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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
’Έτος Γ' - Τεύχος 1 Φεβρουάριος 1935

ΡΕΑ

Αύτέ^ οί δίχως όνομα εικόνες των φθινοπωρινών δειλινών 
πού μας κατακτούν μέ την άτέλειωτην εναλλαγή τους, παίρ- 

,νουν μιαν έκταση στή φαντασία μας. Χάνοντας τήν ατομικό
τητα πού θ’ άποκτοϋσαν, μ’ ένα όνομα, μέ μιά γεωγραφική 
τοποθέτηση, είναι σά νά περνούν στήν περιοχή τού ονείρου. 
Εκείνο τό δειλινό ό ήλιος άκολόϋθούσε τό ταχτικό του δρο
μολόγιο καί κρύβονταν πίσω άπό τό χάρμα τού ολοκάθαρου 
ορίζοντα. Σιγά-σιγά, ό διάκοσμος άλλαζεν όψη. Τά ποτάμια 
πού γυάλιζαν στίς έκβολές καί στήν απλα τής μακρυνής πε
διάδας, τά σπίτια πού λαμπύριζαν στήν αιχμή τοΰ -ακρωτη
ρίου, τά κότερα πού έγερναν καί προχωρούσαν μέ παφλασμούς 
καί άναφιλητά, ή θάλασσα πού δέχονταν τό παλμικόν άντι- 
φέγγισμα τών γραμμών τής βουνοσειράς, θάμπωναν σά νά τυ
λίγονταν μέσα σ’ ένα σκούρο πέπλο. Καθώς άθελα τότε ό νους 
μας ζητάει μιάν ύπόσταση στίς μέρες πού πέρασαν, προσπα
θούμε νά ξεχωρίσουμε κάποια όρια σ’ ένα χρονικό διάστημα. 
’Αναζητούμε μιάν όψη πιό συγκεκριμένη άνάμεσα σ’ αύτές τις 
μέρες, νομίζοντας πώς στή διαφορά τους θ’ άνακαλύψουμε τό 
χαρακτήρα μιας ομορφιάς. Μά συμβαίνει νά συναντούμε τή 
σκιά μιάς άκαθόριστης μορφής πού δέ φωτίζεται άπό καμμιάν 
έκπληξη κι’ άπό κανένα άπροσδόκητο.

’Από τό νοΰ τής Ρέας ό στοχασμός πέρασε σάν πνοή άνά- — 
λαφρη. Δέ θέήησε νά τόν θεωρήση ούτε σά δεδομένο, ούτε 
σάν συμπέρασμα. Χάρηκε τή σύνθεση πού είχαν έκείνη τήν 
ώρα οί καταπόρφυρες, οί άσπρες καί κίτρινες ντάλιες. Κ’ υστέ
ρα ξεχάστηκε πάλι στήν άτμοσφαΐρα τού μυθιστορήματος πού 
διάβαζε. Σέ άραιά μόνο διαστήματα, είτε άπό κούραση είτε 
άπό πλήξη, έκλεινε τό βιβλίο, άλλάζοντας άνάμεσα στίς σε
λίδες τή θέση τής πέτσινης κορδέλλας. Στό δημόσιο δρόμο πύ-
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κνωνεν ή διασταύρωση τών αύτοκινήτων. Καί οΐ σειρήνες μέ τήν 
ποικιλία τους ύψώνονταν, σέ μιά παράτονη συγχορδία. Κά
ποιες φορές ξεχώριζαν μακρόσυρτες, σά νά σήμαιναν μίαν επί
μονη κ’ έκνευριστική προειδοποίηση, καί πότε πάλι έφταναν 
άπότομες, γεμάτες λαχτάρα γιά τόν κίνδυνο πού μπόρεσαν 
ν’ άποφύγουν. Μά περισσότερο καθώς σκορπιώνταν στο άπει
ρο, μιλούσαν γιά τήν έκταση καί τή μακρυνήν άπόσταση από 
τόν παραθαλάσσιο κήπο τού σπιτιού της. Χωρίς νά τό νιώθη 
ώρες-ώρες παρακολουθούσε τά λεπτά μυγαράκια πού στροβο- 
λίζονταν πυκνά πάνω στά κάτασπρα σάν ψεύτικα χρυσάνθε
μα. Καί συλλογίζονταν πώς έπρεπε σέ κάποιαν άνάγκη ζωϊκή 
νά πειθαρχεί κι αύτή ή άνήσυχη χρυσή σκόνη πού μετατοπί
ζονταν αύτόματα καί διαδοχικά πότε στις κορυφές των μίσχων 
καί πότε στό παρτέρι. Κάποτε έχανε τά ίχνη τους, καθώς ά- 
φομοιώνονταν μέ τόν αιθέρα ή μέ τό χρώμα μιας επιφάνειας. 
Γύρισε καί κοίταξε τό κοντάρι πού στήριζε τήν όμπρέλλα στή 
μέση τής μικρής έξέδρας. Φαίνονταν σά νά κρατιώνταν στό 
γαλάζιο κενό! Καί στό θόλο της μετεωρίζονταν οί άόριστοι 
φόβοι γύρω άπό ένα άγνωστο μέλλον. Τό σχέδιαζαν αύτό τό 
μέλλον, συχνά μέ τή Νάτα, άφήνοντας, χάρη στόν εύθυμο χα
ρακτήρα τής φίλης της νά κυριαρχεί ένας τόνος σαρκασμού 
τής μοίρας τους. Καί παρασύρονταν κ’ οί δυό τους, καθώς 
βίαζαν τή φαντασία τους νά συλλάβει μορφές μιας μόνιμης, 
παγερής, κι οριστικά άμετάβλητης ζωής. Πλησιάζοντας τώρα, 
νόμισε πώς ακούε τό θόρυβο τών ονείρων πού γκρεμίζονταν 
στό κενό τής άβεβαιότητας. 'Ένα βαπόρι κείνη τήν ώρα είχε 
βγει άπ τό λιμάνι καί ξεπερνούσε τις ψαροπούλες στ’ άνοιχτά.

Βράδυαζε. Άπ τή βεράντα άντίκρυζε τόν όρίζοντα κ’ έ
νιωθε τόν έαυτό της παραδομένο στό ξεχωριστό βασίλέιο 
τού τοπίου. "Ενας έξωτικός έρασιτέχνης δέ θά μπορούσε νά 
φανταστε? καί ν’ άποδώσει τις περίεργες άποχρώσεις πού εΐ- 
χεν ή θάλασσα καθώς τή χώριζεν ή. φωτεινή γραμμή, δεξιά 
άπό τό παροπλισμένο κατάμονο βαπόρι. Κ’ ή σιωπή πού Τρ- 
χοντανάπό παντού περικύκλωνε τή Ρέα καί μέ τά τελευ
ταία ίχνη. πού σκορπούσεν ή όμορψιά τής στιγμής. ΤΗταν ή 
μόνη ζωηρή νότα στήν έκφραση τής όψης πού ζητούσε νά εύ
ρη σ’ αύτές τις τόσον δμοιες τελευταίες μέρες, κ’ ήθελε νά 
δώσει μιά διάρκεια σέ κείνη τή στιγμή, νά τήν κρατήσει μα-
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κρυά άπό κάθε άνθρώπινην έπέμβαση.

’’Ακούσε τά βιαστικά καί πνιγμένα βήματα τής ύπηρέτρι- 
ας στή σάλλα. Οί γέροι δέν άλλάζουν εύκολα συνήθειες. Τέ
τοιαν ώρα ό πατέρας της έπαιρνε ταχτικά τό τσάϊ του. Κα- 
τάντικρυ στό μοναδικόν άμπαζούρ πού φώτιζε τό διαμέρισμα 
ή σιλουέττα της μέ τό μαύρο «άγκορά» φόρεμα άποκτούσε 
μιάν εύγραμμία θαυμαστή. Άν άπό πιό κοντά τήν πρόσεχε 
κανείς θά μάντευε τήν ώριμη γυναίκα. Στήριξε στό άναλόγιο 
τίς νότες καί κάθησε μέ τό ίδιο πάντα ήρεμον ύφος. Στή σιω
πή ζητούσε τή συγκέντρωση. Κι δσο προχωρούσεν ύστερα άλ
λαζαν οί διαθέσεις της. ’Έπαιζε μέ τή μυστική προσδοκία πώς 
θά κατώρθωνεν έτσι νά δώσει διέξοδο στή μελαγχολία της. 
Χρωμάτιζε τήν κάθε φράση, κ' είχε τήν αίσθηση πώς έδινε 
μιά ταύτιση καί στις δικές της σκέψεις: «θά ένιωθα μιά 
πραγματική γαλήνη πού θά. δμοιαζε μέ εύτυχία άν μπορού
σα μέσα μου νά κλείσω μόνιμα ένα καινούργιο ιδανικό.»

Άπό τό νού της περνούσεν άταχτα καί φευγαλέα ένας 
κόσμος άυλος, άμορφος άπό περιστατικά διάφορα. Κάποιες 
γνωριμίες πού έγιναν οέ μιά συμπαθητική παρένθεση τής σύμ
πτωσης, άγωνιούσαν νά ξεπεράσουν τήν έφήμερη ζωή τους, 
ν’ άποκτήσουν μιάν άναδίπλωση στήν περιοχή τής φαντασίας. 
Δέν κατώρθωναν νά φτάσουν στήν έπιφάνεια ή σημασία 
καί ή διαφάνεια πού προσδίνουμε κάποτε στις συνομιλίες μας. 
Ξεφτούσαν καί χάνονταν κάτω άπό τήν πίεση πού άσκούσε 
μέσα της μιά σκηνή στό ’ίδιο αύτό δωμάτιο. Είχε παίξει μιά 
μικρή σύνθεση, σά νοσταλγία καί σάν κλήση σέ μιά παλιά 
ιστορική στιγμή. "Οταν γύρισεν εΐδε τό θ... σιωπηλό, μέ τό 
πρόσωπο χωμένο στις δυό παλάμες. Πήγε καί κάθησε στό ντι- 
βάνι χωρίς δισταγμούς καί προκατάληψη. Τής φάνηκε πώς τό 
ύφος του δέν κατώρθωνε νά διαλύσει ένα μυστήριο κ’ ένα εν
διαφέρον. "Οταν περνούσαν πριν άπό τή σάλλα, τό πρόσωπό 
του εΐχε μιάν έκφρασην εύδαιμονίας. Κολακεύονταν πού τόν 
καλοΰσε στό δωμάτιό της. ’Έτσι τώρα πίστευε πώς δέν ήταν 
ή μουσική πού τόν έκανε σκεπτικό καί λιγόλογο. Μά κάτι άλ
λο. 'Υπάρχουν στή φυσιογνωμία τών χαρακτήρων άλλαγές 
άνάλογες μέ τίς άτμοσφαιρικές μεταβολές πού άθόρυβα προ- 
καλοϋν ένα θρόισμα στά φύλλα, ένα ρίγος στιγμιαίο κι ά- 
κούσιο, ένα ρυτίδωμα στήν έπιφάνεια τής θάλασσας. Καί σά
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νά πειθαρχούμε στό ένστικτο, ζητούμε αυθόρμητα μιαν έξω- 
τερική πιστοποίηση στό έλαφρό σκυθρώπασμα τ’ ούρανοΰ, στά 
φύλλα πού παρασέρνει ό άνεμος. Ρώτησε γιά τήν αύτή τής 
μεταβολής, μά δέν τής απάντησε. ’Ανασηκώθηκε μονάχα, τήν 
κοίταξε κατάματα, σά νά τήν προσκαλοΰσε νά μαντεύσει τή 
σκέψη, τΙς προθέσεις του. Κάτι σάλεψε μέσα της.Νά ήταν τά
χα ή πιστοποίηση μιας άλήθειας πού δέν εκφράζεται μέ λό
για, μά πού δέν αισθανόμαστε κάν τήν άνάγκη νά τήν άκού- 
σουμε γιά νά τήν άντιληφθοΰμε; Τήν ίδια στιγμή ένιωθε τό 
πρόσωπό του νά τής πιέζει τά γόνατα, τά χέρια του νά χαϊ
δεύουν καί νά σφίγγουν τά πόδια της, τά χείλη του δλο θέρ
μη νά τής φιλούν τά χέρια της. Δέ σκέφτηκε ν’ άμυνθή. Άφέ- 
θηκε. Κ’ ύστερα σά νά συνέρχονταν άπό μιά νάρκη προσπα
θούσε νά πνίξη κάτι πόθους πού άνέβαιναν στό στήθος της. 
θά μπορούσε τά πάντα νά δώσει κείνη τή στιγμή, Τό άνάλα- 
φρο τριζοβόλημα των βηματισμών στή σάλλα, κ’ ύστερα τό 
διακριτικό χτύπημα τής πόρτας, τούς έκαναν νά τρέμουν. 'Η 
ύπηρέτρια άφησε τό δίσκο μέ τό τσάι στό χαμηλό στρογγυλό 
τραπέζι μέ τούς ντουράδες καί βγήκε μέ κάτι άσυγκράτητες 
λάμψεις στά μάτια. « — Φαντάζομαι τό μίσος πού θά τρέφε
τε εναντίον μου» τής είχε πει, μέ ύφος ήρεμο σά νά μήν 
είχε τίποτε συμβεϊ. «Δέν ξέρω άκόμα» «Εϊστε πολύ καλή». 
Στό νού της ξεχώριζαν άκόμα σά νά έμειναν έντυπωμένα τά 
λόγια του. «”Αν ήθελεν ό καθένας μας νά συμβουλευτεί τον 
εαυτό του, γιά ν’ άνακαλύψει τί υπάρχει κάτω άπ’ αύτή τή 
μορφή τής συνομιλίας μεταξύ μιας γυναίκας κ’ ένός άντρα γύ
ρω άπό τον έρώτα, χωρίς κανένα δισταγμό θ’ άναγνωρίζαμε 
τήν προτίμηση νά θέσουμε σέ πράξη έκεΐνο πού έκφράζουμε 
μέ λόγια». «Είστε κυνικός ©..», «Είμαι άπλούστατα ειλικρι
νής», «Φοβούμαι μολαταύτα πώς σας διαφεύγει κάτι σημαν
τικό. ”Αν παραδεχτούμε γιά σωστό αύτό πού λέτε, ξέρετε δτι 
σβύνουμε όλότελα τήν έννοια τής άγάπης; Γιά μένα μιά άλη- 
θινή, μιά πραγματική άγάπη δέν άρχίζει ποτέ άπό τόν πόθο».

Τήν είχε τονίσει μέ τόση πεποίθηση αύτή τή φράση. Μά 
δσο τήν άπομόνωνε τώρα καί τήν έπαναλάμβανε, τόσον άμ- 
φέβαλλε γιά τήν άλήθειά της. ’Άρχισε μιά «φαντασία» στό πιά
νο. Οί νότες σά βροχή έφερναν μιά κάθαρση στή μνήμη της, 
κ’ έχανεν όλότελα τή συνέχεια. 'Ύστερα έγειρε στό ντιβάνι 
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και παραδίνονταν στό ηδονικό λίκνισμα τής σιωπής, αφήνον
τας νά τήν κατακτήση ένας κόσμος άπό μικροπράματα συμ
πυκνωμένα κ’ έξαϋλωμένα πού άποτελούν τή σύνθεση μιας ’ 
άσήμαντης ζωής.

'Η άκοή γνώριζε τόν ’ίλιγγο τής σιωπής στις ώρες τής νύ
χτας. Καμμιά πνοή. Μέ τό λιγοστό φως τού φεγγαριού στό 
τελευταίο τέταρτό του, μόλις ξεχώριζεν ό μαίανδρος πού ώδη- 
γούσε προς τή μακρυνήν άρτηρία. Μιά λάμψη άσθενική έφτα
νε μέ δυσκολία πάνω στήν έκταση, κ’ έκανεν άγνωστες μέ τις 
σκιές τους κάποιους όγκους, κάποια χαμόσπιτα, κάποιες καμ
πύλες, τά κυπαρίσσια καί τόν ύψωμένο σταυρό πού κυριαρ
χούσε στήν περιοχή τού άγγλικού νέκροταψείου. Μά άριστερά 
πολύ μακρυά άπό τό δημόσιο δρόμο, τί θαύμα αύτές οί κάθε
τες κοκκινωπές ραβδώσεις τού τεράστιου συνοικισμού μέ τά 
διάσπαρτα στήν περιοχή του φώτα. Καμμιά κίνηση καί μές 
τό σπίτι. Δίχως τά όλόφωτα παράθυρα αύτής τής πλευράς θά 
φαίνονταν κι αύτό βυθισμένο στον ύπνο. Άπό τό παράθυρο 
τής τραπεζαρίας, ή Ρέα είχε πλανηθή μέσα στή σύγχυση τού 
ύπαίθρου. Καί σά νά χαλάρωνε τώρα τήν ένταση τής προσο
χής της σταμάτησε στον περίβολο. Μιά φωτεινή δέσμη τόξευε 
τήν ομάδα άπό τις ντάλιες. 'Όταν ύστερα ξαναπήρε τή θέση 
της στήν πολυθρόνα, άντίκρυζε τούς δικούς της σκυθρωπούς 
κι άμίλητους. Ό πατέρας της περισσότερο γέρος άπό δσο τόν 
έδειχναν τά έξήντα του χρόνια, βαρυκίνητος καί νησταλέος, 
έγερνε στήν πολυθρόνα σά νά τόν πίεζε τό φώς κ’ ή σιωπή. 
Ό άδελφός της, δυό χρόνια νεώτερός της, ήταν σκυμμένος 
στήν εφημερίδα. Κάτι κόμποι ζωήρευαν στό χλωμό του μέτω
πο. Μά δέν πρόφταναν νά κυλίσουν ώς τά πυκνά μαύρα φρύ
δια του. Τούς σκορπούσε καθώς χάιδευε τ’ άραιά μαλλιά του. 
Στραμμένη πρός τό σβησμένο τζάκι ή νύφη της, κυρτωμένη 
στήν καρέκλα κεντούσε, καί κάθε τόσο αισθάνονταν τήν άνάγ
κη ν’ άναστηλωθεΐ. Σχεδόν κάθε βράδυ τούς έβλεπεν έτσι, τόν 
καθένα στή θέση του, καί μαζί τους φαίνονταν δσο μπορούσεν 
όμιλητική. Μολαταύτα δέν έλειπαν τά κενά πού δημιουργούσαν 
οί σύντομες άπαντήσεις καί τά κοινά θέματα πού βιάζονταν νά 
εξαντλήσουν. ’Έτσι προτού ν’άλλάξη πάλι κουβέντα, κάποιος 
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δισταγμός την κυρίευε. Νόμιζε πώς κάποιος άπό τούς δικούς 
της, ή νύφη της ή ό αδελφός της, θά τή διέκοπταν γιά νά τή 
ρωτήσουν «Γιατί φροντίζεις νά βρίσκεις πάντα ένα άλλο θέ
μα;» Κι άπαντοΰσε μέσα της. «Σας πειράζει άκόμα καί πού μι
λώ;» «’Όχι. Μά θαρρείς πώς δέν καταλαβαίνουμε πόσο κ’ έσύ 
ή ϊδια θά προτιμούσες τή σιωπή;» Καί συλλογίζονταν πώς δύσ
κολα κατορθώνουμε νά διαλύσουμε τις ύποψίες πού προκα- 
λοΰμε σέ άνάλογες στιγμές μέ όποιαν έκδήλωση δέ φανερώ
νει τόν πραγματικόν έαυτό μας. Τά κενά άποκτοΰσαν έτσι 
μιάν έκταση. ΚΓ ό μόνος τότε έχθρός τής σιωπής μέσα σ’ αυ
τόν τό διάκοσμο ήταν οί ώρες πού σήμαιναν άραιές, σά νά έρ
χονταν άπό μακρυά. Μετροΰσεν έναν—ένα τούς χτύπους.

«Δέκα! Πότε πέρασε μιά ώρα. Σέ λίγο θ’ άποσυρθοΰνε 
όλοι τους. Κ’ ή πάλη μέ τή μοναξιά καί τή σιωπή θά ξαναρ
χίσει». 'Η Ρέα ένιωθεν αύτή τή μοναξιά όσο καμμιάν άλλη 
φορά νά πλανιέται γύρω της, νά τήν παραμονεύει νά τήν ά- 
κολουθεΐ. Οί τέτοιες στιγμές έχουν τή δύναμη νά μας άποκα- 
λύπτουν τις άδυναμίες μας τή γυμνότητά μας, νά μας οδη
γούν σ’ ένα άδιέξοδο, πού δέν είναι άλλο άπό τήν ήττα. Πό
σο εύκολα μάς κυριεύει ή ίδέα νά καταθέσουμε τά όπλα, νά 
δώσουμε τή συγκατάθεση σ’ δ,τι υπερισχύει καί μας έπιβάλ- 
λεται. Μ’ όλη τή γραφική τοποθεσία του άνάμεσα στούς α
γρούς, τό σπίτι αύτό ήταν γιά τή Ρέα σά νεκρό. Έδώ καί δυό 
χρόνια έχασε τή συνήθεια νά βρίσκεται άνάμεσα στό ίδιο πε
ριβάλλον πού χάρηκεν άλλοτε. Μές τήν άτμόσφαιρά του τώ
ρα ήταν σάν ξένη. Τά έπιάλα, οί ζωγραφιστές προσωπογρα
φίες των γονιών της, έκεΐνός ό καλώτατος Άββάς άπό πορσε
λάνη πάνω στό γυμνό τραπέζι, όλη αύτή ή παράδοση μέ τήν 
άναλλοίωτη διάταξη πού είχε τό κάθε τι, τής φαίνονταν σά νά 
ορθώνονταν γύρω της καθώς περνούσε μέ συγκρατημένη άνα- 
πνοή. Δέ μπορούσε ποτέ νά φανταστεί πώς θά σκυρθρώπαζεν 
έτσι ό ούρανός μιά μέρα...

Μ’ αύτή τή σκέψη άποσύρθηκε τελευταία στό δωμάτιό 
της. Ό ΰπνος δέν τήν έπαιρνε καί στό μάγουλό της ένιωθε τή 
φρεσκάδα τού μαξιλαριού. Τό χάιδευε πότε-πότε σά νά ζη
τούσε στις τρυφερές παρειές του τή σύγκριση μέ μιά παιδική 
έπιδερμίδα. Καί μές στό μάκρος τού χρόνου πού μάς άκολου- 
θεΐ στις ώρες- τής συλλογής, σάλευαν άρρυθμες κι άμετάδοτες 
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“πραγματικότητες, θυμήθηκε τά παιδικά της χρόνια σ’ ενα 
άνύπαρκτο πιά σπίτι ψηλό μέ τούς πράσινους πλοκάμους τής 
άμπέλοψης στις δυό πλευρές πού χώριζεν ή μαρμάρινη σκά
λα τής εισόδου. 'Ένας κόσμος μικρός άπό φίλες μέ τις άθωότη- 
τες καί τις χαρές μέ τις μελαγχολίες καί τις ζήλιες, βομβοθ- 
σε πάντα στήν άπέραντη σάλλα. Τό σχολειό υστέρα μέ τις 
χαρές καί τις άγωνίες, τό κολλέγιο μέ τή δίψα τής μάθησης. 
Ό πόλεμος μέ τήν άτέλειωτη καί βοερή παρέλαση τής άνθρώ- 
πινης φυλής άπό τούς άστατους δρόμους. «’Έζησες τόσο εύ
κολα έκεΐνο τόν καιρό δίχως νά αισθανθείς τό δέος του. Μο
νάχα οί τεράστιες κι ορμητικές φλόγες πού ισοπέδωναν τήν 
πόλη—στό 17 κάν στό 18; όχι, στό 17—άνοιξαν μπροστά σου 
τό χάσμα ιτιάς προβληματικής πραγματικότητας πού αιχμα
λώτιζε τή φαντασία. Πρόσκαιρα όμως. Γιατί οί δυό αύτές ά- 
ποφασιστικές στιγμές, ό Πόλεμος καί ή Φωτιά, στάθηκαν γιά 
τόν πατέρα σου σάν άφορμή ν’ άλλάξη ό ρυθμός τής ζωής 
σας. Ή φαντασία λυτρώθηκε γρήγορα άπό τή νάρκη κι άρχι. 
σες—τότε άκριβώς πού μπορούσες πιά νά νιώσεις—μιάν εύ
κολη ζωή σέ μιά κακήν έποχή. "Ολοι ζήλευαν τήν αρμονία καί 
τήν άγάπη πού άκτινοβολούσε γύρω σας». Καθώς άκαιρα άν- 
τιλαμβάνονταν τούς ήχους τού ρολογιού δέν μπορούσε νά κα
θορίσει τήν ώρα. Ξυπνούσε, καί μές στό πυκνό σκοτάδι παί
ζοντας τις βλεφαρίδες της νόμιζε πώς άμφέβαλλε γιά τήν ό
ραση της, γιά τόν ϋπνο στόν όποιον είχε βυθιστεί γιά τούς ξη
ρούς τριγμούς πού άφηναν τά έπιπλα, γιά τή μυστική ζωή πού 
ύπάρχει στόν όργανισμό τών ξύλινων άντικειμένων. Σ’ αύτό 
τό κυκλικό περίγραμμα τού χρόνου ζητούσε νά συμβουλευτεί 
τό ένστικτό της, κ’ έχανε τήν ενότητα τών στιγμών, τή δράση 
τών σκιών καί τή σειρά τών γεγονότων. ’Έπιανε τότε τό νή
μα τής μοναξιάς κ’ ήθελε νά φτάσει στήν άφετηρία τής άπό- 
σπασης της άπ τόν κόσμο μέ δ,τι έχει —κι δ,τι κ’ή ίδια λα
χταρούσε— ούσιαστικό καί ζωτικό στό βάθος του. Κι άρκού- 
σαν λίγα μονάχα δευτερόλεπτα γιά νά ξαναφέρει στό νού 
της ένα πένθιμο διάκοσμο πού μέ τό θάνατο τής μητέρας της 
άντίκρυζε γι’ άρκετόν καιρό στις σκεπασμένες μέ μαύρο τούλι 
προσωπογραφίες τών γονιών της, στό μεγάλο καθρέφτη τής 
σάλλας. Ή σιωπή εΐχεν έγκατασταθεΐ στό σπίτι της, έτσι 
σάν τώρα. Άπό κείνη τή στιγμή οί καλοί άγγελοι πού τή 

7



λικνίζανε σέ ώραΐα όνειρα, είχαν σταματήσει τό τραγούδι τουζ. 
Κατά τις πρωινές ώρες μάντευε τό φως στις γρίλλιες τοϋ πα
ραθυριού. ’Άνοιξεν εύκολα τά μάτια της, δπως ϋστερ’ άπό 
άυπνία, και προσπαθούσε νά συγκεντρώσει τις σκόρπιες κι 
άσΰνδετες σκέψεις πού έκανε στό μακρύ δπως νόμιζε διάστη
μα τής νύχτας. ’Ένιωθεν ένα βάρος στό κεφάλι της. 'Η κού
ραση κρατούσεν άκίνητα, σχεδόν δύσκαμπτα τά μέλη της, κι 
αύθόρμητα, γιά μιά στιγμή σκέπτονταν τή λέξη «άγκύλωση». 
Μά σιγά-σιγά δσο άπαλλάσσονταν άπό τϊς μετεμψυχωμένες 
σκιές πού κινούνταν στή συγχυσμένη άτμόσφαιρα τού όνεί. 
ρου, τόσον άποκτούσε συνείδηση άπό τήν τωρινή της θέση.

ΓΕΩΡΓ. ΔΕΛ1ΟΣ

OSCAR WILDE

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΕΛΛΕΫ

‘Ωσάν κεριά πουχουν καή σ’ ενός άρρωστου κλίνη 
τά κυπαρίσσια μοιάζουνε άπό τό μνήμα γύρω.
'Η κουκουβάγια έδώ κι’ αύτή έχει το θρόνο στήσει 
κ’ ή σαύρα τό κεφάλι της τό διαμαντένιο δείχνει. 
Καί πέρα έκεΐ, πού κόκκινες φυτρώνουν παπαρούνες, 
στό θάλαμο τό σιωπηλόν άρχαίας πυραμίδας 
παραμονεύει βλοσυρή κρυμμένη κάποια Σφίγγα, 
άκοίμητη, τή νεκρική γιά νά ψρουρή γαλήνη.
Ώ ! πόσο, άλήθεια, είναι γλυκό κανένας νά κοιμάται 
μέσα στή Γή, τή μάνα αύτή τού αιωνίου ύπνου.
"Ομως έσένα σούπρεπε τό μνήμα ταραγμένο 
σέ γαλανή μέσα σπηλιά, πού ήχώ βαθειά άναδίνει, 
ή δπου στό σκότος χάνονται, χτυπώντας, τά καράβια 
στούς κυματόδαρτους γκρεμνούς έπάνω κάποιου βράχου !

ίμετάφρ. ΣΤ. ΛΕΥΚΗ)

ΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Στόν τέταρτο π. X. αιώνα, μέ τά γεγονότα κυρίως πού 
προκάλεσεν ό Μακεδονικός 'Ελληνισμός, άλλαξε κι ή μόδα. 
"Ομως στά σταυροδρόμια τών έλληνικών καί έξελληνισμένων 
χωρών άπαντιόσουν συχνά μέ έκκεντρικά ντυμένους διαβάτες. 
"Ενα έπαιτικό δισάκκι στήν πλάτη, ένας τρίβων άπλός άτη- 
μέλητα ριγμένος στό κορμί, ένα ραβδί στό χέρι, μακρυά γέ
νια καί μαλλιά, νά ή έξωτερική έμψάνιση τών κυνικών, τών 
καπουτσίνων αύτών τής άρχαιότητος, δπως τούς ώνόμασεν ό 
Zeller. Φορούσαν άκόμη τή στολή πού καθιέρωσεν ό ιδρυτής 
καί άρχηγός των ό ’Αντισθένης,—τή στολή τών άπλών άν- 
θρώπων τής έποχής του — καί τή διατήρησαν σ’ δλη τήν άρ- 
χαιότητα. Μέ άπεριόριστη πίστη στήν παιδεία δούλευαν άκού- 
ραστα, μέ τό δικό τους τρόπο, γιά τήν άνύψωση τού άνθρώ- 
που. Τά ύλικά άγαθά, έλεγαν, δέ φέρνουν τήν εύτυχία, ούτε 
ό πολιτισμός δπως τόν διαμρρφώνει ή κοινωνική ζωή. ’Έπρε- 
πεν ό άνθρωπος νά βρή τή δύναμη νά τά περιψρονήση και τά 
δυο γιά νά νοιώση τήν άξια τής έλευθερίας, νά γίνη πραγ
ματικά σοφός καί νά άποκτήση τήν πραγματική άρετή, τή 
φρόνηση. ’Ενώ δμως ό κυνικός άρνεΐται τόν πολιτισμό, δέ γί
νεται άναχωρητής. Μέσα στήν πολιτεία πρέπει νά ζήση, προσ
παθώντας νά ύψωθή σέ ζωντανό καί πλούσιο πρότυπο, άπε- 
σταλμένος τού Διός, γιά νά φέρη τόν καλό λόγο στούς άνθρώ- 
πους. «Τό δισάκκι—λέγει ό κυνικός Κράτης, (Διογ. Λαέρτιος VI, 
85), είναι μιά πολιτεία χτισμένη μέσα στή φλογισμένη κενοδο
ξία- κανένας παράσιτος δέ ζυγώνει σ’ αυτήν.... παράγει θυ
μάρι, σύκα καί ψωμί- είναι τά προϊόντα πού γιά νά τά άπο- 
κτήσουν οί άνθρωποι δέ σκοτώνουν ό ένας τόν άλλον...» Ό 
Κυνικός λοιπόν δέν περιορίζεται στό νά μεταρρύθμιση μονά
χα τόν έαυτό του. ’Απώτερος σκοπός του είναι νά μεταρρυθ- 
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μίση τούς άλλους. Γιαυτό ύψώνεται σέ πρότυπο. Εΐναι ό παι
δαγωγός των μεγάλων. Όδηγητής των άνθρώπων, έλεγκτής 
των πράξεών των, διευθυντής τής συνειδήσεώς των. «Τί τέχνη 
ξέρεις, ρωτοΰν οΐ πελάτες τό Διογένη πού τόν πουλούσαν τ’ 
άφεντικά του σκλάβο;»—Νά κυβερνώ άνθρώπους, άπάντησε- 

Ή άρετή, έλεγαν, εΐναι διδακτή. ’Όχι δμως σάν απλή 
γνώση, άλλά μέ τό παράδειγμα, μέ τήν άσκηση. Γιαυτό προσ
παθούσαν νά έπιδράσουν στούς άλλους πιότερο μέ τήν πρά
ξη, λιγώτερο μέ τά λόγια. 'Όμως άπό τά λόγια ξεκίνησαν. Οί 
μακρυνές τους πηγές εΐναι δυό : ή Σοφιστική καί ή Σωκρατι
κή. 'Η μιά τούς έδωσε τήν τέχνη των εύλύγιστων σοφισμάτων. 
'Η άλλη τούς άποκάλυψε πώς ή ήθική, ή άρετή, ύπάρχουν, 
δεν εΐναι κατασκευάσματα των λεπτεπίλεπτων σοφιστειών 
πού κάνουν «κρείττω» τόν «ήττονα λόγον» καί άντιστρόφως. 
Η δεύτερη τούς έδωσε τήν πίστη, τό φανατισμό. Ή πρώτη τά 

δπλα γιά τόν άγώνα. ΚΓ ή σημαντική συμβολή τών κυνικών 
στήν ιστορία τής έλληνικής σκέψης εΐναι δτι μ’ αύτούς ή πα
ράτα τών σοφιστικών έπιδείξεων μεταβάλλεται σέ ήθικό κή
ρυγμα. ’Ακούραστοι διατρέχουν τήν ΰπαιθρο καί τις πολιτείες. 
’Απρόσκλητοι μπαίνουν παντού. ’Αδιάφοροι γιά τις ειρωνείες, 
τά πειράγματα καί τούς διωγμούς άκόμη, ακλόνητοι στήν πί
στη τους πετούν παντού τό φλογερό καί δηκτικό τους λόγο. 
Καυτό γιά νά πονέση καί νά ξυπνήση ό άρρωστος, σύντομο 
γιά νά κολλήση πιό εύκολα στο μυαλό. Τό κήρυγμά τους άπό 
τόν 3" αιώνα π. X. παίρνει ώρισμένη μορφή. Γεννιέται ένα νέο 
είδος, ή διατριβή, πού τόση δόξα γνώρισε στούς χρόνους τής 
ρωμαϊκής αύτοκρατορίας. Κύριο γνώρισμα στό είδος αύτό τού 
λόγου τούτο : ό ομιλητής φαντάζεται πώς ό ακροατής έπεμ- 
βαίνει διαρκώς κι έτσι άντί νά βγάζη λόγο, κάνει μιά διαλο- 
γική κουβέντα. Οί κυνικοί δέν ήθελαν νά καταπλήξουν, δπως 
οί σοφιστές, μέ τή σοφία τους άλλά νά κερδίσουν μέ τό μέρος 
των τό λαό, τόν άπλό λαό. Γιαυτό τού μιλούσαν άπλά καί 
σύντομα καί προσπαθούσαν νά άπαντήσουν σέ δλες τις ύπο
θετικές άπορίες του.

'Ένα μικρό δείγμα τής πλούσιας παραγωγής τής διατρι- 
βογραφίας, πού τόσο προετοίμασε τις ψυχές γιά ώρισμένες 
άρετές τού χριστιανισμού, παραθέτουμε άπό τό έργο τού Τέ- 
λητος, κυνικού τού 3ου αίώνος π. X., «περί αύταρκείας».

«Όως ό καλός ήθοποιός πρέπει νά παίζη όμορφα δποΐο 
μέρος τού ταιριάξει ό ποιητής, έτσι κΓ ό καλός άνθρωπος δ,τι- 
δήποτε τού ταιριάξει ή τύχΤ|. Γιατί κΓ αύτή, δπως λέγει ό 
Βίων *),  σάν ποιήτρια, άλλοτε ταιριάζει πρόσωπο πρωτολόγου, 
κΓ άλλοτε δευτερολόγου, άλλοτε βασιλιά κΓ άλλοτε άλήτη. 
Μή ζητάς λο.ιπόν, ένώ είσαι δευτερολόγος, τό πρόσωπο τού 
πρωτολόγου· άλλιώς, θά κάμης κάτι άταίριαστο. Σύ, — έξα- 
κολουθεΐ — άρχεις καλώς, έγώ άρχομαι, σύ κυβερνάς πολλούς, 
έγώ έναν, αύτόν έδώ, πού είμαι παιδαγωγός του, σύ όντας 
έγώ θαρρετά δέχομαι τήν προσφορά σου, εύπορος δίνεις γεν
ναιόδωρα τά πλούτη σου χωρίς νά γίνωμαι μικρός, χωρίς νά 
ξεπέφτω, χωρίς νά τά βάζω μέ τή μοϊρά μου. Σύ περ
νάς καλά μέ τά πολλά, έγώ μέ τά λίγα· γιατί, λέγει· 
δέν τρέφουν τά άκριβά μονάχα, κΓ ούτε έκεΐνα μπορεί νά τά 
χρησιμοποιήση κανείς ώφέλιμα, καί τά λίγα καί φτηνά δέν 
μπορεί νά τά χρησιμοποιήση μέ σωφροσύνη καί σεμνότητα. 
Γιαύτό άν είχαν γλώσσα τά πράγματα, λέγει ό Βίων, σάν κΓ 
έμάς, καί μπορούσαν νά ζητήσουν τό δίκηο τους, θάλεγαν, 
δ,τι κΓ ό δούλος πρός τόν άφέντη του δταν καταφεύγοντας 
στό ναό ζητάει τό δίκηο του ; «τί μέ μάχεσαι ; μήπως σουκλε- 
ψα τίποτα ; δέν κάνω δ,τι μέ προστάζεις; δέ σου πληρώνω τα
κτικά τό μερδικό σου ;» Κι’ ή φτώχεια θάλεγε σ’ όποιον τάχει 
μαζί της. «Τί μέ μάχεσαι ; μήπως έξ αιτίας μου σού λείπει τί
ποτα καλό ; μήπως ή σωφροσύνη ; μήπως ή δικαιοσύνη ; μή
πως ή άνδρεία ; άλλά μήπως σού λείπει τό καθημερινό σου ; 
μά δέν εΐναι οί δρόμοι γεμάτοι χόρτα, οί βρύσες γεμάτες νε
ρό ; δέ σοϋχω τόσα κρεββάτια δση ή γή καί στρώματα τά 
φύλλα ; ή μήπως στή συντροφιά μου δέν μπορεί κανείς νά 
καλοκαρδίση ; Δέν είδες γραΐδια πού τό ριχτούν στό τραγού
δι γιατί έφαγαν λουκουμάδες ; δέ σού έτοιμάζω προσφάγι 
άνέξοδο καί άπλό, τήν πείνα ; Κι δποιος πεινά δέν τρώγει μέ 
μεγάλη εύχαρίστηση καί έλάχιστα έχει άνάγκη άπό προσφάγι; 
καί δποιος διψά δέν πίνει μέ μεγάλη εύχαρίστηση καί έλάχι
στα έπιθυμά.τό πιοτό πού τού λείπει; ή μήπως πεινά κα
νείς παντεσπάνι καί διψά Χιώτικο κρασί ; Αύτά δέν εΐναι άπό

‘) Βίων ό Βορυσθενίτης, περίφημος διατριβογράφος. 
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λαιμαργία πού τά ζητούν οί άνθρωποι; Μήπως δέ σοΰ πάρε - 
χω δωρεάν κατοικία, τό χειμώνα τά λουτρά, τό καλοκαΐρ1 
τούς ναούς ; ποιό σου σπίτι, λέγει ό Διογένης, τό καλοκαίρι 
είναι σάν τόν Παρθενώνα μου αύτόν έδώ, τον άερικό καί πο
λυτελή ;» ”Αν έλεγεν αύτά ή φτώχεια, τί θάχες νά άπαντή- 
σης ; Έγώ μοϋ φαίνεται πώς θάμενα άφωνος. ’Αλλά έμεϊς οί 
άνθρωποι ρίχνομε τό φταίξιμο σ’ δλα τά άλλα, στά γερατειά, 
στή φτώχεια, στό διαβάτη πού συναντούμε, στην ημέρα, στήν 
ώρα, στόν τόπο, κι’ όχι στή δυστροπία καί τήν κακομοιριά 
μας. Γιαΰτό ό Διογένης λέγει πώς άκουσε τή φωνή τής κακίας 
νά τά βάζη μέ τόν έαυτό της:
«κανείς γι’ αύτά άλλος δέ φταίει, μονάχη μου έγώ................».

Άς μή ξεχνούμε πώς ή Στωϊκή φιλοσοφία κύρια πηγή της 
έχει τούς κυνικούς. ’Απ’ αύτοΰς ξεπήδησε πάνοπλη. Οί Στωΐ- 
κοί είναι κατά μεγάλο μέρος έξευγενισμένοι κυνικοί. Άς μή 
ξεχνούμε άκόμη, πώς μέ τό πείσμα καί τήν έπιμονή τους βοή
θησαν δσο λίγοι στή διαμόρφωση τοΰ ήθικού έγώ τού άνθρώ- 
που. Σήμερα ποΰ όλούθε μας κυκλώνουν έχθροί τού άτόμου, 
κι’ ένώ δλο γιά τόν άνθρωπο μας μιλούν στό νού τους έχουν 
μόνο τόν άνθρωπο ώς «ζώον πολιτικόν» ή φωνή τών κυνικών 
που πηγή της εΐχε τόν άνθρωπο - άτομο μας χρειάζεται, θά 
μάς όδηγήση νά φωτίσωμε μέ νέο φώς κάποιους παληοϋς μά 
αιώνιους δρόμους.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΣΤΟΝ ,,ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΤΥΡΑΝΝΟ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Τό άρχαΐο δράμα στην έποχή τής άκμής δέν έχει τή στε
νή θρησκευτική χροιά πού τή διατηρούσε άκόμα στό πρώτο 
τέταρτο τού Ε'. αιώνα, ούτε βέβαια τή ρεαλιστική χροιά τού 
δράματος τών νεωτέρων χρόνων. Ή άπαίτηση νά θεωρηθή μιά 
τραγωδία τού Σοφοκλέους π. χ. σάν ένα λειτουργικό κομμάτι 
κρατάει σέ άπόσταση τήν πραγματικότητα· τό ίδιο συμβαίνει 
καί δταν τήν κοιτάξουμε μέ μάτι καθαρά ρεαλιστικό.

Ό κ. Α. θρύλος έξέφρασε τή γνώμη, δτι θά έπρεπε κατά 
τό άνέβασμα τού «Οίδίποδα» στή σκηνή τού Εθνικού θεά
τρου ν’ άναδίνεται άπό τό έργο—δχι βέβαια κάτι τό μυστη- 
ριακό καί λειτουργικό, άλλά — κάποια «θρησκευτική πνοή».

Ό Φ. Πολίτης έχοντας διάφορη άντίληψη δέν παρου
σίασε κατά τό άνέβασμα τού έργου παρά τό χορό μονάχα — 
καί δσο έντονα, τόσο έπίσης μάλλον περιστατικ ά — 
κινούμενο μέσα σέ μιάν άτμόσφαιρα θρησκευτικότητας. Άς 
έξετασθοΰν τά πράγματα λεπτομερέστερα :

Α’. Η ΰζηοκεντικόιητα. Τό θρησκευτικό μυστικιστικό 
χρωματισμό τού δλου έργου τόν άπόφυγε ό Φ. Πολίτης διδά
σκοντας καί σκηνοθετώντας τό έργο.

’Ορθότατα περιώρισε τή θρησκευτικότητα σέ ώρισμένα μό
νο μέρη τής δράσεως τού χορού. Διότι, άν στόν Αισχύλο τήν 
τύχη τών άνθρώπων διευθύνη ή Μοίρα, άν στό Σοφοκλή ή 
Μοίρα άντικαθίσταται άπό ώρισμένο θεό, ειδικά σέ τούτο τό 
έργο, στόν «Οίδίποδα», ό θεός (’Απόλλωνος) δέν είναι ή διευ- 
θύνουσα τήν περιπέτεια δύναμη. Δέν είναι στό βάθος ό ’Α
πόλλωνος πού δημιουργεί τις μεταπτώσεις τής τύχης τού Οί
δίποδα καί τά συνεχή ψυχικά του κατρακυλίσματα. ‘Ο ’Απόλ
λωνος προσφέρει τις ά φ ο ρ μ έ ς, δμως ή βαθύτερη αιτία 
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είναι άλλη. Καί άν ή σκιά τής θέλησης τού θεοΰ προεκτείνεται 
στό έργο, είναι όμως σκιά άτονη, διότι έρχεται άπό μακρσά, 
άπ’ έξω. Δέν κατέχει, δέν πιέζει, δέ διευθύνει τό θρησκευτικό 
μοτίβο τήν περιπέτεια τής ζωής τοΰ Οίδίποδα, ζωή αύτοΰ- 
π ε ύ θ υ ν η, πού έξελίσσεται σύμφωνα μέ τούς δικούς της 
έσωτερικούς ψυχικούς νόμους καί τις έσωτερικές άναγκαιότη- 
τες τής ιδιαίτερης προσωπικότητάς του.

Ό Σοφοκλής στό έργο αύτό ειδικά προχώρησε βαθύτερα 
άπό τό μύθο δπως κι’ άπό τή συμβατική δραματολογίκή πα
ράδοση πού ζητούσε τήν έπέμβαση τοΰ θείου στά άνθρώπινα. 
Καί άκριβώς τοΰτό, τήν άπουσία δηλ. θρησκευτικού χρώματος 
στό δλο έργο, τήν έχει διαγνώσει ό Φ. Πολίτης. «Δέν πρόκει
ται γιά Μοίρα. Πεπρωμένο, άστειότητες», λέει οέ άρθρο του 
σχετικό μέ τό νόημα τοΰ δράματος.

Β'. Η ρεαλιστική χροιά. Ούτε καί αύτή θά μποροΰσε νά 
δοθή στον «Οίδίποδα» κατά τήν παράστασή του. Τέτοια πα
ραχάραξη τοΰ έργου θά ήταν άδύνατο νά σκεφθή νά κάνη ό 
Φ. Πολίτης. ’Αλλά ό κ. Α. θρύλος είδε κ’ έδώ έκεΐνο πού ήθε
λε έκ τών προτέρων νά δή καί όχι έκεΐνο πού ήταν. Εΐδε στήν 
παράσταση έναν γελοίο ρεαλισμό τών πραγμάτων, ένώ έπρό- 
κειτο μονάχα γιά έναν ψυχολογικό ρεαλισμό άποδομένον μέ 
ειδικά αισθητικά μέσα.

Γ'. 'Ο αισθητικός ρεαλισμός. Συμβαίνει, νομίζω, δτι ό Σο
φοκλής δέ ζήτησε νά πραγματοποίηση κάτι πού θά ονομαζό
ταν σήμερα θρησκευτικός μυστικισμός ούτε—πολύ περισσότε
ρο—κάτι πού θά τό λέγαμε ρεαλισμό τών πραγμάτων, πού 
μεταβάλλει τήν ύπόθεση τής τέχνης σέ κοινή ύπόθεση ζωής. 
'Η τάση τοΰ Σοφοκλέους θά ονομαζόταν σήμερα ψυχικός 
ρεαλισμός, πού έπιδιώκει τούτο ειδικά' πώς θ’ άποδώση 
λεκτικά τις ψυχικές καταστάσεις καί μεταπτώσεις. ‘Ο «Οί- 
δίπους» είναι μία κατ’ έπικράτηση ψυχολογική άνάλυση.

Άλλάό ψυχολογικός ρεαλισμός πραγματοποιείται λ ε κ τ ι- 
κ ά σ’ ένα πεζογράφημα ή σ’ ένα δράμα παρμένο σάν άνα- 
γνωστικό κείμενο. Σ’ ένα δράμα τώρα, δταν αύτό δέν είναι 
μονάχα λεκτικό άλλά καί εικονιστικό γεγονός, σ’ ένα 
δράμα πού άνεβάζεται στή σκηνή, δέν είναι δυνατό νά παρα- 
γνωριστή ή σημασία τοΰ είκονιστικοΰ μέρους. Καί δπως γιά 
τήν άνάγνωση τοΰ δράματος αύτοΰ είναι άρκετές οΐ λ έ ξ ε ι ς 
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γιά τήν άναλυτική διαγραφή τών ψυχικών καταστάσεων, έτσι 
γιά τήν εικονιστική πραγματοποίηση τοΰ ψυχογραφικού δρά
ματος ΐιρέπει νά γίνη χρήση τών καταλλήλων εικονιστικών μέ
σων, πού θά καθρεφτίζουν καί θά εκφράζουν σέ όρατές 
μορφές καί κινήσεις τήν ψυχική ζωή καί 
τήν άτμόσφαιρα τ ο 0 έργου. Χρειάζεται ή μεταβο
λή τοΰ ψυχολογικού σέ αισθητικό ρεαλισμό. Καί 
αύτόν τόν αισθητικό ρεαλισμό άκριβώς έπιδίωξε νά πραγμα- 
τοποιήση ό Φ. Πολίτης άνεβάζοντας τό έργο στό Εθνικό, δ
πως τό είδαμε άνεβασμένο τελευταία καί στήν πόλη μας.

Μέσα γιά τήν έπιτυχία τοΰ σκοποΰ του ό Φ. Πολίτης με- 
ταχειρίσθηκε : τό φώς, τις κινήσε,ς τοΰ χοροΰ, τήν σκηνογρα
φία καί τήν καθαυτό ηθοποιία τών προσώπων τοΰ δράματος. 
Καί ιδού μέ ποιόν τρόπο :

1) Οι κινήσεις ιού χορού άπό τό ένα μέρος ήσαν έναρμο- 
νισμένες μέ τήν ψυχική κατάσταση τών προσώπων τοΰ δρά
ματος. Κ’ έτσι έβλεπε κανείς στις κινήσεις τοΰ σώματος καί 
τών προσώπων στις έπιφωνηματικές καί φανερά πρωτόγονες 
έκδηλώσεις καί στις στιγμιαίες κρυσταλλώσεις τών κινήσεων 
τοΰ χοροΰ, τή μορφοποίηση τών ψυχικών καταστάσεων 
τής φρίκης, τής άπογνώσεως, τής έκπλήξεως κ.λ.π. πού κατεί
χαν κάθε φορά τά δρώντα πρόσωπα. ’Έβλεπε δηλ. αύτό τοΰ- 
το τήν ύλική έκφραση τών ψυχικών κυματισμών τών 
προσώπων τοΰ δράματος.

Άπό τάλλο μέρος οί κινήσεις τοΰ χοροΰ έξέφραζαν τις 
ομαδικά άτομικές δσο καί ποικίλες στήν ένότητά τους ψυχικές 
καταστάσεις αύτοΰ τούτου τοΰ χοροΰ, καταστάσεις σέ ώρι- 
σμένες στιγμές έμποτισμένες μ’ ένα πρωτόγονο θρησκευτικό 
δέος.

(Σημείωση. Έδώ πρέπει νά λεχθή, δτι δέν μπορεί παρά νά 
είναι αισθητικό λάθος, δτι μέ τήν έναρξη τοΰ έργου ό χο
ρός βάλθηκε νά έκψράση μέ τρόπο κεκινημένο καί βίαιο τά 
αίσθήματά του, διότι βασικός νόμος στή δραματική τέχνη ά- 
παγορεύει τή χωρίς προπαρασκευή έντεταμένη έκ
φραση συναισθημάτων. Γενικά μπορεί νά είπωθή, δτι ό χορός 
λύγισε, άπόκτησε κίνηση· καί ένα τέτοιο έπίτευγμα είναι 
ένας άθλος άληθινός προκειμένου γιά τό δυσοικονόμητο αύτό 
άρχαΐο, όλότελα συμβατικό πειά γιά μάς στοιχείο, θά ήθελα 
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νά προσθέσω ακόμα; πώς, δταν κανείς κινηθή στίς παραπό
νου γραμμές πού καθορίζουν τό ρόλο τού χορού, δέν είναι δυ
νατό νά δικαιολ'ογήση γιατί ό Φ. Πολίτης έκανε ώστε ν’ άπου- 
σιάζη ό χορός άπό τό τελευταίο, συστατικό δσο καί τά προη
γούμενα μέρη τού δράματος).

2) Ο φωτισμός ύπήρξε κι αύτός, μέ τις παραλλαγές των 
χρωμάτων του, ένα μέσο έκψράσεως υλικής τρόπον τινά των 
ψυχικών καταστάσεων των προσώπων τού δράματος καί τού 
χορού—χωρίς δμως νά είναι δσο έπρεπε προσεκτικά κανονι
σμένος.

.3) 'Η σκηνογραφία, πού παρίστανε τήν πρόσοψη τού άνα- 
κτόρου τού Οίδίποδα μέ τό χρώμα της τό σκοτεινό καί άμαυ 
ρό πρόσθετε κι αυτή έναν τόνο μόνιμης σκοτεινότητας στό 
έργο καί ήταν σά νά άγκάλιαζε στό βάθος της—σά σέ φόντο 
κολάσεως—τά βίαια διασταυρούμενα ή τά τρομαχτικά άκινη- 
τούντα πάθη τών ψυχών πού έκινούνταν ή έπόζαραν σάν μορ
φές ή λαλούσαν σάν άνθρωποι. Ή σκηνογραφία είχε κάτι τό 
κολασμένο. Καί ήταν σάν μιά σκοτεινή νευτωνική ενότητα, 
πού έμενε άσάλευτη στή φοβερότητά της πίσω άπό τις ταρα
γμένες ψυχές πού περνούσαν ή στέκονταν τρομαγμένες.

Τολμώ νά είπώ πώς ό Σοφοκλής, αύτός πού πρώτος κα
τάλαβε τή σημασία τής σκηνογραφίας καί τήν είσήγαγε, έχον
τας νά δώση χρώμα στή σκηνογραφία τού προσκηνίου πού 
παρίστανε'τήν άποψη τών άνακτόρων τού Οίδίποδα, θά τοΰ- 
’δωκε άσφαλώς χρώμα θολό, μουντό, σκοτεινό. Διότι ό Σοφο
κλής γιά νά εϊσογάγη τή σκηνογραφία θά πή πώς τήν αί- 
σθάνθηκε σάν μιά ά ν ά γ κ η, σάν κάτι έσωτερικά σχετιζόμε- 
νο μέ τό έργο καί δχι σάν μιά διακόσμηση έξωτερικά 
προσαρμοζόμενη μέ τό περιβάλλον. ’Άν ό Σοφοκλής φαντα
ζόταν πώς ή σκηνογραφία μπορεί νά γέλα μαζί μέ τό περι
βάλλον, ένώ τό έργο κλαίει, τότε μόνο ή πρόσοψη τών άνα
κτόρων θό μπορούσε νά είναι φωτεινή καί χαριτωμένη, σάν 
συνέχεια τού φωτεινού ύπαίθρου, πού άποτελεΐ, κατά τον κ. 
Α. θρύλο, τό «φυσικό κλίμα» ένός άρχαίου έργου.

4) 'Η ήιίοποιϊα τών προσώπων τού δράματος μέ τις μεγε
θυντικές είτε πρός τό λίγο είτε πρός τό πολύ κινήσεις της, κι 
σύτή έπιδίωκε ν’ άποδώση συμβατικά τις ψυχικές καταστά
σεις καί δέν είχε τίποτα άπό τόν πεζό ρεαλισμό τής ήθο-
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ποιΐας ένός συγχρόνου π. χ. έργου. Χωρίς νά εΐμαι διατεθει
μένος νά κάνω λεπτομερειακήν άνάλυση, θέλω νά πώ γενικά 
πώς μερικοί ήθοποιοί, δπως π. χ. ό κ. Ροζάν ξεπερνούσαν τά 
δρια τής μεγεθύνσεως (καί είναι γνωστό πόσο ολίγη 
άπόσταση χωρίζει τό μεγαλοπρεπές άπό τό γελοίο)· άλλοι, 
δπως οί δυό βοσκοί, ήσαν περισσότερο άπ’ δσο έπρεπε γρα
φικοί· ή Κα Παξινού ήταν όλιγώτερο τού δέοντος θερ
μή· ο κ. Γληνός σάν Κρέοντας, μολονότι φαινόταν πώς είχε 
κάθε στιγμή στή συνείδησή του παρόν τό γεγονός δτι ώς 
Κρέοντας δέν είναι ήθοποιός άλλα άνθρωπος, σάν ά ν- 
θ ρ ω π ο ς δέν κράτησε τήν άληθινή φυσιογνωμία τού Κρέον- 
τα, πού είναι ό πάντα δεύτερος καί στίς ώρες τής 
διαμαρτυρίας του άκόμα, άνθρωπος.

'Υπήρχε λοιπόν στόν Φ. Πολίτη ή πρόθεση έναρμονίσεως 
τών τεσσάρων παραπάνω μέσων γιά τήν έπιτυχία ένός μορ
φικού άντικατοπτρισμού τών ψυχικών κα
ταστάσεων, ένός βαθιού ψυχικού ρεαλισμού έκφρασμέ- 
νου αισθητικά.

'Η δλη σκηνογραφική καί σκηνοθετική θέση καί άντίληψη 
τών πραγμάτων, άντίληψη έντελώς μοντέρνα, βρισκόταν σέ 
πλήρη άνταπόκριση μέ τήν έσώτατη άπαίτηση τού έργου πού 
δέν είναι ούτε μυστικιστικό, ούτε ρεαλιστικό, άλλά ψυχογρα
φικό.

Έάν κανείς φαντασθή πώς ό «Οίδίπους Τύραννος» είναι 
έργο δμοιο μέ τά άλλα άρχαϊα έργα, δτι είναι τραγωδία τύ
πων, τού τύπου «ό άνθρωπος άντίμέτωπος στή μοίρα ή στό 
θεό», δπως θέλει ό κ. Α. θρύλος, τότε βέβαια βρίσκει πώς ή 
σκηνογραφία ήταν μιά «φαντασμαγορία» καί ή σκηνοθεσία 
ένας γελοίος «ρεαλισμός» κ.λ. κ.λ.

‘Όμως δέ συμβαίνει αύτό- τό δράμα τούτο είναι τό μόνο 
κατ’ έπικράτησιν ψυχογραφικό δραματικό έργο πού μάς άφη
σε ή άρχαιότήτα. Καί νά γιατί :

1) 4έν είναι τραγωδία τού μοιραίου, διότι ή έννοια αύτή 
προσαπαιτεΐ τις έννοιες τής έ νο χ ή ς καί τής δικαιοσύ
νης. Σέ μιά καταφατική περίπτωση θά ξέβγαινε τό έρώτημα : 
«Σέ τί είναι ένοχος ό Οίδίπους καί τιμωρήθηκε δίκαια 
άπό τή Μοίρα (ή τό θεό;) ‘Ένα τέτοιο έρώτημα έδώ δέ βρί
σκει καμμιάν άπάντηση. Διότι ό Οίδίπους ούτε είναι ούτε δέν 
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εΐναι ένοχος άπέπαντι στό θεό. Ό Οίδίπους είναι μόνο ό σο
φός ’Άνθρωπος άπέναντι του σοφοΰ θεοΰ. ’Αλλά τότε πρέ. 
πει νά τιμωρηθή άπό τή Μοίρα, γιά ν<χ φανή ότι ή θεία σο
φία εΐναι άνώτερη άπό τήν άνθρώπινη ; Αύτό θά ήταν τό κεν
τρικό νόημα κατά τήν ακαδημαϊκή κριτική; ’Αλλά τότε ό Σο
φοκλής εΐναι πολύ ανήθικος νά βυθίση στή δυστυχία έναν 
άνθρωπο μόνο καί μόνο γιά νά λάμψη ή άλήθεια τής σοφίας 
τοΰ θεοΰ. ’Αλλά εΐναι άνήθικος καί ό ’Απόλλωνος αύτός 
πού θέλει νά δείξη τήν υπεροχή του εξουθενώνοντας έναν άν
θρωπο πού δέν τοΰ’φταίξε σέ τίποτα.

Δέν ύπόκειται λοιπόν στό έργο αύτό ή ιδέα τής ενοχής 
καί τής μοιραίας δικαιοσύνης: θά ήταν τερατώδεις οί 
συνέπειες μιας τέτοιας άπόψεως.

Έδώ ένοχος δέν ύπάχει άπέναντι τοΰ θείου. Άπό μιά τέ
τοια βάση ξεκινώντας ό Σοφοκλής μετατόπισε τό θρησκευτικό 
δέος μόνο στό χορό κυρίως. Ό Οίδίπους εΐναι έκεΐνος πού 
έχει πιστέψει πολύ στή σοφία του καί πρό παντός στις δημι
ουργικές δυνάμεις τοΰ έαυτοΰ του (βλ. «ΰβρις άκρότατον είσα- 
ναβάσ’ αΐπος»). Εΐναι τό κατ’ έξοχήν ελεύθερο άτομο, ό μό
νος δημιουργός τής τύχης του. Νίκησε τή Σφίγγα κ’ έγινε βα
σιλιάς. Ό Ζίντ, πού πλαταίνει πολύ τό σημείο τοΰτο τής προ
σωπικότητας τοΰ «Οίδίποδα», τοΰ βάζει στό στόμα τά έξής 
λόγια: «Δέ χρωστώ τίποτα σέ κανέναν έκτος άπό τόν έαυτό 
μου. Ή εύτυχία δέ μου δόθηκε, τήν κατέκτησα...» Αύτά λέει ό 
Οίδίπους γιά τό παρελθόν του· καί γιά τό μέλλον του λέει πε
ρήφανα : «είμαι πλούσιος άπ’ όλες τις πιθανότητες τοΰ εΐναι 
μου». Αύτός. ό Οίδίπους, έχει πολύ, ύπερβολικά πιστέψει 
στόν έαυτό του. "Ομως, τό μέ άπόλυτη πεποίθηση αύτό άτο
μο έγκλείει τά σπέρματα τής καταστροφής του, μέσα του. Καί 
τά σπέρματα αύτά στόν Οίδίποδα εΐναι αύτή ή ά ν τ ι φ ά
τι κ ή του φύση.

Ό Οίδίπους εΐναι βίαιος, οξύς, ορμητικός. Χτυπά κα1· 
σκοτώνει στό δρόμο ένα άγνωστο, βρίζει τόν Τειρεσία, σπεύ
δει νά καταρασθή τό δολοφόνο τοΰ Λάιου καί νά όρίση ποι
νές φοβερές. Εΐναι φύση άνήσυχη, ζωηρή, ταραγμένη : άπό τήν 
Κόρινθο πηγαίνει στούς Δελφούς σπρωχνόμενος άπό άνησυ- 
χίες γιά τήν καταγωγή του. Μετά τό λοιμό, εΐναι γεμάτος άπό 
φροντίδες πώς νά σώση τόν λαό του. Αλλά ό ’ίδιος πάλι ό 

Οίδίπους εΐναι φύση επιπόλαια : διότι χωρίς ό χρησμός νά ξε
καθαρίση άν ό Πόλυβος ήταν ή όχι ό πατέρας του («καί μ’ ό 
Φοίβος ών ίκόμην άτιμον έξέπεμψε»), αύτός είχε τή βεβαιότη
τα, ότι σκοτώνοντας τον ξένο πού συνάντησε στό τρίστρατό 
δέ σκότωσε τόν πατέρα του καί κράτησε τή βεβαιότητα αύτή 
άκύμαντη έπί τόσα χρόνια, χωρίς νά τήν κλονίση καμμιά ύπο- 
ψία, ως τήν ώρα πού μίλησε ό Τειρεσίας. Μέ τήν ίδια έπιπο- 
λαιότητα, πιστεύοντας πώς μητέρα του ήταν ή Μερόπη παίρ
νει σύζυγο τή μητέρα του Ίοκάστη!

Δέν εΐναι λοιπόν ή μοίρα, ούτε ό θεός, άλλά ή άντιφατι- 
κή του φύση, ή πάντα έτοιμη γιά δράση, άλλά άπό τάλλο μέ
ρος επιπόλαια πού δημιουργεί τήν καταστροφή του.

Δέν πρόκειται έδώ γιά χαρακτήρα, άλλά γιά κάτι 
βαθύτερο, γι’ αύτή τήν άνθρώπινη φύση, τής όποιας κύριο χα
ρακτηριστικό (θά πρόσθετα : πού τή διαστέλλει άπό τή φύση 
τών ζώων) εΐναι ή ΑΝΤΙΦΑΣΗ. (Ση μείωση. Ό γαλλικός 
ρεαλισμός πού έβγαλε στή μέση τόν χαρακτήρα καί 
τήν ένότητά του εΐναι αίτια νά κρίνεται ό άνθρωπος έπιφα- 
νειακά, σάν μιά ζωική έκδήλωση μονόπλευρη καί μονοκόμμα
τη). Ό άνθρωπος πού στή νόησή του εΐναι ζώο λογικό καί συ
νεπές, στήν έσώτατη φύση του εΐναι ένα δν χαρακτηριστικά 
άντιφατικό. Μόνον ή άνώτερη λεγομένη βούληση, πού διευθύ
νεται άπό τή σκέψη, δέν έπιδέχεται άντίφαση, όμως έκείνη ή 
βούληση πού προηγείται τής λογικής καί εΐναι ή βαθύτερη έκ
φραση τής έσωτερικής μας φύσης αύτή εΐναι χαρακτηρισμένη 
άπό άντιφάσεις. Οί πράξεις τοΰ Οίδίποδα εΐναι άντιφατικές, 
διότι καί ή φύση του, ή έσώτατη φύση τοΰ άνθρώπου εΐναι άν- 
τιφατική, «κάλλος κακών ϋπουλον». Έδώ μπορεί ό ’Άμλετ έν- 
τελώς ν’ άντικαταστήση τόν Οίδίποδα.

Αιτία λοιπόν τής καταστροφής τοΰ Οίδίποδα εΐναι έντελώς ό 
'ίδιος ό έαυτός του. Ή Μοίρα, ό θεός, βρίσκεται έντός του. Αύτός, 
ό ελεύθερος άνθρωπος, ό πλούσιος άπ’ όλες τις πιθανότητες τοΰ 
εΐναι του, έχει μεταξύ άλλων μέσα στή φύση του τήν ίδια, έχει 
τήν πιθανότητα πού δέν τήν ύποψιάζεται :τής καταστροφής.

2) Τό ερρο αύτό εΐναι κατ’ επικράτηση ψνγορραφικό. Δέν 
έχουμε μπροστά μας τόν άνθρωπο τόν έξωτερικά πραγματι
κό, πού τρέμει μπροστά στις συνέπειες τής πράξεώς του παρ
μένης στή θρησκευτική της προβολή, μά τήν ά ν α τριχιά- 
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στ ικ ά άναλυτική ψυχογραφία ανθρώπου, στον 
όποιο γκρεμίζεται μέ τριγμό φοβερό καί μέ ρυθμό άπαίσια αργόν 
ή μιά άλλη βεβαιότητα, γιά νά τή διαδεχθή μιάν άλλη βεβαιότη
τα : δτι ή φύση του είχε μέσα της μιάν άλλη, καταστροφική, 
δύναμη, πού δέν τήν ήξαιρε αυτός ώς τώρα. Τρέμει πιό άληθι- 
νά μπροστά στον ίδιον έαυτό τοιι, παρά δσο φαίνεται δτι τρέ
μει μπροστά στήν ένοχή του. «Έκτέταμαι φοβεράν φρένα, δεί- 
ματι πάλλων, ίήιε, Δάλιε Παιάν». Τούτα είναι λόγια τού χο
ρού, άντικαθρεφτίσματα τής ψυχικής καταστάσεως τού Οίδίποδα.

Τό δράμα τού «Οίδίποδα» είναι ένα καθαρό δράμα συ- 
νειδήσεως, έσωτερικού άντικρύσματος. Είναι ένας μακάβριος 
έσωτερικός μονόλογος, δπου ή ψυχή μέ φρίκη άνακαλύπτει 
τόν έαυτό της. "Ολα τά πρόσωπα κ’ οί κινήσεις τού δράματος 
δέν είναι παρά οί υλικές μορφές των έσωτερικών τρό
μων τού άνθρώπου πού γνωρίζει τόν έαυτό του. "Ενα καί μό
νο κυρίως πρόσωπο ύπάρχει: ό Οίδίπους *).

Π. ΣΠΑΝΔΩΝ1ΔΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΓΡΑΦΕ1ΟΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΟΥ

Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 1933 
Φίλε κ. Σπανδωνίδη,

Διάβασα μέ έξαιρετική προσοχή καί συγκίνηση τή σοφή 
σας κριτική γιά τό άνέβασμα τού «Οίδίποδος». Σάς βεβαιώνω, 
πώς άν μπορούσαμε νά βρίσκαμε τέτοια άνταπόκριση καί τέ
τοια κριτική στίς προσπάθειές μας κ’ έδώ, στήν ’Αθήνα, ή έρ- 
γασία τού ’Εθνικού θεάτρου θά γινόταν μέ πολύ περισσότε
ρον ένθουσιασμό καί μέ πολύ πνευματικώτερες διαθέσεις άπό 
μέρους δλων των συντελεστών κάθε παραστάσεως, κ’ οί καρ
ποί πού θ’ άπόδιδε ή έργασία αύτή θά ήσαν έκατονταπλάσιοι 
καί πολύ ούσιαστικώτεροι. Δέν ξέρω πώς παίχτηκε ό «Οϊδί- 
πους» στή Θεσσαλονίκη, γιατί δέν εϊχα δυστυχώς καιρό νά 
παρακολουθήσω ό ’ίδιος τήν περιοδεία τού Εθνικού θεάτρου, 
βλέπω δμως δτι ή κριτική σας άναφέρεται καί στό παίξιμο τού 
έργου στήν ’Αθήνα καί δτι, παραβλέποντες εύγενώς τις τυχόν 
έλλείψεις, άναφέρεσθε στήν ουσιαστική σκηνοθετική σκέψη. 
Καί ή σκέψη αύτή άφοΰ τήν έννοήσατε ολοκληρωτικά, σταθή-

■) ’Άθρο δημοσιευμένο στήν εφημερίδα «’Απογευματινή» τής Θεσσα
λονίκης (23-9-33).
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Κατε στό σημείο πού αρμόζει γιά νά τήν κρίνετε αυστηρά καϊ 
δίκαια. Αύτό δέν γίνεται ποτέ άπό μέρους τών έξ επαγγέλμα
τος κριτικών μας, οί όποιοι, δπως ορθότατα παρατηρείτε, βλέ
πουν «έκεΐνο πού ήθελαν έκ τών προτέρων νά δοΰν» καί δχι 
έκεΐνο πού τούς παρουσιάζεται. Κ’ ένώ συμβαίνει τις περισσό
τερες φορές νά είναι έκεΐνο πού θέλουν έκ τών προτέρων νά 
δούν πολύ όλιγώτερο σοβαρό άπό έκεΐνο πού βλέπουν, δέν 
έχουν ώς τόσο ούτε κέφι, ούτε προθυμία νά όμολογήσουν τήν 
πλάνη τους. Αύτό συμβαίνει ιδίως μέ τόν κριτικό πού άναφέρετε.

Καί τώρα θά ήθελα νά άπολογηθώ σέ μερικές έπικρίσεις 
σας: Δέν άρνοΰμαι, δτι πιθανόν νά έχετε δίκιο, τονίζοντας 
δτι ό χορός, στήν έναρξη τού έργου, δέν έπρεπε νά έκρράση 
μέ «τρόπο κεκινημένο καί βίαιο τά αϊσθήματά του». Δέν κατά
λαβα δμως ποιό άκριβώς σημείο έννοεΐτε. "Αν έννοεΐτε τήν 
είσοδο τού λαού (γιατί, δπως είδατε, έσμιξα χορό καί λαό), 
αύτή, πράγματι, γίνεται διάφορα άπ’ δ,τι άφήνει τό κείμενο 
νά ύποτεθή, δπου ό λαός παρουσιάζεται ικέτης στούς βωμούς 
τών άνακτόρων. ’Έκαμα δμως τή βίαιη αύτή είσοδο άπό τά 
βάθη τής σκηνής (ομιλώ γιά τή σκηνοθεσία τής ’Αθήνας), έπει- 
δή νόμισα πώς έτσι παρείχετο εύθύς έξ άρχής ή άτμόσφαιρα 
ή τραγική, τό θέαμα ένός έξάλλου λαού, πού ζητά όπωσδή- 
ποτε σωτηρία άπό τήν ύπέροχη προσωπικότητα τοΰ βασιλιά 
του. Έπεζήτησα μέ αύτόν τόν τρόπο νά μπάσω μονομιάς τό 
κοινό στήν ιδέα κάποιου γεγονότος φοβερού πού πρόκειται νά 
έκτυλιχθή, ή προσπάθειά μου δηλ. ήταν τρόπος «προπαρα- 
σκευής» τής τραγικότητας πού πρόκειται νά έπακολουθήση. 
Στήν ’Αθήνα, άν δέν άπατώμαι, ή είσοδος έκείνη έφερε τό ά- 
ποτέλεσμα πού έπιζητούσα. "Αν έννοεΐτε τήν «πάροδο», τό 
πρώτο χορικό, τότε έχετε βέβαια άπόλυτα δίκιο, έφόσον πα
ραμένετε στό πνεύμα τού κειμένου. ’Επειδή δμως έγώ ένωσα 
τό λαό μέ τό χορό, γιά νά δώσω άκριβώς κίνηση στόν τελευ
ταίο, βρέθηκα στήν άνάγκη νά σμίξω τά συναισθήματα τοΰ 
πλήθους μέ τά λόγια τού χορού, κ’ έτσι έκοψα μερικούς ήρεμους 
στίχους καί τόνισα περισσότερο τίς επικλήσεις πρός τόν ’Απόλ
λωνα, τήν Άθηνά, τό Βάκχο, πού ήσαν συμφωνότερες πρός τήν 
ψυχική τού πλήθους κατάσταση. Δέν άρνοΰμαι, δτι πιθανόν αύτό 
νά έσπασε τήν κανονικήν άνάπτυξη τής τραγικότητας. Εσείς, ώς 
θεατής, μπορείτε νά κρίνετε καλύτερα. "Ημουν δμως ύποχρεω-
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μένος να σκηνοθετήσω έτσι, όδηγούμενος άπό τήν ανάγκη τής γέ- 
νικώτερης ζωογονήσεως του χοροΰ στή συνολική του εμφάνιση.

'Όσο γιά τήν άλλη παρατήρησή σας, περί τής άπουσίας 
τοΰ χοροΰ στό τελευταίο μέρος, ή άπολογία μου είναι τούτη : 
δοκίμασα νά επιτύχω μέ παράλειψη, δ,τι πάσχισα νά έπιτύχω 
άλλου μέ πράξη. Ό χορός — ό λαός—ξεφρενιασμένος άπό τή 
φρίκη πού αισθάνεται μόλις άντκρύζη τόν τυφλωμένον Οίδί- 
ποδα, σκορπίζει, διαλυόμενος είς τά έξ ών συνετέθη. Αύτή τή 
διάλυση τοΰ λαοΰ στά στοιχεία του, τήν έχω προπαρασκευά
σει—άν θυμάστε —μέ τό προηγούμενο χορικό (Ίώ, γενεαί βρο- 
τών). Μετά τήν άποκάλυψη τής άλήθειας ώς πρός τήν κατα
γωγή τοΰ Οίδίποδος, ή ένότης τοΰ χοροΰ σπάζει, τά γκροΰπα, 
πού είχαν άρμονική μεταξύ τους σύνδεση (σύνδεση αισθητι
κή), διαλύονται, δλα τά μέρη τοΰ χοροΰ αύτοΰ διαγράφουν 
έπομένως κινήσεις καί έκφράζουν ό καθένας άτομικά του τόν 
πόνο του τίς σκέψεις του κ.λ.π. μέσα στή σιωπή, ένώ ή μουσι
κή παίζει πένθιμο έμβατήριο- Ξαναενώνονται γιά νά μυρολο- 
γήσουν. Τότε βγαίνει ό Εξάγγελος. ’Αλλά γιά νά φθάση ή 
φρίκη στό κατακόρυψο μέ τήν παρουσίαση τοΰ Οίδίποδος, αί- 
σθάνθηκα πώς καμμιά κίνηση δέ θά μποροΰσε νά δώση τά φρι- 
κιαστικά συναισθήματα τοΰ λαοΰ τόσο ισχυρά, δσο τό πανικό
βλητο φευγιό του καί ή εγκατάλειψη τοΰ Οίδίποδα ολομόναχου, 
στή θλιβερή του μοίρα. Μόνο ένα παιδάκι άπομένει, σάν τήζωντα- 
νήν έκφραση τής συμπάθειας δλου τοΰ λαοΰ, τής συμπάθειας, πού 
κουφοκαίει κάτω άπό τή φρίκη, καί τό παιδάκι αύτό λέει ώρισμένα 
από τά λόγια τοΰ ίδιου τοΰ χοροΰ, ώρισμένους στίχους τοΰ 
χοροΰ πού ύπάρχουν στό κείμενο, στίχους άγνής άνθρώπινης. 
συμπάθειας. Ετσι, θαρρώ, πώς ό χορός δέν άπουσιάζει άπό 
τήν τελευταία σκηνή· άπουσιάζουν οί χορευταί, μένει δμως τό 
πνεΰμα πού διέπει τόν τελευταίο θρήνο μεταξύ χοροΰ καί Οί
δίποδος. Μέ τήν αυθαιρεσία αυτή θέλησα νά δώσω θεατρικώτερα 
— σύμφωνα μέ τή σημερινή μας θεατρική άντίληψη—τήν έρημιά, 
τή συμπάθεια καί τή φρίκη, πού άποπνέει ό τελευταίος θρήνος.

Δέν ξέρω άν σάς έπεισα. Μόνο ή παράσταση πείθει. ΚΤ 
άν στήν παράσταση δέν άπεδόθη αύτό, λόγια κ’ οί έξηγήσεις 
δέν ώφελοΰν σέ τίποτε. Είναι άπλή άπολογία.

Σάς εύχαριστώ καί πάλι θερμά γιά τήν τόσο σοφή κριτι
κή σας, · καί σάς σφίγγω τό χέρι

Φ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Η ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Τό έργο τοΰ Παπαδιαμάντη εΐναι ή προέκταση τοΰ έαυ- 
τοΰ του, ή καλλιτεχνική προβολή μιάς ψυχής θρησκευτικής. 
«Τό έπ’ έμοί ένόσω ζώ καί άναπνέω καί σωφρονώ, δέν θά 
παύσω πάντοτε νά υμνώ μετά λατρείας τόν Χριστόν μου, νά 
περιγράφω μετ’ έρωτος τήν φύσιν καί νά ζωγραφώ μετά στορ
γής τά γνήσια έλληνικά ήθη.» (Λαμπριάτικος ψάλτης). ’Ιδού ό 
έπιγραμματικός χαρακτηρισμός τοΰ περιεχομένου τών έργων 
του άπ τόν ’ίδιο τόν συγγραφέα, πού εΐναι σύγχρονα καί ψυ
χικός αύτοχαρακτηρισμός. Εΐναι πραγματικά τό έργο του Πα- 
παδιαμάντη σ’ δλα του τά καθέκαστα «ύμνος μετά λατρείας 
πρός τόν Χριστόν» πού άναβλύζει αύθόρμητος, καί διαποτίζει 
δλα τ’ άλλα στοιχεία, νοηματικά καί μορφικά, περιεχομένου 
καί ϋφους, σάν τό πνεύμα τό σώμα.

’Έτσι καί ή φύση γενικά, ώς τοπίο, πού πλαισιώνει άρ- 
μονικά τή ζωή τών διηγημάτων του, εΐναι πλημμυρισμένη άπό 
έναν έντονο παλμό, άπό έναν «έρωτα» ποιοΰ θρησκευτικού. 
Ό «έρως» αύτός, πού πλημμυρίζει τό τοπίο καί διαχέει 
παντοΰ μιάν άτμόσφαιρα ποιητική, δέν σταματάει σέ μιάν 
άπεικόνιση άπλή, σέ μιάν άντιγραψή νατουραλιστική, άλλά 
μπαίνει βαθύτερα, πάει πιο πέρα άπ τήν αισθητή έπιφάνεια 
πρός κάποιο άόρατο βάθος, πάει πρός τό θεό, πού τόν βλέπει 
μέ τά μάτια τής ψυχής του πίσω άπ τά φυσικά φαινόμενα, μέ
σα στις έκψράσεις κ’ έκδηλώσεις τής φύσης. Άντικρύζοντας 
ό Παπαδιαμάντης τή φύση, βλέπει τό θεό «έν τοΐς έργοις αύ
τοΰ». «Ήσθάνετο πόσον ισχυρά εΐναι ή φύσις, ήτις δέν έξαν- 
τλεϊται άπό καταβολής κόσμου... ή έννόει τί θά πή τό «ώς 
έμεγαλύνθη τά έργα Σου, Κύριε ;» (Ή Βλαχοπούλα). Η φύση 
λοιπόν εΐναι ή άποκρυστάλλωση τής θείας δυνάμεως σέ πολυ-
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ποίκιλες άποχρώσεις: ’Απεραντοσύνη, μεγαλοπρέπεια, αιωνιό
τητα, ωραιότητα, παντοδυναμία, αγαθότητα, γλυκΰτητα, ορ
γή κ. α :

«Κάτω στά Βουρλίδια, καθώς κατηφορίζεις άπό τις Βί- 
γλες,,.. εκεί κατεβαίνει τό ρεύμα, χείμαρρος, νάμα, δρόσος καί 
ϊαμα, άπό τά όρη του θεοΰ. Έκεϊ ευφροσύνη όρνέων, έπαύ- 
λεις Σειρήνων, καί καλάμη καί χλόη. Έκεϊ τό όμμα άπολαύει 
γωνίαν παραδείσου, καί ή ψυχή δροσίζεται ώς σώφρων ’Άννα, 
κινούσα τά χείλη εις προσευχήν χωρίς ν’ άκούεται ή φωνή της, 
φωνή μυστηριωδώς ψιθυρίζουσα εις τήν καρδίαν: Σύ έποίησας 
πάντα τά ωραία τής γης,... Σΰ έπλασες αύτά. (Τ’ άερικό στό 
δέντρο.)

«'Όλην τήν νύκτα δέν ήμποροΰσα νά κοιμηθώ. Άν έκλεια 
πρός στιγμήν τά δμματα, έξυπνούσα έμφοβος άπό άστραπήν 
ή βροντήν, ή άπό σφοδρόν έπίτασιν βροχής καί άνέμου... 'Ως 
φοβερά ή όργή Σου, Κύριε... ”Ω, αμαρτωλοί, πού φύγωμεν ! 
(Μεγαλείων όψώνια).

«’Έβλεπε νοερώς τό Κοινόβιόν του, παρά τήν ύπώρειαν 
τοΰ ’Άθω του γεραροϋ, τοΰ συστέλλοντας τάς όφρΰς, άπό τοΰ 
ϋψους του όποιου καταφέρεται ή τρικυμία μέ μυρίας βροντάς 
καί μέ άπειρων νυκτών σκοτίαν, καί όπου τό άένναον άστρα- 
ποβολημα εΐναι ώς άνοιγόκλεισμα του άκοιμήτου όφθαλμοΰ 
τής θείας Προνοίας (Ό Καλόγηρος)....

Άλλά, ό θεός δέν έκδηλώνεται μόνο μέσα στή φύση σά 
σέ άντικατοπτρισμό, γιά θεώρηση, λατρεία καί θαυμασμό. Στό 
έργο του Παπαδιαμάντη ύπάρχουν οί ένεργότερες άκόμα εκδη
λώσεις του μέ μέσο τή φύση· σάμπως νά ένεργή συνειδητά, νά 
πούμε, καί σκόπιμα, είτε εύνοϊκά, γιά νά εύοδώση άνθρώπι- 
να έργα καί νά κατευθύνη σέ αίσιο τέρμα, είτε μέ όργή, γιά 
νά πλήξη τήν άμαρτία. Ή Λαλιώ ή «Νοσταλγός» πιστεύει ότι 
«ύπάρχει νους εις τά άψυχα πράγματα, καί όλα ύπόκεινται 
εις θεοΰ τίνος τήν έπιστασίαν». Τό νεκρό ταξιδιώτη στό ομώ
νυμο διήγημα τόν κατευθύνουν τά κύματα «μαλακά - μαλακά 
εις τόν πένθιμον δρόμον του» καί τά ψάρια «ώς νά ήλαύνοντο 
άπό άόρατον δύναμιν έφευγον άπό κοντά του». "Οταν ή Φραγ- 
κογιαννοΰ ή «φόνισσα» στήν άγωνιώδη καί άσθματική της πε
ριπλάνηση στά βουνά, υστέρα άπό τό τελευταίο της πιά έγ
κλημα, καταφεύγει σέ μιά σπηλιά, «κάτω εις τό Κακόρρεμα, 

χαμηλά εις τό βάθος εις τήν σκοτεινήν σπηλιάν, οί λίθοι έχό- 
ρευον δαιμονικόν χορόν τήν νύκτα· Ήνωρθοΰντο ώς έμψυχοι, 
καί κατεδίωκον τήν Φραγκογιαννοΰ καί τήν έλιθοβόλουν, ώς νά 
έσφενδονίζοντο άπό άοράτους τιμωρούς χεΐρας !....»

’Έτσι θεωρεί ό Παπαδιαμάντης τή φύση. Ναό τοΰ θεοΰ, 
άποκρυστάλλωση τής άκτινοβολίας του. Γιά τούτο ή φυσιολα- 
τρεία του δέν εΐναι ένα άπλό αίσθημα τοΰ ύπαίθρου, άλλά 
«έρως» μυστικισμός, έκφραζόμενος μέ μιά διάθεση άνικανο- 
ποίητη, μέ μιά λυρική άλλοφροσύνη. «Έρέμβαζον γλυκά μή 
χορταίνων νά θαυμάζω περικαλλές δένδρον, μεμονωμένον, πε
λώριον, μίαν βασιλικήν δρΰν... Άπό τά φύλλα της έστάλαζε 
κ’ έρρεεν ολόγυρά της «μάννα ζωής, δρόσος γλυκασμού, μέλι 
τό έκ πέτρας». Έθαλπον οί ζωηφόροι όποί της έρωτα θείας 
άκμής, κ’ έπνεεν ή θεσπεσία φυλλάς της ίμερον τρυφής άκη- 
ράτου. Ήσθανόμην άφατον συγκίνησιν νά θεωρώ τό μεγαλο
πρεπές έκεΐνο δένδρον.... Έπόθουν νά τρέξω πλησίον της νά 
τήν άπολαύσω...., νά περιπτυχθώ τόν κορμόν της, καί νά τόν 
φιλήσω...» ('Υπό τήν βασιλικήν δρΰν). 'Η ποίηση τούτη φαίνε
ται σά διαποτισμένη άπό βαθύτερο πόθο, άπ δ,τι εΐναι στήν 
περιγραφή τής γυμνής κόρης στό περίφημο «’Όνειρο στό κΰ- 
μα». Στό βάθος εΐναι τό ίδιο συναίσθημα, πτού άπλώνεται «άγ- 
καλιάζει δλα τά όντα, άπό τό χόρτο ώς τό άνθρώπινο σώμα, 
σάν ένσαρκώσεις καί μορφοποιήσεις θείας δυνάμεως καί καλ
λονής. Άπ τήν ίδια πηγή άναβλύζει καί ό θαυμασμός τοΰ 
δέντρου, καί ή άγάπη του καί πρός αύτά τά ζώα άκόμα, καί 
ή έκστατική θεώρηση τοΰ γυμνοΰ σώματος, καθώς καί ή «έν- 
τρύφησις ή άδαπάνητος καί άτίμητος», δπως λέει, πού νιώθει 
ό ίδιος στή θεώρηση ένός μικροΰ κοριτσιού, τής μικρής Πού
λιας, πού έλαμπεν δλη, αύτή, καί τά μάτια της τά βαθυγάλα
να καί τά δόντια της τά μαργαριταρένια». (Τ’ άστεράκι). Ό 
«έρως» αύτός πρός τή φύση, πού στά μυστικόπαθα μάτια του 
άστράφτει καί λαλεΐ τή θεϊκή ομορφιά καί δύναμη, φτάνει ώς 
τό σημείο ταυΐισμοΰ τοΰ ύποκειμένου μέ τό άντικείμενο, σέ 
μιάν άπόλυτη προσήλωση, διάχυση καί ένωση μέ τή φύση, σέ 
μιάν άξεχώριστη ένότητα, σάν σέ βύθισμα τής ψυχής τοΰ άνθρώ- 
που μέσα στό άπειρο πνεΰμα, πού σαλεύει καί φεγγοβολεΐ σέ 
λογής χρώματα καί σχήματα. «Έπλύθην, έλούσθην, έκολύμ- 
βησα. Ήσθανόμην γλύκαν, μαγείαν άφατον. Έφανταζόμην 
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ιόν έαυτόν μου ώς νά μή ήμην έν μέ τό κύμα, ώς νά μετεΐχον 
τής φύσεως αύτοϋ, τής ύγράς καί άλμυράς καί δροσώδους. 
(’Όνειρο στό κΰμα).

Αλλά τό σημείο άπόλυτου ταυτισμοΰ ύποκειμένου καί 
άντικειμένου, πραγματική έξαφάνιση τής άτομικότητας, άλη- 
θινή διάλυση τής συνειδήσεως σέ μιά μυστική ένωση μέ τή φύ
ση, ύπάρχει στό διήγημα «Τά ρόδινα άκρογιάλια». «... Καθώς 
ήμην πλαγιασμένος εις τό κΟμα, τί έπαθα; άπεκοιμήθην; έξα- 
πλωμένος εις τά μαλακά, εις τά πούπουλα, ήσθανόμην άπό- 
λαυσιν Συβαρίτου. Ρόδον διπλωμένον δέν ύπήρχε ύπό τήν ρά
χην, κ’ αί εύωδίαι τών ρόδων τής άκρογιαλιας, τών κήπων τής 
άμφιλύκης καί τής αύγής, ήρχοντο εις τάς αισθήσεις μου καί 
μ’ έμέθυσκον. "Ολη ή αϊσθησις, ή συνείδησις κ’ ή υπαρξίς μου 
εΐχον μεταβληθή εις μίαν άπόλαυσιν άπειρου εύωδίας». Τό 
άπόσπασμα τούτο είναι άπό τά λίγα μοναδικά σημεία σ’ δ- 
λο τό έργο τού Παπαδιαμάντη, πραγματικής έκστάσεως καί 
ένώσεως τής άτομικής ψυχής μέ τή μεγάλη ψυχή τοΰ κόσμου.

’Αλλά σ’ δλα τούτα φαίνεται ό χρωματισμός, ή μάλλον ή 
ποιότητα τής φυσιολατρείας τού Παπαδιαμάντη. Διατρυπών
τας, νά πούμε, τά φαινόμενα «θεαται» μέ τά έσωτερικά του 
μάτια τήν παρουσία τού θεού καί στή Ζωή καί στή Φύση, πού 
τόν καταπλήσσει, τόν θέλγει, τόν έλκει. Γοητεμένη ή ψυχή του 
άπ τό ύπερούσιο τούτο θέαμα, ρέει, διαλύεται σέ μιά έκστατι- 
κή λατρεία, καί τούτο είναι ή άνείπωτη εύτυχία του, ή «γλύ
κα», καί «ή άφατος συγκίνησις», καί ή μεταβολή τής «ύπάρ- 
ξεως εις μίαν άπόλαυσιν άπειρου εύωδίας».

Ή αίσθηση αύτής τής φυσιολατρείας μάς δίνεται μέσα 
στό έργο τοΰ Παπαδιαμάντη, καί μέ τή διάθεσή του*  άπ τήν 
όποιαν πηγάζει, πού τήν νιώθουμε παντού πλούσια κι άνεξάν- 
τλητη, καί μέ τή γνωσιολογική, νά πούμε, στάση του, πού εί
ναι συναισθηματική καί ένοραματική, καί μέ τήν ποιότητα τής 
είκονοπλαστικής του αίσθητοποίησης, πού έχει κάτι άπό τή Βί
βλο. ’Αλλά τό λεπτότερο άρωμά της, ή άσύλληπτη μουσική 
της υπόσταση, πού έΐναι πάνω άπ’ δλα καί τό παν, είναι κά
τι άϋλο δ.αχυμένου σέ ξεχώριστη χημική ένωση μέ τό λεκτικό 
καί τή φρασεολογία, στήν ιδιόρρυθμη γλώσσα του. Γιαυτό ό 
Παπαδιαμάντης πρέπει νά διαβάζεται μέ άγάπη καί σεβασμό, 
έξω άπό γλωσσικές άντιλήψεις καί πεποιθήσεις σάν ένα δημι
ούργημα μοναδικό κι αμίμητο.

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

Σημειώματα γιά τήν Ιταλική λογοτεχνία

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ό Rosso di 8. Secondo, σικελιανός κι αύτός δπως ό Piran
dello, έδωσε στό ιταλικό θέατρο έργα πραγματικά πρωτότυ
πα. Κείνο πού έπέβαλε τή φήμη του, είναι τό «Marionette che 
passione» (Μαριονέττες, τί πάθος), δπου τά πρόσωπα, δπως λέει 
καί ό τίτλος, δέν είναι παρά άνδρείκελα πού κινούνται άπ τά 
νήματα τού πάθους. 'Ολόκληρο τό δράμα, γυμνό, σχηματικό, 
έμψυχώνεται άπό μιά τραγική σχεδόν όργή πού άλλοτε δέν εί
ναι παρά ή όργή τού ίδιου συγγραφέα πού ρίχνει τό ’να πά
νω στ’ άλλο τ’ άνδρείκελά του, σύμβολα μιάς παθιασμένης καί 
λυπημένης άνθρωπότητας. Είναι φανερή ώς τόσο σ’ αύτό τό 
έργο, δπως καί στά άκόλουθα τού ίδιου συγγραφέα, ή έπίδρα- 
ση τού Pirandello. Ή ζωή πού ό Rosso di 8. Secondo είχε άν- 
τικρύσει στις «'Marionette» μέ πνεύμα παραδοξολογίας (grot- 
tesque), παίρνει ποιητική μορφή στό «La bella addormentata» 
(ή ώραία κοιμωμένη) πού είναι ’ίσως τό καλύτερό του έργο. 
Στό «La bella addormentata» πλησιάζει κάπως έν’ άλλο δράμα 
τού συγγραφέα μας, τό «Una cosa di came» (ένα πράγμα άπό 
σάρκα). Παραλείποντας άλλα δευτερεύοντα έργα του θά ση- 
μειώσωμε μεταξύ τών πιό πετυχημένων τό «La Scala» καί «Tra- 
vestiti che ballano». Ό Rosso di S. Secondo είναι, έπειτα άπ τό 
Luigi Pirandello, ένα άπό τά πιό παραγωγό πνεύματα καί άξι- 
οσημείωτα πρόσωπα τού σύγχρονου ιταλικού θεάτρου.

Τό «La maschere ed il volto» (ή μάσκα καί τό πρόσωπο) 
τού Luigi Chierelli, μιά άπό τις πιό πετυχημένες μεταπολεμικές 
κωμωδίες, περικλείνει παραμορφωμένη καί παραλλαγμένη μιάν 
ύπόθεση πού θά μπορούσε νά ’ναι μιά πολύπλοκη άλλά 
πολύ κοινή κωμωδία, άν ό συγγραφέας τήν είχε έπεξεργασθή 
άλλοιώς. Συνειδητά ή όχι ό Chiarelli έδωσε μέ τήν ειρωνική δι
άθεση του καί τή βεβαιότητα τού σχεδίου του, κάτι τό και. 
νούργιο στό ιταλικό θέατρο : "Εγινε έτσι αύτός λίγο πολύ, 
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η άρχή άπ δπου πηγάζουν κείνα τά παραδοξολογήματα (grot- 
tesques) πού πολλαπλασιάστηκαν κατόπι στά χέρια άλλων 
συγγραφέων. Στά έπόμενα έργα του («Le lacrime e le stelle» 
(τά δάκρυα καϊ τ’ άστέρια), «La scale di seta» (ή μεταξένια κλί
μακα), «Chimere», «La morte degli amanti» (ό θάνατος τών έρω- 
τευμένων), «Fuochi d’ artifizio» (πυροτεχνήματα), «Jolly» κ.τ.λ.) 
ό Chiarelli δέν πέτυχε κείνο τό άφθόρμητο καϊ ’κείνη τήν ισορ
ροπία μεταξύ πραγματικότητας καί γελοιογραφίας τής πραγ
ματικότητας, πουχε σχεδόν πάντοτε πετύχει στό «La machera 
ed il νοίίο.»

Ό Luigi Antonelli, όνόμασε τά έργα του «φανταστικές πε
ριπέτειες», καί θέλησε ν’ άνεβάση στό θέατρο έναν ειρωνικό 
καί παραμυθένιο κόσμο δπου θά άλληλοπλέκονταν ή φαντασία 
μέ τήν πραγματικότητα. Οΐ κωμωδίες τοΰ Antonelli, δχι πάντα 
πετυχημένες έξ αιτίας ένός σοβαρού μειονεκτήματος, τήν έλ
λειψη δηλαδή συνοχής, περιέχουν οπωσδήποτε ώραΐα σημεία 
καί πρωτότυπα ευρήματα. Οί κυριώτερες εΐγαι: «1/ uomo che 
icontro se stesso» (κείνος πού άντάμωσε τόν εαυτόν του), «La 
bottega dei sogni» (τό μαγαζί τών ονείρων), «La fiaba dei tre 
maghi» (τό παραμύθι τών τριών μάγων) κ. τ. λ.

’Αντιπρόσωπος μιας μελαγχολικής ποίησης, κείνης πού ο
νομάστηκε «Ποίηση τοΰ λυκόφωτος» καί πού στό θέατρο έχει 
γιά πρόδρομο τό Benelli μέ τόν Tiniola καί τόν Morselli, εΐναι 
ό Fausto Tflaria Ttflartini. Τό καλλίτερο του έργο εΐναι τό «II Fio
re sotto gli occhi» (τό άνθος κάτω άπ τά μάτια), δπου μέ άπα- 
λότητα εξελίσσεται ή άνθρώπινη περιπέτεια δύο νειόπαντρων 
πού γιά ν’ άμυνθοΰν άπ τή μονοτονία τής συζυγικής ζωής, χω
ρίζονται καί ξανανταμώνουν σάν έρωμένοι μέ τήν πλάνη πώς 
ξαναβρίσκουν έτσι μιά καινούργια εύτυχία. Ώς τόσο τούνη ή 
εύτυχία τούς έγκαταλείπει στό τέλος ύποχρεώνοντάς τους νά 
ξαναπέσουν στήν ήσυχη συνηθισμένη προηγούμενη ζωή τους. 
’Άλλο έργο τοΰ Tilartini τό «L’altra Nanetta» (ή άλλη Νανέττα), 
έχει όλοφάνερη τήν έπίδραση τοΰ Pirandello καί μάς δίνει τήν 
ψυχολογική περίπτωση ένός διπλασιασμού τής προσωπικότη
τας. Τά τελευταία έργα τοΰ ίδιου προδίδουν τήν έπίδραση τοΰ 
γαλλικοΰ θεάτρου καί προπάντων τοΰ Charles Wildrac καί τοΰ 
Jean Jacques Bernard.

Οί καλλίτερες κωμωδίες τοΰ Guglielmo Zorzi εΐναι «La vena 

d’oro» (ή χρυσή πηγή), «Le vita degli altri» (ή ζωή τών άλλων), 
«Le due meta» (τά δυό μισά) έργα μέ διάφορη σημασία καί 
διαψορότροπα πραγματοποιημένα, δπου δμως εΐναι ζωντανή 
μιά αίσθαντικότητα, μιά ποιητική λεπτότητα καί μιά θαυμά
σια τεχνική, χαρακτηριστικά δλα ένός συγγραφέα μέ βάθος 
καί εύφυΐα. Τοΰ Cesare Giulio Viola θά σημειώσουμε τό «II Cuo- 
re in due» (ή καρδιά στά δυό), «Fine del protagonista» (τό τέ
λος τοΰ πρωταγωνιστή), «II giro del mondo» (ό γΰρος τοΰ κό
σμου), «La ronda di notte» (ή νυκτερινή περίπολος). Τό πρώτο 
εΐναι ίσως τό καλύτερο έργο, καί τό δεύτερο τό πιό χαρακτη- 
στικό, σχετικά πάντα μέ τή νέα τροπή τοΰ ίταλικοΰ θεάτρου.

Σ’ αύτό τό σημείο πρέπει νά γίνη λόγος γιά μιάν όμάδα 
συγγραφέων πού ξεχωρίζοντας, τόσο στις προθέσεις δσο στήν 
τεχνοτροπία τους, άπ’ δσους άνέφερα παραπάνω, έδωσαν 
ώς τόσο καί έξακολουθοΰν νά δίνουν έργα πού τό κοινό δέ
χεται μέ ζωηρή ικανοποίηση, Ό Sabatino Lopez καί ό Dario 
'Nicodemi πού πέθανε πριν άπό λίγο χρόνο, κι οί δυό τους άπ’ τό 
Λιβόρνο, εΐναι ίσως οί θεατρικοί συγγραφείς αύτοΰ τοΰ είδους, 
πού περισσότερο άπό κάθε άλλον, εύνοοΰνται άπ’ τό κοινό. 
Ό πρώτος, πού κυρίως πετυχαίνει στό ζωγράφισμα τοΰ περι
βάλλοντος, τών αισθημάτων, τών οικογενειακών σκηνών, δίνει 
στό θέατρό του μιά στοργική αίσθαντικότητα, κ’ έχει μιά 
γνήσια ποιητική πηγή πού τόν κάνει νά παρουσιάζη χαριτω
μένα πρόσωπα μέ ζωή δχι βέβαια βαθειά άλλά άληθινή καί 
άγνή.

Τό θέατρο τοΰ Lopez, δίχως άνησυχία πάντως καί δύναμη 
σκέψης, κινείται μέσα σ’ ώρισμένα πλαίσια πόύ ό συγγραφέας 
έχοντας συναίσθηση τής ικανότητας καί τών προθέσεών του, 
δέν προσπαθεί νά προσπεράση. Καί τοΰτο συμβαίνει κι δταν ά- 
κόμη άνυψώνεται άπό τούς ρόδινους αισθηματισμούς, άπ’ τήν 
ιχνογραφία τών χαρακτήρων, γιά νά άσχοληθή μέ κάπως πιό 
περίπλοκα κάί μέ μεγαλύτερη σημασία θέματα. Ποτέ δέν ύψώ- 
νει ό Lopez τόν τόνο τής φωνής, καί ποτέ δέ χτυπά τόν αέ
ρα ώσάν άνθρωπος πού μή έχοντας φτερά, ζητάει νά πετάξη. 
Σ’ αύτήν τή θεληματική πρόθεση του, πού συνεχίζει ζωντα- 
νεύοντάς την μάλιστα, τήν παράδοση τοΰ περασμένου θεά
τρου μας, βρίσκεται ή μεγαλύτερη άξια τοΰ Lopez. Μεταξύ 
τών πολλών έργων του θά σημειώσουμε τά πιό πετυχημένα, 
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καί κείνα πού περισσότερο παίχτηκαν: «La buona figliuola» (ή 
καλή κόρη) «II terzo marito» (ό τρίτος σύζυγος) «Mario e Maria» 
(ό Μάριος κι’ ή Μαρία) «Sole di Ottobre» ("Ηλιος τού Όχτώ- 
βρη) «La distanza» (ή απόσταση) «Parodie C.» «La Signora Ro
sa» κ. τ. λ.

Τοΰ Dario Nicodemi, πού ήταν δημοσιογράφος πρώτα στήν 
’Αργεντινή, γραμματέας κατόπιν τής Rejane στό Παρίσι, καί 
διευθυντής τέλος δραματικού θιάσου στήν ’Ιταλία, έργα πού 
παίχθηκαν παντού καί παντού πέτυχαν εΐναι τό «Aigrette», 
τό Ipescicani (οί Καρχαρίες), τό «II rifugio» (τό καταφύγιο), τό 
καλύτερό του ίσως, τοΰτο τό τελευταίο. Αύτά τά έργα γρά
φτηκαν άρχικά σέ γαλλική γλώσσα, καί σ’ αύτά δπως σ’ δλο 
τό θέατρο τοΰ Nicodemi, πού έχει εύχάριστη άπήχηση στό πολύ 
κοινό γιά τις πολλές παραχωρήσεις του πρός αύτό, τά πά
θη κ’ οι αισθηματικές πλοκές καλύπτονται μέ μιά εύκολη ρη
τορεία πού, μέ τή βοήθεια τών ήθοποιών, συγκινεΐ βέβαια τούς 
άκροατές, άλλά δέν άποκλείει καθόλου τις άποδοκιμασίες δσων 
σημείωσαν τήν ούσιώδη άδυναμία καί τήρηχότητα τοΰ θεάτρου 
τοΰ 'Nicodemi. Τά έργα τούτου τοΰ συγγραφέα, δέν έχουν πάν
τα δραματικό πλούτο, δπως φαίνεται κι δπως είπαν μερικοί. 
Ό Nicodemi είδε συχνά, δραματικές στιγμές έκεΐ δπου δέν ύ- 
πήρχε παρά μιά άπλή σύγκρουση αισθημάτων. ’Αλλά ή συμ
βατική καί κάπως ρωμαντική ζωηρότητα τοΰ «Scampolo» (τό 
κουρέλι) τοΰ έξησφάλισε τήν εύνοια μυριάδων δλων θεατών. 'Η 
ίδια αύτή συμβατικότητα βρίσκεται καί σ’ άλλα πρόσωπα του, 
έπιφανειακά έντελώς καί άπολύτως στερημένα έσωτερικής ζωής. 
’Εκτός άπ τις κωμωδίες πού σημειώσαμε, πρέπει νά άναφερ- 
θοΰν καί «L’ ombra» (ή σκιά). «La nemica» (ή έχθρά), «Titano», 
«La casasegreta» (τό μυστικό σπίτι) «La Madonna» κ. τ. λ.

Ό Lucio D’ Ambra συνδέεται άπόλυτα — μέ τό ρυθμό τής 
ζωής του, τις προτιμήσεις του, τή φιλολογική του μόρφωση — 
στό πνεύμα τών τελευταίων έτών τοΰ 1800. Δέχεται έν τού- 
τοις τήν έπίδραση τής γαλλικής κοινωνίας, τής γαλλικής φι
λολογίας καί τοΰ γαλλικοΰ πνεύματος. ’Έγραψε πολύ: μυ
θιστορήματα, διηγήματα, άπομνημονεύματα, κ’ή θεατρική του 
μαζί παραγωγή εΐνε σημαντική, θά σημειώσουμε πρό πάν
των, παραλείποντας τήν πιό παλιά έργασία του, τό «La sen- 
tinella morta» (ό πεθαμένος φρουρός), «Ritratto d’ uomo» (Προ

σωπογραφία άνδρός). «Via Basento» «Lanterna rossa» (τό κόκ
κινο φανάρι) έργα μέ κάποια έπιβολή άν καί'στερημένα βάθους.

Ξεχωριστή θέση έχει τό ιστορικό καί μή ιστορικό θέατρο 
τοΰ Giovachino Forzano πού ’ναι ένας άπ’ τούς πιό ικανούς 
καί γόνιμους σύγχρονους θεατρικούς συγγραφείς. "Οταν γίνε
ται λόγος γι’ αύτόν άναφέρεται πολλές φορές τ’ όνομα τοΰ 
Sardou, καί άναμφισβήτητα ό Forzano έχει μιά έντελώς ειδική 
πείρα στό κατασκεύασμα τών έργων του καί στήν έξασφάλιση 
τής επιτυχίας των. Ό κύκλος τής γαλλικής έπανάστασης, τά 
πρόσφατα έργα του πάνω στό Ναπολέοντα καί κείνα πού 
σχετίζονται μέ τήν ιταλική πάλη γιά τήν άνεξαρτησία, τύχανε 
μιας γενικής έπιδοκιμασίας. Δίχως ν’ άσχοληθοΰμε μέ λεπτο
μέρειες θά προσθέσουμε πώς τό θέατρο τοΰ Forzano έξαντλεΐται 
ολάκερο στή θεατρικότητα του άκριβώς: ένδιαφέρει καί συναρ
πάζει συχνά, μά δέν άφίνει κανένα ίχνος. Μαζί μέ τό Forzano, 
άλλά άρκετά μακρύτερα άπ αύτόν στόν ίδιο δρόμο, άς άνα- 
φέρουμε τό Berrini συγγραφέα τοΰ γνωστότατου «Beffardo (κακό 
παρακλάδι τοΰ «La cena delle beffe») καί άλλων έργων μέ κο
στούμια περασμένης έποχής ή εύκολων κωμωδιών, καί τέλος τόν 
Domenico Tumiati, άδελφό τοΰ ήθοποιοΰ Gualtiero, γόνιμο συγ
γραφέα δραμάτων ιστορικών καί πατριωτικών, γραμμένων σ’ εύ
κολα ένδεκασύλλαβα.

Μετάφρασή Μ. Η.
PIETRO ΒΟΤΤΙΝΙ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Άπό χτές, Μαλένα, ζοΰμε στήν απέραντη πολιτεία σου 
πού τήν άντικρύσαμε τό πρωί ψηλά άπ τή Σιταντέλ μπροστά 
στό παλιό παλάτι τοΰ Μωχαμέτ - Άλη. ΤΗταν χαμένη σέ μιά 
καταχνιά καί νομίζαμε πώς άνακατευόταν μέ τήν έρημο κ’ ε
νωνότανε σιωπηλά μαζί της. Άπ τή στιγμή πού βρίσκουμαι 
στήν πολιτεία αύτή έχω έντονη τήν αίσθηση τής έρήμου μέσα 
μου. Φαντάζουμαι πώς θέλει ν’ άγκαλιάσει τήν ψυχή μου καί 
νά σταματήσει στό βάθος της ϊδια δπως μέ πλημμύριζε πριν 
νά σέ γνωρίσω. ’Ένοιωσες άλήθεια ποτέ στή ζωή σου Μαλέ
να τήν έρημιά τής ψυχής χωρίς δρια νά σ’ έξαψανίζει στό κε
νό της καί ν’ άγωνίζεσαι μάταια νά σωθείς άπ τήν κατάστα
ση αύτή ! Πριν νά φτάσεις, Μαλένα, οί σκιές γέμιζαν τήν ψυ
χή μου δπως έμενε έρημη κ’ ήμουν κι’ ό ίδιος μιά μάταιη σκιά. 
Ό έρχομός σου έγινε ή πρώτη μέρα πού άνατεΐλαν μέσα μου 
δλοι οί ήλιοι πού λαχταρούσε χρόνια ή ψυχή μου. Κι’ δμως 
Μαλένα ποτέ ή έρημο δέν ήταν τόσο μακρυά δσο σήμερα. Σ’ 
δλη μου τήν ύπαρξη δέν ύπάρχει ουτ’ ένα μόριο πού νά μήν 
τό πλημμυρίζεις. Καί ποτέ δέν άντίκρυσα ίσως μέ τόση συγκί
νηση μιά πολιτεία δπως τή δική σου, δπως αύτή πού άπλώ- 
νεται κάτω άπ τά πόδια μας. Ξαίρω καλά, Μαλένα, πώς δέν 
μπορεί ν’ άγαπάς αύτήν τήν πόλη πού χρόνια σέ κρατά κλει
σμένη στήν έρημιά της. ΜοΟ είπες δτι νειρεύεσαι τις χώρες τοΰ 
βοριά, τις χιονισμένες νύχτες, τά θλιβερά βροχερά άπογεύματα. 
Σέ κούρασε πειά τό θερμό τραγούδι τής έρήμου. Κι’ δμως, Μα
λένα, άν σ’ έπαιρνα μαζί μου μακρυά, νοιώθω καλά πώς θ’ 
άγαποΰσες τήν πολιτεία πού άφησες. Αγαπάμε πάντα δ,τι 
χάνουμε. Άπ τή στιγμή πού φεύγει μέσα άπ τά χέρια μας, 
θέλουμε νά τρέξουμε πίσω του, νά τό κρατήσουμε κοντά μας. 
Καταλαβαίνω, Μαλένα, πώς καί γώ δταν θά βρίσκουμαι μα- 

κρυά άπ τήν πολιτεία αύτή θά κλάψω σάν παιδί γιά δτι έχα
σα. Δέ μπορεί νά γίνει άλιώς. "Οταν κάπου, έστω καί γιά 
μιά στιγμή ζήσαμε άληθινά σάν άνθρωποι τή βαθύτερη ζωή 
μας, καμμιά καταστροφή δέν είναι ικανή νά σβήσει τά μαγι
κά γεγονότα τής ψυχής μας. Συλλογιέμαι, Μαλένα, δταν σέ 
λίγο παραδομένος πάλι στή μοναξιά καί τή σιωπή θά βλέπω 
τις βροχερές μέρες νά χάνονται γύρω μου άργά, στά μάτια 
μου θά ζεϊ άδιάκοπα τό δραμα αύτής τής πολιτείας πού πλα
νιόμαστε στούς δρόμους της. Τί μεταμορφώσεις δέ θά παίρνει 
μέσα μου κάθε της γωνιά, δπως μου τήν έδειξες, Μαλένα, δπως 
τήν έπλασες στό βάθος τοΰ είναι μου! Είναι πάντα ό άνθρω
πος πού δίνει ψυχή στά πράγματα, δπως τ’ άγγίζει. Χωρίς εσέ
να, Μαλένα, ίσως νά μήν έβλεπα τίποτα, ίσως ν’ άντίκρυζα μο
νάχα σκιές καί μιάν άπέραντη έρημο μονότονη πού θά μ’ έκανε 
νά φύγω άμέσως. Μά δχι, Μαλένα, δέ θά μπορέσω νά φύγω ποτέ 
άπ αύτή τήν πολιτεία πού τή σφίγγει στά στείρα χέρια της ή 
μεγάλη έρημο. Γιατί στούς δρόμους, στις σκιές τών φοινικιών της, 
στις παλιές της γειτονιές ζήσαμε μαζί πολλές φορές τή ζωή μας 
μαγική σάν δνειρο, καί θά έξακολουθήσουμε νά τή ζοΰμε σιω
πηλά καί μέσα μας. Ζήσαμε, Μαλένα, κ’ είναι αύτό τό~μόνο πού 
χρειάζεται νά κάνει ένας άνθρωπος γιά νά γίνει άνθρωπος. ΚΓ 
δμως πάντα νομίζουμε πώς μόλις άρχίσαμε νά ζοΰμε.

"Ολα τά φώτα άνάψανε πολύχρωμα άπόψε στά νυχτερινά 
κέντρα, στις όχθες τοΰ κουρασμένου Νείλου. 'Υπάρχουν κ’ έδώ 
άκκορντεόν καί σαξόφωνα πού κραυγάζουν μέσα στή νύχτα 
σπαραχτικά τήν άτέλειωτη άγωνία τής ψυχής μας. Σά νά μήν 
έφτανε τό τραγούδι τών μαύρων τοΰ τόπου σου, Μαλένα, ή 
μυστηριώδης φωνή τής έρήμου, τά ψιθυρίσματα τών φοινικιών. 
Κι δλοι χορεύουν. ’Ίδιοι οί άνθρωποι σ’ όλες τις πολιτείες τής 
γής. Κ’ ή νύχτα ίδια. Κι’ δλοι τρέχουν μ’ ένα αύτοκίνητο. Τρέ
χουμε καί μεΐς, Μαλένα, καί περνάμε δρόμους άγνωστους, συ
νοικίες παλιές πού κοιμοΰνται οί άνθρωποί τους καί μαζί μας 
τρέχουν άμέτρητα αύτοκίνητα πού λάμπουν παράξενα κάνω 
άπ τά φώτα τών γερασμένων αύτών δρόμων. Τρέχουμε παρα- 
δομένοι στον ίλιγγο τής ταχύτητας μ’ δλους τούς μαύρους 
τοΰ τόπου σου, μ’ δλους τούς εύρωπαίους άπ τις διάφορες πα
τρίδες, μ’ όλες τις μάρκες τών μηχανών πού έστειλαν πριν άπό 
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λίγο ή ’Αμερική καί ή Εύρώπη. Μού εΐπες, Μαλένα, άπ τήν 
πρώτη στιγμή πώς θά μέ πας στή νύχτα πού άνάβει στά ύψη 
τοΰ Νείλου τις φωτεινές ρεκλάμες τών μεγάλων κέντρων της. 
Ολα γεμάτα τά τραπέζια. Στά μάτια μας μπροστά ή Εύρώ

πη άνακατωμένη μέ τήν ’Αφρική σου. Νομίζει κανείς πώς βρί
σκεται σέ κάποιο καφενείο τού Montparnasse. Ό Νείλος τρέχει 
σιωπηλός κ’ οί Φαραώ είναι κλεισμένοι στις σκοτεινές αίθου
σες του Μουσείου ή στά βάθη τής έρήμου. Κι όλοι χορεύουν. 
Μορφές μελαψές, μαλλιά σγουρά, χείλη χοντρά, κεφάλια όλό- 
ξανθα, γαλανά μάτια. Πολλά άνθη έξωτικά, παράξενα. Μπο
ρούμε ν’ άνακατωθοΰμε, Μαλένα, καί μεΐς μέ τό πλήθος πού 
χορεύει σ’ αύτές έδώ τις όχθες τοΰ Νείλου πού θά τις φώτιζε 
άλλοτε μονάχα τό φώς τών άστεριών! 'Η νύχτα εΐναι θερμή. 
Καταλαβαίνω, ή κίνηση εΐναι μιά λύση γιά τήν άνία τής ζωής. 
'Ύστερα ή μουσική σ’ αύτήν έδώ τή γωνιά τής ’Αφρικής, τά πο
λύχρωμα φώτα, τά γιαλιστερά αύτοκίνητα! Δέν μπορείς νά τ’ 
άρνηθεΐς όλα αύτά Μαλένα. ’Έγιναν κάτι άπαραίτητο γιά τήν 
ψυχή μας. Δέν εΐναι δυνατό νά ζοΰμε σά σκιές έξω άπ τή ζωή. 
Καί ή ζωή γυρεύει νά χορέψει. Βλέπω όλη τήν ύπαρξη σου πού 
τρικυμίζεται νά έκφραστεϊ μέ κινήσεις. Δέ μπορούμε νά μείνουμε 
άκίνητοι. Αύτά τά σαξόφωνα μιλάν μέσα μας καί μαζί τους χο
ρεύει ή σκέψη μας, τά πόδια, τό σώμα. ’Έτσι ένώ γύρω μας θά 
σώνεται ή έξαίσια νύχτα, τά βήματα θάγράφουν πάνω στή γέρα - 
σμένη γή τής ’Αφρικής σουτό τραγούδι τής κινήσεως πού εΐναι καί 
δικό μας, παραδομένα στούς έρεθιστικούς ήχους τής όρχήστρας 
καί στήν άνάγκη τής ψυχής νά έκφραστεϊ. 'Η ζωή εΐναι κίνηση, 
Μαλένα. Βλέπω τά σκοτεινά σου μάτια νά λάμπουν παράξενα κ’ 
εύτυχισμένα αύτήτή νύχτα γιατί μπορούμε καί έκφράζουμερυθμι
κά τή χαρά τής ψυχής μας, τήν έσωτερική συμφωνία μας ταξειδεύ- 
οντας έτσι πραγματικά στούς μαγικούς κόσμους τής φαντασίας.

Έκεΐνο τό πρωί δπως πλανιόμαστε, Μαλένα, κάτω άπ τόν 
ήλιο τής ’Αφρικής σου, μακρυά στήν έρημο άνάμεσα στούς τά
φους τών Φαραώ, στις αινιγματικές Σφίγγες, στούς γκρεμισμέ
νους ναούς παραδομένοι στήν τρέλλα τής ψυχής μας ήθελα νά 
σου πώ. Τί ζητούμε σ’ αύτούς τούς τόπους πού δέν έκψράζουν 
έτσι δπως τούς άγκαλιάζει τό φως παρά έναν τραγικό άσκη- 
τισμό, τό θάνατο, τό τίποτα! Μά δέν τολμούσα. 'Η άτμόσφαι- 

ρα ήταν γεμάτη άπ τήν παρουσία σου Μαλένα, κι δλα γύρω 
τά έβλεπα μέσα άπό σένα. Τό κάθε τι έπαιρνε μιάν έκφραση 
θερμή, εΐχε ένα μέρος άπ τή δική μας εύτυχία. ’Έτσι ξεχνιό
μουνα ολωσδιόλου σ’ αύτό πού έφερνα μέσα μου καί δέν κα
ταλάβαινα πού άκριβώς βρισκόμουνα. 'Η ψυχή μου ολόκληρη, 
ή σκέψη μου έκλειναν γύρω σου, άκινητούσαν έκεϊ καί χαιρόν- 
τανε εύτυχισμένες τήν ύπαρξή σου. Μέσα σ’ αύτό τό τοπίο πού 
μπορούσε νά τρομάξει τό πάθος μας κυριαρχούσες έσύ καί στό 
έσωτερικό μου τοπίο άλλο δέν άκουγότανε άπ τά δικά σου βή
ματα. Ό άνθρωπος είχε φτάσει μέσα μου καί τίποτα πειά 
δέν μπορούσε νά τόν έκτοπίσει. "Ο,τι ύπήρχε γύρω μου έμενε 
πολύ μακρυά, δέν άγγιζε καθόλου τή φαντασία μου. Τίποτα 
δέν εΐχε ψυχή. Γιά νά συγκινηθεΐς άπ’ αύτόν τόν κόσμο Μα
λένα, χρειάζεται νά τού δώσεις τή δική σου ψυχή. Μά μονά
χα δταν είσαι μόνος, δταν δέ φέρνεις μέσα σου έναν άλλον 
άνθρωπο μπορείς νά παραδοθεΐς σ’ δ,τι πέφτει στήν δράσή 
σου. Διαφορετικά σου φτάνει αύτός ό άνθρωπος πού γίνεται 
ή συνισταμένη δλης σου τής ζωής, δλων τών ονείρων σου καί 
ρυθμίζει τήν έσωτερική σου λειτουργία. Καί πλανιόμαστε, Μα
λένα, άνάμεσα στά έρείπια καί καμμιά περιέργεια δέ βασάνι
ζε τή σκέψη μας. Μονάχα κάποιες στιγμές άκούγαμε μέσα μας 
τό παράπονο δλου αύτοΰ τοΰ κόσμου πού ήταν νεκρός γύρω 
μας. ΚΓ δμως καθόλου δέ μας πλησίαζε ή ιδέα τού θανάτου. 
Στήν άτμόσφαιρα άκινητούσε μιά εύτυχία δίχως όρια πού 
ήταν καί δική μας. "Ηθελα τότε νά σου πώ. ’Ανάμεσα σ’ δλο 
τό νεκρό αύτό κόσμο νοιώθω τόσο έντονα τήν άνάγκη κάθε 
χαράς. Στό αΐμα μου πεθαίνει κάθε άσκητισμός. Ό πόθος 
τής χαράς τής ζωής ξυπνά σ’ δλη μου τήν ύπαρξη, θέλω νά 
δοκιμάσω τόν ίλιγγο τού κάθε τί. 'Όλες οί πράξεις χωρίς 
μέτρο, χωρίς άρχή καί τέλος. ’Αναζήτηση τού άπεριόριστου. 
'Ένας ώκεανός πού δέ βλέπεις πουθενά τήν άκτή. Μά σώ- 
παινα. 'Όταν γυρίσαμε άργά τό Κάιρο εΐχε άνάψει δλα του 
τά φώτα. ’Από πού έρχόμαστε ρωτούσα τόν έαυτό μου καί 
καμμιάν άπάντηση δέν έπαιρνα. Μά πραγματικά φανταζό
μουνα δτι φτάναμε άπό τόπους πολύ μακρυνούς, σβησμένους 
καί μέσα μας δλα άνοιγαν τά χέρια γιά ν’ άγκαλιάσουν τή 
μεγάλη ζωή πού θορυβούσε γύρω μας.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ
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ΕΓΩ ΚΙ Η ΑΙΘΕΡΙΑ ΜΟΡΦΗ

Εγώ—Αιθέρια μορφή, όνειρο γλυκύτατο, μαγική οπτασία... 
θέλω νά σταθής τέλος πάντων. Σέ κυνηγώ νοιώθωντας πώς 
βρίσκεσαι παντούθε. "Οπου νά στραφώ, όμως, φεύγεις...

'Η αιθέρια μορφή. Άφοΰ ζητάς νά μέ δής άκίνητη, ορίστε : 
τί θέλεις ;

Έγώ. θεϊκό πλάσμα 1 Πώς μ’ ακόυσες λοιπόν;
Ή αιθέρια μορφή. Πρώτα-πρώτα, θεϊκό πλάσμα δέν εί

μαι. Σΰ μ’ έφτιαξες καί γι αυτό έχω θέση μονάχα ολόγυρα 
σου. Αν δέ στέκομαι κι άν μέ κυνηγάς, γυρίζοντας σά σβού
ρα, είναι γιατί τέτοια πού μ’ έκανες, μήτε στιγμή ήσυχίας έ
χω, μήτε στιγμή είμαι ή ίδια. Πράγμα πού όλοένα άλλάζει 
πώς νά σταθή ;

Εγώ. Αλλάζεις ; 'Όπως σέ βλέπω τώρα σέ είχα πάντα 
στό νοΰ.

Η αιθέρια μορφή. ’Αλλοίμονο! Αυτό πού λές είναι άλη- 
θινό δσο ή ακινησία πού μου χαρίζεις. Ή τωρινή μου ύπόστα- 
ση δέ μπορεί νά ’χη περισσότερη διάρκεια άπό τούτη τήν άλή- 
θεια σου.

Έγώ’. Γιατί έπιμένεις σέ μιά τόσο παράλογη άσταθεια 
μου; Δέ σέ φαντάστηκα λοιπόν καθώς είσαι;

Η αιθέρια μορφή. Ναι, ναί. ’Έτσι μ’ έκάλεσες, καί γι αύ- 
τό στάθηκ^ι. ’Αλλά έπειτα ; ’Όνειρο σου τούτης τής στιγμής, 
πώς μπορώ σέ λίγο νά ’μαι δπως τώρα ;

’Εγώ>. Μά δέν είσαι όνειρο μιάς στιγμής μονάχα. Είσαι 
ότι καλύτερο κλείνω μέσα μου, δτι έπεθύμησα κι έπιθυμώ. Γιά 
σένα, καθώς τώρα σέ βλέπω, έχει ζωή ή σκέψη μου.

Η αιθέρια μορφή. Στάσου σέ παρακαλώ στή σκέψη σου. 
’Ακριβώς άπό δαύτην κινδυνεύω.

Έγώ’. Περίεργο νά φοβάσαι τόσο, ’κείνη πού σέ έπλασε.

Ή αιθέρια μορφή. Γιατί όχι; αύτή μέ φτιάχνει, αύτή μέ κα
ταστρέφει. Δέν έχω ξεχωριστήν οντότητα. Βρίσκομαι στό στα- 
μάτημά της· είμαι μαρμαρυγή της κι έχω δικό της χρώμα. Αύ
τή μέ καλεΐ μέ τό σχήμα πού θέλει, κι αύτή μέ διώχνει...

Έγώ. Ποιος σέ διώχνει; Κανείς δέ σέ διώχνει. Πλάσμα 
δικό μου, σέ κρατώ στά χέρια μου.

Η αιθέρια μορφή. Καμμιά αμφιβολία πώς έχεις, κάθε δικαί
ωμα πάνω μου.

'Εγώ. Δέν είσαι ή δίκιά μου, ή μοναδική μου άλήθεια ;
Η αιθέρια μορφή. Ή δίκιά σου, βέβαια.

’Εγώ. Δέν είσαι ή ουσία κάθε ιδανικού μου ;
'// αιθέρια μορφή. ’Ιδανικό καί ούσία ! Είμαι κι αύτά ά- 

σφαλώς, άφού έτσι θέλεις. ’Αλλά μιά πού μάς δόθηκε εύκαιρία, 
στ’όνειρό σου, νά συζητούμε σά δυό αύθύπαρκτα όντα, άφησε 
νά σέ ρωτήσω: πιστεύεις άκόμη σ’ ένα ιδανικό έστω μέ τή δίκιά 
μου μορφή; ’Άφησε τήν ούσία πού δέν έχει καμμιά θέση 
έδώ, γιατί έσύ κι έγώ πλανώμεθα ένωμένοι, έξω άπ τήν υλη, 
άπ τά σχήματα κι άπ τις πλαστικές έννοιες. «Αιθέρια μορφή» 
έγώ κι «Έγώ» έσύ. Τίποτε συγκεκριμένο δηλαδή. Απλές λέ
ξεις σ’ άτέλειωτη έναλλαγή έννοιας, σ’ άέναη κίνηση, δίχως 
χώρο, δίχως χρόνο...

Εγώ. Δίχως χρόνο;
Ή αιθέρια μορφή. Ναί: δώθε καί κείθε άπό δαΰτον, γιά 

νά σοΰ δώσω μιά άστεία εικόνα. Φαντάσου — άλήθεια — νά βρί
σκεσαι δώθε ή κείθε άπό κάτι πού δέν ύπάρχει. ’Αλλά είναι 
συνήθεια νά έξηγοθνται τά πράγματα μέ παραβολές, κι αύτός 
είναι ό λόγος πού φτιάχθηκαν τόσες λέξεις δίχως περιεχόμενο.

’Εγώ. Φιλοσοφείς ;
Η αιθέρια μορφή Φιλοσοφώ. Είναι ή πιό εύκολη άπασχό- 

ληση κείνων πού άπό φύση τους δέ δημιουργούν. Πάρε παρά
δειγμα τόν έαυτό σου. Είσαι—λοιπόν—κΓ είμαι μαζί σου, σκέ
ψη τής σκέψης σόυ, σκιά τής σκιάς σου. Δυό σ’ ένα· καί τού
το τό ένα, νόημα, πού στό βάθος δέν έξηγεΐ τίποτε. Λέξη 
φτιαγμένη γιά νά δώση οντότητα σ’ ένα μόριο άπ τό σύνολο. 
Πίστεψε τώρα, άν θέλης, πώς τούτο τό μόριο στέκεται ξεχω
ριστό, άνεξάρτητο, συγκεκριμένο. Σά νά ζητάς νά ύπάρχω έγώ, 
χώρια άπό σένα.

Έγώ. Γιατί τόση άρνηση;

36 37



η αιθέρια μορφή. Δέ μέ νοιώθεις, φυσικά. Προσπαθώ νά σέ 
οδηγήσω στήν καθολική άποψη τών πραγμάτων κι ολοένα μοΰ 
ξεφεύγεις. ’Άρνηση είναι ή διαίρεση, ό χωρισμός, τό σχήμα, ή 
αιθέρια μορφή σου κι ό ίδιος έαυτός σου. Νά σοΰ προσθέσω 
άλλα;

Εγώ. ’Όχι. Δέ μπορώ νά πιστέψω πώς δέν είμαι αυτό ποΰ 
είμαι, μήτε πώς δέν υπάρχω -γιατί παριστάνω, ή θέλω νά παρι
στάνω ένα ξεχωριστό, δπως λές, μόριο του φανταστικού σου 
συνόλου. ’Άλλωστε δλ’ αύτά δέ μέ συγκινοϋν μήτε μ’ ένδια- 
φέρουν. Εΐναι σά νά νοιαζόμουν αίφνης άπό ποΰ ήρθα καί ποΰ 
πάω... Κι άφοΰ φέρνεις έτσι τήν κουβέντα, δέ μοΰ λές πώς φτιά- 
χθηκες, τοΰ λόγου σου;

Η αιθέρια μορφή. Μιά πού ’μαι έργο σου, άρχίζω καί τε
λειώνω σέ σένα. Δέν έχω σοΰ είπα, δίκιά μου ξεχωριστήν ύπό- 
σταση, μήτε ξέρω άπό ποΰ παίρνεις τά λόγια ή τόν πηλό σου.

’Εγώ. ’Άφησέ τα αύτά. Γιατί λοιπόν δπως σέ βλέπω τώρα 
σέ κάλεσα καί θέλησα νά σταθής; Κάτι είσαι, άπό κάπου έρ
χεσαι· κάτι πρέπει νά μοιάζης...

Η αιθέρια μορφή. Έγώ; τ’ άϋλο φάντασμά σου; Μέ κυτ- 
τάς σέ μάτια πού δέν έχω καί ποΰ βρίσκονται στό νοΰ σου: 
’κείνα άσφαλώς θά μοιάζουν δτι θέλεις. Σοΰ μιλώ μέ χείλια 
πού δέν έχω καί πού κινοΰνται μονάχα στό μυαλό σου. Μέ 
βλέπεις τάχα ολάκερη σά μιά φωτεινή άχτίνα στή γωνιά έδώ 
τοΰ δωματίου. Μιά φωτεινή άχτίνα ήλιου όπου χορεύουν μύ- 
ριες - μύριες χιλιάδες ζούζουλα τής σκόνης....

Εγώ>. ’Έστω. Είτε πνεΰμα, είτε λόγος, φαντασία, σκέψη, 
σκιά, σένα άγαπώ ιδανικό πλάσμα. 'Υπάρχεις γιατί είσαι δια
φορετικό άπό κάθε άλλο. Είναι δυνατό νά τό άρνηθής;

'Η αιθέρια μορφή. Μά συμφωνώ άπόλυτα. Μ’ έφτιαξες καθ’ 
ομοίωση κι εικόνα σου. Αγαπάς σέ μένα δτι άγαπάς σέ σένα. 
Οί διάφορες ονομασίες μου, αύτά πού δλα μαζί καταλήγεις 
νά τά θωρής «.ιδανικά σου», λέξη καί τούτη δίχως περιεχόμενο ά
σφαλώς, τίποτε άλλο δέν παριστάνουν παρά υπεκφυγές: μετα
ξένιες πολύχρωμες κορδέλλες, πλούσια ύφαντά, στολίδια πού 
καλύπτουν άλλες σου μορφές... Τά μάτια πού μοΰ δίνεις, τά 
χείλια πού μοΰ χάρισες, οί όμορφες έπικλήσεις, τό γλυκύτατο 
σου όνειρο, τό αιθέριο σχήμα τής φωτεινής μου άχτίνας κι ή 
σκέψη πού μέ δημιούργησε καί μέ ξεχώρισε, δλ’ αύτά τέλος 
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πάντων εΐναι περιορισμένα σέ μιά μονάχα πενιχρή σου εικόνα, 
Έγώ. Πενιχρή μου εικόνα ;! 1 Αιθέρια μορφή 1.......ΑΙΘΕΡΙΑ

ΜΟΡΦΗ! ΑΙΘΕΡΙΑ ΜΟΡΦΗΗΗ !! !....
( Σέ tovto to σημείο κάτι παράδοξα φανταστικό συμβαίνει 

στήν περιοχή τής φωτεινής αχτίνας. Κεϊ ακριβώς όπου υποιίτ ε· 
tai πώς έπρεπε νά βρίσκεται ή «αιθέρια μορφή», παίρνει θέση 
μια πολύ συμπαθητική, πολύ χαριτωμένη κοπελλα: ξανθιά, μελά· 
χροινή. Λιγνή ή γιομάτη, όπως θά θελε ο καθένας να την φαν- 
ταστιί. Ή κοπέλλα, ατάραχη μειδιά μέ τρόπο, παίρνει κοντά της 
ένα κάθισμα καί κάθεται μέ νωχέλεια, σταυρώνοντας, τις κνήμες. 
Στήν τελευταία τούτη κίνηση, καθώς άνασηκώνεται ώς το γόνυ ή 
φούστα, φαίνεται, λίγο πιο πάνω, το ρόδινο, λείο δέρμα. Φυσι
κά, έδώ, μιά πού εξαφανίστηκε κι ή αιθέρια μορφή, τελειώνει ό 
διάλογος).

ΑΛΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡ. ΡΑΛΛΗ «’Εξομολογήσεις»— Ποιήματα.

Ή έκφραση και τό χύσιμο σέ μορφή τής έσωτερικής αγωνίας εΐναι 
ή μαγική δικλείδα, πού λεφτερώνει τήν ψυχή μας άπ τόν οδυνηρό σάλο 
καί μάς άφήνει τό καταστάλασμα τής θεός γαλήνης. Άν ή έκφραση 
τούτη καί ή μορφή, πού πήρε ό καπνός τής φλόγας μας, εΐναι καλλιτεχ
νική, τότε εύλογημένη ή άγωνία, τροφή καί χυμός τής τέχνης:

«χαρά σας λεμονιές πού ανθίζετε
καί φαίνεται τό πάθος τής καρδιάς σας!» (Μορφή).

Τέτοια ή ποίησης τής κ. Ράλλη άνθισμα καί κάρπισμα μιας έσω
τερικής οδύνης, χρώματα πού λάμπουν γιά «ν’ άπαλύνουν στιφών χυ
μών γεύση πικρότατη». Στό βάθος τών άνθών καί τών χρωμάτων δια
κρίνει κανείς μιάν υπαρέη δέσμια σ’ έναν άσφυχτικό κλοιό, πού μάταια 
σκούζει καί πασχίζει νά λυτρωθή. 'Ένας πεσσιμισμός, πού βγαίνει θαρ
ρείς άπό πραγματικό ζήσιμο διαποτίζει τήν ποίηση τούτη καί τή θρέ
φει, πού ύψώνεται ώς τήν έπίκληση του θανάτου. Μιά πίκρα άπό μιά 
μοιραία διάψευση κάποιου μαγικού ονείρου, πού τόζησε προκαταβολικά 
ή ύπαρξη τούτη μέ τήν προσδοκία καί τή φαντασία, πού χρωματίζει τ’ 
άγνωστο καί τό ποθητό, μά ξεκινώντας νά φτάση «τά μυστικά πού 
έκρυβε πίσω τό βουνό» (Ταξίδι), δοκιμάζει τήν άπογοήτεψη, πού φέρνει 
τό χεροπιαστό άγγισμα του ονείρου μεταβάλλοντας σέ σκόνη καί άνία 
τή γοητευτική φαντασμαγορία του. 'Η άλλοφροσύνη τού πόνου καί τής 
συντριβής στήν αίσθηση τής σκοτινής έρημιάς, πού κυκλώνει τόν άν. 
θρωπο, δταν σέρνει μάταια βήματα χωρίς τό έμψυχωτικό φώς του ιδα
νικού. Καί ξαναγυρίζει ή άγωνία αύτή πολλές φορές μέσα στήν ποίηση 
τής κ. Ράλλη σά νότα βασική, σάν άστείρευτη πηγή, σέ διαφορετικές έκ· 
φράσεις:

‘ Πώς έπήγαμε γιαλό—γιαλό 
έμεϊς, πού στοχαστήκαμε τά μάκρη 
και σβήσαμε στής θάλασσας τήν άκρη 
τόν ιερό τής πίστης μας δαυλό.» (Μέ βάρκα).

Εΐναι μοιραία συνέπεια τής ήττας καί τής άπογοήτευσης. 'Ο πέν
θιμος καί οίκτρός γυρισμός άπό τό Δονκιχωτικό καί μεγαλήγορο ξεκί
νημα τής νιότης:

«Έγύρισες ανήμπορη, χλωμή 
εσύ πού κάποια μέρα είχες κινήσει 
μέ συνοδεία πλήρη καί μ’ ακμή 
καί τιόρα σ’ έχουν δλα παρατήσει...» (Ήττα).

Υίαί τό ψυχικό τούτό περιεχόμενο παίρνει δλες τις άποχρώσειξ καί 
διακυμάνσεις· άνεβοκατεβαίνει δλη τή σκάλα του τραγικού, πού έχει ή 
ζωή, άπό τή θριαμβική έξόρμηση, στήν άπογοήτευση, στήν όδύνη, κ’ ύστε
ρα στή λαχτάρα του λυτρωμου, στον όραματισμό τού φωτός :

Τή φτωχική μας κάμαρα τήν άδεια
φαιδρύνετε μέ φώς καί μόνο φώς !... (Πολυέλαιος)

Τέτοιο ανθρώπινο βάθος ύπάρχει στήν ποίηση τής κ. Ράλλη.
Τεχνικά στήν ποίηση τούτη κυριαρχεί μιά εύγένεια, κάτι σά λυ

γμός, πού πάει νά ξεσπάση σέ χείμαρρο, μά πού τόν συγκρατεΐ άπ τό ξέ
σπασμα μιά ήρωϊκή άξιοπρέπεια καί γαλήνη, μιά άριστοκρατική αύτοκυ- 
ριαρχία, χωρίς δμως καί νά τόν πνίγη κρατώντας τον στό συγκλόνισμα 
κείνο τό βουβό μά πιο έκφραστικό στήν άγωνιώδη του έμμονή άπ δλα 
τά φλύαρα δάκρυα. ’Έτσι παραστατικά θά μπορούσε κανείς νά χαρά- 
κτηρίση τό κλασσικό μέτρο, πού κυριαρχεί στήν πο ηση τούτη, πού μι. 
λάει μ’ δλα ταυτα δυνατά χωρίς κραυγές καί θεατρινισμούς.

Πρέπει άκόμα νά τονιστή ή προσωπική γραμμή, τό ιδιαίτερο ύφος 
κάπου-κάπου ύποπτεύεσαι, πώς άκούς κάποιους γνώριμους άντίλαλους’ 
ίσως κάτι τό μακρινά καβαφικό σέ κάποιες άπλές καί σύντομες προ3ο’ 
λές γεμάτες νόημα, μά γρήγορα έξατμίζεται ή έντύ ίωση αύτή ή φευγα
λέα. Δώ κ’ έκεϊ συναντάς στίχους, πού δέν κατώρθωσαν νά ύψωθούν 
πάνω άπ τό συνειθισμένο, σάμπως ή ποιήτρια νά θυσιάζη τήν πρωτοτυ. 
πία στήν ειλικρίνεια καί τήν απλότητα. Άλλά τό σύνολο στέκεται σέ 
μιά θαυμαστή καί όλότελα ιδιότυπη σύνθεση άπλότητας καί περίτεχνου, 
καί τούτο εΐναι ή προσωπική πρωτοτυπία του, πού ικανοποιεί καί τήν- 
άπαιτητικώτερη προσδοκία. ’Αρκετά μάλιστα ποιήματα σέ σταματούν κα 
σέ θέλγουν μέ τήν άρτιότητά τους. (Άγρύπνια, Μέ βάρκα, Ήττα, Άνα 
χώρηση, Πολυέλαιος, Νανούρισμα σέ άγέννητο παιδί, Πορεία, Μακρυά’ 
'Όλα ήσαν λιγώτερα κ. ά.).

Γ. ΘΕΜΕΑΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΤΑΡΣΟΥΛΗ «Κάστρα καί Πολιτείες τού Μόριά» ’Αθήνα 1934

Στά «Κάστρα καί Πολιτείες του Μόριά» δέν εΐναι ή τάξη καί ή μέ
θοδος τής έργασίαςπού πρέπει ν’ άναζητηθεΐ γιά νά έκτιμηθεϊ τό έργο. Εΐναι 
ή άγάπη πρός «τή φύση καί τή ζωή, τήν Ιστορία καί τήν παράδοση» τής 
κάθε πολιτείας, του κάθε κάστρου, πού διακοσμεί τό τμήμα αύτό τής έλ" 
ληνικής γής. Καί μαζύ μέ τήν άγάπη πού μάς μεταδίδει, καθώς περιγρά
φει τις έντυπώσεις της, ύστερ’ άπό ένα ταξεΐδι στή Μονεμβασία, στά Κύ
θηρα, στή Σπάρτη, στό Μυστρά, στή Μάνη, στήν Καλαμάτα, στήν Ίθώ- 
μη, στή Μεσσήνη, στήν Κορώνη, στή Μεθώνη, στήν Πΰλο, μάς κάνει νά 
ονειροπολήσουμε καί νά φαντασθοΰμε, μέσ’ άπό τούς θρύλους, τόν κό
σμο τής άρχαιότητας, μεσ’ άπό τά ιστορικά δεδομένα, τούς σκληρούς 
άγώνες στά χρόνια τής σκλαβιάς. Οί στίχοι τών δημοτικών τραγουδιών 
πού παραθέτει στή σειρά τής διήγησης, μάς μιλούν γιά τά έθιμα του τό
που. Οί ζωηρές περιγραφές μάς φανερώνουν μιά φύση πλούσια. Τά άφθο
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να σχέδια τής ιδίας—πάνω άπό 210—πού δσο κι αν άνήκει στούς ειδικούς 
νά έκτιμήσουν τήν άξια τους μάς συγκινοΰν μέ τή σταθερή γραμμή και 
τή ζωηρή τους έκφραση—σχέδια άπό κάστρα καί πύργους, άπό εκκλη*  
σίες καί μοναστήρια, άπό πολιτείες καί τοπία, άπό δρόμους καί ερείπια» 
άπό τύπους γραφικούς καί έσωτερικά έκκλησιών μέ κοσμήματα καί ει
κόνες, άποτελουν μιά καλλιτεχνική κληρονομιά, πολύτιμη, ιερή, πού 
προσφέρεται, στό ’Έθνος καί στό χρόνο άπό τήν ’ίδια πάλι άγάπη τής 
καλλιτέχνιδας. Στις σελίδες αύτές μέ τό άπέριττο λογοτεχνικό ύφος καί 
τή θερμή λυρική διάθεση καί πνοή, κυριαρχεί μιά πανθεϊστική έποπτεία. 
Τό μάτι κι ό νους τής κ. A. Τ. καθώς ταξειδεύει, καί παρατηρεί, καί 
σημειώνει, νιώθεις πώς βρίσκονται σέ μιά διαρκή ένταση. Ίλιγγιά μέ τό 
ύψος του Μαλέα. θέλγεται μέ τή φύση, δίνει μέ τις περιγραφές της, 
δπως θά έδινε μέ τό χρωστήρα της, τό χαρακτήρα καί τόν τόνο τής 
στιγμής τής ήμέρας. Πολιτείες πού τις άντικρύζει μέ τό ρόδισμα τής αύ· 
γής, τόπους πού τούς έπισκέπτεται μέ τό λιοπύρι του μεσημεριού, κι 
άλλους στις ώρες του δειλινού. Πότε παρουσιάζεται νοσταλγική άμα· 
δρυάδα καί χάνεται μέσα στούς κόσμους τών παραμυθιών καί πότε 
στρέφει πίσω στά Ιστορικά χρόνια, άναφέρει λεπτομέρειες, φτάνει σέ 
μυθολογικές εποχές καί θυμάται όνόματα καί θεοκριτικά ειδύλλια καί 
σκηνές μέ τούς Παυσανίες, μέ τούς ’Απόλλωνες, μέ τούς Άμύλκες καί 
τούς Υάκινθους. Τή συγκινουν οί εκκλησίες οί τοιχογραφίες, οί άγιο- 
γραφίες, καί τις περιγράφει μέ άληθινό ζωγραφικό αίσθημα· κρίνει τις 
εικόνες τους τις διακοσμήσεις, σταματάει και προσέχει δ,τι έχει καλλι. 

’τεχνική άξια, τά τέμπλα, τά επιστύλια τά πολυσταύρια, έναν ολόκληρο 
θησαυρό άπό συνθέσεις. Μαζί μέ τήν ώριμότητα του τάλαντου καί τήν 
πλούσια ιδιοσυγκρασία τής συγγραφέως, ή σημαντική βιβλιογραφία 
έδωσε δλη τήν εύχέρεια στήν κ. A. Τ. νά κινηθεί μέ άνεση στή σύνθεση 
καί μετάπλαση ενός διάχυτου λαογραφικου, καλλιτεχνικού καί ιστορι
κού υλικού γιά νά προσφέρει στόν τόπο μας ένα έργο μοναδικό πού έπι. 
βάλλεται σάν πράξη εθνική. Στις 246 σελίδες του σέ μεγάλο σχήμα καί 
σέ έκδοση πολυτελή, ό άναγνώστης δέ χάνει ούτε στιγμή τή συγκίνηση 
καί τό ένδιαφέρον.

Γ. Δ.

ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ. «Σημειώματα» θεσ)νίκη.

Στόν τόμον αύτόν εΐναι συγκεντρωμένα μερικά άπό τά πιά εύτυ*  
χΐσμένα χρονογραφήματα πού δημοσιεύθηκαν στο «Φώς», καί πού φανε
ρώνουν τόν άνθρωπο μέ τή μεστωμένη έσωτερική πείρα καί τήν καλλι
εργημένη σκέψη. Τό χρονογράφημα δσο κι’ άν ύστερεΐ σέ δημιουργική 
λογοτεχνική άξια, φέρνει μέσα του θετικές προϋποθέσεις του γρα
πτού λόγου πού, δταν εύτυχουν στήν πέννα του συγγραφέα, χαρίζουν 
έξοχες σελίδες καί πλάθουν μύθους προορισμένους νά γνωρίσουν τή 
διάδοση, νά μεταβληθοϋν σέ θρύλο. Καί ή άνωνυμία του θρύλου δίνει 
άξια στήν έμπνευση καί στήν τέτοια δημιουργία. Ό κ. Π. Φ.—τό βλέπου
με κΓ δσοι μ’ εύχαρίστηση κ’ ένδιαφέρον παρακολουθούμε τή στήλη του — 

^ϊτοφεύγει τήν κάποιαν άληΟ-οφάνεια πού παρουσιάζει η σχηματοποιημένη 
στιγμή μέ τό διάλογο ή μέ τήν δποια δράση. Ή λεπτή χάρη, ή έλα- 
φρή ειρωνεία, ό συναισθηματικός κυματισμός τής άνετης φράσης, ό 
μυστικός ήδονισμός τής στιγμιαίας διάθεσης, ό πειστικός ορθολογισμός 
ή περιγραφική δύναμη, εΐναι χαρίσματα πού δέν άπαντοΰμε συχνά. Τόν 
κ. Φ. τόν άπασχολεΐ λιγώτερο ή συνθετική διάθεση γιατί, εΐν'ένας νους 
ερευνητικός, διεισδυτικός, στοχαστικός, πού θέλει νά επενδύει τήν πνευ
ματικότητα μέ τήν καλλιλογία. ‘Η φιλοσοφία του δέν είναι έκτυπη· δια
φαίνεται κάτω άπό τις γραμμές. Καί άν καταφεύγει κάποτε στό συμβα
τικό διάλογο, ή βαθύτερή του πρόθεση εΐναι νά έξωτερικεύσει τό «έγώ» 
του, νά παρακολουθήσει μερικές ψυχικές κινήσεις τής στιγμής. Τό ύφος 
του εΐναι έντελώς προσωπικό. Καί σ’ αύτό, μου φαίνεται, θά έπρεπε ν’ 
άναγνωρίσουμε τήν ιδιαίτερη άξια τών «Σημειωμάτων» του. Τό είδος 
αύτό πού βέβαια εύδοκίμησε καί στή Θεσσαλονίκη, ό κ. Π.Φ. τό άνηγαγε 
σέ περιωπή λογοτεχνικώταιων σελίδων.

Γ. Δ.

ΙΡΣΙΜ— «Τά Χριστούγεννα τοΰ αλήτη»—Διηγήματα Θεσ)νίκη 1934

Δέν έχω τήν τιμή νά γνωρίζω τήν κ. Ίρσίμ, καί φυσικά, ούτε καί 
τήν άδεια ν’ άποκαλύψω τό πραγματικό της όνομα. Ξαίρω δμως πώς 
πέρασε μέ πολλή τιμή άπό τις σελίδες τής «Νέας Εστίας», δπου δημο
σίευσε τά περισσότερα διηγήματα του μικρού αύτοϋ τόμου, καθώς —άν 
δέν κάνω λάθος—κι άλλην έργασία της. Στά «Χριστούγεννα τού άλήτη» 
ή κ. Ίρσίμ έδωσε σύνθεση καί μορφή σέ ώρισμένες ψυχικές καί συναι
σθηματικές κινήσεις ενός άνώνυμου κι άπίθανου τύπου. Του άλήτη, πού 
περνάει τις νύχτες στρώνοντας κομμάτια έφημερίδας πάνω στή μαρμά
ρινη πλάκα τού χαλασμένου λουτρού. Διαβάζει προτεστάντικα εύαγγέ- 
λια καί προσεύχεται, ριγεί, κ’ ή φαντασία του παίζει μέ τά στοιχιά τού 
λουτρού· άφήνει τή σκέψη του νά μετεωρισθεΐ στό χάος τού όνειρικού 
κόσμου. Στό διήγημα αύτό συναντούμε φράσεις μέ ποιητική άπόχρωση, 
«’Ένιωθε άδειο τό εΐναι του. Σά νά μήν εΐχε ζήσει ώς τώρα πουθενά. 
Σά νά βρέθηκε έτσι μόνος του. Τά ϊδια δπως τό φυλλαράκι πού δέν 
ξέρεις πούθε έπεσε, πού τό συνεπαίρνει ό άνεμος. Κι’ άφού τό γυρίσει 
τό γυρίσει, τό ρίχνει τέλος μαλακά, άπαλά σέ κάποια λακούβα, κάπου 
σέ κάποια γωνίτσα. Καί μόλις τό φυλλαράκι ήσυχάσει—μαύρη ήσυχία— 
άπό τή φουρτούνα, ρίχνονται πάνω του ένα σωρό έντομα νά τό φάνε. 
Τό τρυπούν δπως τρυπούσε ή πλάκα τά κόκκαλά του, τό ζώνουν οί 
άράχνες, ώς πού στό τέλος ή σκούπα τού καθαριστή τό στέλνει στήν 
αιώνια μεταβολή», θά προτιμούσαμε νά προεκτείνονταν αύτή ή ποιητική 
μετουσίουση τού μύθου για^ί καί κάποια χάρη άναγνωρίζουμε στήν έκ
φραση, καί τή ζωηρότητα τής περιγραφής, καί τή σύνθεση πού δίνε1 
στό άφηρημένο καί τό άγνωστο. Μά ή κ. Ίρσίμ—γιά ν’ άποδείξει μή
πως;—καταφεύγει στή σύμβαση, πιστεύοντας πώς δίνει έτσι άληθοφάνεια 
στό μύθο της. Ομολογούμε πώς τό τέλος δέ μάς συγκινεΐ. Μόλα ταυτα 
τό πρώτο διήγημα αύτής τής σειράς διαφέρει τόσο στή συναισθηματική 
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Του ύφή δσο και στήν πνευματικότητα καί τήν τεχνική —ώς ένα σημείο— 
άπό τά λοιπά διηγήματα. 'Η καλλιτεχνική της συγκίνηση στρέφεται 
περισσότερο πρός τό ρεαλισμό πού εϊναι καί πιό έκδηλος στά διηγήματα 
της «οί ζυμωτές», «λιποτάχτες», ό «εχθρός*,  «τό τυπικό» κ.τ.λ. Φτάνει ά
μεσα στή ζωή, κατακτά τούς τύπους πού διαλέγει, ζή τή ζωή τους, τό 
δράμα τους. Τί ζωντάνεια, πόσην άλήθεια έχει τό διήγημά της «ό Γιάν
νης ό Πιστρής πού άπό τό παράθυρο του στρατώνα τού Σουλτάν Σελήμ 
άντικρύζει τό γερμανικό καράβι «Μίνα Χόρν»· έβαλε στό νου του νά γί
νει τιμονιέρης. Καί τό πέτυχε*  άδιάφορο άν έστω καί γιά τόσο χρονικό 
διάστημα διαδρομής του καραβιού, δσο χρειάσθηκε γιά νά κινδυνεύει νά 
τό φουντάρει, άν δέν έσπευδαν οί άλλοι.. 'Η διήγηση, ομαλή, κρατάει ζω
ηρό τό ενδιαφέρον. Περιγραφές άξιόλογες. «Κι δπως ήτανε γαλήνη έμοια
ζε (ή θάλασσα) σά χωράφι πού τό οργώνει άτσαλένιο μηχανικό νυ. ’Όγ
κοι νερού άσπροι, καί χρυσοί άπλωνότανε δεξιά κΓ άριστερά. ’Ανοίγανε 
δσο προχωρούσε τό καράβι, άφήνοντας ένα σιγανόν ήχο. Τόν ήχο τού 
βιαστικού νερού πού κυλά στό μύλο. ’Έλεγε πώς τό βαπόρι έτρεχε νά 
πιάσει τούς όγκους τής θάλασσας πού βγαίνανε μέσ' άπό τά στήθεια 
της». Ζημιώνει δμως τήν ύπόσταση τοΰ τύπου, ή έπέμβασις τής γνώσης 
καί ή άτοπος φιλοσοφία «Καλύτερα νάναι κανείς ισχυρότερος τού φυσι
κού εαυτού του κ.τ.λ. «Τό ένστικτο τής άμυνας κατά τού θανάτου εϊναι δυ- 
νατώτερο άπό κάθε μεταθανάτιο ραχάτι». Φοβούμαι πώς περνούν άπαρα. 
τήρητες άπό τή συγγραφέα άτέλειες άνάλογες.

Γ. Δ.
Τ. ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ : «’Απαγγελία καί Τέχνη».

Ό κ. Μουζενίδης εϊναι καθηγητής τής δραματικής σχολής τού «Ε
θνικού Ωδείου» τής πόλης μας. Οί μαθηταί του πρέπει να εϊναι εύτυ- 
χεΐς, διότι, δταν βασική προϋπόθεση γιά τήν επιτυχία ενός έργου λογα
ριάζεται ή άφοσίωση σ’ αύτό, αύτή ή προϋπόθεση εϊναι εντελώς εξα
σφαλισμένη στό πρόσωπο τού κ. Μουζενίδη, πού εϊναι όλότελα δομένος 
στό έργο του, πού εϊναι ένας άκούραστος εργάτης τής τέχνης του. Είχα 
τήν εύκαιρία νά τόν παρακολουθήσω σέ συζητήσεις δσο καί σέ διαλέ
ξεις του καί ν’ άντιληφθώ πόσο διψά γιά κάτι πάντα καλύτερο στά ζη
τήματα πού τόν άπασχολούν.

‘Η «’Απαγγελία καί Τέχνη», τό βιβλίο πού έβγαλε τελευταία εϊνε 
μιά άκόμα άπόδειξη γιά τόν πόθο του νά ζωντανέψη μπροστά στό εύρύ- 
τερο κοινό τις φροντίδες του γιά δ,τι εϊναι καλύτερο στήν περιοχή τής 
τέχνης καί είδικώτερα τής άπαγγελίας.

Ό συγγραφέας μιλάει σ’ αύτό, έπειτ’ άπό μιά σύντομη ιστορική 
έπισκόπηση, γιά τις προϋποθέσεις στήν τέχνη τής άπαγγελίας. Τέτοιες ό 
κ. Μ. βρίσκει τό ρυθμικό λόγο, τήν κατανόηση, τό αίσθημα, τήν καθαρή 
άρθρωση καί τή μιμική έκφραση. ’Έπειτα κάνει τή διάκριση άνάμεσα στήν 
άπλή καί τή δραματική άπαγγελία. Καί τέλος μιλάει γιά τή διδασκαλία 
τής άπαγγελίας.

Ήμπορώ νά πώ γενικά πώς μ’ άρέσει ή γενική του άντίληψη, δτι ή 
άπαγγελία δέ μιμείται τή φυσική εκφώνηση, άλλά τή διορθώνει, τήν έκ- 

πολιτίζει νά πούμε ή τής δίνει κάποιο καλλιτεχνικό νόημα, τή «στρογγυ
λεύει», δπως γράφει ό κ. Μουζενίδης.

Δέν εΐμαι δμως ετοιμασμένος νά συζητήσω καί, πολύ περισσότερο, 
νά διατυπώσω επιφυλάξεις, άν τυχόν μπορούσε νά ύπάρξη καμμιά, γιά 
τή λεπτομέρεια στή διαχείριση τού θέματός του. Τό μόνο πού θέλω νά 
πώ εϊναι, δτι θά εύχόμουν νά μπούν σέ μιά εύρύτερη συζήτηση τά ζητή 
ματα, πού θίγει στό βιβλίο του, ν’ άπλωθουν σέ εύρύτερο χώρο δσα τόσο 
στενόχωρα, σέ 30 σελίδες διεξέρχεται ό φίλος μελετητής. Ό πρώτος πού 
θά χαιρόταν άπ’ αύτή τή συζήτηση θά ήμουν εγώ, γιατί θά μού δινόταν 
άφορμή νά σκεφθώ άπάνω σέ μερικά πράματα πού τώρα σχεδόν άπλώς 
τά διαισθάνομαι

Π. ΣΠΑΝΔ,

ΣΧΟΛΙΑ

Στό «’Ελεύθερο Βήμα» τής 27-12-34 ό κ. Μ. Ρόδάς γράφοντας γιά τήν 
πνευματική Θεσσαλονίκη μέ αληθινό ενδιαφέρον έκανε πολλές σωστές παρα
τηρήσεις καί συστάσεις Στό ϊδιο άρθρο του μίλησε μέ πολλή αγάπη καί γιά 
τις «Μακεδονικές Ημέρες» καί γι’ αύτό δέν έχουμε παρά νά τόν ευχαριστή
σουμε. Έκεΐνο δμως πού μάς παραξένεψε κάπως εϊναι ή σύσταση αύτή τοΰ 
κ. Ρόδά, δτι τό περιοδικό πρέπει νά άνταποκρίνεται περισσότερο στον τί
τλο του, δηλαδή «νά άποκτήση τήν μακεδονική του φυσιογνωμία μέ ιστορι
κά καί λαογραφικά στοιχεία πού άφύ*ονοΰν  καί εϊναι άγνωστα σέ εύρύτερο 
κύκλο». Πολύ σωστό και απαραίτητο αύτό γιά ένα περιοδικό πού 0·ά είχε 
ώς τίτλο: Λαογραφικό καί ιστορικό αρχείο τής Μακεδονίας καί σκοπός του 
ΰ-ά ήταν νά συλλέξει δλο τό σκόρπιο υλικό τό σχετικό μέ τήν ιστορία καί τή 
λαογραφία ιού τόπου. Μά γιά ένα περιοδικό καθαρά λογοτεχνι
κό δπως ο ί «Μ ακεδονικές Ημέρες» πού δέν έχει 
τήν πρόθεση νά εϊναι αποκλειστικά περιοδικό 
μακεδονικό, άλλά ελληνικό, άφοΰ υπάρχει ελληνική λογο
τεχνία μονάχα, κι’ δχι Μακεδονική, Πελοποννησιακή κ.λ.π. καί στό όποιο 
συνεργάστηκαν καί ί>ά συνεργαστούν λογοτέχνες * Αθηναίοι κι’ άπό άλλα μέ
ρη τής χώρας μας νομίζουμε δτι δέν στέκει ένας τέτοιος προορισμός πού 
τοΰ δίνει ό κ. Ρόδάς. Τό όνομά του θέλομε νά υποδηλώνει τόν τόπο μονάχα 
δπου γίνεται ή προσπάθεια αύτή, ίσως έτσι κερδίσει στήν πνευματική ζωή 
πιότερους νέους Μακεδόνες, καί δχι τό περιεχόμενο. Στις λίγες σελίδες του 
ασφαλώς δέν έχει θέση ούτε ή λαογραφία ούτε ή ιστορία ώς ειδικές έπιστή- 
μες γιατί τότε τό περιοδικό θά παύσει πειά νά εϊναι λογοτεχνικό περιοδικό. 
Πιστεύουμε, ύστερα άπ’ αύτές τις εξηγήσεις δτι ό κ. Ρόδάς 0·ά θελήσει νά 
συμφωνήσει μαζί μας. Μακάρι ή σύσταση τοΰ κ. Ρ. νά βρει άπήχηση κυ
ρίως στούς πανεπιστημιακούς κύκλους καί σύντομα ν’ άποκτήσει καί ή Μα
κεδονία δπως άλλα μέρη τό Λαογραφικό καί ιστορικό άρχεϊο της στό όποιο 
θά φιλοξενηθούν δλες αύτές οί εργασίες τών ειδικών.
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Στό τεύχος τής 1ης ’Ιανουάριου 1935 τοΰ περιοδικού «Νέα Εστία» τό
σο οί «Μακεδονικές Ημέρες» δσο καί ολα τά βιβλία πού κυκλοφόρησαν στή 
Θεσσαλονίκη άποκαλοΰνται άπλούστατα μέ μιά λέξη έντυπα. ’Αφήνουμε 
νά σχολιάσουν τό πράγμα εκείνοι πού γνωρίζουν τή λογοτεχνική παραγωγή 
τής Θεσσαλονίκης, τά πρόσωπα καί γενικά όλη τήν κίνηση τήν πνευματική 
πού γίνεται τελευταία εδώ. Δέν καταλαβαίνομε γιατί τόση κακία. ’Αγωνιζό
μαστε νά δημιουργήσουμε στή Βόρειο Ελλάδα μιά πνευματική ζωή. Ή πρω
τεύουσα πρέπει μέ άλλο μάτι νά μάς δει.

Ό ποιητής κ. I. Παναγιωτόπουλος γράφοντας στον συμπληρωματικό 
τόμο «'Ελλάς» τής μεγάλης Έλλ. ’Εγκυκλοπαίδειας τό άρθρο γιά τή σύγ
χρονη λογοτεχνία ξέχασε ολωσδιόλου ότι υπάρχει κάποια πνευματική Θεσσα
λονίκη στήν Ελλάδα, δπου δυό χρόνια τώρα έκδίδεται ένα λογοτεχνικό περιο
δικό πού λέγεται «Μακεδονικές ’Ημέρες» καί δπου άκόμα κυκλοφόρησαν αρ
κετά βιβλία, άλλο ζήτημα άν τά θεωρεί έντυπα δπως ή «Νέα ’Εστία», πού 
εΐναι μάς φαίνεται γνωστά καί ίσως πολύ πιό γνωστά άπό κείνα πού αναφέ
ρει, στό λογοτεχνικό κόσμο τοΰ τόπου μας. Έτσι ενώ αναφέρει δλα τά λογο
τεχνικά περιοδικά παραλείπει τίς «Μακεδονικές Ημέρες» καί δλα τά βιβλία 
πού βγήκαν εδώ κ’ ενώ συνιστά γιά βοήθημα πρός μελέτην τής νέας ελλη
νικής λογοτεχνίας τό βιβλίο τοΰ κ. Σουμελίδου «Ή διδασκαλία τών νέων 
’Ελληνικών» παραλείπει τήν «Πεζογραφία τών νέων» τοΰ κ. Σπανδωνίδη πού 
είναι ασφαλώς τό μόνο έργο συνολικής κριτικής πάνω στή λογοτεχνική παρα
γωγή τής τελευταίας πενταετίας. "Ετσι πρέπει νά γράφεται ή ιστορία τών 
γραμμάτων στον τύπο μας..

Ό κ. "Αλκής Θρύλος στήν ανασκόπηση πού έκανε τοΰ λογοτεχνικού 
34 στό περιοδικό «Άθήναι» ύστερα άπό μιά σύγκριση τών ξένων μυθιστορη
μάτων πού κυκλοφόρησαν τήν τελευταία χρονιά μέ τά δικά μας, βρίσκει δτι 
τά δεύτερα εΐναι δλα σχεδόν βυθισμένα σ’ ένα νεφέλωμα, δτι άπ τούς έλλη- 
νες συγγραφείς λείπει ή δύναμη νά πλάσουν ανθρώπους ολοκληρωμένους, ή 
ικανότητα τής άνετης άφηγήσεως πού διεγείρει καί συγκροτεί τό ενδιαφέ
ρον. ΚαιΓ συνεχίζει. «Ή διαγραφή τών χαρακτήρων καί ή ψυχολογία παρα
μένουν άσαφεΐς καί κατά συνέπεια τά πρόσωπα δέν άποκτοΰν καμμιά άνα- 
γλυφικότητα, ή πλοκή τής ύποθέσεως άπ τήν όποια στό διήγημα καί τό μυ
θιστόρημα θά άναδυθεϊ τό νόημα τοΰ έργου εξελίσσεται μέ σύγχιση καί άστά- 
θεια καί συχνά χαλαρώνεται εντελώς άπό περιττόλογα μάκρη... "Υστερα άπ 
τίς σκέψεις αύτές εΐναι φανερό γιατί δέν άνέφερε καθόλου ο κ. "Αλκής Θρύ
λος τά διηγήματα τοΰ κ. Γιαννοπούλου «Κεφάλια στή σειρά». Κι’ δμως τό 
1934 κυκλοφόρησαν στή Γαλλία άξιόλογα μυθιστορήματα πού δέν εΐναι κα
θόλου γραμμένα σύμφωνα μέ δσα πιστεύει καί υποστηρίζει στό άρθρο του ό 
"Ελληνας κριτικός. Θά άναφέρουμε δυό μονάχα. Τό πρώτο εΐναι τό μυθιστό
ρημα τοΰ Robert Francis La chute de la maison de verre (II. Le bateau. 
Refuge) prix Femilia καί τό άλλο τό βιβλίο τής Monique. Saint - Helier «Bois 

mort» γιά τό όποιο μίλησε μέ τόσο ενθουσιασμό ό Edmond Jaloux.
Μέ τήν εύκαιρία αυτή δέ βρίσκουμε άσκοπο νά παραθέσουμε γιά τόν 

κ. "Αλκή Θρύλο'τίς παράκάτω σκέψεις τοΰ Georges Duhamel άπ τίς Re
marques sur les m emoires imaginaires: «L’action des ouvrages romanes- 
ques, Faction ou, pour mieux dire, la peripetie, voila ceque nous oublious 
tout de suite, a peine le livre ferme... .

Ne donnons pas trop d’impotance, dans le recit a Felement le 
plus fragile ou, tout au moins, le plus soluble. Ce qui nous demeure, de 
nos meilleures romanesques, c’est non pas une fable, une histoire, mais 
une douleur personnelle, un deuil, un desir, une tristesse indelebile, un 
besoin de revanche et de resurrection, comme d’une vie et parfois mieux 
que d’une vie. Ce qui nous reste pour toujours c’ est un visage torture 
d’esperance, deux mains blanches qui se tordent, un petit carre de lu 
miere sur le parquet d’ une chambre. Une odeur, un gout, moins peut- 
etre. Καλά πού βρέθηκε κ’ ένας Duhamel νά διαφωνεί μέ τόν κ. "Αλκή 
Θρύλο.

—Τό Σάββατο 16 του Φλεβάρη κλείνει ό κύκλος τών διαλέξεων 
του περιοδικού μας μέ τόν καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Δ. Εύαγγε- 
λίδη: θέμα τής ομιλίας «ή Ζωγραφική κατά τόν 19ον Αιώνα».

= Γήν Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στήν αίθουσα «Διονύσια» δόθηκε τό 
ρεσιτάλ άπαγγελίας του κ. Γιάννη Κοπανά, μέ εισηγητή τό συνάδελφο 
κ. Γιάννη Σιδέρη. Στό πρόγραμμα συνπρέαξαν ή κ. Μ. Μάκρη (τραγού
δι) ή ο. Κική Μάνου καί ό κ. -Αθ. Κοντός (πιάνο).

Κατά τό 1934 έκδόθησαν στή Θεσσαλονίκη τά εξής βιβλία: 
ΣΤ. ΞΕΦΛΟΥΔΑ «Εΰα», μυθιστόρημα.
Γ. ΔΕΛΙΟΥ «Οί άνθρωποι πού νοσταλγούν», μυθιστόρημα.
Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ «'Η πεζογραφία τών νέων» (1929-1933).
Γ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ «Έσθήρ», τραγωδία σέ στίχους.
ΑΡΚΑΔΙΟ .«Κρίσις», νουβέλλα.
ΑΑΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ «Κεφάλια στή σειρά», διηγήματα. 
Π. ΦΩΤΕΙΝΟΥ «Σημειώματα», συλλογή χρονογραφημάτων. 
1ΡΣΙΜ «Τά Χριστούγεννα τοΰ αλήτη», διηγήματα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» (Δεκαπενθήμερο περιοδικό μελέτης καί 

τέχνης—Λευκοσία, Κύπρος —.Βγαίνει άπό τόν περασμένο Σεπτέμβρη).
Ενδιαφέρουσα προσπάθεια πού δείχνει πώς ό ελληνισμός τής Κύ

πρου έχει άξιοπρόσεχτη πνευματική ζωή, μιά ζωή πού έχει καί τή δική 
της νότα. Πολύ καλή εύκαιρία γιά οσους θέλουν νά είσδύσουν καί στά 
μυστικά τής διαλεκτικής λογοτεχνίας τής Κύπρου. Έκεΐ κάτω ξέρουν νά 
χρησιμοποιούν όλες τίς χάρες τής εύλύγιστης κυπριακής διαλέκτου καί 
νά φτιάνουν ποιήματα πού άποπνέουν τήν όμορφιά, τήν άπλότητα, τή δρο
σιά του ελληνικού βουνού, καί τήν άπλή αύθορμησία τής ζωής του ελλη
νικού χωριού.
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’Άρτιο σέ έμφάνιση καί περιεχόμενο κυκλοφόρησε στήν ’Αθήνα τό 
1ο τεύχος του λογοτεχνικού περιοδικού «ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» μέ συνερ
γασία τών κ. κ. Κ. Παλαμά, Γ. Σεφέρη, Γ. θεοτοκά, θ. Π€τσάλη καί Στ. 
Ξεφλούδα καί μέ κριτικά σημειώματα του Δ)τοϋ του περιοδικού κ. Α. 
Κάραντώνη. Τό περιοδικό θά έχει άνοιχτές τις σελίδες του σέ δτι καλό 
καί άληθινό μπορούν νά προσφέρουν οί νεώτερες γενεές προς δλες τις 
κατευθύνσεις.

«ΒΙΒΛΙΑ» ’Έκδοση βιβλιοπωλείου Κάουφμαν.
«ΞΕΚΙΝΗΜΑ» Μηνιαίο περιοδικό τών νέων, ’Αθήνα.
«ΓΛΑΥΚΑ» Μηνιαία επιθεώρηση τών φίλων τής Ειρήνης, ’Αθήνα.
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» Φιλολογικό περιοδικό Λάρισσα.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ» Μηνιαίο περιοδικό, ’Αθήνα.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡ. ΡΑΛΛΗ «’Εξομολογήσεις (ποιήματα) έκδοση Κα

σταλίας. ’Αθήνα 1935.
Κας Μ. Ε. Μ. «Πονηριά-Ήλιθιότης» δοκίμιο) ’Αθήνα 1934.
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤ. ΝΕΝΕ «Λεύκωμα τής Βορείου Ελλάδος» θ)κη 1934.
ΤΑΚΗ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ «’/Απαγγελία καί Τέχνη» (δοκίμιο) Θεσσα

λονίκη 1935.
ΙΣΑΚ ΚΑΜΠΕΛΗ «Τρεις σταθμοί τής Εβραϊκής σκέψεως» (δοκί

μιο) θεσ)νίκη 1935.
ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΤΑΡΣΟΥΛΗ «Κάστρα καί Πολιτείες του Μόριά». 'Α

θήνα 1934.
» » «Ελένη Άλταμούρα» (βιογραφία) ’Α

θήνα 1934.
ΘΡΑΚΗ ΘΡΥΛΟΥ «Λόρια Λάντη (δράμα) ’Αλεξανδρούπολη 1934. 
ΝΙΚΟΥ Σ. ΒΡΑΧΙΜΗ «Eldorado*  (ποιήματα) ’Αθήνα 1934.
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΑΚΗ «Το χτικιό». ’Ηθογραφία. ’Αθήνα 1935.
ΙΡΣ1Μ «Τά Χριστούγεννα του ’Αλήτη» (Διηγήματα), θεσ)κη 1934.
I. Π. ΜΕΛΑ «Creedo». ’Αθήνα 1934.
ΠΑΝΑΓ. ΜΑΥΡΕΑ «Αύλητής» (ποιήματα) ’Αθήνα ί935.
Ν. θ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ «Εγκόλπιο άρχηγου ομάδας», Τά προβλήματα 

τής άγωγής άπό χριστιανικής άπόψεως, ’Αθήνα.
Ν. θ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ Εγκόλπιο Δοκίμου Έλπιδοφόρου (γιά παιδιά 

12-14 έτών), Άθήναι. (’Εκδόσεις σωματείου Όργάνωσις Έλ- 
πιδοφόρων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στό άρθρο Οί κυνικοί καί ή διατριβή στή σελίδα 11 
σειρά 9 νά διαβαστεί : Σύ όντας εύπορος δίνεις γενναιόδωρα τά πλούτη 
σου, εγώ θαρρετά δέχομαι τήν προσφορά σου χωρίς νά γίνωμαι μικρός...
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