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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
’Έτος Γ' Τεύχος 3 ’Απρίλιος 1935

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ

1
Πώς ζρελλά ζην ψνχή μον δ χειμώνας ζρομάζει! 
Οί μακρές, οί άζέλειωζες νύχζες πον θάριονν, 
οί βροχές πον ζραβονν, οί ξηροί παγεζώνες 
καί ζ' άγέρι πον κάζω ζά δένζρα θα σπάζει! 
Καί σζδ ζίβέβαιο φώς ζής ωχρής μον ελπίδας 
θά ζηζώ να ζεσζάνω ζην κρύα καρδιά μον, 
πάνζοζε άρρωσζη, πάνζα μονάχη καί ξένη 
σζη γλνκειά θαλπωρή, πον θά βλέπω μπροοζά μον. 
θά σζεγνώνονν ζά δάκρνα σζά μάγουλα επάνω 
καί θά βλέπω, ολη δέος, ζδ φώς μον πώς σβύνει, 
θά φωνάζω οάν πάνζα : «θεέ, νά πεθάνω! 
νά υποφέρω κονράοζηκα, θέλω γαλήνη !» 
θά νομίζω πώς δλα ζελειώσαν, καί πάλι 
θά πεζιέμαι οργισμένη σζη μοίρα μον ένάνζια, 
καί θά νοιώθω πώς εχω δυνάμεις άκόμα 
σζη θανάσιμη ζονζη καί πεισμονή πάλη.
Καί θά φεύγουν οί ννχζες πικρές, παγωμένες, 
καί θά φεύγει μαζί ζονς κ’ ή λίγη ζωή μον, 
καί μονάχα ή ελπίδα κονζά μον θά μένει 
άμνδρά νά φωζά ώς ζην ύσζάζη πνοή μον.

II
Νά καί μιά μέρα ζον Μάρζη γλνκειά ! 
Σκόρπισε δ ήλιος ζά ^ρύα ζά ρίγη. 
Πάρε ζη φίλη σον ζή φτθισικιά 
μέσ’ απ'’ ζην κάμαρη ανζή πον ζην πνίγει.

’Όξω, αδελφέ μον, χαρά εΐναι θεού. 
’Άρχισε πιά καί ζδ χιόνι νά λνώνει. 
Πάμε σζη θάλασσα, πάμε πανζον. 
Νά ίδώ λαχζαρώ μιά μικρήν άνεμώνη.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ—ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ



Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ Δ. ΒΙΤΣΩΡΗΣ

Ή έκθεση τοΰ Δ. Βιτσώρη στή Θεσσαλονίκη ήταν ένα α
ληθινά καλλιτεχνικό γεγονός. Γιατί ό Βιτσώρης άρχίζει νά σχη
ματίζεται σέ μιά ξεχωριστή προσωπικότητα, μέσα στήν όποια 
ή άναζήτηση καί ή άνησυχία γίνονται δημιουργικοί παράγον
τες έξαιρετικής ποιότητας.

θά ήθελα νά περιοριστώ έδώ μονάχα στά έργα πού μας 
παρουσιάζει σήμερα, νά μή άπλωθώ σέ μιά συνολική έξέταση 
τοΰ έργου του: γιά ένα τέτοιο έγχείρημα ϊσως εΐναι πολύ ε
νωρίς άκόμα. 'Ο καλλιτέχνης βρίσκεται μέσα στή βράση τής έ- 
ξελίξεώς του καί, μολοπού τό βάθος τής καλλιτεχνικής του όν- 
τότητος μένει άπαραγνώριστα τό ίδιο, τό μάτι του ξανοίγει δ- 
λο καί νέους όρίζοντες καί κυνηγάει νέες άγάπες. Αφήνω δτι 
δέν έχω μπροστά μου δλο του τό έργο.

‘Ένα άπό τά κυριώτερα χαρακτηριστικά του εΐναι ή προ

σπάθεια νά έκψρασθή μέ τό χρώμα. Άλλά τό χρώμα στό Βι- 
τσώρη δέν εΐναι άπλώς παραστατικό μέσο νατουραλιστικό, πού 
έχει σκοπό δηλ. ν’ άποδώση τέλεια τήν άντικειμενική πραγμα
τικότητα, δπως στόν έμπρεσιονισμό ώς έντύπωση ή ώς πλαστι
κό μέσο σέ πολλούς άκαδημαϊκοός. Εΐναι καθαρά ζωγραφικό 
έκφραστικό όργανο ύψηλότερης πνευματικής σημασίας, πού με
ταφέρει τήν πραγματικότητα σ’ ένα άλλο έπίπεδο καθαρώς 
καλλιτεχνικού περιεχομένου καί άξιών.

Μιά λεπτομερειακή δμως άνάλυση τοΰ έργου τοΰ Βιτσώ- 
ρη θά μας έφερνε πολύ μακριά, άν καί θά ήταν άπαραίτητη 
γιά τήν κατανόησή του έξω άπό κάθε φιλολογικό ναρκισισμό 
καί λυρικές άσχετες μέ τό θέμα παρεκβάσεις. Δέ μπορώ δμως 
παρά νά τονίσω μερικά άπό τά κύρια σημεία πού χτίζουν τό 
σύνολο ώρισμένων πινάκων του γιά νά δείξω πώς βλέπω έγώ 
τήν τεχνική καί καλλιτεχνική του θέση στή σημερινή κίνηση.

Είπα δτι ό Βιτσώρης δουλεύει έξαιρετικά τό χρώμα. Γι’ αύ- 
τόν εΐναι άφορμή άνεξάντλητων άρμονικών παιχνιδιών, δπου 
ή χαρά ώραίων εύρημάτων καθρεφτίζεται μέσα σ’ ένα άένναο 
σπινθηροβόλημα χρωματικών συνδυασμών. Πολλές φορές τ’ άν- 
τικείμενα εΐναι άπλώς άφορμές γιά νά λουλουδίσουν στήν έ- 
πιφάνειά τους άνεπάντεχες λάμψεις δπως στά «Ψάρια», δπου, 
νομίζει κανείς, έχουν μαζευτή οΐ κρυμμένες άνταύγειες ξωτικού 
φωτός πάνω σέ ζαφείρια καί σμαράγδια πού τά ξέβρασε τό κύ
μα στήν ακροθαλασσιά περιτριγυρισμένη άπό τή μαγεία ένός 
κατακάθαρου γαλανού ούρανού.

"Αλλη φορά τό χρώμα ξεχύνεται σάν άπό μυστική πηγή σέ 
κύματα άτελείωτα, φωτεινά, πού πηδάν καί τυλίγονται τό ένα 
μέσα στ’ άλλο, δπου μόλις περνά άπό πάνω τους έλαφρά άγ- 
γίζοντάς τα ή φτερούγα κάποιου φευγαλέου πουλιού καί τούς ά- 
φήνει μιά θαμπή άντιφεγγιά άπό ρόζ, μπλέ καί γκρί, δπως γύ
ρω στό κεφάλι τής «Κυρίας μέ τά κρίνα». Πόσο θά ήθελα νά 
ήταν λιγάκι πιό εσωτερική ή σχέση τοΰ φωτοστέφανου αύτοΰ 
μέ τή μορφή τής γυναίκας I Μολαταύτα ή γενναία αύτή προσ
πάθεια εΐναι στό ένεργητικό τοΰ καλλιτέχνη. Τό πορτραΐτο αύ
τό εΐναι κρατημένο σ’ ένα κυρίαρχο χρώμα, ένα μπλέ σκούρο 
πού άπλώνεται σέ μεγάλες έπιφάνειες σ’ δλο τό φόρεμα σ’ έ
ναν τόνο μ’ έλαφρές παραλλαγές στούς φωτισμένους όγκους 
πού έξέχουν, ’Έτσι μάς ύποβάλλεται ήσυχα ή γαλήνια αΰτο*  
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πεποίθηση τής μορφής αύτής μέ τό στητό μποΰστο καίτ ό ύψω- 
μένο κεφάλι πού πλέει στήν άνταύγεια κάποιου έξιδανικευμέ- 
νου κόσμου, ό όποιος δμως δέν τό αγγίζει βαθιά.

Άλλου πάλι υφαίνουν τήν πλαστική, μεστή καί σφιχτή έμ- 
φάνιση ένός λαχταριστού γυναικείου κορμιού μέ τρανταχτά σκιρ
τήματα οί μυριάριθμοι τόνοι τοΰ χρώματος, δπως στήν «Κυρία μέ 
τή ρακέττα». (βλ. είκ. σελ. 101). Χωρίς νά προσέξωμετήν ήδυπά- 
θεια πού βγαίνει άπό τό μάτι κι’ άπό τό στόμα, τή γερή ήδυπάθεια 
πού μιλάει κάτω άπό τά βαθειά βλέφαρα κι’άπό τ’ άλυκα χείλη 
μας τραβάει άμέσως ή άπόδοση τού λυγερού σώματος καί τού 
λεπτού καλοκαιρινού φορέματος. Εΐναι άσπρο, άλλά πόσοι τό
νοι παίζουν καί συγκρούονται έκεΐ μέσα γιά νά μας δώσουν τήν 
αιθέρια έκείνη ούσία πού ξεπετάει τά έπίπεδα μέ μιά άστρα- 
πή άνοιχτοΰ ή γυρίζει τίς καμπύλες μ’ ένα σκουρότερο τόνο, 
πού μαζεύει μέσα του δλες τίς άπαλές συνηχήσεις άπειρων συγ
γενικών καί συμπληρωματικών τόνων δπου πάντα άκούονται σά 
λάίτ-μοτίφ μερικές πινελιές μπλέ γιά νά ύψώση τήν τελική 
συναυλία θριαμβευτικά πάνω άπό δλο τό άρμονικό σύνολο I Τό 
πορτραϊτο αύτό μέ τή στιγμιαία στάση εΐναι γεμάτο έσωτερι
κή κίνηση πού τήνάνάβει ή πολύτροπη χρωματική ποικιλία καί 
σάν ύπόκρουση τή νανουρίζει τό όνειρεμένο τοπίο γύρω — άό- 
ριστο καί υποβλητικό μ’ ένα καΐκι πού στά πανιά του έχει πά
ρει τήν ψυχή της νά τήν πλανέψη στά νερά τής λίμνης.

’Απέναντι σ’ αύτό, τό μικρό πορτραϊτο μέ τή γούνα εΐναι 
θετικό, ισορροπημένο, στερεό κομμάτι, δπου ή νηφάλια μελέτη 
τής γούνας μας έδωκε άρκετά άπό τήν ύφή καί τήν ποίηση 
τοΰ ύλικοΰ.

Πρέπει δμως νά προσέξωμε κάτι άλλο στά πορτραΐτα τοΰ 
Βιτσώρη. Σ’ δλα μιλάει πάντα μιά ψυχή πού έρχεται άπό κά
ποιο άπροσδιόριστο βάθος κι’ δπου άκόμη ό καλλιτέχνης έδω
κε δχι στήν έκφραση, άλλά σέ κάτι πάρεργο δλη του τή φρον
τίδα, σέ μιά γούνα, μιά νταντέλλα, μιά καρφίτσα, ένα ύφα
σμα. Γιατί τό περιβάλλον δπου ξεφυτρώνει σάν έξαιρετικό φυ
τό κάθε φορά τό κεφάλι θέλει νά μάςύποβάλη κάποια πνευμα
τική άτμόσφαιρα δπου άναπνέει καί ζή. Καί στό περιβάλλον αύτό 
άνήκουν καί τό βάθος τό πλούσιο σέ χρωματικά παιχνιδίσματα 
καί τά κρίνα καί οΐ γούνες πού τυχόν κρατούν καί οί ψιλοδου
λεμένες νταντέλλες πού μάς διηγούνται τή φιλαρέσκεια καί τή 

λεπτότητά τους. ’Έτσι ό Βιτσώρης άπ’ άλλο δρόμο μάς φέρνει 
στήν κεντρική ιδέα, μάς δημιουργεί δηλ. μιά άτμόσφαιρα κοινω
νική ή καί ψυχική, δπου άναπνέει έλεύθερα καί νοιώθει κάθε 
πορτραϊτο τόν έαυτό του άνετα τοποθετημένο.

θά ξεχωρίσω άκόμη τήν άκουαρέλλα τού Παιδιού, δπου 
παρ’ δλη τή γλυκύτητα τών κανονικών στρογγυλών όγκων τού 
κεφαλιού χαιρόμαστε τή ζωηρή στάση καί πρό πάντων τό παι
χνίδι μερικών τόνων στό κάτω μέρος τού μπούστου. ’Απεναν
τίας ή γραμμή μάς δίνει έναν εύγενικό καί μπορείς νά πής καλ
λιεργημένο άέρα στήν άξιοπρεπή έκφραση τού ξαπλωμένου σκυ
λιού (άκουαρέλλα) μέ τ’ όρθιο κεφάλι καί τ’ άπανωτά μπρο
στινά πόδια.

'Έναν διαφορετικό χαρακτή
ρα έχουν δυό παλιάτσοι: εΐναι 
τό ευθυμο ή πνιγμένο γέλιο τού 
άνθρώπου πού τά παίρνει δλα 
στ’ άστεϊα ή ή κωμική γριμάτσα 
πού κρύβει τήν έσωτερική τρι
κυμία ; Δέν εΐναι δύσκολο νά 
τό αίσθανθή κανείς, άν προσέξη 
τίς ταραγμένες άντιθέσεις τών 
σκιών μέ τά φώτα στή λιθο
γραφία του καί τό άπόκοσμο 
φώς πού σάν άστραπή διώχνει 
τά σκότη, σά γιά μιά στιγμή, 
στή μικρή έλαιογραφία, πού δεί
χνει μιά ψυχή άνήουχη καί 
τραγική.

Άπό τά τοπία του θά έπιμεί- 
νω κυρίως σέ δύο. Βέβαια τό το
πίο μέ τό γιαπί εΐναι μιά μελέτη 
χρωματική έξαιρετική μέ άξιόλο- 

Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΚΕΤΑ

γη τεκτονική σύνθεση, δπως καί τά δυό τοπία μέ τούς δρόμους 
πού κρατιούνται άκόμα σέ σκούρους τόνους, πού τό βλέπει κα
νείς γενικώτερα σέ παλιότερα έργα του. Τό ίδιο καί στό Λι
μάνι μέ τίς μεγάλες μαούνες κοντά σέ μιά άποβάθρα. Σ’ αύτό 
δμως παρά τή χρωματική του έκφραση δέ μού φαίνεται νά δέ
νεται καλά ή δλη σύνθεση μέ τά λοξά σκαλοπάτια μπροστά,
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δπου περίμενε κανείς κάποιο δριζόντιο στήριγμα στις πολλές 
λοξές κατευθύνσεις. Γι’ αύτό ή δμοια του άκουαρέλλα στέκει 
πολύ ψηλότερα μέ τούς λιτούς, άλλά δυνατούς τόνους καί τή 
σφιχτή καί ένιαία σύνθεση.

Στό άλλο δμως λιμάνι βλέπομε πώς άρχίζει ν’ άνοίγη ή 
παλέττα του καί κάτω άπό τό φως, πού χαϊδεύει έδώ κ’ έκεΐ 
τά πράγματα, νά ξεκαθαρίζεται ή έσώτερή τους ούσία. "Ολο 
τό έργο άπλώνεται σέ οριζόντια παράλληλα έπίπεδα άπό μπρος 
πρός τό βάθος τό ένα άκόλουθώντας τό άλλο μέ πλούσια χρω
ματική ζωή. Στό πρώτο επίπεδο δεξιά καί άριστερά κάτι στρογ
γυλά πράγματα σάν κοφίνια τονίζουν μιάν" ήσυχη εισαγωγή 
μ’ ένα ήπιο παιχνίδι ώχρας, κίτρινου καί χωματένιου τόνου. 
Άλλά πιό πέρα στή μέση καί λίγο δεξιά μιά άνταύγεια φωτός 
άπλώνεται μαλακά καί κάνει δλον τόν πίνακα κι' άνασαίνει μιά 
βαθειά άναπνοή. Τό δεύτερο έπίπεδο πιάνουν μιά σειρά μαού
νες σκούρες κόκκινες πάνω στό άσημογάλαζο τής θάλασσας 
πού πλουτίζεται άπό τό θαμπό της καθρέφτισμα, ένώ δεξιά με
ρικά κάθετα μαύρα κάγκελλα στηρίζουν άπό τήν πλευρά αύτή 
τή σύνθεση. Παραπίσω σ’ ένα τρίτο έπίπεδο άλλες μαούνες κι’ 
άριστερά καράβια πού ύψώνουν τά κάθετα κατάρτια τους σάν 
χαμηλή άπήχηση στά δεξιά κάτω κάγκελλα. Καί στό βάθος ή 
έλαφρή καμπύλη τοΰ λόφου μέ τήν όριζόντια άκτή πού τονί
ζει τήν τεκτονική άπόληξη καί στήριξη τής δλης συνθέσεως. 
Ψηλά πάνω ό ούρανός στεφανώνει τό σύνολο μέ μερικές τού
φες χρωματιστού φωτός πού παίζουν έπάνω στ’ άραιά σύννεφα 
καί πέφτουν καί γλιστράν έπάνω στ’ άτρεμα νερά τού λιμα
νιού μέ ένα θαμπό φέγγισμα χωρίς νά ταράζουν τήν ήσυχία τους. 
"Ολα δμως τά έπίπεδα τρέφονται άπό τό ήρεμο αύτό φώς πού 
μέ τις άντιθέσεις δίνει μιά ζωή καί ποικιλία σ’ δλο τόν πίνα
κα. Άλλά κάτω άπό τό λιγοστό αύτό φώς πού έλαφροπατάει 
στ’ άντικείμενα δλα φαίνονται λαμπικαρισμένα, ξεκαθαρισμέ
να σάν νά θέλουν νά δείξουν τόν καλύτερο έαυτό τους στήν 
άπλούστερη μορφή σάν έξιδανικευμένα.

Άπό συνθετική δμως άποψη σπουδαιότερο, άν καί άκόμα 
όχι τέλεια ισορροπημένο σ’ δλα τά παραστατικά μέσα, εΐναι 
τό τοπίο μέ πρόσωπα «Στήν έξοχή». Ή έπιγραφή δέ θέλει νά 
μάς ύποβάλη τό νατουραλιστικό θέμα μιας συντροφιάς στόν 
ήλιο καί τόν άέρα τού ύπαίθρου. Άπό τόν τρόπο πού μάς δί

νει τό έργο του ό καλλιτέχνης μάς δείχνει τό δρόμο πού πρέ 
πει ν’ άκολουθήσωμε γιά νά τό (δούμε. "Αμα μελετήσουμε τόν- 
πίνακα μονάχα μέσα στά συστατικά του στοιχεία τά καθα- 
ρώς ζωγραφικά, θά βρούμε ποιο εΐναι τό πρόβλημα πού έβαλε 
σκοπό του νά λύση ό καλλιτέχνης. Τό άν ή συντροφιά αύτή 
εΐναι ευθυμη καί ζωηρή, τραγουδάει ή πίνει, φιλοσοφεί γιά τή 
ζωή ή έκδηλώνει μέ τόν τρόπο της τις άγωνίες καί τούς πό
νους της, δέν άπασχόλησε καθόλου ή τούλάχιστο δχι πρωταρ
χικά τό ζωγράφο. ’Εκείνο πού τόν τράβηξε εΐναι νά μάς δείξη 
πώς μπορεί νά βάλη μιά συντροφιά άνθρώπων σέ άρμονική καί 
ισοζυγισμένη σχέση μεταξύ τους καί μέ τό περιβάλλον καί στή 
χρωματική άνταπόκριση καί στήν κατανομή τών όγκων καί 
τών σχημάτων. "Οπως βλέπετε, παραμερίζω τόν ψυχολογικό 
παράγοντα πού μπορεί νά ύπάρχη, άλλά δέν άποτελεΐ τόν πυ
ρήνα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γιά τό ζωγράφο είχε ση
μασία τό καθαρό συνθετικό πρόβλημα κι’ αύτό εΐναι ή κυρία του 
προσπάθεια.

’Άν σέ κάθε πίνακά του ένας καλλιτέχνης πάντα θάχη μέ
σα του ένα ώρισμένο σχέδιο, ένα σκελετό πού θά συγκρατή τά 
διάφορα μέρη, δμως πολλές φορές αύτό μπαίνει σέ δεύτερο έ
πίπεδο, γιατί άλλοΰ βάζει τό κύριο βάρος, δπως π. χ. στό χρώ
μα πού μπορεί νά εΐναι τό καθαυτό εκφραστικό μέσο—ή σύνθε
ση τότε μένει πιό έλεύθερη καί κυματιστή: ώρισμένες άνταπο.- 
κρίσεις χρωματικών συνδυασμών ύφαίνουν μιά έσωτερική συνά
φεια, χαλαρή έξωτερικά καμμιά φορά, δπου δμως μιά έσωτερι
κή, άόριστη ύποβλητική πνοή θερμαίνει τό σύνολο καί άποκαθι- 
στά κάποια ένότητα πού πιό πολύ τήν αισθανόμαστε παρά τή 
νοιώθουμε νά μάς έπιβάλλεται. Τό κάνει αύτό συχνά ή μαγεία 
τού χρώματος καί ή μελωδική ή δραματική κίνηση τής γραμμής· 
Καί εΐναι ζήτημα προσωπικού γούστου καί άτομικής ιδιοσυγκρα
σίας νά προτιμά τόν; ένα ή τόν άλλο τρόπο. Άλλά γενικά ή 
σύνθεση εΐναι άπό τά κυριαρχικά προβλήματα πού άπασχολοΰν 
περισσότερο άπό κάθε άλλο τούς καλλιτέχνες, πολύ περισσότε
ρό σήμερα δπου τά καθαρά καλλιτεχικά προβλήματα άρχίζουν 
νά παίρνουν πάλι τή θέση τους στά έργαστήρια, έκεΐ πού πριν 
διάφοροι έξωαισθητικοί σκοποί, δπως ή άποκλειστική προτίμηση 
τού περιεχομένου καί τού θέματος ή ποικίλοι φιλολογικοί καί φι
λοσοφικοί ύπολογισμοί άποτελοΰσαν τήν ούσία καί τήν έπιδίω-
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ξη του καλλιτεχνικού έργου.
’Άς έρθωμε δμως στον ίδιο τόν πίνακα. (Βλ. τήν ε’ικ. σελ. 98).
Βέβαια ή πρώτη εντύπωση άπ’ αύτόν είναι καθαρά χρωμα

τική μέ τούς πλούσιους καί θερμούς τόνους πού συναλλάζον- 
ται μέ πιό άδύνατους ή βρίσκουν άπήχηση σέ συγγενικούς καί 
αρμονικούς ή συμπληρωματικούς, δπως θά ίδοΰμε. Τά πρόσωπα 
δμως είναι φανερό δτι παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο καί άσψα- 
λώς δέν είναι έτσι στήν τύχη έκεΐ μέσα πεταμένα. Τό έναντίο 
μάλιστα, έτσι πού στέκουν ή κάθονται, νομίζει κανείς δτι κά
ποια άόρατη δύναμη τάχει βάλει έκεΐ στή θέση τους, δσο κι’ άν 
φαίνονται δτι εντελώς ελεύθερα κι’ άβίαστα τήν έχουν πάρει. 
’Άν άρχίσωμε άπό τή γυναίκα πού κάθεται άριστερά κάτω καί 
θέλομε νά κάμωμε τό γύρο δλων αύτών τών προσώπων, θά ά- 
κολουθήσωμε μιά καμπύλη πού δσο πάει κι’ άνεβαίνει έως τόν 
άνθρωπο πού κάθεται ψηλά στήν καρέκλα σάν παράμερα κι’ άρ- 
χίζει πάλι νά κατεβαίνη μέ τόν άλλο πού στέκει όρθιος παρα
κάτω. Ό άνθρωπος αυτός άποτελεΐ τό τέλος τής πρώτης καί τήν 
άρχή μιας άλλης άντίστροφης καμπύλης πού κατεβαίνει μαλακά 
μέ τόν άλλο τής παρέας πού κάθεται μπρος στό τραπέζι, γυρί
ζει έπάνω μέ τό διπλανό του καί κλείνει μέ τόν τελευταίο πού 
κάθεται πέρα άπό τήν άλλη μεριά τοΰ τραπέζιου. ’Έτσι έχομε 
ένα 8 πλαγιασμένο πού άριστερά κάτω τό κλείνει τό ξαπλωμέ
νο σκυλί ώστε νά ίσοζυγιάζωνται τέλεια τά δυό μέρη τής συν- 
θέσεως. Κι’ άκόμα στό δυνατό κάθετο τόνο μέ τό ζεστό κόκκι
νο χρώμα πού ήχεΐ άπό τήν πρώτη γυναίκα άριστερά άνταπο- 
κρίνεται ένας άντίστοιχος μέ τόν κορμό τοΰ δέντρου δεξιά καί 
μέ τό σταχτοπράσινο σκοΰρο χρώμα τής όμπρέλλας του. Δέν 
είναι άνάγκη νά προχωρήσω στήν άνάλυση αύτή, δπου μπορεί 
νά βρή κανείς κι’ άλλα στοιχεία πού πλέκουν στερεά τά νήματα 
τής συνθέσεως. Άλλά δπως είπα παραπάνω, ό Βιτσώρης δέ μπο
ρεί νά λησμονήση τόν κολορίστα καί στή σοφή αύτή σύνθεση: 
οί παραλλαγές πού παίζει έδώ κ’ έκεΐ σέ διάφορα χρωματικά 
μοτίβα γεμίζουν τόν πίνακα άπό ζωή καί κίνηση. Προσέξετε τή 
δεύτερη (άριστερά) γυναίκα, δπου μέ τόση χάρη καί όρεξη οί 
κόκκινες άνταύγειες τής πρώτης πού κάθεται πηδούν μέσα στούς 
άνοιχτόχρωμους γαλαζοπράσινους τόνους της. Τό χρώμα άκό
μα δίνει ζωή στά κενά τοΰ πλαγιασμένου 8 πού θά ήταν σχε
δόν νεκρά (μάλιστα άριστερά, γιατί δεξιά είναι τό τραπέζι), άν 
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δέν τά γέμιζε μ’ ένα άνάλαψρο παιχνίδι τό χρώματικό μάτι του 
ζωγράφου πού δέν άφήνει τίποτε πού νά μή τό έγγίση μέ τή 
γοητευτική πνοή τσΰ χρώματος.

θά εΐχε νά παρατηρήση κανείς έδώ δτι γενικά ό ζωγράφος 
δίνει τήν προσοχή του μονάχα στά πρώτα έπίπεδα, δπως καί σέ 
άλλα του έργα, καί άφήνει κάπως άκαθόριστα τά στρώματα 
τοΰ βάθους. Δικαίωμά του. Άλλά ένώ δεξιά τό σπίτι δίνει ένα 
δυνατό σχήμα καί βάθος στό τοπίο, άριστερά εϊναι σχεδόν ά- 
διαφοροποίητα τά έπίπεδα τών λόφων μέ όλη τή χρωματική ζωή 
πού κινείται μέσα τους. Άλλά τό έργο αύτό τοΰ Βιτσώρη μοΰ 
είναι άπό τά πιό άγαπητά, γιατί προτιμώ νά τό βλέπω σά μιά 
τολμηρή δοκιμή γιά ψηλότερα πετάγματα καί μας άφήνει τήν 
έλπίδα, τή βεβαιότητα, μπορώ νά πώ, δτι εϊναι άξιος γι’ αύτά.

’Ίσως στή σύντομη αύτή έπισκόπηση καί άνάλυση τοΰ έρ
γου τοΰ Βιτσώρη, δπως μας παρουσιάζεται σήμερα, θά προ- 
σέξη κανείς δτι τονίζονται πιό πολύ τά προτερήματα παρά οί 
άδυναμίες του. Πρώτα-πρώτα δμως θά είχα νά πώ σ’ αύτό δτι 
έδώ θέλησα νά δείξω πώς έργάζεται ό καλλιτέχνης, πού κατευ- 
θύνεται ή δημιουργία του καί ποιά στοιχεία τήν άποτελοΰν προ
σπαθώντας πάντα νά μπώ μέσα στό έργαστήρι τής ψυχής καί 
τής τεχνικής του. Κι’ δταν βλέπη κανείς έναν καλλιτέχνη νά 
δουλεύη μέ τόση έπίγνωση τών εκφραστικών του μέσων, δταν 
μπορή καί τόν παρακολουθή στό διάλεγμα καί στό συνδυασμό 
τους, θά πή δτι έχει μπροστά του έναν πραγματικό έργάτη τής 
τέχνης πού κ’ οί άποτυχίες του είναι σάν ξεκούρασμα γιά και
νούργιους άγώνες καί κατακτήσεις. ’Έπειτα δταν δέν άγαπή- 
σωμε ένα καλλιτεχνικό έργο καί δέν τό κοιτάξωμε μέ συμπά
θεια καί καλωσύνη, εϊναι άδύνατο νά τό καταλάβωμε. ’Ίσα-ϊσα 
αύτό εϊναι καί τό κριτήριο τής άξίας του : ή άγάπη πού φουντώ
νει μέ τή συναναστροφή καί τή βαθύτερη γνωριμία του. Καί τό 
έργο τοΰ Βιτσώρη, πού· δλο γίνεται καί μεστώνει, άξίζει νά τό 
άγαπήση κανείς.

Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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ΑΝΟΙΞΗ

Χτές έβρεχε. Ήταν ή ανοιξιάτικη βροχή πού ρίχνει, κατα
γής στά νερά, τή χρυσή γύρη άπό τά δέντρα. Σήμερα δμως 
εΐναι ήλιος.

Ή Ελένη άνοιξε τά παράθυρα πού κρατούσαν άκόμα, μέ
σα στήν κάμαρη, τή νύχτα. Μέ όρμή έσκυψε πρός τά έξω όλό- 
κληρο τόν κορμό μέ τήν άγκαλιά πλατειά σπρώχνοντας ν’ άνοί- 
ξουν τά πράσινα παντζούρια.... Μπήκε ό ήλιος, έφερε τήν ολό
δροση χλόη άπ τόν κήπο, ένα φύσημα μέ μυρωδιές άπό τ’ άνθη.

Εΐναι μιά Κυριακή, μιά σχόλη κ’ ή Ελένη σκέφτεται πώς 
ήθελε πολύ νά έβγαινε. Τό πολύ φώς ξύπνησε μέσα της μιά 
πρόσχαρη άνησυχία κι άποζητοΰσε τήν κίνηση, τό περπάτημα. 
Ή διάθεση της ήταν νά έβγαινε μονάχη, θά έπαιρνε τό δρόμο 
τής έξοχής, θά περπατούσε άτέλειωτα, χωρίς κανένα περιορι
σμό γιά τήν έπιστροφή, χωρίς καμμιά φροντίδα, άφημένη έντε- 
λώς σ’ δ,τι θά έβλεπε πού θά τό μάζευε μέσα της, σά θησαυ
ρό άποκλειστικά δικό της.—’Ίσως καλύτερα, θά προτιμούσε τή 
βάρκα. Χρειάζονταν εκείνη τήν προσπάθεια, άπ’ ολόκληρο τό 
κορμί, μέ τό δυνατό σφίξιμο άπό τά δάχτυλα καί τήν παλάμη, 
άπάνω στά κουπιά. Καί τό βλέμμα, άπό τό σώμα πού θά τώ- 
παιρνεή κούραση, θά γλύτωνε μακρυά στό κυανόασπρο πουναι 
θάλασσα μαζύ καί ούρανός. θά μάκραινε άπό κάθε στεργιά... 
"Ομως ποτέ δέ γίνηκε έτσι. Κ’ ή Ελένη διερωτήθηκε άν δέν 
είχε, άπό τό πρωινό φώς, παρασυρθεϊ σέ άγονες φαντασίες 
πού δέ θάκαναν διαφορετική καί τή σημερινή της μέρα.

Στό περιβάλλον της δέν τής έπιτρέπονταν νά βγή μονά
χη, σέ μακρυνό περίπατο. Οΰτε ή ϊδια ήταν πολύ έξοικειωμέ- 
νη, μονάχα έπιθυμίες είχε. 'Η έξοχή δέν τής ήταν γνώριμη παρά 
δσο έπέτρεπε τό αύτοκίνητο. Καί ποτέ δέν ήταν τό κύτταγμα 
μέ τή διάθεση τής μοναξιάς, πάντα τύχαινε συντροφιασμένη 

μέ ξένες παρέες, μέ συγγενείς.
Γιά τέτοιες έκδρομές δέν είχε πιά καμμιά διάθεση. Προ

τιμούσε νά κάθεται κλεισμένη μ’ ένα βιβλίο, μέσα στήν κάμα- 
ρή της. Μονάχη, περιορισμένη. "Ομως τό φώς δέν έπέτρεπε σή
μερα αύτή τή μοναξιά, τό κλείσιμο, θά έβγαινε μοναχή της, 
έστω γιά ένα μικρό περίπατο στή γειτονειά. Δέ θάκουγε τή 
μητέρα της δσο κΓ άν τήν άγαποϋσε. Δέ μπορούσε νά περιμέ
νει νά βγοϋν μαζύ έπισκέψεις. Τότε πέρασε άπό τό νοϋ της 
δλο τό μάλωμα πού θά είχε μέ τή μητέρα της, πού θά τήν έμ- 
πόδιζε νά βγή. Ή ϊδια θά παρασύρονταν ν’ αύθαδειάσει, νευ
ριασμένη πού θά έβλεπε τή μητέρα της νά μιλάει μέ τόση βε
βαιότητα, νά τή συμβουλεύει, χωρίς νά ένδιαφέρεται νά προ
σέξει πώς σκέφτονταν ή ϊδια. θ’ άράδιαζε τίς συμβουλές της, 
μέ τό πραχτικό πνεύμα, άπαρασάλευτη ώσπου έκείνη θ’ άπαν- 
τοϋσε άπότομα, άπό τό φόβο μήπως προδώσει σέ άμφιβολίες 
δ,τι πίστευε ό έαυτός της. Κι’ δταν πιά θά ήταν άργά γιά νά 
συγκρατηθεΐ, θά έβλεπε τή μητέρα της νά ύποφέρει, ταραγμέ
νη, άρρωστη, μέ άλλαγμένο τό χρώμα τού προσώπου της. Μέ
σα της ή 'Ελένη κατάλαβε νά τή σφίγγει μιά άπελπισία. ’Έ
χανε δ,τι άγαποϋσε, έμενε δίχως τίποτα, μονάχτμ

’Έσκυψε τό πρόσωπό της στό προσκέφαλο, ήθελε νά κλά- 
ψει, δμως έμπόδιζε τόν έαυτό της γιατί φοβούνταν μήπως τόν 
αισθανθεί δίχως δύναμη.

’Απότομα σηκώθηκε άπάνω, πήγε μπροστά στόν καθρέφτη 
καί κυττάχτηκε. Τό σώμα της ήταν άδύνατο καί ψηλό, δπως τά 
μικρά δέντρα πού δέν τ’ άλλαξαν άπ τό φυτώριο, χωρίς πολ
λά κλαδιά καί φύλλωμα, μονάχα μιά γραμμή στό ϋψος. Μέσα 
της κατάλαβε πώς ή ϊδια ήταν κάτι καινούργιο πού φύτρωνε 
χωριστά. Αίσθάνθηκε μιάν ύπερήφανη δύναμη. Ήταν άνοησία 
πού στεναχωργιοϋνταν. Δέν έπαυε ν’ άγαπάει τή μητέρα της 
μέ τό νά έπιμένει ή ϊδια στό θέλημά της. Δέν ήταν έγωϊσμός 
αύτό, ήταν ή ’άρετή, ήταν δ,τι πίστευε καλό μέσα της. Αισθά
νονταν σά νά παρακολουθούσε στόν καθρέφτη ολόκληρο τόν 
έαυτό της, άπό μέσα, πώς αύξανε. — ’Ίσως νά συντελούσε καί 
τό ντύσιμο μέ τά καθημερινά, συνηθισμένα φορέματα. 'Η μπλέ, 
ή μάλλινη, πλεχτή μπλούζα πού έσφιγγε τό κορμί κι’ όλόκλη- 
ρο τό μπράτσο στό μάκρος, ’ίσαμε τόν καρπό τού χεριού, δ
που τελείωνε μ’ ένα άσπρο κουμπί. Καί γύρω στό λαιμό, κά
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τω άπό τήν καμπύλη πού σχημάτιζε τό πηγούνι, γυρνοΰσε ένα 
γιακσδάκι μέ μιά γραβάτα, φιόγκο, άπό μαύρο πετσί. ’Έπειτα 
κατέβαινε τό μπόϊ στενό καί οί κάλτσες (χρώμα άπό ξύλο 
καρυδιάς, λίγο πιό γκρίζο) πού ντΰναν τ’ άδύνατα, λεπτά, ψη
λά πόδια. — ’Αγαπούσε τόν έαυτό της. Πόσο μέ μιας τής φά
νηκαν ήρεμα τά πράγματα. Δέ θά θύμωνε, θά φτλοϋσε τή μη
τέρα της, δταν έκείνη θ’ άρχινούσε τις φωνές.

Στή γωνιά πού έστριβε ό δρόμος τού σπιτιού της κάθον
ταν καταγής, ένα σακάτικο παιδί πού ζητιάνευε. Κάθε φορά 
πού περνούσε άπό κοντά του, ή Ελένη τό φοβούνταν, πολλή 
ώρα ύστερα έβλεπε μπροστά της τ’ άμβλωμένα γόνατα καί τίς 
άτροφικές κνήμες πού δίπλωναν. Περνούσε γρήγορα χωρίς νά 
τολμά νά δώσει τήν ξένη έλεημοσύνη μέ τό χέρι της. 'Όμως αύ
τή τή στιγμή, πού τό θυμήθηκε τό ζητιανόπαιδο, αϊσθάνθηκε 
νά μή τό φοβάται πιά, τής φάνηκε πώς θά μπορούσε νά τό πλη
σίαζε καί νά τό συμπονέσει.

Πόσος ήλιος περνούσε μέσα στήν κάμαρη 1 Πώς ή ίδια 
ή ανάσα της φούσκωνε τό στήθος ! Πώς σφίγγονταν τό σώμα 
της μέσα στά ρούχα!

Ψηλότερα άπό τή βλάστηση τού κήπου, μέσα στό ξανθό 
φώς, σηκώθηκε μιά πεταλούδα άσπρη, πετοϋσε μέ τό παιγνί- 
δισμα άπό τά φτερά της. 'Η Ελένη τήν πρόσεξε μέσα στον κα
θρέφτη καί μειδίασε εύθυμα, θυμήθηκε τήν καρφίτσα ποΰχε 
στήν μπλούζα της καί παρίστανε ένα έντομο, έναν χοντρό μπού- 
μπουρα. Τήν είχε άγοράσει μοναχή της καί, παρά πού ήταν 
φτηνή, τήν προτιμούσε άπό τήν άλλη, τήν όλόχρυση μέ τά δια- 
μαντάκια, πού τής είχε χαρίσει ό πατέρας της. Παίζοντας τώ
ρα άγγιξε τό μπούμπουρα, μέ τό μικρό δαχτυλάκι της, πού έρ
χονταν κάπως στραβό καί γι’ αύτό τό άγαποϋσε πιό τρυφερά. 
Αϊσθάνθηκε πώς κ’ ή ’ίδια ήταν σάν ένα έντομο, κάτι πού συ
νέπιπτε μέ τή ζωή δλων τών πραγμάτων.

Πλησίασε στό παράθυρο.
’Έξω τά δέντρα άνθιζαν καινούργια, ήταν ό ήλιος, θά 

έβγαινε έξω καί θάτρεχε δσο ήταν όλόκληρή της ή δύναμη, νά 
πρόφταινε τό ΜΕΓΑΛΟ, τόν ήλιο τόν πρωινό, πού θά τήν άρ
παζε καί θά τή στήριζε, δίχως κούρασμα στό καλό πού δι
ψούσε.

Έκείνη τήν ήμέρα δέν άργησε περισσότερο νά πάει σπίτι της ,
ΣΤ. ΚΟΣΜΑΣ

τ
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τόν τελευταίο καιρό, Ιδιαίτερα δέ άπό τό Διεθνές συνέ
δριο θεάτρου πού γίνηκε στή Ρώμη, καί δώθε, ένας πόλεμος 
ξέσπασε άνάμεσα σέ δυό μορφές τέχνης πού φαίνονται έξωτε- 
ρικά σάν άδελφές, κΓ δμως στήν ούσία δέν έχουν καμιά συγ
γένεια. Τό θέατρο καί ό κινηματογράφος παρουσιάζονται άπ 
τούς ένδιαφερόμενους κάθε παράταξης, σά δυό έχθρικές δυ
νάμεις πού άψηφώντας τό παράγγελμα τών ειρηνόφιλων δλου 
τού κόσμου, έκήρυξαν άνάμεσά τους τόν πόλεμο μέ διαθέσεις 
όλότελα έξοντωτικές. Ξεσπάθωσαν, τό λοιπόν, οί φίλοι καί οί 
δικοί τών δυό στρατοπέδων, καί στήν όρμή τού άγώνα τους 
θυσίασαν καί θυσιάζουν τίς πιότερες φορές τήν πραγματικό
τητα. Ή ύπερβολή στάθηκε, δπως πάντα, ένα δπλο εύκολομετα. 
χείριστο στά χέρια τών πολεμίων τόσο πού σήμερα λίγοι εΐ
ναι έκεϊνοι πού μπορούν νά παρακολουθήσουν άντικειμενικά τή 
συζήτηση. Γιατί, έδώ πού τά λέμε, ό πόλεμος σηκώθηκε κυ
ρίως άνάμεσα στούς γράφοντας είτε κριτικοί λέγονται αύτοί, 
εϊτε δημοσιογράφοι κ.τ.λ. Τό παράδοξο εΐνε πώς τόσο οί πραγ
ματικοί θεατρικοί παράγοντες καί όδηγητές, δσο καί οί δου- 
λευτές τοΰ κινηματογράφου, παρακολουθούν μέ κάποια ειρω
νεία έναν καβγά σέ ξένα «πεδία».

’Από τή διάθεση νά ξεκαθαρίσουμε τό ζήτημα ξεκινώντας, 
φτάσαμε στή διατύπωση τών σκέψεών μας αύτών πού δέν εΐ
ναι παρά σκέψεις δλων έκείνων πού δουλεύουν ένεργά στά δυό 
αύτά είδη τής τέχνης. Άς τίς έξετάσουμε χωριστά.

Τό θέατρο, εΐναι μιά βασική μορφή τέχνης πού πρωταρχι
κά στοιχεία έχει τήν μιμική καί τόν λόγο. Τραβάει άπό τά πιό 
παλιά χρόνια τού πολιτισμού, κι’ έχει στό ένεργητικό της δό
ξες καί στό παθητικό της καταπτώσεις. Σήμερα βέβαια δέν 
μπορούμε νά μιλάμε γιά έποχή άνθησης τού θεάτρου. ΚΓ ό 
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λόγος εΐναι πού σ’ όλες τις πνευματικές εκδηλώσεις δέν έχου
με στά χρόνια μας άνθηση. Λόγοι κοινωνικοοικονομικοί δέν 
επιτρέπουν τήν άνάπτυξη τοΰ ανώτερου αΰτοΰ κοινωνικού ε
ποικοδομήματος πού λέγεται τέχνη. Καί τό θέατρο, πουναι 
μορφή τέχνης, καί πού έκφράζει κι’ αύτό τή ζωή μας θά έξαρ- 
τηθεΐ άπ’ τό δρόμο κι’ άπ’ τήν έξέλιξη τών νέων τάσεων, πού 
θαμπά διαγράφεται τώρα ή φορά τους. Δέν επιμένουμε στήν 
έξέταση τής άξίας του θεάτρου σάν τέχνη, γιατί εΐναι κοινό 
μυστικό πώς τό θέατρο στάθηκε μέσα στούς αιώνες ό μεγαλύ
τερος διαμορφωτής τής συνείδησης τοΰ άνθρώπου σέ σύγκρι
ση μέ τις άλλες μορφές τέχνης. ’Άλλωστε ούτε στό στρατό
πεδο τών ύπέρμαχων τοΰ κινηματογράφου δέ βρίσκουμε άρ- 
νητές τοΰ μεγαλείου τής τέχνης τής Θάλειας καί τής Μελπο
μένης.

Ό κινηματογράφος εΐναι σέ άναλογία πάρα πολύ νεώτε- 
ρος σέ ήλικία. Άπό τότες πού οί άδελφοί Auguste καί Louis Lu
miere, στά 1895, σ’ ένα ύπόγειο τοΰ Παρισιού έπέδειξαν τό πρω
τόπλασμα νά ποΰμε τοΰ κινηματογράφου δέν πέρασαν παρά σα
ράντα μόνο χρόνια. Καί εΐναι βέβαια άλήθεια πώς αιτία καί βά
ση άπ’ τήν όποια ξεκίνησε ό κινηματογράφος δέν ήταν ή λύτρω
ση τοΰ καλλιτέχνη, μά ή μηχανική πρόοδο,—σάν καλή ώρα ό 
φωνόγραφος καί τό τηλέφωνο — , μά εΐναι δμοια άλήθεια πώς ή 
άλματώδικη έξέλιξή του κατάφερε νά φέρει τή μηχανική αύτή 
έφεύρεση πολύ κοντά στά σύνορα τής τέχνης. Αύτό τό τελευ
ταίο πολλοί τοΰ άρνιοΰνται. θεωροΰν τόν κινηματογράφο σάν 
ένα λαϊκό θέαμα δίχως καμιά άξίωση. Καί βασίζουν τή γνώμη 
τους στό πώς ό κινηματογράφος εΐναι ένα αισθητικό παιχνίδι άσχε
το όλότελα μέ τήν πνευματικότητα καί τή λευτεριά τής τέχνης.

Ό μακαρίτης Φώτος Πολίτης στάθηκε ένας άπ’ τούς πιό ά- 
διάλλακτους άρνητές τοΰ κινηματογράφου ξεκινώντας άπ’ τήν ά
ποψη πώς ό κινηματογράφος εΐναι ύποχρεωμένος νά δώσει τήν 
λεπτομέρεια, ώμή, καταθλιπτική λεπτομέρεια, βάρβαρο ρεαλι
σμό, γιατί άλλοιώς προκαλεϊ δυσφορία—γράφει—, τή δυσφορία 
πού σοΰ γεννά ό άδιάντροπος ψεύτης. Τό πνεΰμα μας άτονεΐ 
καί ή φαντασία μας ναρκώνεται γράφει, στό θέαμα ένός έργου 
τοΰ κινηματογράφου.

Γιά νά δούμε δμως ώς ποιό σημείο οί γνώμες αύτές εΐναι 
σωστές.

Τί μάς προσφέρει ο κινηματογράφος ;
Πρώτα θέαμα. Άνμντίρρητα πλούσιο. Ελευθερία μεγα

λύτερη άπ’τό θέατρο. Γιατί ό κινηματογράφος έχει άπεριόριστα 
μέσα έκφρασης. 'Όμως σ’άντίθεση πρός τό πλεονέκτημα αύτό τό 
θέατρο μάς παρουσιάζει άνθρώπους καί μάλιστα άνθρώπους πού 
ζοΰνε. Καί εΐναι βέβαια γνωστό πώς ή θεωρία τών τριών ένοτή- 
των—δράσης, τόπου καί χρόνου—, στένεψε, άπ’ τήν έποχή τοΰ 
Νοζιέ καί τοΰ "Ιψεν, τό σκηνικό πλαίσιο τών θεατρικών έργων 
καί περιώρισε τό θέαμα, μά ό περιορισμός αύτός έκανε ποιό συμ
πυκνωμένο τό δράμα καί τουδωσε πιότερο ψυχικό βάθος.

Σχετικά μέ το θέαμα ό κινηματογράφος μάς δίνει καί μιά 
εύχάριστη έναλλαγή εικόνων, πράγμα πού δέν συμβαίνει σέ τό
ση έκταση στό θέατρο. Αύτήν τήν άδιάκοπη έναλλαγή τήν 
βρίσκουν πολλοί πλεονέχτημα, καί μειονέχτημα τοΰ κινηματο
γράφου. Κι’ έχουνε δίκαιο. Ούσία τοΰ κινηματογράφου εΐναι ή 
εικόνα. Ό Φώτος Πολίτης, θεωρεί σάν ένα βασικά όλέθριο 
νόμο, τό νόμο αύτό τής άδιάκοπης μεταβολής, τήνκατάρα τής 
άσίγαστης περιπλάνησης. Τόσο πού νά κουράζει ή στασιμότητα. 
Νά εκνευρίζει. Γιατί τό πνεΰμα δέ δουλεύει τόσο, δσο οί αισθή
σεις στόν κινηματογράφο.

’Έπειτα ό λόγος: Κατώτερης ποιότητας. Γιατί ποτέ 
δέν μπορεί νάποδοθή ό ζωντανός λόγος μ’ δλη του τή ψινέτσα 
καί τις άποχρώσεις μέ μηχανικά μέσα. Κι’ άλλωστε δέν ύπάρ- 
χει ποιό άνατριαχιαστικό πράμα άπ’ τήν όμιλία τών σκιών, πού 
δέν έχουν τόν πλαστικό όγκο τής παράστασης. Κι’ εΐναι σωστή 
ή άποψη πώς ή φωνή δίνει στις σκιές μιά πιό άΰλη ύπόσταση 
καί τις άπομακρύνει άπό μάς παρά νά μάς τις φέρνει κοντά.

Νά γιατί τό βουβό ή ήχητικό φιλμ εΐναι πιό κοντά στήν πρα
γματικότητα παρά τό «παρλάν».

Ό μορφωτικός δμως ρόλος τοΰ κινημ. εΐναι άναμψισβήτη- 
τος. Μιλάμε βέβαια γιά τά φίλμ έκεϊνα πού ξεκινοΰν άπό ύγιεΐς 
βάσεις καί πού ξεφεύγουν άπ’ τή ρουτίνα τήν έμπορική καί βιο
μηχανική πού δυστυχώς χαρακτηρίζει τήν μεγαλύτερη ποσότη
τα τών φίλμ. Ξεχωριστή εΐναι ή άποστολή τοΰ μορφωτικοΰ κα
θαρά καί παιδαγωγικοΰ φίλμ πού μπορεί καί πρέπει νά σταθή 
ό τομέας στόν όποιο μέ προσοχή πρέπει νά στραφή ό κινημα
τογράφος.
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Άπό τά παρα-πάνω βγαίνει καί ή διαφορετική φύση τοΰ 
θέατρου καί τοΰ κινηματ. Τό πρώτο εΐναι μιά άνώτερη μορφή 
τέχνης καί τό δεύτερο κατώτερη. Κάνουμε αύτήν τή διαστολή, 
όχι τόσο γιατί πιστεύουμε σέ διαβαθμίσεις τής τέχνης, μά γιά 
νά δώσουμε κάπως χοντροκομμένα τήν έννοια τής άπόστασης 
άνάμεσα στις δυό αύτές έκδηλώσεις. ’Έννοια πού όμολογουμέ- 
νως εΐναι λεπτή. Γιατί ένώ, έμεϊς τούλάχιστο, παραδεχόμαστε 
πώς τόσο άπό ένα έργο τοΰ κινηματογράφου δσο καί άπό ένα 
θεατρικό έργο μπορεί νά πηγάσει αισθητική συγκίνηση, κάνουμε 
μιά διάκριση στόν τρόπο τής συγκίνησης και στόν βαθμό. Στό 
θέατρο ή συγκίνηση εΐναι λυτρωτική, πνευματική, πλέρια. Στόν 
κινηματογράφο παίρνει μιά κάποια αισθησιακή ιδιομορφία, ένα 
διονυσιασμό παράξενο πολλές φορές.

Καί αύτός εΐναι ό λόγος πού δέ χωράει άνάμεσά τους οϋτε 
σύγκριση μά οϋτε καί άλληλεπίδραση. Λένε πώς τό θέατρο πήρε 
άπ’ τόν κινηυατ. τήν συχνή άλλαγή εικόνων. Τίποτα ποιό άνι- 
στόρητο. Γιατί ό Αοπέ ντέ Βέγκα, ό Καλντερόν, ό Σαίξπηρ ό 
Τζόνσον καί άλλοι διαίρεσαν τά έργα τους σέ πολλές πράξεις, 
τήν έποχή πού δέν ύπήρχε τό φίλμ ούτε στά όνειρα τών πιό 
όνειροπαρμένων άνθρώπων τής έποχής τους. Σήμερα γίνεται 
αύτό γιατί ό δραματικός συγγραφέας φιλοδοξεί νά δώση «ένα 
κόσμο συνθετώτερο, μέ πιότερες άντιθέσεις, μέ γενικώτερο περί
γραμμα».

'Ο κινηματογράφος όμως πήρε πολλά άπ’ τό θέατρο, σά 
νεώτερη τέχνη. Μά τά δανεικά αύτά εΐναι ΐσα-ΐσα καί τά μειο- 
νεχτήματα τοΰ κινηματογράφου. Γιαυτό καί τώρα τελευταία 
μιά τάση άπολύτρωσης άπ’ τή θεατρική παράδοση, διαπιστώ
νουμε στά έργα πού βραβεύθηκαν στήν έκθεση τής Βενετίας τοΰ 
Τσεχοσλοβάκου Μάχν, τοΰ ’Ιρλανδού Φλάερτυ καί τοΰ Ολλαν- 
δοΰ Ροΰτεν. Καί αύτό τό ξεκαθάρισμα τών λογαριασμών άνά
μεσα στις δυό τέχνες θά βοηθήση στήν άπρόσκοπτη έξέλιξή τους.

Τό πώς σήμερα διατυμπανίζεται ή κρίση καί ή άρρώστεια 
τοΰ θεάτρου δέν πρέπει νά μάς ξενίζει, ούτε καί πώς ό κινημα
τογράφος εΐναι κιόλας νικητής. Ό πιό σοφός θεατρικός παρά
γοντας τών χρόνων μας ό σκηνοθέτης καί ιστορικός Γκόρτον 
Γραίϊγκ, παραδέχεται πώς τό θέατρο εΐναι κατά «φαντασίαν 
άσθενής». Καί μάλιστα πώς τοΰ άρέσεινά παίζει πάντα αύτότό 
ρόλο τής «γκρίνιας, πού ώστόσο δέν εΐναι πιστευτός άπ’ τό κοινό».

Δυστυχώς όμως τό δικό μας κοινό εΐναι εύκολόπιστο. Καί 
δέν εΐναι λίγοι έκεϊνοι πού δίνουν στή κρίση αύτή, οργανική 
μορφή.

"Ομως ή πραγματικότητα εΐναι άλλη. Τό θέατρο, δπως καί 
δλες ή τέχνες περνάει μιά δύσκολη καμπή τής ιστορίας του. Ή 
οικονομική άβυσσο πού ξαπλώνεται κάτω άπ’ τά πόδια μας δέν 
εΐναι έπιδεχτική άνθησης. Γιαυτό καί σ’ δλα τά πνευματικά έπί- 
πεδα μιά νέκρα βασιλεύει. Δημιουργία καλλιτεχνική δέν ύπάρχει.

ΚΓ άπό τήν άποψη αύτή εΐναι λαθεμένη ή γνώμη τοΰ Πο
λίτη πού λέει πώς όλόκληρη ή ζωή τών μεταπολεμικών άνθρώ- 
ρων διώχνει τό θέατρο έξω άπ’ τά πλαίσια, πού μάχεται ή ίδια 
νά διαγράψη. Πιό συγκεκριμένα, παραδέχεται πώς τό- θέατρο 
σάν ύμνος πρός τό άτομο, πού ούσία του εΐναι ό «τραγικός άν
θρωπος» δέν μπορεί νά έξυπηρετηθεϊ άπ’ τή σημερινή ζωή πού 
ζητάει νά σβύση τό άτομο μέσα στό σύνολο.

Ισα-ϊσα. Άν κάτι διακρίνει σήμερα τούς δραματογράφους 
εΐναι μιά τάση πρός αύτοανάλυση καί μιά προσπάθεια τοΰ άτό- 
μου πού μοναχό του άναζητά νά βρή τήν κοινωνική του λύ
τρωση.

'Οπωσδήποτε τό ζήτημα έχει τις ρίζες του στήν άγονη έπο
χή μας καί κατόπιν στούς ύποκειμενικούς παράγοντες. Στούς 
κυνικούς κερδοσκόπους, πού γκρινιάζουν καί πού ρίχνοντας στήν 
μπάντατίς νέες μεταρρυθμίσεις, φωνάζουν δπως λέει ό Γραίϊγκ 
«δόστε στούς ήλιθίους δτι τούς άρέσει».

Απόδειξη τό νεώτερο Ρωσσικό θέατρο πού βρίσκεται σή
μερα στήν πρώτη βαθμίδα γιατί περιμάζεψε δλες τις μεταρυ- 
θμίσεις καί τις βοήθησε καί τις θέρμανε μέ τήν προσοχή του, 
δίχως βέβαια νά φέρουν άμέσως κέρδος ύλικό, ένώ ή Εύρώπη 
τις πέταξε. t

Άπό τάλλο μέρος ό κινηματογράφος τράβηξε κόσμο γιατί έ
χει τό ένδιαφέρον τοΰ νέου, τή φτήνια τοΰ εισιτηρίου, τήν μή ορι
σμένη ώρα προσφοράς, μεγάλους ήθοποιούς, όμορφα γκέρλς καί 
γιατί εΐναι εύχάριστη άνάπαυση μέσα στήν καθημερινή μιζέρια.

Ωστόσο η πρόοδο αύτή δέν έχει νά βλάψη σέ τίποτα τό 
θέατρο. Ο κινηματ. σά λαϊκευμένη τέχνη θά τραβά πάντα τό 
κοινό καί θά βοηθάει όχι μόνο τόν Τουρισμό μά καί γενικώ- 
τερα στήν έπίδειξη τής πνευματικής καί ύλικής ικανότητας έ- 
νός τόπου, θάναι ένα μέσο μόρφωσης μεγαλύτερο άπ’ τόν τύ
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πο, ένα μέσο πνευματικής έπικοινωνίας τών λαών καί μοναδι
κό γιά τήν τόνωση τής σκέψης.

Μήπως ή πρόοδος τής φωτογραφίας καί τοΰ φωνογράφου 
στένεψε καί έμπόδισε τήν έξέλιξη καί τόν προορισμό τής ζω
γραφικής καί τής μουσικής; Ποιος θά μπορούσε νά ύποστηρί- 
ξη πώς τό ραδιόφωνο, μεταδίνοντας μέσον τοΰ αιθέρα όπερες, 
όπερέττες, μονολόγους, σκέτς καί αύριο τό τηλεθέατρο μεταδί
δοντας όλόκληρα θεατρικά έργα θά φτάσουν στό σημείο νά 
καταργήσουν τή μουσική καί τό θέατρο ;

'Η τεχνική καί τά μηχανήματα δέν σκοτώνουν τήν θάλεια 
καί τήν Μελπομένη, αύξάνουν τους θαυμαστές τους καί μετα
βάλλουν τήν οικουμένη σ’ ένα τεράστιο άκροατήριο γράφει ό 
Μπροϋνο Βινάβερ.

ΤΑΚΗΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ

Oscar Wilde

IMPRESSION DE VOYAGE

Ζαφείρινη είνε ή θάλασσα κι' ό ουρανός ομοιάζει 
νά καίγεται, ώς όπάλινος είς τόν αγέρα λίθος.
"Εχουν ύψώσει τά πανιά' πρίμος φυοάει αγέρας 
νά πάμε στής άνατολής τίς γαλανές τίς χώρες. 
Από την πλώ'ρη την ψηλήν ή Ζάκυνθος προβάλλει, 

όάση μικρά μ' έλιόόεντρα, ό βράχος τής Ιθάκης, 
οί κόλποι κ' ή ψηλή κορφή τοΰ Αύκαιου χιονισμένη 
καί πέρα οί λονλουόόσπαρτοι λόφοι τής ’ Αρκαόίας. 
Κανένας ήχος ! τών πανιών μόνον ακούω τό χτύπο 
είς τά κατάρτια, στό πλευρό τά κυματάκια σκάζουν 
καί χαρωπά τών κοριτσιών γέλια στήν πρύμνη επάνω 
Κι’ όταν ό ήλιος καίγονταν σέ ηιά πανώρια όύοη 
καί πορφυρός βυθίζονταν στής θάλασσας τά βάθη, 
έπάτησα, τέλος, κ’ εγώ τό χώμα τής 'Ελλάδος!
Κατάκωλο

(Μετάφραση) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΥΚΗΣ

Alb*rto  Savinio

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ
(συνέχεια)

'Η μαλλιαρή εΐναι γλώσσα χρωματισμένη καί έντονώτα- 
τη. Δέχεται ποικιλία όλόκληρη συνθέτων λέξεων, δμοια, άν όχι 
περισσότερο, άπ τή γερμανική. Εΐναι πλούσια σέ συνώνυμα. 
Δίνει τόσες δυνατότητες σέ λογοπαίγνια, πού τό γαλλικό άρ- 
γκό παίρνει άπέναντί της, τή σοβαρότητα αύλικής σχεδόν γλώσ
σας. Καί γιά ένα λαό άπό φυσικό του πνευματώδη καί καυστι
κό, δπως εΐναι ό έλληνικός, δέ χρειάζεται νά έξηγηθή πόση 
σημασία έχει τό λογοπαίγνιο. Ή μαλλιαρή—τέλος πάντων — 
εΐναι γλώσσα εύκολόπλαστη καί χαρούμενη: όχι λιγώτερο βέ
βαια καί ίσως περισσότερο άπ τήν ΐονική τοΰ ‘Ομήρου καί τήν 
άττική τοΰ Πλάτωνα. Εΐναι ένα θαυμάσιο όργανο γιά μιά λο
γοτεχνία πού δέν άποστέργει τά λεπτά ύπονοούμενα, τίς ά- 
ποχρώσεις, τήν ποικιλία καί πολλαπλότητα τών έννοιών, πού 
δέ φοβάται τό θειο αύτό παιγνίδι: τό διφορούμενο.

Κι δμως, ή τόσον όμορφη τούτη γλώσσα, ή τόσο πολύ
μορφη, ή τόσον «έλληνική», εΐναι άκόμη σήμερα ένας ξεκλεί
δωτος οργανισμός. Δέν ύπάρχει λεξικό πού νά τή συμμαζεύει, 
μήτε γραμματική πού νά τήν έπιμελεΐται. Τής λείπουν καί 
τών ποιητών ή καθιέρωση, καί τών γλωσσολόγων ή αύθεντία, 
καί τών συγγραμμάτων τό κΰρος. Στά σχολικά θρανία οί μι
κροί 'Έλληνες δέ μαθαίνουν τούτη τή γλώσσα τής ζωής τους, 
άλλά τή στρατηγική «άττική» μέ τήν «Κύρου ’Ανάβαση» καί 
τή διοικητική τής «Κύρου Παιδείας». Τό νά δοθή στή μαλλια
ρή μιά βέβαιη γραμματική κι ένα έπίσημο λεξικό, εΐναι ύπο- 
χρέωση τής ’Ακαδημίας. Καί στήν Ελλάδα ύπάρχει ’Ακαδη
μία. Δέν ύψοΰται στούς κήπους τοΰ Άκαδήμου, άλλά στή 
λεωφόρο Πανεπιστημίου, στή νέα καί λευκή ’Αθήνα. Διατέθη
κε γι’ αύτήν μιά πολυτελέστατη έδρα οΐκοδομημένη μέ καθαρό, 
νεοκλασικό, ρυθμό άπό βαυαρό άρχιτέκτονα. Μπρος στήν πρό
σοψή της εΐναι στημένοι δυό στήλοι άπό Πάριο μάρμαρο πού 
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φέρουν, ή μιά τό άγαλμα τοΰ Μουσαγέτη ’Απόλλωνα κ’ ή άλ
λη τής Παλλάδος ’Αθήνας. Παραστατικές τοιχογραφίες διακο
σμούν τήν αίθουσα τών τελετών κι αύτές άκόμη οφείλονται 
στό χέρι ένός άπό κείνους τούς κλασικίζοντες βαυαρούς 
πού κατέβηκαν στήν Ελλάδα άκολουθώντας τό βασιλέα ’Ό- 
θωνα. Ώς τόσο ή ’Ακαδημία ’Αθηνών εΐναι σάν άχηβάδα άπ’ 
δπου ξέφυγε όλότελα τό σώμα τοΰ μαλάκιου. θά φανή άπί- 
στευτο, άλλά άπό πενήντα χρόνια καί πάνω πού τούτη ή οι
κοδομή βρίσκεται έκεΐ μέ τά μάρμαρά της καί τίς τοιχογραφίες 
της, δέν άνακαλύφθηκαν οί είκοσι μεγαλάνθρωποι πού χρειά
ζονται γιά νά τήν κατοικήσουν άξια. Καί δμως γραμματικοί 
καί φιλόλογοι δέ λείπουν άπό τήν Ελλάδα. Καί θά ’ταν δυ
νατό σ’ αυτούς νά δώσουν στή μαλλιαρή κείνο τόν οργανικό 
μηχανισμό πού τής λείπει. 'Υπάρχει δμως τό έρώτημα: μπο
ρούν ν’ άφοσιωθοΰν αύτοί, σ’ άλλες φροντίδες πού νά μήν εΐναι 
ή περιποίηση κι ό καθαρισμός κείνης τής μούμιας πού λέγεται 
Καθαρεύουσα ;

'Η περίεργη έπιμονή τών καθαρευουσιάνων νά μή δέχον
ται τή δημοτική γιά ζωντανή καί λογοτεχνική μαζί γλώσσα, 
πρέπει λιγώτερο ν’ άποδοθή σέ μιά άριστοκρατική τους τάχα 
φιλολογική τάση, καί περισσότερο στά εύλαβικά τους έθνικι- 
στικά καί θρησκευτικά αισθήματα.

Ο όρθόδοξος χριστιανισμός δέν εΐναι μονάχα μιά πίστη 
καί μιά θρησκεία, εΐναι κι ή έκφραση τοΰ έθνικοΰ αισθήματος.

θρησκεία καί κράτος ένώνουνται στή σκέψη τοΰ "Ελληνα 
σέ μιά μοναδική έννοια. Αύτή ή ένωση δικαιολογείται άπ τήν 
ιστορία. Στούς αίώνες τής τουρκικής κυριαρχίας, ή θρησκεία 
ύπήρξε κείνη πού κράτησε ζωντανό, στήν έλληνική ψυχή, τό έ- 
θνικό αίσθημα. Υποταγμένοι σ’ ένα βάρβαρο κι άπιστο λαό, 
κυβερνημένοι άπ τήν κυβέρνησή του, διοικούμενοι άπ τήν διοί
κησή του, τίποτα άλλο δέν είχαν οί "Ελληνες παρά τήν έκ- 
κλησία. Αύτή ήταν τό σπίτι τοΰ θεοΰ, άλλά μαζί δημαρχείο, 
σχολείο, άρχεΐο τής παράδοσης, έστία δπου φυλάσσονταν ή 
φλόγα τοΰ ΈλληνισμοΟ. Κι ό παπάς δέν ήταν μονάχα λειτουρ
γός τοΰ θεοΰ κι έξομολογητής, άλλά καί δάσκαλος τής γλώσ
σας καί τής ιστορίας, φύλακας τόσο τής ιερής σοφίας τών Εύ
αγγελίων, δσο τής βέβηλης άλλ’ ώς τόσο σεβαστής σοφίας τών 
προπατόρων. Μέσα στά κελλιά τών μοναστηριών έτοιμάσθηκε 

ή παλιγγενεσία τοΰ 1821. Τά μοναστήρια αύτά χρησίμευαν λι
γώτερο γιά καταφύγια ήσυχίας καί προσευχής, καί περισσότε
ρο γιά πολιτικά κέντρα, φρούρια οίκοδομημένα σέ υψώματα 
άπρόσιτα στόν έλεγχο τοΰ πασσα. Στήν καρδιά τής Θεσσαλίας, 
στά Μετέωρα, ύπάρχουν άκόμη τέτοια μοναστήρια θεμελιωμέ
να σέ ψηλούς βράχους, δπου δέ μπορείς νά φτάσης παρά χω
μένος σ’ ένα καλάθι πού τραβιέται πάνω μέ σχοινιά καί τρο
χαλίες. Κάτω άπ τό σταυρό, καί στή σκιά άγιων έντευκτηρίων, 
τό έθνικόν αίσθημα συνταυτίστηκε μέ τό θρησκευτικό. Ή ίδια 
ή γλώσσα έγινε δχι μόνον όργανο τής μορφώσεως, άλλά καί τής 
θρησκείας ή έκφραση. Κι αύτή ή γλώσσα δέν ήταν άποκλειστι- 
κά ή γλώσσα τοΰ Βυζαντίου καί τής στερνής έλληνικής αίγλης, 
ήταν μαζί, καί πρό πάντων, ή γλώσσα τών Εύαγγελίων. Δυό 
φορές πιό σεβαστή, γι’ αύτό. 'Η ιστορία άλλαξε. Πάνε έκατόν 
δέκα τρία χρόνια πού ή Ελλάδα εΐναι έλεύθερη. Τί μέ τοΰτο ; 
Γιά δποιον «δέ λησμονεί» ή γλώσσα τοΰ Βυζαντίου, ή γλώσ
σα τών Εύαγγελίων, καί σήμερα άκόμη εΐναι μιά γλώσσα Ιερή 
κι άπαραβίαστη.

Νομίζω πώς ήταν μεταξύ τοΰ 1901 καί τοΰ 1902. ’Ήμουν 
τότε παιδάκι. Μιά μέρα είχα βγή μέ τή μητέρα μου σ’ άμάξι. 
Οί δρόμοι τής ’Αθήνας ήσαν άσυνήθιστα άνήσυχοι. ’Έξαφνα 
φτάνει τρέχοντας, άπ τό βάθος τοΰ δρόμου, μιά όμάδα άνθρώ- 
πων... Άκούγρνται πυροβολισμοί. Οί διαβάτες φεύγουν ταχύ
τατα· κλείνουν μέ θόρυβο τά ρολά τών μαγαζιών. ' Ενας βου
λευτής εΐχε προτείνει μέσ τή βουλή, νά μεταφρασθοΰντά Εύαγ- 
γέλια στή δημοτική. Ό βέβηλος! Κ’ εΐχεν έκραγεΐ έπανάσταση.

Ή άντίδραση έρχότανε άπ τό Πανεπιστήμιο.’ Αρχηγός 
τών καθαρευουσιάνων ήταν έκεΐνο τόν καιρό ένας καθηγητής 
τής φιλολογίας παύ όνομάζονταν Μιστριώτης. Ενα είδος An
gelo De Gubern^tis (*).  ’Έφερε έπιδεικτικά τά έμβλήματα τοΰ 
καθηγητοΰ. Φοροΰσε μιά λερή «redingote» κι ένα ημίψηλο πού 
ξεφτίζονταν. Εΐχε μιά πολύσαρκη μύτη σέ σχήμα μελιντζάνας. 
Παρ’ δτι έπασχεν άπό ποδάγρα, ήταν μανιακός πεζοπόρος. 
Μαζί μ’ αύτά φημίζονταν γιά φοβερός φρουτοφάγος. Τά φρού
τα, πού άποτελοΰσαν τή μοναδική του τροφή, τά διάλεγε μό
νος του, δταν, μεταξύ δώδεκα καί μιας, γύριζε άπ τό Πανε-

>) Ιταλός σχολαστικώτατος καθηγητής.
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•πιστήμιο στή σκυθρωπή κατοικία του : κατοικία γεροντοπαλλή- 
καρου καί πεισματάρικου σοφοΰ. Στέκονταν μπρος στά κοφί
νια τών μανάβηδων, έπιανε μέ έμπειρο χέρι τά ροδάκινα, τά 
’φερνε στήν άπίθανη μύτη του. Ζούλιζε τά σΰκα γιά νά ’χη τήν 
άπόλαυση νά τά βλέπει νά δακρύζουν, έκλινε τ’ αύτί πάνω 
στά πεπόνια, χτύπαγε μέ τά δάχτυλα τά κάρπούζια καί τ’ ά- 
κουγε, καθώς άφουγκράζεται ό γιατρός ένός άρρώστου τά πλευ
ρά. Ό μεγαλύτερος τρόμος του ήταν νά μήν τοΰ τύχη νερου
λιασμένο φρούτο. *0  πουλητής, έπηρεασμένος άπ τήν τόση σο
φία του πελάτη του, δέν πρόσεχε πιά τό έμπόρευμα καί φώ
ναζε τό Μιστριώτη «κύριε καθηγητή». Ώς τόσο έκανε λάθος 
στήν κλίση. Ό καθηγητής θύμωνε. Μάλωνε ζωηρά τόν άμαθέ- 
στατο, τοΰ έκλινε τή λέξη «καθηγητής» μ’ δλες τις κλασικές της 
μορφές κι άναχωροΰσε εύχαριστημένος μέ τό πεπόνι του κάτω 
άπ τή μασχάλη.

Τούτος ό διάλογος μεταξύ μανάβη καί καθηγητή, εΐναι τό 
μοντέλο, σέ μικρογραφία, τής άγριας διαμάχης πού χωρίζει 
τήν Ελλάδα σέ δυό άντίθετα στρατόπεδα : κείνο τών «Καθα
ρευουσιάνων» καί τ’ άλλο τών «δημοτικιστών».

Δέ χρειάζεται βέβαια νά τονιστή πώς τό πιό ζωντανό κ’ 
έξυπνο μέρος τής διανοητικής Ελλάδας βρίσκεται μέ τούς 
«δημοτικιστάς». Οί καλύτεροι συγγραφείς φροντίζουν νά δώ
σουν σ’ αύτήν τή γλώσσα, πού δέν έχει παρελθόν καί παρά
δοση, τ’ άπαραίτητα προσόντα εύγενείας. "Ενας άπ τούς πιό 
πιστούς άποστόλους τοΰ δημοτικισμού ύπήρξε κι ό ποιητής Λο- 
ρέντζρς Μαβίλης. Ό ίδιος αύτονομάζονταν «ύπερδημοτικιστής». 
Ή άποστολική του δράση ξεπερνοΰσε καί τά σύνορα τής Ελ
λάδας. ’Έγραφε λοιπόν στόν καθηγητή Eliseo Brighenti τής Cese
na, φιλέλληνα, μελετητή τής νεοελληνικής λογοτεχνίας καί έκ
δοτη μιας άνθολογίας νεοελλήνων ποιητών :

Κέρκυρα, 22 τοΰ Σεπτέμβρη 1907 
Φίλε Κύριε,

Λυποϋμαι πού δέ μπορέσατε νά ’ρθήτε στήν Κέρκυρα, θά συζη
τούσαμε γιά τό ένδιαφέρον ζήτημα τής γλώσσας, θά κατόρθωνα άσφα. 
λώςνά Σάς πείσω πώς καθώς σκεπτόμεθα έμεϊς οί ΰπερδημοτικιστές, έ
χουμε— δπως είχε στήν τρέλλα του ό Άμλέτος—κάποια μέθοδο. Τώρα 
δμως φοβούμαι πώς μάς καταδικάσατε πιά, σά φανατικούς κι άγιάτρευ. 
τρευτους, πού δέ λογικεύονται.

Καθώς τό μαρτυρεί τ’ όνομα, ό Lorenzo Mabili, δέν ήταν

118

έλληνικής καταγωγής. Ελληνικά τ’ όνομά του εΐναι Μαβίλης. 
Ό πάππος τοΰ Λορέντζου ήταν ίσπανός κι’ όνομάζονταν Ma
bili y Buligny. 'Η κυβέρνηση τοΰ καθολικοΰ βασιλιά τόν είχε 
στείλει πρόξενο στήν Κέρκυρα. "Οταν κάποτε ήρθε ή ώρα νά 
άποχωρήση, ό Mabili y Buligny δέ γύρισε στήν 'Ισπανία. Έγ- 
κατεστάθηκε όριστικά στήν Κέρκυρα καί πήρε τήν έλληνικήν ι
θαγένεια. 'Η Κέρκυρα, δπως όλοι ξεύρουν, εΐναι τό νησί τών 
Φαιάκων....

'Η γυναίκα τοΰ πρόξενου ήταν μιά θαυμάσια καλλονή, φη
μισμένη στήν ’ίδια κείνη γή πού ’ναι ώς τόσο πλούσια άπό γυναι
κείες όμορφιές. Άλλ’έκτος άπά ώραία ή senora Mabili y Buligny 
ήταν εύσεβέστατη καί γνώριζε πώς ή σωματική όμορφιά εΐναι 
περαστική. Άρνήθηκε μέ πείσμα πάντοτε, νά φτιαχτή άπό ζω
γράφο ή γλύπτη, τό πορτραϊτο της, καί μήτε τό δαγγερότυ- 
πο, τούτη ή θαυμάσια έφεύρεση, νίκησε τήν άποστροφή της 
γιά τήν εικονογραφία. Ό πατέρας τοΰ Λορέντζου ήταν δικη
γόρος. Παντρεύτηκε έλληνίδα : τήν ’Ιωάννα Καποδίστρια Σού- 
φη. ’Απέκτησε δυό παιδιά : τήν Έσθήρ καί τό Λορέντζο. Ό 
ποιητής γεννήθηκε στήν Κέρκυρα στις 6 τοΰ Σεπτέμβρη 1860. 
Σάν τό Διονύσιο Σολωμό άφοσιώθηκε μέ πάθος στό πρόβλημα 
τής γλώσσας. Πήγε στή Γερμανία. Πήρε δίπλωμα φιλολογίας 
στό Πανεπιστήμιο τοΰ Erlangen. Στά δεκατέσσαρα χρόνια πού 
έζησε έκεΐ μετέφρασε Βιργίλιο, Shiller, Uhland, Burger, Byron, 
Shelley, Tennyson. Σπούδασε γλωσσολογία καί σανσκριτικά. 
Μπήκε στ’ άδυτα τοΰ «ίνδιανισμοΰ». Άφοσιώθηκε στή φιλοσο
φία. Παραδόθηκε μέχρις έξαντλήσεως στόν «καντισμό». Κατό
πιν άλλαξε μοντέλο: άπ τόν Kant πέρασε στό Schopenhauer. 
Μιά ψυχρή έγκαρτέρηση, μιά ήσυχασμένη άπαισιοδοξία έμπνέει 
τά «σονέττα» του. Στόν «άνεμόμυλο» έπικαλεΐται τήν εύτυ- 
χία τής άνυπαρξίας. Σέ άλλα τραγουδάει τό νησί του, τή γυ
ναίκα, τήν άγάπη, τή φιλία. "Ενα βαθύ παράπονο έναρ μανί
ζεται μέ τό στίχο του. Ή φωνή του άπευθύνεται πιότερο στούς 
νεκρούς παρά στούς ζωντανούς. "Οπως ό Leopardi, κι ό Μαβί
λης σκέπτεται πώς ή ζωή εΐναι άνυπόφορο βάρος στόν άνθρω
πο. Ή «Λήθη» άντικαθρεφτίζει τούτη τή φιλοθανασία :

Καλότυχοι οί νεκροί που λησμονάνε 
τήν πικρία τής ζωής. Όντας βυθήσει 
ό ήλιος καί τό σούρουπο άκλουθήσει, 
μήν τούς κλαϊς, ό καημός σου δσος καί νάναι.

119



Τέτοιαν ώρα οί ψυχές διψούν καί πανέ 
στής λησμονιας τήν κρυσταλλένια βρύση" 
μά βούρκος τό νεράκι θά μαυρίσει, 
ά στάξει γι’ αύτές δάκρυ δθε άγαπάνε.
Κι’ άν πιουν θολό νερό ξαναθυμούνται, 
διαβαίνοντας λιβάδια άπό άσφοδίλι

• πόνους παλιούς, πού μέσα τους κοιμούνται.
Ά δέ μπορείς παρά νά κλαϊς τό δείλι, 
τούς ζωντανούς τά μάτια σου άς θρηνήσουν: 
θέλουν—μά δέ βόλεϊ νά λησμονήσουν.

Άλλ’ άκόμη άπό τότε, κι άνάμεσα στις ύποχρεωτικές σκιές 
τοΰ άκόμη άκμαίου ρομαντισμού, λάμπει μέ ζωηρότατη φλόγα, 
ή άγάπη γιά τήν πατρίδα. 'Ένα άπ τά πρώτα του σονέττα, 
γραμμένο στά 1878 εΐναι άφιερωμένο «Στήν πατρίδα» κι έχει πε
τραρχικές χορδές....

Στά 1888, μέ τήν έλπίδα ένός έλευθερωτικοΰ πολέμου πού 
θά έπέστρεφε στήν Ελλάδα τή γή πού βρίσκονταν κάτω άπ 
τόν τούρκικο ζυγό, ή καρδιά τοΰ ποιητή ξεχείλισε. ’Αλλά τά 
πράγματα μείνανε δπως ήσαν. Στά 1890 τραγουδάει τόν ήλιο, 
τή θάλασσα, τό φως τής πατρίδας του...

Ό πατριωτισμός του έντούτοις ήταν λογικευμένος. ’Έπειτα 
άπ τόν Kant, έπειτα άπ τό Schopenhauer, ένας τρίτος φιλόσο
φος ήρθε νά έμπνεύση τόν ποιητή: ό Fichte. "Οπως ό Fichte κι 
ό Μαβίλης εΐχε τήν άντίληψη πώς ή άγάπη γιά τήν πατρίδα 
δέν εΐναι μονάχα φυσικό συναίσθημα, άλλά καί πρώτο καθή
κον τοΰ άνθρώπου : άξίωμα γιά ένα μορφωμένο άνθρωπο πού 
πρέπει, ό ίδιος, νά γίνεται παράδειγμα στόν όχλο. Σάν τό Fichte 
πού συνταύτιζε τό «γερμανικό λαό» μέ τό «άνώτατο άγαθό» 
ό Μαβίλης συνταύτιζε τό «άνώτατο άγαθό» μέ τόν «έλληνικό 
λαό». "Οπως γιά τόν Fichte ή «γερμανική Ιδέα» άντιπροσώ- 
πευε τήν «καλωσύνη, τό ιερό, τό δίκαιο», γιά τό Μαβίλη ή «κα- 
λωσύνη, τό ιερό, τό δίκαιο» άντιπροσωπεύονταν άπ τήν «έλλη- 
νική ίδέα». Πίστευε έξ άλλου πώς ό έλληνισμός έπρεπε νά ’ναι 
ένα φωτεινό πολιτικό παράδειγμα γιά δλους τούς λαούς. Ή 
νέα ιστορία τής Ελλάδας, ή σκλαβιά της, ή έπανάσταση, δί
νανε στό Μαβίλη άκριβεϊς μαρτυρίες τοΰ ψηλοΰ προορισμοΰ 
πού ’χει ό έλληνικός λαός στόν κόσμο.

Εΐχε μιάν αυστηρή επίγνωση τοΰ μεγαλείου καί τής δυσκό- 
λίας τής τέχνης. Δέν ήθελε νά μιλάη γιά τόν έαυτό του μήτε 
γιά τά έργα του. Δούλευε χρόνια καί χρόνια τά σονέττα του 
καί σπανιώτατα άποφάσιζε νά τά τυπώση. Χάριζε στή μελέτη 
τής φιλοσοφίας όσον καιρό δέν άφιέρωνε στήν ποίηση. ’Ονει
ρευόταν νά κάνη γιά τήν Ελλάδα κείνο πού ’κάνε ό Δάντης 
γιά τήν ’Ιταλία. Τούτη εΐναι ή «έρμηνεία» όποιου βρίσκονταν 
κοντά του. Άλλά τό μεγάλο του μυστικό, ό Μαβίλης δέν τό 
έμπιστεύτηκε σέ κανένα. ’Άφησε ώς πενήντα σονέττα πού ’ναι 
θαυμάσια, τόσο γιά τήν όμορφιά τοΰ σχεδίου των δσο γιά τήν 
εύγενικότητα τών έννοιών. ’Άφησε μαζί ζμεταφράσεις άπ τό 
Mahabarata, άπ τούς Dante, Goethe, Leopardi, Foscolo. "Ενα σο- 
νέττο, «’Έρως καί θάνατος» κατά μίμηση τοΰ Leopardi. "Εν άλ
λο μέ τό δαντικό τίτλο «Angelica Farfalla». Δυό σονέττα γραμ
μένα στή γερμανική. Πολλές κριτικές μελέτες. Μιά πλούσια 
έπιστολογραφία. Στά 1915 τό περιοδικό «Γράμματα» τής Αλε
ξάνδρειάς φρόντισε τήν έκδοση τών «’Έργων» του. Εΐχε μνή
μη καταπληκτική. Εΐχεν άποστηθίσει τά 'Ομηρικά έπη καί τήν 
Κωμωδία τοΰ Δάντη. ΤΗταν φοβερός σκακιστής. Αντιμετώ
πιζε έπτά άντιπάλους, δίχως νά κυττάζει τή σκακιέρα. Υπήρ
ξε διάσημος «κ α ρ α μ π ο λ ι σ τ ή ς». Τ’ όνομά του εΐναι γραμ
μένο σέ χρυσή βίβλο στήν αίθουσα σφαιριστηρίων τοΰ Caffe 
Luittpold στό Μόναχο τής Βαυαρίας. Ήταν άνθρωπος άκέ- 
ραιος, παράδειγμα πολίτου, τέλειος ιδεαλιστής. ’Έπειτα άπ 
τήν περίοδο μελετών στή Γερμανία, έζησε μοναχικά στό σπίτι 
του τής Κέρκυρας. Παρ’ δλες τίς προσκλήσεις καί τίς παρο
τρύνσεις, δέν άσχολήθηκε μέ τήν άστατη πολιτική τοΰ καιροΰ 
του. Άρνήθηκε τιμές καί φιλοφρονήσεις. Μετά τή στρα
τιωτική έπανάσταση πού άνακαίνισε τήν πολιτική τής Ελλά
δας, δέχθηκε ν’ άντιπροσωπεύση τούς συμπολίτες του στό Κοι
νοβούλιο τής Αθήνας. Άπ τή βουλέυτική του έδρα πολέμησε 
γιά τήν έπικράτηση ' τής «νέας» γλώσσας. Σ’ ένα συνάδελφο 
πού ισχυρίζονταν πώς ή δημοτική εΐναι γλώσσα χυδαία, άπάν- 
τησε: «Γλώσσες χυδαίες δέν ύπάρχουν. ’Άνθρωποι χυδαίοι δ
μως, ναί I» Τήν έπαύριο ύπεστήριζε μέ τό σπαθί τούτη τή φι - 
λολογική του πίστη.

Στρατεύτηκε στόν πόλεμο τοΰ 1897 καί τραυματίστηκε στό 
βραχίονα. "Οταν κηρύχθηκε ό βαλκανικός πόλεμος ήταν πε- 
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Ύηντα τριών έτών. Κατατάχθηκε στό σώμα τών γαρι βαλάινών. 
Πολέμησε στή Θεσσαλία, στή Μακεδονία, στήν ’Ήπειρο. Προ- 
ήχθηκε ύπολοχαγός στό πεδίο τής μάχης. Οί γαριβαλδινοί μά
χονταν στό Δρίσκο, κοντά στά Γιάννενα. Ό Μαβίλης ώνειρεύ- 
ονταν πιά νά δη ελευθερωμένη τήν ’Ήπειρο. Ή μάχη τοΰ 
Δρίσκου ύπήρξε αιματηρότατη. Πρός τό βράδυ τής 28 Νοέμβρη 
1912 δόθηκε ή διαταγή τής ύποχώρησης. Ό ύπολοχαγός Μα
βίλης άντιστάθηκε. Πετυχένει νά πείση τό διοικητή νά ξαναρ- 
χίση τή μάχη «άν δχι γι’ άλλο, γιά νά σωθεί ή τιμή τών όπλων». 
Τήν αύγή άνάβει πάλι ή φωτιά. Τό τούρκικο πυροβολικό θερί
ζει, άπ τά προχώματά του, τόσώμα τών γαριβαλδινών. Οί ά- 
ξιωματικοί πέσανε σχεδόν όλοι. Ό ύπολοχαγός Μαβίλης προ
χωρεί μόνος πρός τήν κορφή τοΰ βουνοΰ. Μιά σφαίρα διαπερ
νάει τό κεφάλι του άπό ’να μέρος στ’ άλλο. Τόν μεταφέρουν 
σέ μιά μικρή έκκλησία πού ’χε μεταβληθεΐ σέ νοσοκομείο. Προ
τού μπή ρίχνει μιά ματιά στό πεδίο τής μάχης. Μιά σφαίρα 
τόν χτυπάει στό στόμα. Ό Μαβίλης άποτείνεται στούς συν
τρόφους του. Μέ στόμα ματωμένο λέει ιταλικά : «Πολλές τι
μές περίμενα άπ τόν πόλεμον αύτό, άλλ’ δχι καί τήν τιμή νά 
δώσω τή ζωή μου στή λατρευτή μου Ελλάδα». ’Έτσι πέθα- 
νε ό ποιητής Λορέντζος Μαβίλης.

Σέ μιά άπ τις κύριες πλατείες τής Κέρκυρας, ύψώνεται τό 
μνημείο στόν «ποιητή καί πατριώτη Λορέντζο Μαβίλη». Ή 
Έσθήρ πέθανε. Τήν κήδεψαν μέ τίς μαύρες της χάντρες καί τά 
μισά γάντια της άπό δαντέλλα. «Νά ζήσουμε εύτυχεΐς σέ μιά 
εύτυχισμένη πατρίδα, τιμημένοι σέ μιά πατρίδα τιμημένη». Τό 
όνειρο τοΰ ποιητή πραγματοποιήθηκε. ’Όχι γιά τό βαρύ καί 
κουρασμένο άπό σάρκα σώμα του, πού είχα δει νά σέρνεται 
άνάμεσα στά περιστύλια τοΰ «’Αχίλλειου»: άλλά γιά τό μαρ- 
μαρένιο ψυχρό του σώμα.
Μετάφραση ΑΛΚ. ΠΑΝ. Περιοδικό «ΡΑΝ»

Φεβρουάριος 1935—Milano

’Αλβανική Λογοτεχνία ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΚΟΛΙΚΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΚΟΛΙΚΗΣ. Γεννήθηκε στή Σκόντρα στις 20 τοΰ Μάη 
'· τοΰ 1901. ’Από μικρή ήλικία πήγε στήν ’Ιταλία γιά νά σπουδάσει.

Γύρισε στήν ’Αλβανία τό 1921. Τό 1924 δημοσίεψε στά Τίρανα τό 
δραματικό έργο «Ή θύμηση τοΰ Σκεντέρμπεη» πού γίνηκε δεχτό 
μ’ εύμένεια άπ τούς φιλολογικούς κύκλους. Άπό τό 1924-1928 έζη- 
σε μακρυά άπ τήν Αλβανία. Τό 1928 γύρισε καί διορίστηκε καθη
γητής τής Αλβανικής Φιλολογίας στό Κρατικό Λύκειο τής Σκόν- 
τρας. Τό 1929 δημοσίεψε μιά συλλογή άπό νουβέλλες μέ τόν τίτλο 
«Ό ήσκιος τών βουνών» άπ’δπου είναι παρμένο καί «Τό Νέο Τρα
γούδι» πού δημοσιεύεται παρακάτου. Τό 1932 έβγαλε μιά μεγάλη 
συλλογή μεταφράσεων ποιημάτων τών κλασσικών ’Ιταλών ποιητών 
Πετράρκα, Βοκκακίου, Δάντε καί Τάσσου. Τό 1934 έβγαλε μιά συλ
λογή ποιημάτων μέ τόν τίτλο «Τά χνάρια τών αιώνων». Τήν ίδια 
τή χρονιά αναγκάστηκε νά παραιτηθεί άπ τή θέση τοΰ καθηγητοΰ. 
Τίς βιογραφικές αύτές πληροφορίες μοΰ τίς έδωσε ό ίδιος ό συγ
γραφέας. ΕΥ. ΤΖ.

I.

Δέν ήταν Σκοντράνος πού νά μήν ήξερε τόν Τώνη Λιάσκο. 
Πάντα χαρούμενος κι άξένοιαστος, πάντα μέ τό τραγοΰδι στό 
στόμα, έπιδέξιος όργανοπαίχτης, τραγουδιστής λιγυρός κΓ ά
φταστος, ήταν αύτός ή ψυχή τών συντρόφων του στά γλέντια 
κι’ ό βασιλιάς τών Σκουτράνων Εργένηδων. Αύτός μονάχα κά- 
τεχε τή μοναδική τέχνη νά δίνει ζωή στις φιλικές συντροφιές, 
κρατώντας τή χαρά ζωντανή καί σπρώχνοντάς την ώς τ’ άκρα 
κάνοντας τό τραγοΰδι νά πετάει, νά διαλύει μ’ ένα όμορφο λό
γο χαράς τήν άναπάντεχη πίκρα πού έγείρονταν στή συντρο
φιά άπό καμμιά περαστική παρεξήγηση. Χωρίς αύτόν δέ μαζεύ
ονταν ή συντροφιά. Κάθε βράδυ, έτοιμος, δταν άρχιζε νά νυ
χτώνει, έμψανίζονταν ό Τώνης μέ τό σαντούρι στήν άμασχάλη 
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too τίηγαίνοντας γιά γλέντι πότε στόν ένα σύντροφο, πότε στόν 
άλλο. Μά, τις περισσότερες φορές οί συγκεντρώσεις γίνονταν 
στό σπίτι του, πού ήταν, νά πει κανείς πιότερο τής συντροφιάς 
του παρά δικό του. Πόσες φορές τά μεσάνυχτα, οί σύντροφοι 
του χτυπώντας τήν πόρτα του ξυπνούσαν άπό τόν ύπνο αύτόν 
καί τούς γονιούς του, στρώνονταν στό μεγάλο δωμάτιο κι’ άρ- 
χίζανε τά τραγούδια ώς τά χαράγματα.

Ή πίστη τοΰ Τώνη, ή μουσική. Κανένας στή Σκόντρα δέν 
ήξερε νά τραγουδάει τόσο παθητικά δσο αύτός τά τραγούδια 
τής άγάπης. 'Όσες φορές τραγουδοΰσεν, οΐ γειτόνοι άνοιγαν τά 
παραθύρια τους κι άκουγαν τό τραγούδι του μένοντας άυπνοι 
δλην τή νύχτα. Ή φωνή του δέν ήταν τόσο δυνατή, μά γλυκειά 
καί ζωντανή δσο καμμιά άλλη.

'Όταν τύχαινε κάποτες ό Τώνης νά συμπαθάει κανένα κο
ρίτσι, τότες ευρισκε τόν τρόπο νά γίνει τό γλέντι κοντά στό σπί
τι της. Τό σαντούρι του κείνες τις στιγμές λαλούσε μέ χίλια 
στόματα, οί χορδές πάλλονταν σά νάχαν έκατό ψυχές· τά ζωη
ρά όμορφα τραγούδια παίρνονταν άπ δλες τις μεριές μέ μιά 
έκταση παθητική. ’Έτσι ό Τώνης Λιάσκος εκδήλωνε τούς έρωτι- 
κούς πόθους του. Μά δέν ήταν σταθερός σ’ αύτή τή συμπάθεια. 
’Άλλαζε σκέψη, συμπαθώντας τις κοπέλλες μέ μιά γρηγοράδα 
άφάνταστη. Γιατί μονάχα μιά παρθένα, μιά λατρεμένη κόρη συμ
παθούσε πολύ κι αιώνια : τή μουσική. Οί φίλοι του τοΰ έλεγαν : 
«Έσύ δέ ξέρεις ν’ άγαπάς. Δέν πολυστενοχωριέσαι. Παίζεις σάν 
τόν άγέρα». Κείνος τούς άποκρίνονταν: «Δέ θέλω νά βάλω 
σκουτοΰρες στό κεφάλι μου. Τό μεράκι εΐναι πιό βαρύ άπ’ τό 
μολύβι. Καί μου εΐναι βαρετά δλα αύτά τά πράματα, πού έγώ 
τά σκέφτουμαι μονάχα γιά πέντε λεφτά....... »

"Ομως μιά μέρα, έτσι άνεπάντεχα, ό Τώνης Λιάσκος άρ
χισε νά γίνεται άλλοιώτικος. Μία παράξενη μεταμόρφωση πα- 
ρατηριούνταν σ’ αύτόν. Οί συγγενείς του, οί φίλοι του κι οί 
σύντροφοί του δέν τόν άναγνώριζαν πειά· δέν ήταν ό συνηθι
σμένος Τώνης. Οί άχώριστοι σύντροφοι του τόν έβλεπαν μιά 
φορά τή βδομάδα. Γίνονταν τρικούβερτα γλέντια κι ό Τώνης, 
πού πρώτα ήταν άπαραίτητος σ’ αύτά, δέν έπαιρνε μέρος. 
'Όταν έβλεπεν άπό μακρυά στό δρόμο κανένα φίλο του λο
ξοδρομούσε γιά νά μήν τόν συναντήσει. "Οποιος χτυπούσε στήν 
πόρτα του, έπαιρνε τή στερεότυπη άπάντηση «δέν εΐναι έδώ».

Τέτοια παραγγελία εΐχέ δώσει στούς δικούς του. Οί σύντρο
φοι του σάν τόν άντάμωσαν ξαφνικά τοΰ ζαλίζανε τό κεφάλι 
μ’ ένα σωρό έρωτήσεις. Ό Τώνης σιωπούσε. Χίλιες έρώτήσεις 
τού άποτείνονταν, μά κανένας δέ μπορούσε νά πλησιάσει τήν 
άληθινή αιτία τής μεταβολής αύτής. Αύτό τό ένδιαφέρο δέν 
κράτησε πολύ καιρό, ϋστερ’ άπό λίγο κανένας άπ τούς συν
τρόφους του δέ ρωτούσε πιά κι ό Τώνης Λιάσκος άρχισε σι- 
γά-σιγά νά ξεχνιέται.

Π.

’Έκοψε στήν αύλή ένα μπουκέτο δροσερά γιασεμιά καί 
βγήκεν άπ τό σπίτι νά πάρει άέρα. Ψυχή δέν βρίσκονταν στό 
δρόμο.

Στό βάθος στό Ρέντσι μόλις εΐχεν άρχίσει νά χαράζει ή 
άνατολή. "Ενα μακρύ μαύρο σύννεφο ήταν άπλωμένο στόν 
ούρανό πρός τήν άνατολή πού ξανοίγονταν άδιάκοπα.

'Η Σκόντρα κοιμόταν στή δροσιά τοΰ πρωινού.
Τό σκοτάδι τής νύχτας διαλύονταν καί ύποχωρούσε μπρο

στά στό θρίαμβο τού ήλιου πού πλησίαζε. Στήν άνάλαφρη 
σιωπή άκούγονταν μονάχα τά άδιάκριτα κελαϊδήμστα τών 
πουλιών καί, μακρυά, ό κρότος ενός άμαξιού.

Περπάτησε, χωρίς σταθερή κατεύθυνση, δώθε κείθε μέσα 
στήν κοιμισμένη πόλη, σά νά τόν έσπρωχνεν ό χείμαρρος τών 
σκέψεων πού κυλούσε μέσα του, ώσπου στόν κρουσταλισμένο 
άγέρα άντήχησαν χαρούμενα τά πρώτα κουδουνοκρούσματα.

Πλανεύτηκε δώθε κείθε, γύρισε πίσω καί πήρε τό δρόμο 
γιά τή μεγάλη έκκλησιά. ’Έφτασεν δταν χτυπούσε ή δεύτερη 
καμπάνα· οί παλιοί ύπναράδες είχαν ξεκινήσει νάρχονται.

Έπιασε μιά γωτίτά στήν αύλόπορτα τής έκκλησιας καί 
περίμενε.

Κορίτσια καί γυναίκες, στολισμένες, ποιές μέ τσεμπέρια 
κόκκινα καί ποιές μέ άσπρα ρίγες-ρίγες, έφταναν άδιάκοπα 
καί μπαίνανε στήν έκκλησιά κάνοντας τό στραυρό τους.

Κείνος περίμενε, μυρίζοντας τά γιασεμιά πουχε στό χέρι, 
μέ μάτια καρφωμένα πρός τό Σκρέκο. ’Ανέλπιστα ή καρδιά 
του σκίρτησε.

Τρεις γυναίκες πλησιάσανε βιαστικά-βιαστικά. Τό περπά124
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τημα κείνης πού ήταν στή μέση μπορούσε αύτός νά τό ξεχωρί
σει άνάμεσα σέ χίλια άλλα. Σκεπασμένη μ’ ένα τσεμπέρι κόκ
κινο, πού τά κρόσσια του έσφιγγε στό χέρι της, άφηνε έξω μο
νάχα τό ένα της μάτι—ένα μάτι μεγάλο, λαμπερό, περικυκλω
μένο άπό κάτι μαύρες τοξωτές ρίζες.

Ό Τώνης κάθε μέρα μελετούσε μ’ δλο τόν πόνο τής καρ
διάς του κείνο τό μάτι πού ήτανε όλόκληρος κόσμος γι’ αύτόν. 
Καί ποιος μπορούσε νά νοιώσει τά διάφορα συναισθήματα πού 
έγείρονταν μέσα του; Πολλές φορές ό Τώνης νόμιζε πώς τό μά
τι έκεΐνο έστελνε φωτερές άχτίδες καί πώς ένα καθάριο ένδια- 
φέρο ζωγραφίζονταν σ’ αύτές, στό μάτι της, στή μύτι της, στή 
μορφή του καί τότες ή μέρα περνούσε μέ τήν ονειροπόληση τών 
πιό χαρούμενων έλπίδων κι’ δλες οί σκέψεις του έπαιρναν τό 
όνειρώδικο χρώμα ένός άνοιξιάτικου πρωϊνοϋ. ’Άλλες φορές πά
λι τού φαίνονταν πώς έπαιζε μέ τό φλογερό φώς, σά νά κορο
ΐδευε καί ειρωνευόταν καί τότε ένας άνεπάντεχος κεραυνός τά 
κατάστρεφε δλα έκεΐνα τά όνειρα, πού είχε χτίσει μέ τις έλ- 
πίδες του. Ό Τώνης άγαπούσε πολύ κι’ ή άγάπη αύτή κάτεχε 
δλη τή σκέψη του. ’Άλλες φορές πάλι τό αϊστημα αυτό φαίνον- 
σ’ αύτόν σάν ένας άτέλειωτος πόθος ευτυχίας, μιά συμπαθητι
κή ένασχόληση της ψυχής του, ένας πόθος μικρός κ’ έμποδι- 
σμένος· μά κάποτε πάλι τού ήταν μιά έπιταχτική άνάγκη τής 
ύπαρξής του, μιά ένδόμυχη όρμή μιας άγνώριστης ονειρεμένης 
ζωής, μιά γλυκειά ένασχόληση πού τόν ύποδούλωνε κάθε μέρα 
καί πιότερο. Καί μονάχος του παρηγοριόνταν μέ τόν πόνο του 
αύτόν, πού μιά λατρεμένη άνοιξη έκαμνε νά λουλουδίζει στή 
ψυχή του, μεγαλώνοντάς το κάθε πρωινό.

Ό έρχομός αύτής τής έσωτερικής άνοιξης ήταν όλότελα άνε
πάντεχος. Μιά μέρα ό Τώνης καθόταν κοντά σ’ ένα παραθύρι 
τού σπιτιού του πίνοντας τόν καφέ του καί κοιτούσε στό δρόμο. 
Αντίκρυ ήταν μιά πόρτα πάντα άνοιχτή. ’Έβλεπεκανένας γυ
ναίκες νά μπαινοβγαίνουνε καί άλλες νά τις προβοδίσουν ώς τήν 
πόρτα. Άνάμεσα σ’ αύτές τις γυναίκες, μιά κόρη δεκάξη χρο- 
νών: Εκείνη.

Τί μπορούσε νά θυμάται ό Τώνης άπ τή γρήγορη κείνη μα
τιά; Μιά καθάρια μορφή μέ δυό μαύρα φρύδια, κυκλωμένα άπ 
τά μαλλιά της πού κινούνταν στό μέτωπό της δσες φορές κείνη 
έσκυβεν άποχαιρετώντας τις γυναίκες. ‘Ένα λυγερό κορμί τυ-
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λιγμένο σ’ ένα γελέκο μεταξωτό, πού δέ μπορούσε νά κρύψει 
τήν ομορφιά τού δροσερού στήθους της.

Ό Τώνης ρώτησε :
— Ποιά εΐναι;
Τοΰ είπαν τό όνομα- ήταν κορίτσι τής γειτονιάς του.
Άπό κείνη τή μέρα, ΰστερ’ άπ’ αύτό τό συναπάντημα τών 

ματιών του, ή προηγούμενη ζωή φαίνονταν στόν Τώνη δλη ά
δεια, χωρίς καμμιά χάρη.

Οί σκέψεις τής άγάπης έρχονται σάν τά χελιδόνια. Φτά
νει ή πρώτη, σάν άχτίδα ήλιου, καί μέ όρμητικά φτερουγίσμα- 
τα φέρνει τήν είδηση τής άνοιξις. ’Έρχονται τέσσαρες πέντε 
άλλες καί τά φύλλα τών δένδρων άρχίζουν νά πρασινίζουν. 
Τελευταία έρχεται τό μεγάλο πλήθος κι’ ό ούρανός άντηχεΐ 
άπ τις φωνίτσες τους. 'Ομάδες, ομάδες άναρίθμητες πετοϋνε 
άπ τις στέγες τών σπιτιών στόν κάμπο, άπ τις κορφές τών 
δένδρων στούς τηλεγραφικούς στύλους, σκεπάζοντας τήν πό
λη μέ τούς ήσκιους τους καί τήν άτμοσφαϊρα μέ τούς λαρυγ- 
γιστικούς τερετισμούς τους. Κ’ ή άνοιξη ξυπνάει καί χαμογε
λάει στόν ούρανό, στολίζεται μέ λουλούδια.

’Έτσι κ’ ή πρώτη σκέψη τής κρυφής άγάπης, σκύβει στά 
φύλλα τής γαληνεμένης ψυχής καί τά ταράζει μέ τήν πνοή 
της. Δυό-τρεϊς άλλες φτάνουν όρμητικά κ’ ή ψυχή γιομίζει μέ 
όνειρα καί πόθους, ύστερα ξανοίγει ή άτέλειωτη σειρά πού 
στεφανώνει τις έλπίδες τής μέρας καί τούς καημούς τής νύ
χτας. ’Έτσι ή άγάπη άνοίγει στήν ψυχή τή βρύση τών δακρύ
ων, τό ποτάμι τής εύτυχίας.

Κι ό Τώνης, δπως δλοι οί άρβανίτες, σάν ένοιωσε ξαφνι
κά τό γλυκό καί πικρό αύτό πόνο, άλλαξε μέσα του καί δέ 
μίλησε σέ κανένα, "Οσες φορές συμπαθούσε έπιπόλαια, οί 
κουβέντες καί τό κουτσομπολιό δέν τόν είχαν πειράξει. "Ομως 
τώρα έτρεμε στή σκέψη πώς μπορούσε οί φίλοι του, μαθαίνον
τας τό μυστικό του, νά τόν κουρκουσούρεβαν καί νά άνακα- 
τώνανε στό στόμα τους τ’ όνομα τής ποθητής του κόρης. Γιά 
νά ’ναι πιό λεύτερος στις σκέψεις του, γιά ν’ άποφεύγει τις 
κουβέντες τών συντρόφων του, γιά νά κρατάει μακρυά κάθε 
ύποψία γιά τήν άγαπημένη κόρη άποφάσισε νά μήν κάνει πιά 
μέ κανένα συντροφιά. Δέν ήτανε μονάχα τόσο ή άπόφαση 
αύτή πού τόν έκανε νά νοιώθει μακρυά άπ τις συντροφιές ένα
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αίσθημα χαράς, δσο μιά αληθινή ανάγκη ένδόμυχη πού ένοι
ωθε μέσα του. Τό τραγοΰδι δέν είχε νά κάνει πιά μαζί του. 
'Η χαρά τών έργένηδων δέν άγγιζε καθόλου τήν ψυχή του τή 
συγκεντρωμένη σέ μιά κυρίαρχη σκέψη: πώς νά τή δει, πώς 
νά μιλήσει μέ κείνην.

III.

Τό παραθύρι πού σπάνια τό έπισκέπτονταν πρώτα τώρα 
ήταν ή άγαπημένη θέση του. ΤΩρες ολόκληρες καθόταν κοιτά
ζοντας τή μεγάλη άντικρυνή πόρτα, τή θύρα τοΰ παραδείσου 
τών ονείρων του. "Οσες φορές κείνη άνοιγόκλεινεν ή καρδιά του 
χτυποΰσε δυνατά. Ή κόρη δέν έβγαινε ποτές. Δυό φορές μονά
χα τήν είδε, γιά μιά στιγμή, στό άνοιγμα τής πόρτας, μέσ στήν 
αύλή. Μιά μέρα άκουσε καί τή φωνή της. Ό άντίλαλος κείνης 
τής φωνής γιόμισε τήν ψυχή του, γιά μιά βδομάδα όλόκληρη, μέ 
μιά μελωδία μαγευτική.

«”Αχ, πώς νά μπορούσε νά μάθει πόσο τήν άγαπώ!....»
Σκέψη πάνω σέ σκέψη, βρήκε πώς νά συνεννοηθή μαζί της. 

Γνώριζε μιά δουλεύτρα γυναίκα πού μπορούσε νά ’χε σχέση μέ 
τό σπίτι έκεΐνο. Τή ζήτησε, τής είπε τήν ύπόθεση, τής χάρισε 
κάτι καί τήν έστειλε νά έξακριβώσει τά' αιτήματα τής κόρης.

— Σάν τή δεις πές της, πώς γιά κείνη, είμαι έτοιμος νά κά
νω τό κάθε τι.

— Μή στενοχωριέσαι, άφησε στά χέρια μου τό ζήτημα.
— Μέτρα τά λόγια σου.... δείξε της τα δλα./.. μή μιλάς πα- 

ραπανίσια.... κ’ έτσι, ένα σωρό τέτοιες παραγγελίες.
Συνώδεψε τή γυναίκα ώς τήν άρχή τοΰ δρόμου τοΰ σπι

τιού τοΰ κοριτσιού καί στάθηκη νά τήν περιμένει, μέ μιά μεγά
λη άγωνία.... ’Άν ήταν άλλοιώτικα θά είχε τελειώσει ή δου
λειά. θά τή ζητούσε καί θά τήν είχε πάρει γυναίκα. Μ’ αύτός 
άγάπησε κείνη πού ήξερε καλά άπό πρώτα, πώς δσο κι’ άν τή 
ζητούσε, ποτές δέ θά τοΰ τή δίδανε.

« Πόσο άργεΐ .... »
Σ’ αύτήν τήν άναμονή, οί έλπίδες κ’ οί άμφιβολίες διασταυ

ρώνονταν μέσα του ζωντανεύοντας ή γκρεμίζοντας τά δνειρά 
του. Πελώρια κύματα ένοιωθε νά κυλάνε μέσα του, κοιτάζον
τας στό βάθος τοΰ δρόμου, μήπως έρχεται ή σταλμένη γυναίκα·

Πέρασε μισή ώρα,; Πέρασε μιά ώρα; Ούτε εκείνος μπορού
σε νά ξέρει. Καμμιά φορά ή γυναίκα φάνηκε.

Μόλις πλησίασεν, ό Τώνης τή ρώτησε:
— ’Έλα έπί τέλους, γιατί μέ γέλασες. Τί έκανες;...
— Τί έκανα;... ίδρωσα μόνο πού δέ μ’ έδιωξε....
Ό Τώνης πεισματώθηκε:
— ’Έλα πές μου, τί σοΰ είπε;
— Δέ θέλει ν’ άκούσει.... Είμαι τρελλή πού καταπιάνου- 

μαι μέ τέτοιες δουλειές ...
Κ’ ή γυναίκα άρχισε νά μουρμουρίζει. Κείνος έμεινεν όρ

θιος σάν άπολιθωμένος στό μέσο τοΰ μεγάλου δρόμου. Ή ψυ
χή του ήταν πνιγμένη στό πάθος καί τήν πίκρα.

Κινήθηκε μέ τρεμάμενα πόδια καί τράβηξε σάν αύτόματο 
γιά τό σπίτι του, βρίζοντας τόν έαυτό του πού δέ συλλογίστη
κε νωρίτερα τό σόι τοΰ κοριτσιού καί πού δέν άπόδιωξε τήν 
άγάπη. Πώς μπορούσε αύτός νά έλπίσει πώς μιά κόρη άπό 
άρχοντικό σπίτι μποροΰσε νά τόν άγαπήσει;

Μπήκε στό σπίτι. Ξαπλώθηκε στό κρεββάτι χωρίς νά βά
λει τίποτα στό στόμα του. Δέ μπόρεσε νά κλείσει μάτι δλη 
τή νύχτα. ’Έπινε τό ένα τσιγάρο πάνω στό άλλο. Τά ξημερώ
ματα οί σκέψεις του είχαν πάρει μιά σταθερή ύπόσταση.

«’Έχει δίκαιο νά μή θέλει.... έχει δίκαιο νά μέ κοροϊ
δεύει ... Έγώ δέν είμαι τίποτα μπροστά της .... υστέρα 
πήγα νά στείλω τή γυναίκα σέ ξένο σπίτι. ’Έκανα πολύ άσχη
μα.... ’Έχει δίκαιο νά μή θέλει νά μέ βλ.έπει στά μάτια της. . 
'Η τιμή ένός κοριτσιοΰ εϊναι σάν τό τζάμι, πού ή πιό άνάλα- 
ψρη άχνα λιγοστεύει τή διαφάνειά του.... Τήν έβρισα .. άπό 
σήμερα θά τήν άγαπώ άπό μακρυά, χωρίς νά τό ξέρει κανέ
νας ... χωρίς νά τό ξέρει ούτε κείνη ....»

Ή σκέψη αύτή. τοΰ ξαλάφρωνε τήν πίκρα. Τίς κατοπινές 
μέρες ή πιό μεγάλη εύχαρίστησή του ήιαν νά συγκεντρώνει 
μέ τρόπο, τίς συνήθειες τής άγαπημένης του κόρης. Μέ τέχνη 
έφερνε τήν κουβέντα δώθε κείθε καί τή διεύθυνε γιά τό σπίτι 
της. "Υστερα ρωτοΰσε γι’ αύτή καί ζητοΰσε νά μάθει μ’ δλες 
τίς λεπτομέρειες τίς συνήθειες τής ζωής της. Άπ’ τήν άνατο- 
λή ώς τό βασίλεμα τοΰ ήλιου τήν εΐχε στή σκέψη του. Ή 
φαντασία διωγμένη άπό τό πάθος, τήν κυνηγούσε σ’ δλες τίς 
ώρες τίς διάφορες στιγμές τής μέρας:
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« Τώρα θά χτενίζεται.. .Τώρα θά κεντάει... Τώρα θά ’ναι 
στήν αύλή ποτίζοντας τά λουλούδια της .... »

Μιά μέρα έφτασε στ’ αύτί του πώς ή κόρη έβγαινε κάθε 
μέρα τό πρωί, πηγαίνοντας στή Μητρόπολη ν’ άκούσει τή λει
τουργία.

'Η είδηση αύτή τόν χαροποίησε. 'Η πρωινή ώρα τής λει
τουργίας έγινε γι’ αύτόν ή πιό χαρούμενη άπ’ δλες τίς ώρες 
τής ήμέρας. 'Ο πόνος του μεγάλωνε σάν χαλοΰσεν ό καιρός, 
γιατί τότε ή κόρη δέν έβγαινε. ΚοιτοΟσεν άγρια τόν ούρανό 
καί καθόταν δλη τή μέρα καί παρακαλοΰσε τά σύγνεφα μή
πως διασκορπιστούν, γιά ν’ άλλάξει ό καιρός γι’ αύριο.

"Ενα βράδυ λίγο νωρίτερα άπ τόν έσπερινό, ό Τώνης άπ 
τό μοναδικό παραθύρι τοΰ δωματίου, ακούσε δυό γυναίκες νά 
κουβεντιάζουν κάτου στό δρόμο.

— Στούς Γιουνταίους είπες ;
Ό Τώνης στήλωσε τ’ αύτί. Γιουνταϊοι ήταν ή οικογένεια 

τής άγαπημένης του.
— Τρεις μέρες τώρα δουλέβω στό σπίτι τους. Κι’ αύριο έχω 

δουλειά. Εύλογημένο σπίτι. Εΐναι πολύ εύτυχισμένο....
— Τό ξέρω. Τί κάνει ή Τσίλια;
— Δουλέβει άπ τό πρωί. "Ολη τή μέρα στό πόδι.... πά- 

νου κάτου, χωρίς νά σταματάει καθόλου.
— Πώς εΐναι τό κορίτσι τους;
— Σάν τό μήλο. Πόσο γελάσανε μαζί της. 'Ήρθε νά μέ 

βοηθήσει νά τεντώσουμε τό σχοινί γιά νά ξαπλώσουμε τά ρού
χα.... ’Ανέβηκε σ’ένα παραθύρι καί τ’ άγκάθια της τριαντα
φυλλιάς άγκυλώσανε τά μπραναβέκια της. « ’Έλα νά μέ τρα
βήξεις » μοΰ είπε. ’Εγώ είχα ξεκαρδιστή στά γέλοια καί τής 
έλεγα: «’Όχι, κάτσε αύτοΰ. Τί γύρεβες; Καλά νά σοΰ γίνει».

— Εΐναι πολύ χαριτωμένο κορίτσι....
— "Ολη τή μέρα τήν περνάει τραγουδώντας. Κι’ έχει μιά 

γλυκειά φωνή... Ξέρει πολλά τραγούδια. Τραγουδάει πολύ 
όμορφα ....

— ’Έχει πολύ μεράκι γιά τά τραγούδια. Κι’ ό χορός τής άρέ- 
σει πολύ. Πόσα τραγούδια τοΰ χοροΰ δέν τής είπα νά γράψει...

— Μά γιατί νά μήν τραγουδάει καί νά μή γλεντάει.,. Τί τής 
λείπει;

* Ο θεός τής τά ’χει χαρίσει, μωρή καψιάρα.

.-— Έμεΐς οί κακομοίρες θά σκοτωνόμαστε δλην τήν μέρα γιά 
νά κερδίζουμε ένα κομμάτι ψωμί....

— Τί νά κάνεις........
Χωρίστηκαν διακόπτοντας τήν κουβέντα.
Κείνο τό βράδυ ό Τώνης ξαναφιλιώθηκε μέ τήν παλιά φι

λενάδα του, τή Μουσική. Πήρε τό σαντούρι πού ήταν κρεμα
σμένο ολόκληρες βδομάδες καί ήταν κατασκονισμένο. Τό κα
θάρισε καλά, καλά, τοΰ άλλαξε τίς χορδές, τίς έτριψε μέ τσαμ- 
τσακέζι, τό πήρε στά χέρια του κι’ άρχισε νά τό χτυπάει έλα- 
φρά-έλαφρά, μονάχα γιά τόν έαυτό του. 'Ως τότε, ή σπάνια 
έπιδεξιότητα πού εΐχε στό παίξιμο, τοΰ έδινε μιά άσυνήθιστη 
εύχαρίστηση. "Οταν έβλεπ3 τίς μορφές τών άκροατών λυωμέ- 
νες σ’ ένα συνεπαρμό γιομάτο χάρη, ικανοποιούνταν μέσα του. 
Οί ειλικρινείς έπαινοι, πού άκουγε άπ τά στόματά τους, σάν 
παρατοΰσε τίς χορδές, τοΰ γλύκαιναν τήν ψυχή. "Ομως ποτές 
ή μουσική δέν εΐχε ξαλαψρώσει τόσο τόν πόνο του, όσο κείνο 
τό βράδυ. Τά τραγούδια είχαν μιά πρωτόφαντη ζωντάνια. Τοΰ 
φαίνονταν καινούργια· νόμιζε πώς τ’ άκούει γιά πρώτη φορά.

Μέ μιά άσυνήθιστη. διάθεση τραγούδησε, τό ένα υστερ’ άπ 
τ’ άλλο, τά πιό όμορφα τραγούδια, ώς άργά τή νύχτα. Κα
τόπι έπεσε νά κοιμηθή κι ό ϋπνοςτόν πήρε μονομιάς. Τά όνει
ρα πού είδε γιά πρώτη φορά άφότου άρχισε νά πονάει, ήτανε 
γλυκά. ΚυλοΟσε σ’ αύτά μιά άρμονική μελωδία, σάν τό τρα
γούδι έκατό άηδονιών.

IV.

Μ’ δλο πού ό καιρός ήταν καλός κείνο τό πρωί δέν πήγε 
στήν αύλή τής έκκλησιάς νά περιμένει τήν άγαπημένη του. 
’Ένοιωθε τόν έαυτό; του ξαλαφρωμένο, τήν ψυχή του γιομάτη 
άπό πόθο μαγεμένης μελωδίας. ’Ακούσε όσο ντύνονταν, μιά 
παράξενη τρίλλια. Βγήκεν άπ τό σπίτι, μέ τό σαντούρι στήν 
άγκαλιά του καί τράβηξε πέρα κατά τόν κάμπο ζητώντας τή 
γαλήνη καί τή μοναξιά της, τούς δυό άχώριστους σύντροφους 
τοΰ πόνου. Τράβηξε στό Βαρδάτι, πού ήταν όλόφυτο άπό άμ- 
πέλια κι όπωροφόρα δέντρα καί πού σάν κανένα πράσινο ζου- 

. νάρι περιέβαλλε τίς πλαγιές τοΰ βουνοΰ. Χώθηκε σ’ αύτές τίς 
πρασινάδες καί τά λουλούδια.
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Η καταχνιά τής ανατολής, τοΰ χρυσαφιού και τών τριαν
τάφυλλων κατακάθονταν άκίνητη στόν όρίζοντα. Τό καθημε
ρινό τραγούδι τοΰ φωτός, πού άκούγεται κάθε πρωινό στήν 
καταχνιασμένη φύση, άκούστηκεν άμετρο στόν ούράνιο θόλο 
κα'ι διασκορπίστηκε, μέ τρεμουλιάρικα κύματα, ξυπνώντας τούς 
κοιμωμένους τόπους. Ό ήλιος πρόβαλε τό φαρφουρένιο μέτω
πο στις πλαγιές. Κι άπ τό Τσουκάλι ώς τό Ταραμπόσι, πά- 
νου στήν κοιμισμένη Σκόντρά, διαχύνονταν ένα μίγμα χρωμά
των καί άχτίδων, διαμαντιών πολύτιμων καί ζαφειριών ποι
κίλων.

("Εχει συνέχεια)

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Νά ’ταν νά δεις τόν ΐίλιο ν’ άνατείλ,ει 
μιά μέρα σε (ρανταστικά βοννά !
Κάτω λευκός ό κάμπος στ' άσφοδίλι 
κι’ ολος ό κόσμος στάχτη αλαργινά. 
Γαλάζια στέφανα, τό φώς βροχή 
νά πλέκονται στόν έβδομο ούρανό 
κι' ή σιωπή τη σκέψη ν’ αντηχεί 
άπό βουνό περνώντας σέ βοννό. 
Δίχως σιιιά τό βάδισμά σου νά 'ναι 
καί φώς εσύ στό φώς, άχνα στην άχνη' 
στην άβυσσο, μαζί τους, ποί> τ’ άδράχνει 
νά φεύγεις μέ τ’ αστέρια — έκεΐ πού πάνε. 
Και τότε, μόνον τότε, νά πιστέψεις 
πώς άταν τό διάβα σου γοργό, 
κάτω στη γή, παιγνίδισμα της σκέψης 
κ είχες εν’ άλλο μέσα σου «εγώ».—

ΑΛΚ. ΠΑΝ.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ: «Τό συναξάρι τών αμαρτωλών» (διηγήματα). Άφηνα, 1935

Τό πρώτο βιβλίο τοΰ κ. Καραγάτση, «ό συνταγματάρχης Λιάπκιν» 
ήταν ένα μυθιστόρημα μέ πολλές καί μεγάλες άρετές. Προσφάτως ό νέος 
συγγραφέας μας έδωκε έναν τόμο διηγημάτων μέ τόν παραπάνω τίτλο.

Ό τόμος μοιράζεται σέ τρία μέρη μέ τις έπιγραφές «Ελληνικοί 
αιώνες», «άνθρωποι τοΰ βουνοΰ καί τοΰ κάμπου» καί «άπό τό ήμερολό- 
γιο τοΰ Κωστή Ροϋση».

Τό πρώτο μέρος περιλαμβάνει πέντε διηγήματα. Ή «'Ιστορία τοΰ 
τοΰ Πέλλα» εΐναι μιά άναπαράσταση τής μεταβατικής εποχής άπό τούς 
χρόνους τών Πελασγών στούς χρόνους τών ’Αχαιών. Είκονίζεται ή σκλη
ρή καί βάρβαρη, άλλά καί πρωτόγονα άπλή ζωή τών χρόνων αύτών. Ή 
κυριαρχοΰσα μορφή τοΰ Πέλλα μάς δίνει τόν άνθρωπο, πού νοσταλγεί 
τό άγνωστο καί μαγνητίζεται άπό τό μυστήριο τοΰ θολοΰ θαλασσινοΰ ό
ρίζοντα. Ό Πέλλας άν καί Πελασγός, δηλ. τύπος μεσογειακός καί δχι 
"Ελληνας ένσαρκώνει τίς τυχοδιωκτικές ιδιότητες καί τό όνειρόπληκτο τής 
φυλής μας, ιδιότητες πού τίς τοποθετεί ό συγγραφέας σ’ αύτή τή ρίζα 
τής Ιστορίας μας. "Ομως ό Πέλλας πού εΐναι ένα σύμβολο ιστορικό δέν 
έχει έκεϊνο πού χρειάζεται, δική του ψυχή.

Τό «χρονικό τοΰ έτους 1000 μ. X.» άναπαρασταίνει σ’ δλη τή θο
λούρα της τή χρονιά, πού οί άνθρωποι ζουν κάτω άπό τήν άγωνία τής 
δευτέρας παρουσίας. Περνάει άπό μπρος μας ή ταραγμένη άναπαρά
σταση τής θεοληψίας καί τοΰ φανατισμοΰ. Κ’ έδώ δμως οί άνθρωποι 
έχουν μόνον έποχική ψυχή καί δχι άτομική.

Τό «χρονικό τών de Charpigny», φέρνει μπροστά μας τήν έποχή 
τής φραγκοκρατίας στήν 'Ελλάδα, τούς μυστηριώδεις ύποκριτικούς και 
έγκληματικούς τύπους ,καλογήρων, τή σκληρότητα καί άπανθρωπία πού 
ενσαρκώνεται στούς Καταλάνους έπιδρομεΐς, τόν άρχοντα πού εΐναι πο
λύ δυστυχής μέσα στή φανταχτερή άρχοντιά του, τή γυναίκα, πού τό κο- 
χλάζον έρωτικό πάθος κατευθύνει τή ζωή της. Τά πρόσωπα εΐναι περισ
σότερο γεμάτα άπό άτομική ζωή καί τό διήγημα αύτό μέ τίς ταραγμέ
νες άπό διαβρωτικά πάθη ψυχές εΐναι τό καλύτερο άπό τή σειρά τών Ι
στορικών διηγημάτων.

«Ή σιωπή τής Εύαγγελιστρίας» άνασταίνει μπροστά μας στιγμές 
τής ζωής τών θαλασσινών Ελλήνων στήν έποχή τοΰ Ναπολέοντα, άνα- 
δείχνει σάν κυριαρχικό ψυχικό στοιχείο τους τόν πόθο γιά έλευθερία, σάν
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'πρώτο ηθικό στοιχείο τήν τιμιότητα και υπογραμμίζει τήν άφελή πίστη 
τους στά ιδανικά τής δημοκρατίας. Τά πρόσωπα καθώς δέν ενσαρκώ
νουν παρά στοιχεία ψυχικά πολύ καθορισμένα καί βαλμένα κατ’ άφαίρε- 
σιν: ελευθερία, τιμιότητα, άφέλεια, καθώς δέ ζούν πιό άνοιχτά τή δική 
τους ζωη θά κινδύνευαν νά γίνουν άπλά σήματα, άν ή παραστατικότητα 
τής όλης περιγραφής δέ μάς παρέσυρε νά ζήσουμε δυνατά τό άνέκδοτο, 
τό μύθο, δπου τόσο ζωηρά κυκλοφορούν τά πρόσωπα. «Ό εξωμότης 
Παναγής Μαυρόπουλος» εΐναι μιά άναπαράσταση τής νοοτροπίας καί 
τής ηθικής ύποστάσεως τών κοτσαμπασήδων καί τών δεσποτάδων κατά 
τήν έποχή τής έκρήξεως τής έπαναστάσεως του 21.

Τό τελευταίο αύτό διήγημα τό διέπει ιστορική σκοπιμότητα. Ό συγ
γραφέας έδώ, περισσότερο άπό τό νά άναπαρασταίνη καλλιτεχνικά ζη
τάει νά άποκαταστήση τήν Ιστορική άλήθεια πού πιστεύει καί νά μαστι- 
γώση. ‘Όμως μιά τέτοια άποκατάσταση δχι μόνο εΐναι μάταιη, άλλά καί 
βλαβερή. Γιατί, γιά νά πώ σύντομα, ή μυθολογία εΐναι πιό πολύτιμη άπό 
τήν Ιστορία γιά τή ζωή τών λαών· άν άφαιρέσουμε τό μυθολογικό περιε
χόμενο άπό τή ζωή μας, αύτή άποξηραίνεται. Είναι παράξενο πώς ό κ. 
Κ. έπεσε σ’ ένα τόσο φανερό όρθολογιστικό ολίσθημα. ‘Η ιστορική άλή- 
θεια πολλές φορές δέν κάνει παρά ν’ άπελπίζη, ενώ ή πίστη σέ ώρισμέ- 
να πράγματα σώζει τούς λαούς.

Τά πέντε αύτά διηγήματα εΐναι βαλμένα σέ μιά ταχτοποιημένη ι
στορική σειρά. Εΐναι μάλλον άναπαραστάσεις, ύπομνηματισμοί καλλιτε
χνικά βαλμένοι, ερμηνείες. Κλείουν τά εύρημένα άπό τά πριν μέ τή λογι
κή χαρακτηριστικά στοιχεία τών διαφόρων εποχών, εΐναι ένα ερμηνευτι
κό λογοτεχνικό πολύπτυχο καί οί άνθρωποι δέν ύπηρετουν τόσο τόν ε
αυτό τους, δσο μιά γενική Ιστορική πρόθεση. Χαίρουμε ώστόσο, γιατί δέν 
ύπάρχει ούτε ίχνος προθέσεως γιά ήθικό παραδειγματισμό στά διηγήμα
τα αύτά καί γιατί στέκονται έξω άπό κάθε άποδεικτική τάση, που θά τά 
γύμνωνε άπό ζωή προσθέτοντας ιδέες, δπως συνέβαινε μέ τήν ιταλική 
καί τή γαλλική πρόζα, τις τόσο εμποτισμένες άπό πνεύμα ενός άντικαλ- 
λιτεχνικοϋ μοραλισμου.

Στό δεύτερο μέρος, τό διήγημα «Μέ τόν Καραβέλα στόν ’Όλυμ
πο» άπό τήν πλευρά πού μάς δείχνει τό φέρσιμο, τήν ήθική δηλ. γραμ
μή τών ληστών καί τών άλλων σκοτεινών κατοίκων του Όλύμπου, τά έ
θιμά τους, τις άντιλήψεις τους γιά τήν τιμή κ. τ. λ, εΐναι ήθογραφία. Με
γάλο μέρος του διηγήματος πιάνει τό άνέκδοτο. ‘Ωστόσο δέ γνωρίζουμε 
δσο έπρεπε τό λήσταρχο Κατσίβελο, καί θά ζητούσαμε νά ζήση περισ. 
σότερο μπροστά μας, ώστε νά μή μάς δώση μονάχα τήν «ήθική» γραμμή 
τής ζωής του μέ τό φόνο του προδότη Καραβέλη. Ό Κατσίβελος θά ή
ταν τό άνθρώπινο θηρίο, πού κυκλοφορεί άνετα στά βουνά καί στά λαγ
κάδια του Όλύμπου, ό ελεύθερος πρωτόγονος άνθρωπος, ένα είδος τσα
κάλι γιά τούς άνθρώπους, ένα εΐδος ζώου, ένα είδος φύση. Καί θά ήταν 
ένα μέρος άπό τή φύση του Όλύμπου, πού δπως μάς τήν παριστάνει ό 
συγγραφέας εΐναι άγρια καί έμπνέει τό σεβασμό καί τό δέος. Ό 
συγγραφέας φαίνεται πολύ γνώριμος μέ τά κατατόπια του ψηλού βου
νού, δμως δέν έπέτυχε—άλλά καί δέν έζήτυσε—νά γέμιση τή μορφή τού 

ήρωά του άπό ’Όλυμπο και μετετόπισε τό θέμα μάλλον σ' ένα ήθογρα- 
φικό χαρακτηριστικό τής ληστρικής ζωής.

Τό «’Αρχοντικό» μάς δίνει φυσικούς τύπους άνθρώπων : έκείνους 
πού ή φύση τους τούς οδηγεί στήν κατάπτωση καί τόν άπεξανθρωπισμό 
ή έκείνους, γιά τούς οποίους ή καλωσύνη, ή συμπόνια καί ή χριστιανική 
συγγνώμη εΐναι άρετές τού φυσικού τους.Εΐναι ένα σχεδίασμα διηγήμα
τος μέ πολύ γνωστά καί συμβατικά τά στοιχεία του.

Τό «Μπουρίνι» εΐναι τό καλύτερο διήγημα τής σειράς αύτής. Ό 
συγγραφέας πηγαινοέρχεται έλεύθερα στό περιβάλλον τού κάμπου πού 
τοΰ εΐναι γνώριμο. ’Αφέντης καί δούλος, τσιφλικάς καί κολλίγοι, άτσίγ- 
κανοι καί καραγκούνηδες, άνδρες καί γυναίκες, νέοι καί γέροι, δλες αύ- 
τές οί μορφές τού διηγήματος γίνονται μορφές τού κάμπου. Γίνονται 
κάμπος. Κάμπος; μέ τό πρώτο στοιχείο του, τή γονιμότητα. Εΐναι θεοί 
καί δαίμονες τής γονιμότητας. Τό γενετήσιο ένστικτο τούς κυβερνά καί 
ή άβυσσαλέα δίψα γιά άναπαραγωγή εΐναι ή χαρά άλλά καί ή τραγωδία 
τής ζωής τους. ‘Η ψυχή τους εΐναι σάν μιά θερμή καμπίσια νύχτα, δπου 
τά άστρα λάμπουν σάν μάτια θερμά άπό λαγνεία. ‘Ωστόσο οί ίδιες 
μορφές έχουν καί μιά κοινωνική καί ήθική τοποθέτηση. Τις διακρίνει κάτι 
τό τραχύ καί άλείαντο, κάτι πού εΐναι πολύ πίσω άπό κάθε ήθικό λο
γισμό. Δέν έχουν γίνει, δέν εΐναι άκόμα ηθικές προσωπικότητες. Η φύση 
τους τούς κυβερνάει. ’Έτσι κανένας τους δέ μετανοιώνει γιά δ,τι έχει 
κάνει. «‘Η συνείδηση ενός Καραγκούνη δέν έχει ποτέ τύψεις», λέει ό συγ 
γραφέας.

Τά διηγήματα καί τών δυο σειρών κινούνται μέσα σέ μιάν άτμό- 
σφαιρα πρωτογονισμού, που εΐναι τό βασικό καλλιτεχνικό μοτίβο τοΰ 
συγγραφέα είτε σάν φανατισμός παρουσιάζεται ε’ίτε σάν σκληρότητα, είτε 
σάν έρωτας, ή σάν φυσικό περιβάλλον, σάν πίστη άφελής καί άνυποψία- 
στη, σάν ένστικτο άναπαραγωγής καί αύτοσυντηρήσεως.

Ό συγγραφέας κατέχει τό μυστικό τής λογοτεχνικής θέσεως τών 
πραγμάτων καί τής λογοτεχνικής έκφράσεως. Κάποιες φανερές φραστικές 
αστοχίες, κάποια φανερή άδυναμίά στό χωριάτικο διάλογο δέν ελαττώ
νουν τήν άγαθή εντύπωση τοΰ συνόλου πού τό χαρακτηρίζει ή συγκρότη
ση καί ή καθαριότητα δσο καί τό άπερίφραστο καί άνεπιτήδευτο τού ύφους.

Ό κ. Κ. έχει πετύχει νά ίσορροπήση τήν πρόζα του πάνω στήν 
κλασική τεχνική. ’Αλλά τό τρίτο μέρος τού τόμου δείχνει, πόσο ό ίδιος 
εΐναι άνήσυχος γιά τόν εαυτό του. ‘Ότι δεν άναπαύεται στ άποκτημένα, 
άλλά ζητεί καινούργιους δρόμους. Δοκιμάζει τήν άσύνθετη, τήν άπολυ- 
μένη πρόζα πού καθιέρωσε ή σύγχρονη λογοτεχνία. Καί φανερά, έδώ τά 
πράματα πάνε λαμπρά. Τό «‘Ημερολόγιο τού Κωστή Ρούση» εΐναι μιά 
πρόζα άψεγάδιαστη, πού πάλλεται, άπό ζωή, άπό ψυχή, άπό συναίσθημα. 
‘Η τέχνη έδώ ξεπερνάει τήν άναπαράσταση καί γίνεται έκφραση.

Τό «’Ημερολόγιο» γυρνάει ώστόσο γύρω στήν ίδια καλλιτεχνική 
θέση μέ τά διηγήματα : ή πραγματικότητα μάς δίνεται χωρίς καμμιά «ή
θική» ή ίδεαλιστική παραμόρφωση. Εισδύουμε ώς τή φυσική πηγή τών 
ψυχικών έκδηλώσεων : ό άδελφός άγαπάει σάν άδελφός, ό άλλος νικιέ- 
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ttti άπό τις φυσικές ορμές too, ή παρθένα «πράττει» κάτω άπό τήν ώθη
ση άπροσδιορίστων γι’ αύτή παραγόντων, ή ήθικότητα του Κωστή Ρούση 
έχει πηγή τό ένστικτο. "Ομως έδώ ό νατουραλισμός, πού άποτελεϊ τή βά
ση καί σχεδόν τό τέρμα σ’ δλα τά άλλα διηγήματα, ξεπερνιέται. Τό πε
ζογράφημα στρέφεται στό ψυχογραφικό, δηλ. τά πρόσωπα δέν παρου
σιάζονται μόνο σάν φορείς των ύποσυνειδήτων ροπώ\ς άλλά μάς δίνουν 
καί τή συνειδησιακή ζωή τους,—τούλάχιστο τό κύριο πρόσωπο στό «Ή- 
μερολόγιο». Κι άκόμα, έδώ τίθεται ένα ήθικό πρόβλημα,—τίθεται λογοτε
χνικά, δηλ. δέ συζητεΐται, δέν άναπτύσσεται, δέν ύφίσταται άνάκριση, άλ- 
\ά βρίσκει μιά λογοτεχνική λύση μέσα στή ζωή καί άπό τή ζωή τών 
προσώπων : ό Κωστής καί ή Λευκή άποφάνθηκαν μέ τή σύζευξή τους, δτι 
τό κύρος τής ήθικής πατρότητας σημαίνει περισσότερο άπό τό κύρος τής 
πατρότητας τοΰ «γονιμοποιού». Τά πράγματα καθώς θέτονται μέσα στό 
πεζογράφημα δέ μάς άναγκάζουν νά δεχτούμε λογικά τό αϊτημα αύτό. 
Τό πρόβλημα καί ή λύση του άνήκουν στά πρόσωπα πού τά πραγματο
ποιούν.

Τό «‘Ημερολόγιο» μέ τήν τριπλή πλευρά τού ένδιαφέροντος πού πα
ρουσιάζει μέ τήν άπαλή καί ζεστή έντύπωση πού άφήνει στή διανοητική 
μας έπαφή, εΐναι τό πιό καλλιεργημένο πεζογράφημα τοΰ τόμου.

Τά πεζογραφήματα τού κ. Καραγάτση έχουν τήν σφραγίδα τής αύ- 
θόρμητης καί γνήσιας άτομικότητας, πού άν δέν άδιαφορή γιά τό ξένο, 
γνωρίζει, δτι τόσο μόνο άπ’ αύτό πρέπει νά προσφέρη δσο τούτο έγινε 
στοιχείο ούσιαστικά δικό της.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Λ. ΑΚΡΙΤΑ «Νέος μέ καλάς συστάσεις» (μυθιστόρημα).

"Ενας νέος Κύπριος—ό Λουκής—πηγαίνει στήν ’Αθήνα γιά νά βρή 
δουλειά. Γνωρίζεται έκεϊ μέ πολλούς νέους, Κυπρίους καί ’Αθηναίους. Ό 
Λουκής εΐναι άθωος κ’ ένας άπό τούς γνωρίμους του τόν έκμεταλλεύεται, 
φυσικά, "Ολοι τους εΐναι άνθρωποι, πού ή ζωή τους εΐναι λιψή καί δίνον
ται, σέ ώρισμένες στιγμές, στά όνειρά τους. Κι ό ίδιος ό Λουκής 
ούσιαστικά δέν ήρθε στήν ’Αθήνα παρά γιά. νά ζήση τ’ όνειρό του. 
Κατά τά άλλα δέ γνωρίζουμε παρά ήθογραφικά τούς φίλους τού Λου- 
Κή, δπως καί τούς συντάκτες ένός έγκυκλοπαιδικου λεξικού, δπου 
ό Λουκής έλπίζει νά πιάση δουλειά. ΟΙ γυναίκες, τις όποιες γνωρίζει 
καί μάς παρουσιάζει, εΐναι δλες περίπου « φοράδες πού κουνούν τά 
καπούλια τους», — σκαρώνουν κάτι βρομοδουλειές, πού έχουν πολύ 
γούστο. Σ' όλους αύτούς τούς άνθρώπους ό Λουκής δέν έκδηλώνεται. 
όχι άπό ύπολογισμό, άλλά γιατί έχει χαλαρά τά ζωικά νεύρα. ‘Η ’Αθήνα 
δέν τόν συγκινεί καθόλου καί δέ μάς λέει τίποτα σχεδόν γι’ αύτή. Πά
σχει άπό μιά φυσική άθαμβία*  τίποτα δέν τόν συγκινεί βαθιά. Καί εΐναι 
άνεξήγητο καί εΐναι άπίθανο, δτι αύτός ό άθαμβος άνθρωπος μπορεί καί 
έχει όνειρα πού διευθύνουν τήν ύπαρξή του καί τόν σπρώχνουν άπό τήν 

Κύπρο στήν ’Αθήνα. Τό μόνο πού τού κάνει αίσθηση άπό τήν ’Αθήνα εί - 
ναι τά ψηλά κτίρια, πού κινδυνεύουν κάθε στιγμή νά πέσουν άπάνω του 
καί ή άπό άντίδραση στό αίσθημα αύτό νοσταλγία τού πρασίνου καί τού 
νερού πού τρέχει εύθυμο έκεϊ στήν πατρίδα. ‘Η μόνη μορφή, άπέναντι στήν 
όποια δείχνει συγκίνηση εΐναι τής μητέρας του. Τή σκέπτεται συχνά· «θά 
’ναι περασμένα τά μεσάνυχτα. Σπίτι μου τώρα θά έχουν κοιμηθή. Ξαίρω 
ώστόσο, πώς ή μητέρα θά μέ σκέπτεται άγρυπνώντας. Τή νοιώθω τόσο 
κοντά μου αύτή τή στιγμή καί δέν έχω παρά ν’ άπλώσω τό χέρι μου νά 
τή χαϊδέψω».

Κατά τά άλλα οί σελίδες τού βιβλίου αύτου, δπου ό Λουκής γρά
ψει τις άναμνήσεις τής ζωής τού άνέργου πού πέρασε έννιά μήνες στήν 
’Αθήνα, εΐναι σελίδες άναλύσεως. Ό Λουκής έχει διαρκείς άποτυχίες στήν 
προσπάθειά του νά βρή δουλειά, άλλά δέν εΐναι ό άπ’έξω αύτός έρεθισμός 
πού κινεί τή συνειδησιακή ζωή του· διότι ό Λουκής είναι ένας καθαρά 
έσωτερικευόμενος τύπος: άποσύρεται στά άδυτα τής ψυχής του καί μελε
τά τόν έαυτό του πολύ μετά τόν έξωτερικό έρεθισμό. Τά έξωτερικά πε
ριστατικά δέν τού έμπνέουν αισθήματα, δέν τόν κινούν σέ άποφάσεις. Ή 
βούλησή του εΐναι άδύναμη· καί χωρίς αύτή τή διαπίστωση άδύνατο νά 
νά έξηγηθή ή ζωή του. ‘Ο Λουκής δέν άντιδρά σέ τίποτε, άφήνεται στόν 
έαυτό του. Τά δέχεται δλα καί δέν κάνει παρά νά τά συζητεί μέ τόν έαυτό 
του. Εΐναι ένας νωθρός άσπάλακας, ένα χαμένο κορμί. "Ολες οί μύτες 
τών διευθυντών, σέ διάφορες ύπηρεσίες, δπου άπευθύνεται γιά νά βρή 
δουλειά, τόν κοροϊδεύουν, άλλ’ αύτός συζητώντας μέ τόν έαυτό του αί- 
σιοδοξεί : δέ μπορεί παρά νά βρή δουλειά... Τά χρήματά του τελείωσαν, 
πουλάει τό ένα μετά τό άλλο τά πράγματά του καί δμως δέν εΐναι γιά 
τούτο λιγώτερο αισιόδοξος. Πεινάει, άλλά δέν άποθαρρύνεται. Τό έναντίο 
μάλιστα άπάνω στήν κρίση τής πείνας, σάν χαμσουνικός ήρωας, τού έρ
χεται νά κάνη μούρλιες. Έξάπτεται ή φαντασία του. Φαντάζεται τά πιό 
παράξενα πράματα. ’Έτσι γλυτώνει, λυτρώνεται, άποθεραπεύεται καί δέν 
καταλήγει σέ άποθάρρυνση. Δέν ξαίρω κατά πόσον συνταιριάζεται ή ά- 
θαμβία άπό τήν όποια πάσχει, μέ τή έξημμένη φαντασία πού δέν εΐναι παρά 
ένα έπιφαινόμενο χαρακτηριστικό σέ φύσεις εύαίσθητων άποτυχημένων. 
Φοβούμαι, δτι ή τάση του γιά άποθεραπεία μέ τό παράδοξο δέν ταιριά
ζει στήν Ιδιοσυγκρασία του καί εΐναι άπλή φιλολογία δανεισμένη μάλιστα 
κατ’ εύθεϊαν άπό ώρισμένα κείμενα. Ό άθαμβος μπορεί νά εΐναι αισιό
δοξος βέβαια, καί νά στοχάζεται κλεισμένος στόν έαυτό του σάν άσπά
λακας στήν ύπόγεια φωλιά, άλλά μόνον ό άνθρωπος πού έχει εύερέθιστα 
νεύρα μπορεί νά θεραπεύεται μέ τή λοξή φαντασία του. θυμάμαι τόν η
ρώα τής «Πείνας» τού Χάμσουν. Πιστεύω, δτι τό στοιχείο τού παραδό
ξου εΐναι ξένο γιά τό Λουκή, δπως εΐναι ό Λουκής άνθρωπος άθαμβος 
καί μέ χαλαρά τά νεύρα. Καί πολλά άλλα βρίσκω στις «άναμνήσεις» αύ
τές ξένα. "Ενα σωρό φραστικοί τρόποι, ή χρήση τού ένεστώτα, ή χυδαι
ολογία, τό άσύνδετο, ή άπότομη μετάβαση μέσα στήν περίοδο, δλα αύτά 
εΐναι πειά κοινοί τόποι μιας ώρισμένης μορφής πεζογραφίας. Τά γνωρί
σαμε άπό τις μεταφράσεις τών βορείων. Ό συγγραφέας έχει τήν εύχέ- 
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pfeitx νά τά ταιριάζη δμορφα καί νά έκψράζεται. Βέβαια, εΐναι πολύ ώ' 
ραία γραμμένο τό βιβλίο, μέ πολλή τέχνη, εΐναι ίσως άπό τά καλύτερα 
γραμμένα μεταπολεμικά βιβλία στό είδος του, άλλά ή τέχνη αυτή δέν 
εΐναι παρά μανιέρα, δταν δέν είναι ύφος προσωπικό. Καί θά τή δεχό
μουν σ’ ένα βιβλίο τοΰ Hamsun.

Τό βιβλίο τοΰτο εΐναι μοντέρνο, Είναι γραμμένο σέ πρώτο πρόσω
πο καί πηγαίνει μέ τήν άναλυτική τεχνοτροπία: τά γεγονότα γύρω άπό 
τό κύριο πρόσωπο έρχονται δπως θά έρχονταν στή ζωή, τό ένα μετά τό 
άλλο, άσύνδετα, χωρίς αιτιοκρατία, χωρίς νά σημειώσουν άφορμή καί άπο- 
τέλεσμα. Ή ζωή ρέει άδιάταχτη μέσ’ άπ’ αύτά καί τό μόνο στατικό στοι
χείο εΐναι ή ιδιοσυγκρασία τοΰ ηρώα. Καί εΐναι σημαντικό, δτι ύπάρχει 
σαφής ή διαγραφή τής ιδιοσυγκρασίας, μόλες τις ψυχολογικές της άσυ- 
νέπειες. Χωρίς αύτή τό βιβλίο θά ήταν μιά ώραία φλυαρία. Ή άθαμβία 
τοΰ Λουκή δπως καί τό όνειρόπληκτο τοΰ Ξεφλούδα, δπως ή γκρίνια τοΰ 
Άρκάδιο, δημιουργοΰν άπό τόν άσύντακτο χαώδη κόσμο τοΰ βιβλίου τους 
ένα έργο. Καί γιά νά μήν ΰπάρξη παρεξήγηση, επαναλαμβάνω, δτι μιλώ 
γιά τις άπαιτήσεις τής υποκειμενικής πεζογραφίας μονάχα.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΥΚΗ «Στεναγμοί καί Πόθοι» ποιήματα.

Ή πρώτη αύτή συλλογή τοΰ Κύπριου ποιητή Γιάννη Λεύκη εΐναι 
ένα γερό σημάδι γνήσιας ποιητικής φλέβας κ’ ένα εύοίωνο προμήνυμα.

’Ακούεται σ’ αύτή τήν ποίηση μιά κραυγή, μιά οίμωγή «έκ βαθέων», 
πού ύψώνεται μ’ δλο τόν δγκο της χωρίς ξελαγάρισμα. Κυριαρχεί ή βα- 
ρειά υλη, νά ποΰμε, κ’ ή άκατέργαστη, χωρίς νά παίρνη τό άλάφρωμα κεί
νο, πού δίνει τό μετουσιωτικό μετεώρισμα τής Τέχνης. ’Έτσι παρ’ δλη τή 
στιχουργικήν άρτιότητα στά περισσότερα ποιήματα, ή εντύπωση κινδυ. 
νεύει νά μήν εΐναι άδολα αισθητική. ‘Ένα ορμητικό κι’ άνικανοποίητο αί
σθημα σέ συναρπάζει, σοΰ έντυπώνεται άκάθεκτα, στοιχείο, πού μέ τόν 
καιρό θά βρή έκφράσεις καί καλλιτεχνικώτερες καί πιό προσωπικές. Για
τί ένα άλλο πού χτυπάει επίσης χαρακτηριστικά ώς στίχος καί λεκτικό 
εΐναι κάτι τό πολύ παλαμικό. ’Αλλά τά κατά εΐναι πάντα άναπόφευχτα 
σ’ ένα ποιητή πού γυρεύει τόν έαυτό του καί σημειώνουν τις βαθμίδες 
τής έξυψώσεώς του. Διαφορετικά ή συλλογή αύτή, ώς πρώτη, εΐναι μιά 
έπιτυχημένη εκδήλωση. Γ. θ.

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟ ΥΛΗ Άριστοτέλους πριότη φιλοσοφία.—Τά μετά τά φυσικά.
—Εισαγωγή καί Ερμηνεία.

Μέ τό βιβλίο αύτό ό έκδοτικός οίκος τής πόλεώς μας ’Αλεξίου καί 
Πικοπούλου εγκαινιάζει μιά σειρά μέ τόν τίτλο «’Αρχαίοι ‘Έλληνες φιλό
σοφοι». Άν κρίνωμε άπό τό πρώτο έργο πρέπει νά εύχηθοΰμε τήν καλύ- 

ΐερη δυνατή επιτυχία στήν εκδοτική αύτή προσπάθεια, πού εύτύς άπό τήν 
άρχή προσφέρει πλούσια καί διαλεχτή πνευματική τροφή. ’Ογκώδης τό
μος άπό 500 σελίδες. Σέ τρομάζει μέ τόν δγκο του, μά σέ τραβάει μέ τό 
περιεχόμενό του, εύτύς άπό τή βαθυστόχαστη σύντομη προεισαγωγή : «ή 
Τέχνη, λέει, μιλεΐ γιά τό δν δείχνοντας τό μή δν μέ τό δελεασμό τοΰ κάλ
λους- τής Πρώτης Φιλοσοφίας ό Λόγος άκτινοβολεΐ κι άπό τής καλλονής 
τό γοητευμό ελεύθερος.»

Ή εισαγωγή πού άκολουθεϊ, (σ. III—XCIV)—έχει τοΰτο τό ξεχωρι
στό : δέν εΐναι εκλαϊκευμένο άναμάσημα τοΰ περιεχομένου τοΰ κειμένου, 
ούτε συζήτηση γύρω άπό διορθωτικά, ή φιλολογικοϊστορικά προβλήμα
τα. Ό κ. Γεωργούλης θέλει—καί δίκαια τό θέλει—άπό τήν πρώτη ώς τήν 
τελευταία γραμμή τό έργο του νά μείνη στήν καθαρή περιοχή τόϋ φιλο
σοφικού στοχασμού. Θέλει έκεϊνος πού θά τόν διαβάση, νά νοιώση άπό 
τήνπρώτη στιγμή τό πνευματικό μεγαλείο τής περιοχής στήν οποία μπαίνει.

Τό μεγαλείο καί τις δυσκολίες της, τραγικές δυσκολίες μέ τις όποιες 
άπό τήν πρώτη στιγμή καλείται νά μετρηθή. Δέν προσπαθεί νά συγκινήση 
μέ άκαιρους λυρισμούς, ούτε νά τονίση άνούσια εγκώμια στόν’Αριστοτέ
λη. Δέν προπαγανδίζει, δέν κάνει τόν παιδαγωγό. Στή μελέτη τοΰ βιβλίου 
του θά προχωρήσουν μόνο δσοι, δχι άπό περιέργεια, άλλά άπό βαθύτε
ρη εσωτερική άνάγκη οΐστρηλατοΰνται πρός τή φιλοσοφική θεώρηση. Μό
νο αύτοί θά άναλάβουν τό μόχθο. «”Εργα»—λέγει στόν έπίλογο τής είσα. 
γωγής, σελ. XCIV—ώσάν τήν πρώτη φιλοσοφία τοΰ Άριστοτέλους.......
...... εΐναι μόνο έπαναλήψιμα έπειτα άπό ζωντανή έμψύχωση ολόκλη
ρης τής νοητικής συνύφανσης καί δέν ήμπορεί ποτέ νά δοθοΰν μέ έκθε- 
ματική παράσταση. Ερμηνεία δέν θά είπή κατάβαση στήν άφιλοσόφητη 
περιοχή, άλλά βοήθεια γιά άνάβαση, παραμυθία καί παρότρυνση ψυχής 
πρός έγρήγορση.» Αύτό άκριβώς έπιδιώκει καί μέ τήν εισαγωγή : νά προ- 
ετοιμάση τό μελετητή γιά τή «ζωντανή έμψύχωση ολόκληρης τής νοητι
κής συνύφανσης» τοΰ έργου τοΰ Άριστοτέλους. Άλλά πώς; "Ενας φιλο
σοφικός περίπατος στά ούσιαστικώτερα σημεία τής όντολογικής φιλοσο
φίας τών νέων χρόνων, άπό τόν Descartes, τό Leibniz, τό Wolf τόν Kant, 
τόν ’Έγελο ώς τό σύγχρονό μας Heidegger, τοΰ δίνει τήν εύκαιρία νά 
δείξη τις ούσιώδεις διαφορές πού χωρίζουν τή φιλοσοφία τών νέων χρό. 
νων άπό τήν Ελληνική, στή θεώρηση τοΰ δντος. ’Έτσι ό μελετητής σιγά- 
σιγά άπολυτρώνεται άπό τόν πνευματικό έαυτό του, συνηθίζει νά ξεχω- 
ρίζη μέσα του τό νεώτερο, νά τό βλέπη ποιό εΐναι, νά τό συνειδητοποιή 
καί προετοιμάζεται νά :συλλάβη έκείνο πού θά τοΰ προσφέρη ό Αριστο
τέλης, πού τό βλέπει κιόλας νά διαγράφεται στήν εισαγωγή. Δέν πέριο- 
ρίζεται δμως μόνο σαυτό ή εισαγωγή. Δίνει καί τά σημεία έπαφής τών 
δύο φιλοσοφικών κόσμων καί προσπαθεί άδιάκοπα νά ξυπνήση τό σεβα
σμό πρός τό φιλοσοφικό στοχασμό, καί νά δείξη τή θεμελιακή έπικαιρό- 
τητα τών όντολογικών προβλημάτων.

Δέν εΐναι βέβαια δυνατό νά συζητήσωμε έδώ μέ λεπτομέρειες τις 
γνώμες πού υποστηρίζει. Τονίζομε μόνο άνεπιφύλακτα δτι ή εισαγωγή εΐ
ναι μεστή στοχασμού. Σύνθεση μέ αύστηρή έσωτερική ενότητα, άκριβο- 
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Χογημένη και καλοζυγισμένη. Κι άκόμα κάτι πολύ σπουδαίο. '0 κ. Γεωρ- 
γούλης κατορθώνει \ά διατηρή δλη τήν έλευθερία τοΰ στοχασμού του 
Απέναντι τών φιλοσόφων πού έξετάζει. Δέν ύποδουλώνεται στή σκέψη 
τους. Ένώ δουλεύει τό έργο τους μέ τρόπο πού δείχνει πώς ή μελέτη 
του τόν άπασχόλησεν άπό πολύ κοντά, τούς βλέπει άπό άπόσταση άν- 
τικειμενικά. Βλέπεις άμέσως δτι έχεις νά κάμης μέ άνθρωπο πού δέν εΐ
ναι άπλώς άντίλαλος τών σκέψεων τών άλλων, άλλά στέκεται γερά στά 
δικά του πόδια, μέ δικό του κόσμο σκέψεων, χωρίς δμως αύτός νά τόν 
έμποδίζη νά βλέπη δπως πρέπει τούς άλλους. Πόσο πολύτιμο εΐναι αυτό 
στή φιλοσοφία τούλάχιστο, δέν εΐναι άνάγκη νά τό τονίσωμε. Δέν μπο
ρείς νά ζήσης τό στοχασμό τών άλλων, άν ό ίδιος δέν έχεις δικούς σου 
ζωντανούς στοχασμούς,

Μετά τήν εισαγωγή άκολουθοϋν ή έρμηνεία τοΰ κειμένου, πολύτι
μοι «πίνακες δρων ή λέξεων» καί δυό σύντομα άρθρα γιά τό άριθμολο- 
γικό πρόβλημα καί τό πρόβλημα τών αιτίων.

Μέ δλα αύτά θά μάς δοθή ίσως άλλοτε εύκαιρία νά άσχοληθοΰ- 
με. Γιά τήν ώρα χαιρετίζομε τήν έργασία τού κ. Γεωργούλη σάν ένα 
πραγματικό άθλο. ’Άριστο δπλο έργασίας καί μαζί καί άγώνισμα γιά 
δσους θέλουν νά μπουν βαθύτερα στό νόημα τών όντολογικών προβλη. 
μάτων καί είδικώτεοα γιά τούς σπουδαστάς τών φιλοσοφικών μας σχο
λών πού θά βροΰν στό έργο αύτό μιά πλούσια πηγή γιά νά τονώσουν 
καί νά όργανώσουν τή σκέψη των.

’Όχι πιά τά προχειρόλογα καί γεμάτα θράσος μεταφράσματα φι
λοσοφημάτων τόσων χωρίς άξια δημοσιογράφων μάλλον τής φιλοσοφίας 
παρά φιλοσόφων, πού στομάχιασαν τούς νεοέλληνας στά τελευταία 40 
χρόνια. Καιρός νά καταπιαστοΰμε μέ τά έργα τών μεγάλων, τίς άγνές 
πηγές καί πρώτες, καί νά μετρηθούμε μαζί τους. Καί γιά τό ξεκίνημα αύ
τό πολύτιμος βοηθός τό έργο τοΰ κ. Γεωργούλη, ύπόδειγμα, πού κοντά 
στ’ άλλα, δείχνει καί ποιό δρόμο θά ’πρεπε νά άκολουθήσουν καί οί έκ- 
δόσεις τής Ακαδημίας άν, δπως ταίριαζε, ύψωνόταν αύτή σέ πραγματι
κή πηγή δημιουργίας. "Αμποτε ή προσπάθεια τής Θεσσαλονίκης νά τή 
συγκινήση I

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

ΑΧ. ΚΑΛΕΥΡΑ «‘Η 'Ελλάς καί αί ίδέαι» Θεσ)νίκη.

Ζηλεύουμε τά έπιγραμματικά εμβλήματα πού συναντούμε σέ ξένα 
δοκίμια. ‘Η προσπάθεια νά πνευματοποιήσουν τήν κριτικήν έρευνα τών 
πολιτικών συνθηκών τής χώρας τους, μαρτυρεί μιάν άρτίωση φιλοσοφι
κής καί θεωρητικής προπαίδειας, χάρη στήν όποια καί ή έρευνα άνάγε- 
ται μέ άνεση στή σφαίρα τής συνειδητής Αντικειμενικότητας. 'Ημείς γιά 
νά περάσουμε στήν περιοχή τοΰ θάρρους τής γνώμης καί τής έλευθερίας 
τοΰ σκεπτομένου Ανθρώπου, είμαστε ύποχρεωμένοι, σέ Ανάλογη περίπτω
ση, νά παρουσιάσουμε τά διαπιστευτήρια τής προέλευσής μας, νά θέσου-

140 

με κάτω άπό τόν πιό αύστηρό έλεγχο τίς προθέσεις μας καί τήν κομμα
τική ποιότητα τών φρονημάτων μας. Τόσο βαθύ είναι τό χάσμα τής δυσ
πιστίας, τόσο στενόκαρδη ή έννοια τής έλευθερίας. Καί Αναγκασμένοι νά 
δώσουμε μιά τοποθέτηση στά πράγματα—άθικτα καί παρθένα άκόμα στή 
μακάρια κατάστασή τους—άδυνατοΰμε νά ύψωθοΰμε ψηλότερα άπό αύ
τά. Μέ βιβλία κριτικού πολιτικού καί κοινωνικού περιεχομένου, στά όποια 
γίνεται φανερή ή προσπάθεια νά ύψωθεϊ ό τόνος τής Ανώτερης καί Αντι
κειμενικής έρευνας, συμβαίνει πάλι αύτό τό εκπληκτικό δσο καί Αποκαρ
διωτικό φαινόμενο στόν τόπο μας : "Οτι γοητεύουν οί ύποθήκες, καί συγ- 
κινοΰν καί κατατοπίζουν οί διαγνώσεις τών παθολογικών συμπτωμάτων 
πού παρουσιάζει ό πολιτικός, ό ψυχικός, ό έθνικός μας όργανισμός. Μά 
οί εύεργητικοί αύτοί έρεθισμοί εΐναι έφήμεροι καί παροδικοί. Ό ψυχικός 
μας οργανισμός εΐναι έξασθενημένος, δέν έχει τή δύναμη ν’ άντιδράσει. 
Κ’ έξανεμίζονται σά νά μήν έγιναν οί διαγνώσεις, λησμονοΰνται σά νά 
μή διατυπώθηκαν οί πιό άναγλυφικές, οί πιό παραστατικές ύποθήκες, θρυμ
ματίζονται μέ τά πάθη, μέ τά μίση, μέ τούς φανατισμούς, καί ιδανικά, καί 
δνειρα κ’ εύγενικές προθέσεις καί προσπάθειες γιά εύρύτερους προσανα
τολισμούς.

Αύτή τήν τύχη φοβούμαι πώς θά έχει καί τό βιβλίο τοΰ κ. Άχ. Κα- 
λεύρα πού κυκλοφόρησε στίς παραμονές τού κινήματος τής 1ης Μαρτίου. 
"Αν έξαιρέσουμε τά κεφάλαια πού άναφέρονται στό πρόσωπο τού πρώην 
άρχηγοϋ τών Φιλελευθέρων — γιά τού όποιου τήν πολιτεία περιττεύει 
έδώ κάθε γνώμη καί σχόλιο — οί περισσότερες σελίδες τοΰ βιβλίου αύτοϋ 
έχουν ένα ένδιαφέρον ζωηρότατο κι άποκτοϋν μιάν άξια άληθινά 
προφητική. Ό κ. Άχ. Καλεύρας πολιτικός μέ θάρρος, καί σκεπτό- 
μενος άνθρωπος πού διαπνέεται άπό πόθους κ’ ιδανικά άνώτερα, δέ 
μπορούσε νά παραλείψει ένα καθήκον καί μιάν ύποχρέωση νά ύψώσει τή 
φωνή του σέ μιά κρίσιμη στιγμή σάν τή σημερινή. Οί προηγούμενες έρ- 
γασίες του πού χρονολογούνται άπό τό 1904, καί ή περιοδική άρθρογρα- 
φία του στόν τύπο, μαρτυρούν τήν παρουσία του στήν πρώτη γραμμή, 
κάθε φορά πού άπασχόλησαν τόν τόπο μεγάλα καί ζωτικά ζητήματα.

Οί παρατηρήσεις του πάνω σέ δυό κεφαλαιώδη σημεία τής πολι- 
τικοπνευματικής καί διοικητικής στρατιωτικής μας πραγματικότητας, έχουν 
μιάν όξύτητα καί μιάν έμβάθυνση μοναδική. Οί διαπιστώσεις του έχουν 
αύτή τή χαρακτηριστική ύπόσταση, δτι καθώς πνευματοποιημένες θέτον- 
ται κάτω άπό τό καθοδηγητικό φώς ξένων διανοιών, άποκτοϋν μιάν όν- 
τότητα δική τους. Δέν άποτελεϊ βέβαια άποκάλυψη ή διαπίστωση πώς ε
κείνο Ακριβώς πού Απουσιάζει άπό τά κόμματά μας εΐναι οί ιδεολογικές 
κατευθύνσεις, κι δτι ή Ελλάδα δέν έφτασε άκόμα σέ μιάν ώρίμανση πο
λιτική καί πνευματική, γιά νά μπορεί νά έχει ιδέες. Ενδιαφέρουν δμως 
οί συμπερασματικές κρίσεις, στίς όποιες οδηγούν οί διαπιστώσεις. Ό κ. 
Καλεύρας φρονεί δτι «ή διανοητική καί ψυχική κατάπτωσις τής 'Ελλά
δος όφείλεται πρωτίστως εις τήν χαρακτηριστικήν στάσιν τών πνευματι
κών τοΰ έθνους καθοδηγητών, τοΰ νά μή θέλουν νά έχουν, πλήν έλαχί- 
στων εξαιρέσεων, έντόνως έκπεφρασμένην γνώμην έπί τών κοινών». Εΐναι 
άλήθεια πώς τώρα τελευταία άπό κάθε κατεύθυνση Ακούεται αύτή ή έκ-
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κληση πρός τούς πνευματικούς ανθρώπους. Δέ θά λάβω έδώ ύπό τήν 
προστασία μου τούς καθηγητάς του Πανεπιστημίου και τά λοιπά έκπαι- 
δευτήρια καί τούς ’Οργανισμούς, στούς όποιους στρέφει τήν κατηγορία 
του ό κ. Καλεύρας γιά τή δειλία καί τήν άδράνειά τους, νά διαφωτίζουν, 
άπό μιάν άνώτερη πάντα σκοπιά, τή νέα γενεά. ’Έχω μόνο τή γνώμη 
πώς ή αιτία του κακού είναι πολύ βαθύτερη. Μιά άπό τίς πολλές, τίς ά
πειρες αιτίες, στις οποίες όφείλεται τό σημερινό μας κατάντημα, είναι 
ή έλλειψη πλατύτερης μόρφωσης. Καί ήμεϊς πιστεύουμε πώς άν πρόκει. 
ται νά δούμε καλό σ’ αύτό τόν τόπο, αύτό δέν πρέπει νά τό περιμένουμε 
ούτε άπό διάφορα έντυπωσιακά συνθήματα πού ρίχνονται κατά καιρούς 
πότε άπό τή μιά πολιτική μερίδα, καί πότε άπό τήν άλλη, ούτε βέβαια 
άπό πιό τίμιες μόνο προθέσεις πού έχουν ώρισμένοι άνθρωποι. Μά άπό 
τήν έκταση πού θά λάβει ή μόρφωση.

Γ. Δ.

Ν. 1ΩΜΑΔΑΚΗ Εκδόσεις καί χειρόγραφα Διονυσίου Σολωμοΰ.

Ολες οι εκδόσεις τών έργων του Σολωμοΰ, πού έγιναν ώς σήμερα, 
άτελεϊς δπως εΐναι, δείχνουν φανερά τήν άνάγκη μιας έκδόσεως τελειω
τικής, ή οποία νά περιλαμβάνη δλα τά ώς τώρα έκδοθέντα ποιήματα ή 
άποσπάσματα, άλλά καί τίς παραλλαγές καί τίς διορθώσεις τους, τήν άλ- 
ληλογραφία άκόμη του ποιητή.

Βοήθημα λαμπρό γιά μιά τέτοια εργασία άποτελεϊ τό βιβλίο, πού 
έξέδωκε ό κ. Τωμαδάκης μέ τόν παραπάνω τίτλο. Μ. Η.

ΣΧΟΛΙΑ
*** 2τήν «’Ηχώ τής Ελλάδος» δημοσιεύτηκαν τελευταία μερικές κρίσεις 

ξένων καθηγητών γιά τό βιβλίο τής κ. Τατιάνας Σταύρου^«’Εκείνοι πού έμει
ναν» πού ως γνωστό έπαινέθηκε άπ τήν ’Ακαδημία. ΟΙ κρίσεις αύτές μπορεί 
νά κάνουν έντύπωσΐ] μονάχα σέ κείνους πού δέν γνωρίζουν τούς ανθρώπους 
που τις έγραψαν. "Ολοι ξαίρουμε δτι οί Ευρωπαίοι αύτοί καθηγηταί είναι 
ολωσδιόλου άγνωστοι στή λογοτεχνική κριτική τοΰ τόπου τους κ’ έτσι τά ελ
ληνικά βιβλία δέν έχουν νά ωφεληθούν ή νά ζημιώσουν στήν Εύριόπη άπ τίς 
κρίσεις τους. Οί παρατηρήσεις αύτές μάς δίνουν άφορμή νά έπανσλάβουμε 
πόσο τά νέα ελληνικά γράμματα θά ήταν καλύτερα γνωστά καί θά προσέχον
ταν περισσότερο στήν Ευρώπη άν υπήρχαν έκεί μερικοί άπ τούς γνωστούς 
κριτικούς πού νά ξαίρουν τή γλώσσα μμς καί νά άσχολοΰνται μέ τά βιβλία μας 
και τήν πνευματική μας κίνηση καί νά μήν περιμένουμε άπό μερικούς σοφούς 
και άξιους καθε^τιμής επιστήμονας πού είναι δμως μονάχα επιστήμονες νά γνω
ρίσουν στούς Ευρωπαίους τη λογοτεχνία μας καί νά μεταφράσουν τά έργα μας.

* * Η Ακαδημία Αθηνών εδώκε το βραβείο τοΰ πεζοΰ λόγου σ’ έναν τό
μο διηγημάτων ήθογραφικών. Κ’ ενώ ή ’Ακαδημία μέ τό βραβείο έξέφε- 
ρε τήν κρίση της γιά τό καλύτερο πεζογράφημα τής χρονιάς, ή επίσημη κρι
τική εξακολουθεί επίμονα νά άγνοεϊ τό βραβευμένο έργο. Φαίνεται δτι ή ’Ακα
δημία αύτή τή φορά ριζικά διαφωνεί μέ τήν κριτική.

*** Ένας καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επέστρεψε το περιο
δικό μας. Αύτό φανταζόμαστε θά έγινε γιατί ό κ. καθηγητής άγνοεϊ τήν έλ- 
ληνική γλώσσα. "Ενα βιβλίο του, τό όποιο φυλλομετρήσαμε, μάς τρόμαξε*  ούτε 
λίγο ούτε πολύ είναι ένας «παράδεισος άγριων θηρίων πλήρης». Δέν είναι υπερ
βολή, δτι εκεί μέσα ή έλληνική γλώσσα έπαλάβωσε, ή σωστότερα, άπεθηριώ- 
θη. Άλλ’ άς μήν είμαστε άδικοι. Στήν ηλικία τοΰ κ. καθηγητοΰ κανείς δχι μό
νο γλώσσα δέ μπορεί πειά νά μάθει, μά και άλλα ακόμη πράγματα στοιχειω
δέστερα καί άπλούστερα. Verstehen Sie ?

*** ’Ιδού μιά άπόφανση τοΰ μονομελούς λογοτεχνικού δικαστηρίου τοΰ κ· 
Φ. Γιοφύλλη γιά τή σύγχρονη λογοτεχνία μας (στά «Θεσσαλικά Γράμματα» 
τεΰχ. 4, 1935) : «’Έτσι, ούτε οί σοσιαλιστές μας άκολουθοΰν τή σωστή υπόδει
ξη τής Μόσχας (!) ούτε οί άλλοι δίνουν κάτι άξιόλογο καί γενναίο» (! !)

Ό κ. Κ. Ούράνης τοιμάζει ένα βιβλίο, τίς «’Αναμνήσεις τής φανταστι
κής μου ζωής». ’Αναμένουμε μέ άληθινή δίψα νά διαβάσουμε co βιβλίο αυτό, 
έπειτα άπό τό «Sol y sombra». Διότι ό κ. Ούράνης είναι ένας άριστοτέχνης 
τής μουσικής πεζογραφίας κ*  ένας άνθρωπος προικισμένος μέ σπάνια γιά τόν 
τόπο μας διανοητική εύαισθησία.

*** Εύχαριστοΰμε θερμά τά «Νέα Γράμματα» για τα τόσα επαινετικά λό
για πού έγραψαν γιά τό περιοδικό μας. Μέ τήν ευκαιρία αυτή θέλουμε νά επα
ναλάβουμε κ’ έδώ πόσο κ’ έμεϊς εκτιμούμε βαθιά τή σοβαρότητα τής προσ
πάθειας τών εκδοτών του, πού έκαναν άσφαλώς τά «Νεα Γραμματα» το καλύ
τερο λογοτεχνικό περιοδικό τοΰ τόπου μας.

ΧΡΟΝΙΚΑ
*** Πέθανε τελευταία ό ’Αλέξανδρος Πάλλης ό μεγάλος αγωνιστής τοΰ δη

μοτικισμού δ ποιητής καί μεταφραστής τής Ίλιάδος καί τής 'Αγίας Γραφής. 
'Ο θάνατός του άπασχόλησε σχεδόν δλον τόν καθημερινό καί περιοδικό Τύ
πο. Στή ζωή του ό Πάλλης στάθηκε πάντα στήν πρώτη γραμμή τοΰ γλωσ
σικού άγώνα έκλεκτός πνευματικός άνθρωπος πού τ’ όνομα του η δράση του 
καί τό έργο του θά πάρουν μιά ξεχωριστή θέση στή νεώτερη πνευματική μας 
ιστορία.

#**  Τόν περασμένο Μάρτη συμπληρώθηκε εϊκοσιπενταετία άπό τοΰ θανά
του τοΰ ποιητή Jean Moreas. Τό έργο τοΰ Moreas ( Ιω. Παπαδιαμαντο- 
πούλου) άνήκει κυρίως στή γαλλική λογοτεχνία, τήν οποία τιμά. Ο ποιητής 
υπήρξε πνεύμα άνήσυχο και άνικανοποι?]το. Τόν βλέπουμε από τή decadence 
νά μεταπηδά στό συμβολισμό, νά γίνεται ένας από τούς αρχηγούς τής σχολής 
αύτής. "Επειτα κάνει μιά επιστροφή πρός τόν κλασσικισμό, τόν όποιο άνανε- 
ιύνει μέ τά άρτιώτερα άπό τά έργα του, τίς «Στροφές» καί τήν « Ιφιγένεια».

*** Ό εκδοτικός οίκος «Κασταλία» κυκλοφόρησε σέ ώραία έκδοση αύτό τό 
μήνα δυο έκλεκτά βιβλία τόν «’Απόγονο», μυθιστόρημα τοΰ κ. Θάνου Πετσάλη 
καί τήν καινούρια ποιητική συλλογή τοΰ κ. Γ. Σεφέρη «Μυθιστόρημα».

Ή ’Ακαδημία ’Αθηνών επαίνεσε στό βιβλίο τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Άντ. Σιγαλα «'Ιστορία τής Ελληνικής γραφής» 
καί τά «Κάστρα καί Πολιτείες τοΰ Μόριά» τής κ. ’Αθήνας Ν. Ταρσούλη.
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Τή στιγμή τής έκτυπώσεως τοΰ τεύχους αύτοΰ πληροφορούμενα τό θά
νατο τής ποιήτριας ΆνΦούλας Σταθοπούλου— Βαφοπούλου. Οί Μακ. 'Ημέρες, 
πού τήν είχαν συνεργάτιδα, ΐίά γράψουν έκτενώς γιά τό έργο της. Σήμερα εύ
χονται παρηγοριά—τήν ανθρώπινη παρηγοριά—στόν πατέρα της, καθ·ώς καί 
στό συζυγο ποιητή Γεώργιο Βαφόπουλο.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Νέα Γράμματα»—«Ελληνικά Φύλλα»—«θεσσαλικά Γράμματα»— 

«Κυπριακά Γράμματα»—«Φλόγα»—«Έθνική Νεολαία»—«*Η  Νέα Εποχή»— 
«Ό Φίλος τών Ζώων».
ΕΛΑΒΑΜΕ «Ηπειρωτικόν Μέλλον» (εβδομαδιαία εφημερίδα)—«Επτάνη
σος» (εβδομαδιαία έφημερίδα) Κέρκυρα.

«% «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» Περιοδική έκδοση στίχου καί κριτικής. 'Ηράκλειο— 
Κρήτης.

Εκδότης καί συνεργάτης του μοναδικός ό έκλεκτός έργάτης τών 
γραμμάτων Λευτέρης ’Αλεξίου. Κ’ άκόμα κάτι : τό «Κάστρο» δέν πουλιέ
ται, άλλά μοιράζεται σέ στενό κύκλο άναγνωστών. Κι εΐναι κρίμα γιατί 
κι οί δυό άριθμοί πού ’χουν έκδοθή έχουν έκλεκτό περιεχόμενο. Πρώτα- 
πρώτα μετάφραση τής Κόλασης τοΰ Δάντη, μιά μετάφραση πού διατηρεί 
δλο τό λυρικό οίστρο σέ ζηλευτή λιτότητα μορφής, καί που θά ’ταν εύτύ- 
χημα νά μάς τήν έδινε όλόκληρη ό συγγραφεύς... Κι άκολουθοΰν ποιή
ματα τοΰ Κόντογλου, τοΰ Giovanni Pascoli, τοΰ Fr. Villon, καλά διαλε- 
μένα καί καλά δουλεμένα. Κάθε φύλλο κλείνει μέ πρωτότυπα ποιήματα, 
«λυρικά», πού άποτελοϋν αξία συνέχεια τών μεταφράσεων. Διαβάζοντας 
τό «Κάστρο» νοιώθεις, δτι τό καθετί εΐναι βαλμένο στή θέση του μέ έξαι- 
ρετική φροντίδα καί γούστο. Μιά ζηλευτή έκλεκτικότητα τό διέπει-πολύτι
μο προσόν γιά τήν έποχή μας πού τήν πιέζει ή «άποιος ποσότης». Β. Τ.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΊΑ
θ. ΠΕΤΣΑΛΗ Ό ’Απόγονος (μυθιστόρημα). Λ. ΑΚΡΙΤΑ Νέος μέ 

καλάς συστάσεις (μυθιστόρημα). Α. ΠΕΡΝΑΡΗ Τραγούδια τής θάλασ
σας (Μέ πρόλογο τοΰ κ. Τ. ’Άγρα). Ποιήματα. Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ Τό συ
ναξάρι τών άμαρτωλών (διηγήματα). ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΥΚΗ «Στεναγμοί καί 
πόθοι» (ποιήματα) Κύπρος. Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗ ’Εκδόσεις καί χειρόγραφα 
τοΰ Διονυσίου ΣολωμοΟ (Έκδ. «ΝεοελληνικοΟ ’Αρχείου Κρήτης»), Κ. ΓΕ
ΩΡΓΟ ΥΛΗ Άριστοτέλους, Πρώτη φιλοσοφία (Τά μετά τά φυσικά). Εισα
γωγή — Ερμηνεία, σημειώσεις. ΣΤ. ΚΟΣΜΑ Άντρέας Δημακούδης.

Πωλοΰνται είς δλα τά βιβλιοπωλεία.
Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ «‘Η πεζογραφία τών νέων».
ΣΤ. ΞΕΦΛΟΥΔΑ «Ευα» (μυθιστόρημα)
Γ. ΔΕΛΙΟΥ «Οί άνθρωποι πού νοσταλγοΰν» (νουβέλλα) 
ΑΛΚ. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ «Κεφάλια στή σειρά» (διηγήματα) 
Γ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ «Έσθήρ» (δράμα) 
ΑΡΚΑΔ1Ο «Κρίσις» (νουβέλλα).

Τύπ. Νικολαΐδη-Τσιμισκή 9, θεσ)νίκη.


