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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
’Έτος Γ' Τεύχος 10 Νοέμβριος 1935

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

’Εσύ, έγώ, ό Φρίτς κ’ ή Πουπέ.
Τέσσαρες κρίκοι
στήν αλυσίδα τής ’Αγάπης.
Ευτυχισμένοι;
Δυστυχισμένοι;
’Ίσως τό πρώτο.
Μά καί τό δεύτερον ίσως.
Μάλλον δμως μαζί καί τά δυό.
Ναί, καί τά δυό.
Τής ’Αγάπης ή φύση εΐναι τέτοια.

’Έπειτα μείναμε τρεις.
’Εσύ, έγώ κι’ ό πιστός μας ό Φρίτς. 
Ή μικρή μας Πουπέ εΐχε φύγει 
έτσι καθώς ένα βράδυ μάς ήρθε, 
έτσι καθώς ένα βράδυ τή βρήκαμε 
πίσω άπ’ τήν πόρτα 
τοΰ μικρού μας σπιτιού.

(”Α! πώς έκαμνες κείνο τό βράδυ, 
σμίγοντας μέσα στό γκρίζο βελούδο 
τό ρόδινο τών παρειών Σου μετάξι: 
"Ομοια σάν ένα παιδί, 
πού τοΰ χαρίζουν μιά κούκλα.
Καί τήν είπες : Πουπέ).



Στό ίδιο έκεϊνο βελούδο, 
πουχε γίνει πιό γκρίζο βαθύ 
άπό τής Ειμαρμένης τόν ’ίσκιο, 
είχες στάξει 
μαζί μέ τά δάκρυα Σου 
καί μιά σταγόνα αίμα 
άπ’ τήν καρδιά Σου.

’Έτσι ή Πουπέ 
στό φτερωτό της ταξίδι 
πήρε μαζί της 
τή μιά φτερούγα 
τής ψυχής Σου.

Εΐχεν άνοίξει ή Όδός 
πρός τήν "Αγια Φυγή. 
Καί τής ψυχής Σου ή λαχτάρα 
πιό δυνατή 
άπ’ τής ’Αγάπης τόν κρίκο.
Φτεροκοπώντας μέτήν άλλη φτερούγα, 
άκολούθησες τήν Όδό τής Φυγής.

Είχαμε μείνει πιά δύο.
Έγώ κι’ ό πιστός μας ό Φρίτς. 
Μά ή 'Οδός πουχες πάρει 
ήταν σπαρμένη άπ’ άχνάρια αίμάτου 
τής δικής μου καρδιάς.
Καί πήρεν ό Φρίτς 
τό κατόπι πιστός 
τά κόκκινα άχνάρια.

Τώρα
περιδιαβάζω μονάχος,
μέ τής ’Αγάπης τόν κρίκο στό δάχτυλο, 
κατά μήκος αύτοΰ τοΰ ποταμού.
Περιδιαβάζω μονάχος, 
ζητώντας τό πρόσφορο πέρασμα.

Στήν άντιπέραν όχθη, 
σέ λειμώνα άναψύξεως, 
κάθεσαι έν ειρήνη 
καί περιμένεις περίλυπη.

(Στά γόνατά Σου ή Πουπέ ξαπλωμένη 
καί στό πλάι Σου ό Φρίτς, 
ό πιστός μας ό Φρίτς, 
δίχως σάν άλλοτε 
νά κουνεΐ τήν ούρά του). -

Τοΰ βλέμματός Σου τό πρόσταγμα 
στήν όλοκλήρωση μέ καλεΐ 
τής οικογένειας.

’Έξαλλος τρέχω 
κατά μήκος τοΰ ποταμού, 
ζητώντας τό πέρασμα. 
Κ’ Έσύ μ’ άτενίζεις περίλυπη.

Μπαίνω ώς τά γόνατα, 
στέκομαι, προχωρώ, 
πάλι τραβιέμαι.
Κ’ Έσύ μ’ άτενίζεις περίλυπη.

Διστάζω;
Φόβος λοιπόν μέ συνέχει;
Μ’ έχει άπολίπει 
τής "Ελξεως ή δύναμη; 
’Αποκάλυψη
στό περίλυπο κ’ έκπληκτο βλέμμα Σου.

Στήν άπόγνωσή μου φωνάζω: 
«Περίμενέ με !»
Κ’ Έσύ μ’ άτενίζεις περίλυπη. 
«Περίμενέ με I» 
Καί σκύβεις 
καί χαϊδεύεις περίλυπα
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τόν πιστό μας τό Φρίτς.

Καί βαστιέμαι ώς τά γόνατα 
στοΰ ποταμού τήν ίλύ, 
κ’ οί πικροί τών ματιών μου κρουνοί 
τό ποτάμι πληθαίνουν.

Συγγνώμη !

Πιστότερος ήταν 
άπό μένα ό Φρίτς.

Σεπτέμβριος 1935 Γ. θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

Στό φίλο μου Στ. ^.εφλούδα

Καζάφωτα, αργοκίνητα, αναμμένα πένθη 
φεύγουν τά πλοία κάθε βράδυ, 
μέ τών άνεμων και τών ζέφυρων το χάδι 
και μέ τιί μουσική

τών πικραμένων κατευόδιων μας. 
Φεύγουν άπ τό λιμάνι της Σαλονίκης 
κι απ' την Κορσική 
κι άπ’ τό λιμάνι 
πώχει πεθάνει
ιι αποδημία τών παρθένων νόστων μας.

"Ολα είναι μιά φυγή. ’Ακόμη 
καί τών αποδημιών μας ή φυλακή, 
οί λαοί τών ονείρων*  
κ’ οί δυσοσιιίε; τών ιιύοων, 
ολα κ’ ή ιιονσικη
τών βραδυνών έγκα: αλείφεων 
κ' ιι παιδική 
φρεσκοβρεμένη κόμη 
που βρήκε ατών ξανθών τριχών τό θρίαμβο

πού βρήκε μιά λευκή ! 
t

Τάχουν καί τά εισιτήριά των πολυτελή 
οί μοναχοί άπογοητευμένοι 
πού άνέβηκαν πρός τό κατάστρωμα.
Καθώς θά ξεκινήσουν 
τά πένθη τά κατάφωτα τών πλοίων, 
καθώς θά χαιρετήσουν 
μέ τίς αιχμές τών τριών σφυριγματιών, 
θά ξεκινήσουν
κ’ οί μοναχοί τής προκυμαίας οί καθισμένοι.

Κατάφωτα, αναμμένα πένθη 
φεύγουν τά πλοία.
Μέ τη φυγή τών στεναγμών 
καί μέ τών χωρισμών 
τά κρύα 
φεύγουν τά φωτισμένα πλοία 
τών λιηανιών, 
πού πέρνουν την ακινησία τών ρεμβασμών μας 
νά τήν προσφέρουν χαιρετίσματα 
στις χώρες πού θά θριάμβεφεν ό νόστος, 
ό νόστος τών μεγάλων αταξίδευτων 
καί τών μικρών ποιητών....

Ν. Δ. ΠΑΠΠΑΣ

ΨΥΧΗ

Μέσα στό φώς χιονάτη σπίθα 
νά πάλλεσαι, νά σοΰ κολπώνη τό πανί 
ή δίνη τής σιωπής, έξω άπό κύκλους, 
έξω άπ’ ορίζοντες καί κάβους !...

Μάτια ν’ άνοίγης 
κι’ δλο μάτια 
σέ άπειρα κάτοπτρα, 
σέ μύρια κύματα καί φέγγη,
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πού σπάζει τό άντιφέγγισμά 
τής μυστικής Αύλής!...

Μές στή σπηλιά τής σάρκας, πού οί ταπνοί 
τοΰ αίμάτου έπύκνωναν, θολή, 
ήλιου σβυσμένου άναλαμπή, 
σά μές σέ νύχτα βυθισμένη ήχώ, 
τής μνήμης σου ή άχτϊδα άγωνιοΰσε, 
θαΰμα τοΰ κόσμου, πού γυμνό χορεύεις, 
ώς έλαμπες κ’ έλάλεις 
τή μέρα τήν πρωτανθισμένη !

— Ποιος ξεδιπλώνει 
τ’ άστροκέντητο ριπίδι!... 
Ποΰθε τό άσμα άσμάτων 
μέσα στήν πύρινη 
σιγή τών "Ηλιων !... 

* * *
— Γή, πού σκιρτάς καί λαχανιάζεις 
στοΰ άσωτου κύκλου τό άνηφόρι 
σέ μΰρα μέσα κα'ι σέ μπάλσαμα 
κατ’ άπ’ τών άστρων τ’ άνθισμένα κλώνια, 
πρός σέ ή φωνή μου, 
πρός σέ ή λαχτάρα μου τεντώνει 
χέρια θερμά καί χέρια άσώματα... 
τό λάλο άνάβρυσμα ώς άκούω 
τό άθάνατο τραγούδι, πού άνεβαίνει 
άπό τήν πέτρα .ίσαμε τ’ άστρο 1...

Κι άς ήτανε πάλι τό χάσμα 
τό μέγα τοΰ θανάτου νά πηδήσω... 
Τό πορφυρό νά ξανανιώσω ράντισμα 
μέσ’ άπ’ τή φλέβα τοΰ εΐναι μου... 
ή γύμνια μου ή ροδόχρωμη 
νά ιτάλλη 
στή χλόη άπάνω...
νά χορεύη
άνάμεσα στά δέντρα καί στά ζώα...

Τόν άέρα κα'ι τόν ήλιο ν’ άγκαλιάζη 
άπ’ άέρα κι’ άπό ήλιο μεθυσμένη!.. 
Κι άς ήτανε πάλι τό χάσμα 
τό μέγα τοΰ θανάτου νά πηδήσω 
κι άς ήμουν σκουληκάκι, άς ήμουν 
τυφλό πρωτόζωο...νά σέ βυζαίνω 
γάλα τοΰ βούρκου τής γής μέλι... 
νά μάχομαι ν’ άνοίξω στράτα 
σέ τέλμα αίμάτου γλιστερό 
μέσ’ άπό βούρλων αίχμηρή πυκνότη !

Ή μέθη τοΰ ήλιου νά μέ σέρνη, 
πεταλουδίτσα, πού γιομίζει 
μέ φτερωτά πλουμιά τό φώς, 
δλα νά τά γευτώ κι άπ’ δλα, 
τριβόλια ή άνθια, νά τρυγήσω...

Κ’ ή γοητεία τοΰ ονείρου νά μέ σέρνη 
πρός τή γαλάζια σφαίρα 
πρός κάποια άνέφιχτα άνθη 
χιμαιρικά, τοΰ ιλίγγου 
τό θειο μεθύσι νά γευτώ...

Μά ό στρόβιλος τοΰ ’Ανέμου 
θά μέ λιγάη, θά μέ βυθίζη 
πρός τόν πνιχτό βυθό τής Νύχτας... 
θά μέ χαϊδεύη ή σύγκρυα φρίκη, 
θά μέ χορταίνη τοΰ γκρεμοΰ ή οδύνη...

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ
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ΛΙΟΝΕΛΛΟ ΦΙΟΥΜΙ
(Γεννήθηκε στά 1894. ‘Ύστερα άιτό τό περίφη ο μανιφέστο που δη- 

μοσίεψε στά 1913, σάν πρόλογο στόν πρώτο τόμο τών ποιημάτων του 
«Πολλίνε», Αναγνωρίσθηκε άμέσως σά μιά ξεχωριστή μορφή στά ’Ιταλικά 
γράμματα. 'Ο πρόλογος αύτός άσκησε μεγάλη έπίδραση στούς νέους κ’ 
έγινε, ή άρχή μιας καινούργιας κίνησης στήν ’Ιταλική λογοτεχνία, πού στε
κόντανε ενάντια τόσο στή δουλικά άπομίμηση τών «δασκάλων», δσο και 
στίς άφελεΐς καί έξωφρενικές ύπερβολές του φουτουρισμού. Ό Λιονέλ- 
λο Φιούμι δμως δέν άρνήθηκε ολωσδιόλου τήν πρωτοτυπία καί τήν ποιη
τική ειλικρίνεια δλων αύτών καί άπόδειξη δτι τούς έδωσε πλατειά φιλο
ξενία στίς σελίδες τής «’Ανθολογίας τής σύγχρονης ’Ιταλικής ποίησης» 
πού έξέδωκε. Ούτε κατέστρεψε τήν παράδοση, μά στάθηκε ό άνθρωπος 
«τού λογικού μέσου δρου». ’Έτσι πέτυχε άπ τήν πρώτη στιγμή. Πολλά 
νέα περιοδικά στάθηκαν οί διερμηνείς τών τάσεών του :Τό «Φουόκο» τής 
Μπολόνιας πού προσεχώρησε πρώτο στήν «πρωτοπορία», ή «Ντιάνα» τής 
Νεάπολης τού Γκεράρδο Μαρόνε, τό πιό σπουδαίο περιοδικό αύτής τής 
κίνησης, τά «Φιλολογικά Χρονικά» τής Ρώμης τού ’Άουρο Ντ’ ’Άλπα, ή 
«Ποίηση και Τέχνη», ή »Σκαλάτα», τό «Σιμούν» κ. ά.

Οί καλύτεροι συγγραφείς τής Ιταλίας μίλησαν μέ θαυμασμό γιά 
τόν ποιητή. Ό Γκουΐντο Γκοτσόνο έβεβαίωνε δτι τό «Πολλίνε» εΐναι ένα 
άπ τά είκοσι βιβλία εύρωπαϊκής ποιήσεως πού ένοιωθε τήν άνάγκη νά 
ξαναδιαβάσει. Ό Παπίνι διατηρούσε τήν άνάμνηση σελίδων «υγρών άπό 
ούρανόν, πού τόν βλέπει ένα καινούργιο μάτι». Ό Κορράντο Γκοβόνι ή
ταν εύτυχής γιατί άνακόλυψε ένα «νέο ποιητή». Ό Σάντρο Μπαγκαν- 
τσάνη έβλεπε στό βιβλίο αύτό «τήν άστραπή πού θά δημιουργήσει τό φώς».

’Έτσι δταν ύστερα άπό επτά χρόνια (1920) ό Λιονέλλο Φιούμι κυ
κλοφόρησε τό βιβλίο του «Μούσσολε», ήταν πειά άπό δλους αναγνωρι
σμένος ώς άρχηγός καί οδηγός. ‘Ένας άπ τούς ’Ιταλούς κριτικούς τόν 
έχαρακτήρισε σάν «ένα σύγχρονο Μυρζέ». ’Όχι γιατί μιμήθηκε τό συγ
γραφέα τών Σκηνών τού βοέμικου βίου, άλλά γιατί εΐχε τραγουδήσει 
δπως έχεΐνος τούς ευθραύστους έρωτες πού δέν διαρκούν πολύ. 'Ένας 
ξένος πάλι κριτικός, ό Τσεχοσλοβάκος Μπάρτος Βλτσέκ παρατηρούσε πο
λύ ορθά : «Άποκαλούν τόν Λιονέλλο Φιούμι ποιητή τών προαστείων, καί 
τών Μποέμ τής Κυριακής, πού χορζύουν στά προάστεια, ποιητήν τής με
λαγχολίας, τών φευγαλέων ερώτων, τών ά'/ωνιω«, τώ; μικροαστών, πού 
άνοιξε στήν ποίηση έναν κόσμο καινούργιο καί έδωκε σ’ αύτή ένα νέο 
τύπο γυναικών, ραπτριών, δακτυλογράφων, δλων αύτών τών νεαρών γυ
ναικών πού ζούν μέ τά όνειρά των. Κάτω άπό τήν προσωπίδα τού μον
τέρνου άνθρώπου κρύβει τόν πόνο του καί τή μελαγχολία του καί προσ
παθεί νά φανεϊ πολύ εύθυμος...»

"Υστερα άιτό ένα τόμο πεζών ποιημάτων «τά περιπλανώμενα μά- 
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Υια» (1933), έκυκλοφόρησε ό Λιονέλλο Φιούμι τό βιβλίο του «'Όλο καρ
διά» δπου φαίνεται τελείως Ανανεωμένος.

Κουρασμένος άπ τά παιγνίδια, τούς ελαφρούς παροδικούς έρωτες 
καί τά τοπία πού δέν εΐναι παρά μιά πρόφαση γιά επίδειξη δεξιοτεχνίας, 
ό ποιητής μέ τά περιπλανώμενα μάτια σταματάει καί κοιτάζει τή βαθειά 
καί ματωμένη πληγή πού τοΰ προξένησε ή ζωή. Ό τεχνίτης δέν έχασε 
τίποτα άπ τίς ίκανότητές του, ή σκέψη του δμως έγινε πιό πλούσια, ή ει
ρωνεία του περισσότερο πικρή, ή καρδιά του πιό πονεμένη, ή φωνή του 
πιό μυστηριώδικη. Τώρα στό έργο του άντηχούν κάποιοι παλμοί, γιά τούς 
όποιους δέν τόν θεωρούσανε ικανό.

Τό ύλικό πού επεξεργάζεται εΐναι άγνότερο, ή έμπνευσή του πιό 
πλούσια, κατακτά περισσότερο καί δέν άφίνει παρά ελάχιστο χώρο γιά 
τίς λεπτεπίλεπτες ύποσημειώσεις καί τά κοσμητικά επίθετα. Ή φύση, ή 
εξωτερική ζωή, τό τοπίο διατηρούν βέβαια μιά θέση στό έργο του, μά εΐ
ναι στενά δεμένα μέ τή σκέψη πού κυριαρχεί. Τό έπιπόλαιο καί ελαφρό 
«Λάΐφ μοτίβ» συγχωνεύεται σέ μιά βαρειά συμφωνία.

Έκτος άπ αύτά τά καθαρά ποιητικά βιβλία, ό Λιονέλλο Φιούμι έ
γραψε καί διάφορα πεζογραφήματα. Μιά μελέτη άξιόλογη γιά τόν Κορ
ράντο Γκοβάνι, πού χάρη σ’ αύτή ό ποιητής τών «Φωνών καί σιωπηρών 
άρμονιών» έπεβλήθηκε στό ’Ιταλικό κοινό, τό «Παρίσι τή μέρα καί τή νύ
χτα», μιά μονογραφία γιά τόν ’Ιταλό ζωγράφο Μάριο Τότσι κ. ά. Έπι- 
σκέφθηκε τήν Ελλάδα καί άφιέρωσε μιά σειρά άρθρα γιά ‘Έλληνες συγ
γράφεις. Σήμερα διευθύνει στό Παρίσι τό γνωστό περιοδικό «Dante».)

Έλ. Ψημένου
ΤΑ ΧΡΥΣΟΨΑΡΑ

Σ τή γνάλα πον εΐναι 
σ’τη βιτρίνα, 

θλιμμένες ° ηι 
μπερλίνα, 

Τά χρνσά ψάρια σ’τό γναλί 
κοντρίζονν

Ομηρός και πίσω δλημερΐς 
σονσονραδίζονν 

Και μέσα τονς ρωτάν 
γιατί.

Κνττάζοννε σ τό δρόμο 
μέ αηδία 

'Αμάξια, ά^θρώπονς, όλο 
φασαρία

Πον σκαπετίζονν ολημέρα
όμπρος και πίσω

Σ ι η γνάλα άπάνω έδώ
τον μανρον κόσμον, 

Χωρίς ποτέ και νά ρωτάν
γιατί.

Λιονέλλο Φιούμι
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STEFAN ZWEIG

Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΒΙΟΣ TOY ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ (*)

(*) Έδημοσιεύθηκε στήν έφημερίδα «Neue freie Presse» τής Βιέννης, 
στις 27 Σεπτεμβρίου 1925, έξ αφορμής τής έκδόσεως μιας βιογραφίας τοΰ 
Προύστ άπ τόν £,eon Pierre Quints, (ϊκδοσις S. Kra).—Σ.τ.Μ.

Έγεννήθηκε περί τό τέλος τοΰ πολέμου, στις 10 ’Ιουλίου 
1871 στό Παρίσι, γυιός ένός ξακουσμένου γιατρού, μιας πλού
σιας, ύπερπλούσιας αστικής οικογένειας. 'Ωστόσο ούτε ή τέχ
νη τοΰ πατέρα, ούτε τά έκατομμύρια τής μητέρας μπορούν νά 
τοΰ σώσουν τήν παιδικήν ήλικία : άπό έννέα χρόνων ό μικρός 
Μαρσέλ παύει γιά πάντα ναναι υγιής» Έπιστρέφοντας άπό 
έναν περίπατο στό Bois de Boulogne καταλαμβάνεται άπό 
άσθματικούς σπασμούς, κι’ αύτοί οί φοβεροί παροξυσμοί τοΰ 
πιέζουν τό στήθος σ’δλη του τή ζωή, έως τήν τελευταία πνοή. 
"Ολα σχεδόν τοΰ άπαγορεύονται άπό τά έννέα του χρόνια : 
Ταξίδια, χαρούμενα παιχνίδια, ζωηράδα, έπαρσις, τό κάθε τι, 
πού ονομάζει κανείς παιδικήν ήλικία. ’Έτσι καταντά άπό νωρίς 
παρατηρητής, ευαίσθητος, νευρικός, εύερέθιστος, ένα πλάσμα 
ανήκουστης εύαισθησίας τών νεύρων καί τών αισθήσεων.

’Αγαπά τό τοπεΐο μέ πάθος, ωστόσο μόνο σπάνια τοΰ 
έπιτρέπεται νά τό ίδεϊ καί ποτέ τήν άνοιξι: ή λεπτή γΰρις, ή 
πνιγηρότης κ’ ή έγκυμοσύνη τής φύσεως έρεθίζουν πολύ οδυ
νηρά τά προσβεβλημένα όργανα. ’Αγαπά τά λουλούδια μέ 
πάθος : δμως δέν τοΰ έπιτρέπεται νά τά πλησιάσει. Άκόμα κι 
δταν μπει μές στήν κάμαρη κανένας φίλος μ’ ένα γαρύφαλλο 
στήν κομβιοδόχη, πρέπει νά τόν παρακαλέσει νά τό βγάλει, 
καί μιά έπίσκεψι σ’ ένα σαλόνι, δπου πάνω στό τραπέζι στέ
κουν άνθοδέσμες, τόν ξαναρίχνει γιά μέρες στό κρεββάτι. Γιά 
τοΰτο κάποτε βγαίνει μέσα σέ κλεισμένο άμάξι, γιά νά βλέπει 

πίσω άπό γυάλινα παράθυρα τ’ άγαπημένα χρώματα, τούς 
κάλυκες πού άνασαίνουν. Καί παίρνει βιβλία, βιβλία, βιβλία, 
γιά νά διαβάζει γιά ταξίδια, γιά τ’ άνέφικτά του τοπεΐα. Μιά 
φορά έρχεται ώς τή Βενετία, δυό τρεις φορές στή θάλασσα : 
δμως κάθε ταξίδι τοΰ κοστίζει πολλή δύναμι. Κλείνεται λοιπόν 
σχεδόν όλότελα στό Παρίσι.

Καί τόσο πιό λεπτή γίνεται ή παρατήρησίς του γιά κάθε 
άνθρώπινο. Ό τόνος τής φωνής μιάς συνομιλίας, ή άγκράφα 
στά μαλλιά μιάς κυρίας, ό τρόπος, πού κάθεται κανείς στό 
τραπέζι ή σηκώνεται άπ αύτό, δλες οί λεπτεπίλεπτες διακο
σμήσεις τής κοινωνικής ζωής έντυπώνονται μέσα στή μνήμη 
του μέ άσύγκριτη σταθερότητα. Τό πάντα ξυπνά του μάτι συλ
λαμβάνει καί τήν παραμικρότερη λεπτομέρεια μέ τό πρώτο 
κύτταγμα, δλες οί άλληλουχίες, οί τρόποι έκφράσεως, οί σερ- 
πεντίνες καί οί διακοπές μιάς όμιλίας μένουν στό αύτί του μέ 
δλες τους τις δονήσεις αύτούσιες. Κ’ έτσι μπορεί άργότερα 
κάποτε νά συγκροτήσει στό μυθιστόρημά του, σ’έκατόν πενήν
τα σελίδες, τήν ομιλία τοΰ κόμητος Νορπουά, καί δέν τής λεί
πει ούτε μιά άνάσα, ούτε μιά τυχαία κίνησις, ούτε ένας διστα
γμός καί ούτε ένα χαμήλωμα: Τό μάτι του άγρυπνά καί κι
νείται γιά δλα τ’ άλλα έξηντλημένα του όργανα.

Άρχικώς οί γονείς του τόν προωρίζανε γιά σπουδές καί 
γιά τή διπλωματία, δμως δλα τά σχέδια ναυαγοΰν έξ αιτίας 
τής άδόνατης ύγείας του. Τέλος, βία δέν εΐναι, οί γονείς εΐ
ναι πλούσιοι, ή μητέρα τόν λατρεύει — σπαταλάει λοιπόν τόν 
καιρό του σέ συναναστροφές καί σαλόνια, διάγει έως τά τρι- 
ανταπέντε του χρόνια τή γελοία, τήν πιό σαχλή, τήν πιό ά
σκοπη ρέμπελη ζωή, πού έκανε πότες ένας μεγάλος καλλιτέ
χνης, περιφέρεται ώς σνόμπ μέσα άπ’ δλες τις διοργανώσεις 
τών πλούσιων κηφήνων, πού λέγονται κοινω/ία, βρίσκεται παν- 
τοΰ καί παντοΰ γίνεται δεκτός. Έπί δεκαπέντε χρόνια μπορεί 
κανείς άναμφισβήτητα κάθε νύχτα νά τόν βρει σ’ δλα τά σα
λόνια, άκόμα καί στά πιό άπρόσιτα, αύτόν τόν λεπτό, δειλόν, 
νέον άντρα πού άνατριχιάζει μέ σεβασμό μπροσιά σιό κάθε 
κοσμικό, πάντα νά κουβεντιάζει, νά έρωτοτροπεΐ διασκεδά
ζοντας ή πλήττοντας. Παντοΰ άκουμπάει σέ μιά γωνιά, ύπει- 
σέρχεται σέ μιάν ομιλία, καί κατά περίεργο τρόπο άκόμα καί 
ή ύψηλή άριστοκρατία τοΰ Faubourg Saint Germain άνέχεται 
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τόν άσημο παρείσακτο- τοΰτο δά εΐναι γι’ αύτόν ό μεγαλύτε - 
ρός του θρίαμβος. Γιατί έξωτερικώς ό νεαρός Μαρσέλ Προύστ 
δέν έχει διόλου προσόντα. Δέν εΐναι έξαιρετικά όμορφος, ούτε 
έξαιρετικά κομψός, δέν εΐναι Αριστοκράτης, κ’ έπιπλέον εΐναι 
γυιός μιας έβραίας. Άκόμα καί τά λογοτεχνικά του έψόδια δέν 
εΐναι δηλωτικά τής ταυτότητάς του, γιατί τό μικρό αύτό τομί
διο «Les piaisirs et les jeux» δέν έχει, παρά τόν ύποχρεωτικό 
πρόλογο του Άνατόλ Φράνς, ούτε βάρος, ούτε έπιτυχία. "Ο,τι 
τόν κάνει άγαπητόν, εΐναιμόνο ή γενναιοδωρία του: κατακλύ
ζει δλες τίς γυναίκες μέ πολύτιμα άνθη, φορτώνει δλο τόν κό
σμο μέ άπροσδόκητα δώρα, προσκαλεϊ τόν καθένα, βασανίζει 
τό κεφάλι του, νά φανεί άρεστός καί συμπαθητικός άκόμα καί 
στόν πιό τιποτένιο κοσμικό πίθηκο. Στό ξενοδοχείο «Ρίτς» εΐναι 
ξακουσμένος γιά τίς προσκλήσεις του καί τά φανταστικά του 
φιλοδωρήματα. Δίνει τό δεκαπλάσιο, άπ’ τούς Αμερικανούς 
χιλιεκατομμυριούχους, καί μόνο καθώς πατάει στήν αίθουσα 
τό πόδι του, δλα τά καπέλλα βγαίνουν εύλαβικά. Οί ίδιαίτε- 
ρές του προσκλήσεις εΐναι φανταστικής άσωτίας καί μαγειρι
κής έκλεκτικότητος: άπό τά πιό διάφορα καταστήματα τής 
πόλεως φέρνει δλες τίς ειδικότητες, τά σταφύλια άπό ένα κα
τάστημα τής Rive gauche, τά πουλερικά άπό τό Carlton, τά 
πρωτοφανήσιμα ιδιαιτέρως άπ’ τή Νίκαια. Κ’ έτσι σκλαβώνει 
καί υποχρεώνει άκατάπαυστα τό «tout Paris», μέ τήν εύγένεια 
καί μέ τή φιλοφροσύνη, δίχως ποτέ αύτός ν’άπαιτήσει, καμμία.

'Όμως έκεϊνο, πού, περισσότερο άπό τό πρόθυμα, άπό τό 
σπάταλα ξοδευόμενο χρήμα του, τόν κατατάσσει μέσα σέ τού
του τοΰ είδους τήν κοινωνία, εΐναι ό σχεδόν παθολογικός θαυ
μασμός τοΰ τυπικού της, ή δουλική του λατρεία τής έθιμοτυ- 
πίας, ή άνήκουστη σημασία πού δίνει γιά τό κάθε κοσμικό, γιά 
τήν κάθε άνοησία τής μόδας. Σάν ένα βιβλίο ιερό λατρεύει 
τόν άγραφο Cortegiano τών άριστοκρατικών έθίμων : μέρες ό- 
λόκληρες τόν άπασχολεΐ τό πρόβλημα τής τοποθετήσεως σ’ έ
να τραπέζι, γιατί ή πριγκήπισσα X. έβαλε τόν κόμητα Λ. στό 
κάτω άκρο τοΰ τραπεζιοΰ καί τόν βαρώνο Ρ. στό έπάνω. Κά
θε μικρό κουτσομπολιό, κάθε παροδικό σκάνδαλο τόν έρεθίζει 
σάν μιά συγκλονιστική καταστροφή, ρωτάει δεκαπέντε άνθρώ
πους, γιά νά πληροφορηθεϊ, ποιά μυστική τάξις διέπει τήν σει
ρά τών προσκλήσεων τής πριγκήπισσας Μ., ή γιατί έκείνη ή 

άλλη άριστοκράτις έδέχθηκε στό θεωρείο της τόν κύριο Φ. 
Καί μέ τό πάθος αύτό, μ’, αυτήν τή σοβαροποίησι τών μηδαμι- 
νοτήτων, πού διέπει άργότερα καί τά βιβλία του, κερδίζει ό 
ίδιος μιά θέσι τελετάρχου άνάμεσα σ’ αύτόν τόν άνόητο καί 
παιχνιδιάρικο κόσμο.

’Επί δεκαπέντε χρόνια, ένα τόσο ύψηλό πνεΰμα, ένας άπ 
τούς δυνατότερους δημιουργούς τής έποχής μας, διάγει μιά 
τέτοιαν άσκοπη ζωή άνάμεσα σέ άργόσχολους καί άρριβιστάς, 
τήν ήμέρα ξαπλωμένος στό κρεββάτι, έξηντλημένος καί πυρέσ- 
σων, τό βράδυ φρακοφορεμένος, τρέχοντας άπό συναναστρο
φή σέ συναναστροφή, χάνοντας τόν καιρό του μέ προσκλήσεις 
καί άλληλογραφίες καί διοργανώσεις, ό πλέον περιττός άνθρω
πος σ’ αύτόν τόν καθημερινό χορό τών ματαιοτήτων, παντού 
άρεστός, πουθενά πραγματικά αισθητός, κυρίως ένα φράκο 
μονάχα κ’ ένας λευκός λαιμοδέτης άνάμεσα σ’ άλλα φράκα 
καί λευκούς λαιμοδέτες.

'Ένα καί μόνο μικρό χαρακτηριστικό τόν ξεχωρίζει άπ τούς 
άλλους. Κάθε βράδυ, δταν έρχεται στό σπίτι καί πέφτει στό 
κρεββάτι, άνίκανος νά κοιμηθεί, γεμίζει καί γεμίζει χαρτάκια 
μέ σημειώσεις γιά δ,τι παρατήρησε, είδε καί άκουσε. Σιγά σι
γά γίνονται όλόκληρες στοίβες, πού τίς φυλάγει σέ μεγάλους 
χαρτοφύλακες. Καί δπως ό Saint Simon, φαινομενικά ένας ρη
χός αύλικός στήν αύλή τοΰ Βασιλέως, γίνεται κρυφά ζωγρά
φος καί κριτής μιας όλόκληρης έποχής, έτσι καταγράφει κάθε 
βράδυ ό Μαρσέλ Προύστ δλα τά μηδαμινά καί τά έφήμερα 
τοΰ «tout Paris» σέ σημειώσεις, παρατηρήσεις καί σχεδιαστικά 
σκίτσα, γιά νά διαμορφώσει ίσως κάποτε τά έφήμερα σέ παν- 
τοτεινά.

* * *
Καί τώρα ένα έρώτημα γιά τόν ψυχολόγο: Ποιό εΐναι τό 

πρωταρχικό κίνητρο ; Διάγει ό Μαρσέλ Προύστ, ό άνίκανος γιά 
τή ζωή καί άρρωστος, αύτή τή σαχλή καί άσκοπη ζωήν ένός 
σνόμπ έπί δεκαπέντε χρόνια μόνο άπό έσωτερικήν εύχαρίστη- 
σι κ’ εΐναι αύτές οΐ σημειώσεις μονάχα κάτι τό έπουσιώδες, 
σάν μιά κατοπινή άπόλαυση τοΰ κοινωνικοΰ παιχνιδιοΰ πού 
έσβυσε γρήγορα ; ’Ή πηγαίνει στά σαλόνια μόνο καθώς ό χη
μικός στό έργαστήριο, καθώς ό βοτανολόγος στό λιβάδι, γιά 
νά μαζέψει άπαρατήρητος ύλικό γιά ένα μεγάλο, μοναδικό έρ
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γο; Προσποιείται ή εΐναι ειλικρινής, εΐναι συναγωνιστής στό 
στρατό τών χασομέρηδων ή μονάχα κατάσκοπος άπό ένα άλ
λο ύψηλότερο βασίλειο; Περιφέρεται άργός άπό εύχαρίστησιν 
ή άπό ύπολογισμό, κι αύτό τό σχεδόν έξωφρενικό πάθος στήν 
ψυχολογία τής έθιμοτυπίας εΐναι γι’ αύτόν ζωή καί άνάγκη ή 
μόνο ή μεγαλειώδης προσποίησις ένός φανατικού άναλυτοΰ ; 
Πιθανόν καί τά δυο νά ήσαν μέσα του τόσο ύπέροχα, τόσο 

♦ μαγικά συνυφασμένα, ώστε ποτέ δέν ήθελε έκδηλωθεΐ σ’ αύτόν 
ή άγνή φύσις τοΰ καλλιτέχνου, άν ή μοίρα δέν τόν άρπαζε 
ξαφνικά μέ χέρ. σκληρό άπ τό νωθρό, χαρούμενο κόσμο τής συ
ναναστροφής, καί δέν τόν τοποθετούσε στήν κρυφή καί ζοφερή, 
μόνο άπό ένδόμυχο κάποτε φώς φωτιζόμενη σφαίρα τοΰ ιδιαί
τερου κόσμου.

Γιατί άξαφνα άλλάζει ή σκηνή. Τό 1903 πεθαίνει ή μητέ
ρα του, καί ύστερα άπό λίγο διαπιστώνουν οί γιατροί τό άνία- 
το τής παθήσεώς του, πού δλο καί χειροτερεύει. Μέ μιάς με
ταβάλλει τώρα ό Μαρσέλ Προύστ τή ζωή του. Ερμητικά κλεί- 
νεται στό κελλί του στό Boulevard Haussmann, τή νύχτα άπό 
τόν αργόσχολο καί τόν κηφήνα πού πλήττει γίνεται ένας άπ’ 
τούς σκληρότερους καί άκατάπαυστους έργάτες, πού έχει νά 
θαυμάσει αύτός ό αιώνας στό λογοτεχνικό πεδίο, τή νύχτα ρί
χνεται άπό τή διασκεδαστικώτερη συναναστροφή στήν έρημι- 
κώτερη άπομόνωσι.

Τραγική εικόνα αύτοΰ τοΰ μεγάλου ποιητοΰ : πάντα κα
τάκοιτος στό κρεββάτι, δλη τή μέρα, πάντα έχει ρίγη, πάντα 
κρυώνει τό ισχνό του σώμα, πού τό ταράζει ό βήχας καί οί 
σπασμοί. ’Έχει φορέσει στό κρεββάτι τρία πουκάμισα άπανω- 
τά, πάνω στό στήθος του έπιθέματα άπό βάττες, χοντρά γάν
τια στά χέρια του, κι ωστόσο κρυώνει, κρυώνει. Στό τζάκι καίει 
φωτιά, τό παράθυρο δέν άνοίγεται ποτέ, γιατί άκόμα καί οί 
δυό τρεις άθλιες καστανιές στή μέση τής άσφάλτου τοΰ κά
νουν κακό μέ τήν άλαφριά μυρωδιά τους (πού κανένα άλλο άν
θρώπινο στήθος στό Παρίσι δέν τήν αισθάνεται άπ τό δικό του). 
Σάν ένα κουφάρι κυρτωμένος κοίτεται πάντα, πάντα στό κρεβ
βάτι, άνασαίνει μέ κόπο τόν χοντρό, κεκορεσμένον, άπό φάρ
μακο δηλητηριασμένον άέρα. ’Αργά μόλις τό βράδυ, σηκώνε
ται, γιά νά ίδεΐ λίγο φώς, λίγη λάμψι, τήν άγαπημένη του 
σφαίρα τής κομψότητας, μερικά άριστοκρατικά πρόσωπα. Ό 

ύπηρέτης τοΰ φορεΐ μέ κόπο τό φράκο, τόν τυλίγει μέ σάλια, 
καί σκεπάζει άκόμα καί ΐήν άνοιξι τό βαρυντυμένο του σώμα 
μέ τή γούνα. ’Έτσι πηγαίνει στό Ρίτς, γιά νά μιλήσει μέ δυό- 
τρεΐς άνθρώπους, γιά νά ίδεΐ τή λατρευτή του σφαίρα, τήν πο
λυτέλεια. Μπρος στήν πόρτα περιμένει ή αμαξά του, περιμένει 
όλόκληρη τή νύχτα, κ’ ύστερα οδηγεί τόν κατάκοπο πάλι πί
σω στό κρεββάτι. Σέ συναναστροφές δέν πηγαίνει πιά ποτέ ό 
Μαρσέλ Προύστ, ή δχι, μιά μόνη φορά : χρειάζεται, γιά τό μυ
θιστόρημά του τή λεπτομέρεια στήν στάσι ένός καθώς πρέπει 
άριστοκράτου. Σέρνεται λοιπόν, κι δλοι άποροΰν, μιά φορά σ’ 
ένα σαλόνι, γιά νά παρατηρήσει τόν δοΰκα τοΰ Σαγκάν, πώς 
φοράει τόν μονύελό του. Καί κάποτε τή νύχτα πηγαίνει σέ μιά 
ξακουσμένη κοκόττα, νά τήν ρωτήσει, άν έχει άκόμα τό κα- 
πέλλο πού φορούσε πριν είκοσι χρόνια στό Bois de Boulogne, 
τό χρειάζεται γιά τήν περιγραφή τής Όδέττης. Κι άπογοη- 
τεύεται ύστερα όλότελα, άκούοντας, νά τόν κοροϊδεύει, δτι τό 
χάρισε πρό καιροΰ στήν ύπηρέτριά της.

Τό άμάξι φέρνει τόν κατάκοπο άπό τό Ρίτς στό σπήτι. 
Πάνω άπό τή θερμάστρα, πού πάντα καίει, κρέμονται τά νυχ
τικά του καί τά έπιθέματα : άπό καιρό πιά δέν μπορεί νά φο
ρέσει κρύα έσώρρουχα. Ό ύπηρέτης τόν τυλίγει, τόν όδηγεΐ 
στό κρεββάτι. Κ’ έκεΐ, κρατώντας μπροστά του τό έπίπεδο 
ταμπλέττο, γράφει τό έκτεταμένο μυθιστόρημά του : «Α la re
cherche du temps perdu». Είκοσι φάκελλοι έχουνε κιόλας γεμί
σει μέ σχεδιάσματα, τά καθίσματα καί τά τραπέζια μπρος 
στό κρεββάτι του, τό ίδιο τό κρεββάτι, εΐναι φορτωμένα μέ άσπρα 
χαρτάκια καί φύλλα. Κ’ έτσι έξακολουθεϊ νά γράφει, νά γράφει 
μέρα καί νύχτα, κάθε ώρα πού εΐναι ξυπνητός, μέ πυρετό στό 
αίμα, μέ τά τρεμάμενα άπ τό κρύο γαντοφορεμένα του χέρια, 
έξακολουθεϊ νά γράφει, νά γράφει, νά γράφει. Κάποτε τόν 
έπισκέπτεται ένας φίλος, άπληστα τόν ρωτάει γιά δλες τίς 
λεπτομέρειες τών συναναστροφών, σβύνοντας άκόμα ψηλαφί- 
ζει μέ δλα τά αισθητήρια τής περιεργείας πέρα στή χαμένη, 
τήν κοσμική ζωή. Σάν λαγωνικά παροτρύνει τούς φίλους του, 
νά τοΰ άναφέρουν γιά τοΰτο ή έκεΐνο τό σκάνδαλο, γιά νάναι 
έως τό έλάχιστο πληροφορημένος γιά τούτο ή έκεΐνο τό πρό
σωπο, καί δλα δσα τοΰ φέρνουν, τά σημειώνει μέ νευρικήν 
άπληστία. Καί ό πυρετός τόν λυώνει δλο καί ζεστότερος. ‘Όλο
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καί σβύνει καί φθείρεται αύτό τό φτωχό, πυρέσσον κομμάτι 
άνθρωπος, ό Μαρσέλ Προύστ, δλο καί ευρύνεται καί αύξάνει 
τό μεγαλόσχημο έργο, τό μυθιστόρημα ή καλύτερα ή σειρά 
τών μυθιστορημάτων: «Α la recherche du temps perdu».

* * *
Τό 1205 άρχισε τό έργο, τό 1912 τό θεωρεί τελειωμένο. 

'Ως πρός τήν έκτασι φαίνεται νά πιάσει τρεις χοντρούς τόμους 
(δμως έγιναν άργότερα χάρις στις προσθήκες κατά τήν έκτύ- 
πωσι δχι λιγότεροι άπό δέκα). Τώρα τόν βασανίζει τό ερώτη
μα τής έκδόσεως. Ό Μαρσέλ Προύστ, ό τεσσαροκονταετής, 
εΐναι όλότελα άγνωστος, δχι, άκόμα χειρότερα άπό άγνωστος, 
δηλαδή, έχει λογοτεχνικώς μιά κακή φήμη: Μαρσέλ Προύστ, 
μά αύτός εΐναι δά ό σνόμπ τών σαλονιών, ό κοσμικός συγ- 
γραφιάκος, πού κάπου κάπου δημοσιεύει στόν «Figaro» άνέκ- 
δοτα τών σαλονιών (δπου τό κοινόν, πού διαβάζει πάντα ά
σχημα, άναμφισβήτητα διάβαζε τό Marcel Proust γιά Marcel 
Prevost). Άπ αύτόν δέν μπορεί νά βγει τίποτα τής προκοπής. 
Διά τής εύθείας οδού δέν έχει λοιπόν τίποτα νά ελπίσει. Γι’ 
αύτό δοκιμάζουνε φίλοι νά κάμουν διά τής κοινωνικής όδοΰ 
δυνατή τήν έκδοσι, ένας ύψηλός άριστοκράτης προσκαλεΐ τόν 
Andre Gide στό σπήτι του, τόν διευθυντή τής «Nouvelle Revue 
Francaise», καί τοΰ παραδίδει τό χειρόγραφο.

'Όμως ή «Nouvelle Revue Francaise» (ή ϊδια άκριβώς, πού 
έκέρδισε κατόπι έκατοντάδες χιλιάδες φράγκα άπό τό έργο αύ
τό) τόν άπορρίπτει χωρίς διατυπώσεις, τό ϊδιο κι ό « Mercure 
de France» κι ό Ollendorf. Τέλος βρίσκεται ένας καινούριος, 
θαρραλέος έκδοτης, πού εΐναι διατεθειμένος νά τολμήσει, δμως, 
ώς που νά έκδοθεΐ ό πρώτος τόμος τοΰ μεγάλου έργου, περ
νάνε άκόμα δύο χρόνια, έως τό 1913. Καί μόλις άκριβώς έτοι- 
μάζεται ή έπιτυχία ν’ άπλώσει τά φτερά, έρχεται ό πόλεμος 
καϊ τά τσακίζει.

* * *
Μετά τόν πόλεμο, δταν πιά έχουν έκδοθεΐ πέντε σχεδόν 

τόμοι, άρχίζει ή Γαλλία, άρχίζει ή Εύρώπη νά προσέχει αύτό 
τό πλέον ιδιόρρυθμο έπικό έργο τής έποχής μας. "Ομως δ,τι 
βουΐζοντας υστέρα ή δόξα όνομάζει Μαρσέλ Προύστ, εΐναι πιά 
άπό καιρό ένα κάτισχνο, πυρέσσον, άνήσυχο ύπόλειμμα ένός 
άνθρώπου, ένας σπασμωδικός ήσκιος, ένας φτωχός άρρωστος, 

τοΰ οποίου ή δύναμις όλόκληρη έντείνεται, μόνο γιά νά έπιζή- 
σει τήν έμφάνισι τοΰ έργου του. Πάντα σέρνεται άκόμα τό 
βράδυ στό Ρίτς. Έκεΐ, στό στρωμένο τραπέζι ή στό θυρωρείο, 
επεξεργάζεται τίς διορθώσεις τοΰ τελευταίου τυπογραφικού 
φύλλου, γιατί στό σπήτι, στήν κάμαρη, στό κρεββάτι νοιώθει 
κιόλας τόν τάφο. Μόνο έδώ, πού βλέπει πάλι νά λάμπει μπρος 
στά μάτια του ή άγαπηυένη του κοσμική σφαίρα, αισθάνεται 
λίγη άκόμα τελευταία δύναμι, ένώ στό σπήτι πέφτει μέ τά φτε 
ρά πληγωμένα, πότε κουράζοντας τόν έαυτό του μέ ναρκωτι
κά, καί πότε τονώνοντάς τον μέ καφεΐνη γιά μιά σύντομη συ
νομιλία μέ φίλους ή γιά νέα έργασία. "Ολο καί γρηγορώτερα 
χειροτερεύει ή άρρώστια του, δλο καί πιό παράφορα, δλο καί 
πιό άχόρταγα έργάζεται ό έπί τόσον καιρό νωθρός, γιά νά 
προσπεράσει τό θάνατο. Δέν θέλει πιά νά βλέπει γιατρούς, τόν 
βασανίζανε χρόνια καί ποτέ δέν τόν βοηθήσανε, γι’ αύτό άμύ- 
νεται μόνος του καί τέλος πεθαίνει στις 18 Νοεμβρίου 1922. 
’Ακόμα καί τίς τελευταίες μέρες, ένώ τόν έχει κυριέψει όλότε
λα ή καταστροφή, όρμά κατά τοΰ μοιραίου μέ τό μοναδικόν 
δπλο τοΰ καλλιτέχνου : τήν παρατήρησι.

’Αναλύει τήν ϊδια του κατάσταση ήρωΐκά άγρυπνος έως 
τήν τελευταίαν ώρα, κι αύτές οί σημειώσεις μέλλουν νά χρη
σιμέψουν, στό νά κάμει άκόμα πλαστικόίτερο, άκό-α άληθο- 
φανέστερο τό θάνατο τοΰ ήρωός του Bergotte στά πρός διόρ- 
θωσι τυπογραφικά φύλλα, στό νά δοκιμάσει νά καταδείξει με
ρικές παρά πολύ βαθυές λεπτομέρειες, έκεΐνες τίς τελευταίες, 
πού δέν εΐναι δυνατόν νά τίς ξέρει ό ποιητής, πού μονάχα έ
κεΐνος πού πεθαίνει γνωρίζει. Άκόμα καί ή τελευταία του κί- 
νησις εΐναι παρατήρησις. Καί πάνω στό κομοδίνο τοΰ πεθαμέ
νου, τό λερωμένο άπό τ’άναποδογυρισμένα γιατρικά, βρίσκου
νε πάνω σέ χαρτάκια, πού μόλις διαβάζονται, τίς τελευταίες 
λέξεις, πού έγραψε μέ μισοπαγωμένα πιά χέρια, σημειώσεις 
γιά έναν καινούριο τόμο, πού θ’ άπαιτουσε χρόνια, ένώ σ’ 
αύτόν άπομέναν πιά μόνο στιγμές. ’Έτσι χτυπάει τό θάνατο 
κατάμουτρα : τελευταία έξαίσια χειρονομία τοΰ καλλιτέχνου, 
πού κατανικδ τόν φόβο τοΰ θανάτου, κατασκοπεύοντάς τον.

Μεταφραστής : ΔΗΜ. ΣΤ. ΔΗΜΟΥ
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MARCEL PROUST

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΞΑΝΑΒΡΕΘΗΚΕ

’Άν είχα άκόμα τή δύναμη ν’ αποτελειώσω τό έργο μου, 
αισθανόμουν πώς ή φύση τών περιστάσεων — πού σήμερα κι 
δλας τούτο τό πρωϊνό στής πριγκήπισσας ντέ Γκερμάντ μοΰ 
είχαν δώσει τήν ιδέα τοΰ έργου μου μαζί καί τό φόβο δτι δέ 
θά μπορέσω νά τό πραγματοποιήσω—πρώτ’ άπ δλα άσφαλώς 
θ’ άποτύπωνε μέσα στό έργο μου τούτο, τή μορφή τοΰ χρόνου 
πού άλλοτε προαισθάνθηκα στήν εκκλησία τής Κομπραί, στό 
διάβα κάποιων ήμερων πού μ’ είχαν τόσο έπηρεάσει, καί πού 
συχνά περνούν άπαρατήρητες. Αύτή λοιπόν τή διάσταση τοΰ 
χρόνου πού άλλοτε προαισθάνθηκα στήν έκκλησιά τής Κομ
πραί, θά προσπαθούσα νά τήν κάνω άδιάκοπα αισθητή μέ μιά 
μεταγραφή τού κόσμου. Καί κατ’ άνάγκη ή τέτοια μεταγραφή 
θά ήταν διαφορετικώτερη πολύ άπό κείνη πού μάς δίνουν οί 
τόσο άπατηλές αισθήσεις μας. Βέβαια υπάρχουν κι άλλες πλά
νες τών αίσθήσεών μας—καί διάφορα έπεισόδια αύτής τής διή
γησης μοΰ τό άπέδειξαν — πού μάς άλλοιώνου,' τήν πραγματι
κήν δψη αύτοΰ τοΰ κόσμου. "Ομως μέ τήν δσο πιό άκριβή με
ταγραφή πού θά έπιχειροΰσα, θά μπορούσα νά μήν άλλάξω τή 
θέση τών ήχων, ν’ άποφύγω νά τούς άποσκάσω άπό τήν αιτία 
τους κοντά στήν όποία ή διάνοιά μας τούς τοποθετεί άμέσως 
μόλις άκουσθούν, γιατί τό νά κάνω νά τραγουδάει ή βροχή 
μέσα στήν κάμαρα, καί νά χύνεται στήν αύλή σά βροχή τό ζε
στό άπό τό φιλτζάνι, μου φαίνεται τόσο χωρίς λογική, δσο κεί
νο πού έχουν κάνει συχνά οί ζωγράφο , δταν ζωγραφίζουν πο
λύ κοντά μας ή πολύ μακρυά μας—άνάλογα μέ τόν τρόπο πού 
οί νόμοι τής προοπτικής, ή ένταση τών χρωμάτων, καί ή πρώ
τη αύταπάτη τού βλέμματος μάς τά παρουσιάζουν — ένα πανί 

καραβιού ή έναν τρυποξυλίτη, τά όποια δμως ή λογική θά τά 
μετατοπίσει άργότερα άπό τίς άποστάσεις, τίς κάποτε ύπερβο
λικά μεγάλες.

θά μπορούσα — άν καί δέν άποκλείεται τό σφάλμα νά 
εΐναι πιό σοβαρό — νά έξακολουθήσω, δπως κάνουν μερι
κοί, νά σημειώνω μέ γραμμές τό πρόσωπο μιάς διαβάτισ- 
σας, τή στιγμή πού, στή θέση τής μύτης, τών μάγουλων καί 
τού σαγανιού, δέ θά έπρεπε νά ύπάρχει παρά ένας χώρος κε
νός, πάνω στόν όποιο τό πολύ-πολύ νά πρόσπαιζε τό άντικα- 
θρέφτισμα τών έπιθυμιών μας. Κι άν άκόμα δέν είχα τήν άνε
ση νά τοιμάσω—πράγμα βέβαια άκόμα πιό σημαντικό—τίς τό
σες’ καί τόσες έκφράσεις πού χρειάζεται ν’ άποδώσουμε στο ί
διο πάντα πρόσωπο, έστω κι άν τήν άπέδιδα, άνάλογα μέ τά 
μάτια πού τό κοιτάζουν καί τήν άποψη άπό τήγ ότοία άνιι- 
λαμβάνονται τά χαρακτηριστικά του, καί προκειμένου γιά τά 
ίδια μάτια, άν άτέδιδα τίς έκφράσεις αύτές, άνάλογα μέ τήν 
έλπίδα καί τό φόβο, ή άντίθετα, μέ τήν άγάπη καί τή συνήθεια 
οί όποιες κρύβουν έπί τόσα χρόνια τίς μεταβολές τής ήλικίας — 
τέλος έστω κι άν δέν άναλάμβανα—έκεΐνο πού οί δεσμοί μου 
μέ τήν Άλμπερτίνα θ’ άρκοΰσαν ώστόσο νά μοΰ άποδείξουν πώς 
χωρίς αύτό δλα εΐναι τεχνητά καί ψεύτικα: ν’ άνα παρασιτήσω 
κάποια πρόσωπα δχι έξωτερικά μά μέσα μας, δπου κ’ οί έλά- 
χιστες πράξεις τους θά μπορούσαν νά προκαλέσουν καταστρο
φικές ταραχές, καί νά κάνω ν’ άλλάζει ό φωτισμός τού ηθι
κού ούρανού, άνάλογα μέ τίς διαφορές τής έντάσεως τής συ- 
ναισθηματικότητάς μας, κι άνάλογα μέ τή γαλήνη τής πεποί
θησής μας, κάτω άπό τήν όποία ένα άντικείμενο εΐναι τόσο μι
κρό, ένώ ένα άπλό νέφος τόλμης τοΰ πολλαπλασιάζει τήν ί
δια κείνη στιγμή τό μέγεθος, άν (λέω) δέ θά μπορούσα ν’ άπο- 
δώσω αύτές τίς άλλαγές καί πολλές άλλες άκόμα (τών όποιων 
ή άνάγκη—άν θέλουβε νά ζωγραφίζουμε τό πραγματικό-πα- 
ρουσιάσθηκε στή διάρκεια αύτής τής διήγησης), στή μεταγρα
φή ένός σύμπαντος πού έπρόκειτο νά ξανασχεδιαστεΐ ολόκλη
ρο, τουλάχιστο δέ θά παράλειπα, πρώτ’ άπ’ δλα νά περιγρά
φω τόν άνθρωπο, δχι μέ τό μήκος πού έχει τό σώμα του, μά μέ 
τό μήκος πού έχουν τά χρόνια του, έτσι σά νά χρειάζονται — 
προσπάθεια άκόκα πιό τεράστια πού τόν καταβάλλει τέλος — 
νά τά σέρνει μαζί του, κάθε φορά πού μετατοπίζεται. "Ori,
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έπειτα, κατέχουμε αδιάκοπα μέσα στό χρόνο μιά θέση, τό αΐ- 
-σθάνεται ό καθένας- κι αύτή ή παγκοσμιότητα δέ μπορούσε 
παρά νά μέ κάνει νά χαίρουμαι, άφοΰ εΐναι ή ίδια ή άλήθεια, 
ή άλήθεια πού ό καθένας ύποπτεύεται, καί πού ώφειλα νά 
φροντίσω νά τή διαφωτίσω. Κι δχι μόνο ό καθένας νιώθει πώς 
κατέχουμε μιά θέση μές τό χρόνο, μά αύτή τή θέση ό πιό ά- 
πλοίκός τή μετράει κατά προσέγγιση, δπως θά μετρούσε κεί
νη πού κατέχουμε στό διάστημα. Δέ χωρεΐ άμφιβολία πώς συ
χνά γελιέται κανείς σ' αύτή τήν έκτίμηση, μά τό γεγονός δτι 
πίστεψε κανείς πώς θά μπορούσε νά τήν κάνει, σημαίνει πώς 
θεωρούσε τήν ήλικία σάν κάτι πού εΐναι δυνατό νά μετρηθεί.

Κ έλεγα άκόμα: «’Όχι μόνον άν έχω άκόμα τόν καιρό, 
μά άν είμαι τάχα σέ θέση ν’ άποτελειώσω τό έργο μου». Ή 
άσθένειά μου πού σάν ένας τραχύς οδηγός συνειδήσεως μου έπέ- 
βαλε τό θάνατο έδώ κάτω, μου δείχτηκε έξυπηρετική (γιατί 
άν ό κόκκος τού σιταριού δέν πεθάνει άφοΰ σπαρεΐ θά μείνει 
μονάχος, μά ωστόσο θά πεθάνει κάποτε άφοΰ πλούσια καρπο
φορήσει) ή άσθένειά πού, δταν πιά ή οκνηρία μέ εΐχε προστα
τεύσει άπό τήν εύκολία, τώρα ίσως νά μέ προφύλαγε κι άπό 
τήν οκνηρία, ή άσθένειά λοιπόν αύτή μου εΐχε φθείρει τίς δυ
νάμεις μου, καί καθώς άπό καιρό τώρα τό είχα παρατηρήσει, 
δταν είχα παύσει πιά ν’ άγαπώ τήν Άλμπερτίνα, μου εΐχε 
φθείρει τίς δυνάμεις τής μνήμης μου. Κι δμως αύτό τό διάλειμ
μα στό όποιο μέ τή μνήμη τών έντυπώσεων θά έπρεπε άργό- 
τερα νά έμβαθύνω, νά τό διαφωτίσω, νά τό μεταμορφώσω σέ 
πνευματικά ισοδύναμο, δέν ήταν τάχα ένας άπό τούς δρους, 
σχεδόν αύτή ή ίδια ή ούσία τού καλλιτεχνήματος δπως τό έμ- 
πνεύσθηκα τώρα στή βιβλιοθήκη; ”Ω 1 άν εΐχα τίς δυνάμεις 
μου πού ήταν άνέπαφες τή βραδυά πού μού ξανάρθε στό νοΰ, 
τότε δταν άντίκρυσα τό Φρανσουά ντέ Σαμπί. Ή καμπή τής 
βούλησής μου, τής ύγείας μου, χρονολογούνται άπό τή βρα
δυά πού ή μητέρα μου εΐχεν άποσυρθεΐ μαζί μέ τό σιγαλό θά
νατο τής γιαγιάς μου. "Ολα είχαν άποψασιστεΐ τή στιγμή πού 
μή μπορώντας πιά νά περιμένω νά ξημερώσει γιά νά φιλήσω 
τό πρόσωπο τής μητέρας μου, εΐχα λάβει τήν άπόφαση, εΐχα 
πηδήξει άπό τό κρεββάτι κ’ εΐχα πάει μέ τά νυχτικά ν’ άκουμ- 
πήσω στό παράθυρο, άπ’ δπου έμπαινε τό σεληνόφως ώς πού 
ν’ άκούσω τόν κ. Σβάν νά φεύγει. Οί γονείς μου τόν εΐχαν συ-
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νοδεύσει, εΐχ’ άκούσει μάλιστα τήν πόρτα ν’ άνοίγει νά χτυ
πάει τό κουδούνι, καί νά ξανακλείνει. Τήν ’ίδια κείνη στιγμή 
στό άρχοντικό τής πριγκήπισσας ντέ Γκερμάντ, αύτός ό θόρυ
βος τών βημάτων τών γονιών μου πού συνώδευαν πάλι τόν κ. 
Σβάν, κ’ υστερ’ αύτός ό τρεμουλλιαστός, ό πηδηχτός κι ό με
ταλλικός, ό άτέλειωτος, ό τσιριχτός καί δροσερός ήχος τού μι
κρού κουδουνιού, μού έλεγεν έπί τέλους πώς έφυγε ό κ. Σβάν 
καί πώς θ’ άνέβαινε ή μητέρα μου- τούς άκουα άκόμα, άκουα τούς 
ίδιους έκείνους, πού μολαταύτα βρίσκονταν 'τόσο μακρυά μέσα 
στό παρελθόν. Καί καθώς άναλογιζόμουν δλ’ αύτά τά γεγονότα 
πού κατ’ άνάγκη τοποθετούνταν άνάμεσα στή στιγμή πού τά 
εΐχα άκούσει καί τού πρωινού στής Γκερμάντ, μέ εΐχε τρομάξει ή 
σκέψη πώς ήταν άκριβώς αύιό τό κουδουνάκι πού ήχούσε ακό
μα μέσα μου, χωρίς τίποτε νά μπορώ νά μεταβάλω από τίς 
τσιρίδες τού θόλου του, άφοΰ μή μπορώντας πιά νά θυμηθώ 
πώς σβύνονταν, άναγκάστηκα, γιά νά τό ξαναμάθω, γιά νά 
τό άκούω καλά, νά μήν άκούω τό θόρυβο τών συνομιλιών πού 
εΐχαν στήσει τά πρόσωπα γύρω μου. Γιά νά προσπαθήσω νά 
τό άκούσω άπό πιό κοντά, ήμουν ύποχρεωμένος νά ξανακατέ- 
βω στόν έαυτό μου. "Αρα λοιπόν αύτός ό ήχος ύπήρχε πάντα 
μέσα μου, κι άκόμα, άνάμεσα άπ αύτόν καί τήν τωρινή στιγ
μή, ύπήρχε κι δλο αύτό τό παρελθόν πού κύλησε άόριστα 
καί πού δέν ήξερα πώς τό κουβαλούσα. ' Οταν εΐχε κουδουνί
σει, υπήρχα κι δλας, κι άπό τότε γιά ν’ άκούω άκόμα αυτό τό 
κουδούνισμα, έπρεπε νά μήν ύπήρχε άσυνέχεια, νά μήν εΐχα 
βρει ούτε μιας στιγμής ήσυχία, νά παύσω νά υπάρχω, νά σκέ
πτομαι, νά έχω συνείδηση τού εαυτού μου, άφσύ αύτή ή πα- 
ληά στιγμή διατηρούνται άκόμα μέσα μου, άφοΰ μπορούσα 
άκόμα νά τή βρώ, νά ξαναγυρίσω ’ίσαμε αύτή κατεβαίνοντας 
μονάχα πιό βαθειά στον έαυτό μου. Αύτή τή γνώση τού ένσωμα- 
τωμένου χρόνου, τών περασμένων κι άδιαχώριστων άπό μάς 
χρόνων, εΐχα τώρα τήν πρόθεση νά τήν έμψανίσω δσο μπορούσα 
πιό άναγλυφικά στό έργο μου. Κι άκριβώς έπειδή περιέχουν 
τίς ώρες τού παρελθόντος, τ’ άνθρώπινα σώματα μπορούν νά 
κάνουν τόσο κακό σέ κείνους πού τ’ άγαπούν γιατί περιέχουν 
τόσες άναμνήσεις, τόσες χαρές καί τόσες χαμένες γι αύτά έπι- 
θυμίες, τόσο σκληρές δμως γιά κείνον πού θεωρεί καί προε
κτείνει στή σειρά τού χρόνου τό άγαπητό σώμα πού τό ζη-
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λεύει σέ βαθμό πού νά εύχεται τήν καταστροφή του. Γιατί 
ϋστερ’ άπό τό θάνατο, ό χρόνος άποσύρεται άπό τό σώμα, κ’ 
οΐ τόσο άδιάφορες, οί τόσο ώχρές άναμνήσεις εξαφανίζονται 
άπό τήν ύπαρξη έκείνη πού δέν ύπάρχει πιά διτως θά εξαφανι
στούν γρήγορα κι άπό κείνον τού βασανίζεται άκόμα, κι άπ 
δλους τούς άλλους πού θά θέσουν τέρμα στή ζωή τους δταν δέ 
θά τούς συγκρατεΐπιά καμμιά έπιθυμία γιά έ,α σώμα ζωντανό.

Δοκίμαζα ένα αίσθημα τρομερής κούρασης καθώς ένιωθα 
πώς δλον αύτόν τό μακρό χρόνο δχι μόνον άδιάκοπα τόν εί
χα ζήσει, τόν είχα σκεφθεΐ, τόν εΐχα διαχύσει άπό τόν έαυτό 
μου, μά καί πώς έπρεπε κάθε στιγμή νά τόν κρατώ συνδεμένο 
μέ μένα, πώς μέ κουβαλούσε πάνω του, πώς ήμουν σκαρφα
λωμένος στήν ϊλιγγιώδη κορυφή του, καί πώς δέ μπορούσα νά 
κινηθώ χωρίς, μαζί μέ τόν έαυτό μου νά μετακινήσω κι αύτόν 
τόν ίδιο τό χρόνο. Μέσα σ’ αυτή τήν πελώρια διάσταση, πού 
δέ μπορούσα νά τή νιώσω, ήταν σάν ένα καταφύγιο ή μέρα 
πού ακόυσα άπό τόση άπόσταση, κι δμως έσωτερικά, τόν κρό
το τοΰ κουδουνιού τοΰ κήπου τής Κομπραί. ’Ένιωθα νά μέ κυ
ριεύει ό ’ίλιγγος καθώς κοίταζα πάνω μου καί ώστόσο μέσα 
μου, τά τόσα χρόνια μου, τό ίδιο σά νά είχα ϋψος τόσων μέ
τρων. Τότε εΐχα καταλάβει γιατί ό δούκας ντέ Γκερμάντ πού 
τόν θαύμαζα — κοιτάζοντας τον καθισμένο σ’ ένα κάθισμα, πό
σο λίγο είχε γεράσει άν καί είχε περισσότερα χρόνια άιτό μέ
να στή ράχη του—δταν σηκώθηκε καί θέλησε νά σταθεί όρθός 
ταλαντεύονταν στά τρεμάμενα πόδια του, σόν κ’ έκεΐνα τών 
γηραλέων δεσποτάδων έπάνω στά όποια τίποτε δέν ύπάρχει 
στερεό παρά οί μεταλλικοί σταυροί, καί δπου σπεύδουν νά γο
νατίσουν οί νεαροί σπουδασταί τής Θεολογίας, κ’ εΐχε φτάσει 
τρέμοντας σάν ένα φύλλο ώς τή δύσκολα πραγματοποιήσιμη 
κορυφή τών 83 χρόνων, τό ίδιο σάν οί άνθρωποι νά ήταν σκαρ
φαλωμένοι πάνω σέ ζωντανά ξυλοπόδαρα πού μεγαλώνουν ά- 
κατάπαυστα καί φτάνουν κάποτε πιό ψηλά άπό τά καμπανα
ριά, ώς πού καταντούν νά προχωρούν δύσκολα κ’ έπικίνδυνα, 
κι άπ δπου ξαφνικά μιά μέρα πέφτουν. Τρόμαζα πού τά δικά 
μου ξυλοπόδαρα ήταν κι δλας τόσο ψηλά κάτω άπό τά βήμα
τά μου, πού μοΰ φαίνονταν πώς δέ θά εΐχα τή δύναμη νά συγ
κρατήσω γιά πολύν καιρό προσκολλημένο στόν έαυτό μου αύ
τό τό παρελθόν, πού έκτείνονταν κι δλας σέ τόσο μάκρος καί 

πού τόσο οδυνηρά έφερνα μέσα μου. ”Αν τουλάχιστο μου πε
ρίσσευε άρκετός καιρός γιά ν’ άποτελειώσω τό έργο μου, δέ 
θά παράλειπα νά τό έντυπώσω στή σφραγίδα αύτοϋ τοΰ χρό
νου, πού ή ιδέα του μοΰ έπιβάλλονταν σήμερα μέ τόση δύνα
μη, καί θά περιέγραφα τούς άνθρώπους έστω κι’ άν τούς έ
κανα νά μοιάζουν μέ τέρατα, σά νά κατείχαν μέσα στό χρό
νο μιά θέση διαφορετικά θεωρήσιμη άιτό τήν τόσο περιωρι- 
σμένη πού κατέχουν μέσα στό διάστημα· τούναντίο μιά θέση 
άπροσμέτρητα προεκτεινόμενη άφοϋ (σάν γίγαντες βυθισμέ
νοι μέσα στά χρόνια), έγγίζουν ταυτόχρονα βιωμένες άπό τόν 
έαυτό τους έποχές πού τόσο άπέχουν ή μιά άπό τήν άλλη — 
άνάμεσά τους πήραν θέση τόσες μέρες—μέσα στό χρόνο.

Μεταφρ. Γ1ΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ
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Πέτρου ςπανδονιΔη

II Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ

(Άπό τό βιβλίο του «Ή αρχαία 'Ελληνική Τραγωδία», 
πού θά κυκλοφορήση τό Δεκέμβρη).

§ 1. Στήν Ελλάδα, ή οργιαστική λατρεία τοΰ Διονύσου σάν 
φαλλικής θεότητας δσο κι άν διατηρήθηκε φανερή, δμως υπο
χώρησε στήν άντίδραση τής έγχώρια άντιλήψεως, κατά τήν 
όποια ό θεός αύτός παρουσιάζεται κυρίως σάν προσωποποίη
ση τών τυχών τής βλαστήσεως καί τής άμπέλου καί ή έλλη· 
νική λατρεία του Διονύσου, πού βασίζεται στόν ένθου- 
σ ι α σ μ ό άφήνει σέ δεύτερη καί κατώτερη μοίρα τό όργιο. 
’Έχει δέ ξεχωριστή σημασία, δτι τό δράμα δέν προήλθε άπό 
τό όργιο, άσιατικό στοιχείο, άλλ’ άπό τόν ένθουσιασμό, στοι
χείο έλληνικό.

§ 2. Η λατρεία τον Διοννσον οτην Ελλάδα χαρακτηρίζεται 
γενικά άπο ένθουοιασμό.

Ενθουσιασμός σημαίνει κυριολεκτικά έμπασμα τοΰ θεοΰ 
μέσα στόν άνθρωπο. Τό γεγονός αύτό μάς φέρνει σέ μιά πα- 
νάρχαιη χαρακτηριστική άντίληψη γιά τόν τρόπο τής λατρείας 
ένός θεοΰ: σέ μιάν άρχαιότατη, καννιβαλική περίοδο, τρώγον
τας τό τοτεμικό ζώο, πραγματοποιοΰσαν μιά ταυτοποίηση μέ 
τό θεό-τοτέμ. Άλλά τό τοτέμ μποροΰσε νά εΐναι κ’ ένα φυτό, 
τό κλήμα : τρώγοντας τό σταφύλι καί πίνοντας τό κρασί πί
στευαν, δτι κοινωνοΰν μέ τό θεό, δτι ταυτίζουνται μ’ αύτόν.

Στήν καννιβαλική αύτή περίοδο λατρείας θ’ακολούθησε ή 
τοΰ σαδιστικοΰ ένθουσιασμοΰ, κατά τήν όποια ό λάτρης αισθά
νονταν ήδονή άπό τόν πόνο τοΰ θεοΰ-τοτέμ, τόν όποιο κατα
σπάραζε χωρίς νά τόν τρώη. ’Έτσι οί άκόλουθες τοΰ Διονύσου 
Βάκχες, Μαινάδες, Βασσαρίδες, Λήνες, Μαιμαλόνες κ. λ. τήν 
ώρα τής λατρείας δάγκαναν καί μάτωναν ή έσχιζαν τις σάρ

κες τών ιερών ζώων τοΰ ,θεου.
Ό ένθουσιασμός ύπήρξε πραγματικό προστάδιο γιά τή 

γέννηση τής τραγωδίας. Οΐ λάτρεις—μεταμορφωμένοι σέ οπα
δούς τοΰ Διονύσου—πίνοντας κρασί, γέμιζαν άπό θεό, κατα
λαμβάνονταν άπό ύστερικά παραληρήματα, έκαμναν νευρικές 
κινήσεις καί χειρονομίες, έβγαιναν άπό τόν έαυτό τους καί 
μεταθέτονταν σέ μιά θεϊκή κατάσταση, γίνουνταν άλλοι έξ 
άλλων, ζοΰσαν τή λήθη τοΰ παρόντος, βίωναν τό άπό- 
λυτο είναι.

Άλλά, έπαναλαμβάνουμε, ό ένθουσιασμός εΐναι μόνο ένα 
προστάδιο τής τραγωδίας, ή οποία θά γεννηθή, δταν άπό τόν όμι
λο τών ένθουσιασμένων, άπό τή θρησκευτική λυρική κατάστα
ση θά ξεχωρίση τό άτομο, ό Διόνυσος, πού εΐναι στήν άρ
χή τό άφηρημένο άντικείμενο τοΰ ένθουσιασμοΰ.

Τό στοιχείο τοΰ ένθουσιασμοΰ ύπήρχε μόνο στή λατρεία 
τοΰ Διονύσου. Οί άλλες λατρείες, του Ποσειδώνα π. χ. ή τής 
Άθηνάς δέ διέσωζαν πειά ή δέν εΐχεν άπ’ άρχή τά στοιχεία τοΰ 
ένθουσιασμοΰ καί γιά τοΰτο δέ στάθηκαν πρόσφορες γιά τήν 
άνάπτυξη τοΰ δράματος.

§ 3. 'Ο ηιρικος χορός, ό διθνραηβος.
Δεύτερο βασικό στοιχείο τής λατρείας τοΰ Διονύσου είναι· 

ό μιμικός χορός. Μέ δποια μορφή κι άν παρθή ή έννοια «Διό
νυσος», πάντοτε, σύμφωνα μέ τά πανάρχαια λατρειακά έθι
μα, κατά τά όποια δέ μπορεί νά νοηθή λατρεία χωρίς χορό, 
θά συνοδεύονταν μ’ έναν μιμικό χορό.

Ό χορός αύτός εΐναι γιά τούς πρωτογόνους γενικά μιά 
πράξη άναλογικής μαγείας: μέ τή μιμική παράσταση τής ζωής 
τοΰ θεοΰ έπιδιώκεται ή πρόκληση ώρισμένου άποτελέσματος 
σχετικοΰ μέ τήν έννοια, πού συμβολίζει τό πρόσωπο του θεοΰ: 
είτε ή αύξηση τής γονιμότητας, είτε ή εύκταία άνακύκληση 
τής ζωής, είτε ή εύόδωση τής βλαστήσεως καί τής άμπελουρ- 
γίας.

Ή χορομιμική παράσταση συνοδεύονταν άπό ασμα, τό 
όποιο, προκειμένου γιά τό Διόνυσο, θά ονομάσουμε άπό τώρα 
γενικά διθύραμβο ').

η Διθύραμβος, άρχικά φαίνεται νά εΐναι επίθετο τοΰ Διονύσου. Ή 
λ. ετυμολογείτο ’ίσως άπό τό Δι - (di-divus) καί (τό αιολικό) θυρ (άττι-
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Ό θίασος —χωρίς αρχηγό —, μεθυσμένος, λατρεύοντας τό 
θεό χόρευε γΰρο στό βωμό του έναν άταχτο χορό καί τραγου
δούσε μέ συνοδεία τοΰ (φρυγικού) αύλοΰ πιθανώς ένα πρόχει
ρο, άρρυθμο, αυτοσχέδιο άσμα, πού τό διέκοπταν άναρθρες επι
φωνήσεις. Αύτή πρέπει νά εΐναι ή μορφή του άρχεγόνου διθυ
ράμβου.

Πίστευσαν, δτιστό διθύραμβο άναπαριστάνουνταν μιά ολο
κλήρωση τοΰ διονυσιακού δράματος καί αύτή ή πίστις εΐναι 
συνεπής μέ τό συμβολισμό, πού περιέχει ή μορφή τοΰ Διονύσου· 
άλλά στηρίζεται μάλλον σέ άναλογίες παρά σέ δεδόμενα: Ό 
Διόνυσος συμβολίζει πρωταρχικά τήν άνακύκληση τής ζωής καί 
τοΰ φυσικοΰ κόσμου, άρα θά γιορτάζουνταν μ*  έναν μιμικό χο
ρό, πού θά παρίστανε τή γέννηση, τά πάθη, τό θάνατο καί 
τήν άνάστασή του ■), χορό στόν όποιο ό διθύραμβος θά έκτε- 
λοΰσε τόν πρωταρχικό προορισμό του, τής άναλογικής μαγείας. 
Εντούτοις ή μορφή αύτή τοΰ διθυράμβου εΐναι μόνον ύποχρεω- 
τική γιά τό πνεύμα, λογικά άκόλουθη, άλλά φαίνεται, δτι χά
θηκε γιά πάντα στό βάθος τών αιώνων, διότι οί ιστορικές πλη
ροφορίες δέν επιβεβαιώνουν τήν ύπαρξή της στούς "Ελληνας. 
Τό χορικό τών «Βακχών» τοΰ Εύριπίδη, ή πληροφορία τοΰ Πλά
τωνος (Νόμοι, III, 700β), ένας διθύραμβος τοΰ Πινδάρου, ό δι
θύραμβος τοΰ Τιμοθέου «Σεμέλης ώδινες», μάς μιλούν μόνο γιά 
τή γέννηση τοΰ Διονύσου. «Πολύ λίγο μάς έλκύει ή σημερινή 
άντίληψη, κατά τήν όποια οί πράξεις καί τά πάθη τοΰ θεοΰ ήσαν 
τό άντικείμενο τών μιμικών χορών καί παραστάσεων», (Wi- 
lamowitz).

Φαίνεται λοιπόν περισσότερο βέβαιο, δτι ό διθύραμβος πέρα 
άπό ώρισμένη έποχή, άναπαρίστανε μάλλον μιά σκηνή μόνο τής 
ζωής τοΰ Διονύσου. "Οτι δέν εΐναι μιά μιμική όλοκλη-

κά θορ - θορεΐν, εθορον): ό θορών, έκεΐνος πού γεννήθηκε άπό τόν Δία. 
Ή λήξη: -αμβος (βλ. θρί - αμβος, ϊ-αμβος, λυκ - άμβας, ϊθι - μβος) δέν 
έχει εξακριβωμένη σημασία.—”Η μήπως πρέπει νά σχετίσουμε τό δ ι θ υ ρ 
(αμβος) μέ τό τ ί τ υ ρ (ος), |σ ά τ υ ρ - ος], δωρική ονομασία τοΰ τράγου 
(συνεπώς καί τοΰ τραγοθεοΰ Διονύσου);

Τό αρχαιότερο κείμενο, στό όποιο άναφέρεται ή λ. διθύραμβος εΐναι 
τό ύπ’ άριθ. 72 άπόσπ. τοΰ ’Αρχιλόχου (680 640 π. X.).

■) Βλ. Δ. Σάρρου «Εισαγωγή στό άρχαϊο δράμα» σ. 8 καί Δ, Κα- 
ψάλη «Εισαγωγή στήν άττική τραγωδία» σ. 36.

ρωτική άναπαράσταση, άλλά άπλούστερα ένα μιμικό 
ΑΣΜΑ χορευτικό. (

'Ολοκληρώσεις γνωρίζουμε μόνο στίς μιμικές άναπα- 
ραστάσεις—καί τέτοια δέν εΐναι ό διθύραμβος—δπως στά 
μυστήρια τών Κάβειρων τής Σαμοθράκης, τών Κορυβάντων τής 
Φρυγίας, στά Άδώνια, στά 'Ορφικά μυστήρια, στά Έλευσίνια. 
Άλλά καί πάλι δλες άνεξαίρετα οί μιμικές άναπαραστάσεις 
δέν περιείχαν μιάν όλοκλήρωση: έτσι, μέ μιμικές μερικές 
εικόνες γιόρταζαν στήν Κρήτη τή γέννηση τοΰ Δία· στήν Κνωσ- 
σό, στό "Αργος, στή Βοιωτία τό γάμο τοΰ Δία μέ τήν "Ηρα- στή 
Σάμο, τήν άρπαγή τοΰ ξοάνου τής "Ηρας άπό τούς πειρατάς.

Σκηνές άρα μόνο άπό τή ζωή τοΰ Διονύσου θά περιείχε ό 
διθύραμβος. Καί τό άσμα, ό χορός, ή μιμική, οί έπιφωνήσεις, 
θά χρωματίζουνταν άνάλογα μέ τή στιγμή ζωής πού παρίστα- 
ναν: άργά, γοργά, βίαια, παθητικά, έκρηκτικά, θρηνητικά, καί 
κωμικά άκόμη.

’Έπειτ’ άπ’ αύτά άς προστεθή, δτι άν μέν ό διθύραμβος ήταν 
μιά συμβολική πράξη (άναπαράσταση) δέ θά μποροΰσε ποτέ ν’ 
άναπτυχθή καί νά έξελιχθή σέ κάτι άλλο έξω άπό τόν έαυτό 
της, διότι ή συμβολική πράξη άν δέν εΐναι ιερή, γίνεται άπλώς 
άκατανόητη (Wilamowitz) καί τίποτ’ άλλο, — άν πάλι, δπως πι
στεύουμε, εΐναι ένα θρησκευτικό χορομιμικό άσμα, πιθανότητα 
έξελίξεως δέν έχει—δπως δέν είχαν καί τά θρησκευτικά άσμα
τα τών άλλων θεών—άν δέ συνέβαινε τοΰτο, δτι στό διονυσια
κό διθύραμβο έπαιρνε μέρος, στήν άρχή, δλη ή κοινότητα 
τών λατρών, δεδομένο πού παρέχει τό ένδεχόμενο τής άνα- 
πτύξεως τής άτομικότητας. Ό Αριστοτέλης τό λέγει καί εΐναι 
πολύ πιθανό, δτι ή τραγωδία προήλθε άπό τούς έξάρχοντας τοΰ 
διθυράμβου, δταν ό έξάρχων ξεχώρισε άπό τή χορευτική κοι
νότητα σάν άτομο καί έχασε κατ’αύτόν τόν τρόπο ό χορός 
τήν ιδιότητα τοΰ όμαδικοΰ ένθουσιαστικοΰ θρησκευτικοΰ γεγο
νότος κ’έγινε μιά ένσυνείδητη χορική έκτέλεση.

Τό ξεχώρισμα ένός έξάρχοντος τοΰ χοροΰ, ή άπόσπαση τοΰ 
ά τ ό μ ο υ άπό τήν ό μ ά δ α εΐναι ή πρώτη καί άιτώτατη προϋ - 
πόθεση γιά τή δημιουργία τής τραγωδίας.

Ή παλαιότατη ιστορική πληροφορία, πού έχουμε (τοΰ ’Αρ
χιλόχου) τςαρουσιάζει ήδη τό διθύραμβο διευθυνόμενο άιτό έναν 
έξάρχοντα.
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§ 4 Οί χορευταί τοΰ ήιθνράρβον.
Τό ζήτημα, πού περιστρέφεται γύρω στούς χορευτάς τοΰ δι

θυράμβου, εΐναι άπό τά πιό δύσκολα καί άπό τά πιό σπουδαία 
γιά δ,τι αφόρα τό πρώτο ξεκίνημα άπό τό χορό πρός τήν τρα
γωδία.

Κατά τή μαρτυρία τοΰ ’Αριστοτέλη ή τραγική ποίηση ήταν 
στήν άρχή της σατυρική. Στά νεώτερα χρόνια ό Weicker στό βι
βλίο του «Τό σατυρικό δράμα» (1826) διατύπωσε τή γνώμη, 
τήν όποία στήριζε στή μαρτυρία τοΰ ’Αριστοτέλη καί σέ 
άλλες, δτι οί χορευταί τοΰ διθυράμβου ήσαν σάτυροι τραγον- 
τυμένοι- δτι δταν ό διθύραμβος έγινε μέ τόν Άρίονα λογοτε
χνικό είδος, τότε άπ’ αύτό προήλθε τό δράμα τών σατύρων χο
ρευτών, τό σατυρικό δράμα- καί δτι, δταν ό θέσπις πρόσθεσεν 
έναν ήθοποιό, πάλι ό χορός άποτελούνταν άπό τραγοσατύρους, 
άλλά τό θεατρικό παιγνίδι ονομάσθηκε τραγωδία- δτι έξαιτίας 
τό άκόλαστο καί τό άναξιοπρεπές τών σατύρων ό Αισχύλος ίσως 
πρώτος έγκατέλειψε τούς τραγοσατύρους χορευτάς, οΐ όποιοι 
έμειναν άπό τότε μόνο στό τελευταίο μέρος τής δραματικής τε
τραλογίας, πού ξεχώρισε σάν ένα δράμα καθαρά σατυρικό.

Τά πράγματα δμως αύτά δέν εΐναι σήμερα τόσο απλά, δπως 
φάνηκαν στόν Weleker. Ποιές εΐναι οί πιθανώτερες άπόψεις θά 
τό δείξουμε πιό πέρα- προσωρινά λέμε, δτι ύπάρχουν μεγάλες 
διαφωνίες πάνου στό ζήτημα, πού άφορά τήν έξωτερική παρά
σταση, τή μορφή, τό ντύσιμο τών χορευτών τοΰ διθυράμβου-δτι 
ύπάρχουν ένδείξεις, πού ένισχύουν τή γνώμη, πώς ή τραγωδία 
καί τό σατυρικό δράμα εΐναι δύο άνεξάρτητα τέκνα τοΰ διθυ
ράμβου, δτι δηλ. ή τραγωδία δέν προήλθε άπό τό δράμα τών 
σατύρων χορευτών, άλλά γεννήθηκε παράλληλα μέ τό σατυρι
κό δράμα άπό τό διθύραμβο.

§ 5 Ή ένοχή.
Ενα άπό τά έσωτερικά στοιχεία τής διαμορφωμένης τρα

γωδίας, τό στοιχείο τής ένοχής, άναζητήθηκε κι αύτό στήν πρω- 
τοσύστασή του μέσα στό διθύραμβο,—άπό κείνους βέβαια, πού 
πιστεύουν, πώς ό διθύραμβος ολοκλήρωνε σέ άναπαράσταση τή 
ζωή τοΰ Διονύσου. 'Ωστόσο κι άν άκόμα ξεκινήσουμε άπό τή 
σφαλερή αύτή προϋπόθεση, σκεφτόμαστε, δτι σέ μιάπαράσταση, 
πού ολοκληρώνει τή ζωή τοΰ Διονύσου σάν θεοΰ τής άνακυκλή- 
σεως τής ζωής η τής βλαστήσεως, ή τής άμπέλου, δέ μπορεί ν’ 

άνευρεθή τό συναίσθημα τής ένοχής, διότι εϊτε ή λατρεία τοΰ 
Διονύσου σάν θεοΰ τής βλαστήσεως γενικά καθρεφτίζει τούς νό
μους τής φυτικής φύσεως εϊτε ή λατρεία του σάν θεοΰ τής άνα- 
κυκλήσεως τής ζωής καθρεφτίζει τούς βιολογικούς νόμους δπως 
αύτοί συλλαμβάνουνται άπό τό μυαλό τοΰ πρωτογόνου (δηλ. μέ 
τήν άδυναμία τής κατανοήσεως τοΰ γεγονότος, δτι ή ζωή λή
γει στό θάνατο καί μέ τήν πίστη σέ μιάν έξακολούθηση τής ζωής 
μετά τό θάνατο, σ’ έναν ξαναγεννημό), σ’ όποιαδήποτε άπό τίς 
άναπαραστάσεις τών άντιλήψεων αύτών πρόκειται πάντα γιά 
λειτουργικά, καθαρά θρησκευτικά δρώμενα, δπου, έφόσον όθεός 
ύποκύπτει στή φυσική μοίρα (γέννηση—θάνατο — ξαναγεν
νημό καί δέν ξανοίγει πουθενά καμμιά στιγμή έλευθερίας καί 
αύτοδιαθέσεως, δέν εΐναι δυνατό νά έμφιλοχωρήση ή έννοια τής 
ένοχής.

§ 6 Πηγή ΐής νραγωόίαζ.
’Από δσα ειπώθηκαν μπορεί νά έξαχθή, δτι ή λατρεία 

τοΰ Διονύσου μέτά χαρακτηριστικά της στοιχεία: τό έν- 
θουσιαστικό καί τό μιμικό περιείχε πιθανότητες γιά τήν άνάπτυ- 
ξη τοΰ δράματος μέ μέσο τό ξεχώρισμα τής άτομικότητας.

Καθώς άκόμα έγινε άντιληπτό, ή προσωπικότητα τοΰ Διο
νύσου εΐναι άπό τή σύστασή της συμβολική- άλλά ό διθύ
ραμβος έφόσον δέν καλύπτει δλη τή ζωή τοΰ Διονύσου, έφόσον 
δέν άναπαριστάνει κυκλικά τήν τύχη τών φυσικών καί τών άνθρω- 
πίνων δντων, δέν εΐναι μιά καθολικοΰ νοήματος συμβολική 
παράσταση, δπως θέλουν οί ρομαντικοί καί μεταφυσικοί έρμηνευ- 
ταί του. Εΐναι ένα παθητικό χορευτικό διονυσιακό λειτουργικό 
τραγοΰδι, άτεχνο στήν άρχή καί γεμάτο τραχύτητα, λαξευ- 
μένο άργότερα καί ώραΐο.

Αύτό τό τραγοΰδι τό άξεστο στήν άρχή εΐναι ή πηγή 
τής τραγωδίας, άλλά πάλι κατά τόσο μόνο, δσο ένα κομ
μάτι μάρμαρο εΐναι ή πηγή τοΰ άγάλματος τής ’Αφροδίτης. Δί
νει μόνον υλη, ένδόσιμα καί πιθανότητες.
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ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ

Αισθητικά δέν ένδιαφέρει ό χαρακτήρας τής λογοτεχνίας 
ένός λαοΰ, δπως διαμορφώθηκε στούς αιώνες. Γιατί που υ
πάρχει τέχνη καί που δέν υπάρχει, αύτό θά τό δεις στό συγ
κεκριμένο έργο, δχι στό άμορφο (άμορφο αισθητικά) πλήθος 
τών μνημείων. Άπό τούτη τήν άποψη έχει νόημα ή γνώμη τοΰ 
Croce πώς ή ιστορία οποίας λογοτεχνίας εΐναι ή ιστορία με
ρικών έργων, ώρισμένων προσωπικοτήτων. Άλλά άπό άλλη 
άποψη, μή αισθητική, άξιος μελέτης γίνεται ό χαρακτήρας τής 
λογοτεχνίας ένός λαοΰ.

Στήν τέχνη ό λαός εκδηλώνει, άς ποθμε έτσι, τή θεωρία 
του, κείνη τήν ένδόμυχη ζωή του πού, γιά νά μεταχειριστούμε 
έναν δρο τοΰ Πλωτίνου σέ μιάν περίπτωση έλάχιστα φιλοσο
φική, είναι «θεωρία καί θεώρημα». Δέ μιλάμε γιά τίς έξεις 
του τίς όρέξεις του κ.τ.λ. γιατί αυτά δταν πλησιάζεις πλάσμα
τα τοΰ πνεύματος δέ σημαίνουν τίποτε, δπως γιά τό άτομο, 
έτσι γιά τό λαό.

"Ο,τι εΐναι τέχνη άπαντάει σέ μιάν ώρισμένη θέληση ένός 
δημιουργοΟ- τέτοιαν άνταπόκριση ν’ άποκαλύψει εΐναι χρέος 
τοΰ κριτικοΰ, πού αισθητικά καί μονάχα αισθητικά μπορεί νά 
πλησιάσει τό έργο πρός τή θέληση. Άλλά δ,τι εΐναι τέχνη ά
παντάει πιό πέρα άπό τή θέληση ένός δημιουργοΟ, καί σέ μιάν 
άλλην πραγματικότητα πού θά πιστεύσεις πώς υπάρχει, άν 
πιστεύεις στήν ύπαρξη τοΰ λαοΰ, πού μέλος τοΰ τελευταίου 
εΐναι καί ό ίδιος ό δημιουργός. Καί πιστεύεις στή ζωντάνια 
τοΰ δντος αύτοΰ, πού λέγεις λαό. Άλλοιώς, δέ μπορείς παρά 
νά δεχτείς ολοκληρωτικά τήν άποψη τοΰ Croce.

'Η πατρίδα τοΰ ποιητή (δηλαδή, τοΰ κατ’ εξοχήν δημιουρ
γού) εΐναι ή γλώσσα- δσο.περισσότερα ταξίδια κάμει τόσο πιό 
δυνατά θ’ άπλώσει ρίζες ή ψυχή του- δμως όφείλει νά έπιστρέ- 
ψει στήν πατρίδα γιά ν’ άποδώσει στό έργο τό ύφος πού τοΰ 
άρμόζει, κείνη τή γραμμή πού αποκαλύπτει «άλήθεια» τόν 
πρόσκαιρο κόπο τοΰ άνθρώπου. 7Ηθος τοΰ ποιητή εΐναι ή 
γλώσσα- αύτή εμπεριέχει τό έθνος (πού γιά μάς αντιπροσω
πεύει δ,τι «ή Πατρίδα κ’ ή Πίστις» γιά τό Σολωμό,) καί στό 
έθνος, τόσο ό ποιητής δσο ό πολίτης πιστεύουνε.

Ό ποιητής οφείλει νά τρέφει σεβασμό πρός τή μ ι ά γλώσ
σα του. Τήν ξαναπλάθει ναί μέν, άλλά άς μή γελαστεί, δέ 
μπορεί άνεπηρέασιος νά καταπιαστεί μέ μιά τέτοια άπασχό- 
ληση- έρχεται ή στιγμή καί νιώθει, άν δέ τό ένιωσε άπό πριν, 
τί έπεξεργάστηκε- Τά ίδικά του αισθήματα τόν πιό κρυφό πιό 
άξιο έαυτό του... Γιατί ή γλώσσα στόν ποιητή γίνεται σάρκα, 
ή ούσία του. 'Ο Valery δέν είδε τήν ποίηση πέραν άπ’ τό σκε
πτικισμό του, άπ’ τήν άπιστ ία του- γι’ αύτό κ’ οί θεωρίες 
του καί τό έργο του άκόμη εΐναι ερασιτεχνισμός, καί δέν άφί- 
νουν ίχνη παρά στή λογιώτατη ματαιοδοξία μας.

Ανάμεσα στήν ποίηση καί τόν ποιητή δέν ύφίσταται, 
φραγμός καί ξεχωριστή ύπαρξη, ή έξωτερική κοσμική ζωή. Τήν 
έμπειρική πείρα τοΰ άνθρώπου — ποιητή δέ μπορείς νά τή βγά
λεις ή νά τή διώξεις άπό τό ποίημα δπου ή ‘περιττή πονηριά 
σου θά φανταστεί πώς τή διακρίνει, άν ή άφέλεια τοΰ ποιητή 
μοναχή της δέν άρκεΐ νά σοΰ εύκολύνει τήν αύταπάτη.

Σχετικά πρός έκεΐνο πού εΐναι ό τελευταίος λόγος τής 
ποίησης, ή alchimie du verbe τοΰ Rimbaud ή τό systeme du lan
gage τοΰ Valery λένε τό ίδιο.

Κάθε μεγάλος ποιητής πού μελέτησε τό πρόβλημα τής ποί
ησης, ένιωσε τή βοθειά άρχική σημασία πού έχουνε οί λέξεις. 
Ό Valery περισσότερο άπ’δποιον άλλο έπρόσεξε αύτό τό μ ο ι· 
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ρ α ϊ ο ν πού φανερώνουνε οί λέξεις πρώτα καί μετά τή σύνθε
ση τού ποιήματος. Άλλά περιόρισε τήν ερευνά του στό νά 
συλλάβει τή γοητεία πού έχει ένα τέτοιο γεγονός στό χώρο 
τής λογοτεχνίας (έδώ ή καλαισθητική αύταπάτη μας καί ή 
ιδιορρυθμία τής πρόζας καί τής ποίησης τοΰ Valery, δλου τοΰ 
έργου του δηλαδή) προσδίδει κοσμογονικό παράστημα στίς λέ
ξεις. Αύτές ό Mallarme μετεχειρίζετο μέ επισημότητα, μέ τήν 
εύλάβεια πού πάει στά ιερά άντικείμενα, καί, φυσικά, χωρίς 
καμμιά ύστεροβουλία ή δεύτερη σκέψη. Ό μαθηιής Valery έσυ- 
νήθισε στό θάμΊιωμα τής πρώτης άποκάλυψης, ώρίμασε μαζύ 
μέ τήν προσωπικότητά του μιά δική του πείρα καί άντιμετώ- 
πιση τών λέξεων. ’Έρχεται στό νοΰ μας ή εικόνα ένός άνθρώ
που, πού παίζει μέ τίς λέξεις άλλά τίς πιάνει άπό τίς άκρες, 
σά νά ήθελε νά φανερώσει δλη τή γύμνια τους. Κ’ έδώ έγκει
ται ή κάποια σοβαρότητα τοΰ παιχνιδιού· ό ποιητής σιγά - σι
γά ξετυλίγει τή στείρα ύπαρξή του, άνακαλύπτει τό κενό, πού 
παρέμεινε ή μοναδική συγκεκριμένη πίστη, ή μόνη σταθερή του 
άλήθεια, γιατί δ,τι πιστεύει άπ’ τό έγώ του εΐναι άπολύτως 
φευγαλέο, άστατο. .

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ

“ΣΚΥΦΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΗ „

7. ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ

'Ένα κοπάδι καναρίνια μές άπ’ τίς φυλλωσιές τόν δρθρον, 
ένα κοπάδι άηδόνια τή βραδιά στό φεγγαρόφωτο, μές άπ τίς 
άσημένιες λεύκες, — στίς γλυκείες αρμονίες τους τήν προσευχή 
μου ζωντανεύουν τά γραμμένα λόγια της.

Αύλητές κι’ άρπίστριες τά λόγια της, καί στό σπαρμένο 
μέ τά ρόδα τών ύποσχέσεών της δώμα τής ψυχής μου, —όρχη- 
στρίδες οί έλπίδες μου, ξεφρενιασμένες Σαλώμες στό χορό τών 
εφτά πέπλων!

Μέ φτερό κύκνου, βουτηγμένο στή φλόγα τής άγάπης, νά 
τάχει γράψει;

’Άλικο γαρύφαλλο, άνθίζει ή κάθε λέξη. Μικρό, κερασέ
νιο στόμα ή κάθε λέξη, χαρίζει πυρό φιλί! Μα ϊστράλι, πού φυ
σά στίς παρόχθιες λυγαριές τοΰ πόθου καί στενάζουν τό θερ- 
μόπνοο τραγούδι τους,—τά λόγια της!

13. ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ'

— Χαΐρε, Γαλάτεια ώμορφη, σάν τ’ ώριμο τό μήλο! Τυλιγμέ
νη στήν άγκαλιά τοΰ γαλανοΰ νεροΰ,—τοΰ νεροΰ πού τή φωτιά 
τής ζήλεις μου δέ θάφθανε νά σβύσει... Φιλημένην ελεύθερα κι 
άδιάντροπα άπ’ τό ύγρό στόμα τών μισητών κυμάτων, — σοΰ 
στέλλω τό χαιρετισμό μου.

"Ισως εΐναι κΓ ό τελευταίος, γιατί φεύγω...

— Γελάς, Γαλάτεια δολερή... Καί γράφουν πάλι τόξα ύπερή- 

371
370

24



φσνα τά γυρτά σου ματόκλαδα, πάνω άπ’ τις γλαυκές στέρνες 
τών ματιών σου...

Στις βαθειές στέρνες τών ματιών σου έπνιξες καί τή λίγη 
χαρά, ποΰ έλπιζα νά πάρω γιά φυλαχτό μαζί μου, στά μακρυ- 
νά λειβάδια ποΰ πηγαίνω- λειβάδια δίχως ξωθιές τής θάλασσας.

— Σύ θέλησες τό ταξεΐδι αύτό νά μοιάζει μέ κηδεία: έκεΐ 
πού φεύγω, πάω νά θάψω, σέ άσημο τάφο, τις λαχτάρες μου 
καί τίς έλπίδες, πού τώρα πιά ψυχομαχούνε.

Γρήγορος ή άργός θάφτης ή λησμονιά, χωρίς έγκώμια καί 
σπονδές, δλα θά τά φροντίσει. Χωρίς σημάδι ό τάφος, μά βαθύς 
θδναι, νά μήν έλθουνε τά κοράκια τών νοσταλγιών κι’ άνασκα- 
λέψουν τ’ άλυωτα κουφάρια τους.

— Φεύγω, Γαλάτεια άπονη... "Υστερος χαιρετισμός σου εΐνε 
ό πέπλος τής λήθης πού μ’ άνεμίζεις, τά λουλούδια τοΰ πόνου 
πού μοΰ πετάς, μέ τό γέλιο σου, ώς τό παράθυρο τής ραγισμέ
νης καρδιάς μου...

23· ΜΙΑ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ

Μέ τών βλεμμάτων τό χτένι, κοιλάδα, χτενίζω τή σμαραγ
δένια κόμη τής βλαστήσεώς σου, στολισμένην μέ τήν άτλαζέ- 
νια κορδέλλα τοΰ ποτάμιου σου. Καί ξεκουράζεται ή ματιά μου.

’Ώ, βουνά, πού κρεμάτε ολόγυρα άνάερη τήν άγριωπήν 
άπειλή τών όγκων σας ! Πού τό δείλι άνθεΐτε μενεξέδες καί 
ντύνεσθε τή νύχτα τίς άσμόπλεχτες ρόμπες πού σάς φορεϊ τό 
φεγγαρόφωτο. Στις πλαγιές σας άναρριχάται τό λιγερό φεϊδι 
τοΰ τραίνου καί χάνεται στις σταθερές κΓ άφοβες καμπύλες 
τών στροφών του. Μέ γεμίζετε μέ τή συστολή τοΰ δέους καί 
τοΰ σεβασμοΰ, ώ βουνά !

Στά πόδια σας φυτρώσανε οί κόποι κΓ ό ιδρώτας τών χω
ρικών καί γέμισαν μέ τίς ύκοσχετικές καί παρήγορες έλπίδες 
τών καρπών των τούς άγρούς : παντού λαμπυρίζει τό χρυσά
φι τών σπαρτών.

Χρυσή κορνίζα ή γοητεία τής κοιλάδας, τοΰ ποταμιοΰ, τών 

βουνών καί τών άγρών, στέφει τήν παιδική χαρά τοΰ ταξειδιοΰ 
μου. Σέ ποιούς άγνωστους τόπους ξεχασθήκατε, έννοιες πα
λιές κΓ άχώριστες, αύτές τίς ώρες ;

Είθε ποτέ τοΰ γυρισμοΰ τό μονοπάτι νά μήν ευρετε.

25. ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ
(Στόν Κύριον Π. I.)

Όρμώντας άπό τών μηχανών τό βουερόν ορμητήριο κά
ποιας πολιτείας- πηδώντας άπό στύλο σέ στύλο, κρεμάσανε 
ώς πέρα, μσκρυά, πάνω στά βάθρα τών πόλεων καί τών χω
ριών, τήν άτέρμονα καί άπλή γέφυρά των, τά Σύρματα τοΰ 
Τηλεγράφου. ’Επάνω στό πεντάγραμμό των, τό χαραγμένο 
στή διάφανη σελίδα τοΰ διαστήματος, γράφουν τούς κινητούς 
των φθόγγους τά μελανά κοράκια.

’Απ’ τών άνθρώπων τό άνύποπτο διάβα πάνω- πλάγι στών 
κτιρίων τήν πέτρινην άταραξία- μές στών βουνών τή βουβήν ά- 
πειλή κι’ άπό τών κάμπων τήν άνοιχτοσύνη πάνω, μέ τών Συρ
μάτων τό νήμα οδηγό, πετά τό άτέλειωτο κυνηγητό τών τηλε
γραφημάτων.

’Ακροβάτες άόρατοι, άφάνταστα βιαστικοί, οί λέξεις, γλυ- 
στροΰν μέ τοΰ ήλεκτρισμοΰ τ’ άστραπιαΐα πέδιλα στών Συρμά- 
νων τούς κρεμαστούς δρόμους.

ι
”Ω, άν κολλοΰσα τήν άδιάκριτην άρπάγη τοΰ άφτιοΰ μου 

σ’ ένός στύλου σας τό άκούραστο χέρι, γιά νά κλέψω τά μηνύ- 
ματά σας στόν ’ίλιγγον τής φυγής των!... Μά εΐναι τόσο πει
θαρχικό κι’ έχέμυθο τό στόμα σας, Σύρματα τοΰ Τηλεγράφου, 
πού μόνο στό σιδερένιο άφτί τών μηχανών κρυφά μιλεΐτε. Καί 
πόσων μυστικών σείς εΐσθε ιδανικοί ταχυδρόμοι!

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Ηταν δυό ή τρεις τ’ άπόγεμα άμα ή θυρωρός άνέβητε νά 
τής δώση τό φάκελλο τοΰ 'Υπουργείου. Εκείνη τήν ώρα ή 
Διονυσία συμμάζευε άκόμα τά πιάτα της. 'Ο Παύλος έπαιζε 
στό χαλί στό διιτλανό καμαράκι καί προσπαθούσε νά τσακώ- 
ση στά δάχτυλά του μιάν άκτίνα ήλιου πουμπαινε άπό τά 
κόκκινα κουρτινάκια τοΰ παραθύρου. Ποΰ καί ποΰ ή Διονυσία 
τοΰ μιλοΰσε γιά νά μήν αισθάνεται μόνος του.

— Κούκου! κούκου; ποΰναι ό Παύλος ; Νά ό Παύλος. Νά 
τό παιδί τοΰ μπαμπά.

— 'Ένα γράμμα γιά σάς κυρία Διονυσία, εΐπε ή θυρωρός.
— Μπά τέτοια ώρα, τί γράμμα ;
— αιέρω γώ. Σάν έπίσημο. Κι’ έφυγε χωρίς νά πιάση τά λό

για.
'Η Διονυσία σκούπισε τά χέρια της καί πήρε τό φάκελλο. 

Ώχρίασε καί ή καρδιά της χτύπησε δυνατά. Μπήκε στό δω
μάτιο μέσα πού έπαιζε ό Παΰλος καί κάθισε σέ μιά καρέκλα 
χωρίς νά τόν άνοιξη. «'Υπουργεϊον τών Στρατιωτικών».

"Οταν εΐναι πόλεμος, δταν ό άντρας λείπη στό μέτωπο 
καί μιά γυναίκα λάβη ένα γράμμα άπό τό 'Υπουργείο τών 
Στρατιωτικών τί μπορεί·νά περιέχη αύτό τό γράμμα; Τί μπο
ρεί νά περιέχη; Πληγώθηκε, σκοτώθηκε, τόν πιάσανε αιχμάλω
το ; τί; Μά γιατί δέν τ’ άνοίγει τό γράμμα νά βεβαιωθή, νά 
λείψουν οί υποψίες, μόνο κάθεται και τό παίζει στά χέρια της 
πού τρέμουν; Τί περίεργο νά ξέρης πώς μπορείς καί νά μή 
θές νά βεβαιωθής. Νά κρατάς ένα φάκελλο, νά τρέμουν τά χέ
ρια σου καί νά θαρρής πώς δσο δέν τόν άνοίγεις, δσο δέν θές 
νά τόν άνοιξης, δένεις τή μοίρα σου, καί δέν θά μάθης ποτέ 
τίποτα . . . ποτέ.

Εκείνη τή στιγμή ό Παΰλος πετάχτηκε πειό ζωηρά γιά νά 

πιάση τήν άκτίνα τήν πηδηχτή, τή χρυσή σκόνη, καί μέ τήν κί
νηση πού έκανε κουτούλήσε τό κεφάλι του στό τραπέζι.

’Έμπηξε τά κλάμματα.
Ή Διονυσία ξαφνίστηκε. Τόν σήκωσε τόν άρπαξε στήν 

άγκαλιά της. Νά 1 Νά 1 νά I κακό τραπέζι πού χτυπάς τό π.αιδί.
...Κακό τραπέζι! έπανέλαβε ό Παΰλος άνάμεσα στά δά- 

κρυά του. Νά, νά, νά !...
'Η Διονυσία τόν σκούπησε, τόν φίλησε, τόν άγκάλιασε 

καί καθώς τόν κρατοΰσε άγκαλιασμένο άνοιξε τό φάκελλο. Ό 
άντρας της εΐχε σκοτωθή στό άνατολικό μέτωπο στή Μακε
δονία....

’Έσφιξε πειό δυνατά τόν ΠαΟλο στήν άγκαλιά της.
Νά, νά, νά κακό τραπέζι, εΐπε πάλι έκεΐνος μισογελών- 

τας καί γύρισε καί είδε τή μαμά του.
Ή Διονυσία ήταν ώχρά, τά χέρια της τρέμανε. ’Άξαφνα 

σηκώθηκε, έπιασε τό φάκελλο πουχε πέσει, τόν άκούμπησε στό 
τραπέζι, πήρε τό χεράκι τοΰ παιδιοΰ της καί χτυπώντας έπάνω 
στό χαρτί. Νά, νά, νά κακός φάκελλος εΐπε, κακό χαρτί! Καί 
ξέσπασε σ’ένα κλάμμα γοερό, σ’ένα παράπονο πού έμοιαζε 
σέ χτύπημα χεριών πάνω σ’ ένα τοίχο πού δέν άνοίγει....

Π. ΛΑΣΚΑΡΙ
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ «’Άντρες» (διηγήματα), ’Αθήνα, 1935.

Ό τόμος περιέχει δέκα άριθμημένα διηγήματα. Τά θέματα (μοτί- 
βα λογοτεχνικά) τών διηγημάτων εΐναι μόνον τέσσερα: ό έγκληματίας, 
ή μητέρα, ή πόρνη, «ζεύγη αντιθέσεων». Τά τρία πρώτα θέματα έχουν 
ξεχωριστή τό καθένα υπόθεση, τό τέταρτο άναπτύσσεται σέ εφτά διά
φορες υποθέσεις.

Τό πρώτο άπό τά διηγήματα ούτε ώς μοτίβο ούτε ώς υπόθεση εΐναι 
πρωτότυπο. Μάς θυμίζει Dostojevski, Andreiev κ.λ. καί πρό πάντων, ώς 
τοποθέτηση τό διήγημα τού Tchekhov «Σάλλα Ν° 6». Κι δταν σ’ αύτό δια
βάζουμε γιά τόν άνθρωπο, πού τόση ψυχική έπίδραση έχουν άπάνω του δύο 
άλλόκοτα μάτια, θυμούμαστε πολύ καλά ένα άπό τά διηγήματα τού Poe, 
πού περιέχεται στή συλλογή «Νέα παράξενα διηγήματα». Τό τελευταίο 
αύτό άλήθεια εΐναι ένα άπό τά περιφημότερα ξένα διηγήματα :

'Ωστόσο ή Κα Καζαντζάκη έδωκε στό θέμα δικό της πνευμα
τικό περιεχόμενο : άπλωσε μέσα του τό πρόβλημα : «έγκλημα χωρίς 
ένοχή». Εΐναι μιά ιδέα, ή όποια βρήκε στούς άρχαίους τραγικούς τήν 
άξεπέραστη καλλιτεχνική της ερμηνεία καί στούς σημερινούς φροϋδι
στές, τήν ψυχαναλυτική. Ή κ. Καζαντζάκη δμως δέν κάνει ούτε μετα
φυσική ούτε ψυχανάλυση. Τοποθετεί μόνο ψυχολογικά κι ώς ένα μέρος 
ήθικά.

Καί του 3 διηγήματος τό θέμα δέν εΐναι πρωτότυπο. Πόσα έργα 
ύπάρχουν γύρω στή ζωή τών Ιεροδούλων ! ’Αλλά κ’ έδώ ή κ. Καζαν
τζάκη θέλει νά πή κάτι δικό της : «Υπάρχει καί στήν πόρνη ένα άνθρώ- 
πινο ύπόλειμμα, ή φιλοστοργία».

Πρωτοτυπία δέ χαρακτηρίζει οΰτε τό 6 διήγημα. Πόσες οί έγκλη- 
ματικές μητέρες στή λογοτεχνία !

Τά ύπόλοιπα εφτά διηγήματα έχουν τήν πρωτοτυπία του λογοτε
χνικού μοτίβου. ’Έχουν δλα δυό κύρια ή δυό μονάχα πρόσωπα, πού θέ- 
τονται άντιμέτωπα, σάν «άντιθέσεις». ("Ολα αύτά, τά διηγήματα ή τά πε
ρισσότερα, θά μπορούσαν νά εΐναι καλύτερα σκηνές θεατρικές, δπως μά
λιστα δέν τούς λείπει ό άφθονος διάλογος, ό όποιος σέ μερικά άποτελεΐ 
τό κυριαρχικό λογοτεχνικό μέσον τής διηγηματογράφου. Οί «άντιθέσεις» 
δμως δέν εΐναι άρκετά ποικίλες : τά διηγήματα 4, 5, 7, 8 παρουσιάζουν 
τήν άντίθεση «ή φίλη—ό φίλος», τά 2 καί 9 τήν άντίθεση «ό σύζυγος—ή 

σύζυγος». Τό 10: «ό άρραβωνιαστικός, ή άρραβώνιαστικιά». Στά εφτά 
αύτά διηγήματα ύπάρχει ένα κοινό στοιχείο : ή ά π ό φ α σ η, τήν ό
ποια παίρνει ή φίλη ή ή άρραβώνιαστικιά, καί μόνο στό 10 ό φί
λος. 'Η άπόφαση προέρχεται άιτό τήν αίσθηση τής άλλαγής, ή τόν κίν
δυνο γιά μιά άλλαγή καταστάσεως πού πλησιάζει, ή, περισσότερο, άπό 
τήν αίσθηση μιάς μετατοπίσεως, deplacement καθώς λένε οί φραντσέζοι. 
Καί δλα τά πρόσωττα, πού γίνουνται κάτι άλλο άπ’ αύτό πού εΐναι, 
έρχεται μιά στιγμή, πού άνακαλύπτουν τήν· άλήθεια τού έαυτού τους 
καί παίρνουν τήν άπόφαση. Καί είναι έντελώς άδιάφορο, άν αύτή κάποτε 
δέν καταλήγει σέ πράξη.

Οί άνθρωποι τής σειράς αύτής, πού κλείουν τέτοιες ποιότητες, 
άξίζουν σάν διανοητικές συλλήψεις τής διηγηματογράφου. 
Άλλά σ’ ένα έργο λογοτεχνικό, δπου δέ δείχνεται ό πνευματικός 
άνθρωπος μόνο, άλλά έκεΐνος πού ήμπορεϊ νά ύποτάξη τό διανοητικό 
στό καλλιτεχνικό, δσο κι άν έχουν άξια οί πνευματικές συλλήψεις, αύτή 

‘ ή άξια δέν εί’νε άποφασιστική παρά σάν ένας δρος τού καλΛίτεχνικού.
Κ’ έτσι θά ρωτηθούμε: γιατί αύτή ή μονοτονία συά μοτίβα, γιατί αύτή ή 
σχηματοποίησή τους; γιατί ή άπελπισμένη προσφυγή στό διάλογο, σ’έναν 
τόσο άφθονο διάλογο; γιατί αύτή ή τόσο φανερή πολλές φορές έλλειψη 
ισορροπίας άνάμεσα στήν ιδέα r\ai τούς φορείς της, τά πρόσωπα; γιατί 
αύτή ή σπουδή νά πή ή διηγηματογράφος μας εκείνο, πού θέλει νά πή 
μέ μέσο τά πρόσωπα καί νά τελείωση; δέν είναι φανερή άδυναμία, δτι 
οί εικόνες γίνηκαν «έν σπουδή» γιά νά έκφράσουν τήν ίόέα, ή οποία τό
σο άφθονα ξεπερνάει τό όρια τών προσώπων και τών καταστάσεων καί 
ξεχειλίζει καί γίνεται καταφανής;

Βέβαια, ή κ. Καζαντζάκη, άπό τό πρώτο της διήγημα δείχνεται 
κυρία τής πέννας της, τή διευθύνει ελεύθερα, έκτος άπό μερικά μέρη, 
πού γρατζουνούν κάπου, κάπου. ’Επέτυχε νά δώση τήν εντύπωση του 
φυσικού καί άβιάστου ύφους. Κατορθώνει νά έχη εύχέρεια στις μεταβά
σεις καί νά άποφεύγει τό καθετί πού είναι περιττό καί διακοσμητικό. 
Άλλά δέ μπόρεσε ν’ άποφύγη τή φειδωλία, καί αύτό είναι κακό, αύτό 
σημαίνει, δτι μάς χρειαζόταν περισσότερη άνεση καί πρό πάντων περισ
σότερος άέρας άνθρώπινης ζωής, μέσα στόν όποιο ή ί δ έ α θ’ άπλώ- 
νονταν περισσότερο φυσική καί περισσότερο ζωντανή.

Άλλ’ άν έπρεπε νά δοθούν περισσότερα, εκείνο δμως πού δίνεται 
εΐναι καλά ταχτοποιημένο καί φροντισμένο καί λογικευμένο στήν άρχι- 
τεκτονική του. ’Έτσι, δπως δλα σχεδόν τά καλά νεοελληνικά διηγήματα 
εΐναι ταχτοποιημένα καί λογικευμένα. Συχνά δμως ύπάρχει τόση τάξη 
καί τόση άκολουθία στά διηγήματα τής κ. Καζαντζάκη, πού άπό τά 
πριν ξαίρεις τί θά βγή, προβλέπεις τό τέρμα. Κ’ έγώ δέν άγαπώ αύτά 
τά διηγήματα κι άς μέ τιμωρήση ό θεός, θά ήθελα νά μήν μπορώ νά 
προβλέψω, δπως καί στή ζωή, δπως καί στόν έαυτό μου τίποτα δέ 
μπορώ νά προβλέψω. Γιατί δ,τι ξαίρω πώς θά γίνη εΐναι σάν νά έχη 
γίνη κι δλας, ένώ έμένα μ’ άρέσει νά πηδάει μέσ’ άπό τό διήγημα ή ζωή 
μ’ δλα τά ξαφνικά της. Γιατί δέν άφήνουνται τά πρόσωπα νά ζήσουν μόνα 
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ίόυς δ λ ο τό άπρόοπτο και ποικίλο καί αταίριαστο καί άντιφατικό, πού περι
έχει ή ζωή; Πώς μπορεί νά εΐναι λογοτεχνία αύτή πού βάζει τούς ανθρώπους 
μέσα σέ καλούπια, μέσα σέ τύπους μέ μόνο τό σκοπό, νά πή κάτι, 
νά μάς πή μάλιστα εφτά φορές τό ’ίδιο πράμα, Γιατί κάθε φορά, δταν 
διαβάζεις ένα άπό τά έφτά διηγήματα τών άντιθέσεων ξεύρεις, δτι ή λύ
ση εΐναι ή ίδια: Α—Γ, διότι A—Β καί Β Γ.

Αύτου τοΰ είδους διηγήματα—άν τά λογαριάσουμε τώρα μόνον 
ώς λογικά καί δχι ώς σχηματοποιημένα,—σάν καλλιτεχνικά δημιουργήματα 
δέ διαφέρουν καθόλου άπό τίς χιλιάδες τών νεοελληνικών διηγημάτων 
Εΐναι συνθέματα γιά τά όποΐα εΐναι ικανός κάθε άνθρωπος, πού έχει 
τρία ώρισμένα πράγματα : μόρφωση, λογική καί εύχέρεια στό γράψιμο.

Μά ό λογοτέχνης ! ό λογοτέχνης δέν εΐναι αυτό, 'Ο λογοτέχνης 
εΐναι ένας μάγος, εΐναι ό μάγος. Είναι ό άνθρωπος, πού δέν ύπακούει 
στή λογική, χωρίς νά εΐναι τρελλός. Εΐναι ό άνθρωπος, πού σκορπά τήν 
ταχτοποίηση σέ άπειρα μικρά κομματάκια, τά όποια μεταβάλλουν τό 
έργο άπό οικοδόμημα μέ όρόφους καί διαμερίσματα καί δωμάτια, ή στήν 
περίπτωση τής κ. Καζαντζάκη, άπό νοικοκυριό καί τάξη καί σχήμα, άπό 
πράγμα μέ άρχή, μέση και τέλος, σέ θάλασσα μικροκυματοΰσα, πού κά
ποιος μυστικός καί άνεξήγητος καί ώστόσο άντιληπτός αέρας τήν κινεί- 
έκεΐνος, πού μετουσιώνει τήν ύπόθεση σέ άτμόσφαιρα καί σέ διάθεση, ή 
όποια ρυθμίζεται άπό μίαν έσωτερική καί άδιόρατη λογική, πού δέν είναι 
παρά ή καλλιτεχνική σωφροσύνη, θέλετε νά σάς ύπενθυμίσω τό «Ρεμ
βασμό του δεκαπενταύγουστου» ή τά «Ρόδιν’ άκρογιάλια» τοΰ:Παπαδια- 
μάντη ; θέλετε νά σάς ύπενθυμίσω τό σημερινό γυναικείο άγγλικό μυθι
στόρημα; ή τούς τόσο κακοποιημένους καί παρωδημένους στήν Ελλά
δα μας σκανδηναυούς; Κανένας τους δέ σκαρώνει ένα έργσ χάριν τής 
ιδέας, άλλά μάς δίνει πρώτα νά αισθανθούμε βαθιά τό ιδιαίτερο 
κλίμα τών γεγονότων καί τών προσώπων πού θά παρου- 
σιάση κ έπειτα άφήνει τούς άνθρώπους καί τά γεγονότα νά γίνουν 
κ είμαστε ήμείς πού θά σκεφθουμε μόνοι άπάνω στή ζωή τους καί δχι 
μέ μέσο τά πνευματικά μάτια του συγ/ραφέως. Δέν τοποθετεί τούς άν
θρώπους άπό τήν πλευρά μονάχα πού πρέπει νά δούμε τήν ιδέα του συγ- 
γραφέως. Οταν ένας λογοτέχνης εΐναι μάγος—καί μόνον αύτός εΐναι 
λογοτέχνης—ζητάει πρό παντός νά δημιουργήση τήν κατάλληλη άτμό- 
σφαιρα, δπου θά άσκήση τή γοητεία του μέ μέσο τά πρόσωπα καί τίς 
καταστάσεις. Πρόσωπα τόσο άποφασιστικά δσο καί άβουλα· τόσο δια
νοητικά δσο καί φουντωμένα άπό τό πάθος· τόσο λογικά, δσο καί όνει- 
ρόπληκτα· τόσο μεγαλόπρεπα δσο καί γελοία· τόσο ήρωικά δσο καί τι
ποτένια· ελεύθερα Καί κάτι τό χαώδες καί άσυνάρτητο καί άνεξήγητο 
θά ύπάρχη στό βάθος τών προσώπων αύτών, πού δέ θά είναι τρελλά, 
πού θά εΐναι μόνον άνθρωποι αύθυπόστατοι. Καί ή ταχτοποίηση ; καί οί 
ιδέες ; άς γίνουν έγχειρίδιον λογικής, άς γίνουν έγχειρίδιον φιλοσοφίας.

'Ένα κάτι, ένα μικρό μέρος άπ’ αύτή τή «μαγική» λογοτεχνία εΐναι 
μονάχα τό 4 διήγημα, μόλο πού ή Όνωρίνα εΐναι μιά άπλοϊκή καρδιά 
σάν εκείνης τής ήρωίδας του Φλωμπέρ καί μιά γλυκειά γυναίκα σάν έ
κείνη τήν ήρωίδα του Dostojevski-
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ΘΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙ ΓΙΑΝΝΗ «Έλβίρα» (μυθιστόρημα). ’Αθήνα, 1935.

Τό βιβλίο τής Κας Καζαντζάκη μάς ένθαρρύνει σάν ύφος καί σάν 
σκέψη. Τό μυθιστόρημα τής δ. Καλλιγιάννη μάς κάνει νά χάσουμε κάθε 
έλπίδα. Καλογραμμένο δέν είναι· τό άσθματικό ύψος τό συναντούμε έκεΐ 
πού δέ χρειάζεται πάντα. Σκέψη κινητική δέν έχει· ή ήρωίδα του πρώ
του μέρους, ή Λέλα, κουδουνίζει κάποιες ιδέες γιά κοινωνία, ζωή, έλευ
θερία, άλλά γιά ένα έργο λογοτεχνικό είναι χίλιες φορές προτιμότερο νά 
μπορέσουμε νά τίς αισθανθούμε αύτές τίς ιδέες, παρά νά τίς άκούσουμε.

Τό σπουδαιότερο έλάττωμα τοΰ βιβλίου αύτοΰ εΐναι, δτι ή συγγρά- 
φισσα δέν έχει ταχτοποιήσει άκόμα μέσα της τί άκριβώς έχει νά κάνη. 
Μά κ’ έκεΐνο πού γίνεται εΐναι τόσο πολύ συνηθισμένο, τόσο φτηνό. Ο 
Vai er}’ λέε,ι κάπου, δτι ή μεγάλη προσπάθεια τοΰ καλλιτέχνη εΐναι νά εΐναι 
banal. Καί έννοεΐ τήνάπλότητα καί τό άνεπιτήδευτο έκεΐνο, πού συγκινεΐ 
μέ τό νά εΐναι άπερίφραστος φορέας ζωής. Στό μυθιστόρημα δμως, πού 
έχουμε μπροστά μας ύπάρχει μιά banalite έπιτηδευμένη συχνά καί ρηχή 
πάντοτε.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΘΡΑΣΟΥ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ «Οί Μεγάλοι ’Αστοί» (μυθιστόρημα).

§ 1. Ό κ. θράσος Καστανάκης πρεσβεύει πώς ή πνευματική ζωή 
ένός τόπου πρέπει ν’άναι ή συνισταμένη τών άγωνιών καί τών έλπίδων 
τής ολότητας τών τάξεων. Γιά νά μεταχειριστούμε τά ίδια του 
λόγια, καθώς τά διατύπωσε στήν συνέντευξη πού έδοσε πριν ένα μήνα 
στόν κ. Σκουλούδη «στό δέος τής διέπουσας τάξης σήμερα, καθώς 
καί στήν άπόγνωση, στήν έγκατάλειψη τών λαϊκών μαζών, ύπάρχουν 
γιά τόν μυθιστοριογράφο τά μεγάλα καινούργια του θέματα πού είναι 
αύτούσια ή έποχή μας.  Άπό μιά τέτοια λοιπόν άφετηρία ξεκινώντας ό 
«κοσμοπολίτης  αύτός συγγραφέας μάς έδοσε τούς «Μεγάλους ’Αστούς» 
τό δεύτερο βιβλίο τής σειράς «Ελληνικά Χώματα». Καί στόν άναγνώστη 
δέν άπομένει παρά νά δή τήν καλλιτεχνική έκφραση αύτής τής συνείδη
σης, καί νά κρίνη άκόμα κατά πόσο ό κ. θράσος Καστανάκης εΐναι 
«κοσμοπολίτης», τροπάριο πού ακούσε τούς κριτικούς νά τό ψέλνουν, 
γιά κάθε νέο βιβλίο του.

*
*

§ 2. Άς άρχίσουμε άπ ’τό δεύτερο. Ό άναγνώστης— καί ό πιό απλοϊ
κός άλλά νομίζω καί ό πιό ώριμος—άπορεί καί έξίσταται. Δέν βλέπει 
πουθενά κοσμοπολιτισμό μέ τήν τρέχουσα στενή έννοια. Οί τύ
ποι τοΰ έργου γεννήματα καί θρέμματα τής Ρωμιωσύνης, καί ή σειρά 
μέσα στήν οποία ύπάγεται, όνομάζεται στό έξώφυλλο καθαρά καί ξά
στερα: «Ελληνικά Χώματα». Δέν καταλαβαίνει λοιπόν, πώς μέ τόν ίδιον 
άκριβώς τρόπο πού Λέμε κοσμοπολίτη τόν κ. ’Άγγελο Δόξα τοΰ «Γκαρ
σόν ένα ούΰσκυ» μπορούμε νσ ποΰμε και τόν κ. θ. Κ. τών «Μεγάλω ν 
Αστών» καί τής «Φυλής τών Ανθρώπων». ’Άν μεταχειριζόμαστε πάλ<·
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τόν μεγαλόστομο τούτο δρο πρός άντιδιαστολή τής ήθογραφίας, 
τότε δλοι ο! σύγχρονοι 'Έλληνες συγγράφεις εΐναι «κοσμοπολίτες», γιατί 
δλοι έχουν τήν πρόθεση —άδιάφορο άν τή φέρουν σέ πέρας—νά «ξε- 
περάσουν» τά σκέτα ήθογραφικά πλαίσια (παρεχτός ίσως του συμπολί
τη μας κ. Δεδούση).

Υπάρχει δμως καί μιά άλλη έννοια του κοσμοπολιτισμού πιό 
πλατειά. Μπορεί λ. χ. οί κριτικοί νά θέλουν νά πουν πώς ό κ. θ. Κ. 
βλέπει τά πράγματα δπως ένας Εύρωπαΐος. Κι’ αύτή εΐν’ ή παγίδα —πα
γίδα Νεοελληνικού βερμπαλισμού—στήν όποία δέν πρέπει νά πέσουμε, 
επικαλούμενοι τήν άμεση έποπτεία του έργου.

§ 3. Στούς «Μεγάλους ’Αστούς» οί ανθρώπινες άξιες στέκονται με
μονωμένες, διαχωρισμένες άπ τό κοινωνικό σύνολο. ('Ώστε ό κ. θ. Κ. 
δέν μπορεί νάναι καί πάλι κοσμοπολίτης). Βέβαια ύπάρχει ό ά ν τ α
γώνισμά ς μεταξύ δύο ομάδων πολιτικάντηδων, πίσω άπό τίς όποιες 
ιθύνουν χρηματοδότες του μιανου κόμματος ό Μαλουρος καί τοϋ άλλου 
ό Καισαρίου. Ομως ό άνταγωνισμός αύτός παρουσιάζεται πέρα γιά 
πέρα άπλοποιημένος, περνά κατά ένα τρόπο επεισοδιακό καί εύκολο— 
ή διαπόμπευση κάποιου στρατιωτικού παράγοντος στήν «Στρέλνα». Τό 
πλήθος, τό μεγάλο πλήθος πουθενά δέν άκούγεται. Φαλιρίζει ή Τρά
πεζα του Καισαρίου, γίνεται στάση πληρωμών, καί τό πολυσήμαντο 
γεγονός δίνει άφορμή στούς «Μεγάλους ’Αστούς» νά κάνουν εσωτερικό 
μονόλογο, νά βγάζουν στή φόρα τίς πιό άσύλληπτες πτυχές τοϋ «έγώ» 
τους, κ ή λαϊκή ταραχή δχι νά μή τούς φθάνη μονάχα, μ ά καί ν ά 
μή φαίνεται. 'Ώστε τή «θέση» του έργου δέν μένει νά τήν άναζη- 
τήσουμε παρά στό πνεΰμα τής συνδιαλλαγής πού μιά άπώτερη σκοπι
μότητα καλλιεργεί σύγκαιρα μέ τή μοιραία φορά τών πραγμάτων, με
ταξύ τών «φθσσμένων» καί δυνατών τής Ελληνικής Κοινωνίας πού άνε- 
δείχθηκαν ώστόσο ξεκινώντας άπό πολύ χαμηλά στρώματα (Μαλουρος) 
καί τών γόνων τής «παληάς εύγένειας» πού έδώ έκπροσωποϋν ό Και- 
σαρίου μέ τήν άνηψιά του Κλάρισσα. Τ’ άρχοντικά «τζάκια» άνοίγουν 
νικημένα τίς πόρτες τους στούς «μεγάλους ’Αστούς», άπό φόβο μήπως 
οί τελεύταΐοι τά τορπιλλίσουν μέ τά τεράστια κεφάλαια πού διαθέτουν, 
καί δέχονται συμβιβασμό, δχι χωρίς κρυφό μίσος, στήν άρχή τούλάχι- 
στο. Ό Μαλουρος παντρεύεται τήν Κλάρισσα άφου μέ τρόπο ό θειος 
της άφίνει τάχα έξ άπροσεξίας άνοιχτό ένα γράμμα πού του έστειλε 
έκείνη, καί δπου του γράφει δτι ό γάμος παίρνει γι’ αύτήν τή μορφή 
μιας θυσίας  «μιά άντιρομαντική πράξη—τοϋ γράφει. ’Ίσως ή μόνη δυ
νατή χειρονομία πού θά γνωρίση ή ζωή μου». Καί παρακάτου «Δέν μέ 
δυσαρεστεΐ καθόλου ή ζωή μου έτσι δπως γίνεται, θά σέ ξέρω ήσυχο 
θειε, εΐναι ορισμένες σου εύγένειες, συνήθειά σου πού δέν θέλω νά χα
λάσουμε, κάτι πολυτέλειές σου πού δέν θέλω νά χαλάσουνε, θέλω νά 
ξέρω πώς έξακολουθοϋνε. Νά μή τίς παραστρατήσουν οί άναποδιές τής 
πραγματικότητας. Αύτό εΐναι ή δική μου ή πολυτέλεια. Νά τό ξέρω 
πώς δέν άλλαξες. Πώς ή ράτσα μας βαστάει, οί εύγένειες, οί πολυτέ
λειες, οί έπιπολα.ότητές μας. 'Η θυσία εΐναι πάντα σάν μεθύσι».

*

Ks υστέρα ή άφομοίωση άρχίζει. 'Ο «ξεπεσμένος γεροντακος» ό 
Καισαρίου ξαναβρίσκει μέ τόν καιρό τόν έαυτό του, συνεχίζει μέσα στό 
νέο περιβάλλον τήν παληά εύτυχία του, καί μανάχα άνάμεσα στόν Μα· 
λουρο καί τήν Κλάρισσα δέ σμίγει τελείως τό χάσμα.

§ 4. Κι’ άς έρθουμε τώρα στόν ψυχικό άνταγωνισμό τών άτόμων— 
γιατί στό μυθιστόρημα τούτο, δσο καί άν ή σύνθεση έμφανίζεται πολυ
πρόσωπη, οί διάφοροι τύποι μονολογούν, έρευνουν δηλαδή καί τά πιό 
λεπτομερειακά—καί γι’ αύτό καί τά πιό σημαντικά—καθέκαστα πού 
λανθάνουν στό πνευματικό τους ύπέδαφος. Έδώ ό συγγραφέας ολοκλη
ρώνει τίς δυνατότητές του. Ό δαιμονιακός διχασμός τής ύπαρξης, σπά
νια κατοπτρίστηκε τόσο δραματικά, δσο στό πρώτο ψυχολογικό παρου- 
σίασμα του Μαλούρου. 'Η πολύπλευρη άνησυχία πού τόν οίστρηλατεϊ, 
οί άλλεπάληλες μεταπτώσεις του, ή άνθρώπινη άγωνία του κι αύτός 
άκόμα ό σκοτεινός σαδισμός πού δείχνει στόν Σπάρταλη τό σύντροφο 
τής νιότης του, μάς δίνουν τό καθαρό άνθρώπινο δέος του, άν όχι 
τό δέος τής διέπουσας τάξης. Τούτο μοιραία θά επιτυγχάνονταν μό
νο άν ό άναγνώστης έβρισκε στό ’ίδιο βιβλίο καί τήν τρικυμία του 
πλήθους—καί βέβαια μπορεί ό κ. θ. Κ. νάχη σκοπό νά μάς περιγράψη, 
δπως προαναγγέλλη καί τούς «περιθώριους», δμως τό κομματιαστό καί 
άνεξάρτητο ταξικό παρουσίασμα, ζημιώνει τό έργο, καί μειώνει τήν συγ
κίνησή του. Αύτά τά πράγματα προχωράν άλληλένδετα στή ζωή, καί τό 
ίδιο θαρρώ πώς οφείλουν νά προχωρούν καί στή Τέχνη πού έχει γιά 
ιδανικό της μιά πλήρη δικαίωση.

§ 6. Τό γράψιμο τοϋ κ. θ. Κ. σχίζει τή φράση, εΐναι δϋνατό καί ά- 
δρό—μέχρι σημείου πού νά καταντά σκληρό κάπου-κάπευ. Περίεργη 
εΐναι ή γλωσσική του μορφή. ’Αναγνωρίζω τήν ιδιοτυπία της, τήν μέ 
πλεϊστες δσες άρετές, άλλά θαρρώ πώς τής χρειάζεται άκόμα περισ
σότερο ξεκαθάρισμα. ’Ακόμη ό ύπερβολικός τόνος, ή πλατυρρημοσύνη, 
ή επανάληψη, δλα αύτά δημιουργούν μιά ρητορική άτμόσφαιρα πού ζη- 
μειώνει τό έργο.

Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Θεσσαλονίκη 12-11-35/XIV

Μέ ξεχωριστή εύχαρίστηση δημοσιεύουμε τήν παρακάτω έπιστο^· 
λή του σεβαστού μας ακαδημαϊκού κ. Γρ. Ξενοπούλου γιά τήν άνάθε- 
ση τής έκδοσης του έργου του Σολωμού στόν κ. Τωμαδάκη δπου φαί
νεται καθαρά ποίός εΐναι ό σκοπός τής ’Ακαδημίας καί δίνεται έτσι 
ένα τέλος στίς τόσες συζητήσεις που έγιναν γύρω άπ αύτό τό ζήτημα.

’Αθήνα 14 ’Οκτωβρίου 1935

Κύριε Διευθυντή,
Θά μου επιτρέψετε ν’ απαντήσω σ’ ένα «Σχόλιο» άπό τό τελευταίο 

τεύχος τού περιοδικού σας γιά τήν έκδοση τού Σολωμού, πού ετοιμάζει ή 
’Ακαδημία ’Αθηνών.

’Αναγνωρίζετε τήν ειδικότητα τού κ. Τωμαδάκη γιά τό φιλολογι
κό μέρος αύτής τής έκδοσης, τού αμφισβητείτε δμως τήν ικανότητα νά κρί- 
νη τό Σολωμό σάν ποιητή. Έγώ, προσωπικά, νομίζω πα»ς ό κ. Τωμαδάκης θά 
είχε κι’ αύτή τήν ικανότητα. Δέν πρόκειται δμως νά τόν κρίνουμε τιάρα καί 
σάν αισθητικό, σάν τεχνοκρίτη, γιατί άπλούστατα ή ’Ακαδημία δέν τού έχει 
αναθέσει τέτοια δουλειά. “Ολος ό θόρυβος γεννήθηκε άπό άγνοια τών πρα
γμάτων κι’ άπό παρεξήγηση τού δρου «κριτική έκδοση». Ό κ. Τωμαδάκης 
θά κάμη κριτική τού κειμένου, κριτική τών εκδόσεων, κριτική 
τών δοκουμέντων, τών χειρογράφων, τών πληροφοριών, θά ξεκαθαρίση τό Έρ
γο τού Σολωμού καί θά τό κατατάξη, θά τό ταχτοποιήση, θά κάμη δηλαδή 
μιά καθαρά φιλολογική, επιστημονική εργασία. Αύτό εννοούμε 
δταν λέμε «κριτική έκδοση». ’’Αλλη κριτική — σάν έκείνη π.χ. πού έκαμε 
ο Πολυλάς δταν τύπωσε τά «Ευρισκόμενα» ή ό Παλαμάς στήν έκδοση τής 
Βιβλιοθήκης Μαρασλή, κι’ ό Δε-Βιάζης άκόμα στήν έκδοση Ραφτάνη, —δέν 
θά ύπάρχη στήν έκδοση τής Ακαδημίας, ούτε χ ρ ε ιάζεται, ούτε πρέπει. 
Απεναντίας θά ήταν...εκδοτικό λάθος, άν ύπήρχε καί κριτική γιά τό έργο 

τού Σολωμού, γραμμένη άπ’όποιονδήποτε, σέ μιά ακαδημαϊκή έκδο
ση. πού ο σκοπός της δέν εΐναι παρά νά δώση τό άληθινό, τό γνήσιο κεί
μενο τού ποιητή γιά κείνους πού θά τό μελετήσουν, γιά νά τό κρίνουν κα
τόπι απ οποιανδηποτε άποψη θέλουν. Κι’ αύτός εΐναι ό μόνος σκοπός τών 
τέτοιων —χρησίμων καί πολυτίμων, νομίζω — έκδόσεων. Θεωρούμε δηλαδή 
τόν Σολωμό σάν ένα κλασσικό Νεοέλληνα καί κάνουμε μιά έκδοση τού 
Εργου του αναλογη μέ τίς εκδόσεις δλων τών άλλων κλασσικών συγγρα

φέων. ’Έχω τήν τιμή ν’ ανήκω στήν ’Επιτροπή αύτών τών έκδόσεων τής 
’Ακαδημίας μας, καί καταλαβαίνετε πώς ήθελ’ άνιιταχθεϊ μ’ δλη μου τή 
δύναμη στήν ιδέα μιας κριτικής τού Σολωμού μέσα σ’ έπίσημη, ακαδημαϊκή 
έκδοση—κριτικής πού μέ κανένα τρόπο δέν θάχε τή θέση της έκεΐ. γιατί ό 
κόσμος θα τή θεωρούσε τελειωτική, ένώ κάθε άλλο θά ήταν, δ π ο ι ο ς 
κι άν τήν έγραφε σήμερα. Τό κάτω-κάτω θάταν καί κάτι πρόωρο 
τή στιγμή πού δέν έχουμε άκόμα ούτε ολάκερο τό κείμενο τού Σολωμού’ 
ούτε επιστημονικά εξακριβωμένο καί καταταγμένο.

Μ έ τιμή
ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κύριε ΔιευΘυντά,

θά μέ ύποχρεώνατε πολύ άν είχατε τήν εύγενή καλωσύνη νά δη
μοσιεύσετε τίς παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις μου γιά τό άρθρο του 
κ. Alberto Savinio περί του Λορέντζου Μαβίλη, πού δημοσιεύθηκε στίς 
«Μακεδονικές ‘Ημέρες» του Μαρτίου καί ’Απριλίου έ. έ.

1. Δέν εΐναι άκριβή τά δσα γράφει στή σελίδα 115 γιά τή γλώσσα, 
«...ή τόσο όμορφη τούτη γλώσσα, [ή μαλλιαρή: μά γιατί δέν τήν όνομά- 
ζει δημοτική άπ τή στιγμή πού τό παραπάνω επίθετο έχει δυσφημιστική 
καί ειρωνική σημασία πού μοναχά οί βίαιοι γλωσσικοί άγώνες, πού τώ
ρα βρίσκονται σέ ύφεση, θά μπορούσαν νά τό δικαιολογήσουν;] ή τόσο 
πολύμορφη, ή τόσον «Ελληνική» εΐναι άκόμη σήμερα ένας ξεκλείδωτος 
οργανισμός. Δέν ύπάρχει λεξικό πού νά τή συμμαζεύει, μήτε γραμμα
τική πού νά τήν επιμελείται. Τής λείπουν καί τών ποιητών ή καθιέρωση 
καί τών γλωσσολόγων ή αύθεντία, καί τών συγγραμμάτων τό κύρος. 
Στά σχολικά θρανία οί μικροί 'Έλληνες δέ μαθαίνουν τούτη τή γλώσσα 
τής ζωής τους, άλλά τή στρατηγική «άττική» μέ τήν «Κύρου ’Ανάβαση» 
καί τή διοικητική τής «Κύρου Παιδείας».

Τό δτι πρόκειται γιά έναν ξεκλείδωτο οργανισμό δέ θά τό παρα
δεχόμουν άπόλυτα, γιατί μέ τόν θαυμάσιο πλούτο καί τήν ποικιλία της 
ή δημοτική Γπήκε πειά στά λεξικά καί 'προπαντός στήν ποίηση, πού οί 
στίχοι της, άντίθετα πρός τήν βεβαίωση του κ. Savinio, εΐναι γραμμένοι 
σχεδόν άποκλειστικά στή γλώσσα τοϋ λαού, πού τήν καθιέρωσε καί 
τήν νομιμοποίησε ό μεγαλύτερος νεοέλληνας ποιητής, ό σεβάσμιος Κω- 
στής Παλαμάς. Δέν λείπουν έπειτα γραμματικές καί πεζογραφήματα που 
χρησιμοποιούν συστηματικά καί δυναμώνουν τη ζωηρή δημοτική γλώσ
σα, πού έδώ καί δεκαπέντε χρόνια εΐναι άναγκαστική καί άποκλειστική 
ή διδασκαλία της στά δημοτικά σχολεία—πράγμα διαφορετικό άπό τήν 
Κύρου ’Ανάβαση καί τήν Κύρου Παιδεία—καί αύτή ή πραγματικότητα 
δείχνει τόν ώραιότερο θρ’αμβο—άν καί άργά—του ιδανικού γιά τό όποιο 
ό Μαβίλης ’) έκανε τόν πιό σφοδρό πόλεμο.

2. Στη σελίδα 118 του ίδιου άρθρου, άναφέροντας ό Savinio τόν μα
καρίτη πατέρα μου καθηγητή Έλισσαϊο Μπριγκέντη, τόν μνημονεύει σάν 
«φιλέλληνα μελετητή τής νεοελληνικής λογοτεχνίας καί εκδότη μιάς άνθο- 
λογίας νεοελλήνων ποιητών». Μά άς μού έπιτραπή νά προσθέσω δτι 
Αύτός, σπουδαίος, άν καί μετριόφρων καί άποτραβηγμένος στήν μονα- 
ξιά^ καλλιεργητής τών νεοελληνικών γραμμάτων, έγραψε,γιά  νά παραλεί
ψω άλλες δευτερεύουσες εργασίες του, δπως ή μετάφραση του «'Όρκου»

*

’) Γιά τήν Ισπανική καταγωγή τής οικογένειας του Κερκυραίου ποιη
τή, για τήν όποια γίνεται λόγος στή σελίδα 118 του άρθρου του κ. Savi
nio, μπορεί κανείς νά διαβάσει τήν ένδιαψέρουσα καί πρωτότυπη άνα- 
κοίνωση του άγαπητου καθηγητού του Πανεπιστημίου θεσ)νίκης κ. Μ. 
Λάσκαρι, πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Ίόνιος 'Ανθολογία» τού Αύγού- 
στου έ. έ., τεύχος 99-100, σελίς 96 102.
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του Μαρκορά καί τό έγχειρίδιον Ίταλο-νεοελληνικών διαλόγων, τό Νεο- 
ελληνοϊταλικόν καί Ίταλο-νεοελληνικόν λεξικόν, τό μόνο πού ύπάρχει 
στή\ ’Ιταλία καί πού κυκλοφόρησε τό 1927 στις εκδόσεις Hoepli του 
Μιλάνου σέ δεύτερα έκδοση, σέ δύο τόμους, μέ τήν συνεργασία του 
ύποφαινομένου, καί μέ τό όποιο εΐναι στενά δεμένο τό όνομά του.

3. Παραλείποντας όχι λίγες ανακρίβειες μικρότερης σημασίας πού 
βρίσκονται στή μελέτη γιά τήν όποια μιλάμε, άς μου έπιτραπή νά πα- 
ραπέμψω όσους ένδιαφέρουνται γιά τό θέμα στή μονογραφία μου, πού 
φαίνεται ότι ό κ. Savinio δέ γνωρίζει, Uomini della Grecia moderna : 
Lorenzo Mavilis, Ila edizione, Milano, Paravia, 1934, καί πού εΐναι ή 
μόνη μελέτη μέ μετάφραση σέ πεζό τών ώραιότερων καί πιό σημαντι
κών ποιημάτων του Μαβίλη, πού δημοσιεύθηκε στήν ’Ιταλία γιά τήν φω
τεινή μορφή τοϋ Κερκυραίου ποιητή κοί πατριώτη και πού τήν άνήγγει- 
λε αύτό τό περιοδικό στο τεύχος Σ)βρίου-Όκτωβρίου έ. έ.

Μέ εύχαριστίες καί έκτίμηση
Carlo Brighenti

Διευθυντής τής ’Ιταλικής Σχολής «Ούμβέρτος I»

ΣΧΟΛΙΑ
Στις μόνιμες έγκαταστάσεις τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονί

κης εΐναι άνάγκη οπωσδήποτε νά ύπάρχει ένα ιδιαίτερο περίπτερο πού 
θά στεγάζει τήν πνευματική καί καλλιτεχνική παραγωγή τής χώρας μας. 
'Όλοι καταλαβαίνουμε τή σπόυδαιότητα τοϋ έργου αύτου, καί γι’ αύτό 
χρειάζεται νά έργαστουμε μ’ όλη μας τή δύναμη γιά τήν πραγματο
ποίησή του. Ό διευθυντής τής Έκθέσεως κ. Α. Καλεύρας, γνωστός δια
νοούμενος καί συγγραφεύς, πού πρώτος συνέλαβε τήν ώραία αύτή ιδέα, 
έχει άποφασίσει οριστικά τήν ίδρυση αύτου τοϋ περιπτέρου. Δέν μπο
ρεί παρά νά τοΰ εϊμεθα εύγνώμονες. Πρέπει δμως καί ό τύπος καί οί 
άνθρωποι τών γραμμάτων καί οί καλλιτέχνες καί γενικά όλοι οί δια
νοούμενοι νά έργασθοΰν όπως μπορούν γιά νά μή μείνει ή ώραία αύτή 
ιδέα μόνον ιδέα, άλλά νά πραγματοποιηθεί δσο τό δυνατό συντομώτε- 
ρα. Χρειάζεται στή μοναδική διεθνή ’Έκθεση τής Ελλάδος νά ύπάρχει 
ένας ναός τοΰ πνεύματος.

Σ’ ένα σύντομο σημείωμά του τό περιοδικό «Κύκλος», σχολιάζει 
εύμενέστατα τή λογοτεχνική κίνηση τής Θεσσαλονίκης γιά τήν όποια 
γράφει θά άσχοληθεΐ πλατιά άργότερα. Δέ μπορούμε παρά νά εύχαρι- 
ριστήσουμε θερμά τή διεύθυνση του περιοδικού γιά τήν ξεχωριστή αύτή 
τιμή πού κάνει στά γράμματα τής Θεσσαλονίκης, πού σιγά σιγά άρχι
σε πειά καί άπασχολεϊ πραγματικά τήν ’Αθήνα σάν ένα σημαντικό πνευ
ματικό κέντρο. ’Έτσι πιστεύουμε δτι θά γκρεμίστηκαν καί τά τείχη μέ 
τά όποια μερικοί θέλησαν νά μάς χωρίσουν άπ’ τήν άλλη Ελλάδα καί 
νά μάς περιορίσουν στόν τόπο μας μοναχά.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ (’Ήβης —Κούγια—Σκανδαλάκη «Ή φλέγόμενη βά- 
τες», (ποιήματα, Άθήναι). ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΗΑΙΟΔΑΚΗ «Περμανάντ» (διη
γήματα, Ηράκλειο). ΜΗΝΑ ΔΗΜΑΚΗ «Φύλλα τέχνης», (ποιήματα, 
Ηράκλειο). ΑΡΗ Δ1ΚΤΑ1ΟΥ «Στά κύματα τής ζωής», (ποιήματα, Η
ράκλειο). ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ «’Αστέρια», (ποιήματα, Άθήναι). Κ. 
ΧΑΛΔΑΙΟΥ «’Αποστολής Καρλάς» (μυθιστόρημα).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Νέα Γράμματα», «Νεοελληνικά Γράμματα», «Τό 3ο Μάτι», «Ελ
ληνικά Φύλλα», «Κυπριακά Γράμματα», «Μακεδονόπουλο», «Πάφος», 
«Γενική Ελληνική Βιβλιογραφία», «Libre» (τού καθηγητοΰ κ. Louis 
Roussel, Montpellier).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

«Νέα Ημέρα» (Έβδ. εφημερίδα, Άθήναι) «Νέοι Καιροί» (καθημ. 
έφημερίδα Πειραιεύς) «Νέα Ημέρα*  (καθημ. έφημερίδα Πύργος) «Καστο- 
ριακή ζωή» (έβδ. άνεξ. έφημερίδα) «Πρόοδος» (έβδ. έφημ. Αλμυρού).
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ
«Εισαγωγή είς τήν Άρχαίαν Ελληνικήν Τραγωδίαν» 

Μελέτη.

ΒΑΣ. Ν. ΤΑΤΑΚΗ
«Στή Χώρα τών στοχασμών» 

Φιλοσοφικός διάλογος

ΠΩΡΕ. ΔΕΛΙΟΥ
«Στά ϊχνη τοΰ άγνωστου θεού» 

Μυθιστόρημα

ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
«’Έργα», μέ πρόλογον τοΰ κ. Γρ. Ξενοποόλου.

Είς ενα μεγάλον τόμον πολυτελούς έκ^όσεως, θά συγκεντρωθούν 
δλα τά έργα (Ποιήματα, Διηγήματα, Δράματα), τά όποια άφησεν ή 
αλησμόνητη ποιήτρια.

Τύπ. Νικολαΐδου, Τσιμισκή 9-θεσ)νίκη.


