
ΜΑΚΕΑΟΝΙΚΕΙ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΤΟΣ Α. Τεύχος 9. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1932

ΣΤΙΧΟΙ TOY X. X. X.

Τώρα πού οριστικά αποφάσισα νά δημοσιέψω το χειρόγρα
φό μου, δέ χωρεϊ πιά καμμιά αμφιβολία : πρέπει νά γράψω 
και τήν αφιέρωση.

Κανείς δέν κατάλαβε τούς στίχους μου. ’Ίσως τούς ανοί
ξουν τά μάτια δυο τρεις γραμμές, τυπωμένες στήν αρχή.’Ή—- 
καλύτερα—ενα σονέττο. "Ενα καλοφκιαγμένο σονέττο γιομάτο 
ειρωνεία. Θά προδιαθέτη θαυμάσια τόν αναγνώστη καί στήν 
μελαγχολία τών θεμάτων. « ΣΤΙΧΟΙ TOY X. X. X. »■ 'Ο 
τίτλος θάναι όμορφος στό γαλάζιο ξώφυλλο, μέ βυζαντινά 
γράμματα. ’Έπειτα, πρώτο, πρώτο, τό σονέττο.

Δέ μ’ ένιωσαν. Αύτό εΐναι όλο. Κανείς απολύτως δέν 
μπόρεσε νά μέ νιώση. Ή γλώσσα μου τούς εΐναι ξένη. Μέ 
ά'κουγαν δπως θά μ’ ά'κουγε ένας οποιοσδήποτε Franz Han- 
demberg. Δέ διαφέρουν καθόλου άπ’ αυτόν. Τώρα πού δλα 
ησύχασαν, πού τίποτε πιά δέ μπορεί ν’ άλλάξη, πρέπει νά 
συγκεντρωθώ, νά σκεφθώ μέ ψυχραιμία καί λογικά. ’Ας υπο
θέσουμε πώς μόλις τώρα έφτασα εδώ. Πώς τούτοι οί τρεις 
μήνες δέν υπήρξαν...’Ήμουν τόσο βέβαιος—τότε—γιά τόν εαυ
τό μου. Τις πρώτες μέρες, δέ βιάστηκα νά συναντήσω τόν 
Π . . . Ό πολύς κόσμος δέν τόν γνωρίζει. ’Έζησε χρόνια στό 
Παρίσι. Δέ σπατάλησε τή ζωή του κυνηγώντας πάνω στά 
χαρτιά τή φαντασία του, μόνον έζησε σύμφωνα μ’ αυτή. Προ 
χρόνων πολλών έγραψε κάτι θαυμάσια τραγούδια δουλεμένα 
σά στολίδια, δλο χάρη , δροσιά καί αίσθημα. Είχε δλα τά 
χαρίσματα νά γίνη ό μεγάλος σύγχρονος ποιητής μας.Κι ακρι
βώς τούτα τά τραγούδια του, τυπωμένα σ’ ένα μικρό βιβλίο
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πού βρήκα στήν τύχη, μέ ώδήγησαν στή μεγάλη πόλη. 'Ένα 
πρωί, αρκετές μέρες μετά τόν ερχομό μου, τόν συνάντησα στο 
γραφείο του. Ήταν νευρικός, ταραγμένος, άνω, κάτω. Κάνει 
τώρα τόν εκδότη. Είναι ένας ψηλός άνθρωπος, σαραντάρης, 
κομψός, λίγο φαλακρός, μέ μουστάκι ψαλιδισμένο, μεγάλα γα
λανά μάτια.Εξαιρετικήν εντύπωση, εκτός άπ τή φιλοκάλειά 
του, μοΰ έκαναν τά χέρια του, λεπτά, μέ μακρυά δάχτυλα, πού 
έπαιζαν στο τραπέζι κάποιο εξωτικό εμβατήριο. Εΐχα βέβαια 
μιά σύσταση, ένα γράμμα παλιού φίλου του. Ό Π . . . τόν 
θυμήθηκε αμέσως. Τό άντιλήφτηκα άπ τούς τρόπους του και 
τήν προθυμία πού έδειξε. Άλλά—δπως είπα—έτυχε κείνη 
τήν ήμέρα νά βρίσκεται στά νεύρα του’ κάτι τόν ενοχλούσε.

—Κάθησε—είπε—Αυτό είναι τό χειρόγραφο; Θά τό δια
βάσω. Σέ μισήν ωρα έχω μιά συνάντησην έδώ. Θέλεις καφέ ; 
( χτύπησε γιά τόν καφέ ). Τό μεσημέρι έλα νά μέ πάρης. 
Θά φάμε μαζί’ θά κουβεντιάσουμε. Σέ ποιο ξενοδοχείο 
μένεις ;. . .

Ανακάτευε στο τραπέζι σωρό σωρό φυλλάδια, χαρτιά, βι 
βλία, εφημερίδες. Χτυπούσε τά λιγνά δάκτυλά του. Κ3 έγώ 
έβλεπα νά μετουσιώνουνται σέ πραγματικότητα τά όνειρα πού 
είχα φυλακίσει στούς στίχους τού χειρογράφου μου.

* * *
Στο έστιατόριο γνώρισα τόν κ. Τάδε. Καθώς φαίνεται, συνδέεται 

πολύ μέ τόν έκδοτη μου. Ή κουβέντα—μεταξύ τους—άναψε αμέσως. 
Γελούσαν στιγμές στιγμές, κι άξαφνα έπαιρναν δυσαρεστημένο ύφος. 
Κατάλαβα πώς μιλούσαν γιά κάποια ξένη χορεύτρια.

Τούτη ή μέρα πέρασεν έτσι καί παρόμοια—περίπου—άλλες πολλές
Τό χειρόγραφο, κλεισμένο σ’ ένα συρτάρι, έβγαινε πού καί πού 

στο φώς γιά μιά στιγμή μονάχα, δίχως νά μάς άπασχολή περισσότερο.
Γίναμε ώς τόσο φίλοι. Τόν συνώδευα σχεδόν κάθε βράδυ στις 

διασκεδάσεις του. Γιά τήν ξένη χορεύτρια—φιλενάδα του—μού έλεγε 
λογής λογιών φαντασίες.

—Είναι ζηλιάρα, ανυπόφορη. Τή γνώρισα πέρυσι στο Παρίσι. 
Δέν έχεις ιδέα τί στοιχίζει μιά τέτοια γυναίκα. Άλλά ή Νινόν, φίλε 
μου, είναι σπάνιος τύπος. ’Ιδιοφυία. *Έχω  ένα περίεργο ένστικτο: άν- 
τιλαμβάνομαι άμέσως τήν ιδιοφυία, τό ξεχωριστό, τό ανώτερο.

Ό φίλος του δμως—δ κ. Τάδε—μέ βεβαίωνε πώς δ Π . . . έξη 
χρόνια τώρα, δέν πάτησε στή Γαλλία.

’Ομολογώ πώς γιά ένα σωρό μικροπράγματα έκανα τότε πολλά 
έξοδα. Στοίχιζαν, βλέπεις, καί τό θέατρο, τ’ αυτοκίνητα, τά cabarets 
τά κρασιά πολυτελείας. Καί δέν έδωσα σημασία. Μά ώς τόσο—γιατί νά 
νιαστώ—δ Π . . . κρατούσε τό χειρόγραφο, άπό τότε τοίμαζα μέσα 
μου τό υλικό γιά τό νέο, τό δυνατώτερο έργο. Κάποια άλλη, διαφορε
τική μουσική μέ τριγύριζε πιά, άλλους στίχους ένιωθα κι άλλη ση
μασία πιο παράξενη καί καινούργια είχαν οΐ Ιδιες μου οί λέξεις.

Είχα κάνει καί γνωριμίες*  συχνάζαμε πολύ στο σπίτι τού κυρ. Ρ· 
** *

Πρώτη φορά συνάντησα τή Βαρβάρα Ρ. στο γραφείο 
τού εκδότη μου. Μέ προσκάλεσε σπίτι της σχεδόν μόλις συ- 
στηθήκαμε. Είχε τόσην οικειότητα μέ τό φίλο μου και τόσην 
επίδραση, πού κάποια μέρα σκέφτηκα νά τής μιλήσω γιά τό 
χειρόγραφο. Θέλησε νά τό δή ή ίδια. 'Όταν τό ζήτησα, δ Π. 
δέ θυμότανε πού τό είχε βάλει. ( Στο γραφείο του ήτανε 
πάντα νευρικός, ταραγμένος, ανακάτευε τά χαρτιά του, τά πε
ριοδικά, τις εφημερίδες, έτσι δπως τόν πρωτογνώρισα).

Ψάχνοντας μού είπε τότε τήν παράξενη φράση:
—Στά σοβαρά, γράφεις ποιήματα ;
'Η Βαρβάρα Ρ. διάβασε τούς στίχους μου.
—Έχετε ένα αλλόκοτο και χαριτωμένο τρόπο νά λέτε 

μερικά πράγματα . . . Αυτό είπε μόνο. Δέν ξέρω αν σκέφτη- 
κε έτσι.

Μιά μέρα ή Νινόν, ή χορεύτρια, έφυγε γιά τήν Αίγυπτο 
και δ Π. ησύχασε. Μαζί μ’ αυτόν ήσύχασα κ’ έγώ.

* 
* *

Κάποτε παίζαμε στο σαλονάκι τού κ. Ρ. ραμί μέ τις δυο μικρό
τερες αδελφές καί τή μητέρα τής Βαρβάρας. Αυτή παρέκει, ξεφύλλιζε 
ένα περιοδικό. Θυμάμαι πώς άπ τή στιγμή πού μπήκα κείνο τό βρά
δυ σπίτι της, ήτανε σάν άφηρημένη’ τά μάτια της είχαν κάποια περί
εργη, άσυνήθιστη έκφραση. Προτού άρχίσουμε τό παιγνίδι, στήν κου
βέντα πάνου, δέν ξεύρω τί είπα πού τή δυσαρέστησα. Μάταια προσπα
θώ νά θυμηθώ τά λόγια μου.

—‘Έρχεστε πολύ μελετημένος έδώ—ψιθύρισε γυρίζοντας θυμω
μένη προς τό παράθυρο.

Άλλά γιατί; .. .
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Γιά πολλήν ώρα μόνον ή Φωφώ καί ή Δανάη μιλούσαν. Δεκαεπτά 
—δεκαοκτώ χρόνων.

(Ή Δανάη : Κρουσταλλένια πηγή άπ’ δπου τδ νερό ξεφεύγει ήσυ
χο, ολοκάθαρο μ’ ένα σιγαλό γλυκύτατο μουρμούρισμα. Γκρίζα μάτια, 
γιομάτα άπορία, ήρεμο χαμόγελο. Ή φυσιογνωμία της δέν έχει τήν ο
μορφιά τής άλλης, ούτε τή θέληση .... "Ησυχα ειρηνικά βράδυα σέ 
μιάν έπαρχιακή πόλη δπου σιγοϋνε άπό τις έννιά οί δρόμοι καί σβήνουν 
στά σπίτια άπό νωρίς τά φώτα*  μιά πολυθρόνα κοντά στό τζάκι, ένα 
βιβλίο μέ μεγάλα ώραιοτυπωμένα γράμματα καί εικόνες. Ή γάτα σέ 
μιά γωνιά, καί σνό πιάνο, άνοιγμένο, τό τελευταίο ταγκό).

Ή Φωφώ....
“Έχανα έξακολουθητικώς, άπρόσεκτος, άτσαλος.
* 0 Π. δέν εΐχεν έρθει άκόμα.Τό προηγούμενο βράδυ, στή Λέσχη 

συνϊρόφιά μ’ ένα γνωστό συγγραφέα, είχε χάσει άρκετά χρήματα. Τό 
πρωί τοΰ δάνεισα δέκα χιλιάδες δραχμές. Δέ μοΰ έμειναν παρά έξη 
άπό τό κτήμα πού είχα πουλήσει σνό χωριό μου, προτοΰ έρθω. 0  Π. 
θά μοΰ έπέστρεφε τά χρήματα σέ δυο μέρες. Είχε κάποια έκκρεμότητα 
μέ τήν Τράπεζα.

*

— Προσέχετε λοιπόν ! —είπε άξαφνα ή κυρία Ρ.—γιατί πήρατε 
τό τρία ;

Ναι, βέβαια. Γιατί πήρα τό τρία; Τί τό ήθελα ; Ή Φωφώ γελάει 
σκαστά.Σηκώνω τά μάτια μου καί βλέπω πώς μέ κυττάει τώρα—επίμο
να κ*  ή Βαρβάρα. Δέ μπορώ νά καταλάβω τί λόγο είχα νά πάρω αύτό 
τό χαρτί. Χάλασα τό παιγνίδι: ορίστε, αύτό έγινε.

Σέ μιά παύση ή Βαρβάρα μούκανε νόημα καί τήν πλησίασα.
— Ποΰ θά πάτε άπόψε ;
— Δέν ξέρω. Πρόκειται νά συναντηθώ μέ τόν Π.
—Θέλω νά μοΰ άντιγράψετε κάτι γι αύριο τό πρωί. Τό πρωί’ 

εννοείτε ;
—Μάλιστα.
—Ν’ άρχίσετε νωρίς. Εΐναι σαράντα, πενήντα σελίδες.
—Θά τις άντιγράψω.
—Σημείωσα τί άκριβώς θέλω, νά, έδώ, μέ χαρτάκια.
Καί μοΰ δίνει τό χειρόγραφό μου.
’Αλλά τούς γνωρίζω, τούς γνωρίζω έναν πρός ένα τούς στίχους 

αύτούς’ καί πώς τούς έγραψα,καί πώς—κατόπιν—τούς διώρθωσα. Τούς 
ξέρω καί μπορώ, νά, τώρα, δίχως χειρόγραφο νά τούς ξαναγράψω, μέ 
τά ίδια, τά ίδια λόγια. Καμμιά στιγμή δέ σταματάει : άλλ’ έκείνη 
ήταν άτέλειωτη. Τόσες μέρες είχα ξεχάσει πώς υπήρχαν τοΰτα τά χαρ
τιά. Φτωχοί στίχοι χιλιοφτιαγμένοι, διαλεγμένοι άπ τούς τόσους πού 
αύθόρμητα ήρχονταν, σταλαγματιές μιάς μουσικής πού μόνον έγώ ένιω
σα. Στίχοι γραμμένοι μέ κλειστά σχεδόν μάτια, δταν ταξείδευα στις 
μακρυνές δικές μου χώρες, γιομάτες άπ τό δικό μου ήλιο . . .

’Αντέγραψα δλα δσα εΐχε αύτή σημειώσει : κ4 έκείνη τή νύχτα 
δέ μέ είδαν πουθενά.

Πρωί πρωί, κουρασμένος, ξαγρυπνισμένος έτρεξα σπίτι της.Τετοια 
ήταν ή συμφωνία. Δέ μέ δέχτηκαν. Ή μητέρα καί τά κορίτσια είχαν 
βγή έξω. "Αφησα τά χαρτιά μου. "Επειτα γύριζα στούς δρόμους δίχως 
σκοπό καί δίχως θλίψη, περιμένοντας (τό άπόγευμα. Μά κάποτε πήρα 
μιάν άπόφαση. Ζήτησα στό γραφείο του τόν Π.

—"Εχω μιά πρόταση άπό τό Δείνα: θά τοΰ δώσω τό χειρόγραφο 
—τοΰ είπα—Λυπούμαι πού θά σάς τό στερήσω, άλλά πέρασε τόσος 
καιρός.

—Όχι, δέ θά τό έπιτρέψω ποτέ. Είπαμε πώς θά βγάλουμε τό βι
βλίο σέ σχήμα μικρό, μέ χοντρό χαρτί. Θά εΐναι ένα θαύμα τυπογρα
φίας μέ τ’ άρχικό γράμμα—σέ κάθε τραγούδι—σχεδιασμένο χώρια καί 
τυπωμένο μέ κόκκινη μελάνη καί τά λοιπά καί τά λοιπά.

Δέν είχαμε μιλήσει ποτέ γιά τέτοια πράματα.
"Επειτα πρόσθεσε κάτι γιά τήν άταξία στό λογαριασμό του τής 

Τράπεζας.
Τό βράδυ είμαστε πάλι μαζί στή Λέσχη καί στό συνηθισμένο 

cabaret. Έκεϊ γνώρισα τήν Ντόλη. Δέν τήν εΐχε φέρει άπ τό Παρίσι.
* 

* *
'Ένα πρωί βρήκα στό γραφείο τού Π. τή Βαρβάρα. Ό 

εκδότης μου όρθιος μόλις απάντησε στό χαιρετισμό μου. Μου 
φάνηκαν ταραγμένοι κ’ οί δυο*  κάποια συζήτηση, ζωηρή βέ
βαια, διέκοψαν σά μέ είδαν.

'Όταν ά'νοιγα τήν πόρτα, ακόυσα μάλιστα τόν Π. νά μι- 
λάη δυνατά, μέ σκληρότητα σχεδόν. Δέν ήσύχασε αμέσως.Βη
μάτισε πάνω - κάτω· γιά νά σταματήση άξαφνα σά νά ’θελε νά 
ξαναρχίση τήν ομιλία του στήν Βαρβάρα.

—Νά διαβάσης—μου είπε—τήν τάδε εφημερίδα. ’Έχει 
κάτι πού σ’ ένδιαφέρεΓ μιάν ανταπόκριση άπ τόν τόπο σου.

—Ναί. Μ’ ενδιαφέρει. Πρόκειται νά γυρίσω έκεϊ τούτες 
τις μέρες—απάντησα δίχως νά σκεφθώ.

—Δέ μού είπες τίποτε χθές.
—Τώρα, τό πρωί, έλαβα ένα γράμμα .... —Ή Βαρβάρα 

διακόπτει :
—Τίποτε δέ λάβατε.—λέει.
Ό Π. πλησιάζει στό παράθυρο καί κυττάζει έξω. Πέρασε 

κάποια στιγμή. Έκείνη μ’ αρπάζει τό χέρι, τό σφίγγει δυνα
τά. Ήταν κατάχλωμη’ ψιθύρισε μόνο.
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—Γιατί ήρθατε έδώ ; Γιατί; 
Τίποτε άλλο.

* * *
('Η Ντόλη : λαστιχένιο σώμα γιομάτο μεταξωτές κορδέλλες.Έτσι 

δπως βγάζει ένα ένα τά κομψά αυτά κουρελάκια, αλλάζουν οί γραμ
μές. Ήταν πιό απαλές, είχαν πρώτα άλλην άρμονία.Γαλλικές φράσεις 
ή'Ελληνικές δλο παραξενιά. Γέλιο προσποιημένο. Τό γοβάκι τής Ntό- 
λης είναι μιά πρόφαση γιά τή μεταξένια γάμπα, απάνω απάνω έως έκεϊ 
πού αρχίζει κατάλευκο, λείο, γιαλιστερό σάν ψεύτικο, τό δέρμα......... ).

* * *
Αυτός ό άνθρωπος μέ βασ άνισε έτσι τόσον καιρό. ’Όχι 

δέν τοΰ έχω έχτρα. Ό Π. είναι άκόμα καλός ποιητής καί 
εκδότης μέ μεγάλο όνομα. ’Αλλά, γιατί νά τό κρύψω; άτσα
λος, άκατάστος, δίχως ώρισμένη κατεύθυνση. Μέ τήν τελευ
ταία του επιχείρηση (δημοσίεψε ένα πολυτελέστατο τόμο μέ 
φωτοτυπίες γιά τή Βυζαντινή τέχνη) ζυμίωσε καταπληκτικά. 
Τό αναγνωρίζει κι ό ίδιος. Τέτοια βιβλία δέν έχουν πέραση 
σήμερα. Κάποτε, αμέσως μετά τόν πόλεμο, οί βιβλιόφιλοι τ’ 
άρπαζαν κυριολεκτικά. Σχηματίστηκαν τότε λαμπρές Ιδιωτικές 
βιβλιοθήκες. “Ολα τά καινούργια, τά μεταπολεμικά πλούσια 
σπίτια, είχαν ανάγκη άπό βιβλιοθήκη. Οί εκδόσεις πολυτελείας 
βιβλίων μέ εικόνες καί σέ βαρύτιμο χαρτί, είχαν εξαιρετική 
πέραση. Τώρα δμως τούτη ή ανάγκη έχασε τήν ακράτητη ε
κείνη εκδήλωσή της, κι οποίος αγοράζει βιβλίο, ή πρόκειται 
πραγματικά νά τό διαβάση ή άκουσε νά μιλούν πολλοί, συγ
κεκριμένα γι’ αύτό.

Άπό τήν τελευταία του έκδοση, λοιπόν, ζημιώθηκε. Τά 
έξοδα βάρυναν βέβαια τό συγγραφέα: αλλά τί μέ τούτο ; Ό 
εκδότης δέν πραγματοποίησε κανένα απολύτως κέρδος. Στις 
κρίσιμες τούτες μέρες έφτασαν τά χρήματα πού ζήτησα άπ 
τούς δικούς μου. Τήν ίδια στιγμή πού τά’λαβα σκέφτηκα—μέ 
κακία—νά εκδικηθώ λιγάκι τόν Π. Τό βράδυ τούδωσα νά 
νιώση πώς ή Ντόλη, ήταν δίκιά μου. Γέλασε τάχα πονηρά ’ 
μά τοΰ τήν πήρα στ’ άλήθεια.

Γιά δυό, τρεις βδομάδες δέν μάς ξαναεΐδε.
* 

* *

Τόσος καιρός—πάνω κάτου—εΐχε περάσει όταν συνάντη
σα, μιά μέρα, τή Βαρβάρα στό δρόμο.

—Σάς περιμέναμε σπίτι—είπε—τί γίνατε ;
—Μελετώ. Ασχολούμαι μ’ ένα νέο έργο.
—Γράφετε στίχους;
—’Όχι δέν είναι στίχοι. Σάς εΐπα: μελετώ.
—Αλήθεια ; Φαίνεται πώς δέ σάς έμεινε καιρός νά δήτε 

τόν Π.
—’Όχι, δέν μοΰ έμεινε.
—Είναι θυμωμένος μαζί σας.
—Τό πιστεύω—(γέλασα λιγάκι, ειρωνικά).
—Γιατί κάνετε έτσι τό μούτρο σας; ’Έχετε άλλάξει πολύ 
Περπατούσαμε σιγά, σιγά, κοντά στό πεζοδρόμιο. ’Έπει

τα άπό λίγο ή Βαρβάρα ψιθύρισε.
—Μάς είπε άλλως τε τί κάνετε.
—Τί;
—Τίποτε, (σταματάει) Τίποτε άπολύτως. Ζήτε με κάποια.
—Μπά; τό ξέρετε ; (πάλι γελάω ειρωνικά).
—Είστε άφελής—άπαντάει.
Περνάμε έξω άπό ένα άνιθοπωλεΐο. Μάς ελκύει ή βιτρίνα. 

Είμαι πολύ, πολύ διαφορετικός άλήθεια.
—Τί λέτε γι αύτές τις καμέλιες ;—ρωτώ.
Είναι κάτι κατάλευκες καμέλιες, λές ψεύτικες. Καί στα 

πλάγια, έδώ κ’ εκεί, .τριαντάφυλλα μέ κάποια μαργαριταρένια 
άπόχρωση. Δέν άπαντάει.

—Θά μοΰ επιτρέψετε ; . . .
—’ΌχΓ τίποτε δέ θά σάς επιτρέψω.—Θυμώνει. ’Έπειτα 

—άξαφνα, σά νά κυριεύεται άπό άκράτητα γέλοια : ’
—Τί θέλετε ;—ρωτάει,
—Νά σάς τις προσφέρω . . .
Αργότερα πήραμε ένα αύτοκίνητο καί τήν συνωδευσα 

ώς τό σπίτι.
Ή ίδια θέλησε νά τής μιλήσω γιά τή Ντόλη. Εΐχε κά

τι λυπημένο, σκοτεινό, σά βασανισμένο στό προπωπο της. 
’Έτσι ήταν καί στό γραφείο τοΰ Π. τότε, όταν μοΰ άρπαξε 
τό χέρι. Οΐ καμέλιες στά γόνατά της έπαιρναν κάποιαν άλλη 
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ζωή, πιό ξανοιγμένη : λες έκλειναν μέσα τους τή χαρά όλων 
τών λουλουδιών τοΰ κόσμου, ’Ήθελα νά τής μιλήσω γι αυτές. 
Κάποτε ζωήρεψε και ξανάρχισε ή ίδια τήν κουβέντα. ’Έλεγε 
γιά τή Δανάη, τή Φωφώ’ έπειτα γιά τόν πατέρα της.

—Φεύγει γιά τήν Ευρώπη : είναι μέλος μιάς τεχνικής 
επιτροπής.

—Πότε ;
—Σέ είκοσι μέρες. ’Ίσως . . .—σώπασε.
—Είπατε ίσως . . .
—Θά ταξειδέψουμε μαζί . . .
(Θάλασσα, καράβια, γλάροι κοντά στις καταπράσινες α

κτές, κύματα μέ τις κορφές λευκές σά βαμβάκι, ξαστεριές. 
Γαλάζιες και ρόδινες αυγές. Ό καπετάνιος, οί συνταξειδιώτες 
τό menu τής table d’hote, οί κουβέντες τών αγνώστων. 
’Έπειτα στή γέφυρα, κάποια στιγμή, ένα βράδυ, μόνοι*  «που 
πάμε; θά διαρκέση πολύ αυτό τό ταξείδι;» 
«Ναι, γιά πάντα». Άλλά, νά τά λιμάνια, τά ίδια λι
μάνια, ό ίδιος κόσμος . . .).

Φτάσαμε στό σπίτι.
—Λοιπόν τό απόγευμα σάς περιμένω.
—Μάλιστα’ ευχαριστώ. Θά έρθω.
Δέν έπήγα μήτε κείνο, μήτε άλλα, πολλά, απογεύματα.

* * *
Μιά μέρα—σάν έχασα πιά τή Ντόλη—μέ ζήτησε καί κατόρθωσε 

νά μέ ανακαλύψη ό Π. Ήταν έξαιρετικά ενδιάθετος.
—Σήμερα τό πρωί πήρα τό χειρόγραφό σου—μοΰ είπε αμέσως. 

Θά τό διαβάσω. "Εχω μιάν ευκαιρία ν’άσχοληθώ μ’ αύτό καί κάτι πι
στεύω νά γίνη. Σου φέρνω πέντε χιλιάδες. Μέ τις άλλες θ’ αγοράσουμε 
τό χαρτί : σύμφωνοι ; Πέρασε άπ τό γραφείο μου νά δής τό δείγμα. 
Δέν ήταν άνάγκη νά έξαφανισνής. Νόμισες πώς μέ πείραξες μέ τήν 
Ιστορία τής Ντόλης ; Δέν τό έλεγες εύλογημένε ;—σωπαίνει δυό στιγμές 
κ’ έπειτα :—είσαι άκόμα λίγο, πώς νά σ’τό πώ . .. λίγο παιδί.

"Όχι δέ θυμώνω. "Εχω τά δάκρυα έδώ, έδώ στά βλέφαρα άπάνω.
—Μαζί μέ τ’ άλλα, σέ προσκαλοΰν σ’ ένα σπίτι, υπόσχεσαι καί 

δέν πατάς τό πόδι . . . Ό εκδότης μου έξακολουθεϊ. Μιλάει γιά τή 
Δανάη, γιά τή Φωφώ.

(Δανάη : άγαθώτατα μάτια : κάμποι—απέραντοι—μέ στάχυα).
** *

’Έγινα—σιγά, σιγά—στενός φίλος τής οικογένειας τοΰ κ. 
Ρ. Φρόντιζα ό ίδιος γιά ενα σωρό μικροθελήματα : κάθε τό
σο καί λιγάκι έβγαινα μέ τή Βαρβάρα, γιά νά τή συνοδέ
ψω στά μαγαζιά.

Λησμόνησα νά γράψω πώς δ εκδότης μου κ’ ή Βαρβάρα 
πρόκειται νά παντρευτούν. Χτές αγόρασα ένα έξαίσιο χρυσό 
βραχιόλι μέ ζαφείρια, γιά τή νύφη.Ή μητέρα κ’ οι αδελφές 
της είναι κατενθουσιασμένες.Άνεβλήθη μάλιστα καί τό ταξεί
δι τοΰ κυρ. Ρ. Κάποια αταξία βρέθηκε στή σύσταση τής επι
τροπής (τέτοια καί χειρότερα είναι τής εποχής μας).

Λοιπόν δέν υπάρχει κανένα, απολύτως κανένα εμπόδιο.
Τό περίεργο είναι δτι σκέφτηκα γιά μιά στιγμή πώς υπήρ

χε εμπόδιο. Ή φαντασία καταντά οπωσδήποτε,, αξιοκατάκρι
το μειονέκτημα σέ ώρισμένες περιστάσεις.

’Έχω ένα παράδειγμα : έρχεται στό ξενοδοχείο κάποιος 
γερμανός ταξειδιώτης. Διαβάζω τ’ όνομά του στό θυρωρείο .’ 
Franz Handemberg. Λοιπόν, προτού άκόμα τόν ιδώ σχηματί
ζω τήν πεποίθηση πώς πρέπει νά τόν γνωρίζω. Δέν είναι δυ 
νατό νά γίνη αλλιώς. Θά τόν περιμένω στήν αίθουσα τοΰ 
εστιατορίου. Βρίσκω τήν ευκαιρία καί κάθουμαι σ’ένα τραπε
ζάκι κοντά του, μά πολύ κοντά του. Είναι ένας τύπος ξαν
θός, ψηλός, μέ γυαλιά, κοστούμι εξωτικό, γκέττες. Τόν κυτ- 
τάζω άπ τό κεφάλι ώς τά πόδια.Τέλος πάντων, δ Franz Han
demberg πού έπεθύμησα άνέκαθεν νά γνωρίσω. Βρίσκεται 
άντίκρυ μου καί προσπαθώ νά έλκύσω τήν προσοχή του. Τοΰ 
μειδιώ δυό τρεις φορές. Είναι άφηρημένος. Επιμένω : τίποτε 
Στό dessert σκέπτομαι νά σηκωθώ καί νά τόν πλησιάσω : 
«άγαπητέ κύριε Franz . . .» Άλλά σέ ποιά γλώσσα ; σέ ποιά 
γλώσσα άρα γε θά συνεννοηθοΰμε ;

Έδώ είναι τό ζήτημα: πρέπει τά ξέρη κανείς τή γλώσσα 
πού καταλαβαίνουν οί άλλοι. Άλλ’ αύτό δέν έχει σημασία, 
Σήμερα μέ ρώτησε ή Βαρβάρα πότε θά γυρίσω στόν τόπο μου 
κι αν σκοπεύω νά έργασθώ έδώ’

—Μάλιστα, έχω κάποια πρόταση γιά θέση... τής άπάντησα.
—Καί δέ θά γράψετε πιά;
—’Όχι, τουλάχιστον προς τό παρόν.
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—’Έχετε, δμως, ταλέντο.
—Ευχαριστώ. (Κάνω μιάν άβαρία) Βέβαια δέ θά τά έγ- 

καταλείψω δλα: ϊσως δημοσιέψω τούς στίχους μου.
—’Αλήθεια;
—Εϊμεθα σύμφωνοι μέ τόν Π.....  Τούς έχω και αφιερω

μένους.
—Σέ ποιόν;
—Στή Δανάη.

* *
*

Τώρα γύρισα άπό κείνο τό δρόμο.
"Εχει μιά δίκιά του, ξεχωριστή ψυχή: μιά περίεργη λαλιά.
"Οταν ερημώνει, τή νύχτα, μέ τά κλειστά μαγαζιά, τά φανάρια 

του σέ ϊδια τό ένα άπ τ’ άλλο άπόσταση, τό κλαψιάρικο φώς, τά πα
ράθυρα τών σπιτιών, στις δυό πλευρές σά μάτια κλεισμένα βαρειά άπ’ 
τόν ύπνο, μέ τ’ άρρωστιάρικα δέντρα του, λές πώς επαναλαμβάνει ψι
θυριστά, ψιθυριστά, τις κουβέντες πού δλη μέρα ακούσε.

Σάν τώρα, βραδιές ολόκληρες έχασα άκούγοντάς τον.
Καί είχαμε άτέλειωτες συζητήσεις γιά τόν Π., τή Βαρβάρα, τό 

χειρόγραφο....
’Αλήθεια, τί θ’ άπογίνη αύτό τό χειρόγραφο;
Νά, έκεϊ, σ’ ένα μαγαζί, άπέναντι άπ τήν πόρτα της θ’ άνοίξη 

βέβαια, ένα βιβλιοπωλείο Ή θέση είναι κατάλληλη, Στή βιτρίνα θά 
βάλουν—άπάνω ώς κάτω—έκατό, διακόσια άντίτυπα, δλα ϊδια, ένός 
μόνο βιβλίου.

Στό ξώφυλλο, ό τίτλος καί τ’ όνομά μου μέ στοιχεία μαύρα, θά 
επαναλαμβάνεται έτσι έκατό, διακόσιες φορές: «ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ Χ.Χ.Χ» 
«ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ Χ.Χ,Χ.» «ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ Χ.Χ.Χ.»

"Έτσι θά γίνη: λείπει μονάχα ή άφιέρωση. Είναι άπαραίτητο ένα 
σονέττο. "Η απλώς στή πρώτη σελίδα άπάνω, μέ μικρά, μικρά γράμ
ματα, θά γράψω: «Στή Βαρβάρα Ρ. ».

Είναι πιό μοντέρνο. Κάνει έντύπωση...
 ΑΛΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ

Et les soleils couchants sont des apotheoses..,
V. HUGO

Τό ήλιόγερμα, παράδερνε στερνή χαρά τής άμμου, 
Καί τά λουλούδια τής σιωπής ξυπνούσαν πλήθεια.. 
Τό στίχο ψιθυρίζαμε βασίλισσά μου, 
Ρεμβαστικό άνατρίχιασμα, πορφυρή άλήθεια!

Με τά χρυσάφια στά μαλλιά πού σοΰ έσπερνε τό γέρμα 
Κόρη τής άκροθαλασσιάς, ψυχή χαμογελούσα, 
Μοΰ είχες φαντάξει τών ονείρων μου τό τέρμα, 
Καί σέ άξεπέραστης χαράς τό σπαραγμό κυλούσα.

(Τό νέο μου γιά νά βρώ έαυτό στρέφω τό φώς έντός μου 
Τών λόγων σου, φώς έπουράνιων άστρων, 
Καί βλέπω τον στά πέριορα τού κόσμου
Κυβερνητή τών θρυλικών μου κάστρων!)

Λαχτάρα τής άκρογιαλιάς, ώ άγκάλιασμα τών κρίνων! 
Πορφυρά χείλια οί πόθοι μου στή γύρη ξεψυχούσαν, 
Χαροποιός άντίλαλος τών ώκεάνειων θρήνων
Χρυσές φωνές τά κύματα, θρύμματα έντός μου σπούσαν!

Τά περασμένα, τ’ αυριανά, στό χάος είχαν μισέψει, 
Μόνα τά μάτια σου έλαμπαν—καί μόνα
Τώρα πού άσώτευτοι καπνοί μού σπάραξαν τή σκέψη, 
Φέγγουν άπόκοσμα στούς τάφους τοΰ χειμώνφ...

Κόρινθος 1930. ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΤΙΓΜΕΣ

1
"Ολη ή ζωή, τά μίση μας, οί άγάπες, οί έρωτες μας, 
Στιγμές πού ξεψυχίσανε στής λήθης τή σπουδή*
Κ’ ή ανάμνησή τους, ειρωνεία κ’ αύτή στις συμφορές μας, 
Σ’ ένα ξερό τριαντάφυλλο, δυό λόγια ή μιά στροφή.

2
"Ενα τραγούδι, προσφορά κι αύτό στή θύμηση της*  
Κι άν εϊν’ στό πλήθος τής σιωπής τά αινίγματα πολλά, 
"Ω! άς ητανε νά λύγιζε στις ρίμες του ή φωνή της, 
Καί νά τό συντροφεύανε τά μάτια της θολά.

3
Στής ρόμπας τό στοβίλισμα ή άνησυχία μιλάει.
—Μιά κόρη φεύγει βιαστικά γιά κείνον πού άγαπάει, 
Ένώ στό νού της μακρυνά άντηχούν τά καρδιοχτύπια, 
Πένθιμα καμπανίσματα μέσα άπό ρούχα τρύπια.

Άπ τή συλλογή πού κυκλοφορεί σέ λίγο) ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
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ΕΡΕΥΝΕΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ό κ. ΗΛΙΑΣ ΖΙΩΓΑΣ (*)

(*) Τό ρώτημα είναι έξαιρετικά πετυχημένο. Μά δυσσυχώς, δέν μπο
ρεί νά έξαντλη-θή στά δρια τής τέτοιας ή τέτοιας άπάντησης. Χρειάζεται άνά- 
πτυξη γιά νά έξηγηΦοόν οί λόγοι καθαρά καί πλατιά τής θέσης πού υποστη
ρίζει ό καθείς, γιά νά πρόκυψη £να λαμπρό άποτέλεσμα. Μά. κ’ έτσι νομίζω πώς 
κάτι καλό Όά ’βγη.

Σ ενα λαό ποΰχει βίο « λεύτερο » ενός αιώνα μονάχα και 
παρουσιάζει μιάν άνθιση εξαιρετικά άξιοπρόσεχτη στις τέχνες, 
ιδίως τοϋ Λόγου, τό χώρις άλλο, ή εμφάνιση κ’ ενός άστενικοΰ 
σημείου σέ μιά άπ τις εκδηλωτικές μορφές τής διανόησης, 
είναι φυσική, και γιά τοϋτο δέ δικιολογιέται νά ξαφνιάζεται 
κανένας, καί τό χειρότερο νά βγάλη συμπεράσματα πού μόνο 
βλαβερά μπορεί νά σταθούνε—κι ας πρόκειται γιά τό λαό μέ 
τή γνωστή σέ πλούσιο περιεχόμενο, παράδοση. ’Ενώ δλα τά 
είδη τοΰ Λόγου σημειώνουν σταθερά, σταθερότατα, μιάν αϋ- 
ξουσα πρόοδο, ή κριτική τών έργων τής νεοελληνικής διανόη
σης, ό'χι μονάχα δέν παρουσιάζει τά ίδια έξελιχτικά αυτά συμ
πτώματα, μ’ απεναντίας, μιάν ολωσδιόλου αντίθετη όψη.“Ενα 
βήμα σημειωτό—καί κείνο, στραβά άρχινισμένο. Τίποτες άλλο.

Νομίζω δτι τά αίτια δέν κάνει νά ψάξουμε νά τά βρού
με σ’ εξωτερικούς λόγους, μά μέσα στήν ίδια τήν ουσία τοϋ 
περιεχομένου τής λέξης «κριτική». Καί παρ’ δλα δσα αρνη
τικά άκοΰγονται, ή εμφάνιση τής κριτικής στήν αψηλή της 
θέση, σέ μιάν ωρισμένη ιστορική στιγμή, αποτελεί μονάχα ση
μάδι ακμής. Φυσικά, πώς ή απουσία της δέ σημαίνει τάνάπο- 
δο. Καί τοϋτο, γιατί ή προσωποποίηση της δέν είναι μήτε 
κοινό μήτε τυχαίο γεγονός.

Καθώς οί Μεγάλοι περνούνε κάθε τόσο, έτσι κι ό κριτι
κός, δέν μπορεί παρά ν’ άκολουθάη—μιά κι ανήκει στον ίδιον 
αστερισμό (ας μοΰ συχωρεθεΐ ή έκφραση )—τήν αυτή πορεία. 
Κι δλ’ αυτά, προκειμένου γιά τις εξαιρετικές φυσιογνωμίες— 

έστω καί γιά κείνες μιάς κάποιας κουλτούρας ενός μικρού 
λαοΰ καθώς εμείς σέ μιάν ιστορική στιγμή,πού λείπουν ωστό
σο κι αυτές άπό μάς.

Μά νά γιατί, αμέσως κι δλας δέν έχει καμμιά ,θέση γιά 
τήν ώρα ή κριτική στήν 'Ελλάδα. Καί γιά νά κυριολεχτήσης 
τής μαυριδερής της σκιάς πού βέβαια υπάρχει γύρω μας, οί 
περγαμηνές, πιστοποιούνε μονάχα τήν ύπαρξη μιάς εργασίας 
μάρνητικό χαρακτήρα—πού σημαίνει πώς ώς τέτοια αποκλει
στικά βρίσκεται.

Μά καί γι άλλους λόγους άκόμα.
Σημειώθηκε στήν άρχή, δτι ό κριτικός δέ φτιάχνεται, μά 

γεννιέται. Φυσικά πώς τά στοιχεία κείνα πού τόν κάνουν νά 
ξεχωρίζη δέν τά φέρνει μαζί του δλα , κι δτι ώρισμένα άπ’ 
αυτά είναι, συνεπούμενα, έπίχτητα. Χρειάζεται χωράφι γιά νά 
δώση ό σπόρος τούς καρπούς πού άποζητούμε. 'Υπάρχουν 
πολλές ώς τήν ώρα ελπίδες, πού τελευταία πληθαίνουν καί 
στερεώνουνται, δτι σύντομα θά ξεπεταχτούνε κείνοι πού θά 
προετοιμάσουν τό έδαφος—γιατί καί τούτο λείπει!

“Οσοι μάλιστα επίσημα διεκδικοΰνε τήν πατρότητα τής 
άνύπαρχτης κριτικής σήμερα στάνοιχτά, άπλούστατα μεγαλώ
νουνε σέ μέγεθος τήν έπιζήμια ένοχή τους στή σύγχιση πού 
δημιουργήσανε μέσα στο διανοητικό κόσμο τής χώρας. Μήτε 
οί Πολίτηδες τό λοιπόν είναι κριτικοί, μήτε βέβαια οί ’Άλ- 
κηδες—γιά ν’ άρμεστώ σ’ αυτούς, άφοΰ κείνοι πού γύρω τους 
στροβιλίζουνται είναι τής ίδιας πάστας καί συνεπούμενα, τά 
συμπτώματα στις εκδήλωσες τής «κριτικής» τους ιδιοφυίας 
είναι τά ίδια καί χειρότερα.

Είναι καιρός πιά ν’ άφαιρεθή, βίαια μάλιστα, ή λεοντή !
Σ’ αυτούς ό'χι μονάχα άπουσιάζουν τά βασικά γνώρισμα*  

τα (τά πιο σπουδαία δηλ.) πού οί άληθινοί τά σέρνουν μέσα 
στις φλέβες τους, μά καί κείνα πού θά μπορούσε μιά χαρά 
νά υπάρχουνε—ή γνώση κ’ ή ορθή άντίληψη τοΰ κόσμου γε
νικά γιά τή δημιουργία ενός κριτήριου μέ ομοιογένεια. Μπορεί 
άπό μέρος τών παραπάνω νά ύπάρχη δλη ή καλή θέληση καί 
διάθεση άκόμα κ’ ή πρόθεση, νά ωφελήσουν—πού άμφισβητώ 
—μά δέ φτάνει.
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(Κι ωστόσο, δ Παλαμάς πού μονάχα ως ποιητής διαβά
ζεται και νομίζεται, στέκεται θαρρώ σάν πρότυπο δρθολογι- 
σμένης κριτικής πού ισάξια της καθόσο ξέρω τουλάχιστον,δέν 
υπάρχει σέ δ'γκο) (*).

(*) Τό κακέκτυπο τού ’Ίψεν πού χαιρετίστηκε στήν έμφάνιση του μέ 
τυμπανοκρουσίες κάί καταφέρνει άκόμα ώστόσο ώς σήμερα άπ τίς στήλες πού 
διαθέτει νά ζημιώνη καί νά βρωμίζη άφάνταστα τά γράμματα γενικά καί πλή
θος «συγγραφέων καί ποιητών» Φά σβήσουν, όχι βέβαια άπ τό πέρασμα του χρό
νου, μά άπ τήν άλη-Οτνή κριτική πού Ό·ά κα-Ο-αρίση τόν πνευματικόν όρίζοντα 
τοΰ τόπου.

Ό κριτικός συμπερασματικά,πρέπει νά’ναι ένα τέρας γνώ 
σης—μονάχα έτσι νοείται. Μιά κινητή ^βιβλιοθήκη—χώρια τ’ 
άλλα τά βασικά γνωρίσματα πού προσφέρνει μέ τόση τσιγγου- 
νιά ή Φύση στον προνομιούχο άνθρωπο πού λέγεται κριτικός. 
Μά ή τεράστια αύτή μάθηση δφείλει κάπου νά πειθαρχή— 
δχι βέβαια οπουδήποτε."Ομως, κι οπουδήποτε ν’ άνήκη, οποίο 
κι αν είναι τό φιλοσοφικό της πιστεύω, σ’ οποία κοσμοθεω
ρία κι αν είναι γαντζωμένη, καλά ή στραβά αδιάφορο γιά 
τούτη τήν ώρισμένη περίπτωση, ποτές δέ συγχωριέται νά πα_ 
ραπαίη χωρίς σταματημό, νά αύτοδιαψεύδεται τήν κάθε στιγμή

Γιατί άπ τήν κριτική δ κόσμος τής Τέχνης περιμένει δια
φώτιση, καθαρισμό και σαφέστατο καθορισμό κάποιων μυστι
κών πού ατέλειωτα θά ξεπηδούνε μέσ’ άπ τήν άβυσσαλέα 
σκέψη τού σκεφτόμενου πού πασκίζει νά δώση μορφή σ’ δ,τι 
υπάρχει διάχυτο μέσα στό κρανίο του πού κοχλάζει σάν ηφαί
στειο χωρίς άναπαμό—κι δχι θόλωμα άέναο κι άπελπιστικά 
θορυβώδικο τών νερών, καθώς άσυνείδητα γίνεται στον τό
πο μας.

Κι ωστόσο, δέν κάνει νά τρομάζη κανείς, γιατί δλα ξη- 
γιούνται.

Ό καθένας πού παρακολουθάει μέ κάποια μεθοδικότητα 
τή διανοητική κίνηση τής χώρας, είναι πάντα προετοιμασμέ
νος ν’ άκούση τις πιό άπίθανες στροφές κι άλλαγές—καταστρε 
φτικές ή ωφέλιμες.

(*)  Λέγω σ’όγκο, γιατί κι άλλοι έδωσαν άφορμή νά ξεδίπλωτη ή μεγάλη 
πτυχή πού άγνοούσαμε—δ στοχαστικός νους. ’Έχω ύπ’ <5ψη μου τήν έργασία 
γιά τό Σολωμό του Βάρναλη πού τόν άναφέρω γιατ’ είναι άπ τούς λιγοστούς 
μετρημένους πού κοιτάνε τή ζωή σ’ δλες της τίς έκφάνσεις μέσ’ άπ τό ίδιο 
καθαρό πρίσμα. Μά πόσοι άλλοι τάχα υπάρχουν πού δμως δέν έχουν τά μέσα 
νά έκδηλωθούνε, άφοΰ κ’ οί στήλες άκόμα πού διαθέτουν οί εφημερίδες, άν δέν 
είναι πιασμένες άπ τούς Χάρηδες, Φά ’ναι τότες χωρίς έξαίρεση πιασμένες άπ° 
άν^ρώπους ξένους δλότελα πρός τήν Τέχνη—νά ή πηγή τοΰ κακού !

Μιά άπ τις δεύτερες, είναι καί κείνη ή ύπολανθάνουσα 
ζύμωση πού συντελιέται άθόρυβα καί σιωπηλά άπό καιρό στον 
τομέα τής Κριτικής.

"Ενας άριθμός νέων, μ’ δλα τά εφόδια, εκείνα πού δίνουν 
κάποια βάση γιά συμπεράσματα δχι άδικαιολόγητα,αν καί δέν 
άνήκει στήν ίδια παράταξη,πιστοποιεί άσφαλέστατα αύτό πού 
σημειώθηκε στήν άρχή:

Σύντομα τό έ'δαφος θά’ναι πανέτοιμο γιά σπορά.
Καί τότες είναι, πού θά πέσουν καί θά τσακιστούν μέσα 

στήν άβυσσο τής λησμονιάς γιά πάντα, κάποια είδωλα (*)  πού 
υψώθηκαν αύθαίρεται άπ τούς εύνουχιστές τής Τέχνης, ενώ 
μέσ’ άπ τήν άφάνεια θά ξεπεταχτούν νά διεκδικήσουν οί ά
ξιοι τή θέση τους πού έτσιτελικά τούς τήν άφαίρεσε ή λεγά
μενη επίσημη κριτική πού τή στιγμή εκείνη δέ θά χη νά 
κάνη τίποτε καλύτερο, άπό τού νά πή τήν προσευκή της !

•Ο κ. ΝΑΠ. ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΙΟΥ

’Εκεί πού δέν υπάρχει Τέχνη, μή ζητήσετε τήν Κριτική, 
γιατί πάντα θά προπορεύεται τής Κριτικής ή Τέχνη. Στήν 
Ελλάδα, πρέπει άντρίκια νά τ’ ομολογήσουμε πώς Τέχνη δέν 
υπάρχει.’Ίχνη τέχνης, προαγγέλματα τέχνης, μάλιστα, βλέπου
με, μά τέχνη ολοκληρωμένη μάς λείπει. Λοιπόν δέ φαντάζο
μαι νά θέλατε νά υπήρχε καί κριτική ολοκληρωμένη . . . Πι- 
στεύω πως οΐ νέοι δμως, (στή γενεά τους πού περήφανα άνή- 
κω), πού δείχνουν τά 2-3 τελευταία χρόνια πώς πάνε νά ξε- 
περάσουν τή στείρα παλιά γενεά θά δημιουργήσουν μέ τό έρ
γο τους καί ισάξια κριτική.—’Άς μιλήσουμε δμως σύμφωνα 
μέ δτι βλέπουμε σήμερα καί, τό πιό πολύ, μ’ δ,τι βλέπαμε 
στό άμέσως χτές. ’Έτσι είμαστε άναγκασμένοι νά τονίζουμε 
πως συστηματική κριτική ούτε έζησε, ούτε ζή στον τόπο μας.
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Γιατί δέν γεννήθηκε ένας άνθρωπος πού λυτρωμένος άπ τή 
σκοπιμότητα νά έξαρθή ψηλά άπό κάθε συμπάθεια ή αντι
πάθεια άπό κάθε δεσμό καί νά μιλήση ανάλογα μέ τούς ορούς 
τής λογικής καί τής αισθητικής αντίληψης. Πουθενά, δέν άνα 
κάλυψα στις διάφορες κριτικές πού γράφονται τό μεγάλον 
ά'νθρωπο, τό μεγάλον αισθητικό μέ τις αγνές διαθέσεις. Ζοΰ- 
με μιάν εποχή όλότελα στείρα στό πλαίσιο τής κριτικής παρα
γωγής, κι δπως έτόνισα στήν αρχή, σοβαρός συντελεστής τοϋ 
φαινομένου τούτου εΐναι ή έ'λλειψη τοϋ ωραίου, ή έλλειψη τής 
τέχνης. Προπαντός δέν έχει συστηματοποιηθή μιά κριτική 
μόνιμη, επαγγελματική καί πλατειά, πού οί ορίζοντες της νά 
μήν εΐναι άσφυχτικά κλεισμένοι άπ τή στενοκεφαλιά, τήν άνεί 
λικρίνεια, τήν ανικανότητα καί τή μεροληψία, καί που να 
κρίνη, δ'χι μέ τό στενό πρίσμα τών ιδιαιτέρων προτιμήσεων 
της, παρά μέ βάση τό δίκαιο, τήν ηθική, καί τήν πολιτισμέ
νη σκέψη—Ή περασμένη γενεά, εΐναι αλήθεια, μάς άφησε 
έναν Ροΐδη. Άκόμα έχουμε στό πλάι μας, νεωέρους αύτους, 
τούς Θρϋλο καί Πολίτη. Γιά τούς δυο ετούτους επιτρέψτε μου 
Κύριοι νά κάνω κάποια διάκριση. Ξεχώρισαν παραπολύ άπ 
τούς διάφορους συναδέλφους τους, συχνά έσκυψαν μέ στοργή 
στά βιβλία τών τελευταίων χρόνων ή έγραψαν ανεπηρέαστοι 
τή γνώμη τους άπό κάθε σύσταση, άπό κάθε υπολογισμό, καί 
μάς αφήσανε μερικές σελίδες ευσυνείδητης καί μελετημένης 
κριτικής. Ειδικά ό Άλκης Θρύλος, πού ή σπάνια μόρφωση 
του (σχετικά μάλιστα μέ γυναίκα) καί ή καλλιτεχνική του δι
αίσθηση άναγνωρίζουνται άπό τούς πιό πολλούς, προσπάθησε 
νά κάνη δικό του τό έργο πού έκρινε, νά τό κατανοήση βα
θιά, ν’ άνακαλύψη τή ρίζα του, κοιτάζοντας ν’ αφομοίωση 
τήν τεχνική του καί νά μπή ως τή σύλληψη καί τήν ουσία 
του. ’Όχι βέβαια πάντα, μά συχνά (καί στις θεατρικές της κρί 
τικές άκόμα) κι αύτό εΐναι γνώρισμα τοΰ άληθινοΰ κριτικού. 
'Υπερέχει άπτόν Πολίτη σ’ αύτό στό δτι δέν ξεκίνησε άπό 
ψεύτικη αρχή, δηλ. πώς πρέπει ν’ άποχτήση ή Λογοτεχνία μας 
τοπικό στοιχείο (νά γυρίσουμε λοιπόν στον Παπαδιαμάντη ;) 
τοπικό χρώμα, ακολουθώντας δρόμους ελληνικούς καταδικά
ζοντας έτσι κάθε καθολική δημιουργική πνοή, κι άκομα στο 

δτι δέν εΐναι ού'τε άπό φύση αρνητής. 'Ωστόσο έξω άπ τού; 
δυο αύτούς εκπροσώπους τής παλιάς γενεάς (καί πού άλλωστε 
ό ένας σκηνοθέτης τοΰ ’Εθνικού τώρα επαψε τις κριτικές 
ενασχολήσεις του, κι ό άλλος σπάνια εμφανίζεται κι δχι σέ 
ωρισμένο δπως θάπρεπε φύλλο), έξω λοιπόν άπ τούς δυο πού 
άνέφερα, δέν ξεχωρίζω στον ορίζοντα σχεδόν καμμιά καινούρ
για λάμψη κριτικής προσωπικότητας. Λέω «σχεδόν» καί θά 
εξηγηθώ τελειώνοντας—Θεέ μου ένας Μπελίνσκυ, ένας "Ελ
ληνας Μπελίνσκυ πουθενά δέν αναφαίνεται—μιά κορυφή τοϋ 
πνεύματος μέ τέτοια όρμέμφυτη καλαισθησία καί αγνή διάθε
ση σάν τό μεγάλο Ρώσο πού, αν τις ζητοΰσε μιά εποχή άπ 
τό φιλολογικό δημιούργημα προσφορά στήν κοινωνική επανά
σταση,δέν έδίστασε σύγχρονα νά παρουσιάση στήν πατρίδα του 
τούς Ντοστογιέφσκυ, Τουργκένιεφ, καί νά γίνη δ αιώνιος 
θαυμαστής τοϋ Ποΰσκιν.—Τό σήμερα, πού δπως εΐπα δείχνουν 
οί νέοι μιά τάση πρός κατάκτηση τής αληθινής Τέχνης, είμαι 
βέβαιος πώς θά παρουσιασθή καί μιά συνειδητοποιημένη κρι
τική. ’Άς μήν είμαστε δμως καί πολύ απαιτητικοί. Τά εκα
τόχρονα τής λευτεριάς μας είναι τόσο γελοίο χρονικό διάστη
μα μπροστά στό πέρασμα τών αιώνων, πού θά ’ταν υπερβολή 
νά ωρίμαζαν ταυτόχρονα καί ή Τέχνη καί ή Κριτική. "Οταν 
λοιπόν άποχτήσουμε γνήσια κριτική, θά μπορή κι ό λογοτέχνης 
νά έργασθή μέ παλμό καί προσοχή βέβαιος πώς θά προσε- 
χθή άπό άνθρώπους άξιους,αισθητικά μορφωμένους καί κατέ
χοντας τό μυστικό τής συναισθηματικής άφομοίωσης. Μαζί θά 
ξέρη πώς θά γνωριστή τίμια στό μεγάλο κοινό, πού πρέπει 
νάναι τό ιδανικό κάθε καλλιτέχνη. Σήμερα, δ λόγος πού ό 
τάδε λογοτέχνης βρίσκεται στήν άφάνεια εΐναι ή γιατί τό έρ
γο του δέν ήταν καταστάλαγμα ώριμης σκέψης, ή γιατί παρ’ 
δλη τή σχετική αξία του ή κριτική πότε τό παραγνώρισε, πό
τε τό χλεύασε καί πότε τό περιφρόνησε.-Έδώ ας θυμηθούμε— 
γιά έλαφρυντικό τής κατάντιας μας—πώς καί παγκόσμια τα
λέντα, σάν τό Νίτσε, τόν Μπωντλαίρ λ. χ., είχαν παραγνωρι- 
στή, κι δσο ζοϋσαν δέν έχτιμήδηκαν παρά άπό ελάχιστους 
τεχνοκρίτες. Είναι ένα φαινόμενο καθολικό, κατιτί διάχυτο σ’ 
δλες τις φιλολογίες τοΰ κόσμου—σπουδαίοι δημιουργοί χτυπη
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θήκανε αλύπητα ή αγνοηθήκανε δσο ζοϋσαν. «Δέ ζητάω νά 
κατηγορήσω τις ανοησίες τών κριτικών μου, έγραφε δ Ζολά 
τδ 1877, εργάζομαι μόνο και θ’ άφήσω στό χρόνο και στήν 
καλή πίστη τή φροντίδα νά μέ βγάλουνε στό φώς κάτω άπ 
τούς σωρούς τών ηλιθιοτήτων πού μ’ έχουν σκεπάσει». Λόγια 
χαρακτηριστικά μά και τόσο ξέχειλα άπό παράπονο.—Στον τό
πο μας δμως , δέν υπάρχει Τέχνη άκόμα , και τά λιγοστά 
ίχνη της άντι νά επαινούνται, χλευάζονται καί περνούν άπα- 
ρατήρητα.

Έχω ένα πρόχειρο παράδειγμα, κάτι γιά νά σάς φανέρω
ση τήν κακοπιστία εκείνων πού, ενώ δέν είναι τίποτα άπολύ- 
τως, πότε κάνουν τό λογοτέχνη, πότε τόν ποιητή, πότε τόν 
κριτικό κ’ έγώ δέν ξέρω τί ά'λλο άκόμα. Γιά τις « Τρίλλις 
πού σβήνουν» τής άλησμόνητης Μαρίας Πολυδούρη, πού στά
θηκε ένα άπό τά ειλικρινέστερα ποιητικά βιβλία τοΰ καιρού 
μας (μαζί καί τό « ’Ηχώ στό χάος» τής ’ίδιας) άσχολήθηκε 
κ’ ένα άπ τά σοβαρά περιοδικά τής εποχής εκείνης. ’Ακούστε 
πώς τό έκρινε: «Στό βιβλίο αύτό, βλέπει κανείς πόσο μερικοί 
άνθρωποι άδικοΰν τόν έαυτό τους, τή δουλειά τους μέ τό νά 
θέλουν δπως—δπως νά παρουσιάσουν ένα έργο πού δέν έχει 
άρκετά δουλευτή». (Μιά λεπτομέρεια δμως'. ή τραγική εκείνη 
ύπαρξη δέν είχε ξεψυχίσει άκόμα. Καί ξέρετε, θά θυμάστε, 
δταν ξεψύχισε . ..).—Συνοψίζοντας, βλέπουμε πώς ενώ ή Τέ
χνη μας, ολοένα τελειοποιείται καί πώς δέ θά ’ναι μακρυά ή 
μέρα πού θ’ άνακαλύψουμε έκθαμβοι πώς τήν κατέχουμε ά- 
ληθινά, παράλληλα ή κριτική μένει στάσιμη. ’Ακριβώς γι αύ
τό δλοι δσοι δημιουργούν κάτι πού άξίζει, δέν άναγνωρίζουν 
σήμερα κριτικούς, δέν έχουν τήν ελάχιστη εκτίμηση στούς 
διαφόρους πού κρίνουν τά βιβλία τους στά περιοδικά ή εφημε
ρίδες. "Ολοι δμως άναγκάζονται νά στέλνουν τά βιβλία τους 
σ’ αύτά τά φύλλα στούς άνάξιους κι άνίκανους αύτούς, γιατί 
άλίμονο, είναι δ μόνος τρόπος έστω κι άπό άνάξιους νά γρα
φτή μιά γραμμούλα γιά τό έργο τους, πού, καλή ή κακή, θά 
τό κάνει γνωστό στό κοινό. Μοΰ έτυχε πολλές φορές να στέλ
νω βιβλία σ’ άνθρώπους πού κάθε άλλο παρά εκτιμούσα μά 
ή άνάγκη, κύριοι, ή άνάγκη τής διαφήμισης τους, μ’ έκανε νά 

τους τά στέλνω! Καί θά μού επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι, σάς 
τό ζητώ γιά χάρη αύτό, θά μ’ επιτρέψετε νά έπεχταθώ γιά 
λίγο άκόμα, ν’ άναφερθώ σέ κάτι πού έγραψε δ φίλος κ. 
’Άγρας στις ίδιες τούτες σελίδες. "Οτι τάχα άνακηρύχτηκε 
άπό πολλούς ώς κριτικός. Είναι μιά πλάνη πού τήν πιστεύει 
δχι δ κ. ’Άγρας μόνο παρά πολλοί . . . πολλοί . . . ’Όχι κ. 
’Άγρα, συγγνώμη, μά φαντάζομαι πώς κάνετε λάθος, μόνος 
σας βαλθήκατε νά «θεωρείτε» τόν έαυτό σας κριτικό. Οί άλ
λοι, δσοι σάς ώνόμαζαν έτσι, δσοι σάς έδιναν τά βιβλία τους 
νά τά κρίνετε (καί ξέρω άγαπητέ μου πώς πολλοί . . . σάς 
κυνηγούσαν !) δέν τό ’καναν γιατί σάς άναγνώρισαν γιά πνεύ
μα κριτικό (σάς άναγνώριζαν γιά πλάσμα τοΰ ποιητοΰ δπως 
ορθά αύτοχαρακτηρίζεστε) μά τί νά γίνη ; Δουλεύατε σέ πε
ριοδικό λογοτεχνικό, τό περιοδικό αύτό μιά εποχή στάθηκε τό 
μοναδικό πού έβγαινε καί . . . καί σάς κυνηγούσαν οί συγ
γραφείς, δχι γιά νά διαβάσουν βέβαια τήν κρίση σας, παρά 
γιά νά γραφτή μιά σελίδα γύρω άπ τό έργο τους. eΑπλή 
διαφήμιση δηλαδή κατάντησε νά ζητάη δ Καλλιτέχνης άπό 
δλους δσους έχουν μιά θεσούλα στά περιοδικά κι δχι κριτική 
άνάλυση καί δικαίωση. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τόν άλλον 
εκείνον άνθρωπο τοΰ ίδιου περιοδικού—αύτόν πού είχε δ φί
λος μου κ. Μεντζέλος τήν άτυχία νά . . . ξεχωρίση μαζί μέ 
τούς Θεοτοκά-Καραντώνη—μά στον άποτυχημένον αύτόν ούτε 
τό πλάμα τοΰ ποιητοΰ ούτε τό πλάσμα τοΰ συγγραφέα ούτε 
τίποτα άναγνωρίζει ή πλειονότητα τών μορφωμένων άθρώ- 
πων. Είναι δ άνίκανος, δ αποτυχημένος σέ δλα!—Τελειώνον
τας θά ήθελα νά δικαιολογήσω έ'να «σχεδόν» πού έτόνισα στήν 
άρχή,δταν έλεγα πώς δέν ξεχωρίζω στον δρίζοντα καμμιά λάμ 
ψη κριτικής προσωπικότητας. Τελευταία, τώρα είναι κάμπο
σος καιρός, ναί, κάτι άνακάλυψα’ τή λιγοστή έργασία τοΰ κ. 
Λ. Πηνιάτογλου έδώ-έκεϊ.

Πρόκειται γιά ένα νέο πού ή έργασία του φανερώνει άν
θρωπο μέ γερή μόρφωση, μέ έξαιρετικά έφόδια κριτικού πνεύ 
ματος, μέ άντίληψη πλατειά, καί σπουδαία διορατικότητα, καί 
πού μέ κάνει νά πιστεύω πώς βρίσκομαι μπροστά σέ μια «έκ- 
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-κολαπτομένη» κριτική προσωπικότητα. ’Ήτανε φυσικά καιρός 
και ή κριτική νά δείξη πώς αναζωογονείται άπό τή νέα γενεά 
άφοΰ κι άπό τή νέα γενεά ξεπετάχτηκαν τά τελευταία χρόνια 
άνθρωποι ποΰ μέ τό έργο τους μάς κάνουν νά είμαστε βέβαιοι 
πώς άνέτειλε μιά τέχνη και στήν Ελλάδα.

Ό κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Πολύ καλά κάνουν οί «Μ. Η.», ποΰ συζητούνε γιά τήν 
Κριτική’ γιατί ένα περιοδικό, στον καιρό μας, πρέπει νά νοιά
ζεται πιο πολύ γιά τήν κριτική και όχι γιά τά στιχουργη μα
τάκια και γιά τά πεζογραφηματάκια, ποΰ τό ξέρουμε άπό τά 
πριν δτι δέν μπορεί νά είναι τίποτα εξαιρετικό μέσα στήν 
παρακμασμένη τήν εποχή μας. Ή κριτική, στό τέλος, εΐνα 
τό τελευταίο πνευματικό μας καταφύγιο’ πρέπει νά γ ν ω ρ ί ' 
σου με τι γίνεται γύρω μας κι άν τό καταφέρουμε αύτό,τότε 
μόνο θά μπορέσουμε καί νά αισθανθούμε τόν καιρό μας καί 
νά ξανανιόσουμε, άλλιώς θά ’χουμε λιγούρες έμμετρες καί πε
ζές,εσωτερικούς μονολόγους κι άλλες βλαβερές δμφαλοσκοπεϊες.

’Ετούτος δμως ό κακογεννημένος ό νέος ελληνικός πολι
τισμός, ποΰ δέν είδε μιά καλή μέρα, βέβαια δέν έχει καί κριτι
κή, πού δέν χρειάζεται μόνο ταλέντο παρά θέλει καί καλλι
έργεια κι αύτό είναι κάτι άδύνατο γιά τούς άσήμαντους 
πολιτισμούς.

Κριτική λοιπόν δέν έχουμε’ μονάχα ένας κριτικός βρί
σκεται άνάμεσό μας, ό Φωτός Πολίτης. ’Έχει σύστημα. Κρί
νει. ’Έχει συνέπεια καί ξέρει τί θέλει. Τώρα φυσικά πήρε 
τόν κατήφορο καί τρικλίζει κάθε Παρασκευή στήν « Πρωία », 
στουπί στό μεθύσι άπό τόν πιο απελπιστικό ιδεαλισμό. Αλλα 
ό ιδεαλισμός αύτός είναι άνθος τού νέου έλληνικ. πολιτισμού 
καί μιλάμε τώρα γι αύτόν άκριβώς τόν πολιτισμόν αν έχη 
κριτική. Ό Φώτος Πολίτης είναι δ μόνος πού άποφεύγει τά 
προσωπικά, γιατί πριν γράψει κριτικές έκανε τόν καταστατι
κό χάρτη τής δουλειάς του. Τόν λένε άρνητή κ’ εχθρό τής νέ
ας ελληνικής λογοτεχνίας. Μά καί ποιόνε νά έχτιμήση κανείς 
άπό τούς παλιούς; Ποιόν επιτρέπεται νά έχτιμήση ; Μά πρό

χειρα θυμάμαι δτι άπό τούς νέους, αύτός άνύμνησε τόν Κόν- 
τογλου, τό Μυριβήλη, τόν Καστανάκη, τόν Ίωαννόπουλο. 
εκείνους πού άξίζουν. Αύτός έγραψε γιά τήν ’Αλίκη λόγια 
θερμά κ’ επαίνους χρυσούς, πού δέ θά τολμούσε νά τούς γρά 
ψη κι ό υποφαινόμενος, πού τόσο άπόλυτα καί μοναδικά 
πιστεύει στήν ύπέροχην ηθική προσωπικότητα , στή μεγάλη 
θεατρική καί τή θιασική άξία καί είναι βέβαιος πώς άν γίνει 
τίποτα καινούργιο στό θέατρο μας, μόνο μέ τήν ’Αλίκη θά 
έκφρασθή. "Οποιος δέν Αναγνωρίζει τό Φώτο Πολίτη δεί
χνει πώς είναι άποτυχη μένος. Καί οί μεγάλες επιτυχίες του 
σέ ώρμισμένα έργα οί σκηνοθετικές, πηγάζουν άπό τήν κριτι 
κή του. Βέβαια μέσα στό εθνικό θέατρο γινήκανε μέ τήν ά- 
νοχή του ή μέ τήν ένοχή του πράγματα φοβερώτατα, πού θά 
κλονίζανε στον καθένα τήν έμπιστοσύνη, πού θά ήθελε νά 
νά ’χη στον Πολίτη. 'Όμως αύτή τή στιγμή μιλάμε γιά κριτι
κή καί αύτός είναι δ κριτικός. Τά έργα άπό αύτόν περιμένουν 
—ή καλύτερα περιμένανε’ τό εθνικό τόν κατεβάζει στή συ
νείδηση τού κοινού ώς άνθρωπο πνευματικό, σχεδόν τόν έξα- 
φανίζει—τή δικαίωσή τους κ’αί τήν καθιέρωσή τους.

Οί άλλοι δήθεν «κριτικοί» δέν είναι παρά γιά γέλια. Έ- 
γωπάθεια, άμάθεια καί ιστορική άγνοια γιά τά ζητήματα τής 
Λογοτεχνίας μας είναι τά δπλα τους. Γνωρίζω « κριτικούς » 
πού «κρίνουν» άνάλογα μέ τά πιο έξωκαλλιτεχνικά γεγονότα 
καί δέ συχωράνε δχι μόνο τούς καλλιτέχνες, πού έχουνε τσα- 
κωθή προσωπικά μαζί τους, παρά τούς έκδικοΰνται μανιάτικα 
καί στούς φίλους τούς. Ξέρω άλλους πού γράφουν γιά νά παι 
νέσουν καί δ κόσμος νομίζει δτι σκυλοβρίζουν. ’Άλλοι, ιδίως 
κάτι δημοσιογραφάκια, κανονίζουν τά γραφόμενά τους μέ τά 
πιο άφάνταστα κριτήρια, τόν χυδαϊον έρωτα τής γκαρσονιέ- 
ρας, δταν πρόκειται γιά θέατρο κλπ. κλπ. Γιά παρατηρείστε, 
παρακαλώ τίς έφημερίδες τής Αθήνας’ ποιούς έχουνε κριτι
κούς; . . . Ποιούς;. . .Δέν υπάρχει πόθος γιά κριτική στήν 
Ελλάδα. "Ολο καί νεφελώματα.

'Η κριτική θά πάρη απάνω της στον τόπο μας, δταν δ 
πολιτισμός μας τύχει καί προοδέψη. 'Ως τότε θά βρίσκεται 
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στά χάλια πού έχει. Και δμως είχε και ή νέα έλλην. κριτική 
τήν ακμή της, γιατί γενικά ήταν ή εποχή προοδευτική στόν 
καιρό τοΰ Πολυλά καί τοΰ Ροΐδη έ'ω ς τά πρώτα χρόνια τοΰ 
Ξενόπουλου, πού έ'γραφε κ’εκείνος κριτικές πού κάνουνε σήμε 
ρα κατάπληξη γιά τήν αξία τους. Καί τό θέατρο κατά τά 
1890-95 είχε κριτικούς (Α. Πετσάλης π. χ. ) δχι σπουδαίους 
δ'χι μεγαλοφυείς, άλλά κριτικούς, σοβαρούς, όδηγητές καί 
δ'χι προχειρολόγους εχθρούς τής μελέτης συστηματικούς...

Ό κ. ΓΕΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ

Ή τόσο σύντομη έθνικί) ζωή, σ’ ένα μικρό τόπο σάν 
τό δικό μας , φυσικό ήταν νά έχη μιά σημαντική επίδραση 
στή συγκινημένη άπό τήν έ'ννοια τής έλευθερίας σκέψη. Καί 
πιό γενικά σ’ έναν τόπο μέ μικρή παράδοση στό κεφάλαιο 
τής’ λογοτεχνίας, δέν πρέπει νά φαίνεται παράξενο, άν σέ μιά 
στιγμή άναψιλαφισμοϋ τοΰ πνευματικού μας περιεχομένου,κα
ταλήγουμε σέ άνάλογες διαπιστώσεις. Θεωρώ μάταιο λοιπόν ει
δικά στήν περίπτωσην αύτή,νά μεταφέρω τήν κάθε εκδήλωσή 
μας στό επίπεδο τών εξισωμένων αξιών, γιά νά ζητήσω μέ τή 
σύγκριση, τό μέτρο μιάς θετικής καί άσφ άλτης εκτίμησης τής 
άντικειμενικής άλήθειας,—μιά άρχή αύτή, πού θά ήταν επι
βεβλημένη σέ κάθε άλλη περίπτωση,δταν πραγματικά θέλου
με νά μήν υπολογίζουμε μονάχα στήν προσφορά πού παρέχει 
ή έπαφή μας μέ τή στενή τοπική πραγματικότητα.

Μέ δ,τι κυρίως άσχολήθηκε ώςτά τώρα ή ελληνική σκέ
ψη ήταν τό γλωσσικό ζήτημα. 'Η κριτική βρέθηκε υποχρεω
μένη νά λάβη ενεργό μέρος καί φυσικά νά περιωρίση τήν ά- 
κτΐνα τής δράσεώς της στό σπουδαίο βέβαια, άπό τήν άποψη 
τής σκοπιμότητας, μά περιωρισμένης άξίας, ή δπως χαρακτηρί 
σθηκε, «εθνικό», αύτό ζήτημα. Καί κείνο πού πέτυχε πρέ
πει νά θεωρηθή σάν πολύ σημαντικό. ’Έπειτα τόσο ή λογοτε 
χνία δσο καί ή κριτική, σά δημιουργικοί παράγοντες μέ άπό- 
λυτα ίσες άναλογίας, ήταν άπαραίτητο νά περάσουν άπό ώ- 
ρισμένα προκαταρκτικά στάδια, νά ξεκαθαρίσουν τό έ’δαφος 
άπό άμφίβολες κ’ εφήμερες αξίες, νά διαλύσουν τήν άχλή 
πού υπήρχε στόν πνευματικό μας ορίζοντα, γιά νά έχουν έτσι 

τήν άνεση νά κυττάξουν ελεύθερα, πιό πλατιά,μέ τήν οίκου 
μενικότητα καί τόν άνώτερο τόνο πού θέτει σά βασικά ερεί
σματα τής έργασίας του δ σύγχρονος σκεπτόμενος άνθρωπος. 
Καί ίσως σήμερα αύτή νά είναι ή άποστολή τής νεοελληνι
κής κριτικής. Γεγονός δμως είναι δτι μέ τήν έννοια πού έχουν 
οί γραμμές αύτές, λείπει άκόμα άπό τόν τόπο μας ή κριτική 
μέ τις άξιώσεις ενός εύρύτερου σεβασμού, μέ τήν ωριμότητα 
τοΰ οικουμενικού άντικρύσματος, ή κριτική μέ τήν άνώτερη 
δημιουργικήν ικανότητα.

"Ο,τι μένει τιόρα νά πούμε, είναι δτι ή κριτική βρίσκεται 
σέ μιάν ισορροπία καί σέ μιάν άναλογία μέ τό μικρόν αύτόν 
τόπο. "Οταν οί καθηγηταί τού Πανεπιστημίου μένουν κλει 
σμένοι στήν αίθουσα τής παραδόσεως ή τής βιβλιοθήκης των, 
ή δταν έκεϊνοι πού πιστεύω πώς υπάρχουν γύρω μας, καί πού 
είναι σέ θέση νά κρίνουν τούλάχιστον δ,τι υπάρχει, ή νά θε- 
λήσουν ν’ άνοίξουν καινούργιους δρόμους, νά σταθούν οδη
γοί μιάς γενεάς, παρουσιάζονται προκατειλημμένοι, δυσπιστοΰν 
απόλυτα, καί κινούνται μέσα σ’ ένα στενό πλαίσιο χιλιοειπω
μένων δοξασιών, σέ ποιούς άλλους μπορεί νά ύπολογίζη κα
νείς ; Σέ μιάν άσήμαντη μειοψηφία νέων άνθρώπων πού κι · 
νοϋνται στό βάθος αύτής τής προκατάληψης, τής άρνήσεως 
καί τοΰ μισονεϊσμού . . . Κ’ έκεΐνο πού ή μερίδα αύτή τών 
νέων έχει νά έπιδείξη καί πού περισσότερο υπολογίζεται είναι 
μαζί μέ τις τίμιες προθέσεις της καί μιά προσωπική έργασία

"Ομως, άς μή βιασθοΰμε μέ τή σύντομην αύτήν άπάντη- 
ση νά βγάλουμε συμπεράσματα άπό ένα θέμα τόσο πλατύ. 
Τούτο μονάχα θά ήθελα νά σημειώσω δτι σέ κανέναν τόπο 
ποτέ ή κριτική δέ στάθηκε άπόλυτα δίκαιη καί άσφαλτη.Με
ταφέρω έδώ τις χαρακτηριστικές γραμμές άπό ένα άρθρο τοΰ 
Henri Peyre, δημοσιευμένο στή Nouvelle Revue Frangaise. 
«Δέν έγινε θαρρώ στήν κριτική τοΰ αιώνα μας πλάνη πιό 
χονδροειδής καί πιό άδικη άπ’ αύτή τήν άκατανοησία τών 
δημοσιογράφων καί τών πανεπιστημιακών κύκλων άπέναντι 
τοΰ Κλωντέλ. Είναι σά νά παραγνώρισαν τήν αληθινή φύση 
τοΰ «άναλύστ», αύτοΰ τού υπομονητικού σχολιαστοΰ, αύτής τής 
ρωμαλέας καί μεθοδικής διάνοιας πού στέκει στήν πρώτη 
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γραμμή τής σημερινής εποχής» .
Πώς λοιπόν νά μήν αναγνώριση κάνεις τις πλάνες και τά 

σφάλματα πού βέβαια κάθε τόσο σημειώνει ή κριτική στον 
τόπο μας. Και περ’ άπό τις μικρολογικές διαπιστώσεις, εκεί
νο πού δέ ήθελα ακόμα νά προσθέσω είναι δτι χρειάζεται νά 
προηγηθή μιά δημιουργική λογοτεχνική εργασία, μέσα στις 
σύγχρονες κατευθύνσεις, άπό κάθε πλευρά, και ειδικώτερα άπό 
τήν πλευρά τών κριτικών. Γιατί-—δέν είναι άνάγκη νά τό 
πούμε—σέ κανένα μέρος ή κριτική δέ θεωρείται καταφύγιο 
άλλά μιά λειτουργία παράλληλη μέ τή λογοτεχνία, πού πάει 
νά δικαιολογήση τή θέση της σά δημιουργικού παράγοντα.
Ό ν. ΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΠΗΣ

’Άς μού επιτρέψουν οι άγαπητές «Μακεδονικές Ημέρες» 
νά παρατηρήσω πρώτα πρώτα πώς ή έρευνα πού άνοίγουν γύ
ρω άπό τή θέση τής Κριτικής στήν Ελλάδα (άλλά ποιας κρι
τικής; γιατί γιά νά μιλούμε γιά τή θέση της προϋποτίθεται 
πώς έχουμε βρεθή σύμφωνοι γιά τήν ύπαρξή της) κατά τή 
γνώμη μου δέν πρόκειται νά έχη σοβαρό αποτέλεσμα.

Αύτό δχι βέβαια γιατί τό θέμα είναι άπό κείνα πού δέν 
παρουσιάζουν μεγάλο ένδιαφέρον, ούτε γιατί δέ θά μπορού
σαν νά βγούν συμπεράσματα χρήσιμα γιά τή δημιουργία καί 
στον τόπο μας σιγά σιγά καί τής «κατευθυντρίας» ακόμα, κα 
τά τό φίλο μου κ. Τερζάκη , κριτικής , άλλά γιατί φοβάμαι 
πώς δέ θά κάναμε άλλο άπό τό νά διαπιστώσουμε τήν κακή 
«θέση» τής κριτικής—ας τή λέμε έτσι γιά νά μπορέσουμε επί 
τέλους νά συνεννοηθούμε—χωρίς δμως καί νά λαβαίνουμε 
καμμιά φροντίδα γιά τήν καλυτέρεψή της.

Δυό είναι κατά τή γνώμη μου οί σπουδαιότεροι λόγοι τής 
κακής «θέσης ή τής ανυπαρξίας» της,—-αν προτιμάτε τον δρο. 
α) Ή δίχως ταίρι της αγραμματοσύνη πού μάς δέρνει—γιατί 
μήν ξεχνάτε πώς άπό μάς τούς ίδιους βγαίνουν οί «κριτικοί» 
καί β) ή έλλειψη πραγματικά καλλιτεχνικού έγώ μέσα μας, 
συνείδησης χωρίς μικρότητες καί συμφεροντολογικούς συμβι
βασμούς, άσυμβίβαστους πάντα μέ τήν ιερότητα τής Τέχνης— 
ή άπλούστερα λεγάμενη ειλικρίνεια.

Δυστυχώς ή τελευταία είναι, μάλλον, προτέρημα δχι έπί- 

κτητο κ’ ή θεραπεία τής νόσου άπ’ αύτή τήν πλευρά δχι καί 
τόσο εύ'κολη.

Καί άρχίζουν έτσι, φίλοι μου τής Σαλονίκης, δλες εκείνες 
οί κακοαντιγραμμένες δήθεν «θεωρίες» τής σκηπτούχου κρι
τικής, οί έλληναγαλλιστί γραμμένες συμβουλές καί παραινέ
σεις, οί χοντροειδέστατες ανοησίες.

Κάποτε καί μιά καταφανέστατα προσποιητή άπροσωπολη- 
ψία, ή δισταχτικότητα, τά μισόλογα.

Κι άλήθεια οί αξιολύπητοι αυτοί άνθρωποι εμφανίζουν 
οχι σπάνιά καί μιά τόσο επιδέξια έφευρετικότητα στον έκφρα- 
στικό τρόπο τους, πού, μά τό Θεό, μπορείς συχνά καί νά γε
λαστής γιά τις διαθέσεις τους. Προκειμένου λ. χ. περί επαί
νου που δέ θά μπορούσαν ν’ άποφύγουν ή νά μετατρέψουν 
σε λίβελλο—κάποιοι έχουν καί τό θάρρος αύτό—δίχως νά γε
λοιοποιηθούν, άποφεύγεται συστηματική ή χρησιμοποίηση γιά 
το άναμφισβήτητα καλό έργο τοΰ επιρρήματος «πολύ», προ- 
τιμάται τό « άρκετά » ή τό « δχι κι άσχημο ». ’Έτσι καί ό 
«κριτικός» δέν παρουσιάζεται ενθουσιώδης , έχουν βλέπετε ά- 
κούσει δτι ένθουσιασμός κάποτε σημαίνει καί επιπολαιότητα, 
καί ό συγγραφέας ή δ ποιητής δέν άφίνεται δπως λέμε «νά τό 
πάρη άπάνω του». Σά νά πρόκειται ό συγγραφέας ή δ ποιη
τής, δ «μοναχικός» αύτός άνθρωπος πού ζεϊ μέ τούς καημούς 
καί τά δνειρά του νά ζεστάνη ή νά ψυχράνη τήν καρδιά του 
μέ τις φλυαρίες τους.

Κάποτε—καί δέν εξετάζω άν αύτό προέρχεται άπό στει- 
ρότητα ή άποτυχία—βρισκόμαστε μπρος σέ μιά καθαρή εμπά
θεια, άν μπορούσε ή τελευταία νά ’ναι ποτέ καθαρή.

Δυό περιστατικά μάς τό βεβαιώνουν.
’Έτυχε σ’ εμένα σέ περασμένα χρόνια νά ’μαι μπροστά 

δταν σέ κάποιο γραφείο περιοδικού, φίλος ποιητής έδωσε στό 
διευθυντή του πού ήταν μαζί καί « κριτικός » ένα τραγούδι 
του γιά νά δημοσιευθή. Ό «κριτικός» άφοΰ τό διάβασε—μά 
τό Θεό θά σάς έλεγα πώς λίγες φορές είδα άνθρωπο τών 
γραμμάτων νά ενθουσιάζεται έτσι—δέν έδίσταξε νά φωνάξη 
κυττάζοντας κ’ εμένα: Αύτή είναι αληθινή Τέχνη.
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Γιά τό τραγούδι αυτό ό ποιητής—είχε δπως έμαθα κάτι 
μεσολαβήσει μεταξύ τους—έδέχτη ΰστερ’ άπό λίγες ήμερες, 
μαζί μέ τή δημοσίευση στίχων μόνο τοΰ τραγουδιού, σωστό 
υβρεολόγιο έκ μέρους τοΰ «κριτικού», μέ τήν ξεχωριστή πα
ρατήρηση πώς δ,τι τοΰ έ'λλειπε ακριβώς ήταν πώς ή ποίησή 
του δέν ήταν αληθινή.

Λοιπόν ;
’Άλλος, μέ τή σειρά του, δταν κάποτε σέ μιά συντροφιά 

ρωτήθηκε γιά κάποιο του ενυπόγραφο επαινετικό σημείωμα 
γιά έργο περισσότερο άπό άνάξιο, αν πίστευε δσα έγραψε, 
μπόρεσε ν’ άπαντήση :—Ήταν άπαραίτητο νά τό πιστεύω;

Λοιπόν;
Λοιπόν έγώ ΰστερ’ άπ’ αυτή τήν απόκριση δέ θά ’χα τί

ποτα νά προσθέσω.
Παρακαλώ μόνο τις «Μακεδονικές Ημέρες» νά μή θεω

ρήσουν κατάχρηση τής φιλοξενίας των αν βάλω έδώ τούς πα
ρακάτω στίχους τού Σωτήρη Σκίπη πού μού'ρχονται στο νού, 
επίσης άποκαλυπτικούς τοΰ φθόνου πού γεννιέται κάποτε 
στις «καλλιτεχνικές» μας ψυχές. «—Έσύ σέ κάποιους στίχους μου 

πώχυσες θερμό δάκρυ—μπροστά μου, καί κριτήριο τους πήρα τό 
δεϊγμ’ αυτό—σάν σ’ άφηκα, γυρίζοντας μέ τοΰ ματιού τήν άκρη— 
είδα άξαφνα τό γελοίο σου τό πιό σαρκαστικό.

"Ομως τί νοιάζει; Έγώ κρατώ, δέσιε κ’ έσύ τοΰ πόνου—κ’ ηθοποιέ 
τής κωμωδίας πού παίζομε στή ζωή,—τό αυθόρμητό σου κίνημα 
καί τό σημείο τοϋ φθόνου—πετώ σάν άπό κύπελλο τό περιττό 
κρασί.

Άς κάνουμε κ’ εμείς τό ίδιο, ώσπου ν’ άποχτήσουμε μιά 
υποφερτή τέλος πάντων κριτική.

Ο κ. ΣΩΤΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μέ ρωτάτε γιά τή θέση τής κριτικής στήν Ελλάδα. Τό 
έρώτημά σας είναι πολύ πλατύ γιά νά μπορέση κανείς νά τό 
έξονυχίση μέσα στον περιορισμένο χώρο ενός περιοδικού, 
άλλά άκόμη, τό έρώτημά σας έπειδή δέν περιέχει άλλες έξη- 
γήσεις ίσως συναντήση τυχόν παρεξηγήσεις...

Γενικά ή θέση τής κριτικής σήμερα σ’ δλο τόν κόσμο έχει 

πολύ μεγάλα καθήκοντα. Ή εποχή μας περνάει μιάν άνιστό- 
ριτη κρίση—κρίση πολιτική, πνευματική, ηθική και οικονομική 
που προαγγέλλει κάτι καινούργιο κ’ΐσως κάτι μεγάλο γιά τόν 
πολιτισμό μας.

Σέ τέτοιες εποχές κι’ ό ρόλος τής κριτικής είναι τεράστι
ος. ’Οφείλει νά'χη δλάνοιχτα τά μάτια της μπροστά στις νέες 
τάσεις πού εμφανίζονται γιά νά φυλλορροήσουν τήν άλλη μέρα, 
οφείλει νά σφυγμομετρήση τις τάσεις αυτές κατά πόσον είναι 
πρόδρομες νέων μορφών ζωής πού θά έπικρατήσουν αύριο ή 
αν αυτές άποτελοΰν στοιχεία πού δέν πρόκειται νά διαμορφώ
σουν υλικό δσο, γιά νά άνοικοδομηθή ή αυριανή τέχνη. Πρέ
πει, καθώς νομίζω, ή κριτική νά είναι προσεκτική γιά κάθε 
νεα εργασία άφοΰ σήμερα πού έσπασαν ή παλιές άξιες κανένας 
σταθερός δέν μπορεί νά ύπάρξη.

Παράλληλα στή διεθνή κριτική στέκει κι’ ό ρόλος τής 
Ελληνικής κριτικής. Διπλά είναι τά καθήκοντα της, 
διπλή ή προσοχή της. Ή χώρα μας περνάει κι αυτή τή με
ταβατική περίοδο. Πριν νά προλάβη νά σταθεροποιήση μορφές 
ζωντανές πού θ’ άποτελούσαν τήν προέκταση καί τις βάσεις τοΰ 
πολιτισμού της, ήρθε ή παγκόσμια καταιγίδα νά τήν κάνη νά 
σταθή δισταχτική καί φοβισμένη μπροστά στή ζωή καί στην 
τέχνη.

Ή κριτική θά δείξη τήν πραγματική της άξια στήν 'Ελ
λάδα, άν ένωτισθή τά μεγάλα προβλήματα τής εποχής μας καί 
στήν καθοδήγησή της δέν περιορίζεται στήν άπομνημόνευση 
στείρων κανόνων τοΰ παρελθόντος άν μπορέση, φωτισμένα καί 
δίχως άκόμα άνώφελους φανατισμούς καί δογματισμούς νά ίδή 
στο βάθος τοΰ μέλλοντος έν συνδυασμώ μέ τά διδάγματα τοΰ 
παρελθόντος.

<
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ΣΗΜ. Στο τεύχος αύτό συνεχίζεται ή δημοσίευση τών Απαντήσεων πού 
λάβαμε γιά τή Φέση τής κριτικής στήν 'Ελλάδα. * *Η έρευνα ύ-ά έξακολουΦήση.
*Ο καδένας μπορεί νά έξετάση τό ζήτημα δπως Ό·έλει. Οί άπαντήσεις άντιπρο- 
σωπεύουν άποκλειστικά τή γνώμη τοΰ γράφοντος. Τό περιοδικό τ>ά είΟελε νά 
άκουσΦοΰν δσο τό δυνατό περισσότερες Απόψεις.



ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Αγγέλας Κασ τ αν άκη-Βαλιάδη. «Τό πέρασμά μας».

’Άμα διαβάσει κανείς προσεκτικά το στοχαστικό αύτό βιβλιαράκι 
καί ξαναδιαβάσει τίς τρεις πρώτες σελίδες, ξεχωρίζει εύκολα τήν κλείδα 
πού τοΰ ανοίγει τά μυστικά τοΰ βιβλίου, τό μύθο άπάνω στον όποιον 
οικοδόμησε τή σκέψη του ό τεχνίτης.

*0 τίτλος κιόλας τοΰ βιβλίου μο< γεννάει μίαν εικόνα , βλέπω τή 
συγγραφέα άποτραβηγμένη στήν άκρη ενός γεφυριοΰ, άς ποΰμε ενός 
άπό τά χαριτωμένα γεφύρια τοΰ Σηκουάνα, άφοΰ τό βιβλίο γράφτηκε 
στό Παρίσι, νά κυττάζη τούς διαβάτες, πλήθος διαβάτες, ολόκληρη τή 
γενεά μας, νά περνάη άπό τή μιάν όχθη στήν άλλη, καί ν’ αναρωτιέ
ται : τί φέρνουνε μέσα τους αυτοί οΐ διαβάτες, τί ίχνη θά άφήση τό 
διάβα τους; Καί μέσα τους βρίσκει τήν «ατέλειωτη εφηβεία, οδυνηρά 
ατέλειωτη». 01 άνθρωποι τής γενεάς μας δέν κατόρθωσαν νά λυτρω
θούν «άπό τά φάσματα τοΰ έαυτοΰ των». Μέσα τους βασιλεύει ή μονα
ξιά, ή έρήμωση, τό άδειο, ό «ρωμαντισμός τών λογικών» όπως πολύ έπι- 
τυχημένα ονομάζει τήν πληγή πού τούς δέρνει . . . ‘Όχι ό ρωμαντι- 
σμός τών παλαιών πού ήθελε τό άτομο κέντρο τοΰ σύμπαντος , πού ζη 
τοΰσε άπό τό έγώ νά άπορροφήση μέσα του τό πάν, ή νά χυθή μέσα 
στό σύμπαν σέ μιάν αύτοκατάλυση, άλλά ένας συχαμερός ρωμαντισμός 
πού, ώπλισμένος μέ τή λογική, τήν αντικειμενική, όπως τή θαρρεί,ανα
λύει καί κομματιάζει τά πάντα γύρω του, γυρεύει τά γιατί καί τά διό
τι, απλώνει τά δίκτυα μιάς αλύγιστης, όπως τή νομίζει, αιτιοκρατίας, 
άκοίμητος ’Άργος συντροφεύει τόν άνθρωπο σ’ όλες τίς στιγμές τής 
ζωής του, παντοΰ θέλει ν’ άφήση τή σφραγίδα της, τό συλλογιστικό 
σχήμα, τέλος κάνει άπό τή ζωή ένα θέμα στενά λογικής διερεύνησης. 
“Έτσι μέ τιμονιέρη τό «θετικό νοΰ» κατορθώσαμε νά αρμενίζουμε σέ θά
λασσες στείρας μοναξιάς.

Μά ό παρατηρητής πού στέκεται στήν άκρη τοΰ γιεφυριοΰ είναι κ1 
ό ίδιος διαβάτης τής γενεάς μας. Φαίνεται μάλιστα πώς ή κ. Καστανά 
κη—Βαλιάδη στον εαυτό της άνακάλυψε πρώτα τή στυγνή τραγωδία 
στήν οποία μάς όδηγάει ή πανοπλία τοΰ θετικού νοΰ. ’Έπειτα τήν είδε 
καί στούς άλλους,καί σέ όλα.τά πεδία τής ζωής, στήν οικογένεια καί στό 
γραφείο,στον άστό καί στον εργάτη, στό άτομο καί στον άνθρωπο, στον 
άντρα καί στή γυναϊκα.*Έτσι  ή σκέψη της καί οΐ ανησυχίες της παίρνουν 
μιά περιεκτική έκφραση, πού τούς δίνει τό χρώμα ενός φιλοσοφημένου 
CSSai, χωρίς νά χάνουν τό άτομικό χρίσμα μέ τό οποίο στολίζει ή ψυ
χή μας ό,τι πηγάζει άπό τή βαθειά άτομική μας πείρα.

Ποιά είναι όμως ή τραγωδία στήν οποία μάς όδηγάει ό θετικός 
νοΰς ; Δέν μπορούμε ν’άρνηθοΰμε πώς έδώ καί πενήντα χρόνια, άς ποΰ-
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με, ό πολιτισμός μας πήρε τό χαρακτήρα ενός πολιτισμού ρεαλιστικών 
πραγματοποιήσεων καί πραγματιστικών επιδιώξεων.—Τό μάτι μας, είτε 
στή θεωρία, είτε στήν πράξη, άκόμη και στήν περιοχή τοΰ άγαθοΰ καί 
τοΰ καλού, στράφηκε άνεπιφύλακτα στήν έκτίμηση καί τή διάταξη τών 
άντικειμενικών όρων.—Στή θεωρία τό κακό δέ φαίνεται,—άφοΰ κιόλας 
ή επιστήμη κατ’ ανάγκην αύτό τό δρόμο πρέπει, νά τραβάη καί μόνο 
στό φιλοσοφικό στοχασμό επιτρέπεται νά τόν ξεπερνά γιά νά δείχνη τά 
τρωτά του καί μαζί καί τήν πραγματική του άξία—μά στήν πράξη ; 
"Οταν πίσω άπό τόν άνθρωπο καί τό άτομο βλέπουμε μόνο τόν πο
λίτη ή, άκόμη χειρότερα, τήν κοινωνική μονάδα ; "Οταν μάς ένδιαφέ- 
ρει μόνο τό περίγραμμα καί άδιαφοροΰμ« γιά τό περιεχόμενο ; "Οταν 
γιά νά έπιτύχουμε αντικειμενικούς όρους σχηματοποιούμε τό αντικεί
μενο; Τότε καταδικάζουμε τό υποκείμενο στή μοναξιά «ποτέ μόνοι, μά 
πάντα εγκαταλειμμένοι. Δέν άκουμπάμε σέ ψυχές, μά στις πλάτες τών 
άλλονών, τών άγνωστόν μας», (σελ. 15).

Τό παραγκωνισμένο υποκείμενο επαναστατεί, ζητάει τά δικαιώμα- 
τά του,θέλει τά προβλήματα πού τό άφοροΰν νά μήν τά βλέπουμε έξω 
τερικά όπως γίνεται μέ τά γεωμετρικά σχήματα, άλλά νά τά ζοΰμε. 
Άπό αύτή τή συμβίωση θά οδηγηθούμε πρός τή λύση’ θά περάσωμε 
άπό τή «λογική» μορφή τών προβλημάτων στήν ολοκληρωτική τους αν
τιμετώπιση.—Σ’ αύτή τήν έπανάσταση βρισκόμαστε τώρα, έδώ καί κάμ 
ποσά χρόνια, έχθροί τοΰ «θετικού νοΰ».

Πολλοί προοδευτικοί,δπως τούς αρέσει νά όνομάζωνται, κοινωνιο
λόγοι, θά ποΰν πώς ή κ. Καστ Βαλιάδη λύγισε, νικήθηκε στό δρόμο 
τής rationalisation δτι έχει ρομαντικά υπολείμματα κλπ. ’Αντίθετα 
πιό πρίοτοπόρος συγ\ραφεύς λυτρώθηκεν άπό τά δεσμά τής στενής λο
γικής, στή θεωρία, άπό τόν άλύγιστο «κοινωνισμό», στήν πράξη.—Πέρα 
άπό αύτά τά δυό, ζητάει τόν άνθρωπο, πού είναι δημιουργός τους.— 
Μόνο πού σέ ώρισμένα σημεία δείχνει πώς ή λύτρωσή της τής φέρνει 
κάποια νοσταλγία τοΰ «βιολογικού», τοΰ «προλογικοΰ». Μά πίσω δέν 
μπορούμε νά πάμε. "ί}ταν παύωμ» νάμαστε σκλάβοι τής λογικής καί 
γινόμαστε κύριοί της, περνούμε σέ μιά, άς τήν πούμε «μεταλογική» πε- 
ρίοδο/Εχουμε κερδίσει τόν εαυτό μας καί μέ τήν ψυχή μεστωμένη θά 
δούμε δημιουργικά τή ζωή καί τό έργο μας οπτος ό καλλιτέχνης άφοΰ 
έμαθε πρώτα τήν τεχνική τής τέχνης του, χωρίς νά πάψη σ’ δλο αύτό τό 
διάστημα νά πιστεύη καί νά θυμάται πώς είναι καλλιτέχνης, σπάζει 
τά δεσμά τής τεχνικής αύτής καί χύνεται στή δημιουργία. "Ο,τι μαθαί
νουμε πρέπει κάποτε νά τό ξεμάθουμε, τότε τό μαθαίνουμε δημι
ουργικά.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ
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Άχμετ Χασιμ «Ποιήματα». Μετάφραση Β. Κασαπάκη, Πόλη, 1932.

*Η «Φιλολογική πρωτοχρονιά» τής Πόλης έκδοσε μέ τήν επιμέλεια 
τοϋ γνωστού ειδικού στά ζητήματα τής τούρκικης λογοτεχνίας κ. Άβρ. 
Παπάζογλου, μέ τόν παραπάνω τίτλο, μεταφράσματα άπό τό ποιητικό 
έργο τοϋ τούρκου ποιητή Άχμέτ Χασίμ, δουλεμένα άπ τόν κ. Β. Κα
σαπάκη.

Ή προσπάθεια τών νέων τής Πόλης νά προσεγγίσουν καί νά γνω
ρίσουν τούς Τούρκους καλλετέχνες τού στίχου ή τής πρόζας είναι δμο- 
λογημένα αξιοπρόσεκτη. Παίρνω κυρίως τήν άποψη τοϋ έξευγενισμοΰ 
τοϋ αισθήματος, πού δείχνει έκείνος, πού άφήνοντας κατά μέρος τή 
χθεσινή έποχή τής άρνησης σέ κάθε τουρκική αξία—άπό πνεύμα ενός 
βάναυσου πατριωτισμού—πλησιάζει καί γνωρίζει καί—τό σπουδαιότερο 
—εκτιμά τό έργο έκείνων πού οί παλιότεροι περιφρόνησαν πάντα.

Ή μετάφραση τού κ. Β. Κασαπάκη σημειώνει μιάν έπιτυχία, μια 
νίκη απάνω στή δύσκολη απόπειρα νά άποδώση κανείς μέ στίχους ρευ
στούς,απαλλαγμένους άπό τή συνηθισμένη στις κακές μεταφράσεις δυσ
καμψία, τό νόημα, τόν αέρα καί τό ρυθμό τού πρωτοτύπου.

Κι άν άκόμα ξεπεράσθηκε μιά ποίηση συμβολική, πού έχει γιά 
τελευταίο της αντιπρόσωπο τό Βαλερύ, κι άν άκόμα σήμερα ή ποίηση 
είναι μιά παλμική άκτινοβολία όχι τού υποκειμένου, άλλά τού άντικει 
μενού στό υποκείμενο (νεορρεαλιστική), δέ σημαίνει, δα δέν άξίζει νά 
γνωσθή ένας ποιητής άν, καί έφ*  όσον τό έργο του μπορεί νά σταθή 
άπάνω άπό έποχές καί άπό άπόψεις.

Μ. Η.

Paul Velery'H Πυθία (ποίημα) (Μετάφρ. Κ. Ταμβάκη).

Ή ψυχή τού ανθρώπου διευθύνεται άπό δυο αντίθετες δυναμογέ- 
νειες, καί είναι αυτές: ή προβολή πρός τά έξω τοΰ χαώδικου καί 
σκοτεινού κόσμου της (τοΰ υποσυνειδήτου), καί ό ταυτισμός δηλ. 
ή πρός τά έσω προβολή τού εξωτερικού χάους τής ζωής, δπως έμφανί- 
ζεται αύτή μέ τήν προ-λογική, τή διαισθητική της σύλληψη άπό τόν 
άνθρωπο.

*0 άνθρωπος δέ ζητάει νά έξωτερικεύση μονάχα, μά καί νά έσωτε- 
ρικεύση, είναι τόσο extrovert! δσο καί introvert!, Καί μέ τά δυο 
άντίθετα αυτά ρεύματα δημιουργεϊται τό άνθρώπινο Έγώ.

Τό Έγώ τού άνθρώπου μοιάζει μέ τήν κατάσταση τού Κόσμου πριν 
άπ τή δημιουργία. *0  Κόσμος υπήρχε προτού πλαστή, προτού μορφο- 
ποιηθή άπ τό Θεό,υπήρχε σάν χάος.Καί ή ψυχή εΐναι ένα τέτοιο χάος. 
Ή ψυχή τού Κόσμου ζήτησε καί ζητάει τήν έκφρασ ή της σέ μορ
φή, γιατί ό Κόσμος διευθύνεται άπό μιά μυστηοιώδικη ορμή νά έκφρα
ση τον εαυτό του σέ ώργανωμένη τά|η, σέ σχήμα, σέ μορφή. 'Ο Κόσμος 

διαρκώς προσπαθεί νά έκφρασθή καί ή προσπάθεια αύτή υπο
γραμμίζει τήν ύπαρξή του. Ή ζωή εΐναι μιά άσταμάτητη προσπάθεια 
γιά έκφραση. "Οταν πετύχη ή πλέρια έκφρασή της, ή ζωή θά σβήση. 
Άπ’ αύτή τή μεριά ή ζωή τείνει πρός τό θάνατο.

Ή ψυχή τού άνθρώπου, πού είναι μικρογραφία τής ψυχής τοΰ Κό 
σμου, ζητάει κι αύτή νά βγή άπό τό χάος τής άμορφίας καί νά πάρη 
έκφραση. Ή τάση γιά έκφραση είναι καθολικό ψυχικό φαινόμενο καί 
δέν εΐναι έκδήλωση μονάχα τής καλλιτεχνικότητας τής ψυχής. Γιατί 
ή «έκφραση» δηλώνει τόσο τό έργο τής πρακτικής ζωής, δσο καί τό$τλα 
σματικό έργο, τό έργο τέχνης.

Μά κάθε έργο—πρακτικό ή καλλιτεχνικό—ποτέ δέν μπορεί νά λο- 
γαριαστή τελειωμένο άπό τόν άνθρωπο γιατί είκονίζει μιά στιγμή μο
νάχα τής δημιουργικής δυναμικότητας τού άνθρώπου. Καί δπως ή φύ
ση ξεπερνάει διαρκώς τόν εαυτό της, έτσι καί τό άνθρώπινο έργο 
( πρακτικό ή καλλιτεχνικό ) ξεπερνιέται άπό τόν ίδιο τόν άνθρωπο σέ 
μιάν άλλη στιγμή τής δημιοί’ργικότητάς του.Ή μορφή, ή έκφραση 
κάθε έργου εΐναι μονάχα έ'νας στιγμιαίος σταθμός 
τής ψυχής τοΰ άνθρώπου πού τό δημιούργησε.

Ο Valery στήν «Πυθία» του εκφράζει μιά μορφική στιγμή. Δέν 
εΐναι δμως αύτή ή έκφραση, πού δίνει τό δικαίωμα νά τόν ονομάσου
με ποιητή, διότι αύτή χαρακτηρίζει τόσο τό έργο τέχνης γενικά δσο καί 
τό έργο ζωής. Ό Valery εΐναι ποιητής όχι γιατί δημιουργεί, ποιεί, 
άλλά διότι άναδημιουργεί, δηλ. προσθέτει τό υποκείμενο στό 
αντικείμενο. Άλλά καί γιά τούτο άκόμα θά ήταν ένας καλλιτέχνης γε
νικά. *0  Val6ry είναι ποιητής μόνο γιατί έκφράζει τή ζωή σάν μϋ- 
θ ο . Γιατί αναμειγνύει στή ζωή τό μύθο, τήν παίρνει στήν ονειρική 
της κατάσταση, στήν προ-λογική της μορφή. Γιατί σκέπτεται μέ τά 
σ ύ μ β ο λ α , πού εΐναι ή άρχέγονη μορφή τής σκέψης. Γιατί μπάζει 
στήν τέχνη τό στοιχείο τό έκστασιακό, τό στοιχείο τού όραμα τι- 
σ μ ο ύ , πού εΐναι ή διαισθητική επικοινωνία τού άνθρώπου μέ τό Θεό, 
τή Φύση καί τά Πράματα. Γιατί δέν προσπαθεί νά συλλάβη μέ ά φ α ί - 
ρ ε σ η ρασιοναλιστικά τό νόημα τής ζωής, άλλά μάς δίνει τό μύθο της 
σέ μιά γεμάτη άπό χυμούς ζωής άδιαίρετη έποπτεία του. Καί είναι γι 
αύτά δλα πολύ πιό κοντά στήν άλήθεια τής ζωής, τήν οποία έκφράζει 
κλείνοντάς την σέ μιά μορφή έμβιωμένη καί παλλόμενη άπό 
τήν άλήθεια αύτή, στιγμή. Αύτός εΐναι δ ποιητής. Αύτός εΐναι δ 
Vatery στήν « Πυθία ».

Άπό τεχνική άποψη δ Valery εΐναι δ πιό άπομακρυσμένος φρου
ρός τοΰ συβολισμού στήν ποίηση. Στό συμβολισμό τής «Πυθίας» προστί 
θεται άκόμα ή σκοτεινότητα, πού προέρχεται άπό τό δτι συλ
λαμβάνει τις έννοιες καί τά συναισθήματα πάντα μιά στιγμή 
πριν γίνουν φόρμα: τά εΐκονίζει στή στιγμή έκείνη τής πά
λης, πού ή άνοργάνωτη ποιητική ύλη παίζει έναν οργιαστικό, έναν 
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διονυσιακό χορό μέσα μας και δέν έχει άκόμα ύποταχθή στην απολ
λώνια τή γαληνεμένη έκφρασή.

Ό κ. Ταμβάκης μάς χάρισε μιά καλλιτεχνική απόδοση τής«Πυθίας» 
τοΰ Valery. Τό περιγραφικό του σημείωμα, πού δημοσιεύει στό τέλος 
τοΰ τομιδίου, τό χαρακτηρίζει μιά διείσδυση (συνοδευμένη μέ δλη την 
προαπαιτούμενη παρθενικότητα τής σκέψης) στό πνεύμα τοΰ ποιήμα
τος,—θά έλεγα μάλλον, στήν ψυχή τοΰ ποιήματος—ένα βλέμμα αγνό 
απάνω στά πράγματα (θέλω νά πώ ένα βλέμμα πού δέν τό έχει θο
λώσει καμμιά άραχνιασμένη προκατάληψη, δπως συμβαίνει μέ κάποιους 
θρυλικούς κριτικούς μας). Τό σημείωμα αύτό είναι σάν ξεχύλισμα έπει
τα άπό μιά έμβίωση στό μυστήριο τοΰ ποιήματος.

Τόσο ή μετάφραση δσο και τό σημείωμα αξίζουν νά διαβασθοΰν.
Μ. Η.

Ναπ. Παπαγ ι,ω ργίου «Ο μπαμπάς ’Αφασίας» Διηγήματα.

"Ενας νέος διηγηματογράφος, ό κ. Ναπ. Παπαγιωργίου, μέ τό δεύ
τερό του βιβλίο, φαίνεται κύριος τής τέχνης του. Γιατί πρέπει νά όμο 
λογηθή πώς στή συνέχεια μιάς εργασίας δέ βρίσκεται συχνά σέ τόσο 
άρμονισμένη άνταπόκριση ή έμπνευση μέ τήν τεχνική πού θέτει ως βά 
ση έναν ώρισμένο σκοπό. Κι αυτήν άκριβώς τήν ένότητα τών στοιχείων 
τήν άντιλαμβάνεται ό άναγνώστης στά πέντε διηγήματα τοΰ τομου 
αύτοΰ

"Ενα σημαντικό προσόν—πού δείχνει κιόλας τό γνήσιο ταλέντο— 
είναι ή άφηγηματικότητα, πηγαία καί χωρίς καμμιάν έκζήτηση, πού 
συγκοατεϊ ζωηρό τό ενδιαφέρον. "Ομως εκείνο πού έχει άληθινη αξία 
καί πού πρέπει νά υπολογίζεται είναι η άξιόλογη ψυχολογική υπόστα
ση πού έχει ό κόσμος πού εμφανίζεται μέσα στήν άτμόσφαιρα τοΰ 
ρεαλισμού. eO κόσμος τής δυστυχίας καί τής κακομοιριάς πού άν δέν 
έμεινε ώς τά τώρα εντελώς στή σκιά, δμως δέ μπήκε μέσα σ’ ένα 
πλαίσιο αντικειμενικής έρευνας, δέ συγκίνησε τόν καλλιτέχνη σέ βαθμό 
πού νά γίνη σκοπός ή έρευνα του. Ό κ. Π. τό κατορθώνει μ’ επι
τυχία. Μένοντας άνεπηρέαστος άπό κάθε εξωτερικό αίτιο, άδιαφορών- 
τας προς τις κοινωνικές αιρέσεις, έστρεψε ολοκληρωτικά τήν προσοχή 
του στον άνθρωπο πού πονάει πού υποφέρει, πού άγωνίζεται, προχώ
ρησε κ’έσυρε πτυχές τοΰ συναισθηματικού του κόσμου,πού δέν αφήνουν 
καμμιάν άμφιβολία γιά τήν άλήθεια πού κρύβουν.

Βέβαια μιά επιτήδευση υπάρχει στό παρουσίασμα τών προσώπων 
πού δέν υπερβαίνουν πάντα τά δυό, γιά νά ίκανοποιηθή έτσι ή μέθο
δος τής διαλεκτική; πού μεταχειρίζεται ό κ. ΤΊ. στήν εργασία του’ τό 
μειονέκτημα δμως μοΰ φαίνεται πώς πρέπει ν’ άποδοθή περισσότερό 
στή φαντασία σάν τό μέσο πού παρέχει στον άνθρωπο τήν Ικανότητα 
νά δώση παράσταση σιό συναισθηματικό του κόσμο, καί ειδικά στον 

τεχνίτη να πλάση τό θέμα του, παρά στό συγγραφέα του «Μπαμπά 
’Αφασία». Κ’ έτσι πού παρουσιάζονται τά πρόσωπα μεταδίνουν τή συγ
κίνηση. Ο κ. Π. κατωρθωσε με πολλή προσοχή νά προσπεράση τή φω 
τογραφική απεικόνιση , καί τό σπουδαιότερο,—πού μαρτυρεί ωριμότη
τα στήν τέχνη του—νά μήν κάνη ούτε κήρυγμα, ούτε λύσες νά δώση 
στά διηγήματά του.Ό Τσεχώφ δέν ισχυρίζονταν πώς τις λύσεις θά τις 
δώση ό άνακριτής;.."Ετσι παρά τήν προσωπική μορφή πού έχει ή αφή
γηση τό βιβλίο τοΰ κ. Π.έχει φανερά τά δείγματα τής άντικειμενικότη- 
τας. Οί άρετές του δίνουν βάσιμες έλπίδες νά ξεπεράση τά δρια τής 
άποδοτικότητας τής ελληνικής διηγηματογραφίας.

Γ. Α.

Μ. de Medonca Psychologie individuelle, son actualit6, 
son importance (Στή Revue anthropologique, Paris, 
Ίοΰλιος-Σεπτέμβριος, 1932).

Στό ολιγοσέλιδο φυλλάδιό του—άπόσπασμα αυτοτελές άπό τή R. 
Α.—ό συγγραφέας επιδιώκει νά όρίση τό περιεχόμενο τοΰ δρου «άτο- 
μική ψυχολογία» διατυπώνοντας κυρίως τις ομοιότητες καί τις διάφο
ρες τής άτομικής άπό τή γενική ψυχολογία. Θά περιμέναμε κ’ έναν συ 
σχετισμό μέ τήν ομαδική ψυχολογία.

Ή προσπάθεια τών ορισμών σέ ζητήματα πού δέν έχουν σύνορα 
άν άπό τό ένα μέρος, γιά τούς άνθρώπους πού έπιχειροΰν τό πρώτο 
τους ταξίδι στήν άνεξερεύνητη γι αυτούς περιοχή τής φιλοσοφίας, άπο- 
τελή ένα πρακτικό, οδηγητικό μέσο προσανατολισμού, άπό τ’ άλλο μέ
ρος κάνει τό κακό πού κάνουν δλες οί γενικεύσεις, πού είναι άφαιρέ- 
σεις χωρίς παλμό εσωτερικών άποχρώσεων. Ή ατομική ψυχολογία θά 
μπορούσε νά όρισθή μονάχα άφοΰ διαγραφή κυκλικά δλη ή συνθετική 
ποικιλία τής έννοιας. Καί ό κ . de Medonca φαίνεται νά λογαριάζη 
μιά μονάχα ποικιλία: τήν ψυχαναλυτική.

Ό κ. de Medonca διαχειρίζεται τό ζήτημά του μέ εξαιρετική 
ευκρίνεια.Καί τούτο είναι κάτι σπουδαίο, δταν έχουμε ύπ’δψιν μας τις 
χαώδεις καί σαλευόμενες άπόψεις μερικών διανοουμένων μας, στούς 
οποίους τίποτα δέν μπόρεσε νά κατασταλάξη νά κρυσταλλοποιηθή, νά 
πάρη συγκεκριμένη μορφή.

Και ή ευκρίνεια ώς προσόν είναι ή άρίστη άρχή γιά μιά μελλον
τική, περισσότερον διασκεπτική έργασία.

Μ. Η.
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Μαρίας Περ. Ράλλη «Γυναικεία λόγια» Ποιήματα.

Ή νεοελληνική γυναικεία λογονεχνία πλουτίζεται μέ μιά άκόμα 
ποιήτρια, καί τό εύχάριστο είναι πώς ή πρώτη αύτή έμφάνιση τής κ· 
Ράλλη μ’ όλες τίς τεχνικές έλλείψεις της δείχνει μιά δυνατότητα, πού 
μπορεί νά δώση κάτι άρτιο. Υπάρχουν πλούσιες οί -ψυχικές προϋποθέ
σεις’ τίς αισθάνεται κανείς κάτω άπ τούς στίχους σάν ένα παλμό ζω
ής, σάν ένα συναισθηματικό φωσφορισμό, πού θέλει νά έκδηλωθη· 
λείπει δμως ή τεχνική δεξιοτεχνία γιά νά δώ ση στήν εκδήλωση αύτή 
τήν άνάλογη φόρμα, τό αρμονικό ντύμα μέ τίς πολυποίκιλες διακυμάν
σεις, πού τό άποζητάει. 'Υπάρχουν άξαφνα κάτι έκζητημένες ή μάλλον 
χοντροκομμένες μεταφορές, δημιουργημένες ίσως άπό μιά έκζήτηση 
πρωτοτυπίας:

Ή Μοίρα μου στεγνό πινάκι
σέ λιμασμένου οδοιπόρου στόμα... 

ή: δίχως πόθου πραμμάτια κ. ά.
Χαρακτηριστική έπίσης είναι μιά ρυθμική μονοτονία, πού έπικρα- 

τεϊ σέ μερικά ποήματα, Τόσο άκαμπτη κάπου κάπου, πού θυμίζει λαϊ
κό μοτίβο, (π. χ. ολόκληρο σχεδόν τό «Ή έν πολλαϊς άμαρτίαις» κ. ά) 
κ’οί συχνές χασμωδίες δέν δικαιολογούνται άπό μιά συστηματική παρα
μέληση της συνήζησης, ό στίχος έτσι παραπαίει χαλαρός, χωρίς φτερά. 
Καί σά συνισταμένη όλων αύτών τών άτελειών ή ήχητική ή μουσική 
άτμόσφαιρα, πού άνταποκρίνεται στή συναισθηματική άπόποια, δέν ά- 
κούγεται πάντα σά δόνηση άπό μιά έκλεπτυσμένη άνάπαλση.

Παρ’ δλα αύτά δμως, πού σάν τεχνικές άτέλειες θά ύπερνικηθοΰν 
μέ τόν καιρό, υπάρχουν κιόλας άρκετά ποιήματα πού δημιουργούν μίαν 
ύποβλητικώτατη άτμόσφαιρα, καί φανερώνουν πώς ή κ. Ράλλη είναι 
μιά άληθινή ποιήτρια :

Κύριε, τοΰ μαρτυρίου σκυφτός 
τό δρόμο παίρνω.
Γύρω μου δέν μυκάται ό συρφετός.
Μόνος μου γέρνω ....

Έτόνισα «εκ προθέσεως» περισσότερο τά «κατά», καί γιατί ή συλ
λογή άντέχει κιόλας καί σέ μιά λεπτομερέστερη εξέταση, καί γιατί ά- 
σφαλώς σ’ έναν άληθινό ποιητή μπορεί νά γίνουν γόνιμες περισσότερο 
οί υποδείξεις τών άτελειών του, καί μάλιστα δταν βρίσκεται στήν άρ- 
χή τού δρόμου του.

Γ. ΘΕΜ.

Λώρου Φαντάζη -Ξένα μέτρα».

Είναι τό τρίτο στή σειρά ποιητικό έργο τού κ. Λ. Φαντάζη. Αύτή 
τή φορά πρόκειται γιά έμμετρες μεταφράσεις.

Δέν είναι ή μετάφραση τό εύκολώτερο έργο, καθώς μπορεί νά πι- 
στευθή. Διότι δταν πρόκειναι ν’ άποδοθή ένα ποίημα σέ άλλη γλώσσα 
ουσιαστικά πρόκειται νά ξαναγραφή. Διότι άν ή διαμόρφωση τής πε- 
ζογραφικής γλώσσας έχει στό μεγαλύτερο της μέρος άντιστοιχία σ’δλες 
τής νεώτερες άναλυτικές γλώσσες, άν ή πεζογραφική έκφραση άπόκτη- 
σε κάποιαν άντικειμενικότητα, ή ποίηση διατηρεί τήν ίδιοχρωμία της 
τοσο δταν παρθή γενικά σάν εκδήλωση ενός έθνους, δσο καί δταν λο- 
γαριασθή άτομικά σάν καθρέφτισμα τής ψυχής τού ατόμου. Καί ή υπο
κειμενικότητα στήν ποίηση συνίσταται στά δυό εκείνα γενικά τεχνικά 
στοιχεία, τά όποια μόνον δταν διερμηνεύωνται άτομικά παίρνουν ύ
παρξη : εννοώ τήν αρμονία καί τήν ένταση. ’Αρμονία είναι 
ένα αίσθημα, μιά άκτινοβολία τών σημάτων εκείνων, πού είναι φο 
ρεϊς τής ποιητικότητας : τών λέξεων, κάτω άπό τίς όποιες ήχεϊ 
ένας ίδιάζων τόνος ψυχικής ζωής. Καί ή αρμονία βγαίνει άπό τήν ένό 
τητα τών σημάτων αύτών δταν ή ένότητα αύτή έννοηθή σάν έκφραση 
τής ποικιλίας τους τέτοια πού νά παράγη ένα αίσθημα άκουστικό, είδο- 
λογικό καί έννοιολογικό, εύχάριστο.Καί ή αρμονία αύτή δέν μεταφρά
ζεται, δπως ένα τραγούδι δέν διερμηνεύεται μέ ένα άλλο τραγούδι.

’Άλλο στοιχείο τού ποιήματος άμετάφραστο είναι ή ένσταση’ 
Αύτή προέρχεται άπό μιά τ ρ ο π ι κ ή ( δηλ. μέ σχήματα λέξης 

καί διάνοιας) έκφραση, πού επιφέρει τήν ποσοτική αύξηση ή τή μείωση 
τού τόνου σ’ ένα έργο. Ή ένταση έκφράζει έπίσης τήν παράλληλη 
μέ τή φραστική , έσωτερική άνύψωση τού περιεχομέν ου του 
έργου. Ή ένταση είναι ένας προσωπικός τρόπος, ένα προσωπικό στοι
χείο στό έργο καί γιά τούτο, άμετάφραστο.

’Ιδού τώρα άλλα προβλήματα: έχει ή νεοελληνική ποιητική γλώσ
σα καί έχει ένας έλληνας μεταφραστής τή δύναμη ν’άνυψα/θή ώς 
τά πρωτότυπα ξένα · έργα, δταν αύτά είναι έργα ενός Byron, ενός 
Heine, ενός Valery, δπως στήν περίπτωσή μας πρόκειται ;

Έδώ πρέπει νά ίσχύση ό νόμος τής σχετικότητας. Άναλογίζουμβ 
τά έργα μέ τή δύναμή μας. *Όσα  ξεπερνούν τίς δυνάμεις μας, δσα ξε
περνούν τή δυναμικότητα τής νεοελληνικής έκφρασης είναι άποτυχη- 
μένα. Μιλάω γενικά γιά κάθε έλληνα μεταφραστή καί όχι είδικά γιά 
τόν κ. Φαντάζη.

Ό κ. Λ. Φαντάζης μετέφρασε καί έξέδωκε σέ κομψό τόμο ποιή
ματα τού .Byron, τοθ Heine, Valery. Ή εργασία του αύτή υ
πηρετεί τά ελληνικά γράμματα άπό τήν άποψη τού πλουτισμού τους μέ 
μέσο τήν πολιτογράφηση σ’ αύτά ξένων άριστουργηματων.Τό έργο συ
νοδεύεται άπό προλογικά σημειώματα. Ό κ. Όρ. Καραβίας υπόμνημα 
τίζει τό έργο τού Βύρωνα, ό κ. Άπ. Μαγγανάρης μιλ isi για το Χαίνε 
ό κ. Μ. Χαννούσης γιά τό/ Βιλερύ. Είναι τόσο ευχιριστη καί τοσο 
ωραία ή διαπίστωση δτι ή προσοχή τών νέων στρέφεται εςω ατό τα 
έ?νλαδικά σύνορα καί ή διανόησή μας χάνει τό στενό σοβινιστικό χαρα
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κτήρα της. Ή πίστη δτι μ ο ν ά χ α άπό τή προώθηση τής νεοελλη
νικής πραγματικότητας θά άνυψωθούμε, είναι μιά άπελπισμένη πίστη.

Η Αναγέννηση της Δύσης σημειώθηκε, δταν αύτή βαφτίσθηκε 
στην κολυμβήθρα τού ελληνισμού καί ή άναγέννηση ή δική μας θά 
σημειωθή δταν άνοίξουμε τά μάτια τής ψυχής μας πρός τούς ξένους 
ορίζοντας. Σήμερα ή διασταύρωση τών πνευματικών ρευμάτων στήν 
ίδια την Ευρώπη είναι τόση, ώστε μόνον άν θέλουμε έμεϊς νά ξαναζή
σουμε τό Ροβινσώνα Κρούζο μπορούμε νά λογαριάζουμε μονάχα στον 
εαυτό μας.

Οί τέσσερες νέοι πού συνεργάσθηκαν στήν έκδοση τού τόμου «Ξένα 
μέτρα» είναι πνευματικοί μου φίλοι καί γι αύτό μή ζητάτε παρά νά έ- 
παινεσω τό έργο τους.

_____________ Μ. Η.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Στις 12 ’Οκτωβρίου δόθηκαν στό στάδιο τής X. A. Ν. οί «Μινωι- 
κες γιορτές», τις όποιες έπιμελήθηκε ό ζωγράφος κ. Φωτάκης.

~ Η νότια πλευρά τού σταδίου διασκευάσθηκε σέ κρητικό άνάκτορο 
της Κνωσσού. Άπό κεϊ έβγαιναν οί Κεφτιού, άνδρες καί γυναίκες 
για νά παρελάσουν σέ πομπή, νά χορέψουν ή νά συνοδέψουν τήν Αριά
δνη, τή βασιλοπούλα. "Ολες αύτές τις παραστάσεις τις συνώδευε μου
σική. Έπρόκειτο λοιπόν γιά παραστάσεις χορευτικές, θρησκευτικές καί 
μουσικές τής ζωής τών προελλήνων Κεφτιού.

Τό ανάκτορο. Παρασταθηκε με τρόπο, πού πολύ άπεϊχε άπό 
τό πραγματικό, τού οποίου μεγαλόπρεπα έρέπια σώζονται καί τού ο
ποίου τήν άναπαράσταση σχεδίασε ό Ξανθουδίδης, 1) Στό πρόπυλο, 
προστέθηκε σκάλα, ή όποια υπάρχει στό άνάκτοπο τής Κνωσσού, δχι 
έκεϊ άλλα στ άλλο μέρος, δηλ. έκεϊ πού άνέβαιναν άπό τό πρώτο πά
τωμα στό δεύτερο (Π. Καββαδία, Προϊστορική άρχαιολογία σ. 627.) 
Σκάλα στό πρόπυλο υπήρχε σέ άλλο άνάκτορο, τής Φαιστού ( Καββαδία 
σ. 631). 2) Απο το οικοδόμημα ελειπε στήν άναπαράσταση τού κ. Φω- 
τάκη τό δεύτερο πάτωμα, τά δέ ξύλινα δοκάρια πού χωρίζουν στήν 
πραγματικότητα τό ένα πάτωμα άπό τό άλλο παραστάθηκαν σά δια- 
κοσμητικοί ομόκεντροι πολύχρωμοι κύκλοι! 3) Ή πρόσοψη άναπαρα- 
στάθηκε άπό τόν κ. Φωτάκη ευθυγραμμισμένη, ένώ δέν ήταν (Καββα
δία, σ. 422).

θ1κυριώτερες μορφές. 1) Ή Μ ε γ ά λη Θ ε ά 
(Ρεα ή Κυβέλη, άργότερα) ήταν θεά τής γονιμότητας ( Καββαδία 
σ. 709, 742) πρός τιμή δέ αυτής θά έπρεπε νά γίνουν οί πομπές καί 
θυσία. Ή πομπή θά έπρεπε νά έχη παράφορο καί οργιαστικό χαρα
κτήρα και ή μουσική νά άποτελήται άπό ταραχώδη όργανα : κύμβαλα 
κρέμβαλα (καστανιέττες) καί αύλούς. 2) Ή ’Αριάδνη: τό alter ego 

τής Μητέρας—Θεάς, θεά κι αύτή τής γονιμότητας, τής γέννησης , καί 
τοΰ θανάτου. Είναι ένα πρόσωπο καθαρά μυθολογικό όπως καί ό 3) 
Μίνως είναι μιά μυθολογική μορφή (G. Decharme, Μυθολογία 
τών άρχαίων'Ελλήνων, μετάφρ. Ά ’Αδαμάντιου, τόμ. Θ. σ. 654).*  Ό 
χαρακτήρας τού Μίνωος είναι διονυσιακός, διότι πρόκειται για έναν 
Θεό—υιό, πού σημειώνει τή μετάβαση από τή λατρεία τής Μητέρας— 
Θεάς στή λατρεία ένός Θεού-πατέρα τής Ελληνικής έποχης.Είναι και 
αυτός ένας θεός τής γονιμότητας, τής βλαστήσεως καί τού ένιαυτού. Μ*  
αυτόν συνδυάσθηκε πολύ άργότερα ο αττικός ήρωας Θ η σ ε υ ς , ο 
όποιος άποτέλεσε τό alter ego ™ύ θεού Μίνωα ενιαυτού. Οί δυό πο
λέμιοι θεοί άποτέλεσαν τήν προσωποποίηση τών δυό άντιθέτων, εχθρι 
κών δυνάμεων τού ένιαυτού : τού θέρους καί τού χειμώνα. Από τούς 
δυό έχθρούς ό ένας, ό Θησεύς (θέρος), νικά τόν άλλον, τό Μίνωα (χει
μώνα). Σάν ένας θεός τής γονιμότητας ο Μίνως, είναι ένας ταυρόμορ
φος θεός Μίνως-ταΰρος, όπως ζωόμορφοι παριστάνονται όλοι οί θεοί 
τής γονιμότητας.

Ό Μίνως σάν ένας άρσενικός θεός έποχής μεταβατικής στή λατρεία 
τού μεγάλου άρσενικοΰ θεού Δία-πατέρα, είναι ένας θεός μεταγενέστε 
ρος τής Αριάδνης, πού είναι μιά μητρική θεά. Αύτό καταθέτει ή συν 
τονισμένη έξέταση τής θρησκείας καί κοινωνίας. Ό μύθος όμως παρι
στάνει τήν ’Αριάδνη ώς κόρη τού Μίνωα, όπως σχετίζει εξ άλλου τό 
Θησέα (μιά μεταγενέστερη λατρική προσωπικότητα) μέ τήν Αριάδνη, 

* πανάρχαια θηλυκή θεότητα. 'Ο μύθος είναι μιά διαγραφή ονείρου: δέ 
γνωρίζει χρονική διάκριση ούτε ποιά έννοιολογική καί εποχική πραγμα 
τικότητα άντιπροσωπεύουν τά πρόσωπά του.

Λοιπόν μέ κέντρο μιά (σφαλερή) άναπαράσταση του πραγμα
τικού άνακτόρου τής Κνωσσού δόθηκε μια αναπαρασταση ,μυθολο, 
γικού (φανταστικού) έπεισοδίου τού Θησέα καί τής ’Αριάδνης, κα 
τω άπ τούς ήχους μουσικής τών νεοελληνικών δημοτικών τρα 
γουδιών, μέ όργανά ; μοντέρνα! 'Ιστορικό γεγονός , μυθολογικές 
μορφές, νεοελληνικό μουσικό μοτίβο, ευρωπαϊκό μοντέρνο όργανο,δλα 
πιάσθηκαν άπό τό χέρι γιά νά μάς δώσουν τις «Μινωικές γιορτέσ» 
κι άκόμα. z ,

Ή άμφίεση. Οί μυθολογικές μορφές πού άναφέραμε παραστα. 
θηκαν μέ άμφίεση τών Κεφτιού (Κρητών) τής μεσομινωικής έποχής. 
Οί μορφές τών άνθρώπων τού χορού καί τής πομπής^ ( 1600 1500 π. 
X.) θά έπρεπε νά φορούν ή 1) έναν χιτώνα μακράν ώς τα ποδιά κι 
άπάνω άπ’ αυτόν μιά μεγάλη ταινία (άπό άλλο ύφασμα) πού θά εφτά, 
νε έπίσης ώς τά πόδια, ή 2) ένα φαρδύ φόρεμα σέ σχήμα νησιώτικης 
βράκας, πού θά είχε στό πίσω μέρος ένα κομμάτι ύφασμα σάν ουρά 
ζώου. Στήν άναπαράσταση τού σταδίου είδαμε τούς άντρες τής πομπής 
καί τού ιερού χορού νά φορούν ένα περίζωμα στή μέση μονάχα μα 
τέτοιο περίζωμα φορούσαν μονάχα στήν ιδιωτική τους ζωή κι οχι οτα^ 
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ετελουσαν μιά θρησκευτική πράξη, χορό ή πομπή (Καββαδία, σ. 736).
Καί ή παράσταση τών μορφών τών πολεμιστών ήταν άπο- 

ξυχημενη : αυτοί θά έπρεπε νά φέρουν ασπίδες μεγάλες ορθογώνιες ή 
αμφικυκλες, κράνη κωνικά στολισμένα μέ δόντια άγριοχοίρου, κνημϊδες 
δερμάτινες.

Ό σ τ α υ ρ ό ς, τόν όποιο μεταχειρίστηκαν γιά σύμβολο λατρεί
ας, πιθανότατα δέν είχε θρησκευτική σημασία (Καββαδία, σ. 747), μο
νάχα ό αγκυλωτός σταυρός φαίνεται νά ήταν Ιερό σύμβουλο. Μιά 
π ο μ π^ή μινωικής εποχής δέ θά γινόταν ποτέ δπως άναπαραστάθη- 
κε. Οί άνθρωποι δέν ήταν δυνατό νά βαδίζουν ό ένας πίσω άπό τόν 
άλλον καί ρυθμικά. Μιά τέτοια παράσταση προέρχεται άπό άδυναμία 
έρμηνειας τών τοιχογραφιών τών κρητικών άνακτόρων. 'Εκεί οί μορφές 
είκονίζονται ή μία πίσω άπό τήν άλλη, όχι γιά άλλο λόγο, παρά διότι 
ο ζωγράφος τής εποχής εκείνης βρισκόταν σέ άδυναμία νά είκονίση μέ 
βάση τήν προοπτική ένα άνακατεμένο πλήθος.

Εάν όλα αύτά τά λάθη πού άναφέραμε τεθούν κατά μέρος, πα
ραμένει τό θεαματικό στοιχείο τής γιορτής, τό μορφικό, τό πανοραμα- 
τικο. Στήν ’Αθήνα υπήρχε κάποτε ένα Πανόραμα. ’Αλλά φρόντισαν 
να τό διαλύσουν. Ήταν άνάγκη νά άνασυσταθή στή μοιραία Σαλονίκη ;

Μ. Η.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟΛΟΓΟ

Αγαπητοί μου,
w Ο φίλος κ. Καραντώνης, άπαντώντας στό γράμμα μου, παραδέχεται 

τά δσα είπα γιά τόν εσωτερικό μονόλογο, λέει δτι δέν είναι καλά κατα
τοπισμένος κ’ ύστερα καταπιάνεται ν’ άντικρούση γνώμες μου πού βέ
βαια δέ δεσμεύουν παρά μόνο εμένα, οί άναγνώστες τών « Μακεδονικών 
Ημερών» δέ χρωστάν τίποτα νά διαβάζουν κρίσεις τού κ. Κ. καί τού 
υποφαινόμενου γιά τό έργο τού Σταντάλ ή γιά ταξική ( ; ) κριτική ή γι 
αλλα θέματα μηδαμινής σημασίας.

Μού μένει μόνο νά διαπιστώσω μιά θλιβερή άλήθεια : τήν έλλειψη 
τών απαραίτητων εφοδίων στούς νέους κριτικούς μας. Γιατί δέ βλέπω 
πώί είναι δυνατό—καί τίμιο—ν’ άποτολμούμε κριτική χωρίς νά είμα
στε κατατοπισμένοι στά ζητήματα πού άκριβώς άποστολή τού κριτικού 
είναι νά διαφώτιση.

Ο τεχνίτης πού πονεί προσπαθώντας νά παρουσιάση ένα έργο άνώ. 
τερης ολικής έχει τήν απαίτηση ό κριτικός πού θά καταπιαστή μέ τό 
έργο του νά δίνη κάθε εγγύηση , ευσυνειδησίας βέβαια άλλά καί 
ικανότητας.
•

Ό δέ άναγνώστης πού περιμένει νά καθοδηγηθή άπό τόν κριτικό 
γιά τήν άξία ένός έργου καί πού βλέπει δτι ό κριτικός δέν είχε καμμιάν 
αρμοδιότητα νά κρίνη, δέν παραβλέπει μόνο τήν άξία των επιχειρη
μάτων τού κριτικού υπέρ τού έργου, άλλά καί τήν άξίαν αυτού τού έρ
γου άκόμα. ’Έτσι ή κριτική τού κ. Κ. γιά τήν «’Εσωτερική Συμφωνία» 
είναι σά νά μήν είχε γίνη,καί τά έπιχειρήματά του,τά κάποτε τόσο πει
στικά χάνουν κάθε άξία.

Γιατί ό κ. Κ. δέν περιορίζεται στήν έρμηνεία τού Παλαμά τού ό
ποιου τό έργο κατέχει τόσο βαθειά—καί καταπιάνεται μέ ζητήματα, πού 
δπως ομολογεί, ό ίδιος δέν τά κατέχει Άς πιστέψη έναν ειλικρινή φί
λο του : αύτό τόν ζημιώνει.

Δικός Σας
’Αθήνα 13-10-32. Λ. ΠΗΝΙΑΤΟΓΛΟΥ

- ------- .--------------------
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

Les Balkans Μηνιαίο γαλλόφωνο περιοδικό. Δ]τής Ξ. Λευκοπαρίδης, 
έκδοση «Φλάμα». Σκό τεύχος του ’Οκτωβρίου ό κ. Δ. Μεντζέλος δη
μοσιεύει ένδιαφέρον άρθρον γιά τή φιλολογική δράση τών νέων 
στήν Ελλάδα. Στο ίδιο φύλ/vj δημοσιεύονται τό ρεπορτάζ και τά 
πεπραγμένα τής Γ' Βαλκανικής διασκέψεως.

Libre, Δ]τής Louis Roussel καθηγητής Πανεπιστημίου Montpel
lier Herault, περιοδικό κριτικής τής νεοελ. λογοτεχνίας.

Nouvelle Revue Francaise μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό 43 
rue de Beaune Paris

NouvellesLitteraires,εβδομαδιαία έκδοση 146 rue Montemartre 
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Η ΓΛΩΣΣΑ Τετραμηνιαΐο γλωσσοφιλολογικό περιοδικό, Δ]τής Σπ. Ν. 
Φίλιππας, «Πυρσός» ’Αθήνα.

ΡΥΘΜΟΣ Μηνιαίο λογοτεχνικό όργανο τών νέων, έκδοτης Βαρόα- 
ρέσος Πειραιάς,

ΕΒΔΟΜΑΣ Εβδομαδιαία επιθεώρηση Δ]τής Ντ. Νίκβας.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Μηνιαίο περιοδικό.

ΣΗΜ. Τό διήγημα «Κεφάλια στή σειρά· πού δημοσιεύτηκε στο 
προπερασμένο φύλλο γράφτηκε άπ τόν κ. Άλκ. Γιαννόπουλο.

ϋυνεργασέα κχί έμ.βάσμ.ατα Οά στέλνουν- 
ταε στο εξής στή ΛεεύΟυνση : Γ. ΔΕΛΙΟΝ 

όδος Άετορρά^ης 31.
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