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WOLFANG SCHADEWALDT

[ Στήν τελευταία δεκαετία ή Γερμανική έπιστήμη έχει χαράξει στήν περιοχή 
τών σπουδών τού Ελληνικού πολιτισμού μιά πολύ σημαντική κατεύθυνση. Ξε- 
περνιυντας τή μονομερή καί ασύνδετη διερεύνηση τών εμπειρικών λεπτομερειών 
δοκιμάζει τώρα ή φιλολογική ερμηνευτική νά προσανατολίση τό φτερούγισμά 
της προς τόν κρυμμένο έως τώρα γιά τήν έπαγγελματική έπιστήμη κόσμο τής 
πρωταρχικής εντελέχειας πού εμψυχώνει τό ρυθμό τής Τεχνικής Δημιουργίας. 
"Ενας άπό τούς φορείς τής προσπάθειας αυτής είνε ό καθηγητής τής Ελληνικής 
Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Freiburg x.W. Schadewaldt. εργασίες του 
γύρω στο Σοφοκλή καί Θουκυδίδη γραμμένες μέ άκριβολογική γνώση, διαίσθη
ση καί βαθύτητα, αποτελούν τις σοβαρώτερες έως τά τώρα συμβολές γιά τήν 
κατανόηση τών δυο αυτών'Ελλήνων συγγραφέων, πού έχουν κεντρική σημασία 
γιά τό ελληνικό πολιτιστικό φαινόμενο.Γιά νά γίνη φανερό πόσο ζωντανά ό καθ. 
W, Schadewaldt αίσΟάνεται τό 'Ελληνικό πνεύμα δίνουμε μεταφρασμένο-μέ 
τήν ευγενική άδεια τού συγγραφέα—απόσπασμα άπό τήν ομιλία του «ό Γκαΐτε 
καί ή αίσθηση τού ’Αρχαίου Πνεύματος». ΤΙ ομιλία αυτή έξεφωνήθηκε στις εορ
τές πού έγιναν στήν Freiburg γιά τήν εκατονταετηρίδα τού Γκαΐτε καί είναι 
στή βασική της διάρθωση μια άνάγλυφη παρουσίαση τήςΓκαιτικής προσωπικό
τητας χαραχτηρισμένης άπό τήν υπέροχη ικανότητα γιά " Οραση, Λόγο, καί 
"Ερωτα. Ή τριλογική αυτή ικανότητα τού Γκαΐτε πού θυμίζει τήν 'Ομηρική 
"Οραση, τό Λόγο τής Τραγωδίας καί τής Φιλοσοφίας καί τόν Πλατωνικό*Ερωτα,  
δείχνει καθαρά τό πόσο βαθιά αίσθάνθηκε καί έζησε ό Γκαΐτε τό Ελληνικό 
Πνεύμα ]. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

"Όπως ή "Οραση τό ίδιο και ό Λόγος εϊνε κάτι καθη
μερινό αυτονόητο ανθρώπινο. "Ολοι οί άνθρωποι έχουν Λόγο 
και οί "Ελληνες ώρισαν τόν άνθρωπο : ζωον λόγον έχον. Καί 
δμως είναι πολύ σπάνιος ό άνθρώπινος Λόγος. Μιλούμε τις 
περισσότερες φορές σά μέλη μιάς κοινωνικής τάξης, ενός 
έπαγγέλματος, σάν υπάλληλοι, έμποροι, λόγιοι. Ό λόγος είνε 
καθημερινό μέσο γιά συνεννόηση. Συμφωνούμε δλοι γιά τή
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σημασία τής λέξης. Μας είναι κάτι ώρισμένο δεδομένο καί χρη
σιμεύει γιά όνομα, σημείο, τυπικό μέσο γιά ονομασία,δήλωση, 
διατύπωση. Καί αυτός ό σκόπιμος Λόγος είναι Λόγος καί 
κάνει τη δουλειά του. Ό Ποιητής—εννοώ ό μοναδικός καί δ 
μεγάλος πού πραγματικά εμψυχώνεται άπό τό δαιμόνιο τοΰ 
ϊ αου του — βλέπει στή φωνητική σύγχυση τής καθημερινής 
Ζωής μονάχα μιά βαβυλωνιακή λεκτική αταξία. Τό έργο του 
ειν«ι, να αποκαταστήση στήν ολότητα καί άπλότητα αυτό πού 
κάθε ένας μπορεί μονόπλευρα καί αποσπασματικά. Καί άπό 
τούς πολλούς φραστικούς τρόπους τούς ξεπεσμένους στήν πε
ζότητα τής κοινοτοπίας μάς πάει πάλι προς τόν ίδιο τό Λόγο, 
στον πρωταρχικό, ακέραιο, άδολο ανθρώπινο Λόγο,πού ξεπερ- 
νώντας επαγγέλματα καί κοινωνική τάξη ένώνει Λαό μέ Λαό, 
άνθρωπο με άνθρωπο. Ή αφρόντιστη Ζωή δε σκοτίζεται γιά 
το Λόγο, ό Ποιητής δμως ξαναρχίζει μ’ αυτόν άπό τήν αρχή. 
Ο Λόγος του δέ γνωρίζει σκοπιμότητα, είναι πρωταρχικός, 

σαν το μυστικό ψιθυρισμα, πού έλυσε τή γλώσσα τοΰ πρώτου 
ανθρώπου. Άναβλύζει άπό ένθεη θεωρία, άπό θαυμασμό τής 
Καρδιάς πού άφωμοίωσε μέ τόν έαυτό της τόν Κόσμο. Καί 
στήν αύτοδημιούργητη λέξη ξαναβρίσκουν τόν εαυτός τους τό 
Εγώ καί ό Κόσμος σέ έναν καινούριο Κόσμο. Είναι ό δημιουρ

γικός Λόγος, ή λέξη δέν είχνει ούδέ δνομάζει τό αντικείμενο, 
αλλα το πιάνει καί τό κατέχει όχι μέ «Πυρήνα καί φλοιό,άλλά 
με μιας».

Αυτός δ δημιουργός πρωταρχικός τέλειος Λόγος ήταν 
μια φυσική δύναμη έμφυτη στον Γκαΐτε. Μπορούσε δ,τι λίγοι 
άνθρωποι μπορούν .· νά εκφραστή μέ Λόγο κατά τό μεγαλο- 
φυεστερο τρόπο. Είδε πάντα σ’ αυτόν ένα θεϊκό χάρισμα .·

«Καί δταν δ άνθρωπος μέσα στό μαρτύριό του βωβαίνε- 
ται, μου έδωκε δ Θεός τή δύναμη νά είπώ τόν πόνο μου».

ερκαςτης
(Δραματική φαντασμαγορία)

(‘Απόσπασμα )

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΗ

(‘Ηλιοβασίλεμα. Σε μιά κοιλάδα πολνδεντρη βάλτους 
ό Έρκάστης πεζοπορεί αποκαμωμένος)

ΕΡΚΑΣΤΗΣ

Ό κύκλος τού ήλιου ματωμένος γέρνει, 
στήν άβυσσο κυλώντας τών βουνώ, 
κ’ ή νύχτα ακολουθώντας άγρια σέρνει 
βαριά τόν πέπλο της τό σκοτεινό. 
Άλαλιασμένα τών πουλιών κοπάδια 
μές στις πυκνές κουρνιάζουν φυλλωσιές 
τό φίδι στή φωλιά γλυστράει τήν άδεια, 
βάτραχοι κράζουν στις βάλτονεριες. 
Άλιά ! πώς ή ψυχή μου αποδειλιάζει 
Τό αίμα πηχτό, στή λίμνη τής καρδιάς 
σταμάτησε τό δρόμο τον κι αλλαζει 
θωριά ή μορφή άπ τόν τρόμο τής βραδιάς. 
Ήμεροδρόμος τρώω καί τρώω τή στράτα 
κι —άλί ! — είναι ακόμα ό τρόμος μακρυνό,. 
Καρδιά μικρή, τό φόβο σου παράτα 
κι δ τόπος γύρω ας είναι σκοτεινός,, 
στό πέρασμα ήσκιων άγρια ηχολογώντας 
κι άπ’ άκρια σ’ άκρια πανικό σκορπώντας.

•Σ’ άγρια βουερά ξεσπάσματα πολέμου, 
σ’ άλαλαγμούς θριάμβων νικητών, 
ποτέ ή άδάμαστη καρδιά, άχ ! ποτέ μου 
άπ’ άγρια ζάλη πανικού στρατών 
στής κίτρινης δειλίας τό μέγα βάρος
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δέ λύγισεν. Αίμάτου ανθρωπίνου 
τή γλύκα ένοιωσα αντάμα έγώ κι ό Χάρος 
σ άγριο μακάβριο φρένιασμα τοΰ νοΰ. 
Το Φόβο είχα γονατιστό μπροστά μου 
σά δούλο σέ δεσπότη αγριωπό 
καί τή Δειλία μαλλιόσερνα άπό χάμου. 
Στο φονικό τών τουφεκιών σκοπό 
τραγουδιστά ξέχυνα έγώ τόν τρόμο 
κι αλί σε κειον πού μου ’κόβε τό δρόμο.

Νύχτα, σκιών μητέρα καί πνευμάτων, 
σύντροφε τοΰ σοφοΰ και τοΰ ληστή, 
γεννήτρα τών μεγάλων οραμάτων, 
ο φόβος σου έχει μέσα μου κλειστή. 
Απ τών συννέφων τά πυκνά σκοτάδια 

τοΰ φεγγαριού παρήγορο έβγα φώς ! 
Τέτοιες τρόμου νυχτιές, κατάρας βράδια, 
τόν αδελφό σκοτώνει ό αδελφός.

ΒΑΤΡΑΧΟΣ

(Μές άπό τό βάλτο)

Σ’ ανάστερη πηχτή βραδιά, 
που τρέμει σου δειλή ή καρδιά, 
νυχτερινέ διαβάτη, 
στή γης αυτή τή σκοτεινή 
κι άπ τοΰ βατράχου τή φωνή 
μπορείς νά μάθης κάτι. 
Περνούν άνάερες οι σκιές 
άνεμικών — γιά ιδές, γιά ιδές!— 
πάνω άπ τά βαλτονέρια, 
μά είναι σκιές, πάντα σκιές, 
πιο λίγο ακόμα φοβερές 
απ τοΰ ά'νθρωπου τά χέρια.

’Άν μέσα σου δέν κουβανής 
ήσκιους πυκνούς τής ταπεινής 
άνθρωπινής συνήθειας, 
τράβα, διαβάτη, μακρυνά,

θά βρής καί μές στά σκοτεινά 
τό φώς μιανής άλήθειας.

ΑΗΔΟΝΙ

( Τραγουδεΐ παθητικά πάνω σε μιά λεύκα )

Πώς τήν καρδιά ματώνει 
- ό άχός τοΰ τραγουδιού — 

δάκρυο δροσιά πού απλώνει 
στον κόρφο λουλουδιού.

Τόν πόνο μου ξεχύνω 
μές στήν πλατειά ερημιά, 
κλάμα μουγκό και θρήνο, 
καρδιάς άναθυμιά.

’Απόμακρα καί μόνο, 
πικρός τραγουδιστής, 
δοξολογάω τόν πόνο 
μιάς άγάπης σβηστής.

Μές στήν καρδια τοΰ ανθρώπου 
ή άγάπη—άλιά '.—δέ ζή.
Πουλί είναι ξένου τόπου, 
φεύγει μ’ εμάς μαζί.

Νυχτερινέ διαβάτη, 
μέ άγάπης μόνο σκιά 
άτρόμητα περπάτει 
σ’ οποία νύχτα βαθειά

Γ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΕΤΡΟΥ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ω πνεύμα σφοδρό τής μάστιγας, πού θυμώνει καί 
βουίζει φριχτά σιόν αέρα καί χτυπά μολοντούτο απαλά...

Ω σάτιρα, πού πνίγεις τά δάκρυα μες στά γελοία.

1.
Φωτεινή κι ολόχαρη Κυριακή αποκριάς.

Πάμ,ί οιή «Διανόηση*;  είπε ή Γιώρς. 
απάντησε πρόθυμα ή Γιάννς.

Καί ξεκίνησαν οί δυο νεαροί Μαμουτζηδιανοί. Γοργά καί εύθυ
μα περπατώντας διέσχιζαν τούς δρόμους τής Μαμουτζήδας.

Σέ δέκα λεπτά έφτασαν στήν πλατεία τοΰ χωριού. Ή «Διανό
ηση» ήταν μπροστά τους. "Ενα μεγάλο μονόπατο οικοδόμημα. Στο 
προαύλιο μερικά ςεθωρισμένα ξύλινα τραπέζια καί καρέκλες.Ή πρό
σοψη είχε τζαμλίκι άπό τή μιάν άκρη ώς τήν ά'λλη, μά τά τζάμια 
ησαν τοσο ακάθαρτα, πού δέ σ’ άφηναν νά ϊδής τί ήταν μέσα

Ευτυχώς πού η θύρα ήταν ανοιχτή..... Έδω μερικοί γέροι διά
βαζαν εφημερίδα. Εκεί τρεις παρέες χασομέρηδων έπαιζαν τάβλι ή 
κάτι άλλο..... Γιατί ή «Διανόηση», τύ κατάλαβες πιστεύω έξυπνέ μου
αναγνώστη, δέν είνε παρά ένα καφενείο, μέρος πού μπαίνει καί βγαί
νε1 ελεύθερα όποιος θέλει, κέντρο ψυχαγωγίας, μέρος πού φοιτάς 
όταν δεν εχης νά κάνης άλλο κάτι χειρότερο....

Ία δυο Μαμουτζηδιανούδια πατώντας στύ κατώφλι τού καφε
νείου στάθηκαν σά δυο κοκκάρια, πού μπαίνουν σέ κοτέτσι. Ποο- 
χωρησαν έπειτα μερικά βήματα, έρρηξαν θεριστικές ματιές γύρω καί 

πα/.ι στάθηκαν. Θά ’λεγες, πώς λαχταρούσαν ν’ άντικρύσουν κά- 
ποιον, γιατί ακούστηκαν νά σιγομιλονν.

— Δέν ηρτι άκόμα ;
— Δέν ήρτι άκόμα.
— Κα&όμαστι,;
— Καϋ'όμασζι.

Παράγγειλαν δυο βαρυ-γλυκους και καθησαν.
— Πώς τά λέει ομνς ό κε....., εΐπεν ό πρώτος προλογίζοντας.
Δέν έπρόκανε νά τελειώση τή φράση κχί φάνηκε στο κατώφλι 

τής θύρας, πρόσωπο σημαντικής μάρκας. , ,
Ήταν έκεϊνος πού ονομάστηκε «κε....... ». Μελαχροινός, λιγνός,

ψηλός άνθρωπος. Ρούχα μαύρα, λεκιασμένα. Χωρίς καπέλλο. Μάτια 
πονηρά. "Υφος ικανοποιημένου ανθρώπου. Χαιρέτησε εύγενικωτατα 
δεξιά κι αριστερά μέ νεύμα τού κεφαλιού καί άντιχαιρετήθηκε με 

υποκλίσεις. z Χ
Έκεϊνος’ "Ολοι οί θαμώνες σκόρπισαν άπανω του τις ματιές 

τους άνιχνευτικά, νά δοΰν τί θ’ άποφασίση, ποιά παρέα «θά εύαρε- 

στηθή» νά τίμηση απόψε.
Άπό παντού τόν καλούσαν. Προσκλήσεις στη «διαπασών».

— Ονρίοτι, κνρ Κώστα...
— Ίόώ, κυρ Μιχαλα^έα.,..
— Κ'ά’έ κί σιάκατ ίμάς.. .
Και μετακινούσαν και τοίμαζχν τις καρέκλες γκρ, /κρ. ια 

φασαρία, ένα κακό.....Τι διάολο! ένα τεμπελόσκυλο, κουλουριασμενο
πέρα στή γωνιά, δέν έκουνήθηκε.’Άνοιξε μιά στιγμή τα κοκκινισμε- 
να θολά μάτια του, σιάχτηκε καλύτερα καί ξανακοιμήθηκε. Το ζφο.

Οί δυο νεοφερμένοι δμως σηκώθηκαν όρθιοι. Πολύ σωστά, αφού 
είδαν, δτι διευθυνόταν κατ’ αυτούς ό κύριος Μιχαλακεας.

Ήρθε καί κάθησε κοντά τους. Σιωπή βαθεια τότε βασίλεψε 
στό καφενείο. Κανένας δέ μιλούσε. Τό τάβλι, ή πρέφα το μπεζικι 
σταμάτησαν. "Οπως οί μπακακοί σταματούν το τραγούδι τους, όταν 

άντικρύσουν βόδι.
Ξερόβηξε κείνος.
— Ά ! βήχει.....
— Κοίτα, βήχει.....
— ’Άκου, βήχει..... , ,
’Έπειτα έβγαλε τό μαντήλι του. ΟΙ θαμώνες μάντεψαν. Εσκυ

ψαν και είπαν σιγανά αναμεταξύ τους.
— Τώρα θά φτυση....
— Στό μαντήλι.
— Τί εύγενής !
Τέλος ό ήρωάς μας εΐπεν αργά, μεγαλόπρεπα.
— Τί σού είναι, ύποθέτω, αυτός ό Βίκτωρ Ούν-γκώ 1 Μεγα- 

λος κοινωνιολόγος......
Σταμάτησε. Καί πρόσεξε νά δή τό αποτέλεσμα των λόγων του.

— 135 —— 134 —



Άνακάθησε έπειτα μέ τέτοιο σημαντικό τρόπο, πού σ’ έκανε νά 
πιστέψης, πώς οί λέξεις «μεγάλος κοινωνιολόγος» μπορούσαν πολύ 
δίκαια να αφορούν αυτόν.
' Στο άκουσμα τών λόγων του ένας πιτσιρίκος έκανε σάν τρελ- 

Λος απο χαρα.
— Περί τέχνη, περί εμπόριο, περί θρησκεία, περί.....περί κοι-

νωνιολογια τώρα, μουρμούριζε σά νά σκεφτόταν μεγαλόφωνα.
Ενας άλλος ρώτησε δειλά.

— Ωστε θά μάς πήτε σήμερα γιά . . .
Μά ό κ. Μιχαλακέας απότομα τόν σταμάτησε.
— Σας παρακαλώ. Μή μέ σκοτίζετε. Δέν έχω όρεξη γιά τίποτα 
Καζ προσθεσε ψυχρά καί τονίζοντας ξεχωριστά κάθε λέξη.
— Ήρτα, νά πάρω, τόν καφέ μου.
— Μετά τόν-καφέ ή κοιν.. κοιν.. κοιν.. κοινωνιολογία, παρεμ- 

βηκε κάποιος τραυλός κοκκινίζοντας ως τά άκρα τών αυτιών του.
Τι, καφέ, φώναξε δυνατά τότες ένας ζηλωτής, σά νά έποό- 

κειτο να συμβη κανα κακό. Μπυρα θά πάρης .... Είπε καί κοί
ταξε χαρακτηριστικά τόν κ. Μιχαλακέα προσπαθώντας νά πέση κά
τω απο τη ματιά του.

Επειτα μίλησε τρεμουλιαστά καί σχεδόν άγωνιώδικα.
— Γκαρσόν, μιά μπυρα μέ μεζέ τοΰ κυρ Κώστα.
— Άφοΰ τό θέλεις ....

, Η φράση «άφοΰ τό θέλεις» ίσοδυναμοΰσε μέ τό «ευχαριστώ» 
για τον ανώτερο άνθρωπο, πού (ονομαζόταν έξ αίτιας τή μεγάλη 
του δημοτικότητα έτσι απλά «κύρ Κώστας».

, Λέγοντας τήν τελευταία φράση ό κύρ Κώστας μισόκλεισε τά 
ματια όπως η κοττα δταν νυστάζη-χτένισε μέ τά δάχτυλα τά λι
παρά μαλλια του. "Επειτα σιώπησε. Σά γιά πάντα.

Βουβή κ’ ή «Διανόηση».
Ολοι άναρωτιώνταν μέσα τους

— Θά μιλήση ; . . . Γιατί δέ μιλάει ; !
Ά, τί στιγμές άγωνιώδικης σιωπής !
Αργά κάποτε άνοιξε τό στόμα πάλι ό κύρ Μιχαλακέας.

— Τί θά πή ;
'■τ ~ϊ °ελετε “π° μένα ; εΐπε σιγαν«> σάν αρρωστιάρικα Νυ

στάζω. Βαρειεμαι τή ζωή μου.........Τραυάτε στή δουλειά σας .. .
— Πως ; πώς ;
— Τί είπε ; Πές μου οέ,
— Τί ;

- Πεοί κοινωνιολογία, κύρ Κώστα, περί κοινωνιολογία,, θά 
μας μιλήσης, δέν γλυτώνεις, έπέμενε μέ αναπάντεχο θάρρος ένας 

άλλος μικρός ζηλωτής. , ,
Πίταν δ νεαρός Γιώρς, τοΰ οποίου τά ματια έλαμπαν απο 

έντονη, πυρετώδικη αναμονή.
— Δέν μποοώ νά πώ τίποτε σήμερα,εξακολούθησε: Κάπως α

ποφασιστικά τούτη τή φορά δ κύρ Κώστας. Τίποτα. Αισθάνομαι 
τό μυαλό μου άδειο. Καί μιά τεμπελιά .... σα να μου κόψε κα 
ποιος όλα τά νεΰρα τής ζωής . . . ’Αφήστε με ! θέλω να είμαι μο
νός ’ ’Όλοι σας ιιου φαίνεστε σάν ένοχλητικα μερμήγκια ... Σήμε
ρα σάς περιφρονώ ολους . . . Δέ θέλω νά ξαίρω αν υπάρχετε . .. 
Έμόοφασε σπασμωδικά κ’ έπειτα πρόσδεσε.

- ’Έτσι, σάς μισώ δλους γιατί υπάρχετε .... Τι θελετε να 

άφοΰ’σταμάτησε λίγο έξακολούθησε μέ ψιθυριστή σχεδόν 

φωνή κι αργή και κουρασμένη.
- Μή μέ παρεξηγεϊτε . . . Ώς υστέρα μπορεί να είναι , αλ- 

λοιώς τό πράμα, μπορεί νά σάς πώ . . . Σήμεραζ αύριο, μεθαύριο. 
Ποιος ξαίρει! .. . Τώρα εννοώ τό Σολωμο, πως ήταν στα τελευταία 

χρόνια τής ζωής του .... _ , , „ ,
— Τό Σολωμό ! διέκοψε δ νεώτερος της παρέας, η 1 <·άννς, 

απορημένος εξαιρετικά. , ,
— Ναί, τον ποιητή, τό μεγάλο ποιητη μας, που ...
_  Μά δ Σολωμός είναι ψάρι, είπε παρεμβαίνοντας γιά δευ

τεοη φορά ή Γιάννς. λ , , .
Καί μέσα στή γενική κατάπληξη ακούστηκε να γελαη τρανταχτα 
— Χά χά χά, τί μάς λές κύρ Μιχαλακέα ; e
— Ψάρι ! ψάρι ’. πανωεϊπαν θαρραλέα « εν χορώ» μερικοί ως 

τή στιγμή ευλαβητικοί θαυμαστές του.
- Ντροπή δέν έχετε ; είπεν ένας πιστός οπαδος. , „
- Τόν κακό σας τόν καιρό, έέε, τσίριξεν υστερικά ένας φα

νατικός. _ . , , ,
— Ψάρι ! έπανέλαβεν δ νεαρός Μαμουτζηδιανος επίμονα, κα

τακτητικά. , , ,
«ψάρι» Ή λέξη βγήκε μές άπ τήν ψυχή του βοερή, σα 

κητήοιος ύμνος, σάν ιαχή θριάμβου. Ψάρι ! >
Ό κύο Μιχαλακέας τότε, σά νά τον μαστίγωνε κάνεις ξαφνι 

κά στον ύπνο, τινάχτηκε άπ τήν καρέκλα του. Στάθηκε και είπε 
σοβαρά, επίσημα, μέ σιγανή φωνή, ξερά, καρφώνοντας τα ματια 
στον τολμηρό άντίπαλό του:
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Γ, , . ζθ Σολωμός είναι ποιητής ! Έγεννήθη τφ 1748 εν 
Παλαιμ Έλλάδι και άπέθανε τφ . . . τώ . . . εις ήλικίαν έβδομή-

" Β0λφ’ μάΑίατα>1ν Βύλψ’ έξ

Μα ο διαολομαμουτζηδιανός έπέμενεν απελπιστικά
— Είναι, ψάρι.

, 0 κυρ Κώστας, τοΰ οποίου ή πανταξαιροσύνη άμφισβητιόταν
με πρωτόφαντο θάρρος άπ τό νεαρό βρακοφόρο, αίσθάνθηκε νά 
τρέμουν τα είκοσι του νύχια, Τό πράγμα δέν ήταν καθόλου αστείο.

ιχε γίνει κίτρινος, Λεμόνι. Κι άπό στιγμή σέ στιγμή περίμονε νά 
ξεσπαση η δίκαια αγανάχτησή του, αδιάφορο αν κατά των ποτη- 
ριων η των πιάτων, δταν . . .. θυμήθηκε, πώς ό πατέρας τοΰ νέου 
ήταν ενα; απ του; καλυτέρου; πελάτες του.

, (Διότι ό κύριος Μιχαλακέας, δταν βρισκόταν έξω άπ τή «Δια- 
νόηση» ήταν δικηγόρος).

« Α^να> σάν ένα “σκ1 πού φουσκώνει—δλο καί φουσκώνει— 
και το βλεπεις άνήσυχα καί θαρρείς θά σπάση καί φοβάσαι μά 
στη στιγμή την πιο κρίσιμη αυτό ξεφυσάει καί ξεχύνει δλη αντάμα 
τη ματαια μαζεμένη απειλή, ό δικηγόρος, πρησμένος ώς τήν ώρα 
απο θυμό, άφησε ενα ηχηρό γέλοιο : χά, χά, χά καί είπε
X R 7 Ααπρ“β° Π“ννη’ μπρ“β° Γΐ”ννη· Ψ“ρι ^αία ε·ναι, μά εσύ 
διαβολάνθρωπε αφήνεις νά πή κανείς εν’ αστείο ;

Η εκπληκτική αύτή διέξοδο έχαροποίησε δλους. Ό κόμπος, πού 
ες κ ήταν δεμενη ή καρδιά τους, λύθηκε. Παίρνουν βαθειά ανάσα: 

^ΧΧΧ···· Λχχχ.... Τελείωσε.
Ο νεαρός Μαμουτζηδιανός ήταν πανευτυχής. Είχε νικήσει. 

’ χΤ «7 ^Ιΐχ“λακεα? δέν θταν λιγώτερο ευχαριστημένος: μέ ενα 
επιδέξιο βολ-πλανε είχεν άποφύγει τή σύγκοουση μέ τό γιο τοϋ πε
λάτη του Και το «αστείο» του θαυμάστηκε' καί λογίστηκε σά μιά 
ακόμα ενδειςη της εξυπνάδας του.

° κυρ Κώστας, δικολάβος—δικηγόρος της Μαμουτζήδας, ήταν 
σε μεγάλη εκτίμηση άπ τούς χωρικούς. Δέν ήταν τίποτα πού νά μήν 
μπορεί να το λύση με τό διαβολισμένο μυαλό του. Στό καθετί έτρε
χαν οι Μαμουτζηδιανοί νά τοΰ ζητήσουν τή συμβουλή του : αν πρέ
πει ο άρρωστος νά φάη κρέας, ποιος είναι δ καλύτερος καφές, άν 
συμφερη να κάνουν οί Σαλονικιοί δρόμο ώς τό χωριό τους (άφοΰ 
θα χαναν έτσι οι σουστατζήδες), άν στά σχολεία μαθαίνουν σήμε
ρα γραμματα κ.τ.λ., κ.τ.λ. Μά πρό παντός δταν έχουν κλέψει κάνα 

κομμάτι απτό χωράφι τοϋ γείτονα. Τότες σηκώνουν ομηρικό καυγά 

οι διάδικοι, ποιος νά τόν εχη συνήγορο του.
__ ’Όχι, έγώ τονν είπα προυιύηρας.

— "Οχι, έγώ.
— " ίνα άρέ ’ψουρήι' κΐ &ά δγής. Τούν δίνου πιντακόσια 

φράγκα κΐ έ'ρχιπ μά τίμένα.
__ *Ιγώ  τονν δίνου ίφτακοοια.
— Ίγώ, χίλια.
— Μπ τί<ει>α τά οτρουγγυλά πού βγάζει τού γαδοϋρι ο .

— Κουπρήτ’ !
Ανάβουν, κορώνουν καί δός του γροθιές. Έντωμεταξύ δ καλός 

δικολάβος πηγαίνει μέ τό μέρος έκεινοϋ, πού δίνει τά περισσότερα. 

"Οπως είναι καί τό σωστό.

2.
Τό επεισόδιο τοΰ Σολωμοΰ είχε ξεθυμάνει. Ό σατανικός δικο- 

λάβος σοφιζόταν πώς νά κράτηση χαλινωμένο το ένδιαφέρο των θα- 
μ,ώνων δταν απροσδόκητο, πρωτάκουστο και πρωτόφαντο περιστα
τικό ήρθε, όχι μονάχα νά εξασφάλιση τήν επιτυχία αυτής της επι
δίωξής του, μά καί νά στεριώση οριστικά, ναι οριστικά, αδιαπτωτα, 
σταθεοά καί άμετάκλητα τήν εκτίμηση τών Μαμουτζηδιανων σ αυ
τόν μά καί νά τήν ένισχύση τόσο, πού ή εκτίμηση να μεταβληθη 
σέ θαυμασμό κι δ θαυμασμός σέ πίστη, πίστη στεριά και ακατά
λυτη γιά τήν άνωτερότη καί τήν υπεραξία του.

Τήν ώρα έκείνη ένας γάιδαρος....................Παρουσιάστηκε, επεμ
βήκε. Καί γιατί νά μήν έπέμβη ; Είναι γνωστό, οτι οι γάιδαροι 
ζοΰν τόσο κοντά στους, ανθρώπους, τόσο πολύ μαςί τους, ώστε γι 
νά μιλήση κανείς εΐλικρινά - δέν μπορεί να εννοηθη ανθρώπινη 
ζωή πλέοια χωρίς τό γαϊδουρινό στοιχείο της. Ετσι ένας γαιδαρο, 
είναι πολύ φυσικό νά μπή, δπως μπήκε, καί στην παρέα των σο
φών άκόμα. Καί πώς δχι ; ”Αν ανάμεσα στούς σοφούς υπάρχουν τα
χυδακτυλουργοί τής σκέψης καί σαρλατάνοι και τυχαρπαστοι και 
υποκριτές, ένας γάιδαρος μοιάζει μέ τούς σιωπηλούς εκείνους σοφούς 
τής Μακρυνής ’Ανατολής, πού μιλούν σπάνιά, μα όταν μιλήσουν, 
λένε ωμή τήν αλήθεια, άλήθεια πού καταπλήσσει, εκφράζουν τα συ
ναισθήματα τους μέ μιά τόσο αστόλιστη και γυμνή ειλικρίνεια . Ν 
ένα προσόν γαϊδουρινό, πού θά τό ζήλευαν τοσοι και τοσοι σοφοί 

στήν Έλλαδα και τη Δύση....
Είναι απόλυτα δικαιολογημένο λοιπόν να επεμβαινη ο γαιδαρο,
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στη ζωή των ανθρώπων καί μάλιστα τών Μαμουτζηδιανών. Μά οί 
άνθρωποι αυτοί „ είναι κάπως δύσκολοι νά τό αναγνωρίσουν αύτό 
το πραμα. Καί όταν μπήκε στή καφενείο, μεγάλη ήταν
η δυσφορία όλων..... Δυσφορία ! ένα αίσθημα, πού άρμοζεν ελάχιστα
στην περίσταση.

Ωστοσο κανένας δέ σκέφθηκε νά διαμαρτυρηθή. Μά ό κ Μι- 
χαλακεας;

' Ο ευαίσθητος κ. Μιχαλακέας ταράχθηκε τόσο! Θύμωσε μάλιστα 
Λεςκα1 το πήρε προσωπικό τό ζήτημα. Καί έσπευσε-κοιτάζοντας 
με β ίεμματα, που έβγαζαν άστραπές οργής τό ζφο, πού προχωρούσε 
αταραχο να φωνάξη βοερά καί κάπως γελοία.

, — Αμισχος αίσχος ! "Ενας γάιδαρος ανάμεσα στούς άνθοώπους ’ 
ισχος αίσχος ! "Ενα κτήνος μες στήν περιοχή τής «Διανόησης» !

' "11 “ γ“ΐδαρος ““^λάβαινε τή γλώσσα τού κ. Μιχαλακέα, χω
ρίς άλλο θα διαμαρτυρόταν γιά τήν προσβολή. Μά δέν τήν έννοοϋσε 
και γι αυτό μονο τό λόγο δέν έδωκε καμμιάν άπάντηση. Καί πόσα 
1 α είχε να του πή, πόσα θά είχε νά τοΰ ψάλη.

Ο τεμπελόσκυλος, πού κοιμόταν στή γωνιά, ξύπνησε γιά μιά 
στιγμή,κοίταξε το μπουμπουνισμένο δικολάβο αγριωπά καί ξανακοι- 
μηνηκε.

Ό κ. Μιχαλακέας, όρθιος πάντα, έξαλλος, φώναζε στον κατα- 
στηματαρχη.

. , ~ Τΐ- *άθεσα'’ μωρέ’ μέ σταυρωμένα χέρια ; Πρέπει νά φύγη 
αυτός ο γάιδαρος απο δώ.....

Τότες ° καταστηματάρχης άπάντησε γελώντας πλούσια.
Χα χά χά ! Ποιος απ’ όλους τούς γαϊδάρους, κύρ Κώστα ;

, . τετρ«ποδος επισκέπτης είχε φτάσει πιά στή μέση τοΰ καφε
νείου, όταν......Τον ελκυσεν δ άντικρυνός καθρέφτης.
, Προχώρησε κ’ εκεί μέσα είδε τόν έαυτό του γιά πρώτη φοοά 

το ζφο, μα δεν τον αναγνώρισε. Καί φαίνεται, πώς γενικά κανένας 
γαιόαρος όεν αναγνωρίζει τόν έαυτό του.

. Τήν ίδια στιγμή είδωλα άλλων γαϊδάρων είδε νά περνούν άπ 
τον καθρέφτη. Αληθινά, μιά δμάδα συναδέλφων του διάβαινε άπ 
το δρομο. Αχ, καί μιά νεαρή γαϊδουρίτσα. Τί ωραία αυτιά πού είχε 
και τι ματια μαύρα καί παθητικά ! Πλησίασε στον καθρέφτη γιά 
να την δη καλύτερα Όνειρώδικη! Πεντάμορφη! Λαχταρεμένος 
το ’ ’Γ Φθρες Pa'W· ”Επεΐτ“ "ν°ΐξε Τ0 τθΐ' ™μ«τό; 
του κ εργαλε μια τρομερή φωνή :

Ώοχ! Ώοχ! ~Ωοχ!.....

’'Qyt — δέν ήταν φωνή έκεϊνο. Ήταν σεισμός. Ο καθρέφτης 
κλονίζεται. 01 άνθρωποι σπρώχνονται σάν άπό άνεμο δυνατό προς 
τόν τοίχο. Ό κ. Μιχαλακέας άναγκάζεται νά καθήση...

’Έτσι—όταν ή ειλικρίνεια τού πάθους πάρη τη θριμβευτικη 
έκφρασή της.... ’Έτσι - όταν ή αλήθεια φτάση σταύτιά σου με τη 
γλώσσα τού μεγαφώνου-φέρνει πάντα μιά κατάπληξη και μια οπι- 

σθοχώρηση. Χ , Χ
Μά οί κακοί άνθρωποι δέν τόν άφησαν να τελείωση την 

ρατώδικη ελεγεία του. Καί στήν υπέρτατη στιγμή τής έξομολογησεως, 
μιά καρέκλα, αφημένη άπ τώργισμένο χέρι τού δικολαβου, βουηξε , 
στον άέρα γιά νά προσκρούση, τέλος, στή ράχη του γαιδαρου-γκαπ.

’Έπειτα μιάν άλλη καί μιάν άλλη.
Εκείνος απορημένος διέκοψε τό τραγούδι. Μά δεν το κούνησε 

άπό τή θέση του. "Ενα άγαλμα τού πόνου πού πραγματοποιήθηκε 

αναπάντεχα στό γαϊδουρινό κουφάρι.
Τότε, λές άπό σύνθημα, άκούσθηκαν πολλές καί ανακατες φωνές.

— Βαράτε τον !
— Οϋξου! οϋξου! z ,
’Επί τέλους δ γάιδαρος μετακινήθηκε. Και τότε φάνηκε το ι αρ 

ρος τών άνθρώπων. "Ενας ζηλωτής, άγνωστο πως, προμηθεύτηκε 
μιά μαγκούρα καί άρχισε νά χτυπάη τόν τραγουδιστή αλύπητα. να 
καί τούτη, νά καί τήν άλλη. ’Άλλο; έφερε μια σούβλα και άρχισε 

νά τόν τρυπάη « δώ! » . . . ,.
Τό κακόμοιρο τό ζφο μόνο πού δέν έκλαψε. Οχι για το ξύλο 

βέβαια, μά γιά τήν αδικία. Είχε κάνει τάχα κανένα κακό; Ποιο 
ήταν τό σφάλμα του .; ότι εκφράστηκε μέ τροπο γαϊδουρινά ειλικρι

νή ■ Γι’αύτό λοιπόν έπρεπε νά τό δείρουν;
’ Καί μ’ «ύτές τις σκέψεις απομακρυνόταν άπ τή «Διανόηση» ο 

γάιδαρος, ο’ικτίροντας τήν κατάντια τών άνθρωπων.... _
Τό πεοιστατικό αύτό έστερέωσε γιά παντα τη φημη του κ. Μι

χαλακέα μεταξύ τών Μαμουτζηδιανών. Πώς οχι; ’Αφού μα τα 
ταπεινωμένα αύτιά τού γαϊδάρου - κανένας δεν τόλμησε να δωση 
τό σύνθηιια τής έπιθέσεως ένάντια στον παρεισακτο. Αφού πρώτο 
αύτό; τόλμησε νά τόν άποδοκιμάση μέ τό ακαταμαχητο επιχείρημα 

τής έκσφενδονιζόμενης καρέκλας.

3-
Μετά τή νίκη δ ήρωάς μα; στάθηκε όρθιος για νά δεχτή τα 

συγχαρητήρια τών θαμώνων, οι όποιοι προχωρούσαν «π όλες τις με- 

ριές τού καφενείου.— 140 —
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Δεκαπέντε ώς είκοσι άνθρωποι διευθύνονταν προς αυτόν, πολύ 
ικανοποιημένοι, έτοιμοι νά τοΰ σφίξουν θερμά τό χέρι. ’Εκείνος φαι
νόταν πολύ συγκινημένος. Ή λίγδα έλαμπε άπό χαρά στά μαύρα 
μαλλιά τής κεφαλής του.

Τόν είχε πλησιάσει ό πρώτος και τοΰ έτεινε τό χέρι. ’Αλλά τότε 
ακριβώς............ "Ολη ή λιτανεία τών θαυμαστών γύρισε προς τά
δεξιά............

"Οπως ό ψαράς άντικρύζοντας τό γυαλιστερό κοπάδι τών ψα
ριών νά ’ρχεται κατ’ αυτόν μέ μεγαλόπρεπη άγνοια τοΰ κινδύνου, 
τοιμάζει τήν απόχη νά τά δεχτή καί προεξοφλεί τήν επιτυχία καί 
θριαμβικά γελάει, μά ξάφνου γιά λόγους άγνωστους τά ψάρια κάνουν 
μιαν ομαδική στροφή καί τοΰ ξεφεύγουν καί τόν αφήνουν μέ τό ανεξή
γητο πιά χαμόγελο λησμονημένο στά χείλη, έτσι κι ό δικολάβος έμεινε 
αποσβολωμένος, όταν οί θαυμαστές του άλλαζαν ξαφνικά κατεύ
θυνση καί ή λέξη «ευχαριστώ»—γιά τά συγχαρητήρια—έμεινε σάν 
κρεμασμένη άπό τά δόντια του στό κενό....

Συνέβαιναν έξω άπ τό καφενείο πράματα ωραία.
Στή μικρή πλατεία, τήν έρημη ώς τή στιγμή, εμφανίστηκε τω- 

ραδά ένα σμήνος χωριατόπαιδα.Πολλά πολλά μικρά κ’ ένας νταγκλα- 
ράς, ώς εκεί άπάνου, ψηλός, ξερακιανός, ό αρχηγός τους. Σφύριζαν 
δαιμονικά όλα μαζί—φίρ, φίρ, φίρ,—καί ρύθμιζαν μέ τό σφύριγμα 
το στρατιωτικό βήμα τών γυμνών ποδιών τους.

φίρ φίρ φίρ 
φίρ φίρ φίρ

Τό ξυπόλυτο αυτό τάγμα ήταν—καθώς φάνηκε αμέσως—άπλού- 
στατα μιά πρωτοπορία. Μέσα σέ δΐ’ό λεπτά τής ώρας κύματ’ ανθρώ
πων, πού προχωρούσαν ορμητικά άπό τρία διάφορα σημεία, ξεχύ
θηκαν στή μέση τής πλατείας, μέ φωνές, μέ πατιρντί, μέ χλαλοή 
μεγάλη. Κουδούνια, τρακατρούκες, φούσκες, γέλοια, χάχανα, φωνές 
γέμιζαν τόν άέρα.

Καρναβάλια !
— ’Έ ρέ, τί έ'χει νά γένη, φών ζε εν ις.
Μά ή φωνή του πνίγηκε μέσα στή γενική φασαρία. Ήταν ένα 

παράξενο πλήθος ανθρώπων! Φουστανελλάδες, αρχαίοι μέ νυχτικά 
Μαμουτζηδιανών, Άρμένηδες μέ προβοσκίδες γιά μύτη, 'Εβραίοι 
πού κοίταζαν μέσ’ άπό στρογγυλοκομμένες πέτσες λεμονιών — σάν 
υπερφυσικοί παπαγάλοι— «πολιτισμένοι» Μαμουτζηδιανοί...............
ώ Θεέ μου! τί πρώτα νά δής . . . Ά, να, άκόμα καί «μπολσεβίκοι» 
μέ κόκκινο μαντήλι στό λαιμό — σάν πέρδικες τής αμαρτίας— καί

μαλλιά μεγάλα κι άνάκατα σά θάμνοι μαδημένοι άπ τόν άέρα, νά 
δμως καί βέροι Μαμουτζηδιανοί............... έτρεχαν όλοι έδι'ο κ’ έκεΐ
κουδούνιζαν, τραγουδούσαν καί φώναζαν μαμουτζηδιανιστί.

Κ’ έλεγεν ένας Άρμένης
— Ρέε Θύμιου, άπ' Ιδώ, ρέ. . . .
Καί ρωτοΰσεν ένας Εβραίος
— Ή Βαοίλς έφιβγι ;
"Ολοι, δλοι, Άρμένηδες, Εβραίοι, Φράγκοι, ’Αρβανίτες, δλοι 

μιλούσαν τά μαμουτζηδιανά. Μοναδική ημέρα στή ιστορία τής Μα- 
μουτζήδας ! "Ολα τά έθνη μιλούσαν τή γλώσσα της !

Οί θαμαστές τού Μιχαλακέα γρήγορα βρέθηκαν κι αυτοί άνά- 
μεσα στό πλήθος.Έγκατέλειψαν τόν «άρχηγό». Κυνηγημένοι άπό ’να 
ισχυρότατο ειδικό αίσθημα, πού άναπτύσσεται σέ τέτοια περίσταση, 
ζητούσαν ν’ αναγνωρίσουν πίσω άπό τις προσωπίδες καί κάτω άπό 
τά ξωτικά ρούχα τών μασκαράδων, τούς δικούς τους. Καί πλησία
ζαν τόν άλλον. ’Έ, καί όταν, βέβαιοι γιά τήν ταυτότητα κάποιου, 

άναφωνούσαν!
— -οΐ γνουρίσαμι, σι γνουρίσαμι!Μικρό τό ’χετε αυτό; Μακάρι καί στις ώρες τής σοβαρής ζωής 

νά μπορούσαμε νά πούμε σέ κάποιον!
— Σέ γνωρίσαμε! . . . .

Σέ λίγα λεπτά άραίωσε άρκετά τό πλήθος τών αλλόκοτων άν- 
θρώπων. Ησύχασε κάπως ή πλατεία άπ τις φωνές. Άπό πού είχαν 
έρθει ; Πού πήγαν ; Κανένας δέν ξαίρει. Ήρθαν άπρόσκλητοι η
θοποιοί μιας σύγχυσης, γενικής, ενός κόσμου πού ξεπηδάει άπ τό 
διονυσιακό ενθουσιασμό καί φουντώνει ξαφνικά σέ δαιμονικές εκδη
λώσεις, σέ κοχλασμούς κι άναβρασμυύς καί χάος κι ασυναρτησία κ’ 
έπειτα, άπροσδόκητα, εξαφανίζεται καί σβήνει. Αύτοκαταστρέφεται. 
Παθαίνει δ,τι κάθε άταξία, δταν φτάση στον κολοφώνα της....

Ό κ. Μιχαλακέας έμεινε μόνος.
Κάθησε σέ μιά γωνιά κακοφανισμένος γιά τήν ξαφνική εγκα

τάλειψη άπό μέρος τών θαυμαστών του. Μά δέν είχε καθόλου δίκιο 
νά κακοφανιζεται. "Οταν οί « άνθρωποί » του τρέξαν στούς δηλω
μένους μασκαράδες, γιατί δέν τούς σταμάτησε γιά νά τούς πή είλι- 

κρινά.— Σταθήτε ! πού πάτε; είμαι κ’ έγώ ένας άπ’ αυτούς χωρίς 

μάσκα ............ ------ Φ------  
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Ω ΠΝΕΥΜΑ.', Q ΠΝΕΥΜΑ.' ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΑΤΙΝΑ Φ.

Σάν μέσ άπό τήν άβυσσο, τάτέλειωτα τά τόξα 
ν αντιλαλούνε θριαμβικά του Σατανά τή δόξα 
σαλπίγγων βοΰϊσμα τρικυμίζει 
τά μανιασμένα πλήθη.
Τα κυβερνά η Ανάγκη, τά κεντρίζει 
με πύρινη βουκέντρα μές τά στήθη ! 
κ Ρ ε’’ν’ ή χιχλκόστηϋη που δέρνει ! 
ϊ ή φιδοπλόκαμη ή Όργή φριχτή Έρινΰα ! 
Και μέσα στή στριγγή κλαγγή 
σάν τρικυμίας αντίλαλος άπ’ άλλον 
κόσμο, πρωτάκουστη άντηχάει βουή : 
συντρίμμια ονείρων, σπαραγμοί στηθιών, σπασμοί κοκκάλων 
γελοία, κραυγές, αλαλαγμοί καί θρήνοι, 
καί τό λαμπάδιασμα τής φλόγας 
μες των άσίγαστων παθών τή δίνη !...
Και τρέμουν of. βωμοί, καί τρέμουν 
τα είδωλα, μέσα στοϋ στήθους τ’ "Αγιο Βήμα ! 
οβησμένο καί τό ιλαρό φώς τοϋ καντηλιού! 
ταστοματο ποιος θά φίμωση 
στόμα, π’ ουρλιάζει, τού σκυλιού !
ποιου Θεού τό χέρι θά λυτρώση 
την ψυχή, πού σπαράζει στού γκρεμνού 
ταπυθμενου τό χείλος !

Ω ΙΊπνεύμα ! ώ πνεύμα 
τής 'Αρμονίας, 
μές απτό βουίσμα γεννήσου 
τής τρυκιμίας, 
καί μέσ τού στήθους τό ναό Θρονιάσου στον αΙώνα 
σπάσε τή σάλπιγγα τδλέβρου, κα1 ΐήν 
την έμπνοή σου φύσηξε νά τρικυμίση ώ; τάστρα. 
Σαν αστραπές τά ερωτηματικά 
τοΰ νοΰ σχίζουν τήν άβυσσο !
τή Γή σου σέρνει ό Σατανάς 
στών φτερών του τό στρόβιλο ! . . —

Γ.ΘΕΜΕΛΗΣ

Άλαφροφύσηξ’ ή πνοή τής Θεάς Άπαλωσυνης 
στή βαλτωμένη ανάμνηση, στδν άγριο στοχασμό, 
καί στδ βαθύ άτρικύμιστο τής απεραντοσύνης 
είδα νά φεύγη, φτερωτή σιωπή, τόν πειρασμό.

“Επεσαν πλήθεια οί ροδανθοί ναρκώνοντας τόν άέρα 
κ’ ηύραν τά χέρια μου πανέρια ζωντανα, 
στόν ώμο μου ήρθε κ’ έκατσε χιονάτη περιστερά 
καί τά λευκά της πούπουλα μέ χάϊδεψαν αγνα.

"Ενα στεφάνι πλέχτηκε μέ φύλλα και κλωνάρια 
γιά τό χλωμό σου μέτωπο, σάν όραμα πρωινό, 
τά δάκρυα τής γλυκείας αυγής πέτρωσαν κεχριμπάρια 
τριπλή σειρά γύρω άπ τόν άσπρο σου λαιμό....

Καί ήρθα τήν ώρα πού ήσουνα σάν άποτραβηγμένη 
στό μυστικόν αύλόγυρο κλειστού μοναστηριού 
καί σοϋ ψιθύρισα δειλά πώς ή ώρα σε προσμένει 
καί τό μεθύσι τής χαράς καί τού πανηγυριού.

Σου είπα νά διώξης ήρεμα τά σύγνεφα τής θλίψης 
καί νά σκοτώσης κάθε ανάμνηση βαρεία 
καί νά ξεπλύν.,ς τόν κρυφό καημό παλιας σου τύψης 
σέ νέα μιά φλόγα καίγοντας τήν άνεργη καρδια....

Στά μάγουλά σμυ χύθηκε τού ήλιογερμού ή πορφύρα 
στά χείλια σου χαμόγελο πρόβαλλε ντροπαλό 
ώ τής καρδιάς μου ή πύρινη καί ακραταγη πλημμύρα 
μόλις άλαφροφίλησα τό στόμα σου απαλό .
μ 5 λντρεας καραντωνης

Κόρινθος 3-2-31 

Σ’ ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΧΕ1ΡΑ

Αέ σέ χωρούσε ή γή και νοσταλγούσε; 
απάνεμα λιμάνια διαρκώς, 
πτώμα ! πού κάθε ενέργεια έντος σου 
έδρούσε φαινομενιχώς.
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Ζοϋσες στήν ’Απεραντοσύνη 
σκλάβος τοΰ Έγώ παντοτεινός, 
λιτανεία οί πόθοι, στείρα ή σκέψη 
κι ό ορίζοντας τόσο σκοτεινός.

Οί μέρες δλες άγονες περνούσαν 
κ’ οί ώρες" ασχολία περιττή 
τό κουρασμένο σου κορμί νά ξαποστάσης 
άπ τήν πορεία τή φριχτή.

Τό περιφρονεμένο σου τό δίκιο 
ελάχιστη ήταν οιμωγή, 
άρρωστη φράση, άρρυθμο σχήμα 
πού δέν κεντροΰσεν ή πνοή.

Είχαν πληθύνει τά ερέβη 
κ’ έστένεψεν ό κύκλος’ ιλαρό 
φώς δε σοΰ πραΰνει τήν καρδιά σου 
και τής ψυχής τό θησαυρό.

Τού πεπρωμένου τό γελοίο σχήμα 
προσπάθησες νά πάρης ενωρίς 
καί ζήτησες αιώνια σωτηρία 
μακρυά άπό τόν κύκλο τής ζωής.

Αθιίνα· ΔΗΜ. Ν. ΓΑΛΑΝΗΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΣΙΑΣΜΟΥ
Ή σημερινή εγγλέζικη λογοτεχνία, ή άναντίρρητα δυναμικό

τερη άπ’ δλες τις σύγχρονες της, πλουτίστηκε μ’ ένα καινούργιο 
άριστούργημα πού μπορεί νά σταθή ισάξια πλάϊ στό Ulysses τοΰ 
James Joyce καί ν’ άποτελέση μαζί μ’ αυτό καί τό έργο τού 
A n d r ό Gide, τήν πεμπτουσία τοΰ ίσαμε τή στιγμή φιλολογικά 
φτωχού εικοστού αίά>να. Τό βιβλίο αυτό είναι τό Lady Chatterlay’s 
Lover, τού D. Η. Lawrence, πού πέθανε φθισικός στήν Κυανή 
’Ακτή, πάει ένας χρόνος τώρα.

Ή τέχνη σπάνια έχει τολμήσει νά καταπιαστή φανερά μέ τά 

σεξουαλιστικά ζητήματα. Δέν είχε κατορθώσει νά σχίση τόν πέπλο, 
μέ τόν όποιο τά είχε σκεπάσει ό μοιραίος χριστιανισμός καί οί διά
φοροι άλλοι πνευματικοί ηγήτορες. Τά ζητήματα αυτά, πού στις 
αγνές πρωτόγονες κοινωνίες δέν έκαλύπτονταν άπό καμμιάν άπαγό- 
ρευση κι άπό κανένα μυστήριο—γιατί άπλούστατα έθεωρούνταν σάν 
τά μόνα ζωτικού ενδιαφέροντος—καί πού γινόντουσαν θεμέλια μιας 
υπέρτερης πηγαίας λατρείας, ήρθε νά τά συγκάλυψη υπό τό πρό
σχημα ενός ηλιθίου σπιριτουαλισμοΰ ό χριστιανισμός, πιστός μαθη
τής τών Εβραίων, πού δέ μπορούσαν ν’άνεχθοΰν τούς συμβιβασμούς 
καί τείναν στό απόλυτο, καί τών Σωκρατικών, πρακτικών άνθρω- 
πάκηδων πού θέλοντας νά στηρίζουν τις μικροαστικές τους πεποί- 
θησες, ξέραν νά πλάθουν όμορφες θεωρίες.

Ό χριστιανισμός αυτός, άρπώντας άπό τόν άνθρωπο καί τό 
τελευταίο δικαίωμα αυτοδιάθεσης, άναθεμάτισε τή σαρκική πράξη, 
καί πηγαίνοντας παρά πέρα, τήν ίδια τήν επιθυμία. Ή έγνοια του 
γιά τή διαμόρφωση μιας κοινωνίας, τής οποίας πυρήνας θά ήταν ή 
οικογένεια, έφτασε τόσο μακρυά, ώστε δέ δίστασε νά είσδύση καί 
στις μυστικώτερες πτυχές τής ζωής τού ζευγαριού, τό δέ «Κανονικό 
Δίκαιο» άποτελεϊ, σέ ωρισμένα του κεφάλαια, άληθινό εγχειρίδιο 
σεξουαλιστικής διαπαιδαγώγησης.

Παράλληλα μέ τήν τάση αύτή τής κωδικοποίησης, αν μπορή 
νά πή κανείς, τών ερωτικών σχέσεισν, παρατηρήθηκε στό πεδίο τής 
τέχνης σχεδόν σάν άποτέλεσμα τής κωδικοποίησης αυτής, μιά προ
σπάθεια έξιδανίκεψης τού ερωτικού οργασμού, καί βλέπουμε έτσι 
νά γεννιούνται στό Μεσαίωνα καί νά έχουν καταπληκτική επιτυχία 
τά γλυκανάλατα κατασκευάσματα τών ίπποτικών τραγουδιών πού 
τόσο καταπληκτικά θυμίζουν τά σημερινά romans pour jeunes 
filles.

’Έπρεπε νά ’ρθή ή εξυγιαντική επανάσταση τής ’Αναγέννησης 
γιά νά βρεθούμε μπροστά στό φυσικό ξέσπασμα πού άκολουθεΐ πάν
τοτε μιά μακρά περίοδο εγκράτειας. Τό ξέσπασμο αυτά ξεπέρασε 
βέβαια τά δρια τής ισορροπίας καί βλέπουμε έτσι κοντά στή φυσιο
λογική truculence τού Rabelais, τά παιχνιδίσματα νοσηρής φαντασίας 
τών μικρών Ίτ λών δασκάλων τού 15ου καί 16ου αιώνα.

Φαντάζομαι δτι ποτέ τά σεξουαλιστικά ζητήματα δέν είσεχώρη- 
σαν στήν τέχνη τόσο βαθειά, άλλά καί τόσο φυσικά κι άπροσποίητα, 
δσο τόν καιρό τής Ελισάβετ στήν ’Αγγλία.

Ό Shakespeare, πού ή δόξα του άφησε στή σκιά πολλούς 
συγχρόνους του όχι καί πολύ κατώτερους, δπως ήταν π. χ. ό Ben
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Johnson, δέν φοβόταν νά μεταχειριστή γιά τόν έρωτα τις λέξες πού 
τον αποτελούν αντίθετα άπό τούς Γάλλους καί τούς 'Ισπανούς, στούς 
οποίους η παλια παράδωση τών chansons de geste όσο καί μιά 
ψευτολατινική λεπτότητα είχαν επιβάλει στήν φανερά παρουσιαζο- 
μενη τέχνη, μια προσποιητήν άγνοια τών σεξουαλιστικών προϋποθέ
σεων. Και το χαρακτηριστικό είναι, δτι σύγκαιρα μέ τις bergeres 
αυτές, κυκλοφορουσεν απειρία κρυφών έργων, πού κι ό πιο επιει
κής κριτικός δε θά μπόρεση νά τά χαρακτηρίση παρά ώς πορνο
γραφικά. ν
. . «λλ\μερΐ“ πρέπΕΙ νά τ0νιστ{ί θ’ ιδιαίτερο τρόπο 
η εντελώς αντίθετη εξέλιξη τών σχέσεων σεξουαλισμού και τέχνης στούς 
μη χριστιανικούς λαούς, καί ειδικά στούς "Αραβες. 'Η ’Αραβική τέ
χνη φιλοξένησε απ αρχής στό πλαίσιό της τά ζητήματα πού ή Μωα
μεθανική θρησκεία, εξω άπό κάθε αισθηματικής μορφής ύποκρισία, 
θεώρησε ως τα μονά ικανά νά οδηγήσουν τόν άνθρωπο. Ή άπό κοι
νωνική και πρακτική άποψη τόσο εξυπνότερη άπό τό χριστιανισμό δι
δασκαλία του Μωάμεθ δέν άρνιόταν τις παγκανιστικές της πηγές.

, Δυο φαινόμενα πρέπει άκόμα νά σημειωθούν, πού τά άποτελέσμα- 
τα τους σταθήκαν ανυπολόγιστα ; ή γέννηση τοΰ πουριτανικού πνεύ
ματος στις δ^μαρτυρόμενες χώρες,ειδικά σ'τήν’Αγγλία, καί ή δημιουρ
γία των hbertms στή Γαλλία τοΰ 18ου αιώνα.

, », Η Γαλ^ικ1'· ™XVTl τού αιώνα αυτού δέ στέκεται παρά μόνο μέ 
τα ελευθεριαζοντα άριστουργηματάκια, πού θαρρείς καί γράφτηκαν δλα 
σε κανένα μπουντουάρ όμορφης μαρκησίας, ή μέ τις όχι λιγώτερο ά- 
νοιχτες μινιατούρες. Κι αύτά τά καθιερωμένα άπό τά σχολικά βιβλία 
ονόματα ο Voltaire, ό Diderot, καί ό ίδιος ό Rousseau κατορθώνουν 
να επιπλευσουν ως λογοτέχνες μόνο μέ τά ελαφρότερα τους έργα.

Αντίθετα, στήν ’Αγγλία, πού ύπήρξεν άνέκαθεν τό πιο φιλελεύ
θερο κράτος στα έργα, παρατηρήθηκε μιά δογματική αυστηρότητα πού 
ωφειλετο στον, απο θρησκευτικήν άποψη, βιβλικό, μπορεί νά πή κανείς 
πνευματικό καταρτισμό τών πολιτών. Είναι γνωστή ή ένάντια στον 
Βύρωνα κατακραυγή τών συμπατριωτών του, κατακραυγή πού είχε τις 
ρίζες της στην πουριτανική άντίληψη, δτι οί τύποι έχουν περισσότερη 
αξία απο την ουσία, αφού κατά βάθος τά φοβερά βίτσια τού κουτσού 
ποιητη ησαν πολύ λιγώτερο άληθινά άπό τήν πρόθεση του νά τά πα
ρουσίαση γιά τέτοια.
. . -° ,19θ; “ϊώνας είδε n'> Υένν^ΓΗΐ τού καρπού πού τόν εγκυμονούσε 
η, ανθρώπινη διανόηση έναν όλάκαιρο αιώνα: τού ρομαντισμού. Κι 
αυτός όμως δεν πήρε πιο αποφασιστική στάση άπέναντι τών προβλη

μάτων τών φύλων: άπλούστατα μεταμφίεσε τόν μέχρι τής στιγμής γα
λήνη) καί ήρεμο έρωτα μ’ένα μανδύα ορμής καί πάθους, κρατώντας 
τον δμως πάντοτε σ’ ένα πνευματικό, καί γι’ αύτό ψεύτικο, επίπεδο. 
Λιγάκι άργότερα, δταν ο Flaubert τόλμησε νά παρουσιάση τήν κατα 
τά άλλα τόσο σπιτικιά καί νοικοκυρεμένη κυρία Μπωβαρυ, παραδινο- 
μενη στον έρωμένο της μ’ αυτές τις μετριοπαθείς εικόνες : «"Εγειρε 
τόν άσπρο της λαιμό, πού τόν ανατάραζαν στεναγμοί, και μισολιπό
θυμη κλαίοντας έκρυψε τό πρόσωπο της, καί άφέθηκε», ή περιγραφή 
αυτί) στάθηκε αρκετή γιά νά δικαιολογήση δικαστική άνέργεια εναν
τίον του. Επίσης είναι γνωστή ή καταδίκη τού Baudelaire για έξη 
του ποιήματα, δπου τά πράγματα παρουσιαζόντουσαν τόσο σκεπασμένα..

Ή έλευση τής νατουραλιστικής σχολής δέν δημιούργησε τέχνη πού 
νά συμπεριλαμβάνη τό σεξουαλισμό καί νά στηρίζεται σ’ αυτόν. Στά
θηκε άφορμή μοναχά μιάς κίνησης καθαρά λεκτικής, γιατί οι τολμη
ρότητες ενός Zola δέν ήσαν τολμηρότητες πρόθεσης.

'Όσον άφορά τή φροϊντίζουσα λογοτεχνία, δέν είναι αυτή, έκτος 
άπό έλάχιστες εξαίρεσες, παρά μιά νοσηρή εκδήλωση άτολμίας που βρή
κε στά επιστημονικά δεδόμενα άρκετό θάρρος ώστε να καταπιαστη με 
τά ζητήματα τών φύλων, άλλά τόσο λίγο πού να τα εξέταση σαν πα
θολογικές εξαίρεσες καί δχι, σάν τόν αγνό, φυσικό και παντοδύναμο 

κανόνα. Χ ,
Στις άρχές δμως τού αιώνα μας παρατηρήθηκε μια περίεργη προ

σπάθεια στήν ’Αγγλία, στή χώρα τών τύπων, τής ευπρέπειας,τής κοσμιο- 
τητας τής καταδίκης μ’ ένα shocking καί της αθωοτερης κουβέντας. 
Ή ποοσπάθεια αυτή πού τή διαβλέπει κανείς σ’ ενα οποιοδηποτε αν
θρώπινό εγγλέζικο ρομάντζο, είναι μιά ώργανωμένη επανάσταση εναν
τία στό καθεστώς τού μυστηρίου πού κάλυπτε τις σεξουαλιστικες σχε^ 
σες, καί πήρε τή μόρφή της μέ τό υπέροχο Ulysses του Jo}ce και 
ολοκληρώθηκε μέ τόν «έρωμένο τής Λαίντυ Τσατερλευ» του D. Η. 

Lawrence.
Τό βιβλίο τούτο είναι ένα βιβλίο τυπικά εγγλέζικο, που περιεχει 

τάδυό στοιχεία τού εγγλέζικου πνεύματος: μιάν παγκανιστικη έμπνευση 
πού καταλήγει σέ μιάν ηθική διδασκαλία. Κάθε Αγγλος είναι ένας 
λάτρης ειδώλων πού καταντά ιεροκήρυκας. Έτσι κι ο Lawrence. Με 
τή διαφορά, δτι αύτός εδώ είναι πριν άπ’δλα ένας ποιητης, ένας υ 
ρικός ποιητής άπέραντος πού άντλεί άπό τήν παγκανιστικη του λα
τρεία μιά δημιουργική δυναμικότητα, που μονο με την έξαρσητω 
πρωτόγονων λυρικών-μπορεί νά συγκριθή. Είναι ο Δαυίδ, είναι ο _ 
λομών, είναι δ Όρφεύς, είναι ό άγνωστος τραγουδιστής των βεδικω
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ύμνων, είναι ό αφανής ψάλτης τών δημοτικών τραγουδιών,ό ξεχασμέ
νος δημιουργός τών αφρικανικών καί τών πολυνησιακών μυρολογιών, 
πού πιστεύει καί θαυμάζει τήν πλάση σ’ δλες της τις μορφές, πούθεω 
ρεϊ τή γονιμότητα σάν τό μόνο αγαθό, τό όποιο νά μπορή νά ίκανο- 
ποιήση τά δυό του βασικά ένστιχτα : τή διαβίωση του και τή διαιώ
νιση τοϋ είδους του, πού θεωρεί τά γονιμοποιητικά δργανα σάν τά 
εύγενέστερα, πού αποδίνει σ’ αυτά σημασία υπερφυσική, πού κυριολε
κτικά τά λατρέβει. 'Η λατρεία αυτή εΐναι πού κάνει τή γυναίκα τοΰ 
Ίνδονστάν νά φορή σά φυλαχτό, αλλά καί σάν τό πολυτιμότερο κό
σμημα τό ιερό lingham, παράσταση τοΰ ανδρικού μορίου, κ’ είναι ή 
ίδια πού ενσταλάζει στον ά'ντρα τό σπόρο μιας αληθινής θρησκείας, 
πού ό βωμός της βρίσκεται στή μυστική γυναικεία πτυχή.

Ό Lawrence θεωρεί σάν τό σπουδαιότερο περιστατικό τής αν
θρώπινης ζωής, τήν ένωση τών φύλων, όχι όμως μιάν ένωση τυχαία, 
πού νά γίνεται έτσι — χωρίς κανένα απώτερο λόγο, άπό ρουτίνα θά 
μπορούσε νά πή κανείς. Εΐναι ή ένωση αυτή ή εκδήλωση μιας λα
τρείας στήν οποία δέν επεμβαίνει καμμιά ατομική προτίμηση. Ή 
ήρωίδα τοΰ βιβλίου, ή Κόνστανς Ρήντ Λαίντη Τσάτερλεύ, «δέν είναι 
γιά τόν ερωμένο της κατά βάθος παρά ένα θήλυ. Μά μπορεί νά ’ναι 
καλύτερα έτσι. Καί στό κάτω-κάτω, ό ερωμένος της αγαπούσε σ’ αυτή 
τό θήλυ, πράγμα πού ως τώρα κανένας άντρας δέν τό είχε κάμει. Οί 
άντρες είχαν αγαπήσει σ’ αυτήν τό άτομο, κι δχι τό θήλυ, πού τό εί
χαν περιφρονήσει αρκετά σκληρά, ή πού τό είχαν όλότελα αγνοήσει. Οί 
άντρες τσακιζόντουσαν γιά τήν Κόνστανς Ρήντ ή γιά τή Λαίντη Τσά- 
τερλεΰ’ αλλά περιφρονοΰσαν τό φΰλο της. Κι δμως αυτός, ό ερωμένος 
της, περιφρονοΰσε τήν Κόνστανς ή τή Λαίντη Τσάτερλεύ’ καί τής χά- 
ιδεβε απαλά τή μέση καί τά στήθια» (σελ. 168). Κι αντίθετα ό άν
τρας δέν έχει καμμιάν απώτερη σημασία γιά τή γυναίκα παρά μόνο σά 
φύλακας τοΰ σπόρου, κι’ ολόκληρη του ή προσωπικότητα περιορίζεται 
μοναχά στό φΰλο του. «Ναί, (ή γυναίκα) πρέπει νά εΐναι παθιάρα σάν 
βακχίδα, πού νά τρέχη μέσα στά δάση αναζητώντας τόν ’Ίακχο, τό 
λαμπρό φαλλό, πού δέν φέρνει πίσω του καμμιά προσωπικότητα, καί 
πού εΐναι μοναχά ό δοΰλος—θεός τής γυναίκας ! Πρέπει ν’ άποφευχθή 
ή διείσδυση τοΰ ανθρώπου,τοΰ ατόμου. Δέν είναι αυτός παρά ένας βοη
θός, δ φορέας καί ό φύλακας τοΰ λαμπροΰ φαλλού, πού ανήκει σ’ αυ
τήν». (σελ. 188).

Κ’ ή καθαρά παγκανιστική αυτή μεταρσίωση τών γεννετησίων 
σχέσεων, ή τόσο βαθειά ριζωμένη στή συνείδηση τών πρωτόγονων 
ανθρώπων, βρίσκει σήμερα στις εξελιγμένες κοινωνικές μορφές πού δη- 
μιουργήθηκαν κάτω άπό τήν ώθηση τών χυδαιότερων ανθρώπινων 

μικροσυμφερόντων, μιάν ώργανωμένη αντίσταση, μιάν άπό πρόθεση 
εχθρότητα τής μάζας πρός κάθε τι πού θά μπορούσε νά συμβάλη στή 
λύτρωση τοΰ ανθρώπου άπό τή βαρειά κληρονομιά τοΰ κοινωνικού πε
ριβάλλοντος. Κι άκόμα λές δτι καί τά άντικείμενα, τά ψυχρά κι ά
βουλα άντικείμενα, άναγκάστηκαν ν’ άκολουθήσουν τόν φαύλο άνθρώ- 
πινο νόμο’ λές δτι κι αυτά άκόμα ενώνουν τις άδράνειες τους γιά νά 
ματαιώσουν τήν όλοκλήρωση τοΰ άνθρώπου καί τήν άπολύτρωση του.

Ή κυρία Μπόλτον, οικονόμος τοΰ πύργου τών Τσάτερλεύ, 
είχε κάποτε ένα σύζυγο, μέ τόν όποιο τή συνέδεαν οί στενώτεροι 
εκείνοι δεσμοί τούς οποίους επικαλείται ό Lawrence. Μιά μέρα, τόν 
έβγαλαν τόν άντρα της πεθαμένο άπ τό άνθρακωρυχεΐο στό όποιο 
δούλεβε. Καί τότες, ή πονετική καί μητρική κυρία Μπόλτον, ένοιωσε 
δτι «οί άλλοι θ έ λ α ν νά σκοτωθή δ άντρας της (ό άντρας της, δχι 
ό σύζυγος). "Ενοιωθε δτι τά ορυχεία θ έ λ α ν νά τόν σκοτώσουν. 
"Ενοιωθε δτι χωρίς τά ορυχεία, χωρίς τούς ιδιοκτήτες τών ορυχείων 
δέν θά μπορούσε ποτέ νά τήν εγκατάλειψη ό άντρας της. Κι δμως 
δλοι τους θ έ λ α ν νά χωρίσουν έναν άντρα καί μιά γυναίκα που 
εΐναι μαζί, πού εΐναι μαζί σωματικά».

Άπ’ άλλη μεριά, ή παρακολούθηση τών φυλετικών ζητημάτων 
άπό τόσο ύψηλό επίπεδο, ή άνατένιση τους άπό καθαρά άνθρώπινη 
(κι δχι πιά κοινωνική) σκοπιά, καθορίζει καί τήν άξία πολλών εννοιών, 
πού δέν έχουν παρά κοινωνική μονάχα σημασία καί πού δημιουρ- 
γήθηκαν μόνο καί μόνο γιά νά βοηθήσουν τά κοινωνικά συστήματα 
στήν έδραίωση μιας μαζικής συνείδησης, δεσμευτικής, γιά τόν άνθρω
πο. Κ’ή πιό δόλια άπ’ αιτές τις έννοιες, γιατί εΐναι ή πιό σεμνο
πρεπή. ή αιδώς, ή ντροπή, χάνει τήν ύπαρξη της. Ό αγνός άνθρω
πος δέν είναι ντροπαλός, γιατί δέν εΐναι ούτε ξετσίπωτος. Δέν ύφί· 
στανται γι’αύτόν οί υποκριτικοί λόγοι πού δημιουργούν τις χωρίς καμ- 
μιά οντότητα έννοιες αυτές. Φεύγει άπό ένα πεδίο δπου τά σεξουα- 
λιστικά ζητήματα παίρναν μορφή, κρυμμένη ή φανερή, καί δημιουρ
γούσαν τήν τροπή ή τήν ξετσιπωσιά, καί φθάνει σ’ ένα άλλο, εντε
λώς διαφορετικό, διαφορετικό σέ φύση κι δχι σέ μορφή, δπου τά ζη
τήματα αυτά άποτελοΰν τό μοναδικό σκοπό τής ζωής, έφ’ δσον εΐναι 
τό μοναδικό μέσο τής άπολύτρωσης, καί άναγκαστικά παίρνουν τώρα 
μορφή τόσο υλιστική ώστε νά καταντούν άπόλυτα εξαϋλωμένα.

Φεύγοντας άπ’ αυτή τή θέση, ό Lawrence κατάργησε κάθε ίχνος 
αιδημοσύνης καί—μέ τόν φανατισμόν εκείνον πού χαρακτηρίζει τόν 
κρυμμένο σέ κάθε ’Εγγλέζο πουριτανό — είπε τά σΰκα σύκα, καί τή 
σκάφη σκάφη. Δέν περιορίσθηκε δμως σ’ αύτό, άλλά έμπνεόμενος άπό 
τή βαθύτερη εκείνη τάση λατρείας, άναθεμάτισε τούς γλυκανάλατους
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ποιητές καί τήν ορδή τών α’ισθημαπών πού μάς διδάσκουν τήν άνάγ- 
κη του αισθήματος, ενώ χρειαζόμαστε τήν ήδυπάθεια, τή λαγνεία 
που καίει, πού λυώνει, τόν αισθησιασμό πού ξέρει νά καταντά φρι
χτός ετω μάς χρειάζεται ή δύναμη νά υπερνικήσουμε τή ντροπή τήν 
αμαρτία, τήν τύψη, τείχη δυσκολοπόρθητα πού τά έστησε ό σαδισμός 
του ανθρώπου ανάμεσα στήν δντότητά του καί στήν απολύτρωσή του. 

, εριγραφει την κάθε σκηνή μέ τήν παραμικρή λεπτομέρεια χω
ρίς να κρυψη τίποτα άπ’ δσα συμβαίνουν καί χωρίς άπ’ άλλη μεριά 
να δίνη στην περιγραφή του τά σκιόφωτα αυτά πού χαρακτηρίζουν 
την ερωτιαρικη φιλολογία. Περιγράφει τά πράγματα πού συμβαίνουν 
αναμεσα στον άντρα καί στή γυναίκα, όχι επειδή συμβαίνουν μόνο, 
α λ επειδή πρέπει νά συμβαίνουν, επειδή είναι τά μόνα πού πρέπει 
να συμβαίνουν.

«Ό ’Ερωμένος τής Λαίντη Τσατερλεΐ» είναι τό αγνό βιβλίο τής 
λαγνείας, είναι τό Εύαγγέλιο τής ανθρώπινης εύτυχίας πού συνοψίζε
ται στην αισθησιακή λατρεία τοΰ άρρενος καί τού θήλεως, είναι τό 
έπος που υμνεί τή Θρησκεία τοΰ πάθους, είναι τό ηθικό άπαύγασμα τής 
μονής ηθικής. 1

Αθήνα
Λ. ΠΗΝΙΛΤΟΓΛΟΥ

ΟΝΕΙΡΟ

Έκολυμποΰσσ. "Ημουν μέ δυό, στον ύπνο μου, άνεράδες.
Κ# ελεα: πως μέσα στό νερό δέν σβήνουνε οί λαμπάδες ;
Κ είδα οί λαμπάδες π’ άναβαν κατόπι σ’ άλλη θέσι.
Ανθη απ’ εδώ κι άνθη άπ’έκεϊ κ’έγώ νεκρός στή μέση.

Κ ήρταν τοΰ ’Απρίλη οί ομορφιές, κ’ ήρταν του Μάη οί κόρες 

Κ επάνω μου άνθη έρρίχναν.
Και τα τριαντάφυλλα, ανοιχτά ρωλόγια, πού μού δείχναν 

Τής νειότης μου τής ώρες.

Κ εκλαψα, κ’ έκλαψα νεκρή τή νειότη μου τήν πρώτη.
Μά έξύπνησα κ*  έστέναξα .... όνειρο ήσουνα νειότη ’

’Αλεξάνδρεια. Π. ΓΝΕΥΤΟΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ
ΚΑΙ ΙΟΙ Α ΝΥΧΤΙΑ

Έρριξε λάσο ό Θάνατος
ν’ άρπάξη τή Ζωή _
σέ δαχτυτίδι σφίγγοντας τό γύρο τού λαιμού της 
μ’ αστόχησε αναπάντεχα,
κ’ ένοιωσα τό λαχτάρισμα τού παιδεμού της.

’Έφυγε δ Μαύρος, * g
μά θά ’ρθή κάποια νυχτιά τ’ ’Απρίλη
μέ τό μουγκό χαμόγελο 
στά ωχρά του χείλη.

. . Θά πιάση τότε δ βρόχος του
καί τή Ζωή θριαμβικά 
θά πνίξη, δϊμένα ! . . .

ι / ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δραιια

KATHERINE MANSFIELD

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
(Συνέχεια άπό τό Γ' τεΰχος και τέλος)

Κ’ οί δυό γυναίκες ή μιά πλάι στήν άλλη κοίταξαν τό ανθι
σμένο δέντρο μέ τό ψηλό παράστημα.” Αν καί στεκόντανε ακίνητο, 
φαινότανε σά νά τεντώνεται, νά ραμφίζη, νά τρέμη στον αέρα σα 
μιά φλόγα κεριού νά υψώνεται, νά μεγαλώνη καθώς έτσι το θαύ
μαζαν, σχεδόν σά ν’ άγγιζε τό στρογγυλό ασημένιο δίσκο του φεγ- 
γαριού.

Πόσην ώρα στάθηκαν κ’ οί δυό τους έτσι σά νά ’χάνε μαγνη- 
τιστή άπό τόν άΰλο αυτόν κύκλο νοιώθοντας τέλεια ή μιά την άλλη, 
πλάσματα ενός άλλου κόσμου, πού άναρρωτιώντανε τί τάχα γύρευαν 
σέ τούτον δώ, μ’δλον αυτόν τό θησαυρό τής ευδαιμονίας που φλό
γιζε τά στήθια των καί ξανάπεφτε άπ τά μαλλιά των κι απ τα 
χέοια των σάν άσηιιένια λουλούδια. Μιά αιωνιότητα ή μια στιγμή ; 
Καί νά, πού τό ψιθύριζε ή Μις Φοΰλτον «’Αλήθεια έτσι να ναι;» 
Πού νά τό ’χε ονειρευτή η Μπέρθα ,. „ , Τ

Ξάφνου άναψαν τά φώτα’ ή Φέϊς έψησε καφέ κι ό Χάρρυ εί
πε : «’Αγαπητή μου κυρία Νάϊτ, μή μού ζητάτε νέα για τή μικρή 
μου κόοη. Δέν τήν βλέπω ποτέ. Δέ θά μπορέσω νά αιστανθω το 
παοαιιικοό ένδιαφέρο γι’ αυτήν παρά μονάχα τήν ήμερα που θα
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μιζθω πώς απέκτησε ερωμένο». Kt ό Μάγκ στερέωσε πάλι τό μονόκλ 
-ο μάτι του, δ ’Έντυ Ούώρρεν ήπιε τόν καφέ του κι άφησε το 
^ατακι στο φιλτζάνι μέ κάποια άγωνία στο πρόσωπο, σα νά’βλεΖ 
στο ρανος μιαν αραχνη....
νέουΓτό EXei'V0 π°ύ V<i πώ Εΐνε πώζ πρέπεΐ νά δώσουμε στους 
νεους τον να έκδηλωθοΰν Γιατ, μοΰ φα(νεται πώς λ J

έτσι νΓ“γΥ ^εΐ εργ“ πρώτης πού δέν έχουν γραφή. Θέλω
μπρος" Γ ™ ™ ™ τώρα,

δωιιάΤΛ0 έμηθΕς άγ“πηΓΤ' μ°υ πώς -^όκειται νά στολίσω τό 
δωμάτιο οπού θα μένουν οί Τζέκομπ Νάθανς. Δέν ξέρω, νά, κάτι 
με παρακινεί ν αναπτύξω τό θέμα <τηγανιτ, ,
-ίη^ε^?" :αρεκλών’κα1

πο?ύΤηΣΰμφω-01’ δμ?’ς έγώ βρίσκω πώ? οί νέοι σας είναι ακόμα 
’ Τ ' ® μαντικοί, κ εδω μου φαίνεται είναι ή δυσκολία. Χωρίς νά 
είστε άρρωστη και δίχως νά ’χετε άνάγκη άπό μιά λεκάνη δέν μπο- 
ΧΤνΓ ^δν γιατί νά μην έχο^Χ
προνοια^να εφοδιαζουνται με μιά τέτοια λεκάνη;
λα βιΣ7ν\φθβερ0 π°ίημα· TdZa °’gva μΐκρό> δάσος μιά κοπέλ- 
λα βιασθηκε λεει άπο κάποιο ζητιάνο δίχως μύτη....
κι ό Χάη ? Φθυλτθν ξαπλώ^κε στίΙ Χαμηλή καί βαθειά πολυθρόνα 
κι ο Χάρρυ πρόσφορε σέ όλους σιγαρέττα.

Ετσι καθώς στάθηκε προστά της κούνησε τό ασημένιο κουτί 
και της είπε σύντομα : «Προτιμάτε Αιγυπτιακά, Τουρκικά Βιρτζίνια · 
Είναι ανακατεμένα». Ή Μπέρθα κατάλαβε πώ- ύ Π.άΛ ’ 
τον ενοχλούσε μά πώς τού ήταν άπλούστατα αντιπαθητική Μέ'τόν 
9οπο μαλιστα πού άποκρίθηκε ή Μις Φοΰλτον: «’Ό 2Ζ ώ 

δε θα καπνίσω» είδε πώ- κ’ g - > r , ευΧαΟιστω,
σά νά ψυχράθηκε. 5 ’ ης το είχε αντιληφθή καί

λαΧΧΧ^Τ’ μή T,'|V Ζ“νης ™ θυμώσ’1· Σέ βέβαια» πώς γε- 
αστηκες. Είναι θαυμασια, μά θαυμάσια Κ'έπειτα -τΛ αισθάνεσαι τόσο διαφορετικά άπό μέ™ γ^χ '

αναπάρι · "Πτι ι ώ , '1 χ κάποιον που τοσο μμας θά πηη ’ °,'νεβ,), μ°Τα^υ θας °,τι συμμεριζόμαστε κ’ οί δυό 
" Αύτές οΓτΤ?100’-'’" "°1’ ί άπ0ψ£ δΤαν θά κ°θΐηθοΰμε.

Μ»Μ« π„1, Χ““νν“''
2ινάκ Ώ καπθ1°< μ?υρμουριστά νά r’K ψιθύριζε, χαμογελώντας «Σέ 
ίΧ τ“ X',; i 8ά

δωμάτ,ο, “έ έζ“ββάτ. oi δ™ ““

Σηκώθηκε πηδώντας κ’ έτρεξε στο πιάνο. , (
Τί κρίμα κανείς σας νά μην παίζη ! - φώναξε- Τι κρίμα

Κ Γι« ζώ,η W« «τή ζωή της ή Μ*  Γ,.γχ

| ”’ X*.  τό«». Βίί«» Λ. εζχε

® Js τ8»πο.ς δετός μονάχ’ ·* ’**'.  «Λ * δό9"“

ή άφοομή νά νοτώαη πώς ήτ«νε διαψομετικος. Συχνά ’ιχ“'
«Ζη’αη ν· ’ή ί>έμ«. Στή, «Μή είχε τ» «,«,«X»^ 

x„i «ρατ,ότα,ε ψυχ«ή, »« ύετεμ' ώπή λίγο, «««>» » ώ
Φ«„<„τ«,ε «« vi μή, «Ιχ» "Ητανε τ„«» ε.Ι^,ης ° ζ«ς

Άλ«, νά, «ά δνό «ΛΛ » ητμνε ο «ώντεμος τμ»

πος νά φαίνουνται μοντέρνοι... e, , α । ντό Εα-
Μά τώρα τόν ζητούσε μέ μιά θέρμη ! μ εναν ποθο . Στ

ναμμένο σώμα ή λέξη τής έκανε κακό. Αυτό ταχα να ητανε
ή αίσθηση τής ευδαιμονίας; Μά τότε λοιπον . Τ„,..βαίνεις τί1

- ’Αγαπητή μου -είπε ή κ. Νόρμαν Ναιτ, καταλαβαίνεις τη
8„«χ«λί„ μ«ς; ε'ίμ««τ« τά »ύμ«τ« τής »»«ς το» τρ«ι,ον. Κ«9«μ«-

y I στε στο Χαμπστήντ, ξέρετε, θαυμάσιο σπίτι. Υάουκα
- Θά σάς συνοδέψω ώς στο χώλ.-ειπε η Μπερθα-Χαρηκα 

τόσο πολύ πού ήρθατε. Μά δέ θέλω νά γίνω ή αίτια ?α χάσετε το 
τελευταίο τοαΐνο. Θά ήτανε πολύ δυσάρεστο, δεν ειν έτσι ,

- Νάϊτ, πάρ’ ένα ούΐσκυ άκόμα προτού φυγής. , ,
Ή Μπέρθα τοΰ τσίμπησε τό χέρι, και χαμογε ασε , αϊτό , 

ίΐ ε1πε - Καληνύχτα σας, καληνύχτα σας, φώναξε ή Μπέρθα πάνω

I άπό τή σκάλα, νοιώθοντας πώς τώρα πιά κατωρθωνε να τους ξε 

φορτωθη. ; σηκώνονταν νά φύγουν.
"Οταν ξαναγυρισε στη σα/,α, οι awioi « ι
- ’Άν θέλετε, σάς παραχωρώ ευχαρίστως το τα^ι μο

“Υστερα άπό δσα έπαθα ; ’Όχι άγαπητε μου, θα σου ήμουν 
μάλ,«,« εήχ,ώμω, ά, δέ μοΰ έδενες ,δ μ*»  ’« Ι"™’»’» Λ1" 

μιά κούρσα μόνος μου. x Ζ Χπήιιηυ- Ταξί θά βρήτε στή στάση, άκριβως στο τέρμα του δρομου.

Λιγάκι μοναχα θ’α πάτε πεζή.
- Είσαι πολύ καλός. Θά φορέσω τό μαντω μου. ,
'Η Μις Φοΰλτον πήγε προς τό χώλ καί ή Μπέρθα τοιμασθηκε 

νά τήν άκολουθήση μά τήν ίδια στιγμή δ Χάρρυ ωομησε και λίγο 

χρειάστηκε γιά νά τήν ανατρέψη.
__ ’Αφήστε με νά σάς βοηάησο. γ „ χ ' 
'Η Μπέρθα μετάνοιωσε γιά τή άγένειά της. Τόν άφησε να την
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βοηθήση, αυτός. Τί μάγκας ήτανε σέ μερικά πράματα !
Ό ’Έντυ κ’ ή Μπέρθα έμειναν μόνοι κοντά στή φωτιά.

, ~ 2ας ετυχε να κθιτταξετε τό καινούργιο ποίημα τοΰ Ντίκ μέ
τον τίτλο «Table d’ hote» ’)-ρώτησε ήρεμα ό ’Έντυ. Είναι θαυμά
σιο. Βρίσκεται μέσα στήν τελευταία ανθολογία. Τήν έχετε; Θά ήθελα 
πολύ νά σάς το δείξω.’Αρχίζει μ’ ένα στίχο αδιαμφισβήτητη^ δμορφιάς: 

rourquoi toujours la soupe ά la tomate ? z).
— Ναι, είπε ή Μπέρθα.—Πήγε καί κάθησε κοντά σ’ ένα τρα- 

πεςι καταντικρυ στήν πόρτα τής σκάλας, κι ό ’Έντυ τήν ακολού
θησε σα να γλυστροΰσε σιωπηλά. Πήρε στά χέρια τό βιβλιαράκι καί 
του το δώσε δίχως νά κάνουν τόν παραμικρό θόρυβο κ’οί δυό τους

Κ ενφ εκείνος ξεφύλλιζε τό βιβλίο ή Μπέρθα σήκωσε τό κε- 
' <Ρ- T-V’'1 Τ0ΰ Χώλ· Είδε- ™ Χ«^’νά δίνη τό μαντώ

της Μις Φουλτον, και τή Μις Φοϋλτον μέ τήν πλάτη γυρισμένη καί 
το κεφάλι γυρμενο. Ο Χάρρυ πέταξε τό μαντώ, άκουμπισε τά χέρια 
του στους ωμούς της καί μέβία φέρνοντάς την κοντά στό πρόσωπό 
του, τα χείλη του ψιθύρισαν. «Σάς λατρεύω» καί ή Μις Φοϋλτον μέ 
τα κατασπρα της δάχτυλα χάϊδεψε τά μάγουλα τοΰ Χάρου, άφήνον- 
νελςοσ™ρπρ0σ“^ T11? πλανηθή έ'ν“ έλ“φρ0 κα1 Χαμό
γελο. Εναν αναλαφρο παλμό έκαναν τά ρουθούνια τοΰ Χάρρυ τά 
τΤΧΤΑ“νασηκωθη>α" "a <M’taV έ'να χ“°μα καθώς ψιθύρισαν

1 λέξη «Αύριο» και με τα βλέφαρά της ή Μις Φοϋλτον είπε: «Ναί» 

tomate? V°’ «° ’Εν™ <<P°Urquoi toujours la soupe a la
mate.» Εινε τοσο,βαθύτατα αληθινό αυτό ποΰ λέει. Δέ βοίσκετε 

πως είναι φοβέρα αιώνια ή σοΰπα μέ ντομάτα ;
— Αν θελετε—έλεγε ή δυνατή φωνή τοΰ Χάρρυ στό χώλ— 

ευχ“0ί""5 ™ νά «άς έν« τ«ξ·,

νήν ”ρ""’-ίκθ" ’I »= Φπίλνον. Προχώρησε ,ρός
την Μπέρθα και της εδωσε τά λεπτοκαμωμένα δάχτυλα της.

Αντίο, καί σάς ευχαριστώ πολύ.
— ’Αντίο, είπε ή Μπέρθα.
Η Μις Φουλτον κράτησε περισότερο τό χέρι της
- Ή θαυμάσια αχλαδιά σας . . . ψιθύρισε'

γάτο-θ’ΤΤ ?-”EV™ Τήν άκολ°όθησε άκριβώς δπως ό μαΰρος 
V ττος θ ακολουθούσε τη σταχτιά γατίτσα.
ψνχρΣμ"™ Χλ8ίσ“ '° « X<W» μέ ί.ερβ„λι,ή

■) Ό ,ί,λος tl„ ,,u „ό γοχλιχά ,Η π(ΐίαι .κ ιι]|ι

Ή θαυμασία αχλαδιά σας . . . αχλαδιά . . . αχλαδια ....
Ή Μπέρθα ετρεξε στήν πόρτα τοΰ εξώστη.
_  ’Q! τί έχει νά γίνη τώρα; — φώναξε.
Μά ή αχλαδιά ήταν τόσο δανμάαια δσο καμμιάν άλλη φορσ, 

τόσο ««,άώορτη άπδ ΙουΙοόδνσ, Χ«1 τόσο ήρεμη^

ΓΡΑΜΜΑ

Στάζει πικρά άπ τά μάτια μου, αδέρφι μου, τό δάκρυ 
άπόψε ποΰ θυμήθηκα τό πατρικό μου πάλι 
μέ τύ πλατύ αλώνι του καί τις ιτιές στην άκρη, 
τό Μούργο, τά καματερά, τό γαλανό ακρογιάλι.

Γιά μέρες πιό καλύτερες χωρίστηκα τόν κάμπο 
μιανής ελπίδας κυνηγός ποΰ ή τύχη κατατρέχει..., 
Ήρθα στή μοίρα μου πιστός έδώ στά δάθη να μπω 
δπου αρχή δέ βρίσκεται καί τελειωμό δέν εχει.

Μέσα σέ βάθη ανήλιαγα μέ τόν κασμά στό χέρι, 
χωρίς τό χάδι τ’ αεριού περνάν βαρετοί οι χρόνοι...
Ποιος δαίμονας μάς έφερε έδώ κανείς δέ ξέρει 
σ’ αύτό τό μνήμα ζωντανοί, σ’ αυτόν τόν "Αδη μονοί....

Κρύο . σκοτάδι είναι παντού... καί άνοιγμένοι τάφοι 
καί χτές καί σήμερα άλοί !—γιά μέρες καί για μήνες...
Καί μέ τόν ϊδρο δ θάνατος τήν καταδίκη γράφει: । 
μέ αίμα αλλάζουν τό ψωμί, αδέρφι μου, στις μίνες .

Βαρύ τό σώμα, ό νους θολός, καημός,γιά ήλιου αχτίδα, 
νά ξαποστάση ή ματιά τό στήθος ν’ άνασανη’ 
στό ξέφωτο γιά μιά στιγμή ν’ άπλώση την αρι< α 
καί γιά ένα κάρτο μοναχά ό ύπνος νά με πιανη .

Νά νείρουμαι τό πατρικό, τά μάτια να σφαλίσω 
τό Μούργο, τά καματερά καί τις ιτιές στην άκρη...
Άλοί! έμουσκέφτη τό χαρτί, αυτού θά σταματήσω’ 
στάζει πικρό άπ τά μάτια μου, άδέρφι μου, το δάκρυ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 
Φλώρινα
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
H καθαρή ποίηση κ’ εμείς.

Τά σύντομα κριτικά σχόλια πού άφιερώνει ό κ. Π. Σπανδωνίδης γιά τή με
λέτη μου «ο Ποιητής ,Γιώργος Σεφέρης» στό 3° τεύχος τών «Μακεδονικών Ήμε
ρων» αντιμετωπίζουν από κάποιες σημαντικές μεριές τό πρόβλημα τής λεγάμενης 
poesie pure, διατυπώνοντας ρωτήματα καί απορίες, καί μοΰ δίνουν τήν ευκαι
ρία να πω δυο λόγια σχετικά μέ τό επίμαχο ζήτημα. "Εχω τή γνώμη πώς ό κ. Π 
Σπανδωνίδης δεν αντίκρυσε τήν καθαρή ποίηση σάν φαινόμενο σχετικό 
με τον σύγχρονο ελληνικό λυρισμό, καθώς έπρεπε νά κόμη, άλλα προτίμησε νά 
ελεγξη την εσωτερική της αξία μέ προοπτική απόλυτα θεωρητική Έγώ στή 
μελετη μου δέν ασχολήθηκα τόσο μέ τό νόημα τής poesie pure στή δική του 
Θεωρητική ατμόσφαιρα, οσο με τήν πραγματοποίηση στους στίχους τής «Στρο
φής» μιας α λ η Θ ι ν ή ς π ο ί η σ η ς, μιας ποιητικής άρχής ευοίωνης, βα- 
ια καλλιτεχνικής που πάει και πέρ’ άπό τό δικό της ένδιαφέρο, κινώντας μας 

τον στοχασμό προς λογής αισθητικά θέματα σάν τό πρόβλημα ή τό θεώρημα 
poesie pure, καινούργιο επίπεδο καλλιτεχνικών ερευνών. Μοϋ φαίνεται 

οτι μερικά παρόμ01α θέματα έστω κι άν άγγίζουν τή φιλοσοφία δηλαδή τήν 
αφηρημενη σκέψη, μια που συνδέονται άμεσα μέ τήν π ρ ά ξ η δηλαδή μέ τήν 
Αεχνη, πρεπει να έξετάζωνται πάντα μέ κάποιο πνεύμα άναλογίας καί σχετικό
τητας., Άλλα ό κ. Σπανδωνίδης σχολιάζοντας τή μελέτη μου έκτος τοΰ δτι στά- 

ηκε απόλυτός, πάλι δέν άντίκρυσε τό έσωτερικό νόημα τής poesie pure κα. 
Οως επρεπε να το αντικρίσει. Ό κ. Σπανδωνίδης Θεωρώντας κατά ένα δικό του 
τροπο την καθαρή ποίηση στενεύει τά σύνορα πού περιλαμβάνουν τό 
πραγματικό της νόημα και τήν μετατοπίζει αισθητά άπό τή βάση της μιά πού 
αμέσως Θετει το εξής πρόβλημα: «μπορεί καί πρέπει μέ θέρμη μάλιστα καί κά
πως με φανατισμό νά υποστηρίζεται, πώς ή κ α θ α ρ ή π ο ί η σ η είναι μιά 
ποίηση της προχωρημένης μορφής, .τό καθαρό άπόσταγμα τής στιχουργικής 
πείρας μιας ολόκληρης παράδοσης» δπως θέλει ό κ. Καραντώνης; καί παρά κάτω 
γράφει: «καμμια τεχνοτροπία δέν είναι ανώτερη άπό μιά άλλη παρά μονάχα 
όταν πραγματοποιή έργα άνώτερα». Άπό τις γραμμές αύτές πού παραθέτω κα
ταλαβαίνει κάνεις πώς ό κ. Σπανδωνίδης άντιλαμβάνεται τήν Κ α Ο α ρ ή πο ί- 
η σ η σαν μιά ε ί δ ι κ ή τεχνοτροπία δπως έξαφνα δ Παρνασσισμός 
κ.λ.π., ενω εγω εχω τη γνώμη, δπως καί ό καθένας πού θά μελετήση τό ζήτημα 
πως πραγματικά ή poesie pure δέν είναι τεχνοτροπία. Στήν περίπτωση 
αυτή κινδυνεύουμε να περιορίσουμε τήν ποίηση καί τήν πολυσύνθετη εξέλιξή της 
σε μια ειδική τεχνοτροπία πού σέ λίγο θά γίνονταν ρουτίνα, δηλαδή Θά πνίγαμε 
την ποίηση. Ή καθαρή ποίηση καθώς τήν άντιλαμβάνονται οί σπουδαιότεροι 
Θεωρητικοί της είναι πρό παντός μιά γενική κατάσταση μέσα στήν 
κοινή σημασία τής ώς τι'ι σήμερα παραδεδεγμένης ποίησης· μιά ά ν α π ρ ο- 
σ α ρ μ ο γ η, της κοινής ποίησης σέ ώρισμένα μεταφυσικά στοιχεία πού έπα- 
ληϋευουν αυτά μόνα τήν αξία της, άν ύπάρχη.

Γιά νά βρουν τά στοιχεία πού συνθέτουν τήν κ α θ α ρ ί, ποίηση 
αναγκάστηκαν νά ύποκειμενικοποιήσουν τό ζήτημα τόσο, ώστε νά έξαρτήσουν 
την πιστοποίηση τής ύπαρξής της άπό τήν έσωτερική θρησκευτική κατάσταση 
του ατομου. Με άλλα λόγια τήν καθόρισαν ώς ένα «μυστηριώδες υγρό» πού δια
πέρνα τις λεςεις καί τούς στίχους, σχεδόν ποτέ ένα ολόκληρο οργανωμένο ποί-

ημα. Τό «μυστηριώδες αυτό υγρό» μπορεί ν’ άφθονη, κατά τούς θεωρητικούς 
£ 'πάντα, σέ μιά μόνο λέξη, έστω άπό νόημα καί άξια, μπορεί ν’ άκτινοδολή στα

ξερά γοάμματα ενός κυρίου ονόματος, καί νά λείπη ολοκληρωτικά άπό ένα ολό
κληρο ποίημα, τήν Ίλιάδα έξαφνα. Μιά τέτοια μεταφυσική θεωρία, καταλα
βαίνει κανείς βέβαια, πώς δέν μπορεί νά έχη άπόλυτη σχέση μήτε με τα έργα 
ποιητών πού άναφέρονται ώς πρώτυπα τοΰ είδους. Ό Μαλλαρμέ καί ό Βαλερυ; 
Άν θελήσουμε νά εφαρμόσουμε τήν θεωρία τής άδολης ποίησης στο έργο του 
Βαρελύ Θά βρούμε πώς πολύ λίγο άνταποκρίνεται στις άπαιτήσεις της. Μπορού
με όμως νά κατεβάσουμε άπό τά απρόσιτα ύψη της τή Θεωρία αύτή και να τη 
φέρουμε πιό κοντά μας δπως έκαμε νομίζω καί αυτός ό Βαλερύ. Πάλι όμως θα 
πιστοποιήσουμε πώς ή καθαρή ποίηση είναι μια γένι κ η « α ja- 
στάση μέσα στήν ποίηση- είναι έκεϊνο πού μένει υστερ απο εναν 
αυστηρό έλεγχο-μέ τή βοήθεια όλων τών μέσων πείρας-που γίνεται στα νοή
ματα τής ποιητικής τέχνης. Κατά συνέπεια, τεχνοτροπία μπορεί να ε - 
πωθή δ προσωπικός τρόπος ενός ή μιας ομάδας ποιητών που πρα
γματοποιούν poesie pure, δηλαδή ποίηση ζωντανή, άφοΰ είπαμε πως καθαρή 
ποίηση είναι τά θετικά στοιχεία πού μένουν ύστερ’ άπο το ξεκαθαρισμα ενός 
ποιητικού έργου. Τό ξεκαθάρισμα τούτο ιίς τό φέρουμε μια στιγμή στην πράξη. 
Γιά νά παραδεχτή κανείς σήμερα τόν Ούγκώ μεγάλο λυρικό ποιητη είναι, υπο
χρεωμένος αυστηρά νά τόν κ ο σ κ ι ν ί σ η καί νά διάλεξη τα μέρη εκείνα 
πού άνταποκρίνονται στό λεγόμενο «νόημα τής τέχνης» αδιάφορο αν βρη μια 
άλλη οποιοσδήποτε φύσης αξία στά μέρη εκείνα πού δεν παραδέχεται ως κ α- 
θα ρ ά ποιητικά. Φαντάζομαι πώς ή φράση «νόημα τή; τέχνης» που είναι

. καθιερωμένη στήν κριτική μας άπό τόν καιρό τού Πολυλά δεν θα ξαφνιαση 

I κανέναν. ,
Τό έναντίο, δλοι θά φωνάζουν : «Είμαστε σύμφωνοι. 'Υπάρχει πραγματικό 

τό περίφημο αύτό «νόημα τής τέχνης», σύμφωνα μέ τό όποιο διαμορφώνουμε σε 
κριτικές πεποιθήσεις καί σέ αντικειμενικούς κανόνας τήν αισθητική μα; συγκι- 

Κ νηση» "Ε λοιπόν ! "Οπω« κανείς δέν ξαφνιάζεται άκούγοντα; «νόημα τη, τε_ 
χνης» καί’δέν επιχειρεί νά τό άμφισβητήση, έτσι δέν πρέπει καί νά ξαφνιαστη 
άκούγοντας poesie pure.’Av παρακολουθήσουμε συστηματικά το ζητημα όπως 
διαμορφώθηκε στή Γαλλία δίχως νά παρασυρθούμε απο τους φανατικούς που 
παρεξηγούν τά πράγματα. Θά πιστοποιήσουμε πώς ή περίφημη αυτή και φοβερή 
noesie nure άκόμη και σάν μεταφυσική θεωρία, δέν είναι φρούτο καινούργιο, 
μά είναι αύτό * τό γνωστότατο καί παμπάλαιο «νόημα τής τέχνης» παραφρασμένο 
σέ poesie pure μεταφερμένο άπό τήν άφηρημένη του σημασία σε μια πιο 

poesie pui u, r έ ν 0, είδικευμένο στην ποίηση
συγκεκριμένη περιοχή, αίσϋητοποιηι , > „
καί στά Θέματα της. Άν επιχειρήσουμε νά κοιτάζουμε την καθα ρ η ποίηση 
σάν ένα νόημα αύτότελο, σάν μιά ξεχωριστή τεχνοτροπία ανώτερη η κατώ
τερη άπό τις άλλες, μιά μορφή πιό προχωρημένη, καθώς λεει ο κ. Σπανδωνι- 
δης, δέν θά βρούμε τίποτα τό ούσιαστικό. Σκιές και ποθους μοναχα. Στη μελε
τη μου γιά τή «Στροφή» τού Σεφέρη, κ « τ’ ϊ σ ο ν λογον
τήν ο ύ σ ί α καί τή μορφή, άρα δέν έβγαλα το συμπέρασμα πως είναι 
μόνον μ ο ρ φ ή προχωρημένη ή poesie pure. Κατα συνέπεια, ο κ. Σπαν
δωνίδης ξεκινώντας άπό μιά σφαλερή βάση όσον άφορα την αντίληψη Jού για 
τήν καθαρή ποίηση διετύπωσε τις απορίες του αυτές. Ας εξακολουθήσουμε ομ ς 
τή σειρά τών στοχασμών μας. Είδαμε πως άλλο poesie pure και α · °
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τεχνοτροΧ1δΧδ;:°ΛμπθρεΙς ™ -ίηση μέσα σέ δλες τ1ς
καί συνθέσεως πού φτάνουνΤτό7δΤοΎπ7τ έϊ“ ’“™Υ»γής«ζνΙΧή ^γκίνηση. ΑύΙό βέβαια° χσ χ ι ϊ*ν αλλι:

πώς «καμμιά τεχνοτροπία δέν είναι άνώτερ,) άπό Ζά “1 " ™
Ζκή'\ Σπ“«η σ^εω- 

ρων δηλαδή μιά καθαρή φΛοσοφτκή ά{ραίρεση πθύ g/’g ™Χήν πρ^η'

ύστερον οιννοντασ υιό ιιηηπ «α «α ρ ν την εποχή. Εκ των

SX=:'=:~iSE--^ Λν φΛοσόφω,. Σ„„ ύ ,, * ·ΰ I, ««,
XT— .... ——·■·' λ · X::χχτ ™:
Λ»» ί«..,.. ζ,. ; ■ " ζΖζϊγ-Ζζ. Τ· Xμά 
και τά λογής ξωτικά ορήιιπτ« τ' ' , , - Υ α με τις συνθήκες
atvoi καί δημιουργικοί ποιητές “2

επικυρώνουν οί κριτικοί, οί αισθητικοί, οί φιλόσοφοι. Ζ
iaire?^z;^ ιΐ·δ^νΤί7:χ^·του eSitua,ion deBaude-

- χ~

μ-πα01|Ιικ>;ΖΧ,*ν  Ζ7“ περΐΟρΐσΐ°^’ °™< θκ· Σπανδωνίδης, σέ 
μιά σύγχρονη προσπάθεια'’πού έχοι,αε" «Τθ^όγο ’ νά “‘‘Τ5 Υΐά ,™ κ<?ίνου^ 
βλαβερή, μήτε ά π ο σ υ ν fl έ ί - πιστεύουμε πώς δέν είναι
τών· περισσότερων νέων μας ποιητών Ζ ΖΞΓ ™
τίσω τήν προσπάθεια τοΰ ΣεΧΤμ^ις^πΖ: π"’ ^ντισα νά σ υ σ χ ε- 

απομακρύνονται ολοένα άπό τό vonnr, ~ ? θ1,ητ,,κες κατευ$υνσεις που
έδώ νά έπαναλάβω τήν ανάλυση πού έκααα ΕυτυΧως δέν είναι ανάγκη

τουμε λοιπον: Καί αν ακόμα ύποθέσουμε πώς ή no0sip " ,1 5 ’’ Γ
μια τεχνοτροπία ή μιά γενικότερη κατεύθυνση, έχει άξ α αύτή xaj— ' 
Έγώ απαντούσα, πώς ένει ά-iu -RvP. ? 1 θ εαυτη« ;
πού είναι αίσθηπκά σ υ ν ε ι δ η τ ή χαί πού ή M0V11 τεχν°^οπία

πεταει τα σκαρτα. συστηματοποιεί τά ξωτικά στοιχεία Μήπως
στην πράξη δέν είναι μιά σ υ σ τ υ u α r ο -τ „ ■ ' ' ? POeSle Pure— --.κήζυνετδΧ-;:?

ποιητικής πείρας τών αίώνων ; Καί μιά τέτοια ένέργεια

“ ""ά ΐπόλέιιο’ -Ας ρίξουμε τώρα μιά τελευταία ματιά στή σύγχρονη νεοελληνική ποί
ηση, ματιά γενική, γιά νά καταλάβουμε καλύτερα τήν προσπάθεια του Σεφερη 

καί τήν τάση τής poetic pure. t ,
■λ. «.,.™

r/νίί ιιιιστυοιου που βοίοκεται μέσα μας ρ I ι ,του μυστήριου πυυ । _ '«znnvroc αα- δέ μπορούμε να ονομάσουμε

™ X
αιΑτρ)π κατάσταση του εαυτου μας θιχοις F ΥΥ ολοτελα κατασιαο । πολύπλοκο εσωτερικό τρι-

“t Φ15Τ* 7”'»”ΐ«ί>·«<·”’ΐ’“1'·*  «*<*  ««««“^
XXX XX—XXX zrz 

„Λ»«„ <«. «<~Χ· > - Ηνοι ή πράχ,ιρ,,. βίβ„«, ,.ρ,,ρ«φή τή;
ή" ' ” ° XX .ι™,, Λ< Δ.ν.!ζ»μ«, »'

—Χ.ΧΧώ ,s ΧΧΧΧ”’’ .χΛ’;
■” αντρεας καραντωνης

Άθηνα12-5-32

CH ^καθαρή ποίηση*.  , ν α
Τό έπος- διιαδική καί αντικειμενική έκφραση συναισθημάτων εσβησε 

■ ίείπουν οί ξωτικές γιά ιιιά τέτοια έκφραση προϋποθέσεις Ιο λυ-

==='==-"—~=SK~::
σκευτικη η ρομαντική η **·Ρ  ’ διαΛέσεως υπήρξαν πηγαίες, αυθόρμητες,

·1~·."δ”5

XXX 4·.^ - XXXXXXS .Λ«ά. Ή «λ.»<αί« ·>»<Ί, «»δ 11
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πού αύ^νά' έπιβάλίε^^συ'νεΐδητά SVi^ ' Η Τρ0πο

άνομά"Γηκ“ν dec“de"ts 
αφορμησή της άπ τό συμβολισμό. Γιατί μοΰ ωαίνΖ ^Τ'' 
προσπάθεια γιά τήν ανανέωση mr. ' Ψ ? ,1’ πω; ^ιια ™νειδ ητή
βολισμός ή ή καθαρή π ο ί η σ η'θεΓ^θ' *ού £πτάδι θ <™μ-
1·«ή ποίηοη ,,ά ,ί“ °1”11"1 *“ιά’"ωσ'1 Υ·ά τί| .....

. ,ί.-, ,.„4 ,ό ρο„„„σμό ,V“ χ”;5 ™’ι;·"7 «■?·■
με τον ορο τής επιστροφής σΓήν αΰθόοαυ™ ί· '* λ ρΐκη ποίηση παρά 
<?ινής ζωής. Μιά λυρική ποίηση άτομι^τικύ τΤ' π“λμ°ΰ Τής σΊμε' 
δέ συναντάει άνάλογα κοινά συναισθύ 1 ° ίθΙελα’ ποιΊσ>1 τοΰ Έγώ, πού 
νά άποστρέφεται κανείς τόν άνθρωπο πο'™’- ε£ναί, καΐαδικασμενη. Πρέπει 
τωμένη ή καί κάποιες στιγμές χοωι^ισΤΖ. ’> μ“’
λήθηή έξαρση, αυτός τραγουδάν τόν έαυ'τούλη^ο Χ· ’’ ,εύΓυχισμενι1 
Γιοχανάν μέσ’ άπ τό πηγάδι τής Ήρωδιάδασ Λέ Εναξ ,ακατ“νόητος
ρης για τήν ποίηση πού άδιαφορεΐ γιά σένα’ V μπ°ρεις παρα νά «διαφο-

Ή καθαρή ποίηση ^ζετ^ι στήν ίδέα „·. β . ,
ριωδες ποιητικό υγρό, πού μόνο αύτό βάωει τά -τη' ' " Ρρη*6 ™ μυσΓη’
βαφή. Τέτοια μιά ποίηση μάς κάνει νά ρ πραματα με γνήσια ποιητική 
μυστικισμό, τόσο παράκαιρα. ησουμε απ τΊΊ φιλοσοφία στό

θαρό άπόσταγμα τής ποιηπκότητΐις^Μπορεϊ V ' - * ■’ * “ ™ κ“’

σικοτητα στήν ποίηση—μά ή Αντίληψη, δτι αυτή ποΤ πρε?81~ ή μου' 
απολυτα είναι ένας Αφόρητος προκαθορισμός καί ένα στ/ ® π 1 κ ρ α τ 
της τέχνης άπαράδεχτο. ' ' στένεμα της περιοχής

αποτέλεσμα άκούσ/ατος” άδΐων' ήχωΤ^οΤ^’' άρμ°νί“’πθύ, δέν είν«ι άπλό 

ανθρώπινης ψυχής μέ τό Λόγο καί' τό ο ” π“ρεμ|3“ινει· ση1ν έκφραση τής 
ήχοι νά εχουναύθυπαρξία καί νάείν' α7 Τ °1 κ“ΐά 
να είναι αύτήτό βασικό στοιχείο τής πο^σΓως^^' ΕνΓΟυΓΟΙς δε Φαίνεται 
- δ νε ’̂Ζ ΰπΖ'Ϊι είναι έσ/τερικά

-ό εμψυχώνει καί 
γεμίζει τί] ζωη μας ιιύθουσ ΤΤηί-ηπ > Χ 0Λ Εξωτερικό κόσιιο καί 
θολογική διάπλαση τοΰ έξω κόσμου, χ£7ύ7!χει°““ έσβΚερικΐ1 κ“’> Χωρίς μυ-

. Σαυτη τή μυθοπλαστική διάθεση τής φυ·/ΰ- ιϊα- > χ-ι
γικης φαντασίας-πού άν ώλιγόστεψε στούς νεώτεοουσ ηλωσ’’ δ1Η“θυρ- 
τη γνώση τοΰ μυστηρίου, δέν ώλιγόστεψε ε’ωΓερικίί> άπό
θρωπος κυβερνιέται άπό τόν πόνο τό όνε.» “ξολου εσω«ρικα εφοσον ό άν- 
βονς καί τις χαρές-ιί πλήθος ΧΓτής ζω ’ \

τικοι χυμοί!— σαύτή τή δύναμη πούέαπλέ " α αλ,'<>ινά "οιη-
τερικό καί τόν ψυχικό ιιας κόσιιη· 3 ' \ κεΐ σενα ^aH«oro κράμα τόν έξω-
(-ρμένης αάν κάτι όλίκΐηρο)· Ζ

ται ακόμα σκόρπια, προ-λογική πηγαία άσύνδ ' ’’ δΐανοΊσΊ βρτσκέ-
« S - "·:ϊ“

■ - mac πλέριας προσωπικότητας, - σαύτά μοΰ φαίνεται, ότι
τήν έκφραση μιας π λ. ε ρ a. s ν
κεϊται τό αληθινό νόημα τής ποιησεως. κάτια <ι priori, ΰπο-

”%ζΐ5:ι

είναι ένα πάθος γιά τόν ά\θρωπο. ςπαΝΔ.

με τήν τιμήν άνώτ^η πρόθεση ένός αντικειμενικού άντικρυ-

ΖατΧΓβιβλίου, γιά τό όποιο βρήκε τόσα καλά νά πή, πού εγω μένω ε-

κί“ με6ΐκες ϊσως άνΐΐρθήσ6ΐς στίζ 'θ’

πτομέρειες τής άναλύσεως, τά συμπεράσματα κλπ.

‘Ο κ. Συκουίρής τοΰ βιβλίου σάν οργανικά
1) Παραδόξως δέν έμφανιξει τα κεφαλή χ,

συνδεμένα για να υπηρετήσουν ε τ φαίνεται μιά συνδετική και
τιλαμβάνεται καί τά κρίνει ξέχωρα. Πουθεια δε φ

w ν» ’2 °”””ϊύ “ί ’°» ι>όλ“
,πάς <■“> S*J· “ δ“Λ.λ7ζ“ Ζ

—- *;

μιά αντίρρηση. , . ,tia, Θ> άπαντήσω μέ όσα γρα
2) -Απορεί, δτι δεΧ°μ^έγκυκλοπαιδ. Λεξικό Έλευθερουδάκη 

φει δ καθηγητης κ. Χ· Q λογΐκής, γλωσσολογίας, καλολογικής
(ο. 25 λ. άξια): Παν δ^τι εκ ^νοςθεπο^ έπι^·υμητόν λέγεται άξία.
κλκ.) Ικανοποιεί ήμας Λα , , > γνώμες, πού διατυπώνονται στο

3) Λέν βρίσκει όργανικη σύνδεση
βιβλίο. Πρώτ’ άπ ολα εχω να π , ’ ύ ■ ή σύνδεση καί τή σφιχτο
δένει, δτι δ κ. Συκουτρής δεν μπόρεσε να βρη αυτή, ^θ^θ.

τατα αιτιοκρατική διαταξη του βιΙ 'ιου· ώ ώ κα'ν άν άκόμα
αιώνα, πού δέ μπορώ νά’μαι στενά ^ζζ^ζ^αρϊστημένος. Υπάρχουν βι- 
δέν ύπάρχη ή σύνδεση αυτή εγω 'μ δι*,  χους διάταξη ( τή σκόπιμη 
βλία μεγίστης άξίας, που μολη 1 I , t σέ Λθλυεδρ·κή καί γόνιμη 
ή όχι) γονιμοποιουν τη ρκεψψ εγΟμένου, πού κυριαρχεί δ οίστρος,
εξέταση. Υπάρχουν βιβλία κριτι ρ Απερίγραπτη, γιατί αρ-
Ύπάρχουν αλλα. που προσφ ρ τέτοια περίεργα πραματα.

—— Λ 
a· anUon, A>ca„. mi ..V.).
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4) ’Ονομάζει τήν αισθηματική μου αντίληψη μορφοκρατική καί στηρίζει 
τό χαρακτηρισμό τοι» στήν έξης π. χ. φράση «Ή κρίση γιά τήν τεχνική είναι 
ή μόνη αισθητική κρίση». 'Ολοφάνερα έδώ γίνεται ένα μπέρδεμα. Διότι άλλο 
βέβαια μ ο ρ φ ή καί άλλο τεχνική. Ό Ch. Lalo (Introduction a f 
esthetique, Colin, 1925 σ. 139) λέει «cette technique, essence de Γ 
art ...» "Οποιος μέ τό άκρο του δάχτυλου του άγγιξε τά ζητήματα τής αι
σθητικής δέν μπορεί νά πή, ότι ό Lalo είναι μορφοκρατικός αναγνωρίζον
τας σάν ουσία τής αισθητικής τήν τεχνική.

Μέ τόν όρο τεχνική εννοώ 1) τά ειδικά αισθητικά μέσα, πού μεταχειρί
ζεται καθεμιά άπό τις τέχνες, μέσα πού συνθέτουν τό αισθητικό αποτέλεσμα 
(έργο τέχνης) καί 2) τόν τρόπο τής χρήσεως τών μέσων αυτών άπ τόν καλ
λιτέχνη γιά τήν παραγωγή τού έργου. ’Έπειτα άπ’ αυτά πώς μπορώ νά λογί
ζομαι ώς μορφοκρατικός, διότι λέω, ότι ή κρίση γιά τήν τεχνική είναι ή 
μόνη αισθητική κρίση ;

5) ’Απορεί' διότι γράφω, ότι ή άξιολογική κρίση είναι κριτική ( κρίση ) 
καί όχι αισθητική κρίση. Πώς όχι; άφού ή αισθητική κρίση άναφέρεται στήν 
τεχνική, ή δέ άξιολογική κρίση ερμηνεύει τήν πραγματοποίηση τών άξιών 
μέσα στό έργο τέχνης ;

6) Γραφεί : « Εις τό κεφ. 8 καθορίζεται ώς κύριος σκοπός τής διδασκαλίας τής 
Ν. 'Ελληνικής λογοτεχνίας είς τήν μέσην έκπαίδευσιν ό αίσθητικός, άντιληψις στενή και 
πλημμελής, άφου ή αΙσΟ-ητική πλευρά είναι ενα καμμάτι μόνον τοΰ σοβαρού λογοτεχνή
ματος και πάντως £νας μόνον άπό τούς πολλφτλούς σκοπούς,πού έπιδιώκει ή διδασκαλία 
τών Ν. 'Ελλήνικών είς τά σχολεία. Διότι δέν πρέπει νά’ γίνεται σύγχυσις τής σχο
λικής έργασίας μέ έκείνην, πού ήμεϊς οί ώριμοι ζητοΰμεν άπό §ν λογο
τέχνημα ».

Στό ίδιο κεφάλαιο 8 έγώ έγραψα : « Ή αισθητική καλλιέργεια 
(ό σκοπός της δηλ.) μερίζεται σέ αναισθητική και αισθητική εμβά
θυνση. Κ α τ*  αυτόν-τόν τρόπο παίρνουμε ένα λογοτέ
χνημα σάν εναν ιδιαίτερο κόσμο τόν όποιο μελετούμε. ..'Η 
τοποθέτηση τής αισθητικής καλλιέργειας μεοα στό 
σύνολο τής γενικής παιδευτικής καλλιέργειας,π ού εκτείνεται σ’όλες 
τις μορφές τής ζωής, οδηγεί στήν άνάγκη νά λογαριάσουμε 
τό λογοτέχνημα σάν εναν κόσμο όχι μονάχα αίθητικού περιεχομένου .... 
*Ή αισθητική καλλιέργεια δέν αποκλείει τή γενική καλλιέργεια μέ μέσο τό 
λογοτέχνημα .. Δέν καταλαβαίνω επίσης, πώς μπορεί νά λέγεται ότι «δέν 
πρέπει νά γίνεται σύγχυση τής σχολικής έργασίας μέ έκείνη, πού ήμεϊς οί ώρι
μοι ζητοΰμεν άπό ένα λογοτέχνημα. ’Όχι. Ήμεϊς καί τά παιδιά τό ίδιο θά 
ζητήσουμε άπό ένα λογοτέχνημα. Τό σχολείο δέν είναι απομονωτήριο 
μέσα στό μεγάλο σπίτι τής ζωής/Αλλο ζήτημα, ώς πού μπορούν νά φθάσουν 
στήν άνάλυσή τους τά παιδιά· ζήτημα έπαρκείας ή άνεπαρκείας τών ψυχικών 
δυνάμεων.

7) 'Υποστηρίζει ότι τό μάθημα τών Ν. 'Ελληνικών είναι κυρίως 
μάθημα γλωσσικόν καί μάθημα πολιτισμού. («Ν. Εστία» τεύ
χος 129, σελ. 461). Νομίζω ότι μέ τούτο θέλει νά σημάνη πώς: τό μάθημα 
τών Ν. Ελληνικών είναι μιά έρευνα έπί τών ά ν α ι σ θ η τ ι κ ώ ν κ υ - 
ρ ί co ς (καί όχι όλων μάλιστα) όρων τού λογοτεχνήματος. Αντίθετα, πιστεύω 
πώς άφού τό μάθημα τών Ν. Ελληνικών έχει ιός ύλη τή λογοτεχνία καί 
άφού τό λογοτέχνημα είναι προ παντός έργο τ έ χ ν η ς, άπό μιά άνάγκη 

nfe άπαραγνώριστη πρέπει νά τό άντικρύση κανείς όχι σά δάσκαλος : μεθοδικά 
καί φιλολογικά (στά άναισθητικά του δηλαδή στοιχεία ), άλλά σάν 

ί· έργο Τέχνης: 1) Δ ι α ισθ η τ ι κ ά, άφού (βλ. Benedetto Croce, Breviaire 
d’ esthetique, trad. G. Bourgin, Payot, Paris σ. 39) Γ art reste 
parfaitcment defini si on le definit comme intuition. 2) Σάν ύπο- 
κείμενο καί σύγχρονα ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τήςτεχνικής.Έπειτα όλατάάλλα.

Έτσι μπορεί νά εύχηθή κανείς γιά τό δάσκαλο μαζί μέ τό Ch. Lalo 
«Plaise au ciel qu’il laisse plus souvent apparaitre derriere lui

I’artiste que le professeur».LA. Θά ήθελα νά προσθέσω άκόμα, ότι μιά έργασία καταμερισμένη, πού
άντικρύζει έστω όσο βαθιά μπορεί νά φαντασθή κανείς άπ’ όλες τις δυνατές

Η | άπόψεις ένα έργο τέχνης, είναι μολαταύτα έλλιπής, γιατί ένα έργο τέχνης 
είναι πάντα μιά σύνθεση καί όπως κάθε σύνθετο φαινόμενο—άν δέ λενε α
νοησίες ό Dilthey καί ό Spranger — είναι μιά συνολική ιδιομορφία, στήν 
οποία (σύγχρονα μέ τήν πραγματοποίησή της) κοντά στήν οργανική ένωση (ά- 
θροιση) τών έπί μέρους καί πέρ’ άπ’ αύτή άναφαίνεται ένας νέος παράγων 
τού φαινομένου : αύτή ή συνολικότητα τού έργου (totality). Είναι εκείνο 
πού λέμε ή πρώτη (γενική) έντΰπωση άπό τό έργο τέχνης. Συλλαβαίνεται δι
αισθητικά. Είναι τό άπώτατο άποτέλεσμα τής τέχνης. Γιά τήν αισθητική αύ
τή αίσθηση ό δάσκαλος καί ό μεθοδιστής είναι άνάπηροι. Χρειάζεται ή προ
σφορά ολόκληρης τής ψυχής (Α. Mamelet, Le r£lativisme de S.

f ? S i m m e 1, Alcan 1914. σ. 163). Ή κρίση άπάνω στούς όρους τής «πλασματι
κής πραγματοποίησης» πού είναι τό έργο τέχνης, είναι ένα έπιγέννημα, πάν-

I τότε μονάχα ένα έπιγέννημα όσο καί άν είναι άπαραίτητο νά ύπάρξη καί

στούς μεγάλους καί στούς μικρούς.Μέ τά παραπάνω θέλησα απλώς νά διευκρίνισα) καλύτερα τά πράγματα 
σέ μερικά σημεία τού έργου μου, τό οποίο άλλως έκρινε ό κ. Συκουτρής μέ τόση 

συμπάθεια.
W'.. "Ισως ήταν έτσι καλύτερα. Π. ΣΠΑΝΑ.

Πολ. Λάσκαρη «Mailiv d’ccok'- μετάφραση τού διηγήματος Ίω. Κονδυλάκη 

«'Όταν ήμουν δάσκαλος» PaVOl, Paris, 1932.
Ή δ. Πολ. Αάσκαρη. υπάκουσε σέ μιάν άριστη έμπνευσ.ι: νά μεταφρά- 

ση στά γαλλικά τό διήγημα τού Κονδυλάκη «"Οταν ήμουν δάσκαλος». Είναι 
άξια έκτιμήσεως κάθε προσπάθεια, πού τείνει νά ξεβγάλη τή νεοελληνική 

F λογοτεχνία άπό τά στενά της όρια καί νά τήν έμφανίση στούς ξένους — καί

τέτοια είναι ή προσπάθεια τής δ. Π. Λάσκαρη.w Είναι γνωστό, ότι τό νεοελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο είναι σχεδόν ανύ
παρκτο γιά τήν εύρωπαϊκή διανόηση, ή οποία μάς γνιορίζει σχεδόν μονάχα 
άπ’ ό,τι τής προσφέρουμε εμείς πληροφοριακά. Μιά εύκαιρία τώρα δίδεται 
στούς ξένους ν’ άντικρύσουν στή γλώσσα τους μεταφερμένο ένα έλληνικό λο

γοτέχνημα καί νά έκτιμήσουν τις άρετές του.
Σέ μιά μετάφραση καλή—καί είναι τέτοια ή τής δ. Λάσκαρη—μπορεί 

ν’ άποδοθή πολύ μέρος άπό τή λογοτεχνική ιδιοσυστασία ενός έργου, 
πολύ, όχι τό παν, γιατί τό ύφος π. χ. στή στενιότερη έννοιά του δηλ. ή φρα-

— 16Τ> —
— 164 —



Mb
στική τοΰ έργου, ή τροπική του έκφραση, δτι δηλ. αποτελεί τήν εύλυγιστία 
καί τή ζωντανότητα τής φράσεως, αυτά είναι αδύνατο σχεδόν ν’ αποδοθούν: 
καί έχουν τόσο μέρος, άπό ένα φρασιικό coll lour locale λιγώτερο τούτο, πε
ρισσότερα τά άλλα έργα του Κον&υλάκη.

"Ετσι φαίνεται πόσο δύσκολο είναι ένα έργο σάν του Κονδυλάκη ν’ ά- 
ποδοθή σέ μετάφραση δημιουργική, αναπλαστική καί ποιά είναι ακριβώς ή 
αξία τής έργασίας τής δ. Λάσκαρη, ή οποία έπέτυχε νά νικήση δλα τά έμπό- 
δια καί νά γράψη ένα κείμενο αληθινά γαλλικό, πράμα πού θά βοηθήση, ώ
στε νά μήν είναι μονάχα γραμμένη ή μετάφραση, μά καί ν ά 
δ ι α β α σ τ ή άπό τούς Γάλλους μέ άληάινή ευχαρίστηση καί απόλαυση 
αισθητική.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Ντόλη Νίκβα—«-Φιλημένη».

Ή «Φιλημένη» άπό μιάς άρχής φαίνεται σά νά ξεχωρίστηκε άπό τόν τόμο 
τών διηγημάτων μέ τόν τίτλο: «Κ’ οί Ιστορίες αυτές τέλειωσαν έτσι......» τοΰ
ίδιου συγγραφέα. 'Υπάρχει στις γενικές γραμμές στό έργο μιά μεγάλη συγγέ
νεια προς τή ρω μαντική διάθεση καθώς καί μιά φροντίδα στήν κατάκτηση τής 
άπλής ζωής, γύρω άπό τά κοινά καί τά συνηθισμένα. Δίνει έτσι τήν έντύπωση 
πώς έρχεται σά μιά συνέχεια. «Μά όχι»— γιά νά μεταχειριστώ τά λόγια τοΰ 
συγγραφέα'—«ή Ιστορία μας δέν μοιάζει σάν τις άλλες. Μπορεί νά’χη πολλά 
πράγματα ϊδια,μά έχει κάτι τό πολύ ξεχωριστό,τό άγνωρο,τό άπόλυτα δικό της». 
"Ενα υπόστρωμα πνευματικότητας πού αντιπροσωπεύει τήν ψυχή τοΰ συγγρα
φέα, υπάρχει αναμφισβήτητα στή σύντομη αύτή Ιστορία. Καί αύτό άκριβώς 
είναι μοΰ φαίνεται τό «άπόλυτα δικό της» πού τήν ξεχωρίζει πιο έντονα άπό 
τά διηγήματα τοΰ τελευταίου τόμου. Ή «Φιλημένη» γραμμένη περισσότερο μέ 
τήν καρδιά παρά μέ τό νοΰ—ό κ. Νίκβας ξέρει τήν ελληνική ζωή καί προχω
ρεί μέ βήματα άργά μά σταθερά— κλείνει μέσα της, βέβαια στήν πιο άπλου- 
στευμένη τους μορφή, στοιχεία άπό τό άπέραντο πρόβλημα τοΰ ούμανισμοΰ.

Εκείνο πού γίνεται φανερό, είναι πώς ή εποχή μας διαβάζει καί στοχά
ζεται καί άκόμα ίσως, πώς μπόρεσε πιο συνειδητά νά προσαρμοστή καί ν’ 
άκολουθήση κάποιους δρόμους πού άνοιξε ή σκέψη. Είναι τώρα πιθανό, μέσα 
στή μικρή μας πνευματική ζωή—μιά ζωή πού δέν ευτύχησε νά έχη γιά βοηθό 
τή μεγάλη παράδοση—νά αίστανόμαστε δυσκολίες γιά νά φτάσουμε στή μεγά
λη συνθετική δύναμη πού φωτίζει καί ολοκληρώνει μιά φυσιογνωμία, μιά κα
τάσταση, μιά ζωή' δμως είναι παρήγορο πώς μιά γόνιμη προσπάθεια γίνεται 
στήν κατεύθυνση αύτή.

’Έχοντας ύπ’όψει του τήν πολύμορφη εκδήλωση τής εύρωπαϊκής πνευμα
τικής δημιουργίας στή σημερινή της έντονη μ^ρφή ό Ed. .Jaloux, παρατηρούσε 
σ’ εν*  άπό τά στοχαστικά του άρθρα, ούτε λίγο ούτε πολύ,πώς κανένας άπό τούς 
συγγραφείς δέ βρίσκεται άκριβώς μπροστά στούς άνθρώπους πού θέλει νά 
ζωγραφίση, γιατί άνάμεσά του υψώνεται έ/ας φραγμός άπ’δλα τά μυθιστορή
ματα πού τόν επηρέασαν τόσο,ώστε νά συμβαίνη συχνά γιά ένα πρόσωπο μυθι
στορήματος νά λέμε, πιο; μοιάζει μέ τή μιάν ή τήν άλλη φυσιογνωμία πού άπα- 
σ./όλησε ένα συγγραφέα παρά μ’έκεινο πού γνωρίσαμε οί ίδιοι άνάμεσά μας, στή 
ζωή. Δέν ξέρω άν καί γιά τήν περίπτωση τής «Φιλημένης» θά μπορούσε νά 

γίνη λόγος γιά «φραγμό iter’ δλα τά μυθιστορήματα», μά δ,τι μοΰ φαίνεται πιο 
σωστό είναι πώς οί δυο τύποι, οί δυο νέοι πού κινούνται στις σελίδες της 
μοιάζουν μ’ έκείνους πού συνέβη νά γνωρίσουμε άνάμεσά μας. Είναι άπό κεί
νους πού προσέχει ό ποιητής. Ό κ. Νίκβας ξέρει νά δίνη πλαστικότητα σέ μιά 
διάθεση ώρισμένης ήλικίας καί νά χαρίζη στά έργα του μιάν αληθινή συγκίνηση.

*Η «Φιλημένη βγήκε σέ πολυτελή έκδοση καί εικονογραφήθηκε άπό τόν 
κ. Δομ. Βαρδακώστα μέ στοχαστικότητα πού τιμάει τόν καλλιτέχνη.

Γ. Δ.

«Η Ξεπάρθενη, Λιλίκας Νάκου.
Μοΰ φαίνεται πό)ς ή πεζογραφία μας τά τελευταία χρόνια δλο καί 

πλουτίζεται μέ νέα βιβλία πού οριστικά ξεπέρασαν τά παλιά δρια καί κινούν
ται πιά μέσα σέ ορίζοντες πιο πλατείς, έχουν ένα τόνο πιο άνθρώπινο, πιο 

. ' καθολικό. ’Άν αύτά τά έργα δέν είναι ολοκληρωμένα, άν μορφικά καί γενικά
Ρ^^Β τεχνικά δέν είναι άρτια, άν τούς λείπη ή σύνθεση, έχουν δμως τοΰτο τό πλε

ονέκτημα, δτι προχώρησαν σέ βάθος καί πλάτος, δτι πλησίασαν ώς ένα ση- 
μεϊο τά ευρωπαϊκά πρότυπα, δτι ερμηνεύουν σκέψεις καί ανησυχίες τοΰ και
ρού μας πού κυκλοφορούν τόσο έντονα σήμερα παντού.

p· "Ενα τέτοιο βιβλίο είναι νομίζω καί « Ή Ξεπάρθενη - τής δας Νάκου.
Μέσα στις σελίδες του υπάρχει ένας τόνος βαθύτατα άνθρώπινος πού 
συγκινεϊ τόν καθένα μας. Μιά νέα γυναίκα μάς άφηγεΐται σέ μορφή έξομο- 

•SBW' λογήαεως ένα μέρος τής ζωής της. Ή ειλικρίνεια τής φωνής της έχει κάτι τό 
σπαραχτικό, μάς καταχτά ολόκληρους. Τό ύφος της είναι ολωσδιόλου άπροσ- 

ί .·**?  ποίητο καί σέ πολλά μέρη άκατάστατο. Νομίζει κανείς δτι τό βιβλίο αύτό 
γράφτηκε γιά νά μείνη άγνωστο στό κοινό, γιά νά. μή διαβαστή άπό τούς άλ- 

ι£*1·  , ·' λους, δπως κάποιες επιστολές πού απευθύνουμε σέ πρόσωπα αγαπημένα, δπως 
ένα ημερολόγιο πού κρατάμε μόνο γιά μάς. Δέ μάς κρύβει τίποτα. Μποροΰ- 
με νά δούμε σ’ δλες τις μεταπτώσεις της τήν ψυχή τής γυναίκας πού είναι 
τόσο διαφορετική, πού έχει κάποιες πτυχές τόσο άγνωστες καί κρύβει κάποιους 
κόσμους τόσο λεπτούς καί ωραίους. Ή αποκάλυψή της, είλικρινά καί απροσ
ποίητα άναδίνει μιά ποίησι τόσο νέα, τόσο συγκινητική. Ποιος μπορεί νά 
ξεχάση τά γράμματα, ή τό ημερολόγιο τής Maia-f'elil ; Ή αγάπη καί ό πό
νος τής μητέρας, ή εξέγερση μιάς ελεύθερης ψυχής απέναντι σέ (ορισμένους 
κοινωνικούς τύπους καί προλήψεις, δλα αύτά μαζί μέ τόσες λεπτομερείς πα
ρατηρήσεις διατυπώνονται κατ’ εύθείαν, χωρίς κανένα στόλισμα, χωρίς καμ- 
μιά τεχνική, χωρίς καμμιά προσπάθεια νά γραφή ένα ώρισμένο λογοτεχνικό 
είδος. Παντού υπάρχει μιά ψυχή μέσα στήν αγάπη της πού δ.τι εκφράζει είναι 
τόσο δικό της, σά νά βγαίνη άπ τό ίδιο της τό αίμα, είναι τό βαθύτατο τρα
γούδι τής άγάπης, τό συγκινητικά άνθρώπινο, ή θεία φωνή τής μητέρας πού 
συλλογιέται «έναν κόσμο καλύτερο πού δλα τά παιδιά του θά είναι εύτυχι- 

σμένα».j Τί σημαίνει τώρα άν τό έργο υστερεί τεχνικά καί μορφικά. Ή βαθειά
ποίηση πού τό πλημμυρίζει, μάς φθάνει. Γιατί, «ή ποίηση είναι τό κλειδί

. χ-’ τ°ύ κόσμου καί επομένως κάθε μεγάλης λογοτεχνίας».
ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ
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