
ΜΑΚΕΑΟΝΙΚΕ! ΗΜΕΡΕΣ
ΕΤΟΣ Α. Τεύχος 8. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1932

ΟΡΦΙΚΟ

Ver erat aeternutn, placidique tepentibus auris 
mulcebant zephyri natos sine semine flores........
Flnmina iam lactis, iam flumina nectaris ibant, 
flavaque de viridi stillabant ilice mella.
(Ovidius Metam. I 107—112).

”Ω τόν άγύριστο Καιρό, πού πάει στήν αιωνιότη!..
Μές στήν παρθένα άνάπνεα πρωτανθισμένη πλάση, 
κ’ ένιωθα μέσα μου δ παλμός τών δέντρων καί τής χλόης 
νά τρικυμίζη ασίγαστος, κύμα πού πάει νά σπάση.

’’Ακόυα τή Ζωή π’ ανάβρυζε σέ μύριους παφλασμούς' 
τ’ αστέρια ροδοπέταλα στον κόρφο μου κυλούσαν’ 
πνεύματα μύρια ολόγυρά μου άσώπαστα θροοϋσαν 
μέ άρπίσματα, βιολίσματα και μέ κελαϊδισμούς.

Καί τις χορδές αυθόρμητα τά δάχτυλά μου έκροΰαν 
τής λύρας μου' κι άρ μάνιζαν τών ήχων τήν πλημμύρα 
πού κύλαε μουρμουρίζοντας άπό χιλιάδες βρύσες 
ά'σβυστες, κι άπό μέσα μου κι άπό τήν πλάση γύρα.

Καί στο ρυθμό τοΰ τραγουδιού πού ταίριαζεν ή λύρα 
δλα μαζί τ’ άταίριαστα σκιρτούν αρμονικά' 
δλα τά πόδια, δλα τά φύλλα, κι δλα τά φτερά 
σά νά τά κίναε ρυθμικά καλόβουλη μιά μοίρα,

Κι δπου κι άί’ έστρεφε ή ματιά, καί μέσα μου καί γύρω 
χιλιάδες μάτια άντίκρυζα θεϊκά, πού παιχνίδιζαν 
—ώ υπερούσιο σάλεμα, π’ δλοΰθε φωσφορίζεις* — 
μέλι καί γάλα άμόλευτο κ’ οί φλέβες άναβρύζαν.

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ
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ΠΕΡΑΣΜΑ
Διάβαινε ξέχωρα κ’ έγώ περαστικός 
τήν είχα σταματήσει, θέλοντας και μή' 
δ άνθος μου, πού έτρεμε κι εύώδαε, σά δικός 
της έπεσε στά πόδια, ανέλπιστη τιμή.

’Λπ’ δσα έσυλλογιζόμουν κ’ έλεγα γι’ αυτή 
δέν εϊταν ούτε τά μισά πραγματικά, 
κι ωστόσο μέ τό πρώτο, δίχως νά γνοιαστή, 
τής έφανέρωσα δλα μου τά μυστικά.

Έσώπαινε γιατί δέν είχε τί νά πή 
κι ακούε μονάχα εμέ πού ξαίρω νά μιλώ ! 
Πόσο παρήγορη θά μοΰ ταν ή σιωπή, 
άφοΰ ή ψυχή της έγιν’ αίνιγμα διπλό.

Νά βλέπω άδιάκοπα τά ξένα 
φώτα στή σκέψη μου άναμμένα 
καί νάμαι άνίσχυρος νά κρίνω 
ποιο νά κρατώ καί ποιο νά σβύνω.

Νά δίνω δλόκληρη τή δυνα- 
μικότητά μου στή ρουτίνα 
καί — Θέ μου—νά μήν κρύβω ούτ’ δση 
θά μπόραγε, ϊσως νά μέ σώση.

Έτσι, ώς τό τέλος, δίχως δράση 
δλη ή ζωή μου θά περάση 
σέ πλήξη, ανία καί σέ μιά πλάνη 
δπου μαζί μου θά πεθάνη...

ΑΠ. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ

Τώρα εΐν’ αδιάφορη γιά μέ καί σ’ άλλουνοΰ 
τή συλλογή θά πάει, βασάνισμα γλυκύ’ 
μά έγώ μαζί μ’αύτόν, πού θά χανα, τό νοΰ 
θά χω εν’ άκόμα σπάνιο δώρο πού μ’ άρκεϊ.

Γ. ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ

Η ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

« Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ »

11 A Α λ II
Χαρτιά, τετράδια καί βιβλία, 
πικρή, μονότονη άσχολία, 
πού μέ κρατάς δλο σκυμμένο 
νά φθίνω καί νά περιμένω.

Νά φθίνω καί νά περιμένω 
δίχως σκοπό συγκεκριμένο, 
μ’ άδεια κι’ ανίδεη τήν ψυχή μου 
μπρος στή μοιραίαν άπαντοχή μου.

’Άς ύποθέσουμε πώ; μοΰ θέτουν ένα όποιοδήποτε πρόβλημα. Γιά 
νά τό λύσω είμαι υποχρεωμένος νά τό προσέξω, δηλ. σύμφωνα μέ όσα 
προηγήθηκαν πρέπει 1) νά ξεχωρίσω τήν καινούργια έννοια άπό τις άλ
λες σύνθετες ιδέες ξένης φύσεως, 2) νά έπικαλεσθώ όσες προηγήθηκαν 
καί πού τις κατέχω. “Έτσι θά διευκολυνθώ στήν αφομοίωση τής και
νούργιας έννοιας.

"Ομως ένα πρόβλημα παύει νά ’ναι συνδεδεμένο μέ τά προηγού
μενα πραγματικά : προϋποθέτει έναν κάποιον αριθμό άπό άγνώστους 
πού πρέπει μόνος μου νά εΰρω. Κι’ αυτό είναι δυνατό γιατί οί «ηγού
μενες» μοΰ επιτρέπουν νά βγάλω «συμπεράσματα» δηλ. πρέπει μόνος 
μου νά αφομοιώσω έννοιες διάμεσες πού θά μοΰ έπιτρέψουν νά ’βρω τή 
λύση πού ζητώ. Λυτό δέν είναι αδύνατο !...

Σύμφωνα μέ όσα προηγήθηκαν καί γιά νά καθοριστοΰν οί ιδέες, 
άς μοΰ έπιτραπή νά μεταχειριστώ τό έξης παράδειγμα : Άς πάρουμε 
τό πρόβλημα X. Πρέπει νά επικαλεστώ «τις ήγούμενες» έννοιες α. β. 
γ........... καί ή λύση τότε βρέθηκε.

Έδώ πρέπει νά ξεχωρισθοϋν τρεις περιπτώσεις:
α) Τό πρόβλημα δέν ξεπερνάει τις γνώσεις μου δηλ. περιέχεται 

μέσα σέ προηγούμενες μου έννοιες. Δέν έχω άρα παρά νά τις τακτό-
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ποιήσω όπως θέλω γιά νά έχω τή λύση πού ζητώ. ’Άς πούμε λ.χ. πώς 
τό άθροισμα τών γωνιών άπό ένα τρίγωνο είναι ϊσο μέ δυό ορθές γω
νίες. Επειδή ξαίρω τις ιδιότητες τών παράλληλων γραμμών όταν τέ- 
μνονται άπό μιά ευθεία, ή άπόδειξη είναι εύκολη.

β) Τό πρόβλημα ξεπερνάει τις γνώσεις μου, όμως μπορώ μ’ αυτές 
νά έχω έπαγωγικά τις «ηγούμενες » πού μού λείπουν. Ή λύση είναι 
δυνατή.

γ) Άς πάρουμε ένα πρόβλημα πού ξεπερνάει τις γνώσεις μου καί 
δέν μπορώ γι’ αύτό νά ’βρω μόνος μου «τις ηγούμενες» πού μού λείπουν. 
Τότε τό πρόβλημα είναι άλυτο, όπως λ.χ. ό τετραγωνισμός τού κύκλου.

Άπό τις τρεις αυτές περιπτώσεις ή δεύτερη ώς τά τώρα είναι 
κείνη πού μάς ενδιαφέρει περισσότερο. Κατέχω έναν κάποιον άριθμυ 
άπό γνώσεις ή «ηγούμενες» λ. χ. « τις ηγούμενες » α. β. γ. Άπ’ αύτές 
μπορώ νά έχω επαγωγικά μονάχα μέ τό συλλογισμό μου τις «ηγούμε
νες» κ. λ. μ. ν. γιά νά φθάσω στό συμπέρασμα X πού είναι καί ή λύση 
πού ζητώ. Ή διανοητική εργασία στήν οποία υποβάλλομαι λέγεται 
σκέψη.

Σκέψη λοιπόν είναι ή διανοητική προσπάθεια πού καταβάλλω γιά 
νά ’χω γιά συμπέρασμα άπό τις «ηγούμενες» έναν κάποιον αριθμό άπό 
σύνθετες έννοιες, πού δέν έχω. Αύτή ή διανοητική προσπάθεια γίνεται 
κάτω άπό δυό μορφές: 1) Μπορεί νά είναι συνειδετή. 2) Μπορεί νά 
είναι μή συνειδητή.

Κάποτε δέν είναι συνειδητή γιατί τά συμπλέγματα έννοιών μπο
ρούν νά γεννηθούν, νά ζήσουν καί νά έξαφανισθοΰν. Πόσες φορές δέ 
βλέπουμε λ. χ. άτομα νά είναι στήν αρχή ένθουσιώδεις σοσιαλισταί καί 
στό τέλος νά γίνουνται σφοδροί ύπερασπιταί τής άστικής τάξης. Αύτό 
δείχνει πώς ένας άριθμός άπό έννοιες έπαυσε νά ζή στή διάνοια τού 
άτόμου αύτού

‘Ωστόσο μερικές άπό τις έννοιες αύτές μπορούν νά ξαναζήσουν. 
Χωρίς νά τό νοιώθουμε ή διάνοιά μας νά’χει μιάν αναγκαία προσπά
θεια. Ή καλλίτερα τής προσπάθειας αύτής έχουμε συνείδηση μέ μέσο 
τό φυσικό όνειρο. Είναι, άλήθεια. γνωστό πώς ή διάνοιά μας είναι Ικα
νή νά κάνη τήν προσπάθειαν αύτή. Πειστικό παράδειγμα μάς δόθηκε 
άπό τήν περίπτωση τού μεγάλου μαθηματικού Η. Poincare πού έκανε 
μιάν άπό τις σπουδαιότερες άνακαλύψεις τή στιγμή πού πήδηξε σ’ ένα 
λεωφορείο. Καί μιάν άλλη άκόμη περίπτωση. "Οταν άποφασίζετε να 
ξυπνήστε ένα πρωί στις 6 νάστε βέβαιος πώς ή διάνοιά σας δέ θά σάς 
γελάση. Πολλές φορές όταν ταξειδεύετε ειδοποιείτε τόν υπηρέτη τού 
ξενοδοχείου νά σάς ξυπνήση τήν ώρισμένην ώρα. Μά όταν ό υπηρέτης 
χτυπά τήν πόρτα, σείς 90 φορές στις εκατό είστε έτοιμος γιά νά φύγετε.

’Ωστόσο άν άναζητώντας τά συμπλέγματα τών εννοιών κ. λ. μ. ν. 
δέν κατορθώνετε νά βρήτε όλα ή ένα μέρος άπ’ αύτά τά συμπλέγματα, 
τότε θά πούμε πώς τό πρόβλημα είναι άλυτο. Αύτό τό λέμε πλάνη.

Μολαταύτα πρέπει νά παρατηρήσω πώς ή πλάνη δέν έξαρτάται άπό τό 
υποκείμενο. Τού ζήτησαν ένα πρόβλημα πού ξεπερνάει τις γνώσεις του 
καί δέν είναι καθόλου υπεύθυνο, άν δέν κατέχει ή δέν μπορεί νά τις 
άνακαλύψη. Οί άναγκαϊκες « ηγούμενες» λείπουν καί πρέπει νά τού τις 
προμηθεύσουν. Αύτό στήν κοινή γλώσσα λέγεται «δίνω εξηγήσεις». Τό 
παιδί λ. χ. δέν είναι υπεύθυνο γιά τό δοχείο πού έσπασε. ’Ηξερε στ’ 
άλήθεια πώς τό δοχείο ήταν άπό πορσελάνη καί πώς ή προσελάνη μπο
ρεί νά σπάση όταν τή ρίξης χάμω.

"Οταν φ άσω στή λύση χ, σχηματίζω τήν άπόφασή μου.
Πρέπει νά παρατηρήσω έδώ πώς στήν άπόφασή μου μπορεί νά 

σφάλλω, αύτό όμως δέ θά πή πό>ς ή άπόφασή μου δέν είναι πραγματικά 
παρά «συμπέρασμα» άτομικό πού βγαίνει άπό τις «ηγούμενες» μου Γιά 
μένα ή άπόφασή είναι πάντα καλή. Θά επιθυμούσα νά μήν μπορούσα 
νά φτάσω σέ μιάν άλλη. Μά γιά κείνον πού κρίνει τις πράξεις μου, 
μπορεί ή άπόφασή αύτή νά είναι κακή. /Υύτό έξαρτάται άπό τόν άρι- 
θμό τών «ηγουμένων» του, πού μπορεί νά είναι μεγαλείτερος άπό τόν 
άριθμό τών δικών μου. Καί τότε κείνος έχει δίκηο κ’ έγώ άδικο. ’Άν 
οί δικές του «ηγούμενες» είναι αριθμητικά περισσότερες τών δικών μου, 
συμβαίνει τό άντίθετο «Αλήθεια έντεύθεν τών Πυρηναίων, πλάνη 
έκεϊθεν».

Ή άπόφασή μπορεί νά είναι ένεργητική ή παθητική, κατά τις 
περιστάσεις, άν λ.χ. πραγματοποιείται στό διάστημα ή στό χρόνο. "Ενα 
«συμπέρασμα» λοιπόν δέν είναι οριστικά, πάντα άτομικό καί πάντα λο
γικό γιά τό υποκείμενο, ενεργητικό ή παθητικό γιατί προηγείται άπό 
μιά θεληματική πράξη πού πραγματοποιείται στό διάστημα ή μένει δυ
ναμικά στό «θάλαμο» τής διανοίας.

U. de Medonca

ΙΙΚΡΑΣΕΣ ΞΑΦΝΙΚΑ

Πέρασες ξαφνικά μπροστά στά μάτια μου 
κ’ ήταν τό πέρασμά σου σάν ανέμου 
πνοή, κ’ ήμουν σάν δέντρο πού συντάραξες 
ώς μέσ’ τά φυλλοκάρδια του, καλέ μου.

Τρεμοσαλέψαν τάνθια στά κλωνάργια του 
βόγγησαν σά νά πόνεσαν τά φύλλα 
κ*  ή ταραχή τους έφτασε ώς τή ρίζα του 
κι άπ’ τόν κορμό σά φίδι ή άνατριχίλα.

Μιά μουσική λές μέσα του καί χύθηκε 
κάθε κλαδάκι του έγινε κιθάρα
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πού τάννυσε τίς χόρδες της στό διάβα σου 
καί δυνατά τίς έψαυσε ή λαχτάρα.

Δεν είναι ψεμμα. Μέσ’ τοΰ δέντρου τά έγκατα 
απόψε σάν τυφώνας μπήκες, βγήκες, 
σημάδι τούτοι οί στίχοι καί τά φύλλα του 
πού σκόρπια χάμω φεύγοντας, άφήκες.

1931 PITA Ν. ΜΠΟΥΜΗ

ΑΠ ΤΟΝ «ΑΝΒΡΟΠΟ ΜΟΥ»

ΑΝΕΡΓΟΣ

Σέρνουμαι σάν ερπετό στά πεζοδρόμια τά φαρδειά τής 
πόλης μέ τόν βαρύ θόρυβο καί τήν σπάνια σιωπή. Είμαι δ άν
θρωπος πού καθημερινά ρωτώ τόν εαυτό του αν είχε ποτέ τήν 
παραμικρήν αξία γιά νά φτάση τώρα σ’ αύτά τά χάλια.

Τά μεγάλα βράδυα διαβάζω μεσ’ στήν άδεια κάμαρά μου 
γιά νά μήν άφίνω τό ανήσυχο—ίσως κι άρρωστο—μυαλό μου 
ν’ άκροβατή σέ σκέψεις δίχως τελειωμό, πού φέρνουν μόνο άπο- 
γοήτεψη ή αγανάκτηση.

Τή μέρα παίρνω άράδα-άράδα δλα τά γραφεία τής πιάτσας. 
’Έγινα αναιδέστατος τύπος. Μά δέ φταίω, νομίζω. Ώρες ώρες 
ή ΨυΧή μου σκεπάζεται άπό απελπισία, άλλες πάλι φορές μέ πιά
νει ένας δυνατός σαρκασμός γιά δ,τι βλέπω, τόσο ηδονικός πού 
νοιώθω νά μέ καταχτά κάτι σάν ευτυχία.

Αυτόν δλο τόν καιρό τής αναδουλειάς μου έχω διαβάσει τόν 
Κρίσνα, τόν Βούδδα, τόν Μωϋσσή, τόν Πυθαγόρα, τόν Έσδρα, 
τό Χριστό. Κι αναρωτιέμαι: Γιατί κανείς δέ μιλά γιά τήν 
περίπτωσή μου. . . "Υστερα πάλι ξαναρωτώ: Γιατί νά γράφουν 
τόσα πράμματα πού ποτέ δέν θά εφαρμοστούν επειδή είναι υ
περβολικά ωραία; ΤΗσαν μήπως λογοτέχνες μόνο καί φιλόσοφοι 
ή μεγάλοι άνθρωπισιές πού μίλησαν μόνο γιά νά φανούν με
γάλοι, λόγια σοφά μά ανεφάρμοστα;

Παράξενες ίσως σκέψεις , μά ορθές στή λογική ενός απελ
πισμένου πού ζητά στήριγμα.

’Άλλες φορές ευχαριστιέμαι νά σκέφτουμαι πώς θά γίνω 
μετά λίγα, μερικά, χρόνια ένας σκελετός κι αύτό μέ παρηγορεΐ 
τρομερά. Τότε ή πραγματικότητα τής ζωής αποσυντίθεται μεσ’ 
στήν ψυχή μου σ’ ατέλειωτα κομμάτια θλίψής. Κ η απελπισία 
μου γιγαντώνεται.

Κάποτε, στά γραφεία πού γυρνώ, δταν μέ διώχνουν λέγον- 
τάς μου—δπως γίνεται καθημερινά—πώς δέν έχουν δουλειά.

—Γιατί δέν έχετε; τούς ρωτώ μ’ αγριότητα. ’Έπρεπε νάχετε 
αφού υπάρχει ένας πού θέλει νά δουλέψη. Καί τότε νοιωθω μιαν 
αρρωστιάρικη χαρά πού μπορώ—επειδή είμαι κακομοίρης—νά 
βρίσω. . . ύστερα, συλλογιέμαι τό τί είπα καί μέ πιάνει τό γέ
λιο. Ζητώ νά μάθω γιατί τό είπα αύτό καί βρίσκω τήν δικαιο
λογία αύτή: Πώς εκείνη τήν ώρα πού τδλεγα σκεφτόμουνα οτι κ 
έγώ κι δ άντικρυνός μου συνομιλητής, θάμασταν μετά μερικά 
χρόνια δυο άνατριχιαστικοί σκελετοί, δμοιοι στα δικαιώματα και 
στήν τύχη. Κι’ αύτό μούδινε κείνη τή στιγμή θάρρος νά λέω δ,τι 

, ήθελα.
Σέ πολλά γραφεία πού πηγαίνω γιά δουλειά με δεχουνται 

μέ συμπόνοια κι ακαταδεξία. Μερικοί καλοί άνθρωποι μάλιστα 
μέ βάζουν καί νά καθήσω, μέ ρωτούν γιά τή ζωή μου, τήν οι
κογένεια μου, τό σπίτι μου κ’ ύστερα μέ συνοδεύουν ώς τήν 
σκάλα, θλιμμένοι πού δέν μπόρεσαν νά μέ βοηθήσουν, περίλυ
ποι τόσο, πού λές κ’ έφταιγαν αύτοί γιά τήν κατάντια μου. Τότε 
νοιώθω μιά ντροπή γιά μένα. Μοΰ χάνεται κι δ στερνός κόκ
κος εγωισμού κάί ζητάω έναν μπάγκο σ’ ενα πάρκο η μιά κα
ρέκλα σ’ ένα καφενείο γιά νά ρίξω τό βαρύτατο απ τον πονο 
κορμί μου.

Κ’ εκεί άναθυμάμαι δλη τήν ιστορία τής ανεργίας μου. Καί 
μιά υγρή ανατριχίλα τρέχει σ’ δλο μου τό κορμί. Στά μάτια μου 
ανεβαίνει τό παράπονο μεταφρασμένο σέ λίγες αλμυρές υγρές 
σταγόνες καί νοιώθω τήν άγανάχτηση νά δηλητηριάζη τό αίμα 
στις φλέβες μου , νά κυκλοφορή στις αρτηρίες μου , ν’ άγγίζη 
τά κόκκαλά μου, νά τά τρύπα φρικιαστικά καί νά ζητά νά φτάση 
τό μυαλό μου.

Τότε άφίνουμαι στήν απέραντη αδυναμία μου, ανίκανος ν 
άντισταθώ στις στραβοτιμονιές τής μοίρας. Ρουφώ το δηλητηριο
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τής αγανάκτησής μου, τό καταπίνω, φαρμακώνομαι άπ τόν πόνο 
και μουδιάζω στήν εγκατάλειψή μου.

Είμαι λοιπόν τόσο φριχτά μικρός ! ασήμαντος, τιποτένιος... 
τόσο ανίκανος ν άντιτάξω τή -θέλησή μου στήν κακοδαιμονία! 
Ισως. Γιατί αλλοιωτικα, θα τραβούσα αμέσως, τάιρα κι δλας, 

στο παληο γραφείο , θα καθόμουνα απρόσκλητος στήν παληά 
—αγαπημένη—θέση μου, θά διάταζα έναν καφέ—δπως έκανα 
τότε και θ αρχιζα νά δουλευω, να δουλεύω μπροστά στον έκπλη
κτο προϊστάμενό μου. Θά δούλευα πολύ.

Κι δταν έκανε νά μέ σταματήση, θά τοΰ φώναζα μεσ’ στ’ 
αυτιά, δυνατά.

- —Μή : ά'φισέ με. Θέλω νά δουλέψω, νά δουλέψω, άκοϋς;
Κι άν αυτός ήθελε να επιμένη άκόμα θά τοΰ άγρίευαέτσι: 
’Άσε με σού ’πα νά δουλέψω. Δέ θέλω λεφτά. ’Άσε με νά 

νοιώσω τήν λαχταρισμένη αύτή ηδονή πού νοιώθουν δλημερίς 
δλοι αυτοί πού δουλεύουν. ’Ίσως τότε τοΰ περνούσε καμμιά σκιά 
συμπόνοιας καί μετάνοιωνε γιά δ,τι μούχε κάνει. Μά όχι. ’Όχι! 
τί δύναμη μπορούσαν ναχαν αύτά τά λόγια μου, τά άδεια, στήν 
καταστεγνη ψυχή του. Οχι ! Είμαι τυφλωμένος άπ’ τήν απελπι
σία γιά νά κυνηγάω τέτοιες χίμαιρες.

Δέ θά νοιώσω πιά τήν ήδονή αύτή πού δικαιολογεί τήν 
ύπαρξή μας; τόν πυρετό τής δουλειάς.

ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ

Είναι η ευτυχία μου να σιωπώ. Είναι εκείνο, πού χωρίς νά 
τό ξέρω γιατί, μέ κάνει πιο συγκεντρωμένο στον εαυτό μου.

Κάθουμαι σέ μιά γωνιοΰλα τοΰ δωματίου μου , κι άκούω. 
Ομως δεν ακούω παρα σιωπή. Ολοι οί θόρυβοι, ό τριγμός ενός 

επίπλου, ένα χτύπημα έξω στήν πόρτα, στό δρόμο, μιά απομα
κρυσμένη περπατησιά, ό ήχος μιάς φωνής στον κήπο έξω πού 
παίζουν τα παιδια, γίνονται τοσο σιωπηλοί, πού φτάνουν ώς εμέ
να σαν κομμάτια σιωπής κι αυτοί. Κι όσο προσπαθώ ν’ άκούσω 
τόσο η σιωπΐ] γίνεται πιο βουβή κι απλώνεται γύρω σάν άϋλη 
βροχή. Ναί, βρέχει γύρω μου σιωπή. Καί ή βροχή τής σιωπής 

είναι τόσο απαλή κι άθόρυβη πού δλα άλλάζουν όψη , σχήματα. 
Τό φως γίνεται χλωμότερο, ή ατμόσφαιρα πιο άραιά, σχεδόν 
κενή, οί έξω ήχοι ανύπαρκτοι. Τά γύρω πραματα παίρνουν ενα 
πράο εξωτερικό, μιά μορφή θλιμμένη λες λιγάκι, παίρνουν κάτι 
άπ τόν άνθρώπινο πόνο καί τήν ελπίδα πού δέν ερχεται.

Τό δωμάτιο σιγά-σιγά πλημμυρίζει άπ’ τή σιωπή καί σε 
λίγο βουβαίνεται δλο.

Δέν άκούω πιά τίποτα. Ή ψυχή μου αφημένη στην ερημιά 
τοΰ εαυτού της άγκαλιάζει δλα καί τίποτα.

Κ’ οί ώρες περνούν μέ τήν απέραντη αύτή σιωπή, άργές, 
ράθυμες, γαλήνιες κι αύτές σάν κ’ έμενα, γιατί κανένας κτύπος 
ρολογιοΰ δέ μαρτυρά τό πέρασμα τους. Μεσ στή σιωπήν αυτή 
βρίσκω τότε τόν «άνθρωπο μου*  Βυθιζουμαι στον εαυτό μου, 
άφοσιώνουμαι στήν ύπαρξή μου και σκύβω στήν ψυχή μου, πε- 
ριμένωντας πολύ, πολύ. Τότε ξεπηδά το άλλο εγω μου, τό άγνω
στό μου στήν όψη μά συνειδητό πάντα μέσα μου , ο «άνθρω
πός*  μου. ’Έχει τή μορφή δύναμης δικιάς μου που τώρα πρω- 
τοφανερώνεται. Τόν νοιωθω να στεκη εξω απο μένα, λες αντί
κρυ μου, σά σκιά δίχως σχήμα. Μεσ στην αποκτήνωσή μου τον 
νοιώθω σάν εσωτερικό θεό μου, κ η σκετ|ιη πώς αντικρυζω εμε- 
να μ’ άλλη μορφή μ*  άποτρελλαίνει.

Ρωτώ : ποιος είσαι;
—’Εσύ! είναι ή βουβή απάντηση’ είναι δμως τόσο βουβή 

πού άμφιβάλλω μήπως παράκουσα.
Ξαναρωτάώ : Τί θέλεις ;
—’Εσένα, είναι ή άπάντηση πάλι, υπόκωφη, άλλόκοτη, λές 

καί βγάνει μέσα άπό τό σώμα του.
'Ο εαυτός μου δέν μπορεί ποτέ να γυρευη εμενα, σκεφτου- 

μαι. Καί κάνω νά χαμογελάσω για ν αποτιναξω τη φαντασία. 
'Όμως είναι τόσο πηχτή ή σιωπή στό δωμάτιο, πού δέν κατορ
θώνω παρά ένα μορφασμό.

Άραγε νά ύπερισχύη ή πραγματικότητα ; Νοιώθω άκόμα 
τόν «άνθρωπό» μου έξω μου. Κάνω νά ξαναμιλήσω. Μα τά λόγια 
μου, πού τριγυρνοΰν στή σκέψη μου, μέ φοβίζουν. Νομίζω πώς^ 
μέ τόν ήχο τους θά διώξουν τή σιωπή καί γι’ αύτό σιωπώ.

Ώ ! τί γαλήνη πού είναι ξεχυμένη γύρω !
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Τό ξεδίπλωμα του εαυτού μες στή σιωπή συνεχίζεται. Τώρα νοι
ώθω καθαρότερα πώς μεσ3 στό ανόητο χάος τής σιωπής βρίσκω 
σιγα-σιγα τον εαυτό μου... ’Επειδή είμαι τόσο ήρεμος καί τόσο 
δε σκεφτουμαι τίποτα, πού δέ δουλεύει ούτε μυαλό ούτε καρδιά.

Μιά εσωτερική εγκατάλειψη μέ πολιορκεί, βαρειά, πυκνή, 
μεγάλη. Καί μεσ3 στήν εγκατάλειψη αύτή τήν ψυχική μου μιά 
αύτόφανη πνευματική διαύγεια ανατέλλει τώρα φωτεινότατη, διαυ
γέστατη...

Εχω βρή τόν εαυτό μου μές στήν Σιωπή. Βρήκα τόν «άν
θρωπό» μου πού ό θόρυβος, ή έγνοια, δ κόσμος, ή ζωή δέν κά
νουν τίποτα άλλο παρα να μ3 άπομακρύνουν άπ3 αυτόν.

Η σιωπή είναι τό στοιχείο μου. Μά καί τό στοιχείο κάθε 
ανθρώπου mix. ΧΑΝΝουςης

SPLEEN

Μάρτυρες τής αγρυπνίας μου τ’ αστέρια. Κ’ έχουν μοιραστή 
Μ’ εμέ την πίκρα πού κρατάει τά μάτια στυλωμένα.
Μ’ απόψε μήν άντέχοντας, μέσα στά νέφη έχουν κρυφτή 
Γιατί είν’ απέραντος ό πόνος μου γιά σένα.

Πιο μαύρη κι απ τόν ουρανο τής νύχτας, ή έρημη καρδιά 
Πού τόσο μάταια πρόσμενε νά τήν παρηγορήσης.
Μά έσύ κΓ άπ’ τον παράδεισο τοΰ ονείρου μου θά άργήσης 
Κι ανώφελα τόν ϊσκιό της θ’ άπλώνη ή καρυδιά.

Μές στήν αβεβαιότητα τής νύχτας μοναχός,
—Σά δέντρο πού ξεχάστηκε στήν άπλα τής έρήμου,— 
Δέ θά μέ συντροφεύουνε μήτε τής θάλασσας ό αχός, 
Ούτε τ’ αγέρι πού ώς προχτές τραγούδαε στήν αυλή μου.

Μα θά προσμένω, όσος κι άν είναι ό πόνος πού πονώ*  
Αύριο—τό ξέρω,—θά ν’ ή αύγή μαυροντυμένη, 
Καί πρεπει να θαμπώσουνε τα ματια μου απ’ τόν κεραυνό 
Τής μπόρας, πού ετοιμάζεται αγριεμένη.

(1-7-32) ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άπ co σημερινό τεύχος Αρχίζει ή δημοσίευση τών Απαντήσεων πού 
λάβαμε ώς τώρα στήν έρευνα γύρω Από τή θέση τής κριτικής στήν 'Ελλάδα.

Θα έπακολουθήση σέ έπόμενα φύλλα ή δημοσίευση καί τών Απαντήσεων 
πού θά ληφθοΰν έν τφ μεταξύ. "Οσοι Ισαμε σήμερα δέν πρόφτασαν νά μας 
στείλουν τΙς Απαντήσεις των μπορούν νά τις στείλουν. Ή έρώτηση έγινε γενι
κή γιά νά μπορή έλεύθβρα ό καθένας νά έξετάση τό θέμα άπό δποια πλευρά 

θέλει :

‘Ο κ. ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ

Ευχαριστώ πολύ τις «Μακεδονικές Ήμερες» πού δίνουν τήν 
αφορμή γιά νά πώ μερικά πράγματα επάνω σ’ αύτό τό ζήτημα, 
κ’ επειδή αυτά δέν είναι λίγα, παρακαλώ συγχρόνως νά μοΰ άφή- 
σουν γιά πρώτη φορά, δλον τόν τόπο πού θά χρειασθή.

Πρώτα-πρώτα, λέγοντας κριτική, φυσικά,εννοείτε τή βιβλιο- 
ηρισία καί. τή θεατρική κριακή. Πολύ τις πηγαίνει βέβαια τόσο 
σοβαρό όνομα. Μά έγώ θά προτιμούσα πάντα,στά ζητήματα αυτά, 
ν’ άκοιβολογή κάνεις όσο γίνεται περισσότερο. Μοΰ επιτρέπεται 
λοιπόν νά τροποποιήσω τό ερώτημά Σας;

—Ποιά είναι λοιπόν ή θέση τής βιβλιοκρισίας στην Ελλαδα;
Σάς τό λέω : ή θέση τοΰ παρεξηγημενού.
Ή έργασία μου κοντά ή μέσα σέ διάφορα αθηναϊκά φιλο

λογικά φύλλα, ή γνωριμία μου μέ τά πρόσωπα, ή ίδια μου ή 
φιλολογική υπόσταση, τοΰτο μαρτυρούν: πώς όχι κάν δέν υπάρχει 
στον τόπον μας Κριτική, αλλά πώς δέν υπάρχει ούτε συστηματι
κή, συνειδητή, μεθοδική, φιλόδοξη τέλος πάντων βιβλιοκρισία.

’Απορώ, όταν διαβάζω ή ακούω νά θυμώνουν μέ τούς 
«κριτικούς» Είναι -ταχα- οι κριτικοί αυστηροί, είναι όμως και 
μεροληπτικοί, είναι απρόσεχτοι είναι δμως καί λεπτολόγοι, είναι 
απληροφόρητοι είναι δμως καί απαιτητικοί κατά τήν τελευταία 
ευρωπαϊκή μόδα, καί δλα αυτά καί άλλα πολλά λέγονται καί γρά
φονται εναντίον τών « κριτικών.» Μα τίποτε απ αυτα. KqltlhoI 
όέν υπάρχουν. Κανείς δέ Θέλει νά είναι κριτικός. Ή πλάνη 
δτι νέοι στείροι τρέπονται τάχα εκούσια προς την κριτική για να
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εκδικηθούν καί άπό μίσος προς τούς γονιμωτέρους, είναι καιρός 
νά διαλυθή. Οί συγγραφείς καί οί ποιηται δημιουργούν τούς 
κριτικούς. Απαιτούν τούς κριτικούς. Ξέρω άπό πείρα προσωπι
κή, καί για θερισμένους λόγους αρκετά πικρή, πώς γράφεται ή 
κριτική σ’ ένα ή δυό άπό τά σοβαρώτερα φιλολογικά περιοδικά 
των ’Αθηνών: τούς κυνηγούμε τούς κριτικούς στό γραφείο τους, 
στήν εφημερίδα που εργάζονται, στο σπίτι τους, στό καφφενεϊο 
δπου συχνάζουν' ήμεϊς άπ’ ευθείας, μέ άλλα πρόσωπα, μέ υπο
μνηστικά, μέ γράμματα κυνηγούμε τούς κριτικούς γιά νά γρά
ψουν εκείνες τις ολίγες γραμμές , πού , τώρα τελευταία , βλέπω 
δτι γίνονται κιόλας κοινές γιά πολλούς ποιητάς συγχρόνως...

Εις τα χρόνια της φιλολογικής μου ζωής, μόνον αυτό τό 
παράδειγμα έχω συναντήσει. Πώς έχει επικρατήσει ή ιδέα τοΰ 
φιλοδόξου κριτικού, πού βιάζεται ν’ άρπάξη τό βιβλίο, βιάζεται 
να το διαβαση, βιάζεται να το κρινη καί νά τό «χτυπήση»; είναι 
πράγμα μυστηριώδες!—Προσθέτω καί τό καθαυτό δικό μου πα
ράδειγμα: πώς έγινα εγω και «θειοροΰμαι» κριτικός;Λοιπόν, είμαι 
τό πλάσμα τού ποιητοϋ, τό πλάσμα τοΰ συγγραφέως! Μέτριο στά 
δάχτυλά τα έργα που μοΰ έγεννησαν αυθόρμητα κριτικές σκέψεις 
καί τήν άπόλυτην επιθυμία νά τις έκφράσω. Γιά τά λοιπά, έγρα
ψα γιατί έπρεπε νά γίνη λόγος γιατί μοΰ τό ζήτησαν, γιατί τό 
ύποσχέθηκα.

Ή κριτική, δηλαδή ή βιβλιοκρισία, είναι, συνήθως, κακή 
καί άδικη, λέγουν συχνά οί δημιουργοί. Διόλου άπίθανο, μά 
και διολου παράξενο να εκδικήται καί ή κρικική εκείνους πού τήν 
βασανίζουν... ’Άς παύσουν, άλλως τε νά τή ζητούν οί δημιουργοί, 
και το πράγμα εύκολα διορθώνεται... Νομίζω πώς δέν είναι 
σωστό ν απαιτή κανείς κριτική, άλλά συγχρόνως καί τελεία κρι
τική, και, συχνά, στό σημείο τούτο ή τελειότης συμπίπτει μέ τήν 
επιείκεια...

Τό χειρότερο είναι αυτό άκόμη: δτι αί συγγραφείς δέ 
θέλουν, άρνοΰνται μαλιστα ολως διολου, νά δημιουργηθή αυτή 
ή σωστή, ή άξιόπρεπη, ή συστηματική κριτική παράδοση ολό
γυρά μας. Καί ιδού πώς. ’Ανέλαβα κάποτε αυτό τό πράγμα νά τό 
κάμω έγώ. Έγραψα σέ συγγραφείς, πού μοΰ έστειλαν τις ημέρες 
εκείνες τά βιβλία τους λέγοντάς τους δτι άποφάσισα νά είδικευθώ 

στην κριτική. Νά κρίνω δτι δήποτε βιβλίο λαβαίνω, και άπό τ’ 
άλλα κάθε άξιόλογο. Έζήτησα δμως νά πληρώνωμαι γι’ αύτά, 
άπό πού άλλου άπό τούς ίδιους τούς συγγραφείς, άπο 200 δρχ. 
π.χ. γιά κάθε βιβλίο,-ώστε νά ήμπορέσω ν’ άφήσω κάθε άλλην 
εργασία, βιοποριστική, καί ν’ άφοσιωθώ σ’ αύτή. Έσκέφθηκα: 
ένα βιβλίο στοιχίζει 4 χιλιάδες, 5 χιλιάδες, 20 χιλιάδες, τί είναι 
άκόμα 200 ή 300 ή 000 δραχμές γιά νά γραφή μιά καλή, ευ
συνείδητη,μιά εξ επαγγέλματος κριτική; Μια απλούστατη κριτική 
φορολογία. Είναι άπερίγραπτο δμως τό πώς έχαρακτηρίσθηκε ή 
πρότασή μου. ’Αλεξανδρινός λογιος εγραψε λιβελλο σ εφημερί
δα τοΰ τόπου του, περιοδικό πρωτοποριακό τών ’Αθηνών έγρα
ψε δεύτερο, σεβαστός μου ’Ακαδημαϊκός πού μοΰ είχε έμπιστευ- 
θή τήν επιμέλεια περιοδικού, έσκεπτόταν αν έπρεπε νά έξακολου- 
θή νά μέ κρατήση έκεϊ, ύστερ’ άπο το θόρυβο, και τέλος σεβα
στό μου, μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου της «Ένωσεως Λο
γοτεχνών» έπρότεινε τή διαγραφή μου...

Ό άναγνώστης ας βγάλη τά συμπεράσματά του. Άλλ’ έγώ 
θά τόν βοηθήσω μέ τό εξής ΐδικό μου : 'Π κριτική δέν είναι 
έμπνευσης. Είναι χρέος. Ή κριτική άναγκάζει. Ή κριτική βιά
ζεται. Δέν ήμπορεϊ λοιπόν ποτέ νά τήν έπιθυμήση κανείς.'Ώστε, 
αύτό τό άνεπιθύμητο κακό θά γίνεται πάντα ερασιτεχνικά. Αλλ 
άν ό ερασιτεχνισμός δέν φαίνεται σ’ ένα ποίημα, πού ήμπορεϊ νά 
γίνη σ’ ένα χρόνο, φαίνεται δμως σέ ένα κριτικό άρθρο,πού πρέ
πει νά γίνη σέ δύο ήμερες. Με δυο λόγια, η κριτική είναι επάγ
γελμά. :

’Επάγγελμα είναι καί στην Ελλαδα η θέση,- η φυσική θέση 
τής κριτικής, καί τότε μονο θα πέραση απο τα ταπεινα σύνορα 
τής βιβλιοκρισίας σέ κάτι άξιοπρεπέστερο. "Εως τότε- έως πότε; 
ή θέση της, ή μοιραία, θά είναι ή θέση τοΰ παρεξηγημένου.

Ό κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΖ

Θά προσκολληθώ στενά στό «γράμμα», δπως λένε οί νο
μικοί, τοΰ ερωτήματος σας καί θ’ άπαντησω γα τή θέση της 
κριτικής, κι’ ό'χι τών κριτικών, στήν Ελλάδα. Θ άποφύγω έτσι 
τήν παγίδα νά κάνω κριτική τών κριτικών. Θά κάνω όμως κρι
τική τής κριτικής. Καί θάναι, τέλος, δικαιοσύνη. . .
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Ξεχωρίζω σέ δυο κατηγορίες τήν κριτική: Τήν κατώτερη, 
τήν τεχνολογική, νά πή κανείς, κριτική, εκείνη πού αναλύει τό 
έργο τέχνης μέ τό μικροσκόπιο τοϋ ειδικού τεχνοκρίτη κι άνα- 
ζητάει σφάλματα, προτερήματα και ... επιδράσεις. Και τήν άλλη, 
τήν ανώτερη, τήν γραμματολογική κριτική, πού προχωρεί σέ με
γάλες γραμμές, συγκρίνει στο πλαίσιο τής φιλολογικής ιστορίας, 
άναζητάει τις κατευθύνσεις τών ιδεών και τών αισθητικών με
θόδων, ολοκληρώνει τά γινόμενα τών εποχών καί τέλος συνειδη
τοποιεί καί κατευθύνει.

Δέ θάπρεπε νά ύποτεθή ωστόσο πώς οί δυο αυτές δια
κρίσεις είναι καί δυο ξεχωριστά είδη ή δυο «σχολές» τής κρι
τικής. Τουναντίον, τις απομονώνω σά συστατικά τής μίας, τής 
αληθινής. Τό κακό είνε πώς εμφανίζονται τις περισσότερες φορές 
ξέχωρες καί φυσικά, συχνότερα άπό τή δεύτερη, ή πρώτη. Ή κα
τώτερη αυτή κριτική είνε ή κριτική τής ρουτίνας, ή κάποτε ευ
συνείδητη μά συχνότερα έπιπόλαιη, ή ερασιτεχνική κριτική τοΰ 
άνθρσιπου πού είνε λίγο λόγιος, φανερά ήμιμαθής καί άσφαλτα 
αποτυχημένος. Είνε ή κριτική—καταφύγιο γιά τό δήθεν κριτικό 
κ’ ή κριτική—μάστιγα γιά τόν καλλιτέχνη.

’Επιμένω στον χαρακτηρισμό γιά «ερασιτεχνικής» τής κρι
τικής αυτής επειδή συχνά τονίζεται πώς στήν Ελλάδα δέ μπορεί 
νά ύπάρξη ή κριτική σάν επάγγελμα. Είνε γνωστό άλλωστε πώς 
έδώ ούτε ή δημιουργική τέχνη μπορεί νά σταθή απόλυτα σάν 
επάγγελμα, κι δταν στέκεται εξαχρειώνει τόν καλλιτέχνη. “Ενας 
κριτικός γαλλικής εφημερίδας λαμβάνει δέκα τόμους τών τριακο- 
σίων σελίδων τή βδομάδα καί, βέβαια, δέν τούς διαβάζει μέν 
δλους, όσους δμως διαβάζει τουλάχιστον τούς . . . διαβάζει. Καί 
μάλιστα περισσότερο άπό μιά φορά, γιά νά γράψη. ’Εδώ, δπου 
τά βιβλία σπάνια ξεπερνούν τις εκατό σελίδες, ώρισμένοι κριτι
κοί ύπερηφανεύονται πώς τά κρίνουν άπό τις δέκα πρώτες. ’Έχου
με όλους τούς λόγους νά τούς πιστεύψουμε. . . ’Άλλωστε, άλλοι, 
πού είνε καί έξ επαγγέλματος κριτικοί δέν τά διαβάζουν κάν κι 
άπαξιούν νά κάνουν μνεία έστω καί γιά νά τά βρίσουν.

. . . Δέν είνε καθόλου βαρύς, σίγουρα, δ χαρακτηρισμός μιας 
τέτοιας κριτικής ώς ερασιτεχνικής.

Θά ήθελα νά κάνω, γιά νά είμαι άπόλυτα δίκαιος, καί σέ 

τύπο παρέκβασης, ώρισμένες εξαιρέσεις. Τις αποφεύγω γιά νά 
μήν άναφερθώ σέ πρόσωπα. ’Άλλωστε δέν έχω τίποτα νά προσ
θέσω στά γενικώς γνωστά. Μέ συγκινοΰν περισσότερο πολλά 
παραδείγματα χονδροειδών άλλά ευσυνείδητων σφαλμάτων. Όταν 
ένας συγγραφέας πάρει στά χέρια του νά διαβάση ένα άρθρο 
κριτικού του, θά κάνει άθέλητα κ’ ενδόμυχα μιά κριτική αυτής 
τής κριτικής. ’Άν είνε ειλικρινής καί θαρραλέος, θ’ άναγνωρίση 
δσα κ’ έγώ λέω παραπάνω καί θά συγχωρήση. Τό μόνο κακό 
είνε πώς κανείς δέ θά πληροφορηθή τήν μακροθυμία του αυτή...

Κ’έρχομαι στήν κριτική τήν άνώτερη, τήν «κατευθυντήρια», 
πού περισσότερο μ’ ενδιαφέρει :

'II νεοελληνική λογοτεχνία, δημιούργημα μόλις εκατό χρό
νων, είχε τήν άτυχία ν’ άναπτυχθή στο μεταίχμιο δύο εποχών 
βασικά άντίθετων, εποχών πού χωρίζουν καθαυτό δυο κόσμους. 
Ξεκινώντας άπό τή μακάρια αδράνεια τής προπολεμικής περιό
δου, είχαν φυτρώσει ήμερα στο έδαφος ενός τόπου μικρού, άσή- 
μαντα ήρεμου καί στερημένου άπό βαθειά προβλήματα, σοβαρές 
επιδιώξεις καί συγκλονιστικές άνησυχίες. Τά μόνα όνειρα τοΰ 
λαού αυτού, μορφής εθνικιστικής, είχαν περιβληθεΐ τή γοητευ
τική άπιθανότητα τοϋ θρύλου καί τόσο πολύ ώστε, δταν γιά μιά 
στιγμή κινδύνεψαν νά πραγματοποιηθούν,δ αναιμικός καί υπνα
λέος οργανισμός του ταράχτηκε, λιποψύχησε καί πελάγωσε άπό 
ίλιγγο. Ό ιστορικός διχασμός του τής εποχής εκείνης δέν είνε 
ένδειξη δυναμικότητας ζωτικής άλλά απόρροια εφηβικής άδυνα- 
μίας, δπως δ παθολογικός διχασμός τής προσωπικότητας σέ κρά
σεις αναιμικές. 'Η παράδοση, εννοώ ή λογοτεχνική, πού άρχιζε 
μόλις ν’ άναπτύσσεται στήν άτμόσφαιρα εκείνη τής ήρεμης καί 
ήττόπαθης μελαγχολίας, τή στενόκαρδα ποιητική, ή ηθογραφι
κή, δπως κοινά τήν ονομάζουν, γκρεμίστηκε μέ τούς κρότους τών 
ευρωπαϊκών τηλεβόλων. Ξαφνικά, στον δρίζοντα τής Δύσης πού 
πάντα, έστω κι άμυδρά, μάς έφώτιζε , άναψαν φωτιές μεγάλες. 
Έσαρώθηκε ή φουστανέλλα άπό τά χωριά καί τά ρόδινα άκρο- 
γιάλια γέμισαν... υποβρύχια ! Κάτι χειρότερο : Ό χτεσινός γρα
φικός αγρότης τού ηθογραφικού διηγήματος, έγύριζε άπό τό μέ
τωπο ανάπηρος, μέ κλονισμένες τις πεποιθήσεις του, κατεστραμ
μένο τό ηθικό κι άβυσσαλέα χάσματα στήν ψυχή του. Άνα- 
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κάλυπτε τέλος κι αυτός πώς είχε μιά "ψυχή ...
Φυσικό ήταν ύστερ’ άπ’ αυτό, ή νεώτερη λογοτεχνία μας, 

ή εντελώς πρόσφατη, νά στραφή πρός ξένες πηγές γιά ν’ άντλη
ση δυνάμεις όδηγήτρες. . . Ή κριτική έσημείωσε τις επιδράσεις 
αυτές και τις έκάκισε. 'Η άλήθεια εΐνε πώς ή επιρροή τών ξέ
νων λογοτεχνιών, καί ιδίως τών βορεινών, έστάθηκε άποφασι- 
στική γιατί έπλάτυνε τούς ορίζοντες μας, μά καί τυραννική γιατί 
έδέσμεψε τήν πρωτοβουλία μας. Κάποια «σχολή» κριτική ντόπια, 
πού δοκίμασε νά δογματίση τις σωβινιοτικές άρχές της, εδώ καί 
μερικά χρόνια, σαρώθηκε οΐκτρά άπό τή φορά τών γεγονότων. 
’Αντί νά κατευθύνη, καθότς φιλοδοξούσε, βρέθηκε προσπερασμένη 
άπό τήν εποχή. 'Ο έπιμιθέας της έδιάλεξε τελικά τόν πονηρό 
ρόλο τής σιωπής γιά νά εξασφάλιση τήν ύποχιήρησή του. Στό 
στίβο άπόμειναν λίγες συνειδήσεις καί πολύς ερασιτεχνισμός.

Τήν αποστολή δμως αυτή, τής δημιουργίας νεοελληνικήτ λο
γοτεχνικής παράδοσης, θά κληθούν αύριο οί συγγραφείς τών νεω- 
τέρων γενεών νά φέρουν σέ πέρας. Καί πάνω σέ βάσεις και
νούργιες, συγχρονισμένες. Χωρίς τή βοήθεια όδηγήτρας κριτικής, 
θ’ άναλάβουν τήν πολλαπλή φροντίδα: νά συνειδητοποιήσουν τήν 
ντόπια ψυχή, νά περισυλλέξουν καί νά συγκροτήσουν τά γνήσια 
καί γερά της στοιχεία, καί νά τήν κατευθύνουν, τέλος, πρός τούς 
ορίζοντες τής εποχής. Ή κριτική θά τούς ακολουθήσει, δέ θά 
προπορευτή. Πολύ τό φοβάμαι πώς ή στιγμή έχει οριστικά χαθή 
γι’ αυτήν. Προσπεράστηκε, elle a pe’du le pas, καθώς θαλεγαν 
εύγλωττα οί Γάλλοι . . .

'Ο κ. Λ. ΠΗΝΊΑΤΟΓΛΟΥ

’Άν δώσουμε στή λέξη κριτική μιάν έννοια transcendante, 
δπως, φαντάζομαι δτι θάταν σωστό νά γίνη, ή ερώτησή σας δέ 
θάπρεπε νά διατυπωθή έτσι, γιατί υπονοεί τήν ύπαρξη κάποιας 
νεοελληνικής κριτικής, καλής ή κακής, άδιάφορο. Κατά τή γνώμη 
μου, τό δλο πρόβλημα πού τόσο θαρρετά άνέλαβαν οι «Μακε
δονικές Ήμερες» νά ερευνήσουν, πρέπει νά στηριχτή στήν πα
ρακάτω βασική ερώτηση «υπάρχει στήν Ελλάδα κριτική ή όχι;»

Ή ανώτερη αυτή έννοια τής λέξης «κριτική» έχει εντελώς 
παραγνωρισθή στό Ρωμαίϊκο — δπως δυστυχώς καί τόσα άλλα 
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πράγματα . . . Γιατί, στ’ αλήθεια, τί εΐναι γιά τό Ρωμηό καλα
μαρά μιά κριτική ; Τίποτα άλλο παρά μιά στήλη γραμμένη δπως 
—δπως, μέ ξεκάρφωτους διθυράμβους δταν θέλη νά εΐναι ευ
νοϊκή, μέ καπηλικές βρισιές δταν θά εΐναι δυσμενής, καί μέ απέ
ραντες αοριστολογίες δταν ό «κριτικός» θέλη νά σεβασθή κάποιο 
τερατούργημα ανθρώπου άπό τον όποιον έχει νά περιμένη κάτι.

Ό λόγος τής ύπάρξεως τής κριτικής δέν εΐναι νά βαθμο- 
λογήση ένα έργο, νά τοΰ δώση «άριστα» ή «κακώς», γιατί κανένα 
δίπλωμα δέν υπάρχει πού νά δίνη στον κριτικό τό κύρος πού 
έχει ό δάσκαλος λέγοντας: «μακρά προ βραχείας περισπάται» ή 
«τό τετράγωνον τής ύποτεινούσης ΐσοΰται πρός τό άθροισμα τών 
τετραγώνων τών πλευρών».

Ή κριτική εΐναι μιά άνάλυση, αλλά καί μιά σύνθεση. Ή 
δουλειά τοΰ κριτικού εΐναι νά άναλύση ένα έργο, νά ξεδιαλύνη 
τά στοιχεία εκείνα πού έχουν υπόσταση δική τους, νά τά τοπο
θέτηση τό καθένα σιό πλαίσιό του, νά ρίξη τή δέσμη φωτός πού 
χρειάζεται γιά νά παρουσιασθοϋν άνάγλυφες οί λεπτομέρειες πού 
περιέχουν τόσο βαθύ νόημα, νά έρμηνεύση τις παραλλαγές καί 
τις άποχρώσεις πούδωσε, σχεδόν πάντοτε χωρίς νά τό ξέρη , ό 
τεχνίτης στό έργο του, καί άκόμα—αν αύτό ίσως φανή παράξενο, 
δέν εΐναι δμως καί λιγώτερο ούσιώδικο — νά καθορίση μέχρι 
ποιου σημείου επεμβαίνει ή συνειδητή προσωπικότητα τοΰ συγ
γραφέα καί «άπό πού άρχίζει τό πεδίο στό όποιο επιδρούν οί 
άγνωστες δυνάμεις τοΰ υποσυνείδητου».

Τό βασικό προσόν τοϋ κριτικού γι’ αύτό τό στάδιο τής κρι
τικής προσπάθειας, εΐναι βέβαια ή οξυδέρκεια μέ άπαραίτητο συ
νοδό τή μόρφωση, ή γιά νά μεταχειρισθώ μιά πολύ παραστατική 
φράση τ<Λ5 φίλου μου Σ. Ξεφλούδα, τήν ύπαρξη ενός διανοητι
κού subslrat.

Ή δεύτερη πλευρά άνάγεται στή σύνθεση. 'Ύστερα άπό τήν 
προκαταρκτική, νά πούμε, άναλυτική εργασία, ό κριτικός πρέπει 
νά ολοκλήρωσή τά συμπεράσματα .του , νά συναρμολογήση τά 
διάφορα άσύνδετα στοιχεία καί νά τά στήση σ’ ένα οικοδόμημα 
ανεξάρτητο. Εΐναι ή δημιουργική πλευρά τής κριτικής, πού άπαι- 
τεϊ πάλι, τήν ύπαρξη τοΰ διανοητικού υπεδάφους σέ συνδυασμό 
μέ τις δημιουργικές ικανότητες πού δέ μπορούν νά δρισθοΰν.
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Άπό τή μικρή ανάλυση ποΰ επιχειρήσαμε γιά το έργο τοΰ 
κριτικού, βλέπουμε δτι γιά νά ΰπάρξη κριτική, πρέπει οι άνθρω
ποι ποΰ ασχολούνται μ’ αυτή, έκτος άπό τήν οξυδέρκεια καί τή 
δημιουργική ικανότητα, νά έχουν καί μόρφωση. Κ εδώ είναι 
πού τά πράγματα σκοντάφτουν. Γιατι στό μακάριο αυτό τόπο, 
κ’ ή μόρφωση έχει παρεξηγηθή. Τό νά έχης διαβάσει πέντε 
δέκα ξένα βιβλία, τό νά ξέρης δυο γαλλικά τοΰ σαλονιού (στά 
παλιά χρόνια λέγαν de cuisine ), τό νάχης κάνη ένα φεγγάρι 
στή Γερμανία μαθητής σπουδαίου σκηνοθέτη , η νάχης αλλάξει 
δυο κουβέντες γιά τόν καιρό μέ τά μέλη τοΰ cartel des quatre, 
δλα αυτά δέν είναι συστατικά στοιχεία τοΰ διανοούμενου καί πολύ 
περισσότερο τοΰ κριτικού.

Τό νά μιλάς γιά «αιθερόλαμνες γαλερες στό θάμπος τοΰ ο- 
νειρώδικου σκιόφωτου» τό νά λές δτι θαγραφες σπουδαία διη
γήματα άν εΰρισκες θέματα κ’ επειδή δε βρίσκεις θέματα νά 
γίνεσαι κριτικός, ή νά διακηρυττης οτι η νεοελληνική ποίηση 
θεματογραφεΐ γιατί δέ μπόρεσε νά παρουσιάση ένα Claudel όλες 
αυτές οι σοβαροφανείς αρλούμπες προδίνουν μιάν αγραμματο
σύνη χίλιες φορές χειρότερη άπ’τόν αναλφαβητισμό τών γυμνα
σιοπαίδων. Κι’ άκόμα τό νά κορδώνεσαι «γιατί ανακάλυψες τό 
άγγλικό μυθιστόρημα» είναι μιά χωριατιά καί μια αναίδεια που 
κάθε άλλο παρά συμβιβάζεται μέ τή σεμνότητα τοΰ άληθινά μορ
φωμένου ανθρώπου.

Περιττό νά ειπωθή δτι κριτική δέ μπορεί νά νοηθή χωρίς 
κάποιες προϋποθέσεις ποΰ στήν Ευρώπη ούτε καν άναφέρονται, 
τόσο είναι αυτονόητες, μά ποΰ στήν Ελλαδα θεωρούνται εξαι
ρετικές: διανοητική τιμιότητα, αποφυγή τής συμβιβαστικότητας, 
καμμιά επέμβαση τών μικροφιλοδοξιών, τοΰ «δόσε μου για να 
σοΰ δώσω» κ. τ. λ.

Κριτική δέ μπορεί νά ΰπάρξη σ’ έναν τόπο άμόρφωτο καί 
πενταρολόγο.

Κριτική θά πή πολιτισμός.
Γι’ αυτό στήν Ελλάδα δέν υπάρχει Κριτική ..

■Ο κ. ΝΤΟΛΗΣ ΝΙΚΒΑΣ
Νά πραγματικά ένα περίεργο κ’ ενδιαφέρον ερώτημα πού 

αναμφισβήτητα βάζει σέ στοχασμό δποιον θελήση νά άπαντήση.

Η λέξη κριτική, έχει τόσο πολύ παρανοηθή στον τόπο μας πού 
μα τήν αλήθεια είναι άπορίας άξιον άν μπορή νά δνομαστή στά 
σοβαρα «κριτική» αυτό τό προχειρογράφημα ποΰ παρατηρεΐται. 
Καί φυσικά δταν φεύγη κανείς άπό μιά τέτοια βάση διερωτάται, 
καί πολύ δίκαια, ποιά μπορεί νάναι ή «θέση» μιάς ανύπαρκτης 
καταστασεως. Γιατί γιά μιά τέτοιαν ανύπαρκτη κατάσταση, επι
τρέψτε μου νά θεωρήσω τίς απόπειρες πρός συγγραφήν κριτικών 
πού εμφανίζεται στά ελληνικά γράμματα.

Κριτική δέ θά πή οΰ'τε διθύραμβος, ούτε λίβελλος. Ή πραγ
ματική κριτική είναι ισοδύναμη τής δημιουργίας, καί ένας, «συνει
δητός» κριτικός άξίζει ίσα, ίσως καί περισσότερο άπό έναν δη
μιουργό. Στον ευλογημένο δμως τόπο μας, στον τόπον αυτόν 
που ανθεί ή πορτοκαλλέα, « καί ποΰ βασιλεύει ή παρανόησις » 
κριτική σημαίνει ή ένα επαινετικό σημείωμα,—άν καί έφ’ δσον 
κριτής καί κρινόμενος είναι φίλος—ή ένα λιβελλογράφημα—άν 
και έφ οσον κριτής καί κρινόμενος βρίσκονται στά μαχαίρια.Κα- 
ταλαβαινετε λοιπόν πώς μέ τέτοιες προϋποθέσεις, είναι αστείο 
να φαντασθή κανείς τήν ύπαρξη «κριτικής»,καί πιό πολύ, νά θε
λήση νά έρευνήση καί νά ένδιαφερθή γιά τήν «θέση» της.

Θά άναρωτηθή βέβαια δ καθένας, αυτό πού παρατηρεΐται 
είναι άπόρροια μιάς συνειδητής καταστάσεως ή άποτέλεσμα στοι
χειώδους άμορφωσύνης ; Κ’ έδώ επιτρέψτε μου νά παραδεχτώ τή 
δεύτερην έκδοχή. Οί περισσότεροι άπ’ αυτούς ποΰ γράφουν κρι
τική καί έπαγγέλονται τούς κριτικούς, είναι δυστυχώς τόσο άμόρ- 
φωτοι πού κι’ άν ά<κόμα ξεκλέψουν έδώ καί κεΐ λίγες σκόρπιες 
ιδέες, δέν κατορθώνουν νά τίς ταξινομήσουν μέσα στό μυαλό τους, 
και στην πρώτη ευκαιρία πού θά έπιχειρήσουν νά ξανοιχτούν 
σέ θέματα καί σε έρευνες λίγο ανώτερες άπό τό «είναι καλογραμ
μένο τό βιβλίο» ή «είναι άσύντακτο τό διήγημα» τά θαλασσώ
νουν κατά εναν τροπο ποΰ φέρνει άσυναίσθητα σ’αύτοΰς πού έχουν 
τήν υπομονήν καί τήν έγκαρτέρηση καί τις διαβτίζουν τό μει
δίαμα.

Τό χρίσμα τοΰ κριτικού βρίσκεται στον τόπο μας στήν διά
θεση τού πρώτου τυχόντος πού «έλέω Θεού» γνωρίζει γραφή καί 
άνάγνωση καί κατά μία διαβολική συγκυρία έτυχε νά έχη στήν 
διάθεσή του μιά στήλη ενός έντύπου. Καί φυσικά έφ’ δσον ή 
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κατάσταση αυτή εξακολουθεί νά ύφίσταται, δέν μπορεί ασφαλώς 
νά γίνη σοβαρά λόγος καί συζήτηση γιά τήν ύπαρξη «κριτικής», 
«κριτικών» καί άκόμα περισσότερο γιά τήν «θέση» τής κριτικής...

Ό κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

'Η σημερινή θέση τής Κριτικής στήν Ελλάδα εινε ένα 
θέμα τό όποιο δέν εινε δυνατό καί δέν πρέπει νά έξετασθή μο- 
νομερώς.

'Η κριτική, εινε μιά εκδήλωση πού συνδέεται αναπόσπαστα 
μέ τήν δλη πνευματική κατάσταση κάθε τόπου.

Δέ μπορούμε λοιπόν νά εξετάσουμε μονόπλευρα τό σπου
δαίο τούτο ζήτημα καί νά άπονείμουμε εύ'κολα τόν έπαινο ή 
τίς ευθύνες. ’Εκείνοι πού πιθανό νά κάνουν αύτό τό πράμα 
—άπό καλή πίστη— δέ θά μ.πορέσουν νά πλησιάσουν τήν αλή
θεια καί νά μάς δώσουν τήν ακριβή κρίση, σήμερα μάλιστα πού 
ζοΰμε σέ μιά κοσμογονική, εποχή, σέ μιαν εποχή πού ένα ολόκλη
ρο κοινωνικό σύστημα, ένας πολιτισμός συνδεδεμένος μέ τήν 
άρχουσα τάξη, έχρεωκόπησε αληθινά, ξέπεσε στή συνείδησή μας 
καί καταρρέει έτσι πού μάς συγκλονίζουν οι γδούποι του. ’Έπειτα 
στά εκατό χρόνια τής λεύτερης’Εθνικής διαβιώσεως μας,οί πνευ
ματικές μας εκδηλώσεις δέ μπόρεσαν νά αναπτυχθούν δσο θά 
έπρεπε καί νά αποκρυσταλλωθούν σέ μορφές ωριμότητας.

Νά γιατί πιστεύω, πώς μιλώντας, κανείς γιά τή σημερινή 
θέση τής Κριτικής στον τόπο μας μονόπλευρα, θάφτανε σέ συμπε
ράσματα καί σέ σκέψες πού δέν θά στηριζόντουσαν σέ δίκαιη βάση.

Έκτος άν πρόκειται νά άραδιάσουμε προσωπικές μας εντυ
πώσεις πού δέ θάναι βέβαια κι αντικειμενική αυστηρά εξέταση 
τού δλου ζητήματος.

•Ο κ. ΔΗΜ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ.

Τό ερώτημα πού τόσο ήσυχα έρχεται ν’ άπιθώση ή Διεύ
θυνση τών «Μακεδονικών Ημερών» βάζει τόν καθένα σέ πολλή 
σκέψη...

—’Αλήθεια, διάβολε, ποιά είναι ή θέση τής κριτικής σή
μερα στήν Ελλάδα ; . . .

Δέ θάταν καθόλου δύσκολο ν’ απαντούσε κανείς αν αύτή 

ή ερώτηση γινόταν, λ.χ. πριν... απτό 1900. Τότες, χωρίς νά πο- 
νοκεφαλιάση, καί μέ τό χέρι στήν καρδιά, θά μπορούσε ν’ άπο- 
φανθή μέ μιά μονοκοντυλιά :

—Πριν άπ’τά 1900 ; Ή κριτική δέν είχε τότες καμμιά θέ
ση στήν Ελλάδα !

Κ’ ήταν πολύ φυσικό. Ante mare, undae.., λένε οί Λα
τίνοι. Πριν απτό πέλαγο, τά νερά... Μά τότες, ή δόλια Ελλάδα 
ήταν ξερότοπος κ’ αν πουθενά υπήρχαν τίποτα νερά ήταν.,.βρω- 
μόνερα, κουβαλημένα άπό κακά εύρωπαϊκά έλη. — Ή κριτική 
λοιπόν δέν είχε θέση καί σπάνια εμφανιζόταν στις φημερίδες. 
Σχεδόν πάντα γιά νά παινέση γνωστούς ποιητές ή λογοτέχνες. ’Ή 
νά ψάλη διθύραμβους κάποιας ιταλιάνας πριμαντόνας ! («Τέχνη» 
1898).

Στά 1901, μιά καινούργια πνοή άρχίζει νά ζωντανεύη τόν 
καλλιτεχνικόν δρίζαντα: Ή Νέα Σκηνή τοΰ Χρηστομάνου. Αύτή 
προκάλεσε, μέ τήν αγνή, τή δημιουργικήν έργατικότητά της, άφθο
νες μελέτες, κριτικές κ’ άκόμα άφθονώτερες πολεμικές...

“Υστερα, δεύτερο γεγονός, πού συμπέφτει μέ τήν κάποια 
συναίσθηση τής άνάγκης άπολύτρωσης άπό τίς ξένες επιδράσεις, 
είναι ή έκδοση τοΰ αξέχαστου μαχητή, τοΰ ηρωικού «Νουμά». 
Αύτός άνάλαβε τή διεύθυνση τοΰ αγώνα, τόσο γιά τήν άποτί- 
ναξη τού παραφύσικου ζυγού δσο καί γιά τήν απόδοση στον 
“Ελληνα τής γλώσσας του. Μέ τό μέρος του, τάχτηκαν κορυφές 
διανοητικές, δπως ό Ροίδης, πού άσφυκτιοΰσαν πριν στό περι
βάλλον εκείνο. Ό ΐίαλαμάς, ό Μητσάκης, ό Μιχαηλίδης, ό Βλα- 
χογιάννης, δ Έφταλιώτης κ’ άλλοι τόσοι μάχονται άκούραστα 
στό πλευρό τοΰ Μεγάλου Δασκάλου, τοΰ Ψυχάρη.

«Τήν ’ίδια εποχή άρχίζει ή κριτική γράφει δ Ήλ. Βουτιε- 
ρίδης, «νά γίνεται ούσιαστικώτερη καί να μην είναι απλή προ
χειρολογία. Εξόν άπό τίς μελέτες τοΰ Ροΐδη, έχουμε τά κριτικά 
άρθρα τοΰ Παλαμά, τοΰ Μητσάκη, τοΰ Νιρβάνα, τού Ξενόπου- 
λου, άλλά πιο πολύ τοΰ Ίακ. Πολυλά». (Ή Νεοελληνική Λογο
τεχνία, σελ. 4).

Οί πόλεμοι. Γίνεται μιά διακοπή καί ξαναβρίσκουμε τό 
Νουμά στά 1914 1915. Μά τώρα υπάρχουν άλλα ονόματα. Κι’ 
άλλα περιοδικά. ’Έχουμε, λ.χ. τά «Ελληνικά Χρονικά» τοΰ Α.
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Καμπάνη. ’Εκεί, κάνει συστηματική κριτική τών πεζών δ Σ. 
Μελάς, τής Μουσικής δ Λαμπελέτ κι’ δ Π. Νιρβάνας, εγκαινιά
ζει τή στήλη τής ζωγραφικής μέ τις παρακάτω γραμμές :

«Κατά τά τελευταία έτη ή ζωγραφική κίνηση έπυκνώθη 
» οπωσδήποτε εις τόν τόπον. ’Έχομεν ήδη τήν ’Εθνικήν Πινα- 
» κοθήκην, ανοικτήν εις το κοινόν, μέ τους ολίγους θησαυρούς 
» της, αλλά θησαυρούς πάντοτε. Αί εκθέσεις, γενικα'ι και ιδιαί- 
* τεραι—νεωτερισμός αξιόλογος, δ τελευταίος είσαχθείς εσχάτως 
» μόλις και εις τά καλλιτεχνικά μας ήθη—διαδέχονται ή μία τήν 
» άλλην. Τά εργαστήρια τών ζωγράφων αρχίζουν νά προσελκύουν 
» φιλοτέχνους, μεταξύ τών δποίων δέν λείπουν οί αγοραστοί. 
» ΙΙλοΰσιοι ά'νθρωποι άρχισαν νά καταρτίζουν ιδιωτικός συλλο- 
» γάς, μέ κάποιαν αγάπην, πού ήτο άγνωστη έως τώρα εις τά 
» εκατομμύρια. Και δλα αύτά εΐνε βέβαια μία κίνησις, τήν δ 
» ποιαν δέν ήμποροϋμεν ν’ άγνοοΰμεν (1916)».

Σιγά-σιγά λοιπόν, ή κριτική, κραγμένη άπό τά πράγματα κι’ 
απαντώντας σέ φυσική ανάγκη αρχίζει νά καλλιεργήται, δχι μόνο 
πιά άπό συγγραφείς ή ζωγράφους άλλα κι άπό άτομα ευρύτερης 
αισθητικής μόρφωσης, δπως δ Φ. Πολίτης κι’ δ Άλκης Θρύλος. 
Ο τελευταίος αυτός διεύθυνε τά πυρά του, άπό τίς στήλες τοΰ 
«Νουμά», ενάντια σ’ έργα κ’ έχτελέσεις τής εποχής (1916) μέ 
τόσο τσεκουρωτική διάθεση πού θεωρήθηκε πώς έκ προθέσεως 
καί συστηματικά ζητάει νά κατακρίνη. “Ομως δέν είναι άλήθεια. 
'Όταν εύρισκε τό καλό, δ Θρύλος τό σεβόταν καί τδβαζε πάντα 
σέ αξία. ’Από μέρους μου, στήν ταχτική του, διαβλέπω δχι μιά 
συνειδητοποιημένη άρνηση, δογματική αλλά μιά απλή άπαιτη- 
τιιόιητα πού τοΰδιναν προηγούμενα έργα καί προηγούμενες έχτε- 
λέσεις. Κ’ είναι ιδιαίτερα ένδειχτική αύτή ή άπαιτη ιικότητα. 
Άν θελήση κανένας νά ξεδιπλώση μ’επιμέλεια τήν πτυχή της, 
ας μην έκπληχτή αν στό βάθος της συνάντηση τά πρώτα στοιχεία 
πάνω στά δποία βασίζεται ή παράδοση. ‘Η άπαιτητικότητα 
πού πηγάζει άπό τή σύγκριση τού παρόντος μέ τό παρελθόν 
λέγεται παράδοση. Δυστυχώς ή δημιουργία μιάς παράδοσης εί
ναι άχθος πολύ-πολύ δυσκολοκατάφερτος... Κ’ ή ιστορία δέ ση
μειώνει κάθε μέρα Ήρακλήδες...

Πάντως, είναι ικανοποιητικό τό πώς άρχιζε νά ύπάρχη ή 

δίψα τής παράδοσης.
"Οσο περνά δ καιρός ή κριτική γίνεται άπαιτητικώτερη μά 

καί τό υλικό άφθονώτερο, πλουσιώτερο. Σήμερα τό έργο τοΰ Μυ- 
ριβήλη ή τοΰ Ξεφλούδα ή τοΰ Βενέζη έχει νά τοΰ άνταποκριθή 
μιά κριτική σάν τοΰ Χάρη ή τοΰ Θεοτοκά ή τοΰ Καραντώνη, 
ένα μέτωπο δηλαδή, πού χωρίς νάναι ενιαίο, δέν είναι χωρίς 
ατομικά άξιοσημείωτα προσόντα. Ή ύπαρξη, αύτοϋ τοΰ μετώπου 
είναι συνέπεια φυσικής ισορροπίας.

Μά κείνο πού δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση καί σημειώνει 
σταθμό στήν εξέλιξη τής κριτικής είναι τό γεγονός πώς αρχίζει νά 
φιλόδοξή τή θέση όδηγήτρας Ή έκδοση βιβλίων σάν τό «’Ελεύ
θερο Πνεύμα» τοΰ Γ. Θεοτοκά έχει άνάλογη νομίζω σημασία μέ 
τίς άπαιτητικότητες καί τά τσεκουρώματα τοΰ Φ. Πολίτη καί τοΰ 
Άλκη Θρύλου άπό τά 1916. Ή δημιουργικότητα τής κριτικής 
βοηθάει δσο κ’ ή άπαιτητικότητα στή δημιουργία παράδοσης.

Μόνο, αύτό θάθελα νά τό τονίζω κάθε φορά πού μοΰ δί
νεται εύκαιρία, ή παράδοση είναι αχ’δ'ος! Ό ρόλος τοΰ δδηγητή 
είναι δύσκολος δσο κι’ αχάριστος. Ό δρόμος του πολλές φορές 
ανύποπτα τόν φέρνει στό βάραθρο τοΰ δογματισμού, πουναι τοσο 
επικίνδυνο, τόσο μισητό καλλιτεχνικό κι’ αισθητικό κριτήριο. . . 
Χρειάζονται πολύ στιβαρά μπράισα καί πολύ απαλό πέλμα.

’Ίσως άκόμα νά βρισκόμαστε αρκετά μακρυά άπό τή θέση τής 
σύγχρονης κριτικής τής Κεντρικής Εύρώπης, της Γαλλίας λ. χ. 
πού τά πράγματα ;άπαίτησαν τή δημιουργία ειδικής κριτικής όχι 
μόνο γιά τόν κινηματογράφο άλλα καί γιά τό... βαριετέ, γιά τό 
ραδιόφωνο κι’ άκομα. . . και για τις φωνογραφικές πλάκες ( . ) 
Κι άς προσθέσουμε αμέσως, πώς δέ βλέπουμε καί σπουδαία 
απώλεια σ’ αύτή τήν έλλειψη τοΰ τόπου μας.

Κείνο πού είναι περισσότερό αισθητό είναι η απουσία τε- 
χνοκριτικών, τεχνολόγων τής ζωγραφικής καί γλυπτικής, ειδικευ
μένων διανοούμενων μ’ αισθητική μόρφωση κ’ α’ισθαντικότηια 
πού θά μπορούσαν ν’ αναλύσουν στο κοινό τα έργα ενός Ίομ- 
πρου, λ. χ. (Τά σκέδια μέ σινική μελάνη τοΰ Τ. είναι κρυμμένοι 
θησαυροί γιά μένα).Γεγονός λοιπον το πως δεν εχουμε «experts» 
Πάντως, δέ βλέπω άφθονους τέτοιους Ακίνδυνους στήν Ευρώπη 
καί στήν ’Αμερική...,
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Παρ’ δλες δμως αύτές τις καθυστερήσεις κανένας δέ θ’άρνη- 
θή τή σημασία τοϋ σημερινού κριτικού μετώπου και τις αξιό
λογες τάσεις του.

Αυτά είχα νά σημειώσω, πρόχειρα κι ανάκατα, γιά τή ϋ·έοη 
γενικά, τής κριτικής. Τώρα δσο γιά τό ποιόν, καί τούς τρόπους 
της, αύτό πιά είναι μιά άπό τις ιστορίες εκείνες γιά τις όποιες 
ό Rudyard Kipling αναβάλλει συνήθω.-.

Ό χ. ΠΑΝΟΣ ΣΠΑΛΑΣ

Πολύ σοβαρό ζήτημα , τόσο σοβαρό καί σπουδαίο, πού θά 
χρειαζόταν νά γραφτή ολάκερο βιβλίο πάνω σ’ αύτό. Θάπρεπε 
νά βρισκόταν ένας ύπερκριτικός γιά νά κάνη τήν κριτικήν αύτή 
τής Κριτικής. Δύσκολο πράμα. .

’Αλλά για ποιά κριτική;.. Τήν κριτική πάνω στήν τέχνη; ιήν 
κριτική πάνω στή ζωή καί στά κοινωνικά της προβλήματα, ή 
λίγα άπ’ δλα καί δλα μαζί;.. Άς είνε, τό ζήτημα, είπαμε, είνε 
τόσο σοβαρό καί τό ερώτημα τόσο γενικό..Μ’ δλα ταΰτα θά προσ
παθήσω νά πώ κ’ έγώ μερικά πράγματα, παρ’ δλο τό φόβο πού 
πήρα στήν αρχή, δτι θά στεναχωρούσα μερικούς λαμπρούς φίλους 
μου...

Ξεκινώντας άπό μιά τέτοιαν άρχή, ας υποβάλλω μερικά καί 
δίκαια, κατά τή γνώμη μου, ερωτήματα. Καί πρώτα, πρώτα: Τά 
μεγάλα έργα τέχνης γεννούν τούς μεγάλους κριτικούς, τά μεγάλα 
κοινωνικά προβλήματα γεννούν τούς μεγάλους κοινωνιολόγους 
ή οί κριτικοί γεννούν τήν τέχνη καί οί κοινωνιολόγοι δημιουργούν 
τά εμφανιζόμενα κοινωνικά προβλήματα;... ’Εμείς τί βλέπουμε 
δώ στην Ελλάδα; βλέπουμε κριτικούς νά παραπονιούνται, δτι δέν 
υπάρχουν αξιόλογα έργα καί τεχνίτες, δτι δέν υπάρχει Κριτική. 
Ποιος έχει δίκηο ; Πού οφείλεται αύτό ; Θά προσπαθήσουμε νά 
τό μάθουμε μέ συντομία. Προτού προχωρήσω, νομίζω δτι πρέ
πει νά πώ καί τούτο : ’Ανακάτεψα τήν κριτική τής τέχνης μέ τήν 
κριτική τής ζωής, γιατί νομίζω, πώς ή τέτοια ή τέτοια εξέλιξη 
τής τέχνης, ή άλφα ή βήτα εκδήλωσή της έξαρτιέται άμεσα άπό 
τήν τέτοια ή τέτοια κοινωνική εκδήλωση καί εξέλιξη.

Συνεχίζουμε. Τά τελευταία χρόνια καί ιδίως τώρα τή μετα
πολεμική περίοδο προκύψανε άφάνταστες μεταβολές στήν άνθρω- 

πότητα ή δχι ; Ναί, προκύψανε. Πνευματικές, ηθικές, οικονομι
κές καί πολιτικές μεταβολές άφάνταστες. Ή ζωή μας καί στις 
υλικές καί στις ψυχικές της εκδηλώσεις άλλαξεν όλότελα. 'Ο ρυθμός 
της έγινε πιό γρήγορος κι’ άπ τό φώς. Μιά γενική σύγχυση καί 
άναστάτωση κυριαρχεί παντού. ’Έχουμε γίνει τρομερά νευρικοί. 
Νύχτα κι ήμερα μας κτυπούν άλύπητα θόρυβοι, βουητά, αντάρες, 
κραυγές καί σφυριξιές άγνωστες στούς πατεράδες μας.

Οί φροντίδες κ’ οί σκοτούρες, πού μάς επιβάλλει ή φριχτή 
βιοπάλη είνε αμέτρητες. Κάθε μέρα καί νέες σκοτούρες καί κάθε 
μέρα έντονώτερη, πιό εξαντλητική δράση.

Ό πολιτισμός μας κατήντησε πολύ μπερδεμένος καί σκοτει
νός καί κάθε λίγο καί λιγάκι καί κάποια νέα δίψα μάς στεγνώνει 
τό λαρύγγι. Κάποιοι υπόκωφοι κρότοι.. Σαν κάτι νά έγκυμονή- 
ται. Σαν κάποια αναδημιουργία νά συντελήται.

Επόμενον ήταν, μέσα σ’ αύτή τή γενική άναστάτωση, μέσα 
στό γενικό γκρέμισμα πολλών παλιοτέρων ιδανικών, νά μεταβληθή 
κι’ ό ψυχικός μας κόσμος, νά γίνη φουρτουνιασμένος, ταραγμέ
νος, άνήσυχος. Καί μέσα στή γενική εξωτερική καί εσωτερική 
αύτή σύγχυση νέες κοσμοθεωρίες σερβίρονται άπ’ δλες τις άκρες, 
άπ’ δλα τής γης τά σημεία. Ό παλαιός κόσμος, είνε αναμφισβή
τητο, υποχωρεί μέ μεγάλα βήματα καί σαν κάποιοι νέοι ορίζον
τες νά υπογραμμίζουν τις κατευθύνσεις μας. 'Υλικές καί ψυχικές !

Κ’ ή Τέχνη : ... Άφοΰ μπορεί νά παραδεχτή κανείς , δτι 
«ωραίο» δέν υπάρχει, άλλά μόνον ωραία έργα καί επομένως δεν 
μπορούμε νά βρούμε απόλυτους κανόνες τού ωραίου, γιά νά τούς 
εφαρμόζουμε πάντοτε κατά τόν ίδιο τρόπο, επόμενον ητο νά κά
νη κι αύτή πολλές άβαρίες καί σά νά θέλη νά προσαρμοστή 
κάπως καλλίτερα μέ τήν εποχή πού αντιπροσωπεύει.

Δέν πρέπει νά γελιώμαστε. "Ενα έργο τέχνης γιά νά εινε 
πραγματικό, πρέπει νά άπεικονίζη τήν εποχή του, μέ καλλιτεχνική 
βέβαια πνοή πάντα. Τά λεγάμενα περί «Τέχνης γιά τήν Τέχνη» 
γιά μένα τούλάχιστον, εινε αστήριχτα, γιά λογους που δεν έχουν 
τή θέση τους εδώ. "Ενα εινε γνωστό: Οτι οι ιδεες καί τα ήθη 
άλλάζουν.Τά αίστήματα μοιραίως διαπλάσσουνται σύμφωνα με τα 
ήθη καί τις ιδέες. Καί τώρα; μετά τά παραπάνω, απαραίτητα γιά · 
τόν καθορισμό τών τάσεων τής σημερινής τέχνης, άς καθορίσουμε
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μέ συντομία τή θέση τής Κριτικής έναντι τών σημερινών κατευ
θύνσεων τής τέχνης.

Καί ή Κριτική λοιπόν ; Ή έπίσημη, ή ώπό « καθέδρας > 
κριτική, τι κάνει μέσα στον κοινωνικό καί πνευματικό αυτό σάλο, 
πού εγκυμονεί μια προσπάθεια καλλιτεχνικής αναδημιουργίας ; 
Μένει στάσιμη. Δεν επιχειρεί νά συγχρονισθή καί δέν προσπαθεί 
να ξεδιαλυνη, να ξεχωρήση , νά ταξινόμηση καί νά ένθαρρύνη 
μερικές, νέες δημιουργικές καί μέ συγχρονισμένο παλμό προσπά
θειες. ‘Έχει τό πνεύμα ένός πού χαζεύει καί σχολιάζει μέ 
ευφυΐαν δ,τι βλέπει, άλλά καί πού κάθεται άναπαυτικά. Ξε- 
ρομασσάει τό παλιό, χωρίς νά θέλη νά ταράξη τή χώνεψή του 
μέ «καινούργια φρούτα».

Υστερα απο μια τέτοια στάση τής κριτικής απέναντι στήν 
Τέχνη,, είναι ολοφάνερη ή ζημία πού προξενεϊται. ’Όχι βέβαια 
γιατί ένας αληθινός δημιουργός, πού βλέπει πάντα περισσότερο 
γύρω του καί μπροστά, θ ακούση τή γνώμη τής κριτικής, παρα
βιάζοντας εσώψυχες δημιουργικές πεποιθήσεις, άλλά γιατί ή κρι
τική πρέπει νάναι τό στερεό γεφΰρι γιά να έπικοινωνή ό δημιουρ- 
γός μέ τό κοινό.

Απ τόν κριτικό περιμένει τό φιλότεχνο κοινό γιά νά τοΰ 
έρμηνεύση ένα έργο τέχνης , ανάλογα δέ μέ τις αντιλήψεις τής 
Κριτικής, θά μορφώση ώς επί τό πλεϊστον και τή γνώμη του 
γιά τό έργο.

Ενα άλλο πού χαρακτηρίζει τή σημερινή Κριτική είνε καί 
ή μεγάλη «διστακτικότης». Γι’ αυτήν νέα ταλέντα δέν. .. ύπάρ- 
χουν , επειδή δέ δέν υπάρχουν συνεπεία τούτου καί αξιόλογα 
έργα μέ τά όποια ν’ άσχοληθή, ανασκαλεύει καί λιβανίζει διαρκώς 
τα παλιά γιά νά δικαιολογή τήν ύπαρξή της. Διστάζουν νά σηκώ
σουν τό βάρος τής αναγνώρισης ενός ταλέντου, γιατί έχουν προ- 
καταβαλικά βγάλει τήν απόφαση δτι ταλέντα δέν υπάρχουν στή 
σημερινή εποχή. . .

Προχωρώντας,στήν όχι λεπτομερή βέβαια ανατομία τής κρι
τικής, διακρίνουμε καί άλλα δυο ελαττώματα. Τις προσωπικές 
συμπάθειες καί τά προσωπικά γούστα. Στήν πρώτη περίπτωση 
ένας κριτικός κρίνει το υποβαλλόμενο σ’ αυτόν έργο ανάλογα μέ 
τις προσωπικές γνωριμίες του , στή δέ δεύτερη ανάλογα μέ τά 

γούστα του, δηλ. αν τόν ευχάριστή ενα έργο το επαινεί, άν όχι, 

τό . . . τορπιλλίζει.
Αύιά τά δύο τελευταία, γιά μένα τουλάχιστο, εινε μικρότε

ρης σημασίας, έν συγκρίσει μέ τά παραπάνω. Οί εγωισμοί άλλωστε 
καί οί προσωπικές φιλίες δέν μπορούν νά λείψουν καί τόσον εύκολα.

’Ασυμβίβαστον είνε τό «ασυγχρόνιστο» καί πρέπει νά λειψή 
ριζικά. Ή κριτική πρέπει τουλάχιστον ν’ ακόλουθή βήμα προς 
βήμα, τήν τέχνη, άφοΰ δέν μπορεί νά συμβαδίζη μ’ αυτήν. Πρώτα 
δημιουργοΰνται έργα τέχνης, βάσει δέ αυτών φτιάχνουνται καί 

κανόνες. ________ __

ΣΗ ΜΕΙΩΜ ΑΤΑ

νθούλας Στα&οπονλου.--«Νύχτες αγρυπνίας*.
Σ' όσους γνώρισαν προσωπικά τήν κ. Α. Σταθοπούλου Βαφοπού- 

λου φθάνει αυτόματη ή πιστοποίηση μιάς γενικά παραδεγμένης αρχής 
ότι ή εργασία τών πεζογράφων περισσότερο καί τών ποιητών σά δημι
ουργών, περιέχει πάντα ένα κομμάτι τοΰ έαυτοΰ των. Ή ποιητική συλ
λογή μέ τόν τίτλο «Νύχτες αγρυπνίας» βρίσκεται σέ μιά τέλειαν αρμονία 
μέ τό χαραχτήρα τής Σταθ. Μετάγγισε σ’ αυτή τούς ένθουσιασμούς της, 
τις θλίψεις της, τή χαρά της, τόν πόνο της, τούς καημούς, τούς πόθους 
κάθε τέλος συγκίνηση. Έκτος άπό τό ερωτικό αίσθημα κι αυτό πάλι 
μέ τις πιο περίεργες αντιθέσεις— δέν πρόκειται νά συναντήση ό αναγνώ
στης τήν ομοιομορφία στή συγκίνηση. Στήν κ. Σταθοπουλου υπάρχει 
πάντα πρόθυμη μιά ποιητική διάθεση πού αίσθάνεται τήν ανάγκη νά 
έκφρασθή απλά. Ό στίχος της δυνατό νά μήν υποτάσσεται πάντα στους 
κανόνες τής τεχνικής. Έχει δμως τό γνώρισμαλά είναι απαλός, θερμός, 
πλουτισμένος μέ τούς χυμούς μιάς αληθινά αίσθαντικής ψυχής. Δέ θά 
δυσκολεύονταν ή τέτοια ποίηση νά ευχαρίστηση όσους έχει κουράσει ή 
συμπυκνωμένη έγκεφαλική ριμολογία παλαιοτέρων ποιητών πού ή έργα- 
οία τους πάει νά πάρη τή θέστ] μιάς παράδοση^. Μολαταύτα άς μας επι- 
τραπή ή γνώμη, καί ότι σ’ ένα γενικώτερο έπίπεδο δέν έγινε λιγώτερη 
κατάχρηση αυτής τής ευκολίας που η ποιητική διάθεση παρεχει στην 
έκφραση καί στή διατύπωση. Μπορεί νά έδωσε θαυμάσιες φωτοτυπίες 
«στιγμών» — καί πάρα πολλές μέσα στις άφθονες ποιητικές συλλογές — 
μπορεί νά πρόσφερε ώραϊες εικόνες πού ίσως νά Ρ·ήν^ υστερούσαν σέ 
ζωντανότητα καί σέ χρώμα άν γίνονταν στον πεζολόγο, δμως χωρίς αμ
φιβολία, λίγες είναι οί συλλογές τών νέων πού έχουν τήν ωριμότητα μιάς
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αληθινής ποίησης, πού υψώνονται πολύ «πάνω άπό τό γνώριμο έπίπεδο 
της*εύκολης  ποίησης, πού μεταρσιώνουν τό πνεύμα, πού μάς μεταφέρουν 
σέ άλλους κόσμους.’Ίσως νά νομισθή ότι σταματούμε σέ ώρισμένα πρότυπα 
ότι μας θαμπώνουνε ωρισμένες κορυφές τής διάνοιας κι ’ότι ζητούμε έτσι 
τό απόλυτο. Οχι. Μά θέλω νά πώ πώς ό στοχασμός είναι τό στοιχείο 
πού βρέθηκε πάντα συνδεμένο μέ τά δημιουργήματα μιάς οπωσδήποτε 
ανώτερης πνοής. Και τό στοιχείο αυτό λείπει Οά λέγαμε όλότελα άπό τή 
συλλογή αύτή.

Βέβαια άν ήπαμε νά προχωρήση κανείς σέ μιά κατάταξη τής ποιη
τικής ^συλλογή; τής κ. Σταθοπούλου Οά λέγαμε ανεπιφύλακτα πώς είναι ή 
πιό άξιόλογης πού έδωσε ώς τά τώρα ή γυναικεία ποίηση στόν τόπον πού 
βϊήκε.

Γεωργίου Κ. Ζωγραφάκη.—«Άφορισμοί-. Θεσ)νίκη 1932.

Ο κ. Γ. Ζωγραφακης παρουσιάζεται σά μιά φύση άνήσυχη. Δείχνει 
όμως μιά δημοσιογραφική,θά λέγαμε, πολυπραγμωσύνη,άσυστημοτοποίη- 
τη πού μονάχα ζημιώνει. Τό βιβλιαράκι του μέ τόν τίτλο <’Αφορισμοί», 
φέρνει τή σφραγίδα αύτής τής πολύτροπης εκδήλωσης. Τό ύφος του εί
ναι φοβερά ανώμαλο (ή πρώτη-πρώτη φράση στόν πρόλογο τό διαλαλεϊ) 
δεν είναι ούτε καν δημοσιογραφικό, έχει φανερές τις μεταπτώσεις άπό 
τη δημοτική στην καθαρεύουσα. 'Η γλώσσα επαναστατεί , άρνεϊται 
νά ύπακούση σέ γραμματικούς νόμους , τά ορθογραφικά λάθη άφθο- 
νούν, ή βία και ή νευρικότητα είναι διάχυτη σ’ όλες τις σελίδες. 
Ωστόσο ή καλή πρόθεση — άν μόναχ’ αυτό άρκεϊ — είναι φανερή στό 

σύντομο και σεμνό πρόλογο. Ή τέχνη έχει βέβαια μιάν άπεριόριστη ε
λευθερία στήν εκλογή τών μέσων γιά νά έκφρασθή. Πιό γενικά, ό άν
θρωπος δέν μπορεί ούτε νά δημιουργήση, ούτε νά ζήση, ούτε νά γράψη, 
χωρίς τήν ελευθερία της έκλογής πού είναι υποχρεωμένη ν’ άκολουθή 
παντα μιαν άρχή. "Ομως αύτή ή άρχή τόσο στήν τέχνη όσο καί στή 
ζωή διαφέρει όχι μονάχα άπό τή μιάν ώς τήν άλλη ήλικία , καί με
ταξύ της μιάς καί τής άλλης ιδιοφυίας πού ζή στήν ίδια έστω εποχή. 
Υπάρχει θαρρώ μιά διαφορά μεταξύ μιάς σελίδας άπό τά « Φιλοσο

φικά» του Καιρη καί μιάς άλλης άπό τά -Θρύψαλλα» τού Καμπούρο- 
γλου—γιά νά περιοριστούμε στούς δικούς μας—κι’ ακόμα βρίσκω μιά 
πιο συστηματοποιημένη πρόθεση, μιά πιό ξεκαθαρισμένη κατεύθυνση 
στά«Εις εαυτόν» τού Στρατή Δούκα.Ή μόρφωση,ή ώριμότητα τής σκέψης 

-μέ τις απαραίτητες φυσικά αναλογίες—υπάρχει ακριβώς στή διαφορά 
αύτής τής έκλογής.

Κανείς βέβαια δέν άρνήθηκε πώς μιά γνώμη ή ένας «άφορισμός» 
άν προτιμάτε, μ’ όλη τή νιτσεϊκή επίδραση του, μπορεί ν’ άνοιξη μερι
κούς ορίζοντες. Μά μού φαίνεται πώς δέν είναι δυνατό νά ολοκληρώ
σουμε ή νά κλείσουμε οριστικά τή φύση, τό πνεύμα, τόν άνθρωπο γε

νικά μέσα σέ ώρισμένες φόρμουλες — καί μάλιστα όταν οί φόρμουλες 
αύτές έχουν τό διακριτικό στούς«Άφορισμούς·τοΰ κ. Ζ. ότι παιχνιδίζουν, 
κάνουν θαρρείς ασκήσεις, κι’ ότι πολλές, μόλις θά είχαν μιά θέση <κα 
γνωστά λευκώματα. Καί οί φράσεις φθάνουν στό περίεργο συμπέρασμα 
ν’ άρέσουν σά μιά γυναίκα. Γινόμαστε έτσι οί έρασταί των, όταν φυσικά 
στολίζονται, όταν επιμελούνται—πράγμα πού δέν μπορούμε νά πούμε 
πώς συμβαίνει καί στό περιεχόμενο τών«Άφορισμων». Ερασταί φράσεων. 
Είναι τό πιό πιθανό πού μπορούν νά έπιτύχουν.Τέχνη όμως είναι κάτι 
πολύ βαθύτερο.

Οί ώραϊες σελίδες δέ λείπουν άπό τούς «άφορισμούς». Σημειώνω 
έδώ τις σελίδες άπό 26-30 πού είναι οί καλλίτερες κατά τήν γνώμη^μου.

Γ. Βογιατζή.—Παραπονετικά Χαμόγελα.
Οί λυρικοί στίχοι πού μάς πρόσφερε ό κ. Γ. Βογιατζής μέ τόν τί

τλο Παραπονετικά Χαμόγελα είχαν τήν τύχη να προξενήσουν συμπα
θητικά χαμόγελα σέ όσους τις έδιάβασαν. Είναι τό μόνο τίμημα πού 
μπορούν νά δεχτούν. Μέ τή συλλογή του αύτή ο κ. Βογιατςής δέν πα
ρουσιάζεται σά δημιουργός ποίησης μά σάν ένας νέος πού μάς.δείχνει, 
κατ’ άρχήν, τις διαθέσεις του, τις επιδράσεις του, κάποιες του όχι ξε
καθαρισμένες όλότελα ικανότητες, καί τήν ψυχική πείρα πού είχε ως 
τώρα άπό τήν έπαφή του μέ τή ζωή. Είν’ ένας τύπος ευαίσθητος, ονει- 
ροπόλος. ωραιοπαθής, κ’ έξυπνος πού ξέρει νά πλάθη στίχους κανωνι- 
κούς μέ όλη τή δυνατή μαεστρία τής συντηρητικής καί νομιμοποιημένης 
ποιητικής παράδοσης. Άπό τή ζωή δέν κατάφερε νά δεχτή παρα μόνο 
ερωτικά σαϊτέματα , τόσα πολλά μάλιστα , πού μετέβαλαν τό ψυχικό 
του πρόσωπο σ’ ένα μεγάλο παραπονετικό χαμόγελο. Κατά βάθος εμεινε 
ανικανοποίητος άπό τόν έρωτα κ’ είμαι βέβαιος πώς μέ καιρό ακόμη 
θά Ισχύη σά σύμβολο πίστεως τής ποιητικής του καί της ήθικής του 
τό ώραΐο αύτό τετράστιχο πού ανοίγει τή συλλογή του:

Μόνος κι’ άπό τοΰ τραγουδιού τούς κουρασμένους ήχους 
Άναζητάω τήν ιστορία τών άναστεναγμών*
Κ’ έχουν χαθεί τά σύμβολα τού ώραίου μέσα στούς στίχους 
Καί μάδησαν τά λούλουδα στά χέρια τών ποιητών.

Μή ζητήσετε νά βρήτε διαφορετική ή τελειότερη νότα στούς επί
λοιπους στίχους τής συλλογής. Ή ουσία της είναι κλεισμένη στούς τέσ- 
σερες αυτούς στίχους.Άς χρησιμέψουν στόν ποιητή γιά υπόδειγμα άπό 
κάθε σκέψη*  άς άποφεύγη τό στόμφο καί τήν ψευτομεγαληγορία γρά
φοντας στίχους:

.... τή λύρ’ αύτή
πού τραγουδάει τά Κάλλη σου σταλτή άπό Θεές καί Μούσες ... (!)

Ή εποχή μας δέ σηκώνει παρόμοιες προφητείες καί λυρικούς
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διάκοσμους. Μιά φορά οί μάγοι φορούσαν φτερά στρουθοκαμήλων καί 
υποκρίνονταν τόν θεόπνευστο. ’Άς κοιτάζη λοιπόν ό κ. Γ. Βογιατζής 
πού είναι νεώτατος, σχεδόν παιδί, νά θέτη ό ίδιος έμπόδια στό δρόμο 
του γιά νά έξασκή καί νά κα-&αρίζη τις δυνάμεις του . Γιατί δίχως 
αμφιβολία, τό τετράστιχο αύτό μάς αποδείχνει πώς υπάρχει μέσα του, 
αλλά βαθειά κρυμμένη καί δυσεύρετη, μιά φλέβα χρυσού. Στον ίδιο 
άφίνεται ό κόπος νά τήν έκμεταλλευθή.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

Νώντα Θεοφίλου.—Στοχασμοί τής σάρκας καί του ονείρου—Ποιήματα.

Μιά πικρία, ξεχείλισμα απογοήτευσης, διαποτίζει τά ποιήματα αυ
τής τής συλλογής. Αυτή είναι ή βασική νότα τής λυρικής συμφωνίας, 
πού ξεδιπλώνεται στή συλλογή, αρμονικά τό περισσότερο, σέ αληθινή 
ποίηση, πού δείχνει τή γνήσια ποιητική φλέβα τοΰ κ. Θεοφίλου. (ΕΙδύλ- 
λιο, Θρηνωδία τής ομορφιάς, ομιλία στον εαυτό μου, μόνωση κ α.). 
Άκόμα κ’ ή λεπτή αίσθηση τής φύσης σέ μιά έξαυλωμένη ατμόσφαι
ρα γαλήνης αδιατάραχτης δέν είναι παρά μιά άλλη έκφραση, μιά υπο
κατάσταση τής ίδιας απογοήτευσης καί κούρασης. 'Ωρισμένως «ήρθεν ό 
κάματος νωρίς καί σέ ακατάλληλη ώρα....»

Πραγματικά, δπως κι ό ίδιος ό ποιητής προλογίζοντας σημειώνει, 
τά ποιήματα αύτά είναι «μιά προσπάθεια στήν ιδέα τής τέχνης» τόσο 
περισσότερο αξιόλογη, δσο πηγάζει άπό μιάν ειλικρινή διάθεση καί ά
νάγκη έξίοτερίκευσης ενός νέου πρωτοφανέρωτου, πού έχει βαθύτατη 
συναίσθηση τών απαιτήσεων τής τέχνης: «Αυτή λεχτρίζει, καί γιά νά 
τή ζυγώσης δέ^φτάνει άπ τήν ειλικρίνεια, τήν άλήθεια καί τό πάθος νά 
πε τύχης τήν εύνοιά της» Γ. ΘΕΜ.

Γ. Κατσίμπαλη.—Παλαμική βιβλιογραφία, Αθήνα, 1932.

Πρόκειται γιά μιάν άναγραφή έργων, άρθρων κ.λ. τοΰ Παλαμά, 
πού δημοσιεύθηκαν, σέ βιβλία , περιοδικά κ’ έφημερίδες στό διάστημα 
1926 —1931, καθώς καί γιά μιά ταυτόχρονη βιβλιογραφία σχετική μέ 
τόν Παλαμά.

Τό έργο τοΰτο τρΰ κ. Κατσίμπαλη είναι ένα σπάνιο δείγμα άγά- 
πης γιά τόν Ποιητή, άφόΰ σημειώνει μιά διάθεση χρόνου πολύτιμου σέ 
μιάν άσχολία, πού μόνον δταν τή χαλυβδώνη ή άγάπη, μπορεί νά άν- 
θέξη καί νά φτάση ώς τό τέρμα, ώς τήν άκρη, ώς τήν τόσο έσχατη 
λεπτομέρεια.

Τό έργο τοΰτο εΐναι άκόμη ένα μάθημα: δείχνει ποιες είναι οί 
προϋποθέσεις γιά μιάν επιστημονική κριτική: πόση σημασία έχει ή σχο
λαστική συλλογή τοΰ ύλικοΰ καί ή κατάταξή του πού θά έμπεριστατώ- 
σουν τήν κριτική,— έκείνη μάλιστα, πού καταπιάνεται μέ συνολικά άν- 
τικρύσματα τοΰ έργου ενός λογοτέχνη—καί θά τής δώσουν άσφάλεια καί

στερεότητα. Κ3 έδώ πρέπει νά πώ, δτι ή νεοελληνική λογοτεχνία άκόμα 
δέ βρήκε τόν άντικειμενικό της κριτικό , γιατί σέ δσα έχουν γραφή ως 
τώρα κριτικά «συμπερασματικά» έργα διακρίνονται δυο άτέλειες 1) δογμα
τισμός 2) έμπρεσσιονισμός, δηλ. ή έντυπωσιολογική υποκειμενική διερ
μήνευση τοΰ έργου τέχνης, σύμφωνα μέ προσωπική τοΰ κριτικού συμ
πάθεια ή αντιπάθεια ή άδιαφορία. Καί στή βάση καί τών δυο κακών 
κεϊται ή πρόχειρη συλλογή ύλικοΰ, άπ’ τήν οποία θά βγοΰν μοιραία, 
δποια προσωπικά συμπεράσματα. Ω

Δώδεκα άρθρα γιά τόν Παλαμά.

Τοΰτο εΐναι ένα φυλλάδιο προπαγανδιστικό. Ή λέξη αυτή ή τε
λευταία μή σάς τρομάξη. Ή λέξη εΐναι σύμβολο, φορέας τοΰ νοήματος, 
πού τής δίνουν κάθε φορά οί άνθρωποι. Γι’ αύτό καί μπορεί νά’χη 
ποικίλες σημασίες. Γιά μένα σημαίνει—καί αντλώ τή σημασία άπό τό 
περιεχόμενο τοΰ βιβλίου—μιά θερμή προσπάθεια νά γνωρισθή ή άλήθεια 
πάνω στό ζήτημα τής θέσης τοΰ Παλαμά μέσα στις παγκόσμιες συχρονες 
ποιητικές άξιες. Καί γιά μιά τέτοια αξιολογική κατάταξη χρησιμοποι
ούνται άφοριστικές γνώμες καί άρθρα ανθρώπων πού έχουν τή δύναμη 
νά δοΰν καί τό δικαίωμα νά μιλήσουν γιά τό ζήτημα.

Τό έργο τοΰ Παλαμά εΐναι ένα τελειωμένο νεοελληνικό μνημείο. 
Καί σάν τέτοιο άξίζει νά σκύψη κανείς ευλαβητικά καί νά χαράξη απάνω 
του χαρακτηριστικές «επιγραφές», δπως συμβαίνη μέ τά υλικά μνημεία. 
Τά «δώδεκα άρθρα» καί οί «γνώμες επιφανών ξένων» είναι τέτοιες επι
γραφές, μερικές μάλιστα άπ’ αυτές θά μείνουν ανεξάλειπτες τόσον καιρό, 
δσο βαστούν οί ’Αλήθειες : αιώνια. Ω

"Αγη Λεβέντη. «Βραδυνά μιλήματα». (Ποιήματα). Αθήνα 1932.

Ή ποιητική μας παραγωγή σπάνια δίνει έργα μοΰ φαίνεται πού 
μπορεί νά έχουν $άποια πραγματικήν άξια, νά φέρνουν κάτι τό νεο. 
Τις περισσότερες φορές οί συλλογές πού κυκλοφορούν δέν εΐναι τίποτα 
άλλο παρά μιά άπαρίθμηση κοινών στίχων ή μιά κακή απομίμηση ανα
γνωρισμένων ποιητών.

Ό κ. ’Άγης Λεβέντης πού κυκλοφόρησε τελευταία τά «Βραδυνά 
μιλήματα» δσο καί άν βρίσκεται μέσα στά πλαίσια τής παράδοσης—αύτό 
βέβαια δέν έχει καμμιά σημασία γιά τό δημιουργό—εΐναι μιά λεπτή ποι
ητική φύση.Στά τραγούδια του,άν καί είναι τά πρώτα,βλέπουμε έναν ποι
ητή ώριμο πού στοχάστηκε πολύν καιρό πάνω στήν τέχνη του καί δούλε
ψε μέ έπιμονή γιά νά τής δώση τήν καλύτερη μορφή πού θά μποροΰσε. 
Αύτό εΐναι σπάνιο φαινόμενο στήν έποχή μας πού οί περισσότεροι νέοι 
μόλις γράψουν μερικά ποιήματα σπεύδουν άμέσως νά τά τυπώσουν. Κι 
αύτό ακριβώς εΐναι ή μεγαλύτερη τιμή γιά τόν κ. Λεβέντη, δτι κατά
λαβε καλά πώς δέν φτάνει μονάχα ό ενθουσιασμός καί ή έμπνευση γιά
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τή δημιουργία ένός έργου άκόμα καί ποιητικού. Χρειάζεται νά δούλεψη 
κανείς πολύ, νά στοχαστή δχι λιγώτερο γιά νά τό κατακτήση. Καί πάλι 
■θά είναι ανικανοποίητος χ, χ.

Τάηη Δόξα. «ΟΙ ίδιες πάντα ίσιορίες» (Πεζογραφήματα) 1932,

Τό βιβλίο τοΰ κ. Τ. Δόξα είναι μιά σχεδόν ακατέργαστη άναπα- 
ρασταση τών ατομικών του σεξουαλικών ανησυχιών τής εφηβείας, πού 
άπό μιά πίεση τής κοινωνικής λογοκρισίας παρουσιάζεται μέ τή μορφή 
τής τρυφερότητας ή τοΰ ρομαντισμού ή τοΰ συμβολισμού. Τά αισθήματα 
πού περιγράφει δίπλα στήν άγάπη : συμπόνια, φιλία, κ.λ. είναι διάφο
ρες όψεις τής τρυφερότητας πού άνέφερα. Δέν κατορθώνει νά άντικει- 
μενοποιήση τίποτε, ούτε νά γενίκευση. Είναι τόσο ωμά πάντοτε αυτός 
ο ίδιος. Πρόκειται πάντα γιά μιά εκθεση άτομικών του περιστατικών 
όσο κι άν προσπαθή νά κρυφτή κάτω άπό τά πρόσωπα καί τά πράγματα.

"Επειτα κάτι -επειδή· καί κάτι «ήντουσαν» προσβάλλουν τόσο τό 
γλωσσικό μας αίσθημα. ’Έπειτα οί απροσδόκητες: Σόνια καί Γκρέτα 
μεταφερμένες άπό τόν κόσμο τών άτομικών ονείρων του στον Πύργο 
τής ’Ηλείας... p

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟΛΟΓΟ

(Απάντηση στον κ. Α. Πηνιάτογλου).

*0 αγαπητός μου φίλος κ. Λάζαρο; Πηνιάτογλου είχε τήν καλο
σύνη με τό σοφό γράμμα του πού δημοσιεύτηκε στό περασμένο τεύχος 
τών «Μακεδ. Ημερών» νά έπανορθιόση κάποιες μου ανακρίβειες σχε
τικές μέ τό νόημά καί τήν έξέλιξη τού εσωτερικού μονολόγου παίρνον
τας αφορμή άπό τά σχόλια πού αφιέρωσα στήν ’Εσωτερική Συμφωνία 
τοΰ κ. Ξεφλούδα. Μέ πλήθος παραδείγματα παρμέν’ άπό τήν ξένη λο
γοτεχνία στηρίζει τις άπόψεις του καί άποδείχνει ή μάλλον ανατρέχει 
στις πραγματικές πηγές άπό τις όποιες ξεκίνησε καί αναπτύχθηκε ό 
Εσωτερικός μονόλογος. ’Οφείλω νά ομολογήσω πώς δέν μπορώ νά πα
ρακολουθήσω τόν κ. Πηνιάτογλου γιατί τό έργο τών περισσοτέρων συγ
γραφέων πού αναφέρει μοΰ είναι ακόμη άγνωστο, έκτος άπό τό έργο 
τών κλασσικών δηλ. τών συγγραφέων πού καθιερώθηκαν τά όνάματά 
τους στήν παγκόσμια φήμη. ’Άς τούς άραδιάσω εδώ, συμβουλευόμενος 
τόν κατάλογο τοΰ κ. Πηνιάτογλου. RoilSS?aU,Walt Whitman, St-Π- 
dhal—ΰχι όλον— Balzac, Dickens, Zola, Dostoievsky, Tolstoi 
Walter Scott, Gogol θερβαντέ; Kipling. Τού Qide, δυστυχώς, 
δέν ξέρω παρά μόνο τά PfCtCXtes και τό βιβλίο του γιά τόν Δοστο- 

γέφσκυ. ’Αναγκαστικά λοιπόν θά παραδεχθώ πώς ό κ. Πηνιάτογλου 
τοποθετεί τά πράγματα στή θέση τους όσον άφορά τή γένεση καί τήν 
έξέλιξη τοΰ εσωτερικού μονολόγον. ’Αλλά καί πρέπει νά υπερασπίσω 
καί κάποια σημεία, πού μού φαίνεται πώς ό κ. Πηνιάτογλου μέ άδικεϊ 
κάπως. Καί πρώτα’ πρώτα νομίζω πως δέν έπεσα έξω γράφοντας: «Τό 
υπόγειο» τοΰ Δοστογέφσκυ είναι καθαρό έργο αύτοψυχοβιογραφίας καί 
«δείγματα εσωτερικού μονολόγου υπερτέλεια συναντούμε στά ρομάντζα 
τοΰ Δοσιογιέφσκυ υπό τύπον διαλόγων». ’Άς διαβάση ό κ. Πηνιάτογλου 
τό μέρος έκεϊνο τοΰ *Ηλη&ίου πού κάποιος φυματικός δίχως κανένα 
λόγο... συντάσσει τήν άπολογία του. Νομίζεισ πώς ή άνθρώπινη παρα
ξενιά στον τρόπο τοΰ αίσθάνεσθαι καί τοΰ σκέπτεσθαι δέ μπορεί νά 
πάη παρά κάτου. Μέ άλλα λόγια , άναφέροντας τόν Δοστογέφσκυ, είχα 
τή σκέψη πού δυστυχώς δέ διατύπωσα, πώς ό εσωτερικός μονόλογος 
είναι μιά φυσική έξέλιξη τοΰ κλασσικού ρομάντζου, μιά άφαίρεση, μιά 
ειδίκευσή του, ένας περιορισμός του. "Επρεπε τό ρομάντζο ν’ άναπτυ- 
χθή τόσο τόν περασμένο αιώνα γιά νά δώση τροφή στήν άνάπτυξη τού 
νέου είδους. Δέν έχει σημασία άν έδώ κ*  έκεϊ συναντούμε μεμονωμένα 
φαινόμενα τοΰ έσωτερικοΰ μονολόγου. "Ετσι σκεπτόμενοι μποροΰμε νά 
πούμε πώς καί πολλά κομμάτια τής άρχαίας τραγωδίας καί τών Σαικ- 
σπηρικών δραμάτων είναι εσωτερικός μονόλογος. Αλλά σήμερα, βρήκε 
τήν κατάλληλη έποχή νά πάρη μιά κάποιαν αύθυπαραξία. ‘Ο κ. Πηνιά
τογλου μέ παρεξηγεϊ άποδίδοντας στή φράση μου. «Ό έσωτερικός μο
νόλογος πάει νά διαδεχτή τό κλασσικό μυθιστόρημα καί νά τό άντι- 
καταστήση στήν Ιεραρχία τής λογοτεχνίας» άποκλειστική, κατηγορημα
τική σημασία. Γράφοντας «πάει νά τό άντικαταστήση...*  μιλώ μέ κά
ποια αντικειμενική προοπτική δηλ. διαπιστώνω απλώς τήν τάση καί 
τήν προσπάθεια τού νέου είδους πού δουλεύεται ολοένα καί συστημα
τικά) τέρα. Πολύ αφελής καί κακός προφήτης θά ήμουν άν υποστήριζα 
πώς τελείωσε ό προορισμός τού κλασσικού ρομάντζου καί πιος δέν πρό
κειται πιά νά έξελιχτή. Βέβαια , σύμφωνα μέ τόν ακατάλυτο νόμο τής 
διαφοροποίησης τών όμοειδών όταν αυτά φτάσουν σέ κάποιο μέστωμα 
πού σταματά τήν ανάπτυξή τους, μπορεί κανείς νά στηρίξη τή γνώμη 
πώς καί ό έσωτερικός μονόλογος έχει ένα μέλλον μπροστά του. Μά τί
ποτα περισσότερο" δέν είμαστε σέ θέση άκόμα νά πιστοποιήσουμε τό 
τελικό ωρίμασμα τοΰ κλασσικού ρομάντζου. "Αν σήμερα δέν φαίνονται 
μεγάλοι δημιουργοί σάν τόν Μπαλζάκ τόν Δοστογέφσκυ καί τόν Τολ- 
στόϊ δέ θά πή πώς δέ θά φανούν αύριο ή πως δέν υπάρχουν σέ μιά 
μυστική ακόμη κυοφορία. "Ωστε έδώ συμφωνούμε μέ τόν κ. Πηνιάτο
γλου. Διαφωνεί ώς προς τόν ορισμό πού δίνω,τοΰ εσωτερικού μονόλο
γου γράφοντας: «...ρωμάντζο δίχως πλοκή δίχως περιπέτειες καί πρό
σωπα, δίχως εξωτερικές κατευθύνσεις καί θέσεις...» Πρώτα πρώτα ομο
λογώ ταπεινά πέος δέν φιλοδόξησα λ’ά κάμω τόν ορισμό τού εσωτερικού 
μονολόγου αλλά μόνο μιά τεχνική περιγραφή του βγαλμένη κυριώτατα 
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άπό τά βιβλία τοΰ κ. Ξεφλούδα. Καί άφοΰ στήν αρχή ό κ. Πηνιάτογλου 
γράφει πώς ή φράση μου αύτή αποτελεί μιά παρανόηση τοΰ εσωτερι
κού μονολόγου παρακάτω παραδέχεται πά>ς, μπορεί ό ορισμός μου αύ
τός, σχετικά πάντα νά έφαρμοστή στά έργα τών Jovce, Blake, Whi
tman, Larbaud κ.λ.π. αλλά είναι «τελείως ακατάλληλος καί ανεπαρ
κής γιά τόν Stendhal πού θεωρήθηκε σάν ένας άπό τούς πρώτους 
εκπροσώπους τοΰ «εσωτερικού μονολόγου». Δέ βλέπω τήν ανάγκη πού 
υπαγόρευσε τήν παρατήρηση αύτή τοΰ κ. Πηνιάτογλου. Είναι γνωστό 
πώς ή τέχνη δέν είναι μαθηματική έπιστήμη πού κάθε ορισμός καί 
αξίωμα έχει τήν άμετάβλητη θέση του, καί πώς μπορεί πολύ καλά μέσα 
στήν έκταση πού καλλιεργείται ένα κοινό φιλολογικό είδος, όσοδήποτε 
δμοειδές , νά χωρέσουν πολλές καί ασυμφιλίωτες, κάποτε αντιθέσεις. 
Καί άκριβώς αύτές οί αντιθέσεις δίνουν δικαίωμα στό πολυποίκιλο φα
νέρωμα τής τέχνης κ’ έκεϊ ακόμα πού έκδηλώνεται σάν όμοούσια καί 
αδιαίρετη.Ρομαντικός είναι καί ό Λαμαρτϊνος καί ό Βινί καί ό Ούγκώ*  
μά δέν μπορείς μέ τά ίδια άκριβώς κριτικά έφόδια νά μελετήσης καί 
νά κατατάξης τό έργο τους*  τοΰ καθενός τό έργο παρέχει μόνο του τά 
μέτρα καί τά σταθμά τής κριτικής του. Παραμερίζοντας ό κ. Πηνιά
τογλου τόν ορισμό πού κάνω γιά τόν εσωτερικό μονόλογο καί θέλοντας 
νά μάς δείξη τί θά πή πραγματικά εσωτερικός μονόλογος καταφεύγει 
σέ κάποιο άπόσπασμα κριτικής πού κάνει ό Jean Cassou γιά τόν 
Dujardin (αντιπρόσωπο αύτοΰ τοΰ έσωτερικοΰ μονολόγου).’Ιδού, απάνω 
κάτω, ό ορισμός τοΰ Casson.

«Ό έσωτερικός μονόλογος (τού Dujardin) άποδίδει μέ μιά φόρμα 
άρκετά συγγενική τού ζωγραφικού pointillisme, τίς συμβολές του 
συνειδητού καί τοΰ υποσυνείδητου όλο τό χάος μιάς φαντασίας αφημέ
νης στον εαυτό της καί πού δέν καθορίζεται άπό καμμιά λογική ή ρη
τορική προϋπόθεση». ’Ήθελα νά ήξαιρα, ό ζωγραφικός αύτός pointil- 
lisme ή τό πιτσίλισμα καθώς θά λέγαμε στή γλώσσα μας, χαραχτη- 
ρίζει οπωσδήποτε τό ύφος τού Σταντάλ ή μήπως είναι κι’ αύτός άνε- 
παρκής ; "Επειτα, δίχως νά θέλω νά έλέγξιο τόν χαραχτηρισμό τού Cas- 
SOU, παρατηρώ πώς έχει κάτι τό χαώδες καί τό πολύ άόοιστο έκεϊ πού 
μιλά γιά τή «συμβολή τοΰ συνειδητού καί τού υποσυνείδητου». Μήπως 
δλα τά έργα τής τέχνης άνεξαίρετα, δέν τά γεννά καί δέν τά διέπει ή 
συμβολή αύτή πού είναι μιά ούσιώδης άφορμή κάθε ανθρώπινης πρά
ξης; "Επειτα, «φαντασία αφημένη στον εαυτό της δίχως νά καθορίζε
ται άπό καμμιά λογική καί ρητορική προϋπόθεση» είναι, μού φαίνεται, 
νόημα άρκετά έλαστικό άν όχι καί φαύλο. Καμμιά φαντασία δέν μπο
ρεί νά κινηθή δίχως νά συναρτηθή προς τά πράγματα καί τά φαινό- 
μένα. δίχως νά παρορμηθή, άρα δίχως νά ηροκαθοριστή· κ’ έκεϊ πού 
άκόμη φαίνεται σάν άπροκαθόριστη , είναι γιατί πίσω της κρύβεται, 
μιά λογική όχι τόσο απλή, μά πολυσύνθετη καί δυσκολοπλησίαστη όχι 
δμως καί . . . ανύπαρκτη ! ’Έπειτα τί σημαίνει εδώ ρητορική προϋπό- 

θέση : "Ας μήν κακοποιούμε τά νοήματα περισσότερο άπ’ ότι άξίζουν 
ή έπιτρέπουν τά ίδια.

Πριν νά τελειώσω, ήθελα νά επανορθώσω, κατά τό δυνατό, 
δύο κριτικές άδικίες πού κάνει ό κ. Πηνιάτογλου. Ή μιά άφορά τήν 
Ελλάδα κ’ ή άλλη τήν. . . παγκόσμια λογοτεχνία. 'Ο κ. Πηνιάτογλου 
γράφει πό)ς «ή ’Εσωτερική Συμφωνία*  είναι τό μόνο βιβλίο άξιο θαυ
μασμού τής τελευταίας δεκαετίας». Δέν υπάρχει αμφιβολία πέος ή ’Εσω
τερική Συμφωνία είναι βιβλίο άξιο κάθε έκτίμησης καί σεβασμού καί 
γιά τήν πρωτοτυπία του καί γιά τήν άξία του μά δέν υπάρχει επίσης 
αμφιβολία πώς δέν είναι τό μόνο. Ή Ζωή εν Τάφω τοΰ Μυριβήλη. Τό 
Εούμερο τού Βενέζη, άξίζουν όμοια και ίσιος πολύ γενικότερα τόν 
θαυμασμό μας*  άφίνω κι’ άλλα σάν τήν Ξεπάρ&ενη τό Λεμονοδάσος, 
καί τό τετράτομο μυθιστόρημα τοΰ Ξενόπουλου (ή ιστορία ενός φυσιο- 
λογικοΰ αρρώστου) πού δέν τό διάβασα, μά πού ή κριτική μας τό δέ
χτηκε μ’ ένθουσιασμό. ’Έπειτα, δέν μπορώ νά καταλάβω τήν άντιπά- 
θεια τοΰ κ. Πηνιάτογλου γιά τό Θεοτοκά. Πού βασίζεται ; ΟΙ ΎΩρες 
’Αργίας, πού καθώς πιστεύω δέ διαβάστηκαν άπό τόν κ. Πηνιάτογλου 
δίνουν τό δικαίωμα στό Θεοτοκά νά θεωρήται όμοια μέ τόν Ξεφλού
δα στήν άξία μά διαφορετικά στον τρόπο, ένας άπαράμιλλος χειριστής 
γιά τήν 'Ελλάδα τού εσωτερικού μονολόγου. Κρίμας πού ό κ. Πηνιά
τογλου, εξαιρετικά μορφωμένος καί θρεμμένος μέ τό νεοκλασσικό πνεύ
μα, κοσμογυρισμένος καί πολύπειρος, καί κατά συνέπεια άξιος νά έκτι- 
μήση κατά βάθος τά δώρα τής διαύγειας, τής φραστικής σαφήνειας, 
τής άπόλυτης κυριολεξίας πού χαρακτηρίζουν τή Γαλλική πεζογραφία, 
δέ βρήκε στό Θεοτοκά τό μοναδικό άντιπρόσωπο τους καί κάτοχό 
τους ανάμεσα στούς νέους τής τελευταίας δεκαετίας. Καί προχωρώ ά
κόμη: Διατείνομαι πώς λίγοι άπό τούς παλαιούς στυλίστας μπορούν νά 
συγκριθούν μέ τό Θεοτοκά. Σέ μιάν εποχή πού ή γλωσσική άναρχία 
είναι καθαρό σύμπτωμα μιάς βαθύτερης αισθητικής άναρχίας ό Θεο- 
τοκάς έπρεπε ν’ άποτελέση μοναδικό παράδειγμα , κι ’ όχι νά παραμε
ρίζεται καταφρονετικά καί νά χαραχτηρίζεται νεόπλουτος καί άρχον- 
τοχωριάτης». Μοΰ φαίνεται πώς ένας κριτικός τής πνευματικής άξίας 
καί τής μόρφωσης τού κ. Πηνιάτογλου δέν είναι σωστό νά μεταχειρί
ζεται παρόμοιους ταξικούς ορούς κρίνοντας φιλολογικά έργα πού άντι- 
προσω.πεύουν μολαταύτα τήν άστική νοοτροπία όλων μας. Υπογράμ
μιζα) τή φράση ταξικός όρος όχι γιατί καταφρονώ ταχα την κριτική 
τού είδους αυτού, όταν μάλιστα έφορμόζεται όπως πρέπει, άλλά γιατί 
εκπλήττομαι βλέποντας πόσο μονομερώς τήν εφαρμόζει ό κ. Πηνιάτο
γλου κρίνοντας τό Θεοτοκά. Γιά νά είναι συνεπής ό κ. Πηνιάτογλου 
προς τόν εαυτό του έπρεπε τότε ν’ άρνηθή ολόκληρη τή σύγχρονη Γαλ
λική λογοτεχνία καί τή φιλοσοφία, πού άπό αδυναμία νά προσκολλη- 
θούν στις άμεσες άνάγκες τής ζωής καί ν’ άγναντέψουν συνολικά τά 
προβλήματα τής άνθρωπότητας, όχι τού άνθρώπου, καταφεύγουν στή 
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μυστικοπάθεια, στον καθολικισμό, στή μεταφυσική. Γιατί; Γιατί όλοι 
αυτοί είναι νεόπλουτοι καί χορτασμένοι , θά έλεγε ένας άλλος κ. II η- 
νιάτογλου άν τούς αντιπαθούσε δπως αντιπαθή ό αγαπητός μας φίλος 
τό Θεοτοκά. Αυτά γιά τήν αδικία πού γίνεται στήν Ελλάδα.

"Οσο γιά τή δεύτερη αδικία δέν έχω καμμιά αρμοδιότητα νά έ- 
πέμβω, άλλά τήν αναφέρω μόνο καί μόνο γιά νά δείξω πώς ό κ. ΙΙη- 
νιάτογλου, έχει κάπου κάπου αυθαίρετα γούστα πού ανατρέπουν τήν 
καθιερωμένη Ιεραρχία τών άξιών. Γράφει πώς ό Σταντάλ «είναι ό με
γαλύτερος ρομανιζογράφος του περασμένου αιώνα». Τέτοια γνώμη δέν 
πρέπει νά προβάλη μόνη της άλλά ν’ άκολουθή μιά σειρά στοχασμών 
καί άποδείξεων. Είναι τόσο δύσκολο νά μέτρηση κανείς μέ μιά φράση 
τή μεγαλοσύνη ανθρώπων πού πάλαιψαν γιά τόν ϊδιο σκοπό, μά δια
φορετικά ό καθένας τους!

Αυτά είχα νά παρατηρήσω διαβάζοντας τό κατά τά άλλα σοφό 
σημείωμα του κ. Πηνιάτογλου. Τόν ευχαριστώ πολύ γιατί μέ ώδήγησε 
νά βρώ τις πραγματικές πηγές τοΰ εσωτερικού μονολόγου καί νά πα
ρακολουθήσω τήν Ιστορική του εξέλιξη. ’Εδώ στήν Ελλάδα, καί μέ τις 
συνθήκες πού σήμερα ζοΰμε, εινε τόσο δύσκολο νά προσανατολιζόμαστε 
στήν ξένη πνευματική κίνηση, πού σημειώματα σάν τοΰ κ. Πηνιάτογλου 
είναι άληθινά πολύτιμα.

Δικός σας
’Αθήνα 1-9-32. αντρεας καραντώνης

’Αγαπητέ Κύριε,

Δέν ξέρω κατά πόσο θάχε θέση νά έκταθή κανένας πάνω στον ορι
σμό τοΰ εσωτερικού μονολόγου πού πρόχειρα δίνει ό κ. Καραντώνης 
στό σημείωμά του γιά τό βιβλίο τοΰ Ξεφλούδα, τή στιγμή μάλιστα πού 
δηλώνει πώς : «δέν είναι καιρός έδώ νά εξετάσουμε αναλυτικά τή γέ
νεση καί τήν προέλευση τοΰ εσωτερικόν μονολόγου.

"Οπως καί νάναι, άπ τόν πρόχειρον εκείνο χαρακτηρισμό,καθένας 
έχει κάθε δικαίωμα νά ύπΟπτευθή, μαζί μέ τό φίλο μου κ.Πηνιάτογλου, 
πώς ό κ. Καραντώνης δέν έχει ακριβώς άντιληφθή τή φύση τοΰ εσωτε
ρικόν μονολόγου. Άλλοιώτικα δέ θά άπόδινε τόν δρο αύτό προκειμέ- 
νου νά χαραχτηρίση τό έργο τοΰ κ. Θεοτοκά, πού, χωρίς νά στερείται 
τής δικής του σημασίας, κατά κανένα ν τρόπο δμως δέν υπάγεται στον 
εσωτερικό μονόλογο.

"Οσο γιά τή γένεση του,τήν πατρότητα καί τή χρονολογική εξέλιξη, 
άπό μέρους μου θάχα άρκετές επιφυλάξεις, τόσο απέναντι στον κ. Κα- 
ραντώνη δσο καί στό Jean CaSSOU, πού τό σημείωμά του «Poesie» 
(Nouvelles Litteraires, 3-10-1932) φαίνεται νά χη ύπ’ δψη του ό 
κ. Πηνιάτογλου.

Καί θά ’κανα τήν έξής πρόταση :
« — Άν, αντί νά δεχόμαστε άσυζήτητα τούς δογματισμούς τοΰ 

Casson ή τοΰ Larbaud, άποφασίζαμε νά ψάξουμε μόνοι μας γιά νά 
βρούμε τήν πραγματική καταγωγή τοΰ είδους πού μάς άπασχολεϊ;...».

Τί λένε γι’ αύτό ό κ. Πηνιάτογλου, ό άφοσιωμένος τόσο στις φιλο
λογικές άναζητήσεις κι’ ό κ. Καραντώνης,πού δέν έχω τήν τιμή νά ξέρω 
άλλοιώς, παρά άπό τά γραπτά του ;

Ευχαριστώντας γιά τή φιλοξενία.
Μ ένω φιλικά δικός σας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ
[A. Gide, Pages de journal].

«...........Βερολίνο. Ό Σ. Σ. μέ ώδήγησε σέ μιά παράσταση τής
"Ωραίας "Ελένης, στοΰ Reinhardt. Μεγάλη επιτυχία' ή αίθουσα είναι 
γεμάτη, μ’ δλη τήν υπέρογκη τιμή τοΰ εισιτηρίου.. . . Τό έργο μέ πολυ
τέλεια άνεβασμένο, φαίνεται οδυνηρά άσήμαντο : απλό πρόσχειμα γιά 
νά έπιδειχθοΰν κουστούμια καί πλούσια κομμάτια κρέατος........... Τό
πλήθος είναι ενθουσιασμένο ......

Nouvelle Revue Francaise Σεπτέμβριος 1932.

[Per Γ Istituto Nazionale del Teatro Drammatico].

’Από μιάν έπιστολη τοΰ C. PaVOlini στον Silvio d’ Amico 
« . . . . Ρωτήθηκες καμμιά φορά, άγαπητέ d AmiCO, γιατί ol συγ
γραφείς τής τελευταίας γενεάς δέ γράφουν γιά τό θέατρο ; Θυμάσαι, 
πού σημειώθηκε μιά έντατική καί γλήγορη άνθηση συγγραφέων : άπό 
τό Rossi ώς τόν Chiaretti .... Δέν είναι φαινόμενα άνεξήγητα. 
’Οφείλονταν, πρώτα πρώτα, στή μεγάλη ευκολία, μέ τήν οποία δέχον
ταν τά έργα, ευκολία πού χρωστειούνταν στό μεταπόλεμο καί πιό πολύ 
στήν άγωνιώδικη ζήτηση διαρκώς νέας παραγωγής.........."Ετσι, καλά
η άσχημα, κάτι γεννήθηκε, τότε άν δχι δλα άριστουργήματα,τουλάχιστο 
έκείνη ή ζύμωση, τό ένδιαφέρον, ό ενθουσιασμός, πού είναι δείγμα 
ενός διάχυτου πάθους, τής ενεργητικής συνείδησης ενός προβλήματος 
πού ζητάει τή λύση του . . .

L’ Italia Letteraria, 3 Σεπτεμβρίου 1932.
(Μετάφραση Ω.).
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

—Στις αρχές τοΰ περασμένου μήνα ή κ. Τασία Άδάμ μέ τή συνερ
γασία τού κ. Κώστα Κροντηρά, ώργάνωσε γιά πριυτη φορά στό γήπεδο 
τής ΧΑΝ τήν παράσταση τής « ’Ιφιγένειας » κατά μετάφραση τού Κ. 
Χατζοπούλου.

—Στήν αίθουσα του ’Ωδείου Θεσ)νίκης ό κ. Μ. Βιτσώρης έκΟέτει 
μιά σειρά άπό ελαιογραφίες και άκουαρέλ»<.

—Στό «Θέατρο τοΰ Λαού» στήν ΆΟ^να, σέ δυο εξαιρετικές βρα- 
δυές μαζί μέ τό Φαγητό στό σπίτι» κωμωδία του κ. Β. Ρώτα, τό «’Ατέ
λειωτο παραμύθι» δράμα του κ. Ε. Δαμάσκου, παίχθηκε καί ή κωμωδία 
«Ποδοσφαιριστής» κατά διασκευή τού κ. Γεωργ. Δέλιου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

’Αγγέλας Καστανάκη—Βαλιάδη «Τό πέρασμά μας» εκδότης Μαυρί- 
δης ’Αθήνα 1932.

Ν. ΙΙαπαγιωργίου «Ό Μπαμπάς ’Αφασίας καί άλλα διηγήματα έκ
δοτης Μαυρίδης Αθήνα 1932.

Ν. Θεόφιλου «Στοχασμοί τής σάρκας καί του ονείρου» ποιήματα 
Πειραιάς 1932.

Γ. Γενηματά «Έρινύες καί Σίβυλλες» Θεσ)νίκη 1932.
Τάκη Δόξα «Οί ίδιες πάντα ιστορίες» Πύργος ’Ηλείας 1932.
’Αργυρίου Άνδρεοπούλου «Ελληνικοί χοροί καί δημοτικά τραγού

δια» εκδότης Θεοδωρίδης Θεσ)νίκη 1932.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

κ. Στ. Άμάρ. Βαψοχώρι. Ευχαριστούμε. Θά δημοσιευθή σ’ ένα άπ 
τά προσεχή τεύχη.— Ε. Τζ. καί Στ. ’Αμάρ. Φλώρινα. Ευχαριστούμε.Ή 
μετάφραση 0ά δημοσιευθή, όμως έλπίζουμε νά συμφωνήσετε καί σεις 
πώς ό Έλίν Πελίν έχει σχεδόν τήν άποκλειστικότητα τής εκλογής άπ τούς 
μεταφραστάς. Μιά αναζήτηση πρωτοτυπίας Οά ήταν άπαραίτητη.—κ. Γ. 
Τζ. Καβάλλα. "Εμβασμα σας έλήφθη. Εύχαριστούμε υπομονή μόνον.— 
κ. Π. Ροδ. ’Επίκαιροι οί στίχοι σας μά υστερούν τεχνικά. — κ. A. Κ. 
’Ενταύθα. Θά σάς απαντήσουμε άργότερα. —κ. κ. Α. Σπ., Κ. Δαρ., Α. 
Άντ. Ε. Καλ., ’Ενταύθα. Θά δημοσιευΟούν μέ τή σειρά των. — κ. Σ. 
Χονδρ. Πειραιά, έλήφΟησαν καί εύχαριστούμε. κ. Κοκ., Ενταύθα. Στα- 
λέντα Οά δημοσιευΟούν προσεχώς.—κ.κ. Θ. Ρητ., Κ. Κεφ., Δίδα Χρ. Ζ. 
Θά δημοσιευθούν σταλέντα άργότερα. — Δίδα Ρ. Βαρ. Τό διήγημά σαζ 
επίσης θά δημοσιευθή άργότερα. — κ. κ. Θ. Βοντσ., Γ. Χάλκ, Δίδα Ρ. 
Μπ.. Ευχαριστούμε. — κ. Σ. Ταβλ.. Καβάλλα. Ευχαριστούμε διά συν
δρομήν.— Καν Κ, Σιδ., ’Αθήνα. Λάβαμε σημείωση. Στείλτε μας τίς με
ταφράσεις.

ΣΗΜ.— Οί απαντήσεις στήν έρευνα γύρω άπ τή θέση 
τής Κριτικής πού έλήφθησαν οπωσδήποτε αργά θά δημοσιευ- 
θούν στο προσεχές.

71 ε ρ ι ο ό ι κ ά :

ΡΥΘΜΟΣ : Μηνιαίο λογοτεχνικό Περιοδικό. Πειραιάς 1932.
LIBRE : Περιοδικό κριτικής τής νεοελ. λογοτεχνίας. Διευθυντής 

L.Roussel καθηγητής Πανεπιστημίου Moiltpellier-HerauIt.
ΕΒΔΟΜΑΣ : Δ)τής Ντόλης Νίκβας.
ΙΕΡΑ ΔΗΛΟΣ : Μορφωτικό περιοδικό Σύρος.
Nouvelle Revue Fran<jaise—43 Rue de Beaune Paris 

(7e )·

Χυνεργκσία καί έμ.6άσρ.ατα Οά στέλνουν*  

ταε στο έξης στή ΛεεύΟυνση*  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ»» όΠί>ς Άετορράχης 31.

Θεσσαλονίκη
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ΕΞΕ\ΟΘΗΣΑΝ

ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ ΒΥΘΟΣ Κ’ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ( Δράμα )

Εκδότης I. Κολλάρος. ’Αθήνα 1932.

Β. ΤΑΤΑΚΗ PANfeTlUS DE RHODES, Paris, 
1931, Vrin.

ΓΕΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΥ ΝΕΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (Coniedie), Θεσσα
λονίκη 1932.

ΣΤΕΛΙΟΥ ΞΕΦΑΟΥΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ .Πυρσός.

Αθήνα. 1932.
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