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ΕΤΟΣ Α· Τβϋχος 5-6. ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1932

ELIZABETH BARRETT BROWNING

ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΩΝ ΙΙΑΙΔΙΩΝ
ZW ----------------------------

Άκοΰτε τά παιδιά πού κλαϊνε, ώ αδελφοί μου, 
πριν νά τούς φέρη ακόμα δ χρόνος λύπη ;
και τά μικρά στις μάννες τους κεφάλια αν άκουμβούνε 
τούτο τά δάκρυ ά τους δέν μπορεί νά σταματήση. 
Τάρνάκια τά μικρά βελάζουν στά λιβάδια, 
και στή φωλιά τους κελαϊδούνε τά πουλάκια, 
τά ελάφια τά μικρά παίζουνε μέ τούς ήσκιους 
και κλίνουν πρός τό ήλιόγερμα τάνθάκια, 
μά τά μικρά μικρά παιδάκια, ώ αδελφοί μου, 
πιό πικρά κλαϊνε !
Κλαϊνε τή στιγμή πού ταλλα παίζουν, 
στών έλεύτερων τή χώρα . . .

Γιατ'ι — ώ —- λέν τά παιδιά, — είμαστε κουρασμένα 
γιά τρέξιμο, γιά πήδημα καθόλου δέν μπορούμε" 
και τά λιβάδια θά ’τανε στρωμνή γιά μάς μονάχα 
απάνω τους πλαγιάζοντας νά κοιμηθούμε.
Πονούνε καθώς σκύβουμε τά γόνατα και τρέμουν" 
και ώ; πάμε νά βαδίσουμε κατάμουτρα κυλούμε" 
χλωμό καϊ τό πιό κόκκινο θά φάνταζε λουλούδι 
στά μάτια μας κατ’ άπ τά βλέφαρα τά κουρασμένα,
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τί κουβαλούμε δλημερίς μέσ’ άπ τή σκοτεινάδα 
του υπογείου—σάν κάρβουνο μαύρη,—βαρύ φ0ρτίο, 
η σπρώχνουμε πηγαίνοντας—γυρνώντας δλη μέρα 
στα εργοστάσια τούς τροχούς τούς σιδερένιους.

Γιατί δλη μέρα κ’ οί τροχοί βουΐζοντας γυρίζουν 
Γο φύσημά τους ρίχνεται πάνου στά πρόσωπά μας’ 
ως που γυρίζουν κ’ οί καρδιές μας, τά κεφάλια μας χτυπούνε 
αι φλέγουνε στη θέση τους στριφογυρνούν κ’ οί τοίχοι! 

μεσ απ το τζάμι δ ουρανός τρικλίζοντας γυρίζει 
χλωμός’ γυρίζει καί τό φώς στήν απλωσιά τοϋ τοίχου’ 
γυρνούν κ’ οί μύγες πού γλυστροΰν στοϋ ταβανιού ’τό μήκος’ 
γυρίζουν δλα, δλημερίς, καί μεΐς μαζί τους 
κ οι σιδερένιοι αδιάκοπα οί τροχοί βουίζουν.
Και θα μπορούσαμε ποτέ παρακαλώντας 
να πούμε ώ σείς τροχοί,—μέ γογγυσμό τρελλό— 
ω, σταματήστε ! μείνετε σήμερα βουβοί !

Τά μάτια υψώνουν μέ χλωμά πρόσωμα συντριμμένα 
κ, ειν η ματια τους φοβερή στήν όψη 
τι τους αγγέλους τους στή θέση τους θυμίζουν 
με μάτια πού δείχνουν θεϊκότη’
—ώς πότε, ώς πότε—λένε—ώ έθνος σκληρό 
με τήν καρδιά τήν παιδική τόν κόσμο θά κινής 
και θά τής πνίγης μ’ ώπλισμένο τακούνι τόν παλμό 
και μεσ άπ τό εμπόριο τό σκληρό τής παιδική; δουλειάς 
στο θρονο σου θά προχωρής ; . . .
Τό^αίμα μας άπάνου σας πιτσιλίζει, ώ τύραννοί μας, 
κ η πορφυρένια σας στολή δείχνει ποιος είναι ό δρόμος σας’ 
μα του παιδιού ο βουβός λυγμός είναι βαθύτερη κατάρα 
παρα του δυνατού άνθρώπου δ θυμός !

(’Απόδοση άπ τ’ ’Αγγλικά) ηρω ΚΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ

ROBERT BROWNING

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
(Meeting at night)

Ή γκρίζα γύρω θάλασσα κ’ ή μακρινή μαύρη ξηρά. 
Τό μισοφέγγαρο χλωμό στή δύση του μεγάλο. 
Κ’ οί πηδηχτοί κυματισμοί, ύψώνονται σέ φλογέρα 
σγουρώματα, μεσ’ άπ τόν ύπνο τους σκιρτωντας, „ 
καθώς σιμώνω σπρώχνοντας τήν πλώρη μου στον ορμο, 
και σβήνοντας τή γληγοράδα της στήν δγρήν άμμο.

Τότε ένα μίλλι άπό ζεστό θαλασσομύριστο ακρογιάλι’ 
τρία χωράφια προσπερνάς κ’ ή άγρέπαυλη προβάλλει 
χτύπημα στό παράθυρο’ γλίστρημα γληγορο κι οξυ 
τό σπίθισμα μιας φλόγας μπλε άπ’ αναμμένο σπίρτο 
και μιά φωνοϋλα σιγαλή, τί βγαίνει άπο χαρα και φοβο. 
τότε πιά δυό καρδιές χτυπούν ή μιά πάνω στην άλλη.

(’Απόδοση άπ τ’ ’Αγγλικά) Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ

Ώ άστήρευτε Παλμέ, τής Ζωής Πλάστη 
τόν άκατέργαστο πηλό πού ζυμώνεις 
τή βουή σου σέ φτερά καί φύλλα ακούω 
καί μές στό πέλαο τών στηθιών πού φουσκώνεις.

Κι ώ τρικυμία υπόκωφη πού βόγγεις , 
μές στών Μορφών τ’ άσφυχτικά δεσμά' 
βουερός σπάς τούς φραγμούς σου καταρράχτης 
καί πλήμμυρα άσυγκράτητη κυλάς.

Λάμπεις, παφλάζεις, χύνεσαι βουίζεις 
σέ μυριόλαλους ήχους μαγικούς’
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χίλιες μορφές σαν τόν Πρωτέα αλλάζεις 
μονοπάτια και κύκλους και ρυ^μους.

2τη μεΦη τών αν^ων και τών εντόμων, 
στό θρόισμα τών δασών, στά ζά πού μουγκρίζουν, 
μεσ στά νεφρά τής Γης, τόν τρικυμό σου 
χιλιάδες μήτρες και φαλλοί ξεχειλίζουν.

ΓΙοϋθ’ έρχεσαι! . .. Θεός καί παραδέρνεις 
σέ γήινα στήθηα σκοτεινά.
θάνατος καί παντώντας σέ κουφάρια 
θριαμβικά περνάς’ ποΰ πας !. . .

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ

Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΓΚΛΑΝ

» Ω, ευχαριστώ, Εδουάρδα, πού είπες μέ τά 
χείλη σου τδνομά μου, κι ας τό’πες έτσι, χω- 
ρ'ις νά το πρόσεξες κάν».

ΚΝΟΥΤ ΧΑΜΣΟΥΝ («*Ο  Πάν»).
Γεμάτος παραξενιά καί ιδιοτροπίες, γεμάτος πάθος καί 

κρυφήν αγάπη, νά ό λοχαγός Γκλάν μέ τό τουφέκι καί τό πι
στό σκυλί του, τόν Αίσωπο, τραβώντας πρός τό διίσος.

« Αίσωπε, φίλε, τέλειωσε τό κυνήγι μας στά βόρεια μέ
ρη. Κι, ούτε χαρές πού φεύγουν άπιαστες θά κυνηγήσουμε, 
ούτε κ’ ’ελπίδες φτερωτές, πιά. Μέ τήν ουρά κουλουριαστή στά 
ποδιά κάθισε δώ, στό βαθουλό γρασίδι. Κι αν θές, μέτρα τις 
ώρες πού μάς χωρίζουνε άπ τό ταξίδι μας πρός τό Νότο». 
, Ί ό Σιριλουνδ μέ τό λιμάνι—σ’ απόσταση φωνής. Μά εκείνη 

είναι μακρυά, γιατί τ’ αφτιά της σφράγισε τό πείσμα.
e Σφάζει την καρδιά του ό έρωτας καί τήν πνοή του πνίγει 
)| μελάγχολη ώρα. Σά νά κινήθηκε κεϊ κάτω ή φτέρη. Ποιος 
να ρχεται; Ό Αίσωπος τινάζεται μέ μιας στά πόδια. Μά δχι 
κάνεις δέν είναι. ’

«_Δέν εΐναι ή Εδουάρδα, Αίσωπε : μάς γέλασεν ή νο

σταλγία....»
Καί ξαναπέφτουνε μές στή βαρειά ησυχία.
Στον ουρανό υψώνει τήν ωχροκίτρινη, θυσανωτήν αψίδα 

του τό βόρειο σέλας. Σέ λίγο τούς παίρνει ό δρόμος πίσω, 

γιά τό καλύβι τοΰ μώλου. , * ,
Κάθε του βήμα ξυπνά καί διώχνει ξαφνισμένες τις ανα

μνήσεις : μιά εκδρομή τους στό νησί’ τό παραμύθι του Διδε- 
ρίκου καί τής Ίζελίνας’ ή Εύα, δ Μάκ, τής Έδοράρδας δ βα- 

ρώνος.... , ,
«—Αύτά τά δυο αγάπησα: ένα γλυκό όνειρο καί εκείνη’ 

μά πιό πολύ εκείνην. 'Όμως γιατί αύτό π’ αγάπησα μου ξε- 
φυγε άπ τό στόμα;...» σιγομουρμουριζεν δ λοχαγός μέ μϊσ ς.

Φθάσανε στό καλύβι. Ξάφνου θυμάται πώς ύποσχεθηκε 
νά τής χαρίση τόν Αίσωπο. Αϊ, φτωχέ φίλε '. Άκούμπησε το 
τουφέκι νευρικά στοΰ σκύλου τό κεφάλι καί τόν σκοτώνει.

Τήν άλλη μέρα ή ’Εδουάρδα, πέρα στό Σιριλουνδ, παίρνει 
τό δώρο του—τό πτώμα τοΰ σκυλιού.

Δαγκώθηκεν, δλόχλωμη, ή ’Εδουάρδα όταν το φερανε.
_Αϊ, λοχαγέ Γκλάν! Κεϊ κάτω σιό Νοτιά πού φεύγεις 

δέν θά’χηή μοιράσου τέλος καλό....
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΗΣ

Πάν οί χαρές τό παραμιλητό, 
πηδήματα, ποιήματα ως τ άστέρια 
σάν ξένα κι ανεξήγητα κοιτώ 
εμπρός μου νά περνούν τώρα τά ταίρια.

Θά χάσω τά βουνά καί τής χλωρής, 
τέτοιον καιρό, τής γής τήν πρασινάδα’ 
φύλλα, χορτάρια, χώματα χωρίς 
εκείνη, θά ’ταν σάμπως νά μην τα δα.
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Φύλαγα και μιά πέτρινη καρδιά, 
μά τρόπο νά τή διόσω δέν έβρήκα’ 

τήν είχα φέρει άπύ τήν αμμουδιά 
κι αληθινή μού φαίνονταν άντίκα.. .

Τ’ αφήνω τό τραγούδι αυτό μισό, 
τώρα πού ή έμπνευσή μου έχει πετάξεΓ 
καί πού καιρός άφού ούτε τή μισώ, 
νά βάνω τά τετράστιχα μέ τάξη !

Αθήνα Γ κοτζιουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1ά πάντ’ αφανιστήκανε τριγύρω μου, 
στ’ αδιάλυτο σκοτάδι πού μέ ζώνει, 
καί νικημεν οι πόθοι μου λυγίστηκαν 
—γυμνά κλαδιά πού γέρνουν άπ τό χιόνι.

Νωθρή κυλάει μυλόπετρα κ’ ή σκέψη μου 
καί σφίγγετ’ ή καρδιά ’πτήν αγωνία’ 
καθώς θωρώ στάπόνηρο χαμόγελο 
ταγνού μωρού γιά τή ζωή ειρωνεία !

Μαυροντυμένες γριές πού σκεύρωσαν 
χωρίς καμμιά αλλαγή νά περιμένουν, 
περνούν κ εμένα—Θέ μου !—τώρ’ αγλύκαντες, 
δίχως σκοπόν οι μέρες πού μού μένουν.

\ γρή πέφτ η νυχτιά τριγύρω μου άναστρη’ 
στό λύχνο μου δέ βρίσκω κόμπο λάδι’ 
καί μιά φωνή γροικώ στριγγή, πρωτάκουστη, 
σά μοιρολόγ’ ή κάλεσμ’ άπ τόν "Αδη...

Λιτόχωρό χάρης αλεξιου

[ Ό Rusen Esref είναι ένας άπ τούς διαλεχτότερους σύγχρονους 
Τούρκου? λογοτέχνες. Γεννήθηκε στήν Πόλη στά 1892 άπό πατέρα στρα
τιωτικό γιατρό. Τήν μέση έκπαίδευσή του τήν έκαμε οτό Λύκειο τοΰ 
Γαλατά-Σεράϊ καί τήν ανώτερη στή φιλοσοφική σχολή τού Πανεπιστη
μίου. "Εκαμε πολλά χρόνια τόν καθηγητή καί άπό τρία τώρα χρόνια 
πολιτεύεται. Σήμερα είναι βουλευτής. Στά γράμματα πρωτοπαρουσιάστη- 
κε μέ μιά μακρυά σειρά συνομιλιών του μέ τούς κυριώτερους έκπροσό)- 
πους τής Τούρκικης Λογοτεχνίας, στήν εφημερίδα τής πόλης « Βακήτ ». 
Τις συνομιλίες του αυτές, πού ήσαν γραμμένες μ’ ένα εξαιρετικά Ιδιόρ
ρυθμό λογοτεχνικό ύφος καί όχι μέ φωνογραφική, όπως συνήθως, από
δοση, τις συγκέντρωσε σ’ ένα βιβλίο του τό * Di\OrIar 1 .... » 
( 'Ομιλούν . . . ) π°ύ έκανε μέ τήν έκδοση τους μεγάλη αίσθηση.

’Αργότερα έξέδωκε δυό ακόμη βιβλία μοναδικά στό είδος τους. Τό 
πρώτο είναι τά «’Απομνημονεύματα γιά τόν ποιητή Τεφήκ Φικρέτ » και 
τό δεύτερο «Οι σκέψεις τού Μουσταφά Κεμάλ» πού τις συγκέντρωσε απο 
προσωπικές συνομιλίες του μέ τόν Κεμάλ. Τό τελευταίο αύτο βιβλίο του 
έχει μεταφραστή σ’ δλες τις ευρωπαϊκές σχεδόν γλώσσες.

Ό Ρουσέν Έσρέφ είναι ένας άπό τούς πρωτοπόρους τής γλωσσι
κής καί γραφικής έπανάστασης στήν Τουρκία. Ώς δημοσιογράφος έχει 
γράψει άπειρα άρθρα γιά τήν επιβολή τής γλωσσικής μεταρρύθμισης, 
πού τελικά πέτυχε μέ τήν καθιέρωση τών λατινικών χαρακτήρων στή 
γραφή. Ό Ρουσέν Έσρέφ πρώτος μεταξύ τών άλλων τούρκων δημοσιο
γράφων έγραψε καί επέβαλε τήν καθαρή τούρκικη γλώσσα, τήν ά- 
παλλαγμένη άπ τούς άραβικούς καί περσικούς δρους.Γι αυτό ή φιλολογική 

αξία του είναι άκόμη μεγαλύτερη.
Σήμερα έξακολουθεϊ νά γράφη στις καλύτερες τουρκικές εφημερι- 

δες άρθρα καί είναι τακτικός φιλολογικός συνεργάτης της μεγαλύτερης 
τουρκικής εφημερίδας «Μιλλιέτ». Ό Ρ. Έσρέρ, έξόν άπ τήν άλλη φιλο
λογική δουλειά του έχει γράψει καί μιά Θαυμάσια σειρά μελετών για την 
Κιονσταντινούπολη έπί Σουλτανοκρατίας.

’Ακόμη έχει αξιομνημόνευτη μεταφραστική δουλειά. “Εχει αποδοσει 
στά τούρκικα μέ μοναδικήν επιτυχία τά .Παραμύθια- τού "Αντερσεν τα 
«Βουκολικά» τοΰ Βιργιλίου, τόν «Πάτερ Σέργιο» τοΰ Τολστοη και τον 
«Κονοβολώφ» τού Γκόρκυ.

Τά δυό τελευταία του βιβλίου είναι τό «Anafartalar Kumanda- 

ni ile mulakat» καί τό ‘Damla - Damla» (Σταγόνα σέ Σταγόνα) 
άπ τό όποιο μεταφέρω στά ελληνικά μερικά λυρικά κομμάτια του 

παρακάτω.
Τό διδλίο του αυτό βγήκε σέ δεύτερη έκδοση τό 1930, κυκλοφόρησε 

πολύ καί μεταφράστηκε τόν ίδιο χρόνο στά Γαλλικά.
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_ Στη λυρικήν αυτή συλλογή του βρίσκει κανείς ωραιότατα κομμά
τια οπού μιλά μ’ ενα περίεργα νεορομαντικό τρόπο γιά τόν "Ερωτα ].

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΝΟΥΣΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΤΑΙ’ΟΝΑ ΣΕ ΣΤΑΓΟΝΑ
(ΛΥΡΙΚΕΣ: ΠΡΟΖΕΣ)

Τοϋ Τούρκου ποιητή ΡΟΥΣΕΝ ΕΣΡΕΦ

[ Κομμάτια άπ τό τελευταία τυπωμένο βιβλίο του 
πού σχολιάστηκε πλατεία άπ τόν ευρωπαϊκό τύπο].

, Μέσα στή σύθαμπην απεραντοσύνη τής ψυχής μου, αργά 
υψωνουνται και ράθυμα κάποιες γυναικείες σιλουέττες κεφα
λιών, διάφορες-διάφορες, όμοιες μέ φωνές παλαβών, όμοιες μέ 
τσιριχτά ανθρώπων πού τούς καίει ό πόθος.

’Ανεβαίνουν, ξαπλώνονται, αραιώνουν καί στερνά χάνον
ται. ”Ω. πειρασμέ, πάψε, πάψε νά μέ τριγυρνάς... Ποιος είσαι 
σύ ; Ώ ! Νά μπορούσα νά σας είχα μέσα μου μ’ ένα μου κί
νημα, μέ μιά χειρονομία μου...

Αγναντεΰω πάντα τό άλαργηνό αυτό διάστημα πού μοΰ 
χωρίζει αυτά τά ριγμένα στήν πλάτη μαλλιά, αυτά τά θλιμ
μένα μεγαλα μάτια, Απ τά τεντωμένα χέρια μου, άπ τά δι- 
ψασμένα χείλη μου.

Διάστημα άφταστο σάν τά χρόνια, βαθύ σάν τούς κακούς 
γκρεμνούς.

Αν τολμούσα νά τό ξεπεράσω δέ θά μοΰ’φτανε ούτε ολό
κληρη ή ζωή μου.

Και μέσα στή σύθαμπην απεραντοσύνη τής ψυχής μου ή 
γυναικείες σιλουέττες τών κεφαλιών, διάφορες, ποικίλες, φω
τεινές, ανεβαίνουνε σάν τρελλές φωνές, σά τσιριχτά ανθρώπων 
μεθυσμένων άπ τόν πόνο τοϋ πόθου, στριφογυρνάνε, κι άπλώ- 
νουνται κατόπι ανάριες κι άπαλώτατες γιά νά χαθούνε. ,

II
’Αγάπη ομορφότατη. ΙΙροσπέρασες περήφανα, αφήνοντας 

μου μιά πληγή στήν καρδιά, κ’ έμοιαζες αγέρωχη κ είχες εγωι
σμό, κ’ ήσουν βέβαιη πως σοΰ ανήκε αιώνια ο,τι στον κόσμο 
όμορφο υπάρχει. Πλάστηκες άσχημα. Όμως πόσο συχωρεμένη 
θά ’πρεπε νά ’σουνα. Σέ λυπάμαι, άντίς αυτό νά τό κάνης έσυ 

γιά μένα. ,
Είσαι τό ξέγνοιαστο άηδονάκι πού ξεχύνει τραγούδια στον 

κάμπο δίχως νά σκεφτή πώς ή ηχώ θά τα σκορπά μιά ίσως 
καί μόνη άνοιξη. Τήν άλλη, κάποιο άλλο θά ’ναι στον τοπο 
του, στον τοπο σου....

III

’Έλα, κι αφού δ καιρός μάς ανήκει ας μοιάζωμε τις,σφι- 
χτόπλεχτες πλεξούδες τών μαλλιών σου στό άγαπιάρικο αγκά

λιασμά μας.
Αύριο θά’μαστε δυο παραπεταμένοι, άνατριχιαστικοι στην 

όψη σκελετοί. Ένα χώμα θά μάς χωρίζη κ’ ένα θά μάς ένώνη 
πάλι, γιατί ή γή είναι οί πρώτες ύλες μας, τά πρώτα συστατικά 
τοΰ σαρκίου μας. λ , ,

Έλα, κι αύριο θάμαστε καπνός—μιά σκόνη τα δυο σώ
ματά μας, σ’ ένα γιαπωνέζικο βάζο.

’Έλα νά πλανηθούμε κάποιο άσπρο πρωί μές στους πα

λιούς μπακτσεδες τοΰ έρωτα. , , , »
Νά σού κόψω καί νά σοΰ στολίσω τά πολλά μαλλια με τις 

δνομαστές άγριοβιολέττες τοΰ Μεζνοΰν, πού έχουν ακούσει, 
__τόν ξέρης—τόν πόνο καί τή δυστυχία μου.

Νά δής τούς γυρτούς νάρκισσους τοϋ Φουζουλή πδχουν το 
τρελλό παιχνίδισμα τών κυμάτων. , *

Έλα νά σεργιανίσουμε τήν έφοδο της Άνοιξης μές στους 
απέραντους μπαχτσέδες τοΰ Διόνυσου. Νά σοΰ κρεμάσω δρο- 
σόλουστα ζουμπούλια στά μυρωμένα σου μαλλιά καί να βαστά
ξω γιά μένα κείνα πού θά πετάς...

’Έλα λοιπόν στούς κάμπους πού οργιάζει ή βλάστηση τών 

λαλέδων τού Νεδίμ.
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Νερά γάργαρα, αηδόνια, δεντρά, ρωμαντισμοί, λυρικότη 
τες, δλα γιά σένα γίνηκαν άπ τον ’Άνδρα....

'Όλα λαχταρούν τή μεγαλόπρεπη λάμψη σου,ακόμα καί τά 
περήφανα γιασεμιά πού σκαρφαλώνουν πάνω στους βασιλικούς 
τοίχους.

Μά πρόσεξες πώς δλα σκύβουν στο διάβα σου, λαχταρών
τας νά χαϊδέψουν τά λευκότατα πόδια σου; Δέν προσέχεις τί
ποτα. Γιατί; "Ομως έλα νά σοΰ φέρω εκεί δπου δλα μιλούν 
γΓ αγάπη στους μπαχτσέδες τοϋ Γκαλίπ, π’ αστράφτει ή χλόη 
τους σάν αναλυτό ασήμι στον ήλιο.

’Ίσως έκεϊ νά γίνης λιγώτερο αδιάφορη. ’Ίσως καί νά 
μάθης πώς ή ζωή είνε μικρή, τοσούτσικη καί πώς δποιος δέν 
αγαπά σπαταλά στά άδικα τή ζωή καί κάνει τή μεγαλύτερη 
αντίκρυ στό Θεό αμαρτία...

Αθήνα ’Απόδοση άπ τό τούρκικο MIX. ΧΑΝΝΟΥΣΗ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΟΝ Κ1ΧΩΤΗ

’Έλα καλέ μου, Σάντσο, 
πέρνα τό χρυσό γάντζο 
στ’ αλόγου τις μασέλλες. 
Βάλε καί πλούσιες σέλλες 
νά πάμε πιό μακρυά, 
πέρα πρός τή Σεβίλλια 
στά ρόδα καί στά χαμομήλια 
πού κλείουνε τή χαρά κλειδιά βαριά. 
Τοΰ ονείρου μας τό τέλμα 
μέ πνίγει, καί τό πέλμα 
τής πλήξης μέ πατεϊ, 
ώ, μές στής χίμαιρας ταύτί 
πάμε τά μυστικά νά ψιιθυρίσω ! 
Δέ θά γυρίσω :
Μέ ανοίγουν τής χαράς οί ωκεανοί 
τό βάθος τους τ’ δλο γαλάζο, 

καί τή θωριά τους τήν αγνή 
μοΰ τήν προσφέρουν σάν άνθό στό βάζο. 
Πάμε μακρυά, οί Ιππότες 
θά ’ρθή καιρός σάν τότες 
τό δίκιο τους νά βροΰν.
’Έλα, μακρυά μάς καρτερούν 
μετέωρες οί αψίδες τοΰ θριάμβου... 
Μή σκιάζεσαι ούτε τό βαρύ 
τής μοναξιάς μας κρϋο καί κρύο ! 
Καί σήκω τής έμπνεύσεως τό σπαθί 
νά κόψουμε τί χίμαιρα στά δύο !

Τρίκκαλα ΝΙΚΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΟΥ

—Γιέ μου σέ ξεπροβόδισα μέ κλάματα 
στον πόλεμο ή φτωχή γιά νά σέ στείλω 
μακριά άπ τάρρωστημένα μου γεράματα 
πού σ’ είχανε καμάρι τους καί στύλο.

Γιά τήν πατρίδα «μάνα σου τή δεύτερη» 
ώς φεύγοντας έπικροταγουδοΰσες 
γιά νά τήν κάμης πλούσια έσύ καί λεύτερη 
μιά δύστυχη μαννούλα έπαρατοΰσες.

Καί ξέφυγες παιδί γλυκό μου, αόμματο 
τού πόλεμου τάρπάχτη μακελλάρη, 
χωρίς νά’χης ψωμιού ένα ξεροκόμματο 
μέσα στό τρυπημένο σου ταγάρι.

Κ’ έγώ, ή γριά σου μάννα, παλληκάρι μου 
ποΰ ’χτιζα μέ τά νιάτα σου παλάτια, 
τώρα άδικοθερισμένο άνθοκλωνάρι μου, 
νά σόδηγώ ζητιάνο, χωρίς μάτια...

Σύρος, 1931 pita ν. μπουμη
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ΠΕΤΡΟΥ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ

Η ΝΑΥΣΙΚΑ, Η ΝΑΥΣΙΚΑ!
(Διήγημα)

«"Αλλα τά μάτια τοΰ λαγοΰ 
κι αλλα τής κουκουβάγιας».

(Γ. Σουρήί)

Χωρίς νά καταλάβη βγήκεν έξω άπ τό χωριό, τή Μαμου- 
τζήδα. 'Ένας τόπος σιωπηλός κ’ ερημικός κι ωραίος. Σπίτι 
κανένα. Μιά χαράδρα. Λόφος. Μιά πέτρα μεγάλη. Κι άπάνου 
της αυτός ανάλαφρος σά χελιδόνι στέκεται. Κάτου εκεί ένα πο
ταμάκι τεμπέλικο σιγοκυλάει. Πόσο είναι όμορφα έδώ !

Στάθηκε νά δή σά νά υπάκουε σέ κυριαρχική, μυστηριώ- 
δικη προσταγή.

Είναι κάποια τοπία πού σέ κοιτάζουν μέ χίλια μύρια μά
τια, μάτια παγίδες, πού σαγηνεύουν, πού σταματούν τό βήμα 
σου ενώ ανύποπτα βαδίζεις κι αιχμαλωτίζουν δλες σου τις αι
σθήσεις. Μόλις τάντικρύζεις αρχίζει σου σάν ένα έντονο γαργά- 
λισμα, μιά τσουχτερή δίψα νά τάπολαύσης. Και τούτο τό αίσθη
μα τόσο σέ κυριεύει, πού κάθε άλλο άπ τήν ψυχή σου σβήνει. 
Είναι κάποια τοπία—Κίρκες τέτοια.

Ήταν λές μεθυσμένος ό Μιστόκλης ό δάσκαλος άπό ένα 
άγνωστο πιοτό ή άπό μύρα. Κάποτε κάθησε στήν πλαγιά σάν άπο- 
καμωμένος άπό τή δύναμη πού ’βάλε γιά νά αΐσθανθή. "Ενα 
γλυκό άεράκι φυσούσε και τοΰ χάιδευε μέ λαγνεία τά μάγουλα 
και τον ερέθιζε καί τοΰ ’φερνε τήν όρεξη ν’ άπολαύση κάτι, πού 
ήταν γύρω του παντού μά δέ ήταν πουθενά. ’Ονειρεύονταν ξύ
πνιος όνειρα πόθων. Κ’ είχε τά μάτια άνοιχτά, εκστατικά, πλα
νεμένα, σά γύφτος μπροστά σέ πριγκιπέσσα πού χαμογελάει. . . .

Στό ποτάμι εκεί κάτου μιά κοπέλλα έΜενε ρούχα. Σηκω
νόταν όρθια κ’ έπειτα έσκυβε πάλι καί χτυπούσε μέ τό μεγάλο 
ξύλινο κόπανο τά ρούχα. Όλότελα μόνη ήτανε κι άπορροφημέ- 
νη στή δουλειά της. Μπορούσες πολύ καλά νά δής τί κάνει καί 
πώς είναι, γιατί δέ φυλαγόταν, δέν είχε φόβους κ’επιφυλάξεις...

Καθώς έσκυβε καί σηκωνόταν ρυθμικά, τά περιστεράκια τοΰ 
στήθους της γλυστροΰσαν, ξέβγαιναν άπό τό φόρεμα καί μέ τά 
ράμφη ροφοΰσαν δροσιά καί πάλι κρύβονταν στή φωλιά τους. 
’Όμορφα αγνά παιχνίδια περιστεριών ! ’Όμορφη άγνή παρθέ

να !.. .Ψηλά άπό τό λόφο κεϊ περνάει ένα τσομπανόπουλο. Τήν 

κοιτάει καί λαχταράει καί φωνάζει :

—Βαρβάρα !Στό κενό άντηχοΰν λές μεγεθυσμένες οί τρεις συλλαβές. Κ’ 
έτσι γλυκά καί καθαρά σά νά έκρουσε κανείς μέ τό δείχτη τρεις 
φορές στό πελώριο κρυστάλλινο ποτήρι τούρανοΰ

—Βάρ-βά-ράα!Ή κόρη άκούοντας αισθάνεται πυκνή δροσιά νά πέφτη ά
πάνου της καί ροφάει μέ δλο της τό είναι τούς ήχους τής άν- 
δρικής φωνής. Τή ζαλίζει κάπως τούτο τό πιοτί. ’Ανασαίνει 
βαθιά κ’ έπειτα άρχινάει νά χτυπάη πολύ δυνατά μέ τόν κόπανο 
τή λευκή πλάτη τών ρούχων. Μήπως ξαίρει τί κάνει πιά ;

Κολυμπάει σέ μιάν άπροσδιόριστη κατάσταση. Α’ισθήσεως 
ή ονείρου ; Παράξενες στιγμές, στις όποιες έμβιώνει τό άπίθανο. 
Τάγόρι—έτσι σκέπτεται—θά ’ρθή τό βράδυ σάν όνειρο στήν 
άγκαλιά της. Θά τάγκαλιάση, θά τό κρατάη σφιχτά ώς τό πρωί... 
Θά τό φιλάη καί θ’ άδειάζη τήν ύπαρξη της στή δική του : 
θά λιποθυμάη . . . 'Ωστόσο κανενός δέ θά πή πώς ξύπνησε άγ- 
καλιάζοντας τό μαξιλάρι, τό άθώο γλυκό πουτανάκι . . .
Καί τώρ’ άπαντάει στή φωνή πολύ χαρακτηριστικά θυμωμένη:

—Νά σκάσης, Παναγιώτη, νά σκάσης !
Ό Παναγιώτης γελάει σά νά τόν γαργάλισαν καί προχω

ρεί καί πάει.Καί ό Μιστόκλης πά νά σκάση. Δέν κατορθώνει άκόμα νά 
μπανίαη τήν κοπέλλα. Έκτος αν είναι κείνη κεΐ κάτου. Ναί, 
δλα πείθουν πώς είναι κείνη, πώς λέγεται κείνη Βαρβάρα ( κ’ 
έγώ κάποτε πείσθηκα άπό μέσα μου πώς κάποιος άγνωστός 

μου λεγόταν Θανάσης).Κοιτάζει δ Μιστόκλης ό δάσκαλος τήν κοπέλλα πού άνί- 
δεη εξακολουθεί νά πλένη. Φαιδρύνεται ή ψυχή του ή καψερή. 
Πάνου σέ τούτο τό άντίκρυσμα λησμονιέται καί βυθίζεται καί 
χάνεται . . . Τά μάτια του είναι ακίνητα πιά. Μέσα κεΐ στις
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σελίδες τοΰ Ομήρου μιά γλυκεία μορφή . . . Δουλεύει δ πλάνος 
λογισμός. Βλέπουν τά μάτια τής ψυχής... Βουβή κυλάει ή ώρα...

"Οταν ξαφνικά, στά καλά καθούμενα, ξεφωνίζει
— Η Ναυσικά, ή Ναυσικά !
Πά νά πή εκείνη κεΐ κατου ή Μαμουτζηδιανή παρθένα 

πρέπει νά ’ναι ή Ναυσικά, αφού πλένει ροΰχα στό ποτάμι . . .
Μόλις γιά λίγα λεπτά, γιά λίγα μόλις λεπτά μπόρεσε νά 

σκιρτήση του τό έ'νστιχτο στό άντίκρυσμα τοΰ γυμνού στήθους 
τοΰ κοριτσιού καί σβήστηκε απότομα σά σίδερο μες στό νερό

— Η Ναυσικά, ή Ναυσικά !
Καμμιά απάντηση.
Μόιο κάτι γελοία : άά άαα, κατρακυλούν στον αέρα σάν 

παλιάτσοι πολύχρωμοι πού κάνουν τούμπες.

ο ι ν Ε ο 1

ΣΟΝΕΤΤΟ ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ

Ξεχάσαμε τις παλιές μελωδίες 
τά ρομάντζα, τά κάδρα τοΰ Watteau, 
τις ψεύτικες χλωμές μελαγχολίες, 
τό φεγγάρι πού παίζει τό κρυφτό.

Ήλιόφεγγα και ξαστεριές τήν ίδια 
δεν έχουνε γιά μάς πειά σημασία, 
ξεχάσαμε γιά πάντα τά ταξίδια 
Κι ολους ταυς πυργους μας, στήν'Ισπανία.

Γδνείρου πεφρονητές, καρτέρι 
δέν στήνουμε στό χρόνο. Πρωτοπόροι 
γαύροι κι ακλόνητοι, με τό ένα χέρι 

ολανοιχτο στον ουρονο και τάστρα 
στραμμένο—προχωρούμε. Σβήνει ή κόρη 
ποΰ φύτευε βασιλικό στήν γλάστρα.

ΑΛΚΓΙΑΝ

ΟΙ ΝΕΟΙ

Μ Η Κ Λ A I Σ

Μή κλαίς καλή μου αν σ αφηκα κι αν αγαπώ μιάν άλλη 
μήν καταριέσαι, μή ζητάς, κακό στό χωρισμό 
’Αγάπη θά ’χης δεύτερη θά πούν τραγούδια κι άλλοι 
και χείλη θά ’βρης πρόθυμα νά σβήσουν τόν καημό.

’Ώ μήν αφήνεις μέσα σου τού βίου τάγρια πάθη 
κι ούτε τό πείσμα πικραμο ν απλωνη στην καρδια. 
Μή μέ μισείς’ γιατ’ δ καιρός κι άλλες αγαπες πλάθει 
κι άλλες χαρές, πού σβήνουνε στών πόθων τή βραδυά.

Ν. ΤΖΟΥΡΟΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ
___________________

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΙΝΟ

Κρίνε πανεύοσμε, ακούσε τόν υστερνό μου πόθο.
Σένα πού τόσο αγάπησα λουλούδι διαλεχτό 
καί μέ τραγούδι στέφανο πού μόνο έγώ σού κλώθω 
καί τό περνώ στής ρίζας σου τόν τόπο φυλαχτό

δταν πεθάνω μιάν αυγή τής "Ανοιξης ή δείλι 
θέλω οι καμπάνες νά κροτούν, πουλιά νά τραγουδούν 
καί γύρω στό κρεββάτι μου θέλω νά ’ναι οί φίλοι 
νά πίνουν καί νά κλαίγουνε και νά χοροπηδούν

κ’ εσύ μέσα στήν κάμαρη πανώρια λαμπάδα 
νά στέκης μεγαλόπρεπός, γλυκά μυριστικός 
κι απάνω μου τά φύλλα σου ν’ απλώνης, ω φρεσκάδα' 
σάν ένα χέρι θέϊνο, δροσος παρθενικος.

,, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ
Καβαλλα
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ΟΙ ΝΕΟΙ

ΝΕΓΡΙΚΙΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ

Είναι κάποιες μελωδίες, γλυκείες καί θλιμμένες, πού βγαί
νουν αδολα άπ τά κατάβαθα τής ανθρώπινης -ψυχής. Οί μελω
δίες αυτές άπηχούν τόσο βαθιά στόν εσωτερικό μας κόσμο, πού 
σαν τις ακούσουμε γιά μιά φορά, τις κλείνουμε γιά πάντα στήν 
ψυχή μας και δέν τις λησμονούμε ποτέ πειά.

Τέτοιες εΐνε κι οί μελωδίες τών νέγρων τής ’Αμερικής. Γλυ
κείες, ήρεμες, θλιμμένες, σχεδόν μονότονες. Μά μέσα στήν ήρε- 
μική μονοτονία τους κλείνουν δλη τήν πίκρα τήν φαρμακωμένη, 
ολο τό βαθύ παράπονο καί τόν απεριόριστο πόνο τών πονε- 
μένων νέγρικων ψυχών. Μές στάθλια βασανισμένα κορμιά των 
κρύβεται μιά ψυχή τρυφερή, αισθηματική, γεμάτη χριστιανική 
καλωσύνη,πού σχεδόν δλοι τήν παραγνωρίζουν. Είναι οί δούλοι, 
τα «πράματα», πού τά πωλοΰν καί τά γοράζουν αναίσθητα οί 
συνάνθρωποι τους. Ή -ψυχή υποφέρει μαρτυρικά, βογγά κάτω 
άπό τήν πίεση τής φριχτής δουλείας. Δέν τής μένει άλλος τρό
πος νά παραπονεθή, νά στενάξη, νά εκδήλωσή στήν ύπαρξή 
της, έκτος απο τό τραγούδι. Τό μονότονο λυπηρό τραγούδι, πού 
πηγάζει άπ τα βάθη της κι ανακουφιστικά κι αυθόρμητα άνε- 
βαίνει στά πολυπικραμμένα χείλη

Τούς ήχους τούς μακρόσυρτους καί θλιβερούς, συνοδεύει μιά 
ποίηση απλή, κάπως πρωτόγονη μά έκφραστικιά καί βαθυστόχα
στη, σέ παρεφθαρμένη Άγγλκή γλώσσα. Μές στάπλά αύτά τρα
γούδια μενει αθάνατα καθρεφτισμένη ή ζωή τής βασανισμένης 
νέγρικης φυλής. Κ’ ειν’ ή ζωή αύτή χωρίς ελπίδα καί παρηγοριά 
ένας αδιάκοπος μόχθος, πού άρχίζει άπό τά παιδικά χρόνια, 
γιά νά τελειώση μόνο μέ τό θάνατο.

Τήν τυραννία αυτήν τήν υποφέρει ό νέγρος μ’ εγκαρτέ
ρηση θαυμάσια ήρωική.

Τήν προσδοκία μιας ευτυχίας μονάχα κλείνει λαχταριστά 
μέσα jy- ή Χριστιανική ψυχή του : τής ευτυχίας τού θανάτου, 
που εΐν’ ή'αΐώνια ανάπαυση σιμά στόν Σωτήρα.

Τον ποθο του αυτό τόν τραγουδεί σ’ ένα συγκινητικό γνω
στό ύμνο. Παρακαλεΐ μέ θερμόλυγα, νά έρθη γρήγορα καί σ’ 

αυτόν τό «γλυκό άρμα τού θανάτου» πού τό οδηγεί ο λυτρωτής 
άγγελος, νά τελειώσουν τά βάσανά του. 'Η μελωδία αυτή με το 
μονότονο ήχο της μοιάζει γοερό μυρολόγι. Σέ κάθε στροφή επα
ναλαμβάνεται ή ίδια επωδός, πού τελειώνει σ έναν ηχο τόσο μα 
κρόσυρτο, πού σβήνει πνιχτά μές στό λαρύγγι. Αυτό μεγαλώνει την 
θλιβερή εντύπωση πού προξενεί στήν ψυχή. Δέν εΐν’ όμως ολα τα 
τραγούδια τών νένρων μιά διαμαρτυρία κ ένα παράπονο γιά την 
κακοτυχιά τους. Είναι κι άλλατραγούδια τους,πού έκφράζουν αγαπη, 
ευγνωμοσύνη κι αφοσίωση, γιά καλούς καί πονετικούς άφενταδες.

Τά τραγούδια αύτά, άν καί άποπνέουν κάποια μελαγχολία, 
δπως δλα τά νεγρικά τραγούδια, είναι πολύ γλυκά, πολύ μελω
δικά, μεστωμένα μέ κείνη τή γαληνεμένη ευτυχία, πού νοιώθει 
κανείς δτανζή σέ ήσυχο οικογενειακό περιβάλλον. Τώρα οι Νέ
γροι έχουν πιά άποκτήσει τήν ελευθερία τους κ’ ή κοινωνική τους 
θέση είναι καθωρισμένη. Τά ασήκωτα δεσμά τής δουλειάς τους 
τά ’σπάσε ή φιλανθρωπία. Μά οί μελωδίες τους ζούν καί θα 
ζήσουν. Δέ θά ξεχαστοΰν ποτέ γιατί κλείνουν τόν ανθρώπινο πονο 
καί σπαραγμό άδολο, άνυπόκριτο, γνήσιο, βγαλμένο απ τα κατα- 
βαθα τής ανθρώπινης ψυχής.

ΡΟΥΛΑ Μ. ΒΑΡΕΛΛΑ

ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Τής παιδικής σου φαντασίας ή επίκληση μέ φέρνει
Στ’ άπατηλά τής Μούσας σου λημέρια,
Μά παραστέκει ό λογισμός δ άρρωστος πού μέ δέρνει 
Νά μήν αγγίξουν πουθενά τ’ αμαρτωλά μου χέρια...

Μές στό φεγγαροφώτιστο καί μέ τή λίμνη δάσο
Νά πλανεθώ λαχτάρησα δίχως νά βρω τήν άκρη, 
Μπορεί, τής λίμνης είδωλο, τό φάντασμα νά πιάσω 
Πού στά λευκά του πόδια ρέει κρουνός τό χρυσό δάκρυ.
Κι ίσως—ώ άνέγγιχτη σιωπή !—στά μαύρα δεντροκλάδια
Τό χλωμό τού προσώπου σου φεγγάρι
Στάξει πεοίλυπο τά δάκρυα του πετράδια,
Τήν ώοα πού θα σέρνομαι στο χώμα σαλιγκάρι...

’Αθήνα ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
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ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(Διήγημα)

Πόσο ζωντανά κι ανεξάλειπτα μένουν στή μνήμη τοϋ αν
θρώπου μερικά γεγονότα τής ζωής, πού τά είδε κανείς και τά 
εζησε στά παιδικά του χρόνια ! Θυμάμαι σά νά τή βλέπω μπρο
στά μου τόσο ζωντανή τήν πραγματική εκείνη σκηνή, πού έκτυ- 
λιχτηκε τόσο γοργά στά μάτια μου, σάν ήμουνα μικρό παιδί.

Πέρασαν είκοσι χρόνια άπό τότε, όμως κάθε χρόνο σάν 
τώρα δταν αρχίζουν ν’ ασπρίζουν οί βουνοπλαγιές καί νά πέφτη 
ενα αραιό καί ψιλό χιόνι ασυναίσθητα αναπολώ τό δραματικό 
εκείνο επεισόδιο τής παιδικής μου ζωής, πού μοΰ έχει αφήσει 
μΐ€ί τόσο ζωηρή εντύπωση μέσα μου.

*
Είκοσι χρόνια. Ήταν χειμώνας σάν καί τώρα. "Ενα μουντό 

χρώμα είχε περιζωσμένο δλο τό γύρω περιορισμένο ορίζοντα τοΰ 
χωριού μας κάνοντας τά πράματα νά φαίνουνται σά νά ’ναι 
ανακατωμένα με μιά σκοτεινή κι αδιαπέραστη άχλύ. Μιά βαρειά 
ομίχλη σά νά πίεζε δλη τήν ατμόσφαιρα καί τά στήθια μας πού 
με δυσκολία φαίνονταν ν’ ανασαίνουν. "Ενα κρϋο σοΰ περο’ύνιζε 
το κορμί καί θαρρούσες πώς έμπαινε καί μές στ’ άψυχα πράματα 
για νά σβΰση^μέσα τους καί κείνη τήν ανόργανη ζήση τους, πού 
λες πως κινούνταν, σάν δλα τά γύρω τους κινούνταν καί ζοΰσαν. 
Δε μπορούσες νά Μακρινής δέκα βήματα μπροστά σου μέσα σ’ 
εκείνο τό πηχτό άσπρο σύγνεψο πού ’ταν χυμένο στό χωριό μέ 
τα ψηλά σπίτια καί τούς στενούς δρόμους. Τά σκελετωμένα δέν
τρα αργοσάλεβαν στήν άργή μά ακανόνιστη πνοή τού αγέρα 
Λίγα φοβισμένα κοτσύφια κυνηγόντουσαν στ’ ασπρισμένα άπ τήν 
πάχνη κλαριά κ’ ύστερα τραβούσανε γιά τις στρέχες τών σπιτιών 
αλλα πάλι συμμαζεβόντουσαν ορθώνοντας τό πτίλωμά τους σά 
ναΰελαν να προφυλαχτοΰν άπ τόκρϋο πού άρχιζε Χιόνιζε αραιά 
πρώτα, υστέρα δμως άρχισαν νά πέφτουν κάτι νιφάδες τόσο μα- 
λακες κι άσπρες πού άσπρισαν λές μονομιάς τό χωριό, τά σπίτια 
του και τους δρόμους του.

Ηταν το πρώτο χιόνι πού’πεφτε στό χωριό’ ενα χιόνι πού 

τό λαχταρούσαμε τόσον καιρό, σά νά ’ταν αύτό εκείνο πού θά 
μάς ζωντάνευε κάποιες κρυφές μας προσδοκίες. Παίζαμε με την 
παιδιάτικη κείνη χαρά στ’ άντίκρυσμα τοϋ πρώτου χιονιού. Καμ- 
μιά υποψία κ’ έγνοια γιά κείνα πού δίνονταν στον άλλο κόσμο 
δέν τάραζε τή γαλήνια παιδική ζωή μας, γιά εναν πόλεμο ^π.χ. 
πού κιάν ακόμα ή λέξη του είχε φτάσει στ’αυτιά μας, δέν ήταν 
μπορετό νά νοιώσουμε τή σημασία καί τό περιεχόμενό του.

Ήταν χειμώνας τού 1912. Στήν ήσυχη παιδική ζωή τού 
άπόμερου χωριού δέν εΐχεν επιφέρει καμμιά μεταβολή δ πόλεμός. 
Τά παιχνίδια μας ήταν ζωηρά σάν κι άλλη φορά καί κανένας 
μας δέν πρόσεχε σ’ δσα γίνονταν γύρω του. Γιά μιας δεν ύπαρχε 
τίποτ’ άλλο, εκτός άπ τό χιόνι πού λαχταρούσαμε καί τα παιχνί
δια πού σχεδιάζαμε νά κάνουμε μ’ αυτό. Μές στήν παιδική μας 
ψυχή ζοΰσε τότε κάποια άλλοιώτικη χαρά, πού ’ίσως να μη μπορη 
νά ύπάρχη στή ζωή τοΰ τωρινού παιδιού. ,

Πόσο ζωηρά αναπολώ τά παιχνίδια πού παίζαμε. Πριν 
άρχίση τό παιχνίδι μας μέ τό χιόνι καθόμασταν κιάτενίζαμε ψηλά 
τις νιφάδες καί στήν ενατένιση τοϋ βάθους του σκοτεινιασμένου 
ουρανού, πού μάς έστελνε μέ μιά θαυμαστή τάξη τις νιφάδες, 
ριχνόμασταν στό χιονοπόλεμο, πού κρατούσε ώσπου άναβαμε σα 

φωτιά άπ’ τό παιχνίδι. , , .
Είχαμε πάψει παίζοντας καί συγκεντρωμένοι κατου απ το 

θόλο πού σχημάτιζε τό σκολειό μας—ήταν τό μέρος που κατα
φεύγαμε νά προφυλαχτούμε ύστερ άπ τό παιχνίδι — κουβεντιά
ζαμε σχολιάζοντας μέ ζωηρές φωνές τις φάσεις τού παιχνιδιού. 
Στό βάθος τοΰ δρόμου διακρίνονταν άδύνατα ένα κομμάτι λοφου 
φυτεμένου μέ λογής- λογής δέντρα, πού φάνταζαν σά στολίδια κι 
ακόμα πέρ’ άπ’ αύτό ό άκαθόριστος ορίζοντας του κάμπου.

Ξάφνου στήν άκρη τοϋ δρόμου ξεπρόβαλε ή σιλουέττα ένου 
φαντάρου, πού με βήμα αργό και κουρασμένο έρχονταν προς το 
μέρος μας. Ήταν Τούρκος στρατιώτης πού είχεν άποπλανηθή 
στις άγνωσ-ες ρεματιές τών βουνών τοΰ χωριού μας, αφού εχασε 
τό τμήμα πού άνήκε.

’Αδύνατος, μέ ολοφάνερα τά σημάδια μιας άρρώστειας, που 
τοΰ κατάτρωγε τό κορμί, έσερνε τά κουρέλλια τής ανθρώπινης 
ύπαρξής του. Χλωμός, σκελετωμένος μέ δυσκολία κρατιόνταν στα
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πόδια του και θά κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια γιά νά μπορή 
νά σέρνη μαζί του τά φονικά σύνεργα, πού τή φύλαξή τους εΐχεν 
αναθέσει ή πατρίδα του.

Τόν θυμάμαι τόσο ζωντανά πού θαρρώ πώς τον βλέπω 
μπροστά μου τούτη τή στιγμή’ ήταν ένας ψηλός άντρας, μέ άν- 
τρίκειο κορμί, κυρτωμένο δμως άπ τό βάρος τής άρρώστειας και 
τών κακουχιών μιά συμπαθητική φυσιογνωμία, πού τήν πλαι
σίωναν δυο άτονα, μά εκφραστικά μάτια, πού ζητούσανε οίκτο 
και συμπόνια. Στή θύμησή μου σά νά κυματίζουν άπ τόν αγέρα 
τά κουρέλλια πού κρέμονταν πάνου στ’ άπονεκρωμένο κορμί του. 
Δυο πόδια λιγνά πού διακρίνονται κάτου άπ τή βρεγμένη κιλότ- 
τα του, δυο χέρια κατάχλωμα, πού πάνω τους ξεπηδοϋσαν σά 
νάθελαν ν’ άποσπαστούν οί μαυροπράσινες φλέβες.

’Ανέβαινε τό δρόμο σέρνοντας τό κουρασμένο βήμα του χω
ρίς νά ένδιαφέρεται γιά τήν παρουσία μας*  θαρρείς πώς ή σκέψη 
του τότε δέν ήταν έκεϊ, μά πετούσε κάπου άλλου, ίσιος στά παι
διά του, στο σπίτι του, στο δρόμο τού χωριού του,στο χωριό του...

Στο χωριό μας είχε δργανωθή ένα σώμα εθελοντικό κ’ έκτος 
άπ αυτό υπήρχανε κ’ ένα σωρό άλλα άτομα άγνωστης προελεύ- 
σεως, πού ό άγέρας τού πολέμου τά είχε ρίξει έκεϊ.

ΤΙ εμφάνιση τού φαντάρου αναγγέλθηκε στο μεσοχώρι δπου 
ήτανε οί άντρες. Στή στιγμή χυμήσανε καμμιά δεκαριά μέ τά 
τουφέκια τους και πιάσανε μέρος κάτου άπ τό θόλο. Ό φαντά
ρος τούς κοίταξε αδιάφορα καί συνέχισε τό δρόμο πλησιάζοντάς 
τους. Τού φωνάξανε νά σταθή καί νά πετάζη τό δπλο του κα
ταγής’ ό δυστυχής δέν καταλάβαινε ελληνικά κ’ έξακολουθούσε τ’ 
άργοπορημένο βήμα του. Τή στιγμή έκείνη ακούστηκε ό κρότος 
τών τουφεκιών πού γεμίζονταν. Τότε μονάχα στάθηκε δ φαντά
ρος, σάν είδε τις κάννες τών τουφεκιών νά προτείνουνται άπει- 
λητικά ένάντια του.

Στάθηκε άκίνητος νά τόν πιάσουν καί νά τόν άφοπλίσουν. 
Μιά ιαχή θριάμβου άκούστηκε άπ τά στήθηα τών παλληκαριών. 
Κείνος τούς άτένιζε μ’ ένα βλέμμα ικετευτικό. Λέξη δέ μπορούσε 
ν’ άρθρώση. Στο πρόσωπο του χύθηκε μιά άπέραντη χλωμάδα, 
πού δέν έναλλάσσονταν, παρά μέ μαύρες άποχρώσεις.

Δεν έχω Ιδεϊ παρόμοια χλωμάδα, έκτος άπ τή χλωμάδα τού 

προσώπου ένού πεθαμένου καί τό καθάριο κίτρινο χρώμα τού 
κεριού. ’Ήμουνα τόσο κοντά καί παρακολουθούσα μέ τήν άθώα 
κι ανήξερη παιδική μου ψυχή τό ψυχικό μαρτύριο τού άνθρώ- 

που αυτού.
Τόν σπρώξανε μέ τά κοντάκια τους ένώ δυο τόν κρατούσαν 

άπ τήν αμασχάλη.
Μιά άπέραντη συμπόνια καί μιά άγωνία μού πίεζαν τήνψυχή. 

’Ήμουνα τόσο μικρός καί δέν ήξερα άν δ άνθρωπος αυτός μπο
ρούσε νά πάθη κανένα κακό, κι άν άκόμα θά ’μουνα σέ θέση 

νά τού δώσω καμμιά βοήθεια.
’Ακολούθησα μαζί μέ τ’ άλλα παιδιά τή θλιβερή τούτη συνο

δεία ώς τό σπίτι πού ή πόρτα του έ'κλεισεν άπότομα γιά μάς. 
Τόν πήραν μέσα στο σπίτι. ’Αργότερα μάθαμε πώς τόν ρίξανε 
δεμένο σ’ ένα υπόγειο νά πέραση τή βραδυά του.

Κάποια λύπη σά νά πλάκωσε στις παιδικές μας ψυχές’ δέν 
είχαμε όρεξη, νά παίξουμε κι ούτε μπορούσε πιά νά μάς ένδια- 
φέρη τό χιόνι, πού άμέριμνα έξακολουθούσε νά πέφτη. Διασκορ
πιστήκαμε καί πήγαμε δ καθένας στά σπίτια μας.

IIόσο ή καρδιά μου ήταν σφιγμένη....
Τό χωριό έπεσε νά κοιμηθή στή βουβασιά τής χειμωνιάτι- 

κης νύχτας.... * * *
Τήν άλλη μέρα ένα πυκνό χιόνι σκέπαζε τό χωριό, τις ρε

ματιές καί τά βουνά. Δέν πέφτανε νιφάδες, μά ένα άραιό, ψιλό 
καί στρογγυλό καί φυσούσε ένας άγέρας, πού μάς έρριχνε κατά

μουτρα τό παγωμένο χιόνι.
Ξύπνησα μέ μιά προαίστηση πώς κάτι κακό θα συμβή στον 

αιχμάλωτο. Τό παιδικό μου δμως μυαλό δέ μπορούσε νά φαν- 

ταστή τήν έχταση τού κακού.
e() αϊχμάτωλος είχε καταδικαστή άποβραδύς σέ θάνατο άπ 

τό πρόχειρο δικαστήριο. Ίσως καί νά μην άπολογήθηκε γιά τό 
έγκλημά του ούτε τώρα μπορώ νά καταλάβω, κι ούτε μού φαίνε
ται εύκολο νά βρώ τό δικαιολογητικό τής άπόφασης τούτης.

Πρωί-πρωί (οδηγήθηκε στον τόπο τής έχτέλεσης.ΤΙταν πτώμα 
πού κρατιόνταν στά πόδια του μόνο καί μόνο γιατί σάν άντρας 
ήταν άνάγκη ν’ άντιμετωπίση όρθιος τή σφαγή του. Τόν δδή-
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γησαν κρατώντας τον άπ τά χέρια τρεϊς-τέσσαρες άντρες , πού 
φαίνεται θ’ άποτελοΰσαν τό έχτελεστικό άπόσπασμα.

'Ο τόπος τοΰ μαρτυρίου ήταν στήν άκρη τοΰ χωριοΰ στό χεί
λος ένοΰ άπότομου κατήφορου πού έφερνε κάτου στή ρεματιά.

'Όλα τά θυμάμαι σά νά γίνανε έχτές.
Κρατώντας τον γιά νά μή πέση τόν φέρανε στήν άκρη τοΰ 

γκρεμοΰ κι άρχισαν νά έτοιμάζουνται γιά τήν έχτέλεση. Ό κατά
δικος δέν είχε πιά ψυχή μέσα του. ’Έρριχνε γύρω του άτονες μα
τιές, χωρίς νά καταλαβαίνη γιατί γίνουνται δλα αύτά. Ώ ! πώς 
θυμάμαι κείνη τήν άπελπισμένη στερνή ματιά πού ’ρριξε σέ μάς 
τά παιδιά, πού βρισκόμασταν δέκα βήματα μακρυά του ! Δέ θά 
τήν ξεχάσω γιά δλη μου τή ζωή. Τί νά γύρευε άραγες άπό μάς; 
Τί μπορούσαμε νά κάνουμε εμείς τά μικρά παιδιά ;

Δέν μπόρεσα νά εξακολουθώ παρακολουθώντας τό τραγικό 
κείνο δράμα, πού παίζονταν μέ θΰμα ένα άδύναμο κι άνυπερά- 
σπιστο πλάσμα. Κείνη τή στιγμή ό νοΰς μου πήγε στό καχο- 
θρεμμένο άρνί πού σφάξαμε τόν "Αη-Δημήτρη. Τίποτ’ άλλο δέ 
μποροΰσα νά σκεφτώ. 'Η καρδιά μου σφίχτηκε μέσα μου. Γύρισα 
τό πρόσωπο μου γιά νά μή βλέπω.

"Οταν άνοιξα τά μάτια μου ό ίδιος άνθρωπος σκοτωμένος 
βρίσκονταν ξαπλωμένος καταγής άσπαίροντας άκόμα.

Ήταν καιρός νά τελειώσουν. Μιά κλωτσιά κΓ ό σκοτωμένος 
γλυστρώντας στό χιόνι κύλισε κατά τή ρεματιά, δπου καί παρά- 
δωσε τή βασανισμένη ψυχή του. Παρακολουθήσαμε συντριμμένα 
τό μακάβριο ταξίδι τοΰ πτώματος, ώσπου χάθηκε άπ τά μάτια 
μας στό βάθος τοΰ γκρεμοΰ καί πάει!

** *
Γύρισα σπίτι μου. Μέρες ολόκληρες καί μήνες ή τραγική 

αυτή σκηνή μοΰ παρουσιαζόταν στον ύπνο μου τόσο ζωντανή καί 
τρομερή. Μιά άγωνία μοΰ έσφιγγε γιά χρόνια πολλά στήν άνά- 
μνηση της τήν καρδιά μου.

Φλώρινα Ε. Σ. Τ.

GIOVANNI ΡΑΡ1ΝΙ

ΔΥ6 ΦΙΓ6ΥΡΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕ'ΝΗ
(Διήγημα)

Λοιπόν μονάχα γιά νά ξαναϊδώ τό ίδιο μου τό πρόσωπο 
μέσα σέ μιά δεξαμενή σταματημένου νεροΰ, γεμάτου άπό φύλλα 
νεκρά, μέσα σ’ έναν κήπο στεΐρον, σταμάτησα έπειτ’ άπό τόσον 
καιρό, στή μικρή πρωτεύουσα ; "Οταν κόντευα νά φτάσω έκεϊ 
μοΰ φαινόταν δτι δέν υπήρχε άλλος λόγος.

Ξαναγυρίζοντας άπ τή θάλασσα καί τις μεγάλες παραλια
κές πόλεις, είχα τή νοσταλγία τών κρυμμένων πραγμάτων, τών 
στενών δρόμων, τών σιωπηλών καί κάπως μαυρισμένων άπό 
τίς βροχές τοίχων. Καί ήξαιρα, δτι αύτά θά τά ’βρισκα στή μι
κρή πρωτεύουσα, δπου, επί πέντε χρόνια, είχα σπουδάσει, μέ 
δασκάλους πού έτρεφαν κλασική λευκή γενειάδα, τίς έπιστήμες 
τίς πιο γερμανικές καί τίς πιο φανταστικές.

Τή θυμόμουνα συχνά τήν άγαπητή πόλη,μονάχη μέσα στήν πεδιά
δα σά μιά εξόριστη—πάντοτε πίστεψα πώς υπήρχαν πόλεις εξό
ριστες, μακρυά άπό τήν άληθινή τους πατρίδα—χωρίς ποτάμι, 
χωρίς πύργους καί καμπαναριά, σχεδόν χωρίς δένδρα, μά ήρεμη 
καί συμμαζεμένη γύρω άπό τό μεγάλο ροκοκό Παλάτι δπου ή 
Αύλή κοιμάται ή φλυαρεί. Στούς δρόμους, κάθε εκατό βήματα 
είναι κ’ ένα πηγάδι, κοντά σέ κάθε πηγάδι μιά βρύση κ’ επάνω 
άπό κάθε βρύση ένας πήλινος πολεμιστής χρωματισμένος γαλά
ζιος καί βαθυκόκκινος.

Θυμόμουν άκόμα τό σπίτι εκείνο, πού ήταν τό δικό μου, 
δταν ήμουν νεοφώτιστος στήν έπιστήμη. Τά παράθυρά μου δέν 
έβλεπαν στήν πλατεία' άνοιγαν προς έναν μεγάλον κήπο κλει- 
σμένον άνάμεσά σέ σπίτια' έκεϊ υπήρχε σέ μιά γωνιά μιά δε
ξαμενή τριγυρισμένη μέ τεχνητούς βράχους. Κανένας δέν κατα
γίνονταν μέ τόν κήπο. Ό παλιός νοικοκύρης είχε πεθάνει καί 
γιά τήν κόρη του τή γεμάτη άνία καί θρησκόληπτη, τά δέντρα 
ήσαν αιρετικοί καί τά λουλούδια σά γυναικείες ματαιότητες.

Λάθος δικό της δτι ή δεξαμενή ήταν νεκρή. Τό νερό πού 
δέν άναπηδοΰσε πιά άπ τόν κόλπο της, κοιμόταν έκεϊ, άκίνητο
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και κουρασμένο σάν καταβεβλημένο άπό τό βάρος αιώνων και 
τα νεκρά φύλλα πού τό σκέπαζαν σχεδόν δλότελα, έμοιαζαν κι 
αύτά νά έχουν πέσει εκεί στο πέρασμα φθινοπώρων πολύ παλιών.

Σ όλο το διάστημα τής διαμονής μου στή μικρή αυτή πόλη 
ό κήπος αυτός υπήρξε ό τόπος τής χαράς μου. Μοΰ ήταν επι
τετραμμένο νά πηγαίνω εκεί κάθε ώρα. Κι όταν ό νοικοκύρης 
δέ μέ ζητούσε, καθόμουνα μ’ ένα βιβλίο ■ κοντά στή δεξαμενή 
κι άν συνέβαινε νά κουραζόμουν διαβάζοντας ή νά πέση ή 
μέρα, ζητούσα στό νερό τό καθρέφτισμα τών ματιών μου καί 
μετρούσα τα νέκρα φύλλα ακολουθώντας σέ μιά ανήσυχη έκσταση, 
το αργό ταξίδι τους στό άνισο φύσημα τοΰ αγέρα.

Κάποτε τα φύλλα σκορπίζονταν ή μαζεύονταν δλα πρός τό 
βάθος, έτσι πού τό πρόσωπό μου φαινόταν στό νερό. Καί τό 
έβλεπα τόσην ώρα πού είχα τήν εντύπωση, δτι δέν υπάρχω πειά 
γ^ιά λογαριασμό μου μέ τό σώμα μου, δτι δέν είμαι παρά μιά 
εικόνα μέσα στή δεξαμενή, εικόνα καρφωμένη εκεί γιά πάντα.

Γι αύτά δλα, μόλις έφτασα, έτρεξα στον κήπο.
Αρκετά χρόνια είχαν περάσει μά ή μικρή πόλη ήταν πάντα 

η ίδια. Άπό τούς ίδιους στενούς δρόμους περνούσαν οί ίδιες 
γυναίκες μικρόσωμες καί κιτρινιάρες μέ μαλλιά ακατάστατα καί οί 
πήλινοι πολεμιστές, ανώφελοι καί γελοίοι, στηρίζονταν πάντα στό 
σπαθί τους, δ καθένας άπάνω στή βρύση του, κάθε εκατό βήματα.

Κι δ κήπος ακόμα, καί ή δεξαμενή επίσης ήσαν όπως τά 
είχα αφήσει, δπως τά είχα ίδεΐ γιά τελευταία φορά προτού νά 
ξαναγυρίσω στήν πατρίδα μου. Μερικές τούφες χόρτου παραπάνω 
στό βάθος της δεξαμενής καί δλα τάλλα δπως τόν περασμένο και
ρό. Θέλησα ακόμα νά ξαναιδώ τό πρόσωπό μου στό νερό καί 
παρατήρησα πώς ήταν διαφορετικό, πολύ διαφορετικό άπ’ εκείνο 
πού ’χα φυλάξει τόσο πιστά στή μνήμη μου.

Μέ συνεπήρε ξανά τό θέλγητρο τοΰ τόπου αύτοϋ μέ τή μα
γεία τού κοιμισμένου αύτοϋ νερού. Κάθησα στά τεχνητά βραχά- 
κια καί μέ τό χέρι άπομάκρυνε τά φύλλα γιά νά σχηματίσω έναν 
πιό μεγάλο καθρέφτη για τό πρόσωπό μου τώχρό καί μεταμορ
φωμένο.

Ημουν εκεί άπό κάμποσα λεπτά σκυμμένος άπάνω στό νερό 
καί σκεπτόμενος καί παράξενους νόμους τής διάρκειας, δταν είδα 

ν’ αναφαίνεται δίπλα στή δική μου μια άλλη εικόνα. Γύρισα 
απότομα’ ένας άνθρωπος καθόταν κοντά μου καί κοιτάζονταν 
δπως έγώ στον καθρέφτη τοΰ νερού. Ιόν θωρησα σά σέ όνειρο, 
έξετάζοντάς τον καλύτερα μού φάνηκε δτι βλέπω νά μοΰ μοιάζη. 
Ξαναέφερα τέλος τά μάτια στή δεξαμενή καί ξανακοίταξα το πρό
σωπό του τό καθρεφτισμένο στό σκοτεινό βυθό. 1 ήν ιδία στιγμή 
άπόκτησα τή συνείδηση της αλήθειας : τ ο καθρέφτισμ. ατού 
έμοιαζε τέλεια μέ τό δικό μου πριν άπό εφτά 

χρόνια.
Σ’ άλλους καιρούς ίσως θά γέμιζα άπό τρόμο καί χωρίς 

άλλο θά ξεφώνιζα σάν εκείνον πού είναι λεία μιας ακατανίκητης 
πίεσης. Μά στό εξής ήξαιρα πώς μονάχα τό άδύνατο, γίνεται 
κάποτε πραγματικό. Καί γι’ αύτό χωρίς πολλή ταραχή έδωκα το 
χέρι στον άνθρωπο αύτόν, δ όποιος τό έσφιξε έπειτα τού είπα :

«Ξαίρω πώς είσαι εγώ δ’ίδιος, ένα έγώ περασμένο πού τό 
νόμιζα νεκρό, μά πού τό ξαναβρίσκω έδώ δπως τό έχω άφήσει 
χωρίς καμμιά δρατή μεταβολή. Ώ εγώ μου άλλοτεινό, δέν ξαίρω 
τί θέλεις άπ τό τωρινό είναι μου, μά δ,τι κι άν ζήτας σκέπτομαι 
πώς δέ θά μπορέσω νά σού άρνηθώ τίποτα».

Ό άνθρωπος μέ κοίταξε σά σαστισμένος κι άπάντησε υστερ 
άπό στιγμιαίο ..δισταγμό: «Θά ’θελα νά μείνω λίγο κοντά σου’ 
δταν νόμισες πώς άναχώρησες οριστικά, έμεινα έδώ, σ’ αύτή 
τήν πόλη δπου ό καιρός δέν τρέχει, άκίνητος, χωρίς νά κάνω 
τίποτα, περιμένοντας τό γυρισμό σου. ’Ήξαιρα πως ξαναγυριζες 
είχες άφήσει στό νερό τής δεξαμενής αύτής τό πιό λεπτό μέρος 
τής ψυχής σου καί μ’ αύτή τήν ψυχή έζησα ώς σήμερα. Μά σή
μερα θά ήθελα νά ξαναενωθώ μέ σένα, νά σ’ άγκαλιάσω, να 
ζήσω μαζί σου, ν’ άκούσω άπό τό στόμα σου τήν άφήγηση της 
ζωής σου στό διάστημα τών τελευταίων χρόνων. Είμαι όπως 
ήσουν άλλοτε καί δέν ξαίρω άπό σένα τίποτα περισσότερο άπ’ 
δ,τι ήξαιοες τότε έσύ δ ίδιος. Μαντεύεις τήν επιθυμία μου , νά 
μάθω, ν’ άκούσω. Πάρε με πάλι γιά σύντροφο ως τήν ώρα 
πού θά ξαναφήσης αύτή τήν πόλη, τήν εξόριστη άπ τον κοσμο 

καί τό χρόνο ». , ,
Είπα μέ νεύμα «ναι» καί βγήκαμε άπ τον κήπο χέρι με 

χέρι σά δυο άδέρφια.
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Απ τή στιγμή αυτή άρχισε μιά άπ τ'ις πιο παράξενες πε
ρίοδε; τής ζωής μου, ήδη τόσο διαφορετικής άπ τή ζωή τών άλ
λων ανθρώπων. ’Έζησα μέ τόν εαυτό μου, μ’ εναν παλιό εαυτό 
μου, μερικές ημέρες χαράς άπρόοπτης. Τά δυό μου Έγώ περ
πατούσαν στους κακοστρωμένους δρόμους, μέσα στή σιωπή τής 
μικρής πόλης, μιά σιωπή πού βασίλευε άπό τό 10° αιώνα, καί 
μιλούσαμε μαζί διαρκώς, ζητώντας νά ξαναθυμηθοΰμε πράγμα
τα πού είχαμε άλλοτε ίδεϊ, άνθρώπους πού γνωρίσαμε, αισθή
ματα πού μάς άνατάραξαν, όνειρα πού άφησαν στό πνεύμα μας 
μια γεύση πικρή. Οι δυο ψυχές μου, ή παλιά καί ή νέα ζή
τησαν μαζί τό Πανεπιστήμιο, τό σιωπηλό σάν τάφος, σάν ένα 
μοναστήρι τού βουνού, περπάτησαν στόν καμωμένο μέ γαλλικό 
σχέδιο κήπο, πού ήταν πίσω άπ τό ροκοκό παλάτι, όπου τά α
γάλματα τά άκρωτηριασμένα καί μαυρισμένα δέν άξιζαν ούτε τή 
χάρη μιάς ματιάς, στούς άτελείωτους δρόμους’ έφταναν ώς τό 
Liliensee, ένα τέλμα κακοσκαμμένο, πού ένα διάταγμα άρχαίων 
πριγκίπων εύδόκισε νά τδνομάση λίμνη. Δέ μπορώ νά ξαναθυ- 
μηθώ τις μέρες εκείνες τών εκμυστηρεύσεων καί τών περιπά
των χωρίς άξαφνα ν’ άπελπισθώ.

Μά, μια που πέρασαν οι διαχύσεις τών πρώτων ωρών καί 
η ανάμνηση τών πρώτων ημερών, άρχισα νά υποφέρω, άκούον- 
τας τό σύντροφό μου, άπό μιάν άνέκφραστη ανία. Κάτι παιδα- 
ριωδίες, κάτι χοντροκοπιές, κάτι τρόποι άλλόκοτοι .πού διαρκώς 
τούς έδειχνε δέ μ’ άρεζαν. Έκτος άπ’ αυτό, παρατήρησα κατά 
τό διάστημα τών μακρών συνομιλιών μας, δτι ήταν γεμάτος 
άπό ιδέες γελοίες, άπό θεωρίες άσυνήθιστες, άπό ενθουσιασμούς 
επαρχιώτικους γιά πράματα καί άνθρώπους πού τά ’χα σχεδόν 
λησμονήσει. Λόγια πού άλλοτε τά πίστευα, στίχοι πού μέ γέμι
ζαν συγκίνηση, θεάματα πού μέ ξεσήκωναν, δέ μ’ έμπνεαν τώρα 
παρά έναν μορφασμό ή ένα χαμόγελο.

Τό μυαλό του ήταν ακόμα γεμάτο άπό κείνον τόν άκαθό- 
ριστο ρομαντισμό, τόν άδρομερή, τόν καμωμένο μέ άταχτοποίη- 
τα μαλλιά, σκοτεινά δάση, τρικυμίες καί μάχες’ μέ κυλίσματα 
βροντής καί τυμπανοκρουσίες’ ή καρδιά του έλυωνε μέσα στό 
γερμανικό εκείνο ηά'&'ος (γαλάζια λουλούδια, φεγγάρι άνάμεσα 
σε σύννεφα, ιπποδρομίες νυκτερινές κλπ. . . . ) πού τό ζοΰσαν 

πριν άπό εκατό χρόνια ωραία, λεπτοκαμωμένα μελαγχολικα παι
διά καί ξανθές παχουλές δεσποινίδες.

Είχε μιά περηφάνεια παιδική, ήταν άπειρος τοΰ κοσμου, 
είχε μιά πλέρια άγνοια τών μυστικών τής ζωής : αύτά αφού μέ 
διασκέδασαν στις πρώτες στιγμές, στό τέλος μέ κούρασαν καί 
μού ’φεραν ένα είδος περιφρονητικής συμπάθεια γιά νά μού γί
νουν τέλος άποκρουστικά.

Μερικές μέρες άκόμα μπόρεσα ν αντισταθώ στην επιθυ
μία μου νά τόν βρίσω καί νά φύγω' μα ένα πρωί αφού μού 
τραγούδησε ένα «lied» ανόητα συγκινητικό, καταλαβα, πως η 
αηδία μου απειλούσε νά μεταβληθή σε μίσος

—Καί μολαταύτα, σκεφτόμουν, αυτός ό άνθρωπος μέ τόν 
όποιο γελώ, αυτός ό νεανίσκος ό άμαθής καί γελοίος, υπήρξα 
άλλοτε έγώ. Στά χρόνια πού πέρασαν έζησα, είδα, μαντέυσα, 
σκέφθηκα’ κι αυτός έχει μείνει εκεί, μοναχικός, άθικτος, όλότε- 
λα δμοιος μέ δ,τι ήμουν τήν ώρα πού έγκατέλειψα αυτούς τούς 
τόπους. Καί νά πού τό τωρινό έγώ μου περιφρονεΐ τό περα
σμένο του έγώ. Μά πώς; τόν καιρό έκεϊνο δέν πίστευα καί πε
ρισσότερο άπό τώρα μάλιστα, δτι είμαι ό ανώτερος άνθρωπος, 
τό έκλεκτόν δν, τό ευγενικό πνεύμα, ό παγκόσμιος σοφός, ή α
ναμενόμενη μεγαλοφυΐα; καί θυμούμαι πώς τότε περιφρονούσα 
τόν πολιότερο εαυτό μου, τό μικρό έγώ τοΰ παιδιού πού αγνοεί 
δτι δέν είναι ακόμη έκλεπτυσμένο. Περιφρονώ σήμερα έκεινο 
πού περιφρονούσα χθές. Καί δλοι αυτοί οί περιφρονητές καί 
δλα τά θύματά τους πήραν τό ίδιο όνομα, κατοίκησαν στό ίδιο 
σώμα, παρουσιάσθηκα στούς άνθρώπους σάν ένας μονάχα ζων
τανός άνθρωπος. Καί, μετά τήν παρούσα στιγμή, ένας άλλος θά 
κρίνη τήν παρούσα ψυχή μου δπως τώρα εγώ κρίνω τήν άλλο- 
τεινή. Ποιος λοιπόν θά μέ λυπηθή έμενα αν οχι εγω ;

Ένώ σκεπτόμουν έτσι ό άλλος μιλούσε έπιδεικτικά. Σιωπούσα 
γιατί δέν είχα πειά τίποτα νά πώ’ καί κείνος, που δέν είχε πεια 
τίποτα νά μού πή, αντί νά σιωπήση κατασκεύαζε φράσεις καί 
άπήγγελε ποιήματα τρομερά μακρά. Τί υπήρχε στο έξης κοινο 
μεταξύ μας; Είχαμε έξαντλήσει τις άναμνήσεις τοΰ μακρινού 
παρελθόντοε καί δέν μπορούσα νά μιλήσω μαζί του για το πρό
σφατο παρελθόν, γιά έναν ολόκληρο κόσμο ωραίων πραγμάτων
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πού ανακάλυψα, γιά έρωτες, γιά καρδιές σκοτωμένες, γιά απρό
οπτα βραδυνά παράδοξα μπροστά στό τραπέζι του τσαϊού καί, 
λιγώτερο άπ’ δλα τά άλλα γιά τό θλιβερό όνειρο πού γεμίζει 
τοΰ λοιποΰ τήν ψυχή μου. Γι’ αύτό ήταν ανώφελο νά τοΰ πω 
τίποτε: δέν καταλάβαινε πιά. Ό ήχος μερικών λέξεων πού μοΰ 
υπέβαλλαν μιά ολόκληρη σκηνή, ένα κάποιο όνομα, κάποιοι θό
ρυβοι πού συνδέονται μαζί τους τόσες ιδέες γιά μένα, δέν έλεγαν 
τίποτα στήν καρδιά του. Μέ παρακαλοΰσε νά τοΰ μιλώ καί αν 
έδειχνα συγκατάθεση, μέ ακούε μέ περιέργεια μά χωρίς νά κα- 
ταλαβαίνη, χωρίς ν’αντιλαμβάνεται τίποτα, χωρίς νά*ξαναζή  μαζί 
μου έκεϊνο πού τοΰ διηγόμουν.Τό βλέμμα του χάνονταν στό κενό 
καί μόλις τελείωνα ξαναγύριζε στούς μακρόσυρτους καί ανόητους 
αισθηματισμούς του.

Καί ήρθε ή μέρα πού μοΰ ήταν αδύνατο νά συγκρατήσω τό 
μίσος μου ενάντια στό περασμένο έγώ μου. Μέ μεγάλη σταθερό
τητα τοΰ εϊπα, δτι δέν μπορούσα πειά νά ζήσω μαζί του καί ότι, 
γιά νά νικήσω τήν αηδία μου, δέ μοΰ έμενε παρά νά φύγω. Τά 
λόγια μου τόν έκαμαν ν’ άπορέση καί τόν λύπησαν βαθιά. Μέ 
ικέτευε μέ τό βλέμμα, τό χέρι του έσφιγγε πιό δυνατά τό δικό μου

—Γιατί θέλεις νά μ’ έγκαταλείψης, μοΰ είπε μέ πόνο, μέ 
τή μισητή θεατρική φωνή του—γιατί θέλεις ακόμα μιά φορά 
νά μ’ άφήσης σέ μιά παρόμοια μόνωση ; Χρόνια καί χρόνια πε- 
ρίμενα σιωπώντας, χρόνια μετρούσα τις ώρες πού μέ πλησίαζαν 
σ’ αύτές τις στιγμές ! Καί τώρα πού είσαι μαζί μου, πού μιλούμε 
γιά τήν αγάπη, γιά τό κάλλος τών πραγμάτων, γιά τή θλίψη τών 
πλασμάτων, θέλεις νά μέ άφήσης μόνον μέσα στή λύπη αύτής 
τής πόλης ;

’Απάντησα μέ μιά κίνηση οργής. Μά όταν φάνηκα πώς θ’ 
απομακρυνόμουν, α’ισθάνθηκα τό μπράτσο του νά μ’ άγκαλιάζη 
βίαια κι ακόυσα τή φωνή του πού έλεγε μέσα σ’ έναν λυγμό.

—Όχι, δέ θά ψυγης’ δέ θά σ’ άφήσω νά φύγης ! είμαι τόσο 
εύτυχής τώρα πού μπορώ νά μιλήσω σέ κάποιον πού μπορεί νά 
μέ καταλάβη, σέ κάποιον πού καίει ή καρδιά του ακόμα καί πού 
έρχεται άπ τή χώρα τών ζωντανών, ικανός νά άκούση τά παρά
πονα καί νά δεχτή τήν εξομολόγησή μου. Όχι, δέ θά μ’ έγκα
ταλείψης, δέ θά μπορέσης νά φύγης ! Δέν θά άφήσω νά φύγης!

Κι αύτή τή φορά άκόμα δέν άποκρίθηκα τίποτα καί δλη 
τήν ή μέρα έμεινα μαζί του χωρίς νά μιλώ. Μέ κοίταζε σιωπη
λός καί μέ άκολουθοΰσε σά σκιά.

Τήν άλλη μέρα τά κανόνιζαν δλα γιά νά φύγω μά στάθηκε 
μπροστά στή θύρα μου καί δέ μ’ άφησε ν’άναχωρήσω παρά αφού 
τοΰ ύποσχέθηκα νά περάσω μαζί του τήν τελευταία αύτή μέρα.

Τό ίδιο έγινε επί 4 ή μέρες. Δοκίμαζα νά τοΰ φύγω μά δέ 
μ’ άφηνε ούτε στιγμή κυνηγώντας με μέ τά σιχαμερά παράπονά 
του καί μεταχειρίζονταν μάλιστα καί βία γιά νά μοΰ άπαγορεύση 
τήν αναχώρηση. Κάθε ώρα ηύξαινε τήν απελπισία μου καί κορύ- 
φωνε τό μίσος μου. Τήν πέμπτη μέρα τέλος βλέποντας πώς δέ 
θά μπορέσω νά γλυτώσω άπ τή ζηλότυπη επαγρύπνησή του κα
τάλαβα, δτι ένα μονάχα μέσο μοΰ έμενε καί βγήκα αποφασιστικά 
άπό τό σπίτι καί ό αξιοδάκρυτος σύντροφός μου μέ άκολουθοΰσε.

’Ακόμα κείνη τήν ημέρα πήγαμε στον στείρο κήπο, δπου 
τόσον καιρό είχε όνειρευθή μέ τή δική του μορφή καί τήν ψυ
χή του καί πλησιάσαμε άκόμα μιά φορά τή νεκρή δεξαμενή τή 
γεμάτη άπό φύλλα νεκρά. ’Εκείνη τήν ημέρα άκόμα καθήσαμε 
πάνω στούς τεχνητούς βράχους άπομακρύνοντας μέ τό χέρι τά 
φύλλα γιά νά θωρήσουμε τις δυό μας εικόνες. Όταν τά πρό
σωπά μας φάνηκαν καί τά δυό, γειτονικά, στό σκοτεινό καθρέ
φτη τοΰ νερού, γύρισα μέ μιά γρήγορη χειρονομία, άρπαξα τό 
περασμένο μου έγώ άπό τούς ώμους καί τό ’ρριξα, πρώτα τό 
κεφάλι, έκεϊ άκριβώς δπου έτρεμούλλιαζε τό καθρέφτισμά του, 
έμπηξα τό κεφάλι τού στό νερό καί τό κράτησα έκεϊ σταθερά, 
μέ δλη τή δύναμη τής άπελπισμένης εκδίκησής μου. Δοκίμασε 
νά σφαδάση, τά πόδια τοί’ κινήθηκαν ορμητικά, μά τό κεφάλι 
του έμεινε στό κύμα πού σηκώθηκε στή δεξαμενή.Μερικά λεπτά 
έπειτα, αισθάνθηκα τό σώμα του νά τεντώνεται καί νά βυθί
ζεται. Τό άφησα νά πάη στό καλό καί βρήκε τόν πάτο τοΰ νε
ρού. Ό μισητός εαυτός μου ό άλλοτεινός, τό άξιογέλαστο έγώ 
καί τό βλακιδδικο τών νεκρών χρόνων,ήταν νεκρό γιά πάντα.

"Ησυχος βγήκα άπ τόν κήπο καί έγκατέλειψα τήν πόλη.
Κανένας δέν άνησήχησε ποτέ γι’ αύτό τό γεγονός. Σήμερα 

ζώ άκόμα στον κόσμο αύτόν, στις μεγάλες παραλιακές πόλεις μά
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στή μνήμη μου τήν άκαθόρισθη ενα κενό παράξενο ανοίγεται. 
Καί δταν ή ήδονή ξανοίγη ενάντιά μου τά βλακώδικα γελοία 
της σκέπτομαι δτι είμαι ό μόνος άνθρωπος που, ενώ σκότωσε τόν 
έαυτό του, επιζή.

Μετάφρ. Π. ΣΠΑΝΔ.

ΙΔΕ6Λ6ΠΑ - ΑΝΤΙ Ι ΔΕΑΛΙΣΜ6Σ

Ο φίλος κύριος Τερζάκης, μ’ ενα του άρθρο στον «Κύκλο», 
αποκαλύπτει στους άνύποπτους καί ναρκόπληχτους νέους , τήν 
ύπαρξη μιας άγνωστης κατάστασης πραγμάτων, μιας τρίτης στά
σης απέναντι στό κοινωνικό πρόβλημα. Τό συμπέρασμα τοΰ άρ
θρου είναι σάν εισαγωγή σ’ ένα μανιφέστο πού θά ευχό
μουν νά δώ δημοσιευμένο, παραδομένο στήν κοινή συνείδηση, 
δσο τό δυνατό γρηγορότερα:

«Σήμερα, λέει δ κ. I., ένα τεράστιο ποσοστό τοΰ πληθυ
σμού τής γης ζητάει τήν θαρρετή, μά καί νηφάλια λύση πού θά 
τό ανακούφιση άπό τό φοβερό σημερινό σάλο. Τό πνεύμα τής 
σοσιαλδημοκρατίας, τής Επαναστατικής, αρχίζει γύρω μας ν’ 
άναπνέη.

Οί άνθρωποι αυτοί, π ο ύ καί στον τόπο μας συσσω
ματώνονται στή στιγμή τ ο ύ τ η , θ’ αντιμετωπίσουν βέ
βαια τή συστηματικήν αντίδραση καί τή χλεύη. Ούτε θά ένισχύ- 
σουν τον αγώνα τους βαρυσήμαντες υπογραφές. Οί υπογραφές 
είναι υποδουλωμένες συμφεροντολογικά-στά οργανωμένα συστή
ματα. "Ομως θά τό έχουν ύπ’δψει τους. Θεληματικά καί χωρίς 
φόβο πρέπει νά σταθούν στή μέση τών δύο πυρών, αντιμέτωποι 
καί τών δύο ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων. Κι ιίς είναι βέβαιοι 
πώς τό μέλλον τούς ανήκει...».

Οί απόψεις τοΰ κ. Τ., στις όποιες βιάζομαι νά πώ πώς 
βάζω κ’ έγώ τήν δχι βαρυσήμαντη υπογραφή μου, συνοψίζονται, 
νομίζω,γενικά σε δυο λέξεις, δυό λέξεις-σύμβολα : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ— 
ΑΝΤΙΊΔΕΑΛΙΣΜΟΣ.

Δυό αντιθέσεις ! Θά παρατηρήσουν ίσως μερικοί...,
—Κάθε άλλο. Σκοπός μου δέν είναι ή παραδοξολογία. Και 

τό παιχνίδι μέ τις λέξεις είν’ άπό κείνα πού λιγώτερο ανέκαθεν 
μέ τραβούνε. Μά άναγκάζομαι σήμερα νά φαίνομαι πώς ισορ
ροπώ βαρύτητες σημασιών επειδή δέν έχω προχειρότερα μέσα 

άκριβής έκφρασης. ’Εξηγούμαι:
Μεταχειρίζομαι τή λέξη Ιδεολογία, θέλοντας νά δωσω 

νά καταλάβουν δσοι μέ διαβάζουν, πώς μ’ αύτή συνοψίζω τις 
πεποιθήσεις, τό σύνολο τών πεποιθήσεων πού σχηματίστηκαν στό 
μυαλό μου (ιδέες) χωρίς τή συνδρομή τής μεταφυσικής μά 
καί χωρίς νά μένουν ανεπηρέαστες τόσο άπ τις παρούσες πνευ
ματικές καταχρήσεις δσο κι άπ τις μελλοντικές πιθανότητες κα- 
ταχρήσεων έπ ιστη μον ικο- πνευ ματ ικών,

’Ενώ, μεταχειρίζομαι τή λέξη ιδεαλισμός, έννοωντα.- 
άποκλειστικά «τό σύστημα», τή «φιλοσοφική σχολή», το περιε
χόμενο τής οποίας συνεργάστηκαν γιά νά παραγιομισουν-άπ τον 
καιρό τοΰ Πλάτωνα (347 π. X.), ώς τόν Κάντ (1804) καί ώς 
τό σημερινό καθεστώς—δλοι οί αστοί «δάσκαλοι τών αιώνων» . 
’Έ, λοιπόν, αυτός δ ιδεαλισμός μοΰ φαίνεται απαράδεχτος και 
τόν άπορρίπτω γιατί θεωρώ τό περιεχόμενό του νοσηρό, βλαβερό 
γιά τήν πνευματική υγεία τής σημερινής νεότητας. Οι ιδέες μου 
έρχουνται σ’ άντίθετη θέση μ’ δσα αυτός σχηματοποιεί καί πρε
σβεύει. Καί γι’ αύτό προτείνω κ’ υποστηρίζω τόνάντιίδεα- 
λ ι σ μ ό .

Μιλημένα πράγματα. Είπα τί εννοώ μέ τί] λέξη ιδεολογία 
κ’ έδωσα νά μέ καταλάβουν σχετικά μέ τόν ιδεαλισμό, που , 
σωστότερα, δέν είναι παρά κλάδος τής ιδεολογίας, καί τόν δποϊο 
θεωρώ σήμερα άποπαίδι της κι άσχετο γι αύτή (ποτέ, μά τήν 
άλήθεια, δέν υπήρξε αγνό παιδί της...).

Ίδεαλογία—άντιϊδεαλισμός.. Δυό λέξεις που χουν τήν κακό - 
τυχία νά σέ φέρνουν ενάντιο κι αντίθετο σ δλο τόν κόσμο ! Δυό 
λέξεις πού ξαφνίζο'υν τόσο τόν αστισμό (ή, αν προτιμάτε, τόν 
εθνικισμό) δσο καί τό μαρξισμό (γράψτε, άν θέλετε, Κομμου
νισμό), τά δύο σημαντικώτερα ρεύματα τής εποχής μας, Δυό 
λέξεις πού φέρνουν τόσο άστούς όσο καί συντρόφους, μέ ορθω
μένες τις τρίχες καί σφιγμένα τά δόντια, νά ριχτούν στό καινούρ-
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γιο τούτο «μανιτάρι» καί νά τό σπαράζουν μέ λύσσα ! ...’Έχουνε 
δίκιο, άδερφε, οι άνθρωποι. Ιούς καταλαβαίνω καί συμμερίζο
μαι : 'Ως τώρα ήταν μόνοι νά τσακώνονται γιά τό κόκαλο. Κ’ 
είχανε συνηθίσει νά θεωρούνε τόν κόσμο, αχυρώνα τους. Πολύ 
φυσικό λοιπόν, νά έξάπτονται, βλέποντας νά προβάλλη άνάμεσά 
τους ένας τρ ίτ ος, καί νά ζητάνε νά τόν πνίξουνε μέ κάθε μέσο.

Μά, έχουνε, γνώση οι φύλακες! Κ’ οί τρίτοι δέν είναι 
τόσο αφελείς ώστε νά φαντάζονται πώς ό δρόμος, πού τούς 
εγνεψε ν’ ακολουθήσουν, είναι όλόσπαρτος μέ ρόδα....

* * *

Ερεθίζουν λοιπον οι απόψεις μας, τόσο τόν αστισμό δσο 
καί τόν κομμουνισμό. Ό πρώτος, έχει αγκαλιάσει καί κρεμαστή 
άπ τά μαλλιά τής ϊ. δεαλιστικής φιλοσοφίας ( — τής 
φιλοσοφίας τού Kant, πού συνίσταται, γενικά, στό άντίκρυ ηια 
τών πραγμάτων μέ μόνα μέσα τί) πραχτική Λογική ( raison 
pratique) τό νόμο τής ’Ηθικής καί τήν αίωνία ύπαρξη Θεού 
καί Ψυχής.

Κι δ Κομμουνισμός άρπαξε πάλι, μέ κλειστά μάτια τόν 
ιστορικό ματεριαλισμό καί τήν διαλεχτική μέθοδο καί ξορκίζει 
μ αύτά, καθώς μ’ άπήγανο καί μέ λιβάνι, τίς ενέργειες καί τά 
επιχειρήματα τού άστισμού. Ή βία δηλ. έναντι στή βία καί τό 
ενα άκρο που αντιμετωπίζει το άλλο. Μάκαίτά δυο δέν παύουν 
έτσι νά ναι καί νά μένουν ακρότητες κ’ ύπερβολισμοί, δημιουρ
γήματα αντιρρηματικά, της συζήτησης, προωρισμένα νά ζήσουν 
έξω απ τόν π α λ μ ο της σ τί χ ρ ο ν η ς ζωής μακρυά άπ 
τήν εξέλιξη τής επιστήμης κι άπ τόν πνευματικό ρυθμό 
της εποχής. Το αποτέλεσμα είναι νά κάνη δ ένας φιγούρα χρεω- 
κοπημενου σταρέμπορα κι δ άλλος φάτσα συνταξιούχου δημοδι
δάσκαλου I Ecce homo: οί δύο ιμπεριαλισμοί! ...

Ε, λοιπόν, ένα καθεστώς βασισμένο στον ιδεαλισμό ή 
στο ματεριαλισμό τής ιστορικής ποιότητας, τό άπορρίπτουμε. 
Κι όταν οί οπαδοί τού πρώτου, άλλοτε μ’έπιχειρήματα διαύγειας 
τυπου «Vauvenargues» κι άλλοτε με τά . .. «άττικώτερα» χρώ
ματα ρητορεύουνε καί προσπαθούν νά παρασύρουτε κοντά τους 
τη νεότητα που «καθεύδει» στα θρανία τών Πανεπιστημίων, 

προσφέροντάς της τόν ΙΔΕΑΛΙΣΜΟ μέ απώτερο σκοπο να προ- 
φυλάξουν τά συρτάρια τής τάξης τους άπό τό «ξύπνημα» τών 
νέων, τότε εμείς θά σηκωνόμαστε καί θά φωνάζουμε :

«Casse—COU ! Τό νού σας ! Μακρυά άπ τό νοσηρό αυνα
νισμό τού Kant καί τού μαρκήσιου Vauvenargues ! Μακρυά 
άπ τήν αμφίβολη θεωρία τους πού ξεκινά άπ τήν άμφιβολία 
γιά νά βγάλη ύστερα άμφίβολα συμπεράσματα και με το αξίω
μα: κάθε αμφιβολία υπέρ τού κατηγορουμένου, νά διαλαλήση : 
Ζήτω ή Ψυχή, ζήτω δ Θεός, ή Λογική μας, η Ηθική μας κι 
δλος δ Θίασος ! . Πάρτε τά μέτρα σας απέναντι στον ιδεαλισμό 
νέοι, άπέναντι σ’ ένα σύστημα σχηματισμένο καί σταματημενο 
στήν άτμόσφαιρα καί στά μέτρα μιάς κοινωνίας που πριν πε- 
θάνη είχε τυφλωθή. Τό νού σας, το νού σας !...».

Μά δέ μπορούμε, ανάλογα, νά δεχτούμε ούτε το καθεστώς 
πού έρχεται άλλοτε μέ τό επιδέξιο γαργαλισμα τού ανθρωπίνου 
πόνου κι άλλοτε μέ τό σκόπιμο ξέγκλισμα τής κρυφής πληγής 
τού κόσμου γιά νά ρίξη τήν ανθρωπότητα ανακατη σ ενα ά
χρηστο μακελλειό. Καί μπροστά στούς καθυστερημένους δείχτες 
τού ιστορικού ματεριαλισμού, ορθώνουμε τίς συχρονισμένες εν
δείξεις τού μοντέρνου καί προοδευτικού ίδεολογισμού 9 βροντο- 
φωνώντας :

«—Μακρυά ! μακρυά ! . . . πέρα απ τό σλαυΐκο ζουρλο- 
μαντύα τόν καμωμένο στά μέτρα τής άρκούδας τής στέππας και 
τού ρώσσου μουζίκου . . . ’Αλλοίμονο αν αντέγραφε κανένας 
άπάνω σ’ αύτά τόν τύπο «άνθρώπου . . . » . Φυλαχτήτε απ τήν 
κοινωνία πού γκρεμίζει τούς θεούς μιάς άλλης κοινωνίας γιά να 
θεοποιήση, άθελα ή θεληματικά της τήν Ομάδα, τή Μηχανή 
κι δλη τή φάμπρικα». Κι δταν οί οπαδοί της σάς λενε : «Καλέ 
εΐσαστε ίδεολόγοι ; ’Έχουμε κ’ εμείς άπ αυτό το πράμα, τήν 
ιδεολογία. Όρίστε λοιπόν, νά πνευματικό περιεχόμενο . Ψωνί
στε άπό μάς» άπαντήστε τους: «Σάς έγνωρίσαμε ! ».

Ό άνθρωπος είναι άδύνατο τά ζήση χωρίς αγνή, ε’ιλι-

1) Οί ιδέες πού αποτελούν τόν ιδεαλισμό περιέχει τό μοντέρνο 
υλισμό. Αύτό έννοεϊται, άφοΰ σχηματίστηκαν στό ρνίΐμό τής σύχρονης 
ζωής.
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κρινή ιδεολογία. Αυτή είναι ή τροφή τής πνευματικής 
του υπόστασης, μιάς υπόστασης πού υπάρχει και πού θά’ταν ά- 
συγχώρετο ν’ άφήση κανείς νηστική. Ό ιδεαλισμός δέν τρώ
γεται πιά, μέ καμμιά σάλτσα. Μά κι ό στενός ιστορικός υλι
σμός μοΰ φαίνεται άδειος άπό κάθε αγνή κ’ ειλικρινή ιδεολο
γία. Ή εισαγωγή στο Κομμ. Μανιφέστο τό δηλίδνει απροκάλυ
πτα. Κι δταν μάς τόνε πουλάνε, μοναδική τους φροντίδα καί 
σκοπός είναι νά μάς τραβήξουν στις τάξεις τους. Έκεϊ . . . τά 
κανονίζουμε! . . .Μιά τέτοια τροφή είναι, μά τήν αλήθεια, πολύ 
Ισχνή γιά τό δόλιο πνεύμα μας κι άν τοΰ τήν επιβάλουμε σί
γουρα αυτό θ’ άτροφήση καί θά πεθάνη. ’Έτσι, πανηγυρίζοντας 
μιά μέρα, τήν επιστροφή στον «άνθρωπο» θά κλαϊμε, στήν πρα
γματικότητα, τόν ξεπεσμό στο «ανθρώπινο χτήνος. . . » Νά, τί 
οί ελεύθεροι ιδεολόγοι δέ μποροΰν νά δεχτοΰν.

* * *
Τό πάν είναι νά γίνη αντιληπτό πώς υπάρχει μιά «τ ρ ι- 

τη κατάσταση πραγμάτων», πού δέ φοβάται ούτε 
νά γκρεμίση δσα δέ δέχεται ούτε νά διατηρήση ορθά δσα νο
μίζει πώς πρέπει νά μήν πέσουν. Μιά κατάσταση ζωτανεμένη 
άπό σύνολο Ιδεών γιά τό κάθε τι, ιδεών πού σχηματίστηκαν μέ 
τό βήμα τής προόδου τής επιστήμης καί μέ τόν ρυθμό τής έξέ- 
λιξης τής ζωής καί τής σκέψης. Μέ αυτή τή συνείδηση, τή 
συγχρονισμένη ιδεολογία ( πού ό κ. Τ. ονομάζει ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
ΙΔΑΝΙΚΑ ) θά ευχόμουν νά δώ γρήγορα διατυπωμένη σέ είδος 
μανιφέστου άπό πρόσωπα πιο κατάλληλα άπό μένα. Ή νεότητα 
διψά γι’ αυτή καί τήν περιμένει σάν κάτι πού τής άνήκει άπό 
κείνους πού είναι σέ θέση νά τής τή δώσουν . . .

’Ιούνιος 1932 Δ. X. μεντζελος

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Zakythinos Denis. « Ιο Le Despotat Grec de Mor6e 
2o Le Chrysobulle d’ Alexis II Comnene ».

Ό κ. Δ. Ζακυνθινός, τελειόφοιτος του Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
παρουσίασε τελευταία στο Παρίσι γιά τό Doctorat-cs Lettres, τις δυο 
αυτές έργασίες πού έτυχαν πολύ έπαινετικών κρίσεων έκ μέρους τής 
έξεταστικής έπιτροπής.

Ή πρώτη είναι μιά πλήρης μονογραφία τής πολιτικής Ιστορίας τοΰ 
Δεσποτάτου τοΰ Μωρέως άπ τήν ίδρυσή του ή μάλλον άπ τό 1262, 
δταν οί Βυζαντινοί άπέσπασαν άπ τούς Φράγκους τά τέσσαρα Φρούρια 
τής Λακιονίας (τή Μονεμβασία, τό Μιστρά, τή Μάνη, τό Γεράκι) έως τό 
1460 δταν ό Μωάμεθ ό Β'. κατάκτησε τήν Πελοπόννησο.

Τήν κυρίως Ιστορία τοΰ Δεσποτάτου πραγματεύεται δ κ. Ζ. σέ τρία 
κεφάλαια. Στο πρώτο έξετάζει τά γεγονότα πού περιλαμβάνονται άπ 
τό 1262 —1348, ένόσω ακόμη οί βυζαντινές κτήσεις στή Πελοπόννησο 
δέν είχαν άποκτήση πολιτική αυτοδιοίκηση, καί τούς εξωτερικούς καί 
έσίοτερικούς λόγους πού επέβαλλαν στήν Αυτοκρατορία τήν ίδρυση στα
θερής διοικητικής άρχής. Στά δύο άλλα έξετάζει τήν ιστορία τοΰ Δεσπο
τάτου καί τή διοίκηση τών Καντακουζηνών καί έπειτα τών Παλαιολόγων.

Τό τέταρτο καί τελευταίο κεφάλαιο άναφέρεται στήν τύχη τών 
Παλαιολόγων μετά τή κατάκτηση’τής Πελοποννήσου άπό τούς Τούρκους.

Ή σπουδαιότητα πού άπέκτησε τό Δεσποτάτο τοΰ Μωρέως άπ τά 
τέλη τοΰ XIV αίώνος έως στά μέσα τοΰ XV είναι γνωστή. Καί ό κ. 
Ζ. δέν παρέλειψε νά άνατρέξη σέ πηγές κάθε είδους (Ιστορικές μελέτες, 
διπλωματικά έγγραφα, λογοτεχνικά έργα κ.τ.λ.) γιά νά κατορθώση νά 
διευκρίνιση τό χαρακτήρα τής έξωτερικής πολιτικής τών Παλαιολόγων 
πού συχνά ξεπερνά τά δρια τοΰ δεσποτάτου των. Άπό άποψεως δμως 
ελληνικής παρισσότερο ένδιαφέρουσα καί γιά τό πνευματικό καί γιά τό 
καλλιτεχνηκό της περιεχόμενο είναι ή εσωτερική Ιστορία τοΰ Δεσποτά
του. Αυτό τό αναγνωρίζει ό κ. Ζ. Καί υπόσχεται νά μάς δώση πολύ 
σύντομα τή συνέχεια τοΰ πρώτου τόμου πού θά άναφέρεται στήν έσιο- 
τερική διοίκηση . στήν κοινωνική ζωή. στο εμπόριο , στά γράμματα, 
στήν τέχνη κ.τ.λ.

Ή συμπληρωματική διατριβή τοΰ κ. Ζ. είναι μιά κριτική έκδοση 
τοΰ Χρυσοβούλλου Αλεξίου III τοΰ Κομνηνοΰ υπέρ τών Βενετών. Χω
ρίς νά παρουσιάζη τήν εύρύτητα τοΰ ενδιαφέροντος τής πρώτης είναι 
ένδιαφέρουσα στο είδος της καθώς καί γιά τόν έπιμελημένο τρόπο και 
καί τήν πρωτοτυπία, μπορεί κανείς νά πή. τής έργασίας τοΰ κ. Ζ.

Μιά εισαγωγή 28 σελ. μάς βάζει στο θέμα. Ποιες ήταν γενικά οί 
έμπορικές σχέσεις τοΰ Βυζαντίου μέ τις χώρες τής Ευρώπης καίτήςΆνα- 
τολής καί τί προνόμια οί ιταλικές πόλεις—ή Γένουα καί ή Βενετία προ 
πάντων—ζητούσαν ν’ άποσπάσουν άπ τούς αύτοκράτορας τού Βυζαντίου 
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γιά τήν εμπορική τους δράση στήν ’Ανατολή. Μερικώτερα. Ποια ήταν 
ή εμπορική σημασία τής Τραπεζοΰντος, ιδίως μετά τήν τέταρτη σταυ
ροφορία, καί σέ τί συμβάσεις ήρθαν οί βασιλείς τής Τραπεζοΰντος μέ 
τούς Λατίνους.

Η σύμβαση τοΰ 1364, γιά τήν οποίαν πρόκειται, δέν είναι ή πρώ
τη. Είναι δμως ή μόνη πού σώζεται στήν ελληνική γλώσσα άπό αντί
γραφο τοΰ χνΐ αίώνος, τής βιβλιοθήκης τοΰ Τουρίνου. Ή έκδοση 
λοιπόν τοΰ έλληνικοΰ κειμένου παρουσίαζε καί γλωσσικό καί Ιστορικό 
ένδιαφέρον, είναι δέ καί ή πρώτη πού γίνεται άπό έλληνα Ιστορικό. Στήν 
εισαγωγή του ό κ. Ζ. αναλύει τό κείμενο, εισέρχεται σέ γλωσσικές καί 
Ιστορικές λεπτομέρειες, τις όποιες συμπληρώνει κατόπιν μέ διάφορα 
σχόλια πού κάνουν τήν ανάγνωση τοΰ Χρυσοβούλλου ευχάριστη καί 
στούς μ ή ειδικούς.

Τις εργασίες τοΰ κ. Ζ. χαρακτηρίζει μεγάλη ευσυνειδησία, κριτικό 
πνεύμα, μελέτη σοβαρή καί άκρίβεια. ’Αντίθετα άπ τήν καθιερωμένη ελ
ληνική συνήθεια ό κ. Ζ. δέν άγαπά νά παρεκκλίνη άπό τό θέμα του. 
Αλλά άν λάβη κάνεις ύπ’ δψιν τά άλλα του προτερήματα, κάποια πα

ρέκβαση άπό καιρού εις καιρόν μάλλον θά πλούτιζε παρά θά βάραινε 
τά έργα του.

Παρίσι. ’Ιούνιος 1932 Π. ΛΑΣΚΑΡΙ

Πάνου Σπάλα «Πειραιώτικες ειδήσεις· (ποιήματα).

Σε μιά πόλη της δουλειάς, δπως στον Πειραιά, είναι συγκεντρω
μένοι δλοι οί δροι τής ωμής αίσθήσεως μιάς καταθλιπτικής ζωής.Έκεϊ 
οί δράκοι τής σύγχρονης μυθολογίας, οί μηχανές, ροκανίζουν μέ τά σι
δερένια δόντια τους τήν άνθρώπινη ύπαρξη, κάνουν άπ τή ζωή μιάν 
αίσθηση διαρκούς πτώσεως καί χαμού καί έξαφανισμοΰ. Ή άποψη αύτή 
τής ζωής έχει τούς ποιητές της. Ό κ. Σπάλας είναι ένας άπ’ αυτούς. 
Τά ποιήματά του εκφράζουν τήν ψυχική κατάσταση τής καταθλίψεως 
καί τή λαχτάρα τού γλυτωμοΰ. Χωρίς κραυγές άφήνει νά περνάη άπό 
μπρος μας ή θλιβερή σκιά τών πραγμάτων.

Ομως οι άνθρωποι τής μηχανικής δουλειάς έχουν θολό τό μάτι. 
Δέ διακρίνουν καθαρά. Δέ βλέπουν, δέ μπορούν νά Ιδούν, δτι δέν είναι 
μοναχα αυτοί, που υποφέρουν, δτι ωχρά είναι τά χείλη, άγωνιώδικη ή 
οψη όλων τών άνθρώπων. Ή άνησυχία δέν είναι μονόχα δικού τους 
στεναγμού έκφραση. Ποιος είπε ; Στό σεισμό δέ φοβούνται μονάχα τά 
ερειπωμένα σπίτια. Είναι άνάγκη νά ξεχωρισθή, δτι τών άλλων άν
θρώπων τά γλέντια καί τά ξεφαντώματα δέν είναι παρά μιά προσπά
θεια να ξεγελάσουν τήν άγωνία τους. Σέ μιά πιό πλατειά ποίηση είναι 
δοσμένο να κάνη κοντά στον πόνο τής μάζας ν’ άντηχήσουν οί θλιβε
ρές χαρές τών Τριβουλέτων τής ευτυχίας.

Π. ΣΠΑΝΔ'

«Pindare» par Marguerite Yourcenar.

Στό φύλλο τής 4 ’Ιουνίου τών Nouvelles litteraires ο Ed. 
JaloUX κρίνοντας τό παραπάνω έργο γρόφει κοντά στά άλλα :

«’Απ’ δλους τούς ποιητές τής άρχαιότητας ό Πίνδαρος είναι χω
ρίς άλλο ό πιό άπομακρυσμένος άπό μάς σήμερα. Περισσότερο άπό κάθε 
άλλον μεγάλον συγγραφέα άνήκει στούς χρόνους του καί δέν τούς ξε
περνάει σχεδόν. Ενσαρκώνει ιδέες, αισθήματα τής έποχής του χωρίς 
ποτέ νά τις ύποτάξη άλλοιώς, παρά μέ τήν ομορφιά τού ύφους του. Οί 
ιδέες πού εκφράζει δέν είναι ιδέες τών καλυτέρων συγχρόνων του*  ήδη 
οί φιλόσοφοι δέ δέχονται στό σύνολό της τήν κοινή θρησκεία ό Πίν
δαρος κρατειέται στή γνώμη τής μάζας. Οταν ό Ομηρος, ο θ 
pea re, ό Balzac, οί άρχαΐοι τραγικοί, διατηρούν τόν αιώνιο χαρα
κτήρα τους, ό Πίνδαρος μένει κλεισμένος σέ μιά ηρεμία σχεδόν άμετά- 
δοτη. Ενσαρκώνει τή μέση Ελλάδα, τις εύχαριστήσεις τοΰ πλήθους. 
Μόνον ή τελειότητα τοΰ ύφους του μάς τόν κρατάει άκόμα παρόντα. 
Ή σκέψη του μάς είναι σχεδόν πάντα άδιάφορη. Εμπλέκει επιδέξια 
τον έπαινο ενός άθλητή μέ τόν έπαινο μιάς πόλης η μιάς κυβέρνησης. 
Άπ’ έκεί προχωρεί στήν ίερουργική έκθεση ενός μύθου ( δπου είναι 
σχεδόν πάντα θαυμαστός)’ έπειτα, είναι γεμάτος άπό ηθικά, άποφθέγ- 
ματα, πού είναι γενικά λαμπρές άσημαντότητες. Κάποτε έν τούτοις 
ξεβγαίνει άπό τούς μεγαλόπρεπους κοινούς τόπους του καί ςεπετάει σάν 
κραυγή μιά άπ τις περίφημες ρήσεις πού ποτέ ό κόσμος δέν έχει 
λησμονήσει :

«Τί δέ τις; τί δ’ ούτις ; σκιάς όναρ άνθρωπος».

Λώρου Φαντάξη «Δίχως κανένα τίτλο» (ποιήματα).

Τά περισσότερα άπό τά ποιήματα τής συλλογής αυτής είναι αντι
κειμενικές περιγραφές. Είναι ποιήματα άπλής καί χωρίς συγκίνηση τής 
προσωπικότητας, θεωρήσεως. Ό ποιητής θωρεϊ τή φύση στή στιγμή 
τής άνατολής ή τής δύσης τού ήλιου κλπ. Κείνη τήν ώρα πού θωρε- 
στήν ψυχή του καμμιά προσπάθεια γιά κατανόηση δε συντελειται. Η 
απλή ονειροπόληση, σπάνια κι αύτή. Μιά θεώρηση άπλη χωρίς ίχνος 
ένδοσυμπάθειας δηλ. προβολής συναισθημάτων.

Τάλλα ποιήματα τής συλλογής είναι οίγενειακά ή ερωτικά. Τοσο 
πολύ ήρεμα ώστε σχεδόν άτονα.

*Η ήρεμη διάθεση πού κυριαρχεί γενικά στήν ποίηση του κ. Φ^ν" 
τάζη άφήνει τήν εντύπωση, δτι τά μάτια μας ξεκουράζονται σ ενα 
απαλό φως. Καμμιά κακία η νεύρο. ’Όλα πάν καλά σιον καλύτερο 

τών κόσμων. Π ΣΠΑΝΔ
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Έμμ. Μανρογιάννη «Ή Άννούλα» (δράμα).
Τό τραγικό, έμμετρο, αύτό δράμα τό διαπνέει μιά εύθυμη διάθε

ση. Κάτι σάν «κέφ» ή σάν humour. Διαβάζοντας έχεισ τήν Ιδέα πώς 
τα πρόσωπα προσποιούνται, ότι «πονούν καί κλαίγουν» έπίτηδες γιά νά 
σέ κάνουν νά γελάσης.

Ό συμπαθέστατος ’Ιταλός μαστρωπός Πλατώνε καταφέρνει τή 
φ^ωχή Αννούλα νά ’ρθή στό παλάτι τού άρχοντα Κορνάρου. Ό άρ
χοντας τι άλλο ; τής επιτίθεται. Αυτή τόν σκοτώνει καί έπειτα τρελλαί- 
νεται. Τό παλάτι πιάνει φωτιά. Ό Φάνης, ό αρραβωνιαστικός τής Άν- 
νουλας πληροφορείται άπό ένα χωριατόπουλό, ότι ή Άννούλα τόν έγ- 
κατέλειψε γιά τόν άρχοντα Κορνάρο.Πιστεύοντας στα λόγια αυτά απελ
πισμένη τραγουδάει ένα έλεγειακώτατο τραγούδι, όπου ενώ αυτός έφώ- 
ναζε ο κούκος απαντούσε :

Κού κού κού κού κού
ΦΑΝΗΣ "Αχ ’ μή φυσάς ν’ ακούσουμε τό θρήνο τού πουλιού.... 

Κού κού κού κού κού
ΦΑΝΗΣ Μή κλαϊς ταράζοντας τό κλάμα τού φτωχού... 

Ό Φάνης άπελπισμένος ρίχνεται στά νερά τής λίμνης καί αύτοκτονεΐ. 
Γιατί όχι;

Τό χωριατόπουλό, δ Θωμάς, διηγεϊτα τή θλιβερή Ιστορία στόν 
πάππο τής Άννούλας καί κοντά στά άλλα λέει :

Τότε, παπά, μού έκλεισε τό μάτι ένα δάκρυ !
Π. ΣΠΑΝΔ.

Μ. U. de Μ e d ο π ς a «. Les inoeurs et les croyances du 
peuple grec ».

Πρόκειται γιά λαογραφική μελέτη δημοσιευμένη στή Revue 
anthropologique (Jenvier-Mars 1932). Εκτός άπό τό πρώτο κε- 
κάλαιο όπου ό συγγραφέας δοκιμάζει νά έκφέρη λιγοστές γενικές έθνο- 
λογικές παρατηρήσεις τό υπόλοιπο τής μελέτης, στρωμένο κατά τό σύ
στημα τού καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης κ. Στ. Κυ- 
ριακιδη, παρουσιάζει όλα τά προτερήματα καί τά έλαττώματα τών έρ
γων τού κ. Κυριακίδη: μιάν αύστηρή μεθοδική κατάταξη, μά καί τήν 
ολική σχεδόν απουσία διασκέψεως απάνω στό προσφερόμενο υλι
κό, τό όποιο δέν μένει έτσι παρά μιά mature brute. ‘Η έτσι 
καμωμένη απλή συλλογή τού λαογραφικού υλικού καί κατάταξη είναι 
μονο τό προστάδιο τής έπιστήμης. Είναι έργο ενός διευθυντού λαογρα- 
φικοΰ αρχείου. Ο επιστήμων δέν είναι απλός πρακτικός μεθοδιστής κα- 
τατάςεως υλικού, μά κάτι πιό πέρα: ό νούς πού αναλύει καί συνθέτει, 
πού βρίσκει τό νόημα τής ύλης καί τό διατυπώνει σέ πορίσματα.

Ο κ. de Medon^a πθύ αγαπά τήν 'Ελλάδα καί έχει όλες τις 
Ικανότητες γιά μιά ανώτερη εργασία, άς τήν δοκιμάση.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Σώτου Χονδροπονλου «Κουρασμένοι πού βαδίζουν» (διηγήματα).
Είμαι πολύ περίεργος γιά τήν πεζογραφία τών νέων. Ή πεζογρα

φία τους οφείλει νά είναι κάτι καινούργιο. Είναι τάχα ;
Πρέπει εδώ νά ξεχωρίσω πρώτα, ότι γιά νέους δέ λογαριάζιο εκεί

νους πού πρόδωκαν τή νιότη τους ζητώντας σάν τούς χειρότερους άρ- 
ριβίστες μιά πρόωρη αναγνώριση καί κύρος κοντά στούς τρανούς. Αυ- 
τωνών ή προχώρηση δέ μπορεί να ναι φυσιολογική. Στα τριάντα τους 
χρόνια παριστάνουν τόν κατασταλαγμένο . . . Νέοι είναι κάποιος άλλοι 
αδιάλλακτοι, περήφανοι, απομονωμένοι συνεχιστές τού εαυτού τους.Πού 
παλέβουν νά έμφανίσουν όλες τις δυνατότητες τού είναι τους, αύθόρ- 
μητα, είλικρινά. "Ας είναι πολλοί άπ’ αυτούς αστοιχείωτοι γραμματικά. 
"Ας μή καταστάλαξαν οί σκέψεις τους τελειωτικά. Ας μην έχουν τή 
φραστική μαεστρία τών «άλλων». "Ας έχουν μόνο ψυχή νέα, μάτι και
νούργιο. "Ας βλέπουν «άλλοιώς». Τότε βγαίνει μιά Αιλίκα Νάκου. ένας 
Λεβάντας ή ένας Χονδροπουλος.

Τά διηγήματα τού κ. Χονδροπούλου εΐναι κυρίως ψυχογραφικά. 
"Οταν δμως τού χρειασθή κάποια πλοκή μέ διέξοδο πιό μακρυσμένη, 
πέφτει κάποτε στήν ήθογραφία.

Ό X. άπό άσήμαντα περιστατικά κάνει νά βγαίνη μιά γενική έντύπω- 
ση θετική. Κάτι τό σκανδιναυίκό. Περιγράφει έναν κόσμο κουρασμένων 
άνθρώπωνων μέ τή λέξη παρμένη πλατιά: άνθρώπων μέ λιγοστό χυ
μό ζωής. λιγοστή αντίσταση, πού σέρνονται πίσω άπό όνειρα κ έλπίδες 
άπραγματοποίητα γιά πάντα, άφοΰ έχουν σκοτωμένη τή βουληση.Είναι 
άβουλοι.Είναι rates. Θλιβερά οντα.

Κάτι κυριώτατο: τά διηγήματα αυτά είναι παρμένα άπό τήν ελ
ληνική ζωή, σύγχρονα όμως είναι πανανθρώπινα. Και μιά τέτοια σύλ
ληψη τής άνθρώπινης ζωής είναι πού αξίζει πολύ. ΣΠΑΝΔ

Ά. "Αργή «"Αλικα Ρόδα».
Στά «"Αλικα Ρόδά» τού κ."Αργη, τρίτη ποιητική συλλογήτου ίσαμε 

τώρα, αισθάνεσαι τόν άνικανοποίητο ποιητή πού κυνηγάει την άρτιό- 
τητα, τό ρυθμό, τήν αρμονία, πού πασχίζει νά βρή τήν καλύτερη έκ
φραση ενός δονούμενου εσωτερικού κόσμου. ’Αρκετά ποιήματα σέ στα
ματούν μέ τό δυνατό τους τρικύμισμα. , _ , ,

Ό «Κόσμος», ποίημα μακρόπνοο μέ άνώτερη πρόθεση μιάς «αφ*  
υψηλού» ένατένισης τού κόσμου, δείχνει τήν άνησυχία καί τή προσπά
θεια τού ποιητή νά έξαρθή σέ άνώτερες σφαίρες. Μά ή μεγαλοστομια 
καί ό τόνος φανερώνουν πόσο διχτατορικά κυριαρχεί σιό πνεύμα μας ο 
Παλαμάς. Προ πάντων σάν ύφος. Κάτι δηλαδή πού πρέπει νά μάς ά- 
νήκη, νά ’ναι η άχτιδοβολία τής ψυχής μας. Εΐναι ανάγκη ν’ απαλλα
γούμε άπ’ αυτή τήν έκμηδενιστική ύποκατάσιαση- νά βρούμε τον 

εαυτό μας. Γ θεμελΗΣ
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Μ. Βισάν&η 'Γιοντξιν ’ Ο Νειλλ>—δ άνθρωπος καί τά έργα του.

Ό κ. Βισάνθης προτίθεται—δπιος τό λέει στό σύντομο πρόλογό του 
να γνωρίση στό ελληνικό κοινό τό διάσημο πιά σύγχρονο άμερικανό 

δραματικό συγγραφέα Ό Νείλλ. Κάνει μιά σύντομη σχετικά έξιστόρηση 
τής ζωής του Ό Νείλλ παρουσιάζοντας απ’ αύτή τό καθετί πού θά μπο
ρούσε νά δώση μιά εξήγηση τής προσωπικότητας τού συγγραφέα δπως 
αύτή εκδηλώνεται καλλιτεχνικά. Έπειτα προχωρεί ακόμα πιο βαθιά καί 
κάνει τήν ανάλυση τής τεχνικής τών έργων του καί σ’ αύτή εκφράζεται 
εισι καθαρά πού ή σαφήνεια τής διατυπώσεως σού δείχνει πόσο καλά ό 
κ. Β. μπόρεσε νά καταλάβ?] καί νά ξεκαθαρίση μέσα του τά πράγματα.

Η πρωτοτυπία τού Ό Νείλλ έγκειται στή σύγχρονη διατύπωση «τού 
μυστικού καί τού φανερού» κατά τήν επιτυχημένη έκφραση τού κ. Β. 
Τό «μυστικό» είναι έκεϊνο πού είναι κρυμμένο στά δάθη τής ανθρώπινης 
“ψυχής, στό βυθό τής ανθρώπινης ύπαρξης" τό «φανερό» είναι ή έπιφανει- 
ακή έκδήλωση τής προσωπικότητας. Ή τέχνη τού Ό Νείλλ είναι μιά 
σύγχρονη εμφάνιση τού βυθού καί τής επιφάνειας τού ατόμου. Ψυχανά
λυση μέ ανεπιφύλακτη τήν έκθεση τής δράσεως τού σεξουαλικού ενστί
κτου, βιολογική εξήγηση τών ελατηρίων τής ανθρώπινης δράσεως καί σύγ
χρονα ρεαλισμός τών έκδηλώσεών της.Τεχνικά ή διπλή αύτή όψη εκφρά
ζεται μέ τό σταμάτημα τής σκηνικής δράσεως στις στιγμές τής άναπα- 
ραστάσεως τού εσωτερικού κόσμου.Ό μονόλογος έδά> είναι αναπόφευκτος, 
αντίθετα μέ τό καθαρό ρεαλιστικό θέατρο. ‘Η δράση επαναλαμβάνεται 
δταν ξαναρχίζη ή επιφανειακή ζωή.

Ή τεχνοτροπία αύτή είναι καθαρά έξπρεσσιονιστική, συγγενική μέ 
τοΰ Pirandello χωρίς νά ταυτίζεται καθόλου μ’ αύτή.

Π. ΣΠΑΝΔ.

JZ. Σπανδωνίδη «Βυθός κ’ επιφάνεια» (δράμα).

Είναι ένα πραγματικό δράμα τής ψυχικής υπόστασης τού ήρωα 
Κυριάκου· υποφέρουμε καί συμμετέχουμε κ’ έμεΐς στόν πόνο τού Κυριά
κου, πού εχασε τά νιάτα του καί μαζί μ’ αύτά κάτι τό ζωντανό άπ τήν 
ψυχή του. Πονούμε καί κλαϊμε χωρίς ν’ άφήσουμε τόν εαυτόν μαζ νά γί- 
νη αντιληπτός απ τούς άλλους' έτσι ο ψυχικός μας σπαραγμός είναι φρι
χτός. Άδεια ζωή, χωρίς κανένα ένδιαφέρο γι αύτή, έλλειψη κάθε Ιδανι
κού, νά ή ζωή τού Κυριάκου, πού στήν πλάτη του είναι φορτωμένο 
τό βάρος 43 χρόνων καί στούς κροτάφους σπαρμένες κάτι άσπρες τρί
χες... Ό Κυριάκος είναι ο τύπος τού ανθρώπου, πού 
ζήστόπεριθωριο τής ζωής καί πού προσπθεϊ νά δ ι
έ ι σ δ ύσ η στήν ίδια τ ή ζ ω η. Μάταιος κόπος. ’Αγωνίζεται παλεύει 
νά ξεφύγη άπό κεί πού ή μοίρα τόν έχει καταδικάσει. Θέλει νά ξεφύγη: 
τόν καταδιώκει, τό άγριώτερο θηρίο, ή πιθανότητα μιάς άνυπαρξίας «Άν 
άρχίσω νά υποχωρώ θά φθάσω στό χείλος τού πηγαδιού τής άνυπαρξίας 

καί θά βυθισθώ στόν άβυθο βυθό του». Ή προδοσία ίσως τού γίνη ή διέ
ξοδο άπ’ αυτό τό περιδάλλο πού μέσα βρίσκεται, μά πού καί τόσο μισεί, 
γιατί δλα έκεί μέσα είναι σά νά τού άφαιροούν κάτι άπό τήν ύπαρξή 
του. . . Γιατί ό Κυριάκος διψάει νά δώση στόν εαυτό του ύπαρξη.

*0 Κυριάκος πονεί καί ό πόνος του είναι συγκλονιστικός*  η κου
βέντα του μέ τή Μυρτώ ( Μέρος Γ σκηνή δ ) τραοάει ίσια στην ψυχή 
μας. Τά λόγια του είναι βγαλμένα άπ τήν καρδιά του καί συγκινούνε 
τόσο, γιατί είναι άληθινά: «... Άν ερτη, φεγγαράκι μου γλυκό, ένας 
κάποιος σαραντάρης,φτωχός, δυστυχισμένος άνθρωπος, τσακισμένος, πού 
ή ζωή τού είναι βαρειά καί σκύβει καί καμπουριάζει, γιατί δέν τή βα
στάει, άν έρτη ό άθλιος αύτός καί σού πή « σ’ άγαπώ ! σ’ άγαπώ γιατί 
μού δίνεις τό φώς στή σκοτεινιά μου, γιατί όρθιόνεις τό σκυμμένο μου 
κορμί, γιατί μού ξαναδίνεις τά νιάτα, σ’ άγαπώ γιατί έχω άνάγκη νά σ’ 
άγαπήσω», νά τόν πιστέψης αύτόν τόν άνθρωπο. Ό πόνος του για σένα 
είναι βαθύς κι άληθινός, γιατ’ είναι πόνος όχι τής ήλικίας μά τής 
ζωής».

Ό Κυριάκος, ό γραφιάς, ό καταδικασμένος σέ μιάν άδεια ζωή. 
βρίσκει τέλος τή λευτεριά του*  ό πόνος άπ τή ζωή, ή άπο- 
γοήτευση, ή άδιαφορία υποχωρούνε μπροστά σέ μιά καινούργια εκδήλω
σή ζωής*  δέ ζούσε ώς τώρα, δέν ήταν κύριος τού εαυτού του· « Σέ πρό- 
δοσα, μά κέρδισα τόν εαυτό μου», λέει. Ή Μυρτώ καί ή Μαγδαληνή, 
είναι κι αύτέζ πολύ ένδιαφέροντα πρόσωπα’ ό οίχτος καί τών δυό τις 
πλησιάζει προς τόν Κυριάκο’ ή συμπόνια θά τούς δείξη τήν πραγμα
τικότητα καί τήν άπόσταση πού υπάρχει άνάμεσά τους.

Τό δράμα αυτό δέν είναι κοινό. Κλεϊ τό δράμα τόσων ψυχών.Είναι 
τόσο έσωτερικό*  δέν περιέχει δραματικά επεισόδια χτυπητά, κι δμως 
κάποιο συγκινητικό ρίγος χύνεται ανάμεσα στο περιβάλλον.

Τό δράμα «Βυθός κ’ επιφάνεια» σημειώνει σταθμό.
/ ΕΥ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣΦλώρινα.

Στέλιον Ξεφλούδα «Εσωτερική Συμφωνία.

Στή νεοελληνική λογοτεχνία ή άρχή τής καλλιέργειας τού έσω- 
τερικου μονολόγου πού τελευταία μέ τά βιβλία τοΰ Θεοτοκά 
καί τοΰ Ξεφλούδα έδειξε τάσεις προς μιά λεπτότατη αύτοεπεξεργασία 
τής ψυχής, σημειώνεται στά Ιδιότυπα πεζογραφήματα τοΰ "Ιωνος Δρα- 
γούμη. Άλλα εκεί, τά γενικά προβλήματα τοΰ άνθρώπου, τής κοινω
νίας, τοΰ έθνους, προσάρτησαν τή σκέψη του περισσότερο στά εξωτερι
κά φαινόμενα, άπομακρυνοντας την απο τήν καθαρή αυτοαναλυση πού 
στή σύγχρονη λογοτεχνία δεν είναι μέσο αλλα σκοπος η καλύτερα σκο
πός καί μέσο αξεχώριστα. Δέν είναι καιρός έδώ νά εξετάσουμε άναλυ- 
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τικά τή γένεση καί τήν προέλευση του εσωτερικού μονολόγου, 
τού ρομάντζου δίχως πλοκή, δίχιος περιπέτειες και πρόσωπα, δίχως 
εξωτερικές κατευθύνσεις καί θέσεις πού πάει νά διαδεχτή τό κλασσι
κό μυθιστόρημα καί νά τό άντικαταστήση στήν ιεραρχία τής λογοτε
χνίας. Μπορούμε όμως νά πούμε, ότι δείγματα έσωτερικού μονολόγου 
υπερτέλεια, συναντούμε στά ρομάντζα τοϋ Δοστογίεφσκη - υπό τύπον 
διαλόγων. Τό υπόγειό του μάλιστα είναι καθαρό έργο αύτοψυχοβιο 
γραφίας πού τό -ψυχολογικό βάθος του είναι απροσμέτρητο. ’Αλλά ό 
σύγχρονος άνθρωπος πού όσο πιό πολύ γνωρίζει τόν έαυτό του, τόσο 
γίνεται πολυσυνθετώτερος καί πολυπλοκιότερος, προσφέρει πλούσιο θέ
μα γιά τή συντήρηση καί τήν ανάπτυξη τοϋ έσωτερικοϋ μονολόγου.

Στήν ’Εσωτερική συμφωνία τοΰ κ. Ξεφλούδα πού συνε
χίζει, συμπληρώνει, καί τελειοποιεί τά γνωστά μας «Τετράδια τού 
Παύλου Φ ω τ ε ι ν ο ύ» ό σύγχρονος άνθρωπος, πού δέν είναι πολι- 
τογραφημένος Ιδιαίτερα σέ κανένα έθνος, αναζητεί τόν έαυτό του επί
πονα μέσα στό χάος πολύπλοκων ψυχολογικών περιπτώσεων, μάχεται 
νά σολλάβη σέ μαγικούς καθρέφτες τόν ήσκιο του, προσπαθεί νά συν- 
ταιριάξη τήν εσωτερική συμφωνία τής ψυχής του μέσ*  άπό τις ασύλλη
πτες αντιφάσεις καί μεταπτώσεις της, πού διαδέχονται ή μιά τήν άλλη 
μέ γρηγοράδα καταπληκτική. Άπό τό ένα μέρος, μιά δύναμη διαλυτι- 
κή πάει νά έκμηδενίση τήν ψυχή στά πιό ασύνδετα, στά πρώτα στοι
χεία της, άπό τό άλλο μιά δυνατή συνθετική ορμή συμμαζεύει τά στοι
χεία τούτα, τά διευθετεί, προσπαθεί νά τούς δώση μιά πλαστική μορ
φή, μιά μουσική ενέργεια. Τό δράμ’ αύτό τών αντιθετικών ενεργειών 
αγωνίζεται νά συλλάβη καί νά πραγματοποιήση στον πεζό λόγο ό 
ποιητής,γιατί ποιητής είναι περισσότερο παρά πεζογράφος ό κ. Ξεφλού- 
δας. Τό έργο του πάει νά συνδιαλλάξη τό λυρισμό, βαθύτερη μουσι
κή διάθεση τής ψυχής, μέ τήν εκτεταμένη μορφή τού πεζού λόγου.

Περισσότερο άπό κάθε άλλη ψυχολογική ιδιότητα τοϋ βιβλίου του 
ή ανάγκη νά γραφτή, νά προβληθή στό φώς, μάς γίνεται αισθητή, 
μια ανάγκη πού σέ πολλά ταυτίζεται μέ τήν αιματηρή αγωνία τού 
αυθόρμητου δημιουργού. Είναι λοιπόν τόσο πλούσιος αλλά καί τόσο 
οδυνηρός, τόσο σκοτεινός καί ακατεύναστος ό εσωτερικός κόσμος τού 
κ. ηεφλούδα ; Δίχως αμφιβολία, ναί. "Ενας κόσμος πόνου καί φευγαλέας 
χαράς ανάμικτων,ένας κόσμος έντυπώσεων πού περνάν αλλοιωμένες άπό 
τό φώς τής πραγματικότητας στό άπίθανο ημίφως τής ψυχής του."Ενας 
κόσμος πού μεταφέρεται άτόφιος στις γοργές, μαλακές, ύγρές φράσεις, 
γιομάτες από νοσταλγία, φράσεις πού ξετυλιζονται πρός τήν περιοχή 
μιάς πονετικής σιωπήίς, μιάς έξαγνιστικής άπρόσιτης γαλήνης. *Η  δη
μιουργία μιάς δεύτερης πραγματικότητας, νά ό σκοπός τού βιβλίου—-ή 
τουλάχιστον ένας άπό τούς σκοπούς του*  μιάς δεύτερης ονειρευτής πρα
γματικότητας πού έκεϊ πέρα μπορεί άνετα νά κινηθή ό ποιητής, ν’άφή- 
ση έλεύθερη τήν ψυχή του γιά νά χαρή τούς μυρίους λεπτούς πόθους 

της πού χύνουν άρώματα νυχτερινών λουλουδιών. Ή άλήθεια τής ζωής 
ή δέν τόν ικανοποιεί, ή τού είναι πολύ σκληρή, πολύ έκτυφλωτική. 
Μερικά μάτια βλέπουν καλύτερα στό μισόφωτο.

Καθώς περνάμε ιίς σελίδες έχουμε τήν έντύπωση πώς ξετυλίζε- 
ται μπροστά μας μιά δίχως τέλος κινηματογραφική ταινία τής ψυχής, 
άλλά μιάς παράξενης, πρωτότυπης ψυχής. Χλωμά φυσικά τοπία, βρο
χερά, καταχνιασμένα, ερημικά νησιά, ύστερα λαμπρόφωτες αύγές. Γυ
ναικεία πρόσωπα έξιδανικευμένα πού δέν τά ξεχωρίζεις άπό τά συμβο
λικά λουλούδια τής αγνότητας καί τής παρθενιάς. Παντού διάχυτος 
ένας λεπτός ρομαντισμός καί μιά υπέρμετρη ευαισθησία. "Ενας διάκο
σμος αισθητικός καί μεταψυχικός θά μπορούσαμε νά πούμε. *0  υπαρ
κτός κόσμος μέ τήν υλική του άλήθεια καί τό στέρεο σχήμα του πα
ρεμβάλλεται άπρόσκλητος κάπου-κάπου, στό ύπνωτιστικό ξετύλισμα 
τών εσωτερικών γεγονότων πού κυριαρχούν, όχι γιά νά δείξη τά κα
θαρά σύνορα πού ξεχωρίζουν τ’ όνειρο άπό τήν πραγματικότητα τόν 
ρεμβασμό άπό τή δράση, μά ίσα, ίσα γιά νά έξαλείψη τά σύνορ’ αυτά, 
νά τά σβύση μονομιάς δίνοντας ομοιομορφία στήν άντίθεση, σιάζον- 
τας τή φυσιολογική ισορροπία ονείρου καί πραγματικότητας, δημιουρ
γώντας μιά κοινούργια κατάσταση γιά τήν ψυχή πού θά ζητήση 
έκεϊ τή λύτρωσή της. "Ενα τραίνο, έξωτερικό σύμβολο τής έσωτερικής 
φυγής—καί ή φυγή αύτή διακρίνει κυριώτατα τήν έ σ ω τ ε ρ ι κ ή 
σ υ μ φ ω ν ί α—σέρνει πρός τόπους άγνωστους τόν άνικανοποίητο καί 
πονεμένο ρεμβαστή.Μιά γυναίκα ξένη ταξιδεύει μαζί του,μά είναι σά νά 
τήν ξέρη ή λυρική έπιβίωση κάποιας άλλης πού έζησε ή πού ζή μέσα 
του. Ρίχνει τή ματιά του έξω, στό λαμπρό, γαλήνιο γοργοπέρασμα τής 
γής*  μιά λίμνη γαλανή διαγράφεται παράλληλα μέ τή φυγή τού τραίνου 
—γαλανά είναι καί τά μάτια τής ξένης γυναίκας. Ή λίμνη καθρεφτί
ζεται στά μάτια της, τά μάτια της είναι τά σύμβολα τής λίμνης. Ό 
ρεμβαστής χάνεται σέ μύριες παρομοιώσεις, πνίγεται στά νερά τής λί
μνης καί στά μάτια τής γυναίκας. Τό τραίνο σταματά, τ’ όνειρο συνε
χίζεται. Ή γυναίκα κατεβαίνει, άλλά ό ρεμβαστής δέν συνέρχεται πα- 
ραδομένος στό γλυκόπικρο του ονειροπόλημα : «Τήν περίμεναν όλοι οί 
μικροί άνθισμένοι κήποι, πού ξυπνούσαν άπό κάποιο όνειρο, τά σπίτια, 
τά πράσινα δέντρα, ό γαλανός ουρανός, όλα μέσα στή φωτεινή χαρά 
τους·. Κ’έκεϊ άκόμη πού ή μαθηματική πραγματικότητα φαίνεται σά 
νά ζητά τό δικαίωμά της περνάει άπό κάποιο ψυχικό λαγάρισμα. διυ- 
λίζεται, καί προβάλλει διακοσμημένη μέ χλωμά λουλούδια ονείρου καί 
γαλήνιου στοχασμού γιομάτου εγκαρτέρηση. Τά αισθήματα, οι στοχα
σμοί, οί μορφές πού έντυπώνονται στή φαντασία τού ποιητή βρίσκον
ται σ’ ένα άδιάκοπο μορφικό καί ρυθμικό γίγνεσθαι. Καί το σπου
δαίο αύτό χαραχτηριστικό είναι τό μόνο άνάλλαχτο σημάδι πού 
καθιερώνει τό Ιδιότυπο τσΰ λογοτεχνικού είδους πού χειρίζεται μέ τόση 
μουσική έλευθερία ό κ. Ξεφλούδας. Άν έπιχειρήσουμε νά βρούμε κά
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ποιο τέρμα μέσα στην περιοχή τοΰ βιβλίου του μάταια θά ψάχναμε· 
οί πτυχές του χάνονται σι*  ανεξερεύνητα βάθη μιάς περίεργης καί έξαι- 
ρετικά ευαίσθητης ψυχής. Κατά βάθος, ο συγγραφέας δέν λυτρώνεται. 
"Οσο πάει καί σκλαβώνεται στ’άλλεπάλληλα ψυχικά κύματα τών ανα
μνήσεων, τής προσμονής, τής ελπίδας, πού ξεπηδάν άπό μέσα του. Σέ 
μερικά μέρη τοΰ βιβλίου αισθάνεται κανείς τή δυσφορία καί τήν από
γνωση εκείνου πού δίχως νά ξέρη κολύμπι τον τραβάν οί φίλοι του στ’ 
ανοιχτά καί στά βαθειά τής θάλασσας. Φωνάζει, χλωμιάζει, δέν είναι 
σέ θέση νά νοιώση καμμιά ομορφιά έκεϊ πού άλλοι δοκιμάζουν τήν 
ηδονή μέ όλη τους τήν άνεση καί τόν ενθουσιασμό. Άλλου δμως, ανα
πνέει ελεύθερα, σά νά βρίσκεται στό φυσικό του στοιχείο καί υπερ
βολικά χαίρεται γιατί συναντά τό γνώριμο πού τόν τραβά καί πού 
τόν γοητεύει. Στή διαφορά τούτη τών έντυπώσεων βρίσκεται ή αξία 
καί ή πολλαπλότης, ας ποΰμε, τοΰ συγγραφέα. "Επλασε τό έργο του 
γιά νά τό νοιώσουν πολλοί, γιά νά χωρέσουν μέσα του καί αντιθέσεις 
Καλλιτεχνικό έργο πού δέν είναι άξιο τά τραβήξει τούς αντίθετους 
δέν μπορεί νά νοηθή καί νά ύπάρξη.

Στίχος λυρικός πού τίναξε τό μέτρο καί τη ρίμα παραστρατίζον
τας στά επίπεδα τοΰ πεζοΰ λόγου’ φιλοσοφική παρατήρηση πού ξεφεύ
γει άπό τό σύστημα, ψυχολογική διαίσθηση κ*  έμπειρία, δίνουν τό 
χέρι γιά νά συμπλέξουν τή μ ο ρ φ ή τοΰ εσωτερικού μονολόγου. *0  λυ
ρισμός καί τό μυθιστόρημα συγχωνεύουν τά όμοιοεγενή στοιχεία τους 
καί πλάθουν τό αύτό είδος Μήτε ποίημα, μήτε μυθιστόρημα. Τά γεγο
νότα τής πραγματικής ζωής πού αύτά, κατά βάθος, καθώς συγκρούον
ται μέ τήν ψυχή μας, δημιουργούν τίς καταστάσεις, τά γεγονότα 
μέ τό άμεσο ένδιαφέρο τους καί τή σφιχτή, στενή συνοχή τους πού έ
θρεψαν τίς φαντασίες τόσων μεγάλων μυθιστοριογράφων, είναι σά νά 
μήν υπάρχουν, καί θαρρείς πώς ή έσωτερική συμφωνία γρά
φτηκε ύστερα άπό τά γεγονότα. Ή έσωτερική προέκταση τών 
περιπετειών τής ζωής. Τά συνθετικά στοιχεία πού θά δικαιολογούσαν 
τήν εξωτερική προοπτική ενός κλασσικοΰ ρωμάντζου καί πού ύ συγρα- 
φέας θά προσπαθούσε νά τά δ ι ο θ ε τ ή σ η ώστε νά συνέχωνται ά
πόλυτα μέ τίς ψυχολογικές συνέπειες καί μέ τή ζωτική άλήθεια 
τών τύπων του δέν παίζουν κανένα φανερό ρόλο στήν αύτοψυχογραφία 
τοΰ κ. Ξεφλούδα. Μπορείς λοιπόν νά πής πώς ό εσωτερικός μο
νόλογος είναι ή ομαδική καί άναλυτική μαζί, έκφραση μιάς ψυχής 
δπως τήν διαμόρφωσαν τά γεγονότα τής ζωής. "Ετσι, τό είδος αύτό 
τού πεζοΰ λόγου, ύσο εύκολο κι άν φαίνεται τόσο δύσκολα προσεγγί
ζει τόν σκοπό του’ παγιδεύει τούς απλοϊκούς, πού μήν έχοντας νά νι
κήσουν τ’ άρχιτεκτονικά εμπόδια καί τίς άλλες δυσκολίες τού κλασισ- 
κοΰ ρομάντζου νομίζουν πώς άν παρατάξουν σειρές φράσεων άναλυτι- 
κών καί ψυχογραφικών δημιουργούν Τέχνη. Λησμονούν δμως πώς άν 

δέν έχουν νά νικήσουν τά έμιεόδια τού διαλόγου κλπ. έχουν κάτι βα
θύτερο καί λεπτότερο νά πραγματοποιήσουν : τή μουσική καλλιέργεια 
τής γλώσσας, τήν υποβλητική παραστατικότητά της τή ρυθμική της έ- 
νάργεια. Ό κ. Ξεφλούδας μέ τά δυό του βιβλία δείχνεται γιά τήν ‘Ελ
λάδα μοναδικός χειριστής καί πραγματοποιός τού εσωτερικού μονολό
γου. Παντού δπου άκουσα νά μιλούν καί είδα νά γράφουν γιά τά βι
βλία τού κ. Ξεφλούδα σημάδεψα τή θερμή συμπάθεια καί τήν έμπι - 
σ τ ο σ ύ ν η πού τούς δείχνουν. Καί μού φαίνεται πώς ή έμπιστο- 
σύνη αύτή εϊναι τό προσφορώτερο δείγμα τής άξίας καί τού ταλέντου 
τού κ. Ξεφλούδα έξω άπό τ’ άλλά του λογοτεχνικά χαρίσματα. Γιατί ό 
Ξεφλούδας σέβεται δσο λίγοι πεζογράφοι μας τά στοιχειώδη νοήματα τής 
τέχνης : καλλιεργεί συστηματικά καί χειρίζεται άβίαστα τήν αγνή δη
μοτική γλώσσα φροντίζει νά μιλή άμεσα καί νά κυριολεχτή δίχως 
νά ξεραίνη τή φράση καί τή λέξη διατηρώντας τή μουσικότητά της.γρά
φει έλεύθερα, χυτά, κυματιστά, αυθόρμητα, άκοπα’ δέ στίβεται γιά νά 
παρατάξη μιά φράση’ τήν έχει έτοιμη έντός του. Μιά παρατήρηση μό
νο έχω νά κάμω. Τό είδος αύτό, όντας πολύ προσωπικό κ’ έχον
τας θέμα τήν αύτοανάλυση μέ κάποια προοπτική μεταφυσικής άπολυ- 
τότητας γρήγορα έξαντλεϊ τόν συγραφέα τέ πρωτοτυπία παρατηρήσεων 
καί σέ άνανεώση έκφράοεαΓν. Ό άλλος κόσμος δέν λαμβάνει 
μέρος ένεργό. Καί φυσικά, ή έπίμονη προσήλωση στις πράξεις τού 
έγώ μάς οδηγεί σιγά-σιγά σ’ ένα στείρο ναρκισσισμό. Δέ θά έχουμε 
πιά τή δύναμη καί τήν όρεξη νά προσηλωθούμε στό θέαμα καί στό 
ξετύλισμα τής ζωής γύρο) μας. 01 ν ύ μ φ ε ς τού δάσους θά μάς προ
τείνουν τόν έρωτά τους άλλά εμείς αδιάφοροι καί χλωμοί θά σκύβουμε 
προς τό είδωλό μας. Ό κ. Ξεφλούδας μέ τά δυό του βιβλία μάς έδοίσε 
τό μέτρο τής εύαισθησίας του, μάς άποκάλυψε τόν έσωτερικό του πλού
το, δοκίμασε τήν ψυχολογικήν του οξυδέρκεια, τήν εκφραστική του δύ
ναμη πήρε μιά θέση άγνάντια στό κόσμο τών αισθημάτων καί τών 
στοχασμών. Τώρα, κατά τή γνώμη μας, τού άπομένει άκόμη ένα σκα
λοπάτι προς τά επάνω. Ή δημιουργία ενός ά ν τ ι κ ε ι μ ε νικού συν
θετικού έργου, πού θά είναι μέσα καί ό έαυτός του. Μπορεί τό έργο 
αύτό νά έχη τή μορφή τοΰ έσωτερικοΰ μονολόγου καί νά 
κυριαρχή πάλι ή αύτοανάλυση. Άλλά πρέπει οπωσδήποτε νά ίσορροπή 
σουν μέσα του οί πολυσύνθετες καί αντιφατικές δυνάμεις τής ζωής καί 
τής φύσης νά είναι βιβλίο όχι μόνο άποκαλυ πτικό καί έ ν δει
κτικό άλλά καί ά ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τής ζωής μέ κάποια άντικει- 
μενικώτερη προοπτική. "Εχω τή γνώμη πώς ό κ. Ξεφλούδας μέ τό προ
σεχές του βιβλίο θά καλοδοξ ση μιά τέτοια έπιτυχία γιατί έχει, καθώς 
μάς έδειξε, όλες τίς ικανότητες.

ΑΝΤΡΕΛΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
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Μ. Βάλσα «Διγενής ! ».

Εργα σάν τό «Δεγενή» τοΰ κ. Μ. Βάλσα—τό τελευταίο μιας σειράς 
τοΰ ίδιου συγγραφέα, καί τό μόνο πού διάβασα:—μιλούν καθαρά γιά μιά 
κατάπτωση πνευματική, καί γιά μιά τρομαχτική καθυστέρηση στό επίπεδο 
της θεατρικής πραγματικότητας. Τό απίστευτο ϊσως είναι δτι γράφτηκε 
μέ αξιώσεις νά πή πολλά*  τόσο πού αρχίζουν άπό τό εξώφυλλο. Τίτλος : 
«Διγενής ! Παραβολή μονόπραχτη καί φάρσα σοβαρή, πού καταλήγει άπό 
ένα ηλίθιο δεδόμενο σέ μιά λυπηρή διαπίστωση» Πιό κάτω σά γνωμικό: 
«Ή τρέλλα δέν πάει στά βουνά. Δυστυχώς ! » Κι άκόμα σέ μιάν άλλη 
σημείωση ό συγγραφέας «πού δέ σκέφθηκε, λέει, νά γράψη «σαχλοβεν- 
δεβέλλιον» εξηγεί πώς τό «μονόπραχτο είναι μιά σάτυρα τής φάρσας πού 
πρέπει νά σκηνοθετηθή καί νά παίχτη έτσι πού νά φαίνεται μιά κοροϊδία 
τής φάρσας. Αλλοιώς η τελευταία σκηνή δέν έχει τή θέση της, ούτε τό 
έργο κανένα νόημα».

Μέ τήν καλή πρόθεση πού πρέπει νά ’χουμε γιά κάθε βιβλίο πού 
διαβάζουμε άν θέλουμε νά τό νοιιοσουμε — έξαντλοΰ με δλη τήν προ
σπάθεια μας τώρα γιά νά πεισθοΰμε πώς μέ δλες τις έξηγήσεις αύτές 
τό έργο έχει αληθινά κάποιο νόημα. Δυστυχώς δέν τό κατωρθιόσαμε. Είναι 
τόσο μακρυά άπό τόν Ισορροπημένη σκέψη όλος ό κόσμος πού κινείται 
μέσα στις λίγες σελίδες τοΰ βιβλίου ώστε ή « θέση » του σάν παραβολή 
δέν μάς φαίνεται, ν άξίζη καν τόν κόπο νά πάρη μιάν ώρισμένη μορ
φή τοΰ λόγου κ ίσως τήν πιό δύσκολη, καθώς είναι τό Θέατρο.

Στό « ήλίθιο διδόμενο » — ό αύτοχαρακτηρισμός τής θέσης νά 
πούμε, τοΰ έργου — είναι ένας «κύριος πού άμα τόν πεισματώνουν θαρ
ρεί πώς είναι θηλυκός». Ό γιατρός τοΰ έργου μάς πληροφορεί πώς — 
μιλάει πάντα ό συγγραφέας — « βρισκόμαστε σέ μιά περίπτωση 
διανοητικού εκφυλισμού πού χρωσιιέται στά άσφιχτικά άέρια» τόν καιρό 
τού πολέμου. Γύρω άπό τή διγένεια τού κυρίου δημιουργούνται τολμη
ρές στή σύλληψη καί στήν έκφραση σκηνές. Ό κύριος μέ τό νά θαρρή 
τόν έαυτό του θηλυκό αίστάνεται καί άσυγκράτητες έπιθυμίες. Καί έρω- 
τευεται και καλεί στό δωμάτιό του τόν πρώτο τυχόντα, τό γιατρό, τόν 
αγαπητικό τής κυρίας, καί βέβαια όλους τούς άλλους, άν κι άλλα πρό
σωπα είχε τό έργο. Καί ή σκηνή κλείνει μέ μιά δογματική αποστροφή 
προς τό κοινό, σάν ηθικό συμπέρασμα πού λέγεται άπ δλα τά πρόσωπα 
«στή γραμμή ενώ χαιρετούν κάθε φορά πού παίρνουν τό λόγο έκτος άπό 
τήν τελευταία φράση πού λέγεται άραδειαστή σάν άπό ένα στόμα—είναι 
λόγια τοΰ συγγραφέα πού συνιστά νά λέγωνται «δσο τό δυνατό γοργότερα 
καί εξωφρενικωτερα, γιατί, καθώς αναφέραμε, άλλοιώς ή σκηνή αύτή δέν 
έχει θέση ούτε και τό έργο κανένα νόημα». Λέγουν δέ συμπερασματικά 
τά πρόσωπα. « Ορίστε πως .... κυρίες μου . .. καί κύριοι. . . . ορίστε πώς 
οί τρελλοι.... κυβερνούν καί σέρνοί’ν άπό τή μύτη τούς γνωστικούς πού 
μπορεί νά μήν είναι καί τρελλοί . . . όταν τούς λείπει ή δύναμη . . . καί 

ή ένεργητικότητα νά δράσουν , . . γιά νά συλλάβουν καί νά φυλακίσουν 
γιά πάντα.. . τούς τρελλούς καί τούς άνεύθυνους εγκληματίας πού φταίνε 
γιά δλα τά βάσανα δπου παραδέρνει ή Κοινωνία καί ή ’Ανθρωπότητα 
. . . . ’Έτσι τούλάχιστον . . . σκέπτεται ... δ κύριος . . Βάλσας» Αύλαια.

Ή γνώμη μας—άν επιτρέπεται νά έχουμε καί γνώμη γιά πράγματα 
τόσο παιδαριώδη — είναι δτι πρόκειται γιά μιά «προφορική άλχημια». 
‘Υπάρχει στό συγγραφέα ή άσυγκράτητη θέληση νά συστηματοποιήση 
τή σύγχυση καί τήν παρανόηση. Χρειάζεται καί γι αύτό ταλέντο.

1. Δ.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΙ πολεμικές ταινίες.

ΟΙ πολεμικές ταινίες είναι προορισμένες κατ άρχή νά γεννάν 
τήν άηδία στούς άνθριόπους πού έκαναν ή έζησαν τόν πόλεμο. Κι δμως 
πολύ παράδοξα πετυχαίνουν γενικά τό άντίθετο άποτέλεσμα. Άπό πού 
προέρχεται αύτό ;

Παρουσιάζουνκατά προτίμηση τούς βομβαρδισμούς, τά πιό τρομα
χτικά πυρά φραγμού, τούς άγώνες σώμα μέ σώμα, τήν αξιοθρήνητη 
συνοδεία τών πληγωμένων καί τών προσφύγων, τούς σταθμούς πρώτων 
βοηθειών, καί τά νοσοκομεία πού είναι πλημμυρισμένα άπό άνθρωπι- 
να ράκη μέ τις σάρκες κομματιασμένες. Μά υπάρχει πάντα σέ κάθε 
αίθουσα ένα πλήθος ενθουσιασμένο γιά νά χειροκρότηση,νά παραφερ- 
θή όταν άρχίζη ή έφοδο μέ τή λόγχη.. , > ·

Θά πή κανείς : είναι οί νέοι πού ενθουσιάζονται έτσι, εκείνοι που 
δέν ξέρουν, πού δέν είχαν γεννηθή ή ήσαν πολύ μικροί γιά νά θυμούν
ται τό τελευταίο σφαγείο. Αύτοί, καθόις οί μεγαλύτεροι τους όταν 
είχαν τήν ίδια ηλικία, είναι πάντα έτοιμοι νά φύγουν, νά χτυπηθούν, 
νά ριψοκινδυνέψουν γιά μιά ωραία περιπέτεια. Οί παλιοί, εκείνοι που 
έκαναν τόν πόλεμο, οί μητέρες καί οί γυναίκες τών σκοτωμένων νοιώ
θουν πάντα μιά φρίκη άπ’ αύτές τις εικόνες, όταν τις βλέπουν στήν 
οθόνη. ‘Υπάρχει μιά άλήθεια σ’ αύτές τις σκηνές, μά ενώ δείχνουν 
μονάχα τις καταστροφές τού πολέμου κρύβουν δλη τή δυστυχία δλη τήν 
άληθινή καί απλή φρίκη του.

Ή έφοδο, οί βομβαρδισμοί είναι βέβαια φοβεροί, μά για τους 
φιλοπόλεμους είναι ωραίες στιγμές. Οί νέοι δέ βλέπουν παρά αύτό. 
Δέ βλέπουν παρά τό μεγαλείο μιας παρέλασης ύστερα άπ τή μάχη 
κάτω άπ τά χειροκροτήματα καί τή βροχή τών λουλουδιών ενός πλή
θους πού παραληρεί. Δέ βλέπουν παρά τό στρατιώτη χαρούμενο στά 
μετόπισθεν νά άστειεύεται γιά τις σκληρές ώρες πού πέρασε, γι’ αύτές 
πού θά περάση. Μά δέ βλέπουν άλλο, γιατί δέν τούς δείχνουν πόσο 
είναι φρικτό νά μένη κανείς μέρες καί νύχτες σ’ ένα χαρακωμα γεμά
το νερό, στήν παγωμένη μέσα λάσπη,^στό χιόνι, τό χειμώνα. Δέ βλέ
πουν τά κορμιά τών σκοτωμένων, τούς μισοφαγωμενους σκελετούς που
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σαπίζουν εβδομάδες ολόκληρες μπρος άπ τά χαρακώματα χωρίς νά 
μπορούν νά τούς σηκώσουν. Δέν βλέπουν τόσα τραγικά επεισόδια. Καί 
να γιατί οί πιο καλά φκειασμένες ταινίες δέν έχουν πνεύμα φιλειρηνικό.

’Αφήνοντας κατά μέρος τις παλιές πιά ταινίες «Α 1’OueSt Γ16Π 
de nouveau», «Quatre de 1’Infanterie·', άς πάρουμε τήν τελευ
ταία «Les Croix de bois» βγαλμένη άπ τό βιβλίο τοΰ Roland 
Dorgeles. Τί βλέπουμε σ’ αυτή; "Ολοι οί πίνακες πού μάς δείχνουν» 
δλες οί συνομιλίες πού γίνονται είναι παρμένες μέ άκρίβεια άπό τό 
βιβλίο. Μόνο πού έκαναν μιά εκλογή ανάμεσα σ’αυτές τις εικόνες καί 
τις συνομιλίες καί παράλειψαν δ,τι έδειχνε έντονα τή φρίκη τοΰ πολέ
μου. ’Ανάμεσα στά τόσα παράλειψαν τά μέρη πού δείχνουν τούς στρα
τιώτες ν’ άγρυπνάν στά χαρακώματα μέσα στον παγωμένο χειμώνα, τήν 
έπιστροφή ένός τραυματία πού βρίσκει τό σπίτι του άδειο, φευγάτη μέ 
κάποιον τή γυναίκα του, ενώ δλοι δσοι τόν βλέπουν μένουν άσυγκίνητοι 
Παράλειψαν άκόμα ολωσδιόλου τις αίθουσες τών έγχειρίσεων, τό θά
ψιμο κατά σωρούς τών σκοτωμένων καί τόσο άλλα. Φύλαξαν δμως τούς 
βομβαρδισμούς, τή φαιδρότητα τών στρατιωτών στήν άνάπαυση τους, 
τις άστεϊες συνομιλίες τους, δτι γενκιά δέ δείχνει τήν πραγματική δψη 
τοΰ πολέμου.

"Ετσι ή ταινία πού μάς παρουσίασαν δέν ήταν πειά «Οί ξύλινοι 
σταυροί», δέν ήταν τό γεμάτο άπ τή φρίκη τοΰ πολέμου βιβλίο τοΰ φλο
γερού ειρηνιστή Dorgeles. "Αλλαξαν τήν ουσία του, τό πνεύμα του.

Παρίσι. HENRIETTE JANNE

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Λ. Π art. Ευχαριστούμε γιά τά καλά σας λόγια. Τό πεζογράφημά 

σα? καλό, άλλά προτιμούσαμε ένα άλλο, γραμμένο σέ μιά άπό τις γνω
στές λογοτεχνικές μορφές. Ρ. Βαρ. Λάβαμε καί τό δεύτεροί*  Ώς ύφος 
καλό, άλλά τοΰ λείπει κάποια άδρότητα περιεχομένου. Θ. Κεσ. Πρέπει 
νά προσπαθήσετε άκόμα. Θ. Βιτσ. Σάς εύχαριστούμε γιά τά καλά σας 
λόγια. Τά πρώτα βήματά σας ενθαρρυντικά, άλλά χρειάζεται άκόμα πολ
λή προσπάθεια. Γ. Στεγ. Ευχαριστούμε γιά τό ένδιαφέρό σας. Σάς στεί
λαμε τά τεύχη. Περιμένουμε ένα άλλο ποίημά σας. Α. Μονχ. Τό νέο 
πεζογράφημά σας καλό. Τρ. Τραντ. Νομίζετε πώς είναι δημοσιεύσιμα 
αυτά τά πράγματα ; Π. Ρουμ. ’Επί τέλους πεισθήκατε. Κι αυτό είναι 
κάτι. Άθ. Τσ. Τό περιμένουμε.
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