατιόρθτοσε νά παρουσιάση ένα έργο λογοτε
χνικό έτσι ένοπί ιημένο όσο ό νέος ακαδημαϊκός.Άπό τό πρώτο του μυ
θιστόρημα ώς τό τελευταίο του δράμα—κι’ αντίστροφα—δέν υπάρχει πα
ρά μιά αλλαγή μορφών, μιά τεχνική απλώς μετάβαση: άν άφήσουμε κα-

τά μέρος τό διαφορισμό, πού δίνει στο έργο τοϋ κ. Ξεν.,—μυθιστόρημα ή 
δράμα ή διήγημα, είναι ενιαίο. Καί ή ενότητα ή διαπιστωμένη μέσα στήν 
ποικιλία δείχνει τό μέγα τούτο, μιάν εξαιρετικά δηλ. πλούσια σέ εκδηλώ
σεις προσωπικότητα, πού παίρνει κάθε φορά νέα μορφή Τούτο ακριβώς 
τώρα, ν’ αποκαλύπτεται κάτω άπό ’να πολυσχιδές έργο πάντα ό ίδιος άν
θρωπος, μπορεί νά συμβαίνη μονάχα σέ εξαιρετικές φύσεις, σ’ εκείνους 
δηλ. πού μπορούν καί δίνουν ποικίλη «έκφραση» στον έαυτό τους, ένφ 
σύγχρονα τόν διατηρούν άθικτο άπό ξένες έπιδράσεις μέ τή δύναμη τής 
άτομικήςτους άντιστάσεως ενάντια σέ κάθε επιρροή. Ό κ. Ξενόπουλος εκ
φράζει παντού καί πάντοτε τόν γνήσιο Ξενόπουλο, τόν έαυτό του. Μά 
πόσο πλούσιος είναι «ό εαυτός του»! Ιίόσο πολλαπλούς καί πολύηχος κα'ν 
πολύμορφος! Σάν ένας ολόκληρος κόσμος. Π. ΣΠΑΝΔ.

Διαλέξεις I. Θ. Κακριδή.

Μιά σειρά άπό τέσσερις διαλέξεις τοϋ υφηγητή τής κλασσικής 
Φιλολογίας, στο Πανεπιστήμιό μας κ. I. Θ. Κακριδή, ήλθε νά δώση ένα 
ζωηρό τόνο στήν πνευματική ζωή τής πόλεώς μας. Τό πολύ ένδιαφέρον 
καθ’ έαυτό θέμα τών διαλέξεων, «ή ήρωϊκή παράδοση καί τά σύγχρονά 
της πνευματικά ρεύματα», ό ομιλητής βρήκε τόν τρόπο νά τό κάμη έξ 
ισου ένδιαφέρον καί γιά τό μεγάλο πλήθος τών άκροατών του. Χωρίς 
λα πέση σέ επιστημονικά λεπτομερειακά προβλήματα, πού άφο- 
ρούν τόν ειδικό, γνώρισε νά συλλάβη τόν δραματικό παλμό πού κρύβε
ται μέσα στή διαμόρφωση τής ήρωικής παράδοσης άπό τήν τέχνη,-άπό 
τόν "Ομηρο ώς στον Ευριπίδη,--τήν τραγική πάλι] τής Ελληνικής ψυχής 
πού έκπηγάζει άπό τή σύγκρουση τοϋ παραδομένου καί τής καινούρ
γιας ιδέας, τοϋ παρελθόντος καί τοϋ παρόντος, τής πίστης καί τοϋ λογι
κού. ’Έτσι τό πρόβλημα πού έξέταζεν ο ομιλητής έβγαινεν άπό τό ιστο
ρικό του πλαίσιο. ’Από πρόβλημα τής άρχαιότητος γινότανε πρόβλημα 
τού παρόντος, άπό πρόβλημα Ελληνικό, γινότανε πρόβλημα άνθριόπινο, 
καί ή επιστήμη πού άντιπροσώπευε έπερνε, μέ τά λόγια, του τό βαθύ 
πνευματικό περιεχόμενο πού τής άνήκει.

Δέν ξέρομε άν ή προσπάθεια τοϋ κ. Κακριδή είναι ή πρώτη. Νομί
ζομε όμως πώς- τό Πανεπιστήμιό μας, θά ήταν καλό νά φιλοδοξήση νά 
δημιουργήση μιά παράδοση τέτοιας επικοινωνίας μέ τό ευρύτερο κοινό 
τής πόλεώς μας. Τά φώτα του, βγαίνοντας άπό τό φοιτητικό πλαίσιο, 
νά θελήσουν νά άγγίξουν καί νά ικανοποιήσουν καί τή μεταφοιτητική ζτοή.

Β. Τ.
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