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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
’Έτος Γ' - Τεύχος 4 Μάϊος 1935

ΣΧΕΔΙΑ

ΜΟΙΡΑ

Στό αριστερό μου χέρι, στήν παλάμη έδώ, τό ριζικό μου 
έχεις γραμμένο, Μοίρα. "Ο,τι εΐναι νά περάσω, νά κάμω καί 
νά πάθω, οΐ μυστικοί γιά μένα ορισμοί σου νά τους: γραμμές, 
αύλάκια, άστέρια καί σταυροί. Τή γλώσσα αύτή κανένας δέν 
τήν ξέρει, τήν άξεδιάλυτη κι άλλόκοτη γραφή σου νά διαβάση 
δέ μπορεί. Κ’ έτσι, στή μαντική άν δέ θέλω νά πιστέψω, ποιος 
θά μου πή άν ό σταυρός αύτός πού κλείνει τούτη τή γραμμή, 
ή έπιτυχία εΐναι τάχα γιά ό θάνατος! Ό θάνατος, βέβαια, εΐ
ναι γραμμένος Μοίρα, κάπου έδώ, τό ξέρω αύτό καί δέ μέ 
νοιάζει. Δέ μέ φοβίζει άκόμα, κόπο βαρύ κ’ ιδρώτα γιά δλες 
μου τίς μέρες άν έχης όρισμένα στό κορμί μου. "Ενα μονάχα 
θάθελα νά ξέρω: θά φτάσω κάπου - δπου ποθώ, τήν εύτυχία 
θά νοιώσω-δπως τή θέλω; Τάχεις γραμμένα τάχα σέ καμμιά 
μεριά, στό χέρι αύτό—τό χέρι τό δικό μου, Μοίρα;

Άν τδξερα πώς δέν τδχεις γραμμένο νά φτάσω πουθενά, 
ποτές, πόση προσπάθεια κι άλλα πόσα θάχα νά γλυτώσω! Γιά 
τήν ’Ιδέα καί τή Δόξα καί τόν ’Έρωτα, γιά τά πλούτη, τίς τι
μές καί τή διάκριση,.άγώνες σκληρούς δέ θάκανα, αίμα δέ θά- 
χυνα, πάθος δέ θάχα. Τό μυαλό καί τά χέρια άδικα δέ θά βα
σάνιζα έτσι, καί τήν ψυχή μου ώς καί στό μίσος καί στή ζή
λεια καί στό φθόνο δέ θά όδηγοΰσα. "Ηρωαςνά γίνω, καί στήν 
προδοσία δέ θάφτανα. ’Ανησυχία, λαχτάρα, άγωνία κι άγρύ- 
πνια, δόντια πού σφίγγονται καί μάτια πού άστράφτουν, χέ
ρια πού άπλώνονται καί χείλια πού τρέμουν, δλα δσα τόν άν
θρωπο τυραννοϋν, δέ θά τάξερα, Μοίρα, δέ θά ύπόφερνα, Μοίρα!



"Ως τά τώρα, δσα πέρασα, δλα ήταν δύσκολα, Μοίρα. Λά
θη πάντα, άποτοχίες, κάθε λίγο κ’ έμπόδια καί τής ήττας ή 
πίκρα κ’ ή πίκρα άπ τό γέλασμα. Άνθρώπους καί Τύχη, δλα, 
πάντα ένάντια τά βρήκα. Νά πασχίζω, νά παλεύω, τόσο άγώ- 
να, τόσο κόπο νά κάνω καί νά χάνω τό παιχνίδι τήν κάθε φο
ρά. Νίκη, Μοίρα, δέ γνώρισα, καί χαρά, οΰτ’ αύτή 1 Τή χαρά 
τή μεγάλη γυρεύοντας, τις μικρές, δσες μοΰτυχαν, δέν τις πρό
σεξα, δέν τις χάρηκα Μοίρα. Νά πώς πήγα ώς τά σήμερα, νά 
τί έχω κάνει ώς τά τώρα ! ’Έτσι τάγραψες, Μοίρα, ώς φαίνε
ται. Στήν άρχή μουγραψες δλο καί δύσκολα. Στήν άρχή τάχα 
μόνο; Καί πιό πέρα, πιό κάτω, τί νάχης τάχα γραμμένο ώς 
τό τέλος μου; Καί τό τέλος μου πότε καί ποιό;

Γραμμές, αυλάκια, άστέρια καί σταυροί, μέσα σέ σας τό 
ριζικό μου εΐναι κρυμμένο. ’Ανώφελο νά θέλω νά τό μάθω. Κι 
δχι μονάχα άνώφελο..Πόνος πολύς καί λιγοστή χαρά — γιά τούς 
άνθρώπους άκόμα αύτό εΐν’ τό ριζικό. Τόση χαρά δση γιά νά 
ύπομένουνε μέ τήν έλπίδα της τόν πόνο. Εΐναι πολλή προσπά
θεια άκόμα στήν ’Ανθρώπινη γενιά γραμμένη, σέ κόπο χρεω
μένη ποιος τό ξέρει ώς πότε... Τά χρέη αύτά ό καθένας μας 
πληρώνει. Μονάχα πού δέ γράφεις, Μοίρα, σ’ δλους τό ίδιο τό 
ποσό, άπό βιασύνη τόσα χέρια νά προλάβης. "Ομοια καί τή 
Χαρά δπως τυχαίνει τή μοιράζεις, εΐναι καί χέρια πού δέν έ
γραψες καθόλου. Στό μοίρασμα άδικη, σοφή δείχνεσαι, Μοίρα, 
μέ τή μυστική γραφή σου. Κανένας νά μήν ξέρη πόσο κόπο έ
χει νά δώση καί πάντα νά περιμένη τή Χαρά...

’Όχι, εΐναι πιό καλά πού δέ μπορώ νά μάθω ποιό εΐναι 
τό ριζικό μου. "Ο,τι έχεις μιά φορά γραμμένο, δέ γίνεται νά 
τό ξεγράψης, Μοίρα, ούτε κ’ έσύ. Δέ θέλω τότες νά τό ξέρω. 
’Ίσως πέρ’ άπό δώ νάρχίζουν τά πιό δύσκολα, καί τό σημάδι 
τής χαράς νά λείπη άπό τό χέρι μου. Μιά καί τό πεπρωμένο 
του κανένας ν’ άποφύγη δέ μπορεί, ή γνώση μοναχά τά γόνα
τά του θά λυγίση καί τή γλώσσα του βά λύση σέ άναθέματα. 
Κ’ έγώ ώς τό τέλος θέλω νά παλεύω κ’ έκεΐ πού έχεις όρί- 
σει, Μοίρα, γιά νά πέσω, θέλωνά φτάσω μέ σταθερή περπατη
σιά, σφιχτά τά χείλια κΓ όρθιο τό κεφάλι 1
146 ΑΡΚΑΔΙΟ

ΣΚΙΤΣΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Σάν ένας πλούσιος χείμαρος, ή ζωή ρίχνεται άπό τις θέρ
μες τοΰ Διοκλητιανοΰ στή via 'Nazionale, άπλώνεται πλατιά 
καί βοερά στούς πρόποδες τοΰ Καπιτολίου, κυκλώνει παιχνι
διάρικα τό αύστηρό καί εύγενικό Παλάτι τής Βενετίας. Τό νε
ρό σκιρτά γελαστά άπό δλες τής μεριές, μουσκέβοντας άκα- 
τάπαυστα τρίτωνες καί νεράιδες. Οί πέτρινες καί ύγρές πα
ρέες τους εΐναι τόσο άνακατωμένες μέ τήν κίνηση, τά φώτα 
καί τό θόρυβο τής αιωνόβιας πολιτείας, πού θαρρείς καί λα
βαίνουν μέρος σ’ δλες τις συζητήσεις. "Ενας λαός πού λατρεύ
ει τό θέατρο προσφέρεται συνεχώς σά θέαμα στόν έαυτό του. 
Οί στρατιωτικές μουσικές άνεβοκατεβαίνουν τις λεωφόρες, άνα- 
στατώνουν τις ταράτσες τών καφενείων. Τό μάτι χορταίνει 
στολές. Οί πρασινόμαυρες παρελάσεις τής φασιστικής πολιτο
φυλακής σκίζουν τό φλύαρο πλήθος, διασταυρώνονται σέ κά
θε γωνιά μέ τούς ποικιλόχρωμους καί γυαλιστερούς ομίλους 
τών άξιωματικών τοΰ τακτικού στρατού, μέ τις ναπολεόντειες 
περιπολίες τών καραμπινιέρηδων, μέ τούς φτερωτούς βερσα- 
λιέρους, μέ τά κόκκινα πουκάμισα τών γαριβαλδινών, μέ τις 
σιωπηλές σειρές τών νέων καλογέρων. 'Ωραίες καί έπιβλητι- 
κές γυναίκες άργοδιαβαίνουν, περήφανα καί άδιάφορα, μές 
στή χαρμόσυνη λιακάδα. Τό κοινό σταματά τόν περίπατό του 
καί τις χαζεύει. Λεπτοί καί χρυσοποίκιλτοι συνταγματάρχηδες, 
τυλιγμένοι σέ άπέραντες πρασινωπές πελερίνες, πού τις ση
κώνουνε γουστόζικα μέ τό σπαθί άπό τό ένα πλάϊ δπως τήν 
έποχή τοΰ d’ Artagnan, σκύβουνε βαθιά, φιλούνε χέρι μέ κατά
νυξη. Πολλές άγκαλιές εΐναι φορτωμένες λουλούδια. Πολύς 
έρωτας κυκλοφορεί μές στήν άτμόσφαιρα, συναισθηματικός, 
σοβαροφανής, μέ μεγάλες χειρονομίες τενόρου. Μά δλα τά 
ζευγάρια εΐναι ή μοιάζουν νόμιμα. Καμμιά έξώνομη πρόταση 
δέν τολμά νά έκδηλωθεϊ στούς δρόμους, καμμιά κυρία δέν που- 
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λα φανερά τίς χάρες της. Ή μεγάλη αύτή πολιτεία έννοεΐ νά 
κρατά δλα τά προσχήματα στόν ίσκιο τριών ή τεσσάρων πο
λιτισμών. Τό ποτάμι κυλά μαλακά, άνάμεσα σέ άρχαϊες συ
νοικίες καί δροσερά περιβόλια, σάν ένα τραγούδι τού παλιού 
καλού καιρού, πού λέει γιά κομψά άλλοτινά καρναβάλια, γιά 
τρομερά γιουρούσια καί σφαγές, γιά θηρία πού έτρωγαν άν- 
θρώπους, γιά μεγάλους καί περιβόητους στρατηγούς καί αύτο- 
κράτορες, γιά γλυκύτατες πριγκίπισσες πεθαμένες μές στή 
λαμπρότητα τής νιότης, γιά δοξασμένους καλλιτέχνες, γιά έρω- 
τοχτυπημένους καρδιναλίους, γιά σοφούς νομιμοδιδασκάλους 
καί γιά τά ήρεμα πάθη ένός Λατίνου ’Ιησού, πού κήρυττε στά 
σκιερά καντούνια τοΰ Τραστέβερε, πού άγαποΰσε τά περιστέ
ρια τοΰ 'Αγίου Πέτρου καί προτιμούσε άπό όλους τούς γήι
νους ρυθμούς τό μπαρόκο. Μά τό βράδι, άπό τό Forum τής άρ- 
χαίας Ρώμης, ύψώνεται μιά πυκνή καί βαριά σιγή, πού δεσπό
ζει όλόγυρα αύτήν τήν παρδαλή ζωή. Ή έκταση τών ερειπί
ων, τών στύλων, τών άψίδων, τών σπασμένων ναών, ό ίσκιος 
τής Αύτοκρατορίας, κόβει, θαρρείς, άπότομα τή ροή τοΰ χρό
νου. Ή πολιτεία στροβιλίζει λαχανιασμένη στό χείλος έ^ός 
τόσο μέγάλου θανάτου, πού κανένας θόρυβος τής ζωής δέν 
κατορθώνει νά σκεπάσει τήν τρομερή του γαλήνη. 'Η λύκαινα 
τοΰ Καπιτολίου χασμουριέται βασιλικά, ξαπλώνεται μέ ήδονή 
στή σιδηρόφραχτη καλύβα της, άνάμεσα σέ κρέατα ώμά καί 
αίματωμένα. Οί έρωτευμένοι κατεβαίνουν σιωπηλοί άπό τούς 
κήπους τού Παλατίνου. 'Ένας χοντρός καί ροδοκόκκινος άββάς 
διαβάζει φωναχτά τό προσευχητάρι you, περπατώντας άργά 
στή λεωφόρο του θριάμβου. Οί έργάτες τής όδοποιΐας μαζεύ
ουν τά εργαλεία τους τραγουδώντας. Στό σκυθρωπό τοίχο 
τού Παλατιού τής Βενετίας ένα φωτισμένο παράθυρο φανερώ
νει τήν παρουσία ένός άνθρώπου, μιας τεντωμένης θέλησης, 
ένός κεντρικού νού.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΣ

Άναλογίζουμαι. 'Υπήρξαν κάποτε τά δημοτικά μας τρα
γούδια- μικροί αύθόρμητοι στεναγμοί ένός λαού πού κρυφοσειό- 
ταν άπό πόθους γιά μιά λύτρωση, άπό νοσταλγία γιά τή χαρά 
τής ζωής. Πόθοι κλεισμένοι σέ άπειρες μικρές εικόνες. Ποιος 
θά τολμούσε νά συνέχιση αύτή τήν ποίηση, νά τήν άνανεώση; 
Εκείνος θά πρόσθετε ένα κεφάλαιο, τό πρώτο, κοντά στή λαμ
πρή εισαγωγή.

Ό Σολωμός; Ποιά εΐναι ή προσφορά τοΰ Σολωμού; Αύτός 
άρχίζει άσχημα, άνειλικρινά. Αύτός σκέπτεται ότι πρέπει νά 
γίνη μεγάλος ποιητής. Βουτάει στίς ξένες ποιητικές τσέπες, τού 
Byron, τοΰ Dante. ’Αργότερα άπλώνει τό χέρι πρός τή Γερμα
νία- άρπάχνει κάτι άπό τό σιλλερισμό καί τόν έγελιανό διαλε
κτικό ιδεαλισμό- μά δταν προσπαθάη νά ξεμπλέξη μέσα του τό 
κάτι αύτό, βρίσκεται σέ άδιέξοδο. Ή ποίηση γίνεται γι’ αύτόν 
ένα αίνιγμα έπίμονα σιωπηλό. Κοπιάζει καί τέλος άποκάμνει 
πάνω στήν προσπάθεια νά βρή τή λύση του. "Οταν άπευθυνό- 
ταν είλικρινά στόν έαυτό του έγραφε τραγουδάκια. ’Αργότερα, 
έπειτα άπό μιά έξαντλητική έργασία, μας έδωκε μερικά παρ- 
νασσιακής τελειότητας κομμάτια. Αύτά δμως δέν άποτελοΰν τό 
νέο κεφάλαιο, πού ζητούμε- τό πολύ πολύ μιάν άρχή άπό 
ένα άδιάγνωστο τέρμα. Κι αύτό τό άδιάγνωστο έγινε θρύλος. 
Κι ό θρύλος συμπλήρωσε τό έργο τού Σολωμού.

Μίαν τών ήμερών ένας Ελβετός κ’ ένας Γερμανός ποιητής 
συζητούσαν. Καί ρώτησε ό Ελβετός : «Ποιος εΐναι ό πρώτος καί κα- 
καλύτερος ποιητής σας;» «Ό Γκαΐτε», άπάντησε έτοιμα ό Γερ
μανός. «Κι άν δέν ύπήρχε ό Γκαΐτε;». «Εΐναι ό Σίλλερ». «Κι άν 
δέν ύπήρχε ό Σίλλερ;» «Εΐναι ό Κλόπστοκ». Κι άν κι αύτός δέν 
ύπήρχε;» «Τότε θά είχαμε εμένα, διάβολε I» συμπέρανε ό Γερ
μανός. Αύτό τό άνέκδοτο δείχνει πόσο οί λαοί έχουν άνάγκη 
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ένός πρώτου. Αύτης της άνάγκης γέννημα εΐναι ό Σολωμός. 
Βοήθησε κι ό Πολυλάς.

Ο Κάλβος. Αμέθυστος, νηφάλιος όρθολογιστής. Κάποτε μέ
θυσε λυρικά καί τραγούδησε τόν «Φιλόπατρι». Κάποτε ξανοί
χτηκε μέσα του τό μέγα όραμα τής 'Ελλάδας κι άνέστησε θω- 
ρώντας το τόν «’Ωκεανό». Κι άκόμα, κάποιες εικόνες, κάποια 
επιγράμματα, βραχύβιες ποιητικές άναλαμπές· κ’ έπειτα, ό πάγος.

Ο Βαλαωρίτης, εΐναι πολύ ένθουσιώδης άνθρωπος, ώστε νά 
εΐναι μόνο ποιητής. Ωστόσο δταν ό ενθουσιασμός του άντί ν’ 
άπλώνεται, νά ξεχειλίζη, συμμαζεύεται καί γίνεται μίσος, μάς 
δίνει ένα ποίημα, τό «Φωτεινό».

Ο Κρυστάλλης ξαναλέει τό δημοτικό τραγούδι μέσ’ άπό τήν 
καμένη τόυκαρδιά.

Ο Παλαμάς; α,εκινάει άπό τό πράγμα, άπ δ,τι ύπάρχει 
τωρινά, ιστορικά, μυθολογικά, ώς ιδέα, ώς προσωπική άνάμνη- 
ση. Εΐναι ένας ρεαλιστής στό βάθος, καθώς πάντα άντλεΐ άπό 
κείνο πού εΐναι. "Ενας ρεαλιστής πού μεταφέρει τήν πραγματι
κότητα στήν περιοχή τοΰ μύθου- δημιουργεί μιά μαγική ύπερ- 
πραγματικότητα καθώς ξεπερνάει τό φαινόμενο. Αύτό θά πή, 
δέν έσωτερικεύει τό φαινόμενο, άλλά τό πλουτίζει μέ τό έγώ 
του. Καί τό έγώ του ποιό εΐναι; τό τραγούδι. Ό Παλαμάς κά
νει άπό τά πράγματα τραγούδι. Δέν κοιτάζει μέσα του μιλών
τας, δέν ξομολογιέται, άλλά κοιτάζει έξω, σέ κάτι πού εΐναι 
μπροστά του- καί τό πράγμα μεταμορφώνεται σέ τραγούδι. Αύ
τό γίνεται καί στις πιό intimes περιπτώσεις, δπως στόν «Τά
φο», δπου θρηνεί τό παιδί του, πού πέθανε. Ή ποίησή του εΐναι 
ύμνος σέ καθαρά ωρισμένο άντικείμενο. Η ζωή ύπάρχει πάντα 
θετικά, καταφατικά "γι’ αύτόν, άλλά παίρνει τή μορφή τοΰ 
μύθου, γίνεται μπαλλάντα. Έκεΐνο πού ύπάρχει πρωταρχικά μέ
σα του δέν εΐναι αύτό τό όραμα πού προσπαθεί νά διευκρί
νιση μπροστά μας, άλλά τό πράγμα. Αύτό γίνεται όραμα 
μπροστά του. Κι ώς τό κοιτάει κάποτε καί ώς μιλάει, βλέπεις 
κα παίρνει ένα χρησμωδικό βύθος ή φωνή τοΰ ποιητή- ό τρα
γουδιστής γίνεται ύποφήτης. ’Όχι δμως ποτέ τών άσάλευτων, 
απλοιών ιδεών, άλλά τών πραγμάτων, πού γίνονται ορά
ματα. Καί στις ανώτερες στιγμές του αύτό τό πράγμα γίνεται 
ή «καθόλου» πραγματικότητα. Μά δταν στέκεται μπροστά της 
ό ποιητής γιά νά τήν υμνήση αύτή τ*ήν  καθολική πραγματικότη

τα, τήν κομματιάζει.’Έτσι, ό «Δωδεκάλογος τοΰ Γυφτου». Ο· 
νειρο μάλλον, άταχτη σειρά άπό εικόνες, παρά εντατικά πα
ρούσα όλοκληρωτική οπτασία.

Ή ποίηση τοΰ Παλαμά σάν λόγος έχει χρώμα πρωτογονι
σμού, άπό τά έπιφωνήματα καί τήν παρατακτική σύνταξη. Σάν 
λέξη εΐναι στολισματική: ή λέξη δέν ύπηρετεΐ τόν έαυτό της, 
εΐν’ ένα μόριο στή φράση, ή σωστότερα, μέσα στήν περίοδο. Ό 
Παλαμάς δέν εΐναι κλασσικός, άλλά ρομαντικός, άναλυτικός. 
Δέν εΐναι λιτός, συνθετικός, δηλ. συνοπτικός, έπιγραμματικός. 
Άπλώνεναι, πλατυστομεΐ, ξεχύνεται, σπάει τά περιγράμματα. 
Φυγόκεντρος καί δχι κεντρομόλος. Εΐναι πολύ άστεΐο : ό Παλα
μάς φιλόσοφος! Καί δμως τούτο ειπώθηκε. Κάτι άνάλογο έχει 
γίνει άπό τόν Renouvier γιά τόν Hugo ! Ο Παλαμας εΐναι έντε- 
λώς άσυνεχής καί άσυνεπής φιλοσοφικά. Οικοδόμος καί καταλυ- 
τής. Στά σωστά δέν εΐναι παρά τραγουδιστής: έχει τόσες φιλο
σοφίες όσα καί τ’ άντικείμενα πού τραγουδάει. Ή φιλοσοφία του 
πηγάζει άπό τό άντικείμενο πού τραγουδάει κάθε φορά. Ωστό
σο, καί αύτή άς έλειπε! Εΐναι μάλλον σκόνη, χρυσή σκόνη, άρ- 
γυρή σκόνη, μά πάντα σκόνη πού έρχεται άπό τό δρόμο καί κά
θεται στό άντικείμενο του καθώς έκεΐνο προχωρεί κι αύτός τό 
βλέπει θαμβωμένα καί τό τραγουδάει. Δέν ήταν άνάγκη νά τρα- 
γουδήση κι αύτή τή σκόνη, πού έρχεται άπ άλλου... Καί ύπάρ- 
χει πάντα ένας τρόπος νά εΐναι κανείς φιλόσοφος χωρίς νά εί
ναι. Ό "Ομηρος; Ό Shakespeare; εΐναι αύτοΐ φιλόσοφοι; όχι, εΐ
ναι ποιηταί, δηλαδή δημιουργοί. Καί δταν εΐναι κανείς ποιητής, 
τί χρείαν έχει φιλοσοφίας; Ποιητής! Εΐναι ή μόνη ούτάρκης λέ
ξη στόν κόσμο !

Γύρω άπό τόν Παλαμά—έως σήμερα—ένας έσμός όλόκλη- 
ρος άπό ποιητάς, πού ύπηρετοΰν τούς ήττονας σκοπούς τής 
ζωής. Ό ένας χρυσοχόος καί σμαλτουργός μικρών μυροδοχείων 
μέ άφθονα ή ολίγα μόνο μύρα. Ό άλλος φθινοπωρινός ή έλε- 
γειακός. Ό νοσταλγικός γιά κείνο πού δέ χάθηκε ποτέ ή όνει- 
ροπόλος γιά κείνο πού δέν έσβησε ποτέ από τά μάτια πού βλέ
πουν. Τούτος θρηνεί τό χαμό τών ώραίων μικρών πραγμάτων 
τής ζωής, άλλά δέν τρομάζει μπροστά στή ζωή του πού βυθί
ζεται επικίνδυνα μέσα στό κρασί. Εκείνος ήδονιστής τοΰ κακού, 
άγαθώτατος άνθρωπος αύτός ό ίδιος. Μαγδαληνές, πού δέν ά- 
μάρτησαν ποτέ. ’Ερωτευμένοι μέ τό σύμπαν, ένώ η ζωή τούς τραυ- 
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άει άπό τό χέρι γιά κάπου.,. Βουκολικοί μέσ’ άπό γραφεία πα
γερά. Πεισιθάνατοι. Εκείνος χύνει δάκρυα θερμά σέ μιά γωνιά 
τοΰ έαυτοΰ του. Τούτος παίζει μέ σουρντΐνα τό βιολί του. 'Όλοι 
παίζουν μέ σουρντΐνα τό βιολί τους. Είμαι μέσα σ’ ένα φαντα
στικό δωμάτιο, δπου παίζεται ή πιό παράξενη καί γλυκειά μου
σική δωματίου. Εΐναι δλοι τους έδώ poetae minores καί «έκτε- 
λοΰν» κάτι σέ μαλακούς, διακριτικούς ήχους. Κανένας Βαλαω- 
ρίτης έδώ, πού κραυγάζει. Κανένας Παλαμάς, δηλαδή καμμιά 
πολύβουη όρχήστρα. Τά φώτα εΐναι λιπόθυμα, θλιβερά εΐναι τά 
άστρα στή σιωπή τους. Ένωτισθήτε. "Ενας poeta minor κελαΐ- 
δεΐ τό άνάκουστοτραγούδι. Εΐναι γρύλλος; εΐναι άνθρωπος; Τό 
φάσμα μιάς γλυκείας γυναίκας άργοκινεϊται έκεϊ στό βάθος. Εΐ
ναι ή ’Εκείνη ή ίσως εΐναι ή Ζωή. 'Όπως κι άν είναι τή βλέπουν 
σάν ένα φάσμα, μιά οπτασία. Δέν έχουν παρά ν’ άπλώσουν τό 
χέρι νά τήν άρπάξουν σέ βίαιο στρόβιλο, στό βάλς τής ζωής. 
Καί δμως ή οπτασία μένει άκίνητηκαί δλοι παίζουν, ό ένας με
τά τόν άλλο τό σκοπό τους... Χαριτωμένη, άπελπισμένη μουσι
κή δωματίου! ’Έχω τήν ψευδαίσθηση, δτι δλοι αύτοί εΐναι ένας 
καί μόνο άνθρωπος. Εύγενικοί, πολιτισμένοι στεναγμοί τά τρα
γούδια τους. ’Άν ό Παλαμάς πρόσθεσε στή νεοελληνική ποίηση 
ένα νέο κεφάλαιο, τή μουσική τής όρχήστρας, δλοι αύτοί οί ποιη- 
ταί έπίσης πρόσθεσαν τό δικό τους: τή μουσική δωματίου.

Τέλος, ό Καβάφης. Τέσσερις τοίχοι γυμνοί, έρμητικά κλει
στά τά παράθυρα καί οί πόρτες. Καμμιά μουσική. Έδώ εΐναι 
ένα κρεββάτι, πού ή θύμηση κάποιων άνομολόγητων τριγμών 
του στά περασμένα πετρώνει τήν καρδιά άπό τόν πόνο. Ήταν 
έκεϊ τότε τ’ άγώρι μέ τή ρόδινη σάρκα. "Ομως δέν εΐναι πειά, 
δέν εΐναι! Καί, δλα έρμητικά κλεισμένα ! Καμμιά μουσική. Μουγ
γός ό πόνος. Πέτρινος. Ιδού τον, κάτι κάνει αύτός ό ποιητής, 
αύτός ό άνθρωπος... Άνασυνθέτει τά περασμένα. Γίνεται ποίη
μα. Οί λέξεις του εΐναι πετρωμένες άπό τόν πόνο. Κάθε λέξη, 
ένα κομμάτι μάρμαρο. Άγωνία ! θ’ άναστήση αρά γε τό δραμα 
τής ζωής πού έφυγε; Ό ποιητής μοχθεί. Οΐ λέξεις εΐναι βα- 
ρειές, μσρμάρινες, άλλά γεμάτες άπό πόνο. Ή ποίησή του εΐναι 
ό θρίαμβος τής λέξης. Ή καθεμιά έχει κάτι άπό τόν ποιητή. 
Πολύ κοπιάζει γιά νά τις ταιριάση καί ν’ άνασυνδέση τό θρυμ
ματισμένο άγαλμα. Στό ύπόγειο τοΰ έαυτοΰ του έχει στήσει τώ
ρα ό ποιητής στό έργαστήριό του καί δουλεύει. Κάθε ποίημά του 

εΐναι ένα μέλος τοΰ άγάλματος πού θά ξαναγίνη. ”Ω, άς ξανα- 
γίνη αύτό τό άγαλμα! καί τότε θά τό έπιγράψη άπό κάτω: τ ό 
άνομολόγητο.

Ημείς γνωρίζουμε τώρα τό μυστικό του. Κι αύτό άποτελεϊ 
τό τελευταίο κεφάλαιο στή νεοελληνική ποίηση. Ό βουβός, ό 
άμουσος, ό άνομολόγητος πόνος.

(Σέ συνέχεια : Ή Νεοελληνική πεζογραφία.)
ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ

ΒΟΥΝΙΣΙΟ

Αϊώνι' ας ήταν στην πλαγιά τον ' Ολύμπον έσν νά μείνεις, 
τής θλίψης μον γαληνεντή, χυλέ Κοκκινοπλέ μον, 
αίμα σεις άδειες φλέβες μον κάθε άνοιξη νά δίνεις . ..
ΛΤζ σέ ξεχάσω <5εκ μπορώ, άγιο χωριό ποτέ μον !

’’Αρρωστος ήρθα ντροπαλά καί χτύπησα μιά Θήρα 
κ' ηνρα τραπέζι μ’ αχνιστό φαι γιά μέ στρωμένο' 
κι ο,τι μέ πεΐσμ' άρνήθηκε νά μον προσφέρ' ή μοίρα 
μον τοχεις σν μ’ απλοχεριά κι άπλέρωτα δοσμένο.

Σέ κάθε πέτρα ριζιμιά καί πεύκο ξεφντρώνει' 
κι ’ οί κρονσταλλένιες βρύσες σον δροσίζονν το διαβάτη 
κ' άπ τη βαρειά την κούραση γλ,νκέι τόν ξαλαφρώνει, 
στον ίσκιο τον σάν ξαπλωθεί, τό στανρωτό σον ελάτι.

Λ/έ τής ανγής τό ρόδισμα καί μέ τον ήλιον τή δύση 
ξετρελλαμένα τά πονλιά τόν ονρανό γεμίζονν 
Τίι στάμνα πάει η κοπελλιά μέ γέλια νά γεμίσει 
κι' άλλες μέ ξνλ’ άπ τό βοννό χαρούμενες γνρίζονν.

. . . Άπόψιε πον τήν έρημη καρδιά μον σκίζει ό πόνος 
— Ώ ! — πόση θάβρισκε γλνκειάν άνάπαψι ή ψνχή μον 
άν ιίμοννα στό δάσος σον τήν ώρα τούτη, μόνος, 
κάτω άπ' τά πεύκα τον οκνφτός νά πώ την προσενχή μον!

ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

152 153



ΓΥΝΑΙΚΑ

Γύρισε άπ τό γραφείο τό μεσημέρι στό σπίτι του σά νευ
ριασμένος. Κάθησε στό τραπέζι μέ προσποιημένη διάθεση κ’ 
έτρωγε τό καλομαγειρεμένο φαί, λέγοντας πότε πότε μιάν 
άδιάφορη κουβέντα στή γυναίκα του, έτσι γιά νά φανή πώς 
κάτι λέει. Εκείνη τόν κοίταζε μ’ ένα καλόβολο χαμόγελο καί 
τό μάτι της σεργιάνιζε στοργικό άπό τ’ άταχτα μαλλιά του 
ώς τά λεπτά φρύδια του, ώς τά διάφανα ρουθούνια του, ώς 
τά παχύσαρκα χείλια του. Ή άρρενωπή του έκφραση τή γέμι
ζε άπό μιά περήφανη χαρά κ’ ένιωθε μιά βαθύτατη ικανοποί
ηση πουχε γι άντρα της τό γερό καϊ μορφωμένο αύτό παλη- 
κάρι.

Σάν σήμερα κλείνουν δύο χρόνια ποΰ τόν παντρεύτηκε. 
Μιά βραδυά συναντήθηκαν σ’ ένα χορό άποκριάτικο αύτή 
τριανταφυλλένια κολομπίνα, αύτός λευτός μεταξωτός πιερρό- 
τος. Γιά πρώτη φορά, μέσα στό μεθυστικό στρόβιλο ένός βιε- 
νέζικου βάλς, ένωσαν τ'ις νεανικές ψυχές τους, κ’ υστέρα άπό 
λίγο τά χείλη τους δταν, ξαναμμένοι άπό τό γλέντι καί τούς 
άτμούς τής σαμπάνιας, βρέθηκαν μόνοι σέ μιά γωνιά ένός δια
δρόμου σκοτεινού, μακρυά άπ τού χοροΰ τό θόρυβο. "Ολες 
αύτές οί λεπτομέρειες τής έρχονταν μία μία στή θύμησή της 
σήμερα. Πώς θάθελε νά τίς ξαναζωντανέψη μαζί του, νά τίς 
ξαναζήση μέ τή σκέψη, μέ τή συζήτηση, έξουδετερώνοντας τό διά- 
στημα του χρόνου τιού ιτέρασε. Η νέα γυναίκα φρόντισε μά- 
λίστα μ έξαιρετική έπιμέλεια νά φαίνεται ώραιότερη σήμερα. 
Λίγη ώρα πριν, πήρε τό άρωματισμένο της λουτρό κ’ έφόρεσε 
τή ρόμπα της, χρώμα φούζιας, μ’ έκεΐνο τό μυτερό ντεκολτέ 
άπ δπου, σά μαύρο άστράκι, φαίνονταν στό στήθος της έκεί- 
νη ή έλιά πού ό άντρας της τήν έλεγε «χνουδερή φωλίτσα 
τής άγάπης του» άφίνοντας πάνω σ’ αύτήν τά πιό λαίμαργα 

φιλιά του. Στό τραπέζι, στήν κρεββατοκάμαρα, στό γραφείο 
του, παντού μυροκοπούσαν λουλούδια μέσα σέ πολύχρωμα αν
θογυάλια κι’ δλα μέσα στό σπίτι είχανε μιά δψη γιορτερή. 
'Όμως ό άνδρας δέν έδωσε σ αυτά καμμιά προσοχή. Ετρω
γε σκεπτικός. Κι’ δταν έκείνη έκανε νά τόν ρωτήση, αυτός 
άρχισε νά τής λέη γιά τίς δοσοληψίες του, γιά τίς έπαγγελμα- 
τικές του ύποθέσεις, γιά πράγματα τέλος πού τής ήταν πε
ρισσότερο άδιάφορα. "Ομως, έκείνη μέ φιλάρεσκο χαμόγελο, 
δήθεν έπρόσεχε στά λεγόμενό του περιμένοντας μάταια ν ά- 
κούση μιά τρυφερή λέξη, νά δή ν άνθιση ένα χαμόγελο στή 
μορφή του, ένα χαμόγελο πού θά ρίχνονταν σά γεφύρι μαγι
κό άνάμεσά τους καί θάφερνε τίς δυό ψυχές πολύ πολύ κον- 
τύτερα, νά κοιταχτούν κατάματα, νά φιληθούν κατάβαθα μέ 
μι’ άχραντη στοργή. ’Έτσι τήν ένιωθε ή νέα γυναίκα τήν άγά- 
πη. Πόσες φορές δέν τόχε πή μέσ’ άπό άπλά άλλά γεμάτα 
έρωτα λόγια ! Στήν άρχή, δταν τρυγούσε μέ άπληστία τή φρε
σκάδα τής σάκρκας της, φαινόταν εύχαριστημένος άκούοντάς 
την. "Υστερα σιγά σιγά σά νά βαρυότανε. Καί τής άπαντοΰ- 
σε. «Δέ λές καί τίποτε άλλο, αύτά παλιώσανε πιά » «Μά εΐναι 
δυνατό;» τοΰ έλεγε κείνη μέ παράπονο. «’Εγώ κάθε μέρα, χρυ
σέ μου, σέ βλέπω μέ νέα μάτια, σ’ άγαπάω μέ νέα καρδιά».

"Οταν έκεΐνος άπόφαγε, ζήτησε νά τού πάνε τόν καφέ 
στό γραφείο δπου ήθελε κάτι νά γράψη. Ετσι κ ήτανε σκυμ
μένος, πήγε πάνωθέ του, κ’ έβαλε χαϊδευτικά τά δάχτυλά 
της στά μαλλιά του. "Υστερα πέρασε σιωπηλή στήν κάμαρά 
της. Στάθηκε μπρος στό μεγάλο καθράφτη τής ντουλάπας της. 
Τά μάτια της έλαμψαν ξαφνικά μά καί ξαφνικά σκοτείνιασαν. 
Τό κάτω χείλος της σάλεψε σ’ εν άδιόρατο μορφασμό πληγω
μένης περηφάνειας. Ό άντρας φεύγοντας μπήκε νά τή χαιρε- 
τήση κατά τή συνήθεια του καί τή φίλησε στό μέτωπο. Γιατί 
στό μέτωπο; τού τόχε πή χίλιες φορές δτι τους πεθαμένους κα^ 
τίς γριές φιλούν στό μέτωπο. Οί νέοι καί οί έρωτεμένοι φιλιούν
ται στό στόμα καί στά μάτια δπως κι αύτοί οί ίδιοι έκαναν 
τόν πρώτο χρόνο. Μά έκεΐνος έξαιρετικά βιαστικός κατέβηκε 
τή σκάλα. 'Η γυναίκα του πήγε μέσ’ άπό τήν ψ.λή κουρτίνα 
τοΰ παραθύρου καί τόν κοίταζε ώς έκανε πέρα. Ισως έστρε
φε τό κεφάλι δπως συνήθιζε στήν άρχή, μόνο καί μόνο νά τής 
ρίξη μιά ματιά, πού τδξερε δτι έκεΐ άκουμπισμένη στό παρά-
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θυρο, τήν έπερίμενε σάν ήλιακή άχτΐνα ζωής. Άλλά ό άντρας 
έστριψε βιαστικός τή γωνία τοΰ δρόμου κ*  έχάθηκε. Ξανακοι
τάχτηκε στόν καθρέπτη. Τά μάτια της έμοιαζαν τώρα μέ κρύ
σταλλα ραγισμένα. ‘Ένας κόμπος πού τήν έπνιγε άπ’ ώρα πολ
λή, άναλύθηκε στις κόγχες τών ματιών της κι’ άπό κεΐ ξεκί
νησε, ποτάμι καυτερό, πάνω στό στήθος της, πάνω στή « χνου- 
δερή ψωλίτσα τής άγάπης τους ».

ΑΘΗΝΑ ΤΑΡΣΟΥΛΗ
ΤΟ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ
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Ενινθηκε ζονς δωδεχα Μαιονζ ζοι> πανοπλία 
και περισοόεερο ωραίος άπ εις Κυριακές, 
πον εον ώδήγει εον έκλεκεον περίπαεοιι ή άσχολία, 
ανοίγει σεά μικρά εον σεήθια δνό πληγές 
παεώνεας ειί σκανεάλη ειίς άγνοιας.

Οί ωραίοι συνομήλικοί εον σεά περασμένα' 
εφηβικό διασκελισμό είχαν είι ζωή ' 
πεεώνεας εο λιθάρι εμπρός σεό θρίαμβο εον ήλιον’ 
καί εονεος σάν παιγνίδι, σέ μιά φίλη εον ριιιρή, 
πεεά εάσπρα εον χρόνια μαεωμένα.

Σα νά εον προσκαλονσαν οί μεγάλοι μας νεκροί 
μες άπό εά παιγνίδια εον σεό πάρκο 
καί εονς συλλογισμούς σεά μαθημαεικά 
κι άνέβηκε άπ εό ξνλινό εον ε άλογάκι, 
συνάδελφος μέ λίγα έρωεημαεικά, 
εον Βερθέρον, εον Μπωνελαίρ, εον Καρνωεάκη . . .

ΝΙΚΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ

Ήταν μονάχος μέσα στήν κάμαρη. Εξω ή βροχή έσταζε 
σιγανά, δπως τό πέρασμα τοΰ καιρού. Πόσο έκεΐνο τό κύλι
σμα ήταν άργό. Τί νά περιμένης; εΐναι άδικη ή άναμονή, δέν 
ύπάρχουν έλπίδες, τελειώνουν τά πράγματα.

Τότε έπανέρχονταν καί κυρίευε τή θέλησή του ή άνάμνη- 
ση ένός σπιτιού. Έκεΐ τόν είχαν φιλοξενήσει μέ πολλή εύγέ- 
νεια ένα μεσημέρι Κυριακής. Τώρα άπό μιά λεπτομέρεια (τοΰ 
είχαν έπιδείξει τότε κάποιο άνάγλυφό) μέσα του άναπλάθον- 
ταν δλά τά πρόσωπα τής οικογένειας μέ τήν ιστορία τους.

(Κατάγονταν άπό τή θαυμάσια τή Ρούμελη; μέ τήν παρά
δοση τήν ηρωική.

Εΐν’ έκείνη ή περιοχή, πού άπό τά νότια ύψώματα τής Ορ- 
θρης, δταν ή ρόδινη αύγή γεμίζει τις πλαγιές μέ άσφοδήλι, 
φαίνεται ϊοστέφανη μακρόιερα άπό τις κυανές καταβόθρες τής 
Οίτης.

Άπό κεΐ ήταν ό Αθανάσιος Διάκος (γενιά τσομπάνηδων, 
πού συχνά πιάσαν τ’ άρματα καί πολέμησαν καί στό μεγάλο 
πόλεμο τής Καβρολίμνης), έφηβος μέ τήν άναμμένη πιστόλα 
στό χέρι, έφυγε άπό τό μοναστήρι τόν ‘Άγιο Πρόδρομο τής Αρ- 
τοτίνας. Κατόπι μέ τήν ιδέα μέσα του πού τόν μεγάλωνε, με
τρήθηκε στόν χαμηλό τόν κάμπο μέ τό πλήθος. Οταν έμεινε 
δίχως σύντροφο, δίχως’ άδελφό, δταν ή πιστόλα έσκασε άπό 
τό γέμισμα καί έσπασε τό μαχαίρι, τόν ζώσαν άποτριγύρω καί 
στερνά τόν βασάνισαν δπως τούς πρώτους χριστιανούς.

Εΐναι ή άρχαία Φωκίδα μέ τόν κόλπο τοΰ Γαλαξειδιοΰ 
κι’ άπό τ’ Άντίκυρα. Παλαιότερα, δταν άποτελοΰσε ιδιαίτερο 
νομό, λιθογραφόνταν στούς χάρτες μ’ ένα βαθύτερο γκρενά 
χρώμα, σάν έκεΐνο πού έβαφαν τούς φανταστικούς βράχους 
στις εικόνες τής έκκλησίας οί Βυζαντινοί.

Εΐναι ή έπαρχία τής Παρνασσίδας. Τό μεγάλο βουνό μέ
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τά έλατα. Τά χωριά μέ τά βαριά όνόματα (Άγόριανη), μέ 
τά σπίτια τά τετράγωνα, τά πέτρινα. Οί άντρες είναι λεβέν
τες, (είχε δει άπ’ έκεϊνα τά μέρη έναν άξιωματικό, φορούσε 
μπότες ίσαμε τά γόνατα, ψηλός, μέ γαλάζιο μάτι καί μαλλιά 
ξανθά, πλούσια)· δπως τ’ άρνιά σφάζονταν οί λεβέντες στήν 
ποδιά τής ’Αγάπης. Τό χωριό ή Δεσφίνα είναι χαμηλότερα), έχει 
καί έπίνειο στή θάλασσα πού άράζουν καράβια).

Καραβοκύρης ήταν πρώτα κι’υστέρα άνοιξε μαγαζί στό χω
ριό ό πατέρας τοΰ νοικοκύρη άπ’ έκεΐνο τό φιλόξενο σπίτι. Ό ίδιος 
ό νοικοκύρης είχε γεννηθεί έκεΐ στή Δεσφίνα καί παιδί είχε 
κάμει τή ζωή τού άγρότη, τώρα ήταν ζωγράφος στήν πολιτεί
α. Παντρέφτηκε μιά άγαθώτατη καί άπλή γυναίκα κι άπέχτη- 
σαν ένα κοριτσάκι πού τό λέγαν ’Ασημίνα. Στήν άρχήύπέφε- 
ραν πολύ. Συνέπεσε ή άρρώστεια τής Κυρίας μαζί μέ τή φτώχεια. 
Τότε ήταν πού τό μικρό κοριτσάκι έμαθε νά κάνη προσευχή. 
Τώρα δμως βρίσκονταν άνετα. Είχαν σέ μιά καινούργια συ
νοικία, στήν έξοχή δικό τους σπιτάκι, ήσυχο.

Τοΰ είχαν δείξει κ’ έκτίμησε τήν έργασία τοΰ ζωγράφου 
καί τίς προσπάθειές του, δμως έκεΐνο, τό άνάγλυφο άπάνω 
στό ράφι τής 'Εστίας τοΰ σπιτιού ήταν τοΰ πατέρα.

Ό παλιός ναυτικός, καθισμένος πίσω άπό τό τζάκι του μέσα 
στό μαγαζί, έπαιρνε κομμάτια ψαμμόλιθο καί σκάλιζε ύπο· 
μονετικά : καράβια, ψάρια, γοργόνες. Δέν περισώθηκαν πολ
λά, καταστράφηκαν. Έκεΐνο παρίστανε τήν άγαπημένη γυναί
κα του καί τόν ’ίδιο τόν έαυτό του. Μονάχα τά πρόσωπα κι 
ό κορμός ώς τή μέση. Ήταν άγκαλιασμένοι. Ή γυναίκα δί
πλα στόν άντρα κι ό ώμος τοΰ ενός έρχονταν άπάνω στόν 
άλλο κι άκουμποΰσαν, καί τά χέρια σφίγγαν πιό κοντά, κύ
κλωναν τό κορμί, κ’ οί θερμές παλάμες περίτρεχαν τό σώμα, 
καί οί χούφτες άπομέσα μεριά άκουμποΰσαν στούς .ώμους. 
Ήταν άγκαλιασμένοι τόσο κοντά, δέν κοιτάζονταν ό ένας μέ 
τόν άλλο, τό βλέμμα τους έβλεπε μακρυά, όλόκληρο τό πέρα
σμα τής ζωής.

’Έτσι έστεκαν συντροφιά άγκαλιασμένοι ό άντρας μέ τή 
γυναίκα κι άφοΰ πέθαναν, μέσα στό σπίτι άπό τά παιδιά τους.

’Έξω στή νύχτα ή βροχή σέρνονταν άργά άπάνω στή στέ
γη, έκεΐνος μονάχος ήταν μέσα στήν κάμαρη, κουρασμένος νά 
περιμένη δτι δέν έρχονταν, θυμοΰνταν έκεΐνο τό άγκάλιασμα. 
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Νομίζω, πώς έκεΐνο πού λείπει στή μεγαλύτερη λογοτεχνι

κή μας παραγωγή, εϊναι ή ποίηση στήν πιό πλατειά της ση
μασία. Τά περισσότερα έργα άγωνίζονται νά κηρύξουν (δέες, νά 
έπιβάλουν νέες ήθικές, καινούργιες αισθητικές, νά λύσουν προ
βλήματα πού άφοροΰν τήν κοινωνιολογία άκόμα καί τήν πολι
τική. Τίς περισσότεσες φορές τά βαραίνει ένας άνυπόφορος δι- 
δακτισμός. ’Ακόμα άγνοοΰν έκεΐνο πού θά ώνομάζαμε άφιλο- 
κέρδεια.

’Έτσι ή ποίηση βρίσκεται, δπως πιστεύουν πολλοί, σέ μιά παρα
κμή. Δέν έκφράζει, βεβαιώνουν, τίς συγκινήσεις τοΰ σύγχρονου άν- 
θρώπου. Ό ποιητής κλεισμένος στό μυστηριώδη καί άσύλληπτο 
κόσμο τοΰ έαυτοΰ του άπομακρύνθηκε πολύ άπ τή ζωή καί τόν 
άνθρωπο. Τά άγωνιώδη προβλήματα πού ταράζουν τήν ψυχή τής 
άνθρωπότητος μένουν γι’ αύτόν ξένα. 'Ένας τέτοιος έγωϊσμός 
δέ συγχωρεΐται. Πληρώνεται μέ τήν άδιαφορία καί τήν περιφρό
νηση.

Κι’ δμως, μοΰ φαίνεται, πώς ό άληθινός ποιητής καί κάθε 
δημιουργός έκεΐνο πού έκφράζει στό έργο του είναι ή βαθύτερη 
καί αιώνια πραγματικότητα τοΰ κόσμου καί τοΰ άνθρώπου. Μα
κρυά άπ τίς άξιώσεις τής μόδας καί τίς προτιμήσεις τοΰ κοινοΰ 
δέν έργάζεται γιά τό έ'φήμερο, μά γιά τό αιώνιο κυνηγώντας τό 
καθολικό καί τό άπόλυτο. ’Έτσι δσο άπομακρύνεται φαινομε
νικά άπ τή ζωή καί τόν άνθρωπο, τόσο στήν πραγματικότητα 
τά πλησιάζει. Τό έργο του εϊναι πλημμυρισμένο άπ αύτή τήν άτμό- 
σφαιρα πού δίνει σ’ δλα τά πράγματα ένα θέλγητρο άσύλλη
πτο καί γεμάτο κάποτε μυστήριο. Εϊναι οί έσωτερικές αύτές φω
νές, πού άναβλύζουν χωρίς καμμιά προσποίηση, ειλικρινές καί 
άγνές σ’ έναν τόνο πού κλείνει μέσα του, δ,τι πιό πραγματικό 
καί άληθινό έχουμε στό βάθος τής ύπαρξής μας. Δέν μπορεί λοι-
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πόν ποτέ ό αληθινός ποιητής, ό κάθε δημιουργός νά βρίσκεται 
μακρυά άπ τή ζωή καί τόν άνθρωπο. ’Άν συμβαίνει αύτό, σημαίνει 
δτι δέν εΐναι ποιητής. Ουσιαστικά δλα έξαρτώνται άπό κείνον 
που δημιουργεί. Αυτός δίνει τό μέτρο τής άξίας τοΰ έργου κι δχι 
τό είδος τοΰ έργου. Γι’ αύτό δέν καταλαβαίνω, γιατί κατά και
ρούς άρχίζουμε νά καταδικάζουμε μιά τάση, μιά σχολή αύτή 
καθ έαυτή καί δέν κρίνουμε έκείνους πού τήν άντιπροσωπεύουν. 
Πραγματικά ύπεύθυνοι εΐναι οΐ δεύτεροι πού τούς έλειψε ή δύ
ναμη νά δημιουργήσουν έργα ικανά νά έπιβληθοΰν. ’Έτσι τελευ
ταία κατηγόρησαν δλες τις τάσεις τοΰ μεταπόλεμου, τό ψυχο
γραφικό μυθιστόρημα, τήν έκφραση τοΰ έσωτερικοΰ μας κόσμου 
ύπό μορφή έξομολόγησης ή μονολόγου, τήν άνησυχία, τή φυγή, 
τήν έλλειψη μορφής στά έργα. Μίλησαν γιά μιά ισορροπία, γιά 
μιά έπιστροφή σ’ έναν καινούργιο άς πούμε κλασσικισμό. Μά 
τά κηρύγματα αύτά στάθηκαν άχρηστα ούσιαστικά. Εκείνος πού 
δημιουργεί άκούει μονάχα τήν έσωτερική φωνή του. Εΐναι πρώ
τα άπ δλα σύμφωνος μέ τόν έαυτό του. Τά άλλα εΐναι δευτε- 
ρεύοντα.

Μοΰ φαίνεται λοιπόν πώς αύτή τήν ποίηση χρειάζεται νά 
αναζητήσουμε σέ κάθε έργο κι’ δχι νά τό κρίνουμε έχοντας ώς 
μέτρο τις άρχές τής μιας ή τής άλλης σχολής, ή τις προσωπικές 
μας προτιμήσεις. Γιατί κάθε έργο άληθινό δηυιουργεΐ μόνο του 
τις δικές του άρχές, τό δικό του κόσμο, έχει τήν αύτοτέλειά του 
καί δέν εΐναι κατασκεύασμα έκ τών προτέρων.

Εκείνο πού λείπει άκόμα στά περισσότερα δημιουργήματα 
είναι τό διανοητικό υπόστρωμα. Υπάρχει πολλή έπι- 
φάνεια καί ρηχότης στις σκέψεις καί τις κρίσεις μας. Τίποτα τό 
μεγάλο, τό όλοκληρωμένο δέν μπόρεσε νά γίνει πού νά πάρει τή 
μορφή τής καθολικότητας καί παγκοσμιότητας. Πίσω άπό κάθε 
εκδήλωση δέν ύπάρχει ένας μεγάλος ορίζοντας, ένα άντίκρυσμα 
ώς τό βάθος τής ζωής καί τοΰ άνθρώπου. Ή Εύρώπη, πού καί 
μεϊς άποτελοΰμε ένα μέρος της καί πού ή έπικοινωνία μαζί της 
εΐναι τόσο εύκολη, δέν μπόρεσε νά έλευθερώσει τή σκέψη μας άπό 
πολλά πράγματα πού μάς άφησε ή παράδοση, ή άγωγή μας. Εΐ
ναι άλήθεια πώς μας έλειψε ή φιλοσοφική μόρφωση πού θά μπο- 
ροΰσε άκριβώς νά μάς όδηγήσει στήν κατανόηση τοΰ πνεύματος 

τής Εύρώπης καί νά δώσει στά δημιουργήματά μας αύτό τό 
διανοητικό ύπόστρωμα. Ό Εύρωπαΐος, στήν ηλικία πού έμεϊς ά
κόμα βρισκόμαστε σ’ ένα χάος μπροστά στά προβλήματα τής 
σκέψης καί τής τέχνης, έχει βρει τό δρόμο του καί δέν τοΰ μέ
νει παρά νά προχωρήσει και νά δοκιμάσει τις δυνάμεις του.

’Εμείς χρειάζεται γιά πολύ ν’ άναζητήσουμε νά βροΰμε τόν 
έαυτό μας, ν’ άποκτήσουμε έκεϊνο πού χρειάζεται, ν άνακαλύ- 
ψουμε τό δρόμο μας. Καί ξεκινάμε σ ένα περιβάλλον πού μάς 
δίνει τήν αίσθηση τής έρήμου κάποτε, ξεκινάμε κάτω άπ τις 
πιό χειρότερες συνθήκες καί προϋποθέσεις.

ΚΓ δμως εΐναι μερικά χρόνια πού ή γενεά τοΰ μεταπόλε 
μου προσπάθησε καί προσπαθεί νά δημιουργήσει αύτό πού 
μάς έλειπε μιά λογοτεχνία καί μιά διανόηση πού νά μπορεί 
νά σταθεί κοντά σέ κείνη τής Εύρώπης. Κανείς δέ μπορεί νά 
μήν παραδεχτεί δτι τά τελευταία χρόνια έγινε μιά καινούργια 
κίνηση στά γράμματά μας πού στέκει σάν άρχή μιας νέας λο
γοτεχνικής περιόδου. 'Η πεζογραφία καί ιδιαίτερα τό μυθιστό
ρημα μέ τήν άνθησή τους άποδείχνουν καλύτερα άπό κάθε τί 
τή σημασία αύτής τής κίνησης. 'Η προσπάθεια αύτή, πού κάνε1 
σήμερα τά πρώτα της μεγάλα βήματα, ένισχύεται συνεχώς μέ 
καινούργιες δυνάμεις. Ή μεταπολεμική γενεά έχει ν’ άκολου- 
θήσει ένα δρόμο δύσκολο, νά συναντήσει πολλά έμπόδια. Δέν 
έχει καμμιά σημασία άν δέν μπορέσει νά φτάσει έκεΐ πού νει- 
ρεύτηκε. Τό σπουδαίο εΐναι δτι έγινε ή άρχή γιά κάτι μεγάλο 
πού θά τό φτάσουν άσφαλώς έκεΐνοι πού έρχονται. Η μοίρα 
τής γενεάς μας ήταν ν’ άρχίσει ν’ άνοίξει τά πανιά γιά τ άπέ- 
ραντα πλάτη τών μεγάλων ώκεανών. Μοίρα σκληρή μά καί 
γΓ αύτό ώραία.

2
Υπάρχουν κάποια μυθιστορήματα χρωματισμένα μέ τά ε

ξαίσια έκεΐνα χρώματα πού μοναχά ή ποίηση μπορεί νά μας 
τά ζωγραφίσει καί δπου ή πραγματικότητα έχει γύρω της ένα 
φωτοστέφανο πού τό φώς του μακραίνει σ’ ένα βάθος άτέλειω- 
το. 'Όλα σ’ αύτά εΐναι σκεπασμένα μέ μιάν άτμόσφαιρα φαν
ταστική, έχουν μιά δική τους θερμοκρασία, ζοΰν μέσα σ ένα
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άτελειωτο όνειρο, δλα τά πλημμυρίζει μιά μουσική πού μόλις 
άκουγεται. Κάθε βήμα μας όδηγεϊ σ’ έναν κόσμο μαγικό. Τά 
πρόσωπα, τά τοπία εΐναι μέσα σ’ ένα φώς έξωτικό πού νομί
ζεις δτι βγαίνει άπ’ αύτά τά ϊδια, δλα παρουσιάζονται σά νά 
τά βλέπουμε πίσω άπό κάποιο χρωματιστό γυαλί. 'Όπως κινεί
σαι άνάμεσά τους κρατάς τήν άναπνοή σου, ή καρδιά σου σφίγ
γεται, μιά μελαγχολιά σέ κυριεύει άπ τήν αγνότητα, τίς μισο- 
σβησμένες φωνές πού άντηχοΰν έντός σου, άπ’ αύτές τίς μαγι
κές μορφές πού σοΰ άποκαλύπτουν τό πιό άπόκρυφο μυστικό 
τους, άπ τό μυστήριο πού πλανιέται παντού, άπ’ δ,τι μαντεύε
ται, ή συμβαίνει στό βάθος αύτοΰ τοΰ κόσμου πού συνεχίζεται 
μέσα του. Δέν άκοΰς καμμιά κραυγή πού νά καταστρέφει τήν 
όμορφιά, δέ βλέπεις τίποτα πού νά μήν εΐναι βυθισμένο στήν 
ποίηση. Οί άνθρωποι πού διακρίνεις ζοΰν τή ζωή τους πού μοιά
ζει σάν όνειρο κι δμως εΐναι τόσο άλήθινή, μά αύτοί δέν εΐναι 
άπ τόν κόσμο αύτό πού σέ τριγυρίζει. Στό βάθος τής ψυχής 
σου αισθάνεσαι μιά θλίψη γιατί δέ μπορεί νά εΐναι τέτοια ή 
ζωή καί στήν πραγματικότητα.

Δέν εΐναι ή πραγματικότητα, δπως τήν άντικρύζουμε, πού 
άπεικονίζεται στά βιβλία αύτά, δέν εΐναι ή δράση, ή δύναμη 
πού παίρνει τήν πιό τέλεια έκφραση της στά πρόσωπα πού 
συναντάμε. Δέν εΐναι ούτε τό δράμα, ούτε ή δυστυχία τής 
ζωής πού γεμίζουν τίς σελίδες τους. Οί δημιουργοί τους κι
νούνται σέ περιοχές πού τίς άποφεύγουν όλοι έκεϊνοι πού άρ- 
κοΰνται στήν εύρεση ένός θέματος, σέ μιά ομαλή καί εύθύ 
γραμμή διήγηση, πού δέν τολμούν νά ριψοκινδυνέψουν στό φαν
ταστικό, ή νά συλλάβουν κάποιες στιγμές άπ τήν άνεξάντλη- 
τη καί άσύλληπτη πολλές φορές έσωτερική μας πραγματικό
τητα, έκεϊνοι άκόμα πού ζητούν νά πάρουν μιά θέση καί νά 
κηρύξουν τίς κοινωνικές ή πολιτικές ιδεολογίες τους, γενικά 
όσοι αισθάνονται μιάν άντιπάθεια πρός τήν ποιητική πραγμα
τικότητα. Γιά νά νσιώσουμε τήν όμορφιά αύτών τών βιβλίων 
χρειάζεται, πριν άπ’ δλα, νά τ’ άγαπήσουμε, νά ένώσουμε τήν 
ψυχή μας μέ κείνη τού δημιουργού, νά λατρέψουμε δλες αύτές 
τίς μορφές πού μάς μιλάν τόσο σιγά, πού μάς άποκαλύπτουν 
τό πιό μαγικό έσωτερικό. τραγούδι τού άνθρώπου. Αύτές οί 

σιωπηλές εξομολογήσεις πού γεμίζουν τήν άτμόσφαιρα μέ μιά 
μουσική πού πιό πολύ μαντεύεται παρά άκούεται, αύτές οί 
μορφές πού ζήσαμε σέ κάποιες ώρες μοναξιάς μέσα μας, τή 
ζωή τους, αύτή ή θλίψη ή άνεξήγητη κάπ3τε πού πλημμυρίζει 
τήν ψυχή τών προσώπων καί εΐναι ή πιό εύγενική καί ή πιό ά- 
ληθινή έκφραση τοΰ εσωτερικού μας κόσμου, τό μυστήριο που 
πλανιέται άνάμεσα στά πράγματα καί τά πρόσωπα χρειάζε
ται νά γίνουν σάρκα μας, νά έπαναληφθοΰν στό βάθος τού έ- 
αυτοϋ μας. Χρειάζεται στή σιωπή μέσα τοΰ έαυτοΰ μας ν’ ά- 
κουστεΐ τό τραγούδι τών σβησμένων αύτών φωνών, πού είναι 
γεμάτες μονοτονία, νά περάσουν δλα αύτά σά μέ σβησμένα 
βήματα καί ν’ άνοίξουμε τά χέρια νά τ’ άγκαλιάσουμε.

Ό Niels Lyhne τού Jacobsen, ή Felicite τής Mansfield, ή 
Daphne Adeane τού Baring, ή Poussiere τής Lehmann, Mrs Dal- 
loway τής Woolf καί μερικά άλλα μυθιστορήματα μάς μεταφέ
ρουν άδιάκοπα στό μαγικό κόσμο τής πιό άληθινής ποίησης, 
τής πιό αγνής όμορψιάς. Καί στήν ψυχή μας πλανιέται μια θλί
ψη, γιατί στή ζωή υπάρχει πάντα κάτι τό άπραγματοποίητο για 
κάποια όντα, πού πίστεψαν μονάχα στήν όμορφιά καί έζησαν 
πλημμυρισμένα πόνο μονάχα αύτή τήν άλλη ζωή του ονείρου. 
Ό άνθρωπος δέν είναι δράση δέν εΐναι ό κατακτητής τής ζωής. 
’Έχει μιά ψυχή πού κλαίει πολλές φορές σιωπηλά καί μονότονα 
στή μοναξιά της, πού τρέμει καί βυθίζεται σέ μιά, μελαγχολία 
γιατί είδε τό πρώτο κίτρινο φύλλο πού τό πήρε ό άνεμος, γιατί 
ένα μικρό σύννεφο πέρασε στόν ούρανό. Πόσο άγαποΰμε δλα 
αύτά τά πρόσωπα πού νειρεύουνται μέ τά μάτια άνοιχτά! Τ ά
γαποΰμε γιατί’ μάς μοιάζουν, γιατί μάς άποκαλύπτουν δ,τι πιό 
άληθινό καί ώραΐο έχουμε μέσα μας,

· ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ
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’Αλβανική λογοτεχνία ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΚΟΛΙΚΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
(συνέχεια)

Ό Τώνης μάζεψε μιά άγκαλιά φτέρη, τήν έστρωσε κατα
γής και ξαπλώθηκεν άνάσκελα πάνου σ’ αύτή. Οί άταχτοι ψι
θυρισμοί τών δέντρων, πού προκαλοΰσεν ή πρωινή αύρα, έτρε
μαν στήν άτμόσφαιρα. Λογιών λογιών πουλιά χαιρέτιζαν χα
ριτωμένα μέ τραγούδια τή γέννηση τής μέρας. 'Η άνοιξιάτικη 
αύρα, μιά ζωντανή μυρουδιά, μιά πνοή πού άγκάλιαζε κα( 
περίπλεκε τά βλαστάρια τών κληματαριών, τών λουλουδιών, 
τού ψηλού χορταριού, πήγαινε νά ζωντανέψει τήν άποκοιμι- 
σμένη ζωή.

’Έμεινε πολύ καιρό άκίνητος, σάν άναίσθητος στή νιρβά' 
να αύτή τοΰ φωτός, τών ίσκιων, τών εύωδιών, τής πνοής, τών 
ψιθυρισμών.

« Νά τήν εΐχα δώ, σ’ αύτήν τή φυσική ζωντανή όμορψιά».
Τή συλλογίστηκε, άναπολώντας τή μορφή της, μ’ δλη τή 

δύναμη τής φαντασίας του, μ’ δλη τήν έπιθυμία τής καρδιάς 
του. Ή κόρη τού παρουσιάστηκε μπροστά του. ΤΗταν ή ίδια 
μέ τήν καθάρια μορφή, μέ τά δυό άστραψτερά μάτια, μέ τό 
κανονικό πηγούνι, μέ κείνη τή γραμμή τού πάνου χείλους ώς 
τή μικρή μύτη- ήταν μέ τά δροσερά της χέρια, μέ δάχτυλα 
μεγάλα καί λεπτά- μέ τό λυγερό της κορμί, μέ τό φαρδύ μέ
τωπό της, μέ τά μεστωμένα στήθια της.

«’Έλα ..... σκύψε καί κάτσε κοντά μου.... άψού κ’ έσύ 
τραγουδάς, θά τραγουδήσω σήμερα γιά σένα δλη τή μέρα ....»

’Έκατσε στραυροπόδι καί πήρε τό σαντούρι.
"Οπως ή φύση πού αύτή τήν καλοκαιρινή μέρα ήταν γιο

μάτη μέ γλύκα ώς τίς πιό μακρυνές άκρες της καί χύνονταν τό 
περίσσεμα τού φωτός καί τής εύωδιάς πέρα άπ τούς κύκλους 
τοΰ όρίζοντα, έτσι κ’ ή ψυχή του ήταν γιομάτη άπό μουσικού? 
τόνους, μέ πόθους άρμονίας καί παθητικά τραγούδια.

"Αρχισε νά τραγουδάει. “Ομως μόλις άρχιζε ένα, τό έκοβε 
στή μέση. ,

«Αύτό σίγουρα δέ θά τής άρέσεί.... Ούτε αύτό... οΰτε αύτό..»
Ζήτησε στά πιό όμορφα τραγούδια πού ήξερε, κείνο πού 

μπορούσε τά σβήσει τήν ψυχική δίψα κείνης τής στιγμής. Δέ βρή
κε κανένα. “Ολα τού φαίνονταν άδεια, πολύ παλιωμένα, σάν 
μαραμένα άπό τά πολλά χείλια πού τδχαν τραγουδήσει. Κεί
νος εΐχεν άνάγκη ‘άπ’ ένα διαφορετικό τραγούδι, άλέκφραστο.

Άπαράτησε τή χορδή πικραμένα.
Ενδόμυχα μιά μουσική φράση ξύπνησε στά βαθειά σκοτά

δια τής ψυχής του καί βγήκε, σιγά-σιγά στήν έπιφάνεια. θαμ. 
πή θύμηση ή κανένα λησμονημένο τραγούδι;

Τό πήρε μέ τό σαντούρι του. Ή σύντομη κείνη μουσική φρά
ση του γέμιζε τήν ψυχή μέ μιά παράξενη ήδονή. Ξαπλώθηκε κα
ταγής κι άρχισε νά τραγουδάει μέσα του. Καί ξαφνικά μιά με
λωδία χτύπησε τήν ψυχή του λυώνοντάς την, χωρίς ν’ άφήσει 
χνάρια. Ζήτησεν ύπομονετικά νά τή συλλάβει στό μυαλό του. 
Ξαναπήρε, δέκα φορές ταχτικά σέ κάθε χορδή τοΰ σαντουριού, 
τή μουσική φράση πού τοΰ εΐχε μαγέψει τήν ψυχή κι άσυναίσθη- 
τσ, ή μουσική ένδόμυχη κείνη έμπνευση άρχισε νά ξανοίγει, νά 
μεγαλώνει, νά σχηματοποιείται, νά γιομίζει, ώσπου στό τέλος 
άνθισε άναπάντεχα σά πάνω σ’ ένα κορμί τριανταφυλλιάς γιο 
μάτης άπό μπουμπούκια, πού σά μιά λεπτή πνοή αύρας καί μιά 
χρυσαφένια άχτίδα ήλιου, κυλάει μέ μιας καί γιομίζει τό βλα
στάρι μέ τριαντάφυλλα.

Ή άγάπη του ή άπέραντη εΐχεν άντικαθρεψτισθή στή με
λωδία.

Βρήκεν άμέσως καί λόγια ταιριασμένα στις νότες τής μελω
δίας αύτής. · ,

"Ολες οί πίκρες τής νύχτας τής άμψιβολίας καί τοΰ πόνου, 
τά δνειρα τής καρδιάς κ’ οί έλπίδες του, οί καημοί του άπό μιά 
γλυκειά ματιά, οί φλογερές έπιθυμίες, τά φτερουγίσματα τών 
ζαλισμένων σκέψεών του, οί έπικλήσεις πού στέλνει ή ψυχή προς 
τή μακρυνή εύτυχία, τά δάκρυά του, οί όνειροπολήσεις του, δλα 
έκψράζονταν παθητικά σ’ αύτό τό τραγούδι.

V.
Οί σύντροφοι του, πού εΐχαν πάρει άπόφαση νά τόν ξεχάσουν 
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καί νά τόν ξεγράψουν άπ τήν παρέα τους, παραξενεύτηκαν πο' 
λύ δταν ό Τώνης ανέλπιστα τούς κάλεσε σέ γλέντι σπίτι του.

Παραπάνω άπό είκοσι γλεντζέδες μαζεύτηκαν ένα βράδυ 
στό μεγάλο δωμάτιο πού εΐχε δει τόσα γλέντια πρώτα καί πού 
έδώ καί δυό μήνες τώρα βρίσκονταν σέ μιά βαθειά σιωπή. Εί
χαν καθίσει σταυροπόδι καταγής στό χαλί, μέ ρακί καί μεζέ
δες μπροστά τους. Ρωτούσαν τόν Τώνη:

— Μά πώς, Τώνη Λιάσκο; Γιά πές μας, σέ παρακαλοΰμε, τί 
εΐναι αύτές οί άλλαγές άπάνω σου;

— Μας χαθήκατε τόσο καιρό...
— Δόξα τώ θεώ πού σ’ έφερε πάλι πίσω...
— Μπάς καί μερακλώθηκες, καψερέ;
— Σέ θεωρήσαμε πεθαμένο γιά τήν παρέα μας...
— "Ομως άναστήθηκες σάν τό Λάζαρο...

Ό Τώνης άποκρίνονταν χαμογελώντας, μέ λόγια χαρού
μενα. Βρίσκονταν στά νέφια- τό πρόσωπό του έλαμπε, ήταν ό
λος χαρά καί ζωή. Άστειεύοταν μέ τούς φίλους του χτυπώντας 
τόν ένα στό σβέρκο, μπάζοντας στόν άλλο μεζέ μέ τό πηροΰνι 
στό στόμα του. Κοντολογής: εΐχεν άλλάξει ό παλιός ό Τώνης 
πού γνώριζεν όλη ή Σκόντρα.

Ξέσπασε όρμητικά τό τραγούδι.
Τά μεσάνυχτα δταν τό γλέντι εΐχε φθάσει στό ζενίθ, ό 

Τώνης παρακάλεσε τούς φίλους του νά κάνουν λίγη σιωσή.
— ’Έβγαλα ένα άλλο τραγούδι αύτές τίς μέρες. Δώστε μου 

τήν άδεια νά τραγουδήσω κ’ υστέρα μοΰ λέτε τίς κρίσεις σας- 
Τό πήρε σιγά, πολύ παθητικά.
Οί σύντροφοί του άκουγαν προσεχτικά καπνίζοντας. "Οταν 

ό Τώνης άνάγγειλε μέ τόση έπισημότητα τό νέο τραγούδι, πολ
λοί κοιτάχτηκαν άναμεταξύ τους, άλλοι μέ ματιές πού δείχνα
νε άπορία, άλλοι μέ ειρωνεία. "Ομως σιγά-σιγά ή γλυκύτητα, 
ή βαθειά δύναμη τής άγάπης, ό άνάλαψρος καημός πού περι- 
βάλλανε τούς πόνους τού τραγουδιού, οί καρδιές τους σκίρτησαν·

"Οταν τέλειωσεν ό Τώνης κανένας δέν άνοιξε τό στόμα 
του. Τό τραγούδι τούς εΐχεν άπονεκρώσει. Μέ μιας όλοι ξέ
σπασαν σέ έπαίνους ειλικρινείς κ’ ένθουσιώδεις.

— θαυμάσιο.
— Πιό όμορφο δέν έχω άκούσει ως τά σήμερα.
— Άκόμα μιά φορά, Τόνη, άκόμα. . . .

— ΞαναπάρτΟ..............
— θέλουμε νά τό πάρουμε κ’ έμεΐς ....
Κι ό Τώνης τό έπανελαβε πολλές φορές.
Τήν άλλη μέρα τό καινούργιο τραγούδι τού Τώνη Λιάσκο 

άρχισε νά μεταδίνεται άπό στόμα σέ στόμα. Στή Σκόντρα τά 
ώραΐα τραγούδια ξαπλώνονται μέ μιάς. Σέ μιά βδομάδα μέ
σα τό τραγούδι άκουγόταν στά μαγαζιά, στούς κήπους. ’Αντη
χούσε στά σπίτια καί στούς δρόμους· τό πρωί, τό δειλινό, τό 
βράδυ.

Τί λογής παθητική δύναμη είχαν οί στροφές τοΰ τραγου
διού κ’ οί μαγεμένες νότες στή ψυχή τού κοριτσιού; Καί σέ 
κείνη τό νέο τραγούδι, κείνη ή είδηση τής φλογερής άγάπης 
εΐχε φτάσει στ’ αύτί της, τήν εΐχε γιομίσει, εΐχε ξεπεράσει 
τούς ψηλούς τοίχους καί τίς άπρόσιτες πόρτες τού σπιτιού τους. 
Κατάμεσα στήν καρδιά της είχαν άντιλαλήσει τά λόγια τού 
όμορφου τραγουδιού.

"Ενα καλοκαιριάτικο άπόγιομα ό Τώνης γύριζε στό σπί. 
τι, περνώντας στούς ίσκιους τών τοίχων, δταν ή γυναίκα πού 
έδώ καί τόσες έβδομάδες πρώτα τόν εΐχε πικράνει τόσο μέ 
τήν άπάντηση τού κοριτσιού, τόν σταμάτησε καί τού είπε:

— ’Απόψε σέ περιμένει.
Κείνος στάθηκε άκίνητος μέ άπορία. Ή χαρά τόν συνεπή- 

ρε μέ μιας. "Ομως μιά άμφιβολία τού τάραξε τή μορφή.
— Μήν παίζεις μέ μένα .... Δέν εΐναι άλήθεια δσα μου λές!
'Η γυναίκα τόν βεβαίωσε καί τού έδειξε τόν τρόπο τής 

συνάντησης. 'Ο Τώνης εύχαριστώντας την τής άφησε στά χέ
ρια δσα ψιλά εΐχε έπάνω του.

"Υστερ’ άπό μιά άγωνιώδικη άναμομή ήρθεν ή ώρα τής 
συνάντησης.

'Ο Τώνης πήδηξε ένα σωρό τοίχους ψηλούς, χωρίς νά συλ
λογιστεί τόν κίνδυνο πού μπορούσε νά τόν βρή άν τόν έβλε
πε κανένας, μπήκε μ’έσα στόν κήπο καί περίμενε στό ώρισμέ- 
νο μέρος.

Τ’ όνειρό του μέ τίς μαύρες μπούκλες, τό ζωντανό τρα
γούδι του έφτασε μπροστά του. Κοιτούσε χαμηλά καί τά μι
κρά της χείλια τρέμανε δταν πλησίασε.

Ό Τώνης τής έπιασε τό χέρι κ’ είπε:
— Δέ μπορώ νά πιστέψω στά μάτια μου .... θαρρώ πώς ό- 
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νειρεύουμαι...
Κείνη μέ χαμηλή φωνή άποκρίθηκε:
— Τί όμορφο τραγούδι πού έβγαλες.... Κάθουμαι νύχτα 

μέρα καί τραγουδάω ...
... Σέ μένα τώχεις άφιερωμένο; δέν είναι έτσι;
Γύρω τους ή βραδυά ήταν γεμάτη άπό ψιθυρίσματα φύλ

λων, εύωδιές λουλουδιών, άπό άπόμακρους γδούπους περιπατη
τών πού διάβαιναν.

Ξαφνικά κατά μήκος στό ψηλό τοίχο πού χώριζε τόν κήπο 
άπ τό δρόμο ένας περιπατητής άρχισε νά τραγουδάει. Τό τρα
γούδι του ύψώθηκέ παθητικά στή γαλήνη τής βραδυάς..

Σπρωγμένοι άπό μιά δύναμη μυστική κ’ οί δυό άγκαλια- 
στήκαν τρυφερά καί τά χείλια τους ένωθήκαν σ’ ένα φιλί γλυ
κό, άτέλειωτο.

Καί τό τραγούδι άργοχάθηκε στά βάθη γιά νά ξυπνήσει 
πέρα καινούργιες άνοιξες άγάπης καί νά ένώσει καί άλλα χεί
λια τρυφερά, πού λαχταρούσαν άπό πόθο αύτό τό μαγεμένο 
βράδυ.

Κοζάνη Μετάφρ. ΕΥΑΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ
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Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
TOY NICOLAUS BERDJAJEW

[Ό Ν. Berdjajew στέκεται σήμερα στήν πρώτη γραμμή τών ορθοδό
ξων Ρώσσων θεολόγων τής διασπορας· πρωτοστατεί στήν προσπά
θεια νά άνακαινισθή ό πρωταρχικός ιδιότυπος δυναμισμός τής άνα- 
τολικής όρθοδοξίας καί έχει μιά έντονη καί τρικυμιώδη πνευματική 
εξέλιξη. Κεντρικό σημείο στή σκέψη του κατέχει τό έργο τοΰ Dosto- 
jewsky. 'Η προσκόλλησή του πρός τό ορθόδοξο δόγμα εΐναι έπίμο- 
νη καί σταθερή. Τονίζει πάντοτε τήν έξαιρετική σημασία πού έχει στήν 
’Ορθοδοξία ή διδασκαλία γιά τήν ’Ανάσταση καί ’Αποκατάσταση. 
Κατέχει βαθιά τή σύγχρονη φιλοσοφία στις τεχνικώτερες λεπτομέ. 
ρειές της καί έχει τό γράψιμό του ένα ύφος παλλόμενο άπό θέρμη 
καί ζωτικότητα. Τά γνωστότερα βιβλία του είναι: «Τό νόημα τής 
Δημιουργίας», «ό νέος Μεσαίων, «'Η κοσμοθεωρία τοΰ Dostojewsky»’ 
«Ή φιλοσοφία τοΰ έλευθέρου πνεύματος». Εργάζεται τώρα στό Πα
ρίσι ώς καθηγητής τής ’Ορθοδόξου φιλοσοφίας καί θεολογίας.]

Σέ μιά έπιστολή του πρός τόν Dilthey ό κόμης Yorck έγρα
φε τήν περίεργη φράση : «Ό άνθρωπος τής ’Αναγέννησης εΐναι 
έτοιμος γιά θάψιμο». 'Η άπόφανση αύτή ειπωμένη μέσα στήν 
έποχή τής κυριαρχίας τού θετικισμού άντηχούσε ώσάν μιά κα
θαρή παραδοξολογία. Σήμερα δλοι μας δέν ήμπορούμε παρά νά 
τήν θεωρήσωμε ώς κάτι αύτονόητο. Ό άνθρωπισμός τής Ren- 
naissance έκλινε στή δύση του. Στήν έποχή τών άνακαλύψεων ό 
Huttens εΐχεν εΐπή «Κάθε πνεύμα ξυπνά’ ή ζωή εΐναι μιά άπό- 
λαυση». Άκολούθησεν έπειτα ό Διαφωτισμός ποϋ ένόμισεν δτι 
ή τακτοποίηση τής πραγματικότητας ήταν ζήτημα τού λογισμού. 
Οί μεγάλοι έρευνητές τών φυσικομαθηματικών άνακαλύπτουν 
τήν άρμονική σύνταξη τού σύμπαντος καί θέλουν νά άποδείξουν, 
δτι ή ούσία τοΰ κόσμου τούτου εΐναι ένας άρμονικός λόγος. 
Πρός τήν κατεύθυνση αύτή έκινήθηκεν ή άνθρωπότητα μέ άπο- 
φασιστικότητα προσπαθόντας νά όντοποιήση τήν άρμονικότητα 
σέ δλη τήν έκταση τής πραγματικότητας. Ήλθεν δμως μιά αύ-
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γή, κατά τήν όποιαν αίσθάνθηκεν ό άνθρωπος νά εΐναι δέσμιος 
τών προσπαθειών τοΰ έαυτοΰ του. Ό Διαφωτισμός είχε πιστέ
ψει, δτι ή ούσία τοΰ άνθρώπου ήταν ό Λόγος είτε θεωρητικός εϊ. 
τε πρακτικός καί δτι ή συμμόρφωση πρός τά αιτήματα τοΰ Αό- 
γου ήταν ή άσφάλιση τής άνθρώπινης έλευθερίας καί εύδαιμο- 
νίας· τό κακό δέν ήταν άντικειμενικό δεδομένο άλλά παρεπό
μενο τής παθολογικής έκτροπής τοΰ Λόγου. Έπειτα δμως άπό 
λίγα χρόνια υστέρα άπό τόν Kant είχε τήν τόλμη τοΰ Dostojewsky 
νά εϊπή : « Ο Λόγος, Κύριοί μου, εΐναι ένα καλό πράγμα, αύτό 
δέν θά τό άμφισβητήση κανείς· ό Λόγος δμως μένει μόνο Λόγος 
και άρκεΐ μόνο γιά τό λογικό τμήμα τοΰ άνθρώπου1 ή βούληση 
δμως εΐναι ή άποκάλυψη τοΰ συνόλου τής ζωής, δηλαδή δλό- 
κληρης τής άνθρώπινης ζωής μέ δ,τι εΐναι γύρω καί μέσα σ’ αύ
τή. Καί άν σ’ αύτή τήν άποκάλυψη έμφανίζεται ή ζωή μας πολ
λές φορές ώς ένα κουρελιασμένο πράγμα, δμως εΐναι πάντοτε 
ζωή καί δχι έξαγωγή τετραγωνικών ριζών». ”Αν θελήσωμε νά 
σταθούμε μαζί μέ τόν Dostojewsky σ’ αύτή τήν τοποθέτηση άλ- 
λάζει στό σύνολό της ή έκτίμηση τών κατορθωμάτων τοΰ άν 
θρωπισμοΰ.

Η Αναγέννηση είχε νά καυχηθή γιά τρία κατορθώματα· 
τό πρώτο ήταν ή οικονομική εύμάρεια πού έχάρισε στούς Λα
ούς· τό δεύτερο, τά θαύματα τής νέας έπιστήμης καί τό τρίτο, 
ή σύνταξη τής πολιτικής ζωής σέ κρατικά μορφώματα. 'Η ζωή 
παίρνει κατά τόν άνθρωπισμό τής’Αναγέννησης νόημα μέ άνα- 
φορά στις τρεις τοΰτες άξιες. 'Ο Dostojewsky είχε τό θάρρος 
νά ίσχυρισθή, δα ή τριλογική αύτή καυχησιολογία ήταν ή άπτή 
έμφάνιση τής άνθρώπινης κατάπτωσης. Οί τρεις άξιες πού άνα- 
φέραμε ήταν κατά τόν Dostojewsky το νόημα τών πειρασμών 
τοΰ Χριστοΰ. Ό Σατανάς — τό πνεΰμα τοΰ μηδενός έννοημέ- 
νου υπαρκτικά καί δχι ώς λογική άφαίρεση — στένει τριπλή 
παγίδα στό Χριστό- «είπε ϊνα οί λίθοι ουτοι άρτοι γένωνται» εΐ
ναι τό δελέασμα τής οικονομικής εύμάρειας· «βάλε σεαυτόν κά
τω», ή πτώση άπό τό πτερύγιο τοΰ ναοΰ εΐναι τό θαΰμα τής 
νεώτερης έπιστήμης· ή κυριαρχία «τών βασιλειών τοΰ κόσμου 
καί ή δόξα αύτών» εΐναι ό έρως τής κρατικής δύναμης καί τής 
κοσμικής βίας. Ολοι οι δελεασμοί άνταλλάσσονται μέ τήν θυ
σία τής έλευθερίας τοΰ άνθρώπου μέ τήν ύποταγή του στό 
πνεΰμα τοΰ μή δντος. 'Η έρμηνεία τών πειρασμών τοΰ Χριστοΰ
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ώς θεμελιώδης έννοια τής φιλοσοφίας τής ιστορίας τοΰ Dosto
jewsky άποτελεϊ τήν καταδίκη τών προσπαθειών τοΰ άνθρώπου. 
Οί προσπάθειες τοΰ έξωχριστιανικοΰ άνθρωπισμοΰ κορυφώνον- 
ται στή δόύλωση τοΰ άνθρώπου στό Σατανά στό πνεΰμα τοΰ 
μή δντος. Ό εύρωπαϊκός άνθρωπισμός καταλήγει έτσι στόν εύ- 
ρωπαϊκό μηδενισμό πού τόσο έτυράννησε τό πνεΰμα τοΰ 'Nietzs
che καί τοΰ Dostojewsky. Δέν πρόκειται γιά τό μή δν δπως τό 
βλέπουν οί καθηγητές τής συστηματικής φιλοσοφίας, δέν πρό
κειται γιά τό μή δν δπως τό φαντάζεται ή λογική άφαίρεση 
τοΰ φιλοσοφικοΰ φροντιστηρίου, άλλά γιά τό μή δν πού συναν 
τάμε κάθε στιγμή στή ζωή μας ώς διάψευση μιας φιλίας, ώς 
διαστροφή τής άλήθειας ώς σκοτεινό δόλο καί ώς παγερή προ
δοσία. Επάνω στήν βασικήν αύτήν άντίληψη τοΰ Dostojewsky 
στηριγμένος ήμπόρεσεν έπειτα ό ορθόδοξος θεολόγος Ν. Ber- 
djajewv0 άναγγείλη τήν έπέλευση ένός καινούργιου μεσαίωνα. 
■'Ο άνθρωπος τής ’Αναγέννησης μπαίνει πάλι στά δεσμά δε
σμεύσεων σκληρότερων άπό τις μεσαιωνικές. Είχε λοιπόν δί. 
καιο ό κόμης Yorck λέγοντας, δτι ό άνθρωπος τής ’Αναγέννη
σης ήταν έτοιμος γιά θάψιμο.

Ό άνθρωπισμός έχει πάθει ναυάγιο· γιατί δμως; αύτό έγι
νε έπειδή έπασχε άπό μονομέρεια- έπλαστοποίησε τήν άληθινή 
ούσία τοΰ άνθρώπου, έσφυρηλάτησε μιά ψεύτικη άνθρωπολο- 
γία, ή μοναδική πλευρά της ήταν ή περιοχή τοΰ λόγου· καί τής 
διάνοιας. ’Ίσως λοιπόν, άν άλλαχτή ή θεμελίωση, νά ήμπορή νά 
ίδρυθή μιά καινούρια άνθρωπολογία. Αύτό ήμπορεΐ νά γίνη άν 
θελήσωμε νά στηριχτούμε καί σέ άλλες περιοχές τής άνθρώπι 
νης ψυχής πού έως τά τώρα ήταν παραμελημένες έξ αίτιας τοΰ 
τρόμου πού ένέπνεε ένας χαρακτηρισμός. Είχαν χαρακτηρισθή 
ώς περιοχές τοΰ μυστικισμοΰ- κάθε Φιλισταΐος, κάθε μετριότη
τα τοΰ καινούργιου συρμοΰ, πού ήξαιρε μέ βεβαιότητα άπόλυτη 
δτι 2χ2=4 έξεμπέρδευε μέ ένα ειρωνικό χαμόγελο τό λογαρια. 
σμό μέ τά θέματα αύτά. Οί έρμηνευτές δμως τοΰ Dostojewsky 
άψηφόντας τήν παγερότητα τής ψευτοειρωνείας τών άπαιδεύ- 
των έργάστηκαν γιά τήν θεμελίωση μιας καινούργιας άνθρωπο- 
λογίας.

Μέσα στήν όμάδα τών έρμηνευτών τοΰ Dostojewsky τήν 
έξαιρετικώτερη θέση κατέχει σήμερα ό Berdjajew- ένόησε πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλον τήν διαλεκτική τραγικότητα πού 
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έδημιουργηθηκε μέ τόν ανθρωπισμό. « Ή αύτοβεβαίωση του 
άνθρώπου οδηγεί στήν αύτοκαταστροφή τοΰ άνθρώπου, ή άπο- 
χαλίνωση τής δραστηριότητας τών δυνάμεων τοΰ άνθρώπου, 
πού μένει έξω άπό συσχέτιση πρός ψηλότερους σκοπούς όδη- 
γεϊ στήν ήττα τών δημιουργικών δυνάμεων.» Κατά τήν άντί- 
ληψη του Bedjajew τά συμπτώματα τοΰ τέλους τής ’Αναγέννη
σης γίνονται αισθητά στήν φιλοσοφία τοΰ Kant. «Τό πάθος τοΰ 
Kant δέν είναι τό πάθος τής ’Αναγέννησης, τό πάθος τής χα
ράς πού εύρίσκει κάνεις στή γνώση, τής συνείδησης τής Α
πέραντης προοπτικής τής γνώσης. Τό πάθος τοΰ Kant έντοπί- 
ζεται σέ μιά σκεπτιστική διερεύνηση τών όρίων τής γνώσης, σέ 
μιάν άνάγκη γιά νομική δικαιολογία τής γνώσης. 'Η γιγάντω
ση τής γνώσης στήν ’Αναγέννηση φέρνει μιά κολοσιαία έξέλι- 
ξη τής έπιστήμης στό πρόσωπο τοΰ Γαλιλέϊ καί τοΰ Νεύτωνος. 
Ό Kant δμως θέτει ώς άντικείμενο κριτικής έρευνας τή μαθημα
τική γνώση τής φύσης. Αύτή ή κριτική έργασία πού άρχίζει μέ 
τό δισταγμό γιά τά δρια τής γνωστικής ικανότητας τοΰ άν
θρώπου φέρνει έναν πόλεμο πρός τόν Άνθρωπολογισμό καί 
τά άνθρωπολογικά στοιχεία τής γνώσης, πόλεμο πού φτάνει 
σέ όξύτητα στά συστήματα τοΰ Cohen καί τοΰ Husserl. "Ολες 
αύτές οί πολεμικές κατευθύνσεις τής φιλοσοφίας έναντίον τοΰ 
ΑνθρωπολογισμοΟ θέτουν τό ζήτημα κατά τρόπο πού δείχνε

ται ό άνθρωπος μέ έμπόδιο τής γνωστικής πράξης. "Ενα άπό 
τά πιό πεπαιδευμένα πνεύματα τής κατεύθυνσης αύτής έχρη- 
σιμοποίησε τήν άκόλουθη παράδοξη καί σέ πρώτη ματιά κω
μική διατύπωση : ή υποκειμενική συμμετοχή τοΰ άνθρώπου έμφα- 
νίζεται ώς τό υψιστο έμπόδιο τής φιλοσοφικής γνώσης ». 'Ο 
Berdjajew έχει τήν ιδέα, δτι ένα τέτοιο φιλοσοφικό συμπέρα
σμα δείχνει καθαρά τό τέλος καί τό ξεπέρασμα τοΰ Άν- 
θρωπολογισμοΰ, γιατί τό συμπέρασμα τοΰτο δέχεται τήν ύπαρ
ξη μιας γνωστικής πράξης πού δέν θά ήταν άνθρώπινη γνω
στική πράξη. Ή όρθότητα τής παρατήρησης αύτής τοΰ Berd
jajew τεκμηριώνεται άπό τήν βαρύτητα πού έδωκεν ό Husserl 
στήν μέθοδο τής «φαινομενολογικής άναγωγής » προσπαθόν- 
τας νά άποκαθάρη τή γνώση άπό κάθε έγκόσμιο άνθρωπολο- 
γικό χαρακτηριστικό.

’Από τό άδιέξοδο αύτό τοΰ έξωχριστιανικοΰ άνθρωπολο- 
γισμοΰ προπαθεΐ νά βγή ό Berdjajew μέ τήν βοήθεια δχι τής 

δογματικής θεολογίας άλλά τής μυστικής ένόρασης. ’Έχει τή 
βεβαιότητα, δτι τό πρωταρχικό θρησκευτικό φαινόμενο τής άμοι- 
βαίας άγάπης θεοΰ καί άνθρώπου ήμπορεΐ νά τό εύρη ώς θε
τικό δεδομένο μέσα στήν έσωτερική συναισθηματική ζωή τών 
μεγάλων μυστικιστών. Κατά τή γνώμη του δλα τά συστήμα
τα τής Χριστιανικής θεολογίας βαρύνονται άπό τόν έλληνιστι- 
κό δογματισμό. «Γιά τήν Βίβλο ή σχέση θεοΰ καί άνθρώπου εί
ναι ένα γεμάτο άπό πάθος δράμα μεταξύ τοΰ άγαπώντος καί 
άγαπωμένου· σ’ αύτό τό δράμα αισθάνεται δχι μόνο ό άνθρω
πος, άλλά καί ό θεός συναισθήματα όργής, φροντίδας, χαράς. 
Ό θεός τοΰ ’Αβραάμ, τοΰ Ισαάκ καί τοΰ ’Ιακώβ είναι διαφορε
τικός άπό τό ’Απόλυτο τών Φιλοσόφων καί θεολόγων, ένας 
θεός μέ κίνηση ζωής, δχι θεός άκίνητος. Τό ύψηλό άσμα πού 
ένθουσιάζει τούς μυστικιστές είναι ή έκφραση τών παθημάτων 
τής μυστικής άγάπης, τής συναισθηματικής θεϊκής ζωής. Στούς 
Χριστιανούς μυστικιστές άπεκαλύφθη ή έσωτερική ζωή τοΰ θεοΰ 
καί μόνο αύτοί εύρήκαν λόγια «νά τήν περιγράφουν.» ’Έτσι γί
νεται φανερό, δτι κατά τόν Berjajew ή λογική σκέψη είναι άνί- 
νη νά συλλάβη τή μυστική πλευρά τής χριστιανικής θρησκευτι
κότητας· κατά κανένα τρόπο δέν ήμπορεΐ ή χριστιανική άπολύ- 
τρωση νά άποτελέση ένα «φιλοσόφημα». Στήν άποκάλυψη τοΰ 
νοήματος τοΰ λυτρωτικοΰ δράματος ήμπορεΐ νά μάς όδηγήση ή 
συμβολική γνώση καί ή μυστική αίσθηση τής ψυχής. 'Η κατεύ
θυνση πρός τό πρωταρχικό θρησκευτικό φαινόμενο πού πραγμα
τοποιείται μέσα στήν ψυχή τών χριστιανών μυστικιστών μάς δί
νει τήν ικανότητα νά δημιουργήσωμε μιά καινούρια χριστιανική 
άνθρωπολογία. «Τό άπέραντο πνεΰμα τοΰ άνθρώπου άμφισβητεΐ 
γιά τόν έαυτό- του έναν άπόλυτον, ύπερφυσικόν ανθρωποκεντρι
σμό’ άναγνωρίζει τόν έαυτόν του ώς άπόλυτο κέντρο δχι βέβαια 
τοΰ πεπερασμένου πλανητικού συστήματος άλλά ολοκλήρου τοΰ 
δντος, κάθε όντολογικοΰ σχεδίου δλων τών κόσμων.» Η έννοια 
τής άπόφανσης αύτής είναι, δτι ό άνθρωπος δέν εϊναι θεωρημέ
νος ώς φθαρτό δημιούργημα κάτι τό άπόλυτο, άλλά θεωρημένος 
ώς Χριστολογική φύση. Τό Χριστολογικό στοιχείο δέν είναι κάτι 
τό έπένθετο στόν άνθρωπο άλλά άποτελεΐ τήν πρωταρχικήν 
άδ.άφθορη φύση τοΰ άνθρώπου. Αύτό ήθελε νά είπή ό Αύγου- 
στΐνος μέ τήν περίφημη άπόφανσή του «Anima humana naturali- 
ter Christiana»· τό ίδιο περιεχόμενο έχει καί ή διδασκαλία τοΰ 
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θεανθρωπισμοΰ. 'Η Αποκατάσταση τής Χριστολογικής φύσης 
τοΰ άνθρώπου άποτελεΐ τό δράμα τής άνθρώπινης ιστορίας 
κατά τόν Bordjajew. Στό πεδίο τής πρακτικής συμπεριφοράς 
σημαίνει ή κατεύθυνση αύτή τόν έκχριστιανισχό τών δημιουργι
κών δυνάμεων του άνθρώπου πού θά γίνη- μέ τήν άφύπνιση 
νέας χριαστιανικής συνείδησης· ή άφύπνιση αύτή εΐναι δυνατή 
άν ή χριστολογική ούσιαστικότητα τοΰ άνθρώπου γίνη άρκετά 
αισθητή· εΐναι μία «άποκατάστασις καί άναμόρφωσις τής άρ- 
χαίας φύσεως καί τοΰ άρχαίου κάλλους».

Ή ιδέα τής άποκατάστασης άνανεώνει στήν άνθρωπολο*  
για τοΰ Berdjejew τόν έμμονο στόν πρωταρχικό χριστιανισμό 
τής έλληνικής άνατολής προσανατολισμό πρός τήν πλατωνική 
Ανάμνηση. Ή άνθρώπινη ύπόσταση έχει προαιώνια στηρίξει 
τήν ύπαρξή της στόν προαιώνιο θεάνθρωπο πού προϋπάρχει 
ώς «τέλειος θεός καί άνθρωπος». Ή άναπροσαρμογή πρός τό 
αιώνιο πρότυπο άποτελεΐ τό δράμα τής Χριστολογικής άποκα
τάστασης καί όδηγεϊ άπό τήν κοσμική χρονικότητα στήν ύπερ
χρονική αιωνιότητα. Ή άναπροσαρμογή αύνή άποτελεΐ ένα 
γεμάτο άπό συναισθηματική περιπάθεια δράμα μέ άρχικό τό
πο συγκρότησης τήν εσωτερική διάσταση τής ψυχής. Πρέπει νά 
εΐναι άκόμη τόσο ισχυρή ή άναμνηστική αύιή άναπροσαρμογή, 
ώστε διαποτίζοντας τήν προσωπικότητα νά άκτινοβολή καί σέ 
δλα τά δημιουργήματα δσα παρουσιάζονται μέσα στήν περιο
χή τής κοσμικής χρονικότητας, Μόνο ή άκτινοβολία αύτή ήμπο- 
ρεΐ νά δώση ένα νόημα σταθερό στήν ιστορική έξέλιξη ώς άπο- 
κάλυψη λυτρωτική γιά δλη τήν κτίση σύμφωνα μέ τόν όραμα- 
τισμό τοΰ Παύλου «ή γάρ άποκαραδοκία τής κτίσεως τήν άπο- 
κάλυψιν τών υιών τοΰ θεοΰ άπεκδέχεται».

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Σημειώματα γιά τήν Ιταλική λογοτεχνία

Η ΠΟΙΗΣΗ

"Επειτα άπό τόν Giovanni Pascoli καί τόν Gabriele D Annun- 
zio δέ συναντώνται μεγάλα ονόματα στήν ’Ιταλική ποίηση, τού- 
λάχιστον μέ τήν πιό κοινή έννοια τής φράσης.

Ή γερή κι εύγενικιά φυσιογνωμία τοΰ Giosue Carducci (τοΰ
το τό έτος άκριβώς θά έρτασθή έπίσημα στήν Ιταλία ή πρώτη 
έκατονταετηρίδα τής γέννησής του) πού ’χε γιομίσει μέ τόν έαυ- 
τόν του τίς τελευταίες δεκαετίες τοΰ περασμένου αιώνα καί 
τά πρώτα χρόνια τοΰ δικοΰ μας, δέν εΐχε συνεχιστές. Κά
ποιος «Καρδουτσινιασμός» μιμούμενος κι άντιλαλώντας θέ
ματα πού ’σαν γιά τόν ποιητή γνήσιοι καρποί τοΰ πνεύμα
τος καί τής πα’δευσης του, ποτέ δέν ξεγέλασε άναγνώστες, 
πού δέν άρκοΰνται σέ μιά εύκολη έπιφανειακή έντύπωση. Μή
τε είναι δυνατό νά λογισθεΐ συνέχεια τοΰ έργου τοΰ Car
ducci δλη ’κείνη ή ποίηση πού καί σήμερα άκόμη εκδηλώνεται μέ 
προϊόντα, δχι μόνον όψιμα, άλλα έξω όλότελα άπ τήν έποχή 
τους, σ’ ένα άλλαγμένο κλίμα, μέ κλασσικά σχήματα, μέ γλώσ
σα καί εικόνες πού πέρασαν στήν παράδοση, δίχως νά κρύβει 
κάν τήν ούσιαστική πτώχεια της, παρ’ δλη τήν εύγένεια κι άξιο- 
πρέπειά της. Έκε'ΐνο πού πρέπει νά τονισθή έδώ εΐναι ή δύναμη 
κι ή άρρενωπότητα τής ιδιοσυγκρασίας τοΰ Carducci, πού έκφρά- 
ζεται στούς στίχους του μ?έ άδρότητα εικόνων, ζωηρότητα καί 
διαύγεια ρυθμών καί ήχων.

Ό ποιητής τών «Rime nuove» τών «Odi Barbare» (οί πιό ση
μαντικές συλλογές του, δπου βρίσκονται τά όμορφώτερα καί πιό 
γνωστά ποιήματά του) δέν ήταν δυνατό νά ’χη συνεχιστές. ‘Η 
ποίησή του εΐναι καρπός μιάς «ιδιοσυγκρασίας» (πρέπει νά δωθή 
σ’ αύτήν τή λέξη ή πιό βαθειά έννοια της) δπου συσσωρεύονται 
διάφορα στοιχεία, ένωμένα βέβαια, άλλα εύκολογνώριστα, τό 
καθένα μέ τόν ιδιαίτερο χαρακτήρα του. θαυμασμός τοΟ κλασ- 
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σικοΰ κόσμου, πού βασίζεται σέ μιά γερή κι επίμονη παίδευση, 
επιθυμία απόδρασης άπ τό παρόν, όξυθυμία, όρμητικότητα, γεν
ναιότητα χαρακτήρος καί ιδανικών, θρησκεία, όχι ρητορική, τής 
γλώσσας, πείρα βαθειά τής τέχνης τοΰ έκπαιδευτοΰ: αύτά εΐνε 
μερικά άπο κείνα τά στοιχεία, ήθικά ή αισθητικά, ποΰ καθορί
ζουν τήν ιδιοσυγκρασία τοΰ Carducci. Οί μεγάλες δημιουργίες 
τής ποίησής του, εΐνε ζωντανές, άλλ’ ίσως άκόμη πιό ζωντανή 
εΐνε ή φυσιογνωμία του ώς ποιητοΰ κι άνθρώπου,

Ο Pascoli κι ό D Annunzio εΐναι κιόλας διαφορετικοί καί 
βρίσκονται, παρ’ δτι σύγχρονοι του, μακρυά άπ τόν Carducci. Εΐ
ναι μάλιστα διαφορετικοί, άν δχι μακρυά ό ένας άπ τόν άλλον, 
καί μεταξύ τους. Μπρος στόν Carducci, ό Pascoli κι ό D’Annunzio 
έχουν άρρωστημένη ιδιοσυγκρασία. Ή ποιητική αίσθαντικότητά 
τους, πρό πάντων ’κείνη τοΰ Pascoli, εΐναι πιό βαθειά, κυμαίνε
ται περισσότερο ίσως. Πάντως, παρ’ δλα τά λεγάμενα σχετικά μέ 
τούς Carducci, Pascoli καί D’ Annunzio — πώς δηλαδή αυτοί 
οί τρεις κλείνουν μιά έποχή στήν ιστορία τής ποίησης μας,— 
θά πρεπε νά ύποστηρίζεται—μέ μεγαλύτερην άκρίβεια —πώς 
ό Carducci κλείνει μιά έποχή, καί πώς ό Pascoli κι ό D’ An
nunzio άρχίζουν καί χαρακτηρίζουν μιά περίοδο, πού δέν κλεί
στηκε άκόμη καί πού βρίσκεται στήν άνάπτυξή της.

Η ποίηση τοΰ Pascoli, πόύ σ’ ένα άκόμη πρόσφατο παρελ
θόν, ή έκθειάζονταν ή βρισκόταν σέ κατατρεγμό, έχει μελετητές 
καί σήμερα άκόμη,άλλα έλάχιστοι τήν έχουν έμβαθύνει. Ή ποίη
ση αύτή εΐναι ένα είδος «Hortus couclusus». Συχνότατα δσοι 
βρίσκονται έξω, εΐναι άκριβώς έκεΐνοι πού ύποστηρίζουν πώς 
κατάλαβαν περισσότερο. Ιδιοσυγκρασία πικρά άντιφατική, μέ 
αίσθαντικότητα βαθύτατη — μέχρι παροξυσμοΰ πολλές φορές 
— προσωπικότητα ύπεροπτική τόσον ώστε νά περιορίζη στό 
δικό της κύκλο τό κάθε τι πού άγγιζε, μάς έδωσε μιά ποίηση 
πού ναι καί θά ’ναι άκόμη ένα μυστήριο καί μιά ύπόσχεση. 'Η 
κλασσική μόρφωση τοΰ Pascoli, τόσο διαφορετική άπό κείνη του 
Carducci δέν εΐναι σ’ αύτόν μιά δύναμη, άλλά πολλές φορές ένα 
διαβρωτικό στοιχείο τής ποίησής του. Γιατί ένώ ό Carducci θυμί
ζει τό μΰθο ή τήν πράξη, καί φεύγοντας ό ίδιος άπ τό παρόν, ξανα
ζωντανεύει καί τά δυό, καί πάλι τά φέρνει στήν σημερινή μας πρα
γματικότητα, ό Pascoli μεταβάλει τήν πράξη ή τό μΰθο, δίνοντάς 
τους τήν προσωπικότητά του, καί—θά ’λεγασχεδοόν—τήν πνευμα-
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τική του μορφή. Ό Carducci καλύπτει μέ τήν ιδιοσυγκρασία τούτο 
θέμα,άλλά τό διατηρεί σέ μιά άντικειμενική σφαίρα. Κι έχουμε — 
έξ αύτοΰ—τή διαύγεια, τό ώρισμένο σχήμα. Στόν Pascoli ύπάρ- 
χει μιά λυπημένη άπορία, μιά πικρή άβεβαιότητα ωσάν τά ίδια 
πλάσματα τοΰ μύθου καί τής ιστορίας, σάρκα τής σάρκας του, 
αίμα άπ τό δικό του αίμα, νά γενιώντουσαν άσθενημένα άπ 
τήν ’ίδια του άσθένεια. Στόν Pascoli βρίσκεις άπεριόριστη τή δυ
νατότητα νά μάς δίνει τ’ άκαθόριστα κείνα αισθήματα, πούσυγ- 
κινοΰν τόν ’ίδιο στήν έκτασή του μπρος στή φύση, τούς άνθρώ
πους καί τά πράγματα.

Διαισθήσεις θαμπωμένες άπ τή μελαγχολία τοΰ πόνου καί 
τοΰ πάθους του, πλαισιωμένες σέ σύντομο, λεπτότατο σχέδιο.

Καί τοΰ D’ Annunzio ή ποίηση, είναι ποίηση διαισθήσεων. 
Δυνατόν, ή βαθειά, έκλεπτημένη πολυμάθεια του νά γίνεται ά- 
φορμή πλάνης σχετικά μέ τή φύση τοΰ ποιητή αύτοΰ, άλλ ό 
D’ Annunzio δέν εΐναι «λογιώτατος» ποιητής.

Ό αισθησιασμός του έλευθερώνεται σέ ποίηση, πού γιά νά 
έκδηλωθεΐ άναζητάει λεκτικό άνεξάντλητα πλούσιο. 'Όλο σχεδόν 
τό γλωσσικό υλικό τοΰ D’ Annunzio προέρχεται άπ τούς πα- 
ληούς συγγραφείς τής λογοτεχνίας μας, συχνότατα άπ τούς πιό 
μακρυνούς κι άπ τούς δευτερώτερους. Σ’αύτό τό ύλικό ό ποιητής 
προσπαθεί νά δώση μιά νέα ζωή, καλώντας το νά έκφράση τις 
έκλεπτημένες σ’ άνώτατο δριο διαισθήσεις τής ίδιόρυθμης κι έ- 
γωϊστικής ιδιοσυγκρασίας του, κι άκριβώς γι αύτό, πολλές φο
ρές καταντάει νά ύπερβάλλεται άπ τή λαμπρότητα ένός ήχηροΰ 
καί πολύτιμου λεξιλόγιου καί νά γίνεται έτσι ή ποίησή του, παι- 
γνίδισμα μιας κενής εύφράδειας. ’Αληθινά μεγάλος ποιητής εΐνε 
όταν κατορθώνει νά έλευθερώση τό βασανισμένον ανθρωπισμό 
του σέ μιά άνήσυχη καί δυνατή ποίηση, ή δταν, λησμονώντας ό 
ίδιος τό «έγώ» του, μάς παρασύρει σ’ ένα μαγεμένον κόσμο 
γιομάτον άρμονίες καί λεπτότατη μουσικότητα. Ερμηνευτής κι 
αύτός άρχαίων μύθων — σύμφωνα μέ τήν ιδιοσυγκρασία του 
βρήκε συχνά στή μεγάλη του μόρφωση (καί σ αύτό τό σημείο 
πλησιάζει κάπως τόν Pascoli) έμπόδιο παρά βοήθεια, κι έπεσε 
σέ παγίδες άπ δπου δέν τοΰ ήταν δυνατό νά ξεφύγη,

Ή άντίδραση στόν «ντανουντσιανισμό», άντίδραση δηλα
δή στήν έκζητημένη σπατάλη τής γλώσσας καί τοΰ ϋφους, 
στόν ήχηρό καί ρητορικό πλοΰτο, στόν έκθειασμό μιάς άπεριό-
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ριστης θέλησης κι ένός άκράτητου αισθησιασμού, συγκεντρώ
νεται τελικά στήν όμάδα τών—δπως τούς είπανε —ποιητών τοΰ 
«λυκόφωτος»: άκριβώς δπως ή άντίδραση στόν κλασσικισμό 
καί στους μιμητές τοΰ Carducci, κορυφώνεται μέ τή φουτουρι. 
στική κίνηση. Κι οί δυό αύτές τάσεις, κι οί δυό όμάδες, άφοΰ 
έκπλήρωσαν τόν έπαναστατικό τους σκοπό, πάψανε νά ύπάρ- 
χουν ώς ζωτικές δυνάμεις, καί μολονότι άκόμη σήμερα μι
λούνε στήν Ιταλία γιά μιά «φουτουριστική» ποίηση, ή έκφραση 
αύτή εΐνε, τις περισσότερες φορές, ένα περίβλημα δίχως περιε
χόμενο. Άπ τούς ποιητές τοΰ «λυκόφωτος» διαβάζεται άκόμη 
καί σχολιάζεται ό σημανακώτερος: ό Guido Gozzano, Πιεμον- 
τέζος· κι ή ποίηση τοΰ Gozzano, έχει συχνά ήχους συγκινη- 
μένου, λεπτού άνθρωπισμοΰ. ’Απτούς φουτουριστές θά σημειώ
σουμε τόν εντυπωσιακό καί πολύχρωμο Corrado Govoni, τό 
λεπτό Aldo Palazzeschi, πού ’ναι μαζί ένας ειρωνικός ζωγράφος 
πραγμάτων κι αισθημάτων, καί τούς Ardengo Soffici καί Gio
vanni Papini πού άφοΰ συμμερίστηκαν ή πλησίασαν τή φουτου
ριστική κίνηση, άπομονώθηκαν σέ μιά δίκιά τους έρημιά, κι 
έχουν τώρα μέ τό φουτουρισμό —σχετικά μέ τήν ποίηση τουλά
χιστον—δεσμούς γενικού έντελώς χαρακτήρα. Κι ό D’Annunzio 
κι ό Pascoli λοιπόν, έπηρέασαν άρκετά τή σύγχρονη ποίηση : ό 
πρώτος—πρό πάντων—μέ τόν αισθητισμό καί τό έκζητημένο 
ρητορικό του ϋφος, βαραίνοντας δχι μόνο στήν ποίηση άλλά 
καί στόν πεζό λόγο, —τόν άφηγηματικό κυρίως—καί τόν άγο- 
ρευτικό. Εΐναι γνωστό έξ άλλου, πώς υπάρχει άκόμη αύτή ή «ά. 
σθένεια» τοΰ «ντανουντσιανισμοΰ» καί πώς δέ σβύσανε όλότελα 
οί συνέπειές της.

Η επίδραση τοΰ Pascoli εΐναι ίσως λιγώτερο φανερή, άλ
λά έχει πιό βαθειά χαράξει τή σημερινή ποίηση, έστω κι’άνάπη- 
χεϊ αύτή άμεσα ή έμμεσα θεωρίες ξένες, πού έρχονται κείθε άπ 
τις Αλπεις, καί πού πρέπει νά τις δεχθούμε πηγές τών προ
σπαθειών κι έκδηλώσεων τής τελευταίας ώρας.

Επειτα άπ τό σβύσιμο τών στερνών ήχων ένός ρητορι
κού κλασσικισμοΰ όφειλομένου στήν παράδοση, έγινε σιγά-σι- 
γά μιά επίμονη κρυφή έργασία πού είχε σκοπό νά ξαναδώση 
στήν ποιητικήν έκφραση τή θετική, ούσιώδη άξια της : τήν κα
θαρά λυρική πνοή, δίχως γλωσσικές έπιδείξεις, ελεύθερη άιτό 
σχήματα, γιομάτη μουσικές άξιες κι άναφορικές έννοιες.
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θά σημειώσουμε λοιπόν μεταξύ τών μεταπολεμικών ποιη
τών τούς Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale, τρεις 
ποιητές δηλαδή όλότελα ό ένας άπ τόν άλλον διαφορετικούς 
στήν έμπνευση, άλλ’ ένωμένους στήν έρευνα τής γυμνής, ού- 
σιαστικής έκφρασης. 'Η έπίδρασή τους στις νέες γενεές εΐναι 
σημαντική, θά σημειώσουμε άκόμη, μεταξύ τών νέων ποιη 
τών, τούς Aldo Capasso καί Salvatore Quasimodo, νεώτατους, 
τούς Corrado Pavolini, Adriano Grande καί τούς, μ’ άλλη κατεύ
θυνση, Arturo Onofri — πού χάθηκε πρόωρα — Dino Campana 
Diego Valeri, Pietro Mastri, Ugo Betti — πρωτότυπος τούτος, 
ποιητής πού πολλά ύπόσχεται—καί Roberto Papi μέ τό πρόσφα
τό του «Τραγούδι τής έλπίδας». Μεταξύ τών ποιητριών τήν 
Ada "Negri καί τή Sibilla Aleranno.
Μετάφραση Μ. Η. PIETRO ΒΟΤΤΙΝΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ή συνεργασία τους είχε άρχίσει πολύ νωρίς. Άπ’ τό Πα
νεπιστήμιο σχεδόν, τόν καιρό πού ήτανε μαθήτριά του καίτόν 
βοηθούσε στά φροντιστήρια.

Έκτοτε εκείνος άναδείχτηκε πολύ γρήγορα. ’Έγινε καθη
γητής σοφός, συγγραφεύς πολυγράφος. Κ’ έκείνη, μιά πού ή 
υγεία της δέν τής είχε έπιτρέψει νά τελειώση τις σπουδές της, 
άνάλαβε νά τόν βοηθή στις έπιστημονικές του έργασίες. ’Έγινε 
γραμματεύς του.

"Ως τώρα βιβλίο δικό της δέν είχε βγάλει ποτέ. Τής φαι
νότανε πώς τής έλειπε ή τόλμη τοΰ δημιουργοΰ, ή συνθετική 
έξυπνάδα.

Μά κ’έκεΐνος τώλεγε. Βοηθός λαμπρή. Γιά σιγύρισμα. 
Αύτό μάλιστα. "Οσο γιά δημιουργία.... "Ενα πράμα δμως
ήξερε. Αύτό τό σιγύρισμα έκείνη τό αισθανότανε όργανικά—σά 
μιά περίεργη πρακτική διαίσθηση.

Καί τό μυαλό της, άμα τό σταματοΰσε σ’ ένα ζήτημα, έμοια
ζε σά χέρι γιατροΰ, πού άγγίζοντας έδώ κι έκεΐ τή σάρκα,
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περιφέρει απαλά τήν προσοχή του σ’ δλο τόν άρρωστο άπά
νω. Πάντα σέ κάτι καίριο θ’ άκουμποϋσε. Κάποια κρυφή άτέ- 
λεια έβγαινε στή φόρα.

— Δέν σας φαίνεται πώς άν τό γράφατε έτσι θάτανε καλλί
τερα; έλεγε μένα χαμόγελο άπλό.

Εκείνος τότε έβγαζε τά γυαλιάτου, τήν κύτταζε, μειδιοΰ- 
σε. «Δίκαιο έχετε. Πώς δέν τό σκέφτηκα. "Ας τό σημειώσουμε. 
Σημειώσετέ το έδώ».

Καί τής έδινε κάτι χαρτάκια μακρόστενα, πού χρόνια τώρα 
άγόραζε στό ίδιο κατάστημα, γιά τήν άποκλειστική αύτή χρήση.

Αλλες φορές πάλι έλεγε: «”Ας τό διορθώσωμε άμέσως..» 
έπαιρνε γιά τό διόρωθωμα μιά λεπτότατη πανάρχαια πέν- 

να με κόκκινο μελάνι, τραβούσε δυό σειρές στό χειρόγραφο καί 
διώρθωνε. Τ
'Όλα τά διορθώματα ήταν κόκκινα. Μά βουτηγμένοι στή δου

λειά, ξεχνούσαν τήν δψη τού χαρτιού. Κι’ ούτε πρόσεχαν τά 
χρώματα.

Καί τά βιβλία βγαίνανε μέ τ’ όνομά του καί μ’ ένα πρόλο
γο στερεότυπο, κανονικό, δπου βρισκότανε κι ένα μικρό ευχα
ριστώ γιά τήν γραμματέα.

, Κατόπιν άρχιζε μ’ έπιμέλεια ή συλλογή καί ή τακτοποίηση 
κάθε κριτικής, καί τής παραμικρής. Γι’ αύτές ύπήρχε ιδιαίτερο 
συρτάρι, δπου έμπαιναν δλες κολλημένες σέ χαρτί κάθε μιά 
με το σχετικό τίτλο τού βιβλίου.

Οι κριτικοί τόν έπαινοϋσαν πάντα. Εΐχε πρωτοτυπία στίς 
παρατηρήσεις του, άσφάλεια στό μυαλό, οξύτητα στίς κρίσεις. 
Κ έτσι μεγάλωνε ή φήμη.

Ο κ. καθηγητής ήταν εύχαριστημένος. Εΐχε μεγάλη τύχη 
στή ζωή του.

Τό καλό ήτανε πώς καί ή γυναίκα του δέν ζήλευε.
Η γυναίκα του εΐχε πολλές χάρες.

Τόν εΐχε πρώτα άπαλλάξει άπ τίς βιωτικές μέριμνες. ’Έπει
τα, δύσκολα θάβρισκε πιό άνοιχτόμυαλη καί πού νά καταλα- 
βαινη καλλίτερα τίς άνάγκες τής έπιστημονικής παρανωγής— 
τήν άνεση, τήν άπόλυτη ήσυχία, τήν άποκλειστικότητα. Τήν ά- 
ποκλειστικότητα πρό πάντων...... καί πού, κατά βάθος, σέ κά
νει νά’σαι καί πιστός σύζυγος...

Μιά μέρα ποδχε κέφι είπε στά χωρατά.
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— Περίεργο. Μά νά μήν είσαι καθόλου ζηλιάρα.
— Ζηλιάρα ; νά ζηλέψω ποιόν; _
— Ξέρω ’γώ; τόσα χρόνια τώρα... τή Δδα Μαρή.... δέν την 

ζήλεψες ποτέ σου. Μιά άλλη στή θέση σου ...
- Τή δεσποινίδα Μαρή, είπε ή γυναίκα του καί γέλασε· 

Καϋμένε μου. Άκόμη δέν πήρες είδηση τί εΐναι γιά σένα αυτό 
τό κορίτσι ;

— Τί εΐναι; γιά πές ;...
— ’Εργαλείο, τί άλλο; ’Εργαλείο άπαραίτητο, έπιστημονικο. 

Έκ τών «ών ούκ άνευ» πρόσθεσε μέ κάποια ειρωνεία στή Φω
νή. Ποτέ μου δέν θυμούμαι ναδειξες γι’ αύτή τό παραμικρό έν- 
διαψέρον.

— Νομίζεις; μουρμούρισε ό κ. καθηγητής, σάν νάβρισκε α- 
ξαφνα καμμιά έσφαλμένη έρμηνεία σέ άρχαιο κείμενο.

— Νομίζω λέει; Είμαι βεβαία.
Μιά μέρα ή δεσποινίδα Μαρή δέν ήρθε στήν ώρα της.
Ό κ. καθηγητής άνησύχησε. Εΐχε ύποσχεθή να στειλη το 

άρθρο ποδγραφε κάθε Δευτέρα στήν «’Επιστημονική’Ηχώ» πριν 
τό μεσημέρι. » , Χ ~

— Φοβήθηκα, είπε, άμα τήν είδε νά φτάνη, μη τυχόν και σας 
συνέβη κανένα δυστύχημα.

— Δυστύχημα; ’Όχι. Άρραβωνιάστηκα, άπάντησε εκείνη.
_  ’Όχι δά, άστειεύεστε.
- Μπα καί γιατί; Δέν είχα ποτέ στό νοϋ μου νά μείνω γε

ροντοκόρη.
— Πολύ όρθό....βέβαια. Δέν ξέρω γιατί...πώς το φαντάστη

κα...μέ τό νά σας βλέπω πάντα. _
"Ωστε γιά νά δούμε πώς έγινε, πρόσθεσε στό τέλος για να 

δείξη ένδιαφέρον. „
- Μά κι’ έγώ καλά καλά δέν ξέρω, είπε ή δεσποινίδα Μαρη. 

Νά. "Εγραψα ένα μυθιστόρημα...τό πήγα στόν έκδοτη και... 
Κοκκίνησε λιγάκι;καί σταμάτησε.

— Σάς άγάπησε.
— Ναί, κύριε καθηγητά.

"Εμεινε έμβρόντητος.
— Δυό συνθέσεις μονομιάς. Καί νά μήν τό πάρω είδηση. 

"Εργο όλόκληρο καί έρως.
Τού κακοφάνηκε λιγάκι μά τό γύρισε στά χωρατά. Καταν-
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τουσε ή υπόθεση ναχη καί έπιστημονικό ένδιαφέρού.
— 'Ώστε μπορούσατε νά είχατε άγαπήσει κι’ άλλοιώς.... ύπό 

διαφορετικούς δρους,.,όποιονδήποτε άλλον. Έμενα λόγου χάριν.
- "Α, δχι.
— Πώς δχι;
— "Οχι, κύριε καθηγητά. ’Αδύνατον.

Ή φωνή της έτρεμε λιγάκι.
— Έπιπλο σέ γραφείο, γιά τήν βολή τής δουλειάς άς πούμε 

πώς τρώγεται. Μά έπιπλο—σύζυγος.... αύτό δέν θά τό ανεχό
μουν.

’’Εβγαλε τά γυαλιά του καί τήν κύτταξε.
’Έχετε μιά έξυπνάδα έσεϊς οΐ γυναίκες, ψιθύρισε, συγκρα

τημένη ..... ταπεινή..... ’Απότομη, εΐπε στό τέλος, πολύ περίερ
γη. Ξαφνίζεται κανείς.

Πήρε μηχανικά ένα χαρτάκι άπ’ τά μακρόστενα.
— Πώς τό είπατε; έπανάλαβε. ’Έπιπλο — σύζυγος;
Βούτηξε τήν πέννα στό κόκκινο μελάνι.
— ’Άς τό σημειώσωμε. Εΐπε καί κάθησε μπροστά στό γρα

φείο.
— Ά. δχι κύριε καθηγητά. Φώναξε σαστισμένη ή δεσποι

νίδα Μαρή.
— Μή σημειώνετε. Αύτό θέλει διόρθωμα άμέσως......

Παρίσι Π. ΛΑΣΚΑΡΙ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

(Ή ’-Ανθούλα Σταθοπούλου—Βα- 
φοπούλου, γεννήθηκε στή Θεσσαλο
νίκη στά 1908. Ώς ποιήτρια πρωτο- 
φανεριόθηκε μέ ποιήματα της δημο
σιευμένα σέ διάφορες εφημερίδες καί 
περιοδικά άπό τό 1922 άκόμα, σέ ηλικία 

μόλις 14 έτών.
Έξέδωκε τό 1932 τήν πρώτη ποιητι

κή συλλογή της, «Νύχτες άγρΰπνιας» 
Δημοσίευε στόν τύπο καί στή «Νέα 
'Εστία» διηγήματα’ ένα τρίπρακτο 
θεατρικό της έργο μέ τόν τίτλο «Ντίνα 
Πέλλη· παίχτηκε άπό τήν ομάδα τής 
Δραματικής Σχολής τοΰ ΈΟ-νικοΰ 
Ωδείου, μέ πολλήν επιτυχία. Ποιήμα
τα τής δεύτερης συλλογής της δημο
σιεύτηκαν στή «Νέα Εστία» καί στις 
σελίδες αύτές. Τή βραδειά τής 16 
’Απριλίου πέΟ-ανε στό Σανατόριο τού 

Άσβετοχωριού).

“Οσοι γνώρισαν τήν ανήσυχη αύτή νεαρή γυναίκα, πού μιά μοί
ρα σκληοή, θέλησε τόσο πρόωρα νά τής κλείσει τά μάτια, ένιωσαν μέ
σα τους νά πεθαίνει ταυτόχρονα καί κάτι πού μάς είχε μεταδώσει ή 
ποιήτρια. Έσβυσε αύτή ή φλόγα τής ειλικρίνειας της πού ήταν αυ
θόρμητη σάν τόν ίδιο της τό στίχο. Σίγασε αύτή ή ζωντάνεια της 
πού στέκονταν σάν πρόκληση στό θάνατο. Κ’ ένας κόσμος άπό χαρές 
χαί θλίψεις, άπό γέλια καί δάκρυα, άπό ελπίδες καί απογοητεύσεις, 
άπό ό’νειρα καί νοσταλγίες, ένας κόσμος πού ζωντάνευε μέ τις ομορ
φιές τών όραματισμών καί κατέρρεε άμέσως μόλις τόν άγγιζε ή πραγ
ματικότητα μέ τις στερήσεις, μέ τούς πόνους, μέ τις δίχως τέλος άρ-
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Οωστειρς, χάθηκε μαζί μέ τή λάμψη τών ματιών της. Κι’ αύτή ή άνή- 
σηχη φύση, δέ θέλησε ποτέ νά λάβει μιαν άμεση άντίληψη τοΰ κίν
δυνου που την κύκλωνε, πού πρόσβαλε ένα-ε’να, ύπουλα κι’ άνεπανόρ- 
θωτα τα πιο λεπτά, τά πιό ευπαθή σημεία τού οργανισμού, καί'τήν 
έσφιγγε με την πάροδο χρόνου μακρού, μέσα σ’ ένα επιθανάτιο κλοιό 
Γελούσε σα να μυκτήριζε τό θάνατο, κυκλοφορούσε γιατί πίστιυε πώς 
στο τέλος θα νικούσε ό δργανισμός της. Πόσες συστάσεις δέν ακού
σε και πόσες παρακλήσεις, άπό φίλους κι άπό έπιστήμονες. Χρειά
στηκε στο τέλος ν’ άσκήσειδλη τήν επιρροή της ή κ. Μαρία Περ. Ράλλη 
του πρώην Γενικού Διοικητή, νά φροντίσει πρώτα γιά κάθε δυνατή ά
νεση, για να την πείσει νά δεχτεί νά είσαχτεϊ στό Σανατόριο. Μά 
κ εκεί ακόμα την παρηγορούσε ή σκέψη πώς δέ θά έμενε παρά ώς 
που να ελθει η άνοιξη, νά ταξειδέψει σέ άλλους πιό ήοεμους, πιό γε
λαστούς ορίζοντες. Τέτοιους πού ποθούσε μέ τό στίχο της:

Πάμε στη Οαλασσα, πάμε παντού 
νά ιδώ χαχταρώ μιά μικρήν ανεμώνη.

Όταν τήν επισκεφτήκαμε, ή άρρώστεια είχε κάνει τό έργο της. 
Δεν της είχε μείνει παρά ό λάρυγγας. Οί πρώτες άπηληπκές κρούσεις 
γίνονταν φανερές μέ τήν κάπως βραχνή φωνή της. Οί γιατοοί τή- 
συνιστουσαν ηρεμία απόλυτη καί σιωπή. Κ’ ή Άνθούλα αίσθάνοντσν 
όπως πρώτα, όπως πάντα, τήν άνάγκη νά μιλήσει, νά γελάσει, νά έκ- 

• φραστει, ν’ απαγγείλει δικά της ποιήματα, δσα είχε γράψει καί ξέ- 
σχισ υστέρα σε μιά στ1γμή πού τήν παραπαίρναν δ θυμός καί τά 
νιυρα για την κατάστασή της. Χλωμή, σχεδόν εξαϋλωμένη, μέ μιά 
τούφα απο τ αραια καστανά μαλλιά της π σμένη στό μέτωπο, ένιω
θε τον πυρετό να της φλογίζει τό σώμα. Θυμοΰνταν πρόσωπα καί 
σκηνές, ελεγε σατυρικούς της στίχους, κ’ έδινε χαρακτηρισμούς, άπο 
καθιστούσε κάποιες παρεξηγημένε; διαθέσεις της. Καί τό μόνο πού δέ 
σκέπτονταν ηταν^ό θάνατος. Μιά χάρη π ύ μά; είχε ζητήσει ήταν 
να της στειλουμε ενα στυλογράφο. Είχε ακόμα, είχε ίσως τότε, μέσα 
στη φλόγα του πυρετού, τή δύναμη νά γράψει τούς πιό άρτιους στί
χου της, κα^ως δείχνουν τά τελευταία της ποιήματα. Καί δέν ένιωσε 
το θανατο παρα λίγες ώρες πριν κλείσει τά μάτια, δταν πιά ή άορώ- 
στεια Εξάντλησε κάθε έλεος, καί κάθε μόριο τού οργανισμού της. 
« Αφού εγω δυστύχησα, άς ευτυχήσουν δλοι οί άλλοι» ήταν τά τελευ
ταία λόγια της.

«Η Άνθούλα εΐχε προεκτείνει τή ζωή της στήν ποίηση. Ολόκλη

ρη σ’εδόν ή πρώτη συλλογή της «Νύχτες αγρυπνίας», έχουν τη σφρα
γίδα άπό ένα ένοραματικό παρόν τής ίδιας της μοίρας.

Σάν πεθάνω μιά μέρα, κ ίσως μιά μέρα τοϋ ’Απρίλη 
καί νεκρή με ξαπλώσουν σ’ ένα φέρετρον άσπρο...

’ Μα προσπερνάει άπό τόν τραγικό προγνωστικό ψίθυρο άμέσως 
μόλις τόν τραγουδήσει, κι δ νοϋ; της στρέφεται στή μοίρα της:

Ώ ποιά μοίρα αδυσώπητη 
τή ζωή μου ρυθμίζει 
κι’ άπδ πίκρες αγιάτρευτες 
τήν καρδιά μου γεμίζει.

Θέλει ν’ άπαλλαγεϊ άπ’ αύτό τό βάρος τής τραγικής καταδίκης, 
προσπαθεί νά γνωρίσει τή λύτρωση, στις χαρές, στις λαχτάρες, στους ακα- 
ταστάλλαχτους πόθους πού νιώθει άκόχα στά 22 της χρονιά: τον έ
ρωτα καί τή νοσταλγία, τό ταξείδι καί τή θάλασσα, την αναμονή και 
τή λήθη. Μά δ στίχος της εΐναι ορμητικός σαν τήν ίδια της τη φυ 
ση, συχνά δέν ύπακού. ι στό μέτρο καί τούς κανόνες. Εχει το χάρι
σμά τής αύθορμησίας καί τήν ειλικρίνεια τής έκφρασης. Η Ανθου- 
λα δέν εΐχε ποτέ τόν καιρό νά τόν επεξεργαστεί, νά τον προσέξει, να 
τόν ύποάξει. Κάτι άλλο θά τήν απασχολούσε πάντα: ενα θέμα για 
διήγημα πού θά τό έγραφε μέσα σέ μιαν ώρα, ή μιά πτυχή του εαυ
τού της πού θά τήν τραγουδούσε. Δέν έχουμε άκόμα τυπωμένη και τη 
δεύτερη συλλογή της. Άπ’ δσα δμως ξέρουμε, κι’ δσα δημοσιεύσαμε 
στις σελίδες αυτές, εΐναι άναμφίβολο πώς ή ποίηση της παρουσία 
ζεται μεστωμένη, ώριμη καί άψογη καί στήν φόρμα της και στην τε

χνική της
Ώς τόσο μιά γλυκύτατη αρμονία 
φτάνει ώς μές στά τρίσβαθα τής γης. 
’Ατέλειωτο τραγούδι τής ζωής, 

’ τοΰ καταλύτη θάνατου ειρωνεία !
Κ’ εμέ ή ψυχή μου θάναι έδώ κλεισμένη, 
τήν ώρα καρτερώντας πού μπορεί 
τό δρόμο τόν καινούργιο της νά βρει 
κι άπ τά δεσμά της τοΰτα λυτρωμένη.

(Άπό τό «’Εντάφιο»)
Μέ τόν πρόωρο θάνατο τής Άνθούλας, έσβυσε ένα γνήσιο ποιη

τικό ταλέντο, άπό τά γνησιώτερα πού έδωσε έως τώρα η Θεσσαλο

νίκη, άξια νά τήν τιμήσουν. <<ΜΑΚΕΔ0ΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ»
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΣΑΛΗ «Ό ’Απόγονος» (μυθιστόρημα) ’Αθήνα,

Η σειρά του κυκλικοΰ μυθιστορήματος τοΰ κ. Θανάση Πετσάλη 
«I ερές κι αδύναμες γενεές», πού άρχισε μέ τόν «Προορΐσμό τής Μαρίας 
Παρνη» και συνεχίστηκε μέ τό «Σταυροδρόμι», κλείνει τώρα μέ τόν «’Από 
γονο». Και τό τρίτο αυτό βιβλίο εΐναι γραμμένο σέ μιά γλώσσα καλλιερ-’ 
γημενη, ομαλή που εχει τό χάρισμα τής διαύγειας καί τήν αίσθηση τοΰ 
λεπτού γουστου. Ό κ. Π. ολοκληρώνει έτσι μιά πρόθεσή του. νά δώσει 
τήν εικόνα μιας γενεάς, τής γενεάς τών Πάρνηδων, στή διαδοχική της συ
νεχεία, με φανερές οπωσδήποτε τίς κληρονομικές άδυ/αιίες πού τήν όδη- 
γουν στήν έξαφάνιση. Συναντούμε κ’εδώ τήν έπιμέλι ια καί τή φροντίδά 
του συγγραφέα νά μάς δώσει μέ τήν πιστή κι ακριβή περιγραφή τήν έξω- 
ερική μορφή των προσώπων πού κινούνται στήν άτμόσφαιρα του βιβλίου 

του. Δέν ξέρω όμως άν ό ρεαλισμός στήν πιό γεν,κή του μορφή-δταν 
φυσικά δέν πρόκειται γιά πρόσωπα πού βλέπουμε στό θέατρο-κατορθώ- 
νά aa^aRVa μήν “Φήνεΐ μερίΚά Κενά στι>1ν Κόπωση τοΰ άναγνώστη, γιά 
νά συλλαβει τήν άληθινή μορφή του, κι όταν άκόμα αποδίδεται μέ μϊάν 
άξιολογη περιγραφική δύναμη. “Ετσι δέν κατορθώνουμε νά συλλάβουμε 
τή συνολικωτερη μορφή τής Μαρίας Πάρνη παρά στό τυπικό της μέρος . 
™ ^η“<<εβ°^ντα χρόνων καί πάνω κατάλευκη χοντρή, ψηλή κτλ.» 
Το ,διο θά λεγαμε καί γιά τό μικρό Πέτρο. Μαντεύουμε τήν υπόστασή 
αυνς Κα?π0ίΡαΚ θ°Ομε τίζ ΟΚίές τ°υς σΓή δΡάσΰ πού δημιουργεί ό 
συγγραφέας με τη συνέχεια τής αφήγησής του.

Ειδικωτερα στήν περίπτωση αύτή, μας μένει ή εντύπωση ένός προ- 
χε ιασμενου ιαγραμματος πού έπρεπε νά χρησιμοποιηθεί σάν άπό μιάν 

2ηΚσΤΪΛ7 έξοτντληθετ μιά πρόθεση. Ό άπόγονος τώρα βρίσκεται στήν 
εφηβική ήλ.κια των 17 χρόνων, ζωηρός καί μέ έκδηλα άνεπτυγμένες κά
ποιες ορμές του. θά μπορούσε νά έχει κανείς κάποιες επιφυλάξεις όσον 
άφορατή διανοητική του ανάπτυξη. Έδώ κ’ έκεΐ ό δεκαεπταετής άπόγο
νος παρουσιάζεται μέ μιάν ασυνήθη γιά τήν ήλικία του ώριμότητα αύ 
τοελεγχομένου ανθρώπου-καί ό κ. Π. δέν προτίθεται νά τόν παρουσιά
σει σά μια φύση εξαιρετική. -«Τώρα τελευταϊα-λέγει ό Πέτροσ-έκεϊνο 
σΦαιοα 7ΥΚΐνεΐ. Τ0 π0λύ στΠ ^ουσικί) αύτή ή όνειρεμένη άτμό- 
σφαιρα όπου μέ μπλεκεΐ καί πού μέ φέρνει άπό τή μιά μέρα έξω άπό τήν 
πραγματική, την καθημερινή ζωή..,» (σελ. 57) Αίσθάνομαι-συνεχίζει-φο 
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Βέρά τήν Ανάγκη νά ζώ δίπλα στήν άληθινή μου ζωή καί μιά ζωή| φαν
ταστική, θαυμαστή κι άπίθανη» ή άκόμα: «θαρρείτε πως δεν εχει άλλες 
Ανάγκες ό άνθρωπος γιά νά είναι- ευτυχισμένος, Μά δέ μπορούν τέλος 
πάντων οί άνθρωποι νά καταλάβουν.... ν’ άνέβουν λίγο παραπάνω με τό 
μυαλό τους, μέ τήν ψυχή τους;, (σελ. 6!) Μου φαίνεται κάπως αταίρια
στος γιά τήν ήλικία του αύτός δ ένδοσκοπικδς συναισθηματισμός. Οπως 
επίσης έχουν τήν έκφραση μιας έπιτήδευσης κ’ οί έρωτες του νεαρού Πέ
τρου μέ τήν τριανταπεντάρα δ. Ντόρη. Αφήνουν τήν εντύπωση αφύσικων 
τεχνικών ευρημάτων πού παρεμβάλλονται μέ τόν Αντικειμενικό σκοπό 
ν’ άποδειχτεί μιά άδύναμη πλευρά καί τοΰ άπογονου. , .

Μά πέρ’ άπό τίς παρατηρήσεις αύτές πού θα εΐχε νά κάνει δ ανα 
γνώστης, «ό Άπόγονος» δέν παύει νά διατηρεί τήν άξια του μέ τό ζω
ηρό ενδιαφέρον τής προσμονής στή συνέχειά του, με την ^Χ“ρι η J 
πού παρουσιάζει ή άβίαστη άφήγηση. μέ τό φυσικό του διάλογομέτις 
θαυμάσιες περιγραφές τοΰ υπαίθρου. Ό Αναγνώστης τις νιώθει αψο 
μοιώνεται μέ τήν Ατμόσφαιρα τής έξοχής. Μέσα στην περιοχή του μεγα 
λοαστικοΰ μυθιστορήματος καθώς τώρα άρχισε νά εμφανίζεται στόν τοθ 
πο μας, ό κ. Πετσάλης μέ τό τρίτομο αύτό κυκλικό του μυθιστόρημά του 
κάνει μιά λαμπρή άρχή, καί ή συνθετική του ικανότητα Αποτελεί μιά 
σημαντική προσφορά στά νεοελληνικά γράμματα. &

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ : «Άντρέας Δημακούδης» θεσ)νίκη 1935.

Δέν εΐναι, μου φαίνεται, πολλά χρόνια πού άρχισαν νά γράφουν- 
ται καί στόν τόπο μας βιβλία εξομολογήσεων, νά γίνεται μια στροφή της 
λογοτεχνίας πρός τήν εξερεύνηση καί Απεικόνιση τών μυστικών της· ψ> - 
χής καί τήν έκφραση τών διάφορων ροϊκών καταστάσεων του εσωτερικού 
aS κόσμου. Στήν κατηγορία αύτή τών έργων νομίζω δτι πρεπει να κα
τατάξουμε τό πρώτο βιβλίο πού κυκλοφόρησε τελευταία ο κ. Στ. Κοσμάς 
μέ τόν τίτλο «Άντρέας Δημακούδης». Ό συγγραφέας θέλησενά μας διη- 
γηθεϊ τή ζωή τοΰ Άντρέα Δημακούδη, ή Ακριβέστερα θέλησε νά μας κά
νει μιάν εξομολόγηση τής δικής του ζωής διά μέσου τσυ ηρώα του.Ενας 
νέος "Ελληνας φοιτητής σπουδάζει σε μιά πόλη της Ευρώ ης 
άναφέρεται τ’ όνομά της. Στό νέο αύτό συμβαίνουν ώρισμένα περιστατι
κά κατά τη διάρκεια αύτής τής ζωής του μακρυά άπ τήν πατρίδα του 
Φυσικά δέν ύπάρχει ούτε υπόθεση οΰτε πλοκή ούτε μύθος, ούτε πρόσω
πα, οΰτε δραματικές περιπέτειες σ’ αύίή τήν Ιστορία. Ο συγγραφέας πή
ρε τόν έαυτό του, τίς έντυπώσεις πού τοΰ γέννησε τό περιβάλλον, τό πα
ρελθόν πού ξυπνά κάθε λίγο μέσα του, τίς έσωτερικές του περιπετειες, διά
λεξε δηλαδή άπ τή ζωή του δ,τι τοΰ έγινε μιά Ανάμνηση προσφιλής 
μας τό εξομολογήθηκε. Τά βιβλία αύτοΰ τοΰ είδους παρουσιάζουν παν- 
τα μιά τεράστια δυσκολία δσο φαίνονται άπ τήν πρώτη στιγμή ευκολ . 
Κινδυνεύει κανείς διηγούμενος τίς καθημερινές του πράξεις, άποκαλυπτον-
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τας τήν ψυχή του νά καταντήσει ένοχλητικός, Ανιαρός, έρεθιστικός δταν 
δσα γράφει δεν είναι είλικρινά, δέν εϊναι μιά Αναγκαία έκφραση τοΰ βα
θύτερου εαυτου του. Ό κ. Στ. Κοσμάς διηγείται τήν Ιστορία του μέ τήν πιό 
Αξιοθαύμαστη ειλικρίνεια μέ τόση αφέλεια, χωρίς καμμιά ψευτιά, καμμιά 
προσπάθεια έπιδειξης. Είναι μοΰ φαίνεται ή πρώτη καί ή πιό σπουδαία άρε
τή σ ενα λογοτέχνη νά είναι ειλικρινής καί σύμφωνος μέ τόν έαυτό του

Ιό βιβλίο του κ. Στ. Κοσμά εϊναι μιά ώραία νεανική φωνή πού’ 
άσφαλως θα άρεσει σ’ όσους άγαποΰν τούς νέους πού κρύβουν μέσα 
τους εναν πλούσιο εσωτερικό κόσμο.

ΣΤ. ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ

Θ. KOFNAPOY «'0 αλήτης» ’Αθήνα

Αύτά καθεαυτά τά πράγματα, απαλλαγμένα άπό κάθε προσπάθει
α πλασματικής μορφοποίησης είναι σχεδόν νεκρά. Καθώς τά σκεπάζει ή 
κάθε ήμερα είναΐ σά να ζοΰν σ’ ένα παρελθόν. Ό ρόλσς τοΰ καλλιτέ
χνη, του λογοτέχνη, αρχίζει άπό τή στιγμή πού θά θελήσει ν’ άποδώσει 
στα ίδια αυτα πραγματα μιά καλλιτεχνική συγκίνηση, μεταφέροντάς τα 
σ ένα παρόν. Αν τώρα ό κ. θ. Κονάρος μοΰ έπέτρεπε τήν προέκταση 
της Απλής αυτής γνώμης καί στό τρίτο αύτό βιβλίο του, θά έκανα τήν 
ΓαΛΡαΑ>Ρ·ηση’ πως?1 °υτ0ς άκόρα ° Χαρακτηρισμός τοΰ «ήμερολογίου 
ενός Αλήτη» που δίνει ό ίδιος στό έργο του, περιέχει τό στοιχείο τής 
προσποίησης καί τής προσπάθειας, άφοΰ γράφτηκε μέ τήν προϋπόθεση

r’ Va δΐαβσσΤεΓ’ Κ1’ άκόρα' δίκαιη άξίωση νά προσεχτεί. 
Μά θαρρώ πως ο κ. Κ. κάνει μιάν άκόμα διάψευση τών προθέσεων του. 
θελει-καθώς σημειώνει - τόν «άλητισμό χωρίς προσπάθεια ώραιοποίησης» 
Εκείνο που ευθυς εξαρχής παρατηρεί ό άντικειμενικός άναγνώστης - καί 

τό λέω πρός επαΐν0 τοΰ κ. Κ, - εϊναι δχι τόσο ή έκμετάλλευση τοΰ έξω- 
τερικου στοιχείου μέ τίς περιγραφές, μέ ώρισμένες συμβάσεΐς καί άλη- 
θοφάνειες με τήν Αναπαράσταση μιας συγκεκριμένης μορφής τοΰ οποίου 
Σπυρου η Γιάννη άλήτη - δσο ή προσπάθεΐα άκριβώς νά ύψωθεί αύτή ή 
συμβολική έννοια τοΰ άλήτη. Κι’ ό συγγραφέας εκμεταλλεύεται τόν έσω- 
τερικο κοσμο, δίνοντας κομμάτια τής ψυχικότητάς του, προσθέτοντας μιάν 
αξία σε μιά βιωμένη έσωτερική άναπαράταση.

Ό κ Κ. θέλησε νά τοποθετήσει τό βιβλίο του στή Θεσσαλονίκη 
ίσως σέ μιά παλαιοτερη εποχή, δταν άκόμα ό "Αη Γιώργης ήταν έκκλη- 
σια (τώρα είναι μουσείο) ή πού σώζονταν άκόμα τό καφενείο τοΰ Μα- 
λικμπεη (αυτό ύποθέτω πώς εννοεί όνομάζοντάς το Χαλίμπεη). Μερικές 
"°π°θεσίε5 δναψέρονται έδώ κ’έκεΐ μ’έναν τρόπο μάλλον διακοσμητικό. 
Μα δέν είναι η Ατμόσφαιρα πού ένδιαφέρει. Ή προσοχή στρέφεται πε
ρισσότερό στό ενοραματικό μέρος χ,ής Αφήγησής που κΑνει ό Αλήτης ό 

α υθερ°ς’,0 “μέριμνος, ό κατατρεγμένος Από τήν κακομοιριό Αλήτης 
μέ τόν έφιΑλτη τής έξουσίας πΑνω του, ό τίμιος δμως, περισσότερο άπό’ 
πολλούς άλλους. Αλήτης. Μέ μιά λέξη ό άνθρωπος. Ό κ. Κ. άποφεύ- 

188 

γει τή σύνθεση. 'Ομολογώ πώς προτιμώ αύτή τή ρευστότητα που δίνει 
στόν «Άλήτη» του, μ’ δλες βέβαια τίς συμβάσεις που συναντούμε με 
ρικές μάλιστα μέ φανερή τήν προσπάθεια νά ύπογραμμιστει ή Αντίθεση, 
καθώς είναι ή στιγμή πού οί δυό Αλήτες ζητοΰν άσυλο μεσα σ ένα εβρα
ϊκό μνήμα. Γιατί έχω τήν Αντίληψη πώς έλάχιστοι είναι κείνοι που κα- 
τώρθωσαν νά ύποβάλλουν τή ζωή σ’ ένα ύπόδειγμα, ν’ Αποδώσουν τησχη- 
ματοποιημένη μορφή της μ' ένα τρόπο άριστουργιματικό, που νά μην Αφή
νει κανένα κενό, νά διαλύει κάθε ύποψία συνθέσεως γιά τήν εντελεια και 
τή φυσικότητά της. ’Έτσι ό κ. Κ. Αναπτύσσει κ’ έδώ τ’ Αξιόλογα χαρί
σματα τοΰ πεζογράφου μέ τήν παρατήρηση, τήν Ανάλυση, και τήν ορμή 
Ακόμη πού Αντλεί άπό τή σταθερή του πίστη στή μαρξιστική ίδοελογια.

ΧΡ. ΧΡίΙΣΤΙΔΗ (Χρ. Άνδρ. Μάνεση) «Κίνδυνοι κΓ ελπίδες τοΰ Ελληνι 
σμοΰ» ’Αθήνα.

■ο κ. Χρ. Χρηστίδης θέλησε νά συλλάβει στή συνολικώτερή του 
έκφανση τό πολυσύνθετο έσωτερικό μας πρόβλημα. Καί ή προώθηση της 
ελληνικής πραγματικότητας άπό τήν έπιφανειακή άρθρογραφια των κομ
ματικών όργάνων, στό έπίπεδο τής Αμερόληπτης καί βαθύτερης Αντικει
μενικής έρευνας, ικανοποιεί σημαντικά. Γιατί, δσο ξέρουμε οί «Κίνδυνοι 
κ’ ελπίδες τοΰ Ελληνισμού» είναι ή πρώτη συγκροτημένη και θετική «συμ 
βολή στή μελέτη τοΰ έλληνικοΰ προβλήματος» πού γίνεται στα τελευ 
ταϊα αύτά χρόνια. Ό κ. Χρηστίδης γράφει σέ γλώσσα, καθαρή, σταρα- 
τη καί ή έκφρασή του έχει μιάν ώμότητα καί μιά δριμυτητα ασυνηθη. 
Μέσα στις πρώτες κιόλας σελίδες, κάνοντας λόγο γιά τήν άστική δικαιο
σύνη μέ τήν παλιά νομοθεσία της, γιά τήν έκπαίδευση, για τή στερημένη 
άπό έσωτερική ζωή έκκλησία, γιά τό δημοτικό σύστημα, γιά τή διοίκηση,_ 
γιά τή δασική άσφάλεΐα, γιά τήν οικονομική καί τή δημοσιονομική πολι 
τική γιά τήν κυβέρνηση καί τήν Αντιπολίτευση, μέ λίγες εκφραστικές 
καί χαρακτηριστικές γραμμές, δίνει τή φυσιογνωμία της Ελλάδας, _ που 
άν δέν πλησιάζει νά εϊναι Απόλυτα δμοια μέ τή σημερινή, Ασφαλώς όμως 
δέν Απέχει πολύ άπό τοΰ νά είναι. Κι’ δμως ό πίνακας αύτός μ_ ολη τη 
νωπότητα τών χρωμάτων δέν είναι καμωμένος σήμερα. Δέν είναι καν 
καμωμένος άπό τόν κ. Χρηστίδη τόν ϊδιο. ’Οφείλεται στόν πρώην Αρχη
γό τών Φιλελευθέρων, τοΰ κόμματος δηλ. πού έμεινε περισσότερό στην 
Αρχή τά τελευταία είκοσι χρόνια. « Εγώ —λέει ό κ. Χρ. δέν έκανα παρ 
νά μεταφράσω στή δημοτική ένα κομμάτι άπό τόν πρώτο λόγο που αυτός 
έβγαλε στήν Αθήνα στις 5 Σεπτεμβρίου 1910». Δέ μένει νά πούμε πως από 
τότε ίσαμε σήμερα, άκινητοΰμε κΓ άγωνιοΰμε μέ τό πρόβλημα της εσω
τερικής μας κακοδαιμονίας.

θά μποροΰσε νά παρατηρήσει κανείς δτι ό κ. Χρηστίδης δεν προσ
τρέχει στά φώτα τής έπιστήμης γιά νά δώσει μιά μεθοδική κατάταξη και 
μιάν άνεση στά προβλήματα πού θίγει. Άπό τήν ξηρή συστηματική κα
τάταξη καί τά στατιστικά δεδομένα χωρίς άνάλυση, άπό κάθε Απόπειρα
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πνευματικής άπογείωσης γιά δκαιρες ιδεολογικές πτήσεις, ομολογούμε 
πως προτιμούμε αύτό τόν πειστικό τόνο τής τετραγωνικής λογικής, αύτή 
τή διάθεση τής αυτοκριτικής, καί τή συζητητική μορφή πού μεταχειρίζεται 
οκ. Χρηστιδης. Μέ τήν άντικειμενικότητα τής έρευνας, μά πρό πάντων 
μέ τόν ειλικρινή πόθο τοΰ νέου «νά κάνει κάτι πού δέν τό καταπιάστηκε 
άλλος από τήν Καταστροφή κ’ έδώ, νά βοηθήσει νά βρεθεί μιά λύση», 
φροντίζει νά διαλύει τις πλάνες καί τις ύποψίες, νά μήν άφήνει κανένα— 
όσο είναι δυνατό-κενό στήν κρίση τοΰ άναγνώστη. Στήν ερευνά του αύ
τή που θά διατηρεί πάντα τό ενδιαφέρον της, δέν ύπάρχει βέβαια ή ισο
μέρεια, ή άνάλογη μέ τή σοβαρότητα καί τήν έκταση πού έχουν ώρισμέ- 
να προβλήματα. Καί άπό τήν άποψη αύτή τό βιβλίο αύτό έχει καί τ’ ά- 
δυνατα σημεία του. Ό κ. Χρ. προσπάθησε νά όλοκληρώσει τις προθέσεις 
του. θέλησε τά συντελέσει σέ μιάν άφύπνηση τοΰ σκεπτόμενου κόσμου, 
γιά να έγκαταλείψει τήν άδράνεια καί τήν άπάθειά του καί νά ένδιαφερ-

ει για τά κοινά μέ ανιδιοτέλεια καί άνωτερότητα. 'Η συνέχεια άπό άλ
λους δέ μπορεί παρά νά ωφελήσει.

Γ. Δ.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Έλάβαμβ τήν παρακάτω έπιστολή:
Κύριε ΔιευΦυντά,

Είμαι ένας Ισραηλίτης πού παρακολουθώ τά ελληνικά Γράμματα, γιατί 
ξέρω, οτι πρεπει νά αγαπώ τήν Ελλάδα καί νά παρακολουθώ δλες της τις 
προσπάθειες και οτι τότε θά τήν αγαπήσω περισσότερο, όταν τή γνωρίσω 
καλλίτερα. Μέσα λοιπόν άπό αύτό τό ενδιαφέρον μου αντλώ τό θάρρος νά 
σας γράψω τις παρακάτω γραμμές.

Τελευταία αί έφημερίδες έγραψαν διά κάποιο βιβλίο τής Κατίνας 
Παπα «Στή συκαμιά άπό κάτω», πού τό έβράβευσε ή άκαδημία 
, θηνων (γιατί οχι: Ελληνική Ακαδημία;). ’Αγόρασα τό βιβλίο αύτό καί 
επεριμενα πολλά καί καλά. Πρέπει νά σάς πώ, δτι μου άρεσε εκεί μέσα τό 
διηγημα «Κοντά στή θάλασσα». Εΐναι δμως ή όμοιότης του μέ ξένα έργα 
που μου εκαμε περισσότερο έντύπωσι. Έχει κάτι άπό τήν ήρεμη μελαγχο
λία του Γκεϊγερσταμ καί τόν ειδυλλιακό λυρισμό τού Γιάκομπσεν Θά έπρο- 
τιμουσα να μή μοΰ θυμίζη τίποτα καί νά ίδώ κάτι πού δέν έπερίμενα, κάτι 
καινούργιο γιά τά μάτια μου. Κοντά σ’ αύτό έδιάβασα καί τ’ άλλα διηγήμα
τα του τομου κυνηγώντας νά εύρω πάντοτε κάτι άπό τήν ψυχή τής συγγρα
φέας. Καθώς περνούσα τις σελίδες έφαντάστηκα, δτι ή Κα Παπά βρίσκεται 
κυρίως σε τούτο, δτι ζητάει νά μάς δώση εικόνες άπό τή ζωή τών χωριά- 
των η τη μικρή ζωή. Ιίναι δμως ή άσάφεια τών εικόνων αύτών, πού μέ 
σταμάτησε πολλές φορές δυσάρεστα. Ή Κα Παπά δέ μου φάνηκε νά έχη τό 
βαθύ αίσθημα^ τοϋ ψυχολογικού τοπείου καί μάταια ζητάει νά πάη επάνω 
εις τα ίχνη τοΰ Παπαδιαμάντη κυνηγώντας νά γνωρίση τήν ένδόμυχη χώρα 
των χωριατων καί τών ταπεινών. Όταν έφθασα είς τό τελευταίο διήγημα 
τότε μονον άνοίχτηκαν τά μάτια μου. Γιατί, άν προτύτερα παραξενευόμουν, 
κοντά στα αλλα, μέ τήν αδυναμία τής συγγραφέας γιά τό φυσικό καί 

άβίαστο άστείο καί τό χιούμορ, τώρα καταλάβαινα πώς δ πραγματικός τοπος 
της ήταν έκεϊνο πού κρύβεται τόσο’άσχημα κάτω άπό μιά άνάλατη οσο και 
άκαιρη συζήτησι δυο κοριτσιών σχολαστικών, πού δέν έχουν νά τραγουδή
σουν στήν ψυχή μας τίποτε άπό τήν έξοχή δπου ζοΰν. ‘Ίσως εχω λάθος, 
άλλά πιστεύω, πώς ή Κα Παπά βρίσκεται άληθινά μονάχα σέ τούτο το 
διήγημα. Είς πολλά μέρη τά διηγήματά της δείχνονται καλογραμμένα, αλλα 
αύτό δέν ήμπορεΐ νά τούς δώση ούτε βάθος ούτε συγκίνησι που είναι ένας 
παλμός στήν ψυχή μας. Καί άν ύπάρχη κάτι τό έντελώς προσωπικό και 
κάτι τό πρωτοειπωμένο ελληνικό στά διηγήματα αύτά δέν είναι αι ξενες η 
ελληνικές τους άπηχήσεις, άλλά αύτή ή σχολαστική δασκαλική συζήτησε, με 
γυρισμένες τις πλάτες, μέσα στήν άγκαλιά τής φύσης, τής φύσης που θελει 
μονάχα άγάπη έτσι καθώς μάς βλέπει μέ τά ίριδίζοντα ολόφωτα ματια της.

Έγώ τώρα ερωτώ: δέν υπήρχε άραγε ένα άλλο ελληνικό βιβλίο για να 

βραβεύση ή ’Ακαδημία; Εύχαριστώντας γιά τή φιλοξενία ’

Μ. ΣΑΛΊΊΕΛ
Μ Η Τλ προιοδικό μας δυστυχώς δέ μπορεί ύ’Απόκριση στήν Απορία τοϋ έπιστολο- γΣΧον,·δ"·χιδίν&ι^· ibW/o ,-eAU« καί ^άρχει λόγος για ακαντυοτ,.

‘Η καλύτερη Απάντηση δίδεται πάντοτε άπό τη δημοσία γνώμη.

ΧΡΟΝΙΚΑ
„** Στήν αίθουσα τοΰ ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου στις 30 ’Απριλίου , υστε 
ρα άπό μιά πρόσκληση τού περιοδικού μας μίλησε γιά τις σύγχρονες Έλλη- 
νίδες ποιήτριες ή κ. Marie Louise Asserin. Παρακάτω δίνουμε ώρισμενα με- 
ρητής ομιλίας της:

«Ό βιαστικός περιηγητής πού επισκέπτεται τήν Άθηνα, οδηγείται στην 
’Ακρόπολη. Ένας πολύγλωσσος βαθμοφόρος οδηγεί τό θαυμασμό του, Ικανο
ποιεί τήν περιέργεια του. Πηγαίνει στις στήλες τοΰ ’Ολυμπίου Διος, εχει δη 
κιόλα τις Καρυάτιδες, δχι δμως καί τή λαϊκή τέχνη τής ’Ελευσίνας και της 
Τριπολιτσάς. Συγκινημένος άπό τά μνημεία καί τις άρχαιοτητες θ αγνοήσει 
τό ζωγράφο Γκίζη’ κΓ ό θείος ορίζοντας τών βουνών θά τού υπενθυμίσει 
ίσως έναν ωραίο άρχαΐο στίχο πού μιλεϊ γιά τό χάρμα τής άρχαιοτητας. Ο
μως δέ θά μάθει πώς σάν άλλοτε κι’ δ σημερινός ποιητής τόν υμνεί καλλι- 

TEe «Όσο πιό πολύ δ περιηγητής είναι μορφωμένος, τόσο λιγώτερο θά 
μπορεί νά βλέπει τό σύγχρονο ζωντανό κομμάτι’ καί μπροστά άπό τις προθή- 
κες τών βιβλιοπωλείων πού κοσμούνται μέ είκοσι καινούργιους τίτλους, θα 
περάσει υπεροπτικά άπό άγνοια, χωρίς νά τούς διαβάσει. Οί ' Ελληνες ! Δεν ε- 
χουν λογοτεχνία.... e t , ,

«Κι’ δμως έχούν μιά λογοτεχνία πλατεία κι’ ωραία, της οποίας το συν- 
θημα τής άφύπνησης χρονολογείται άπά τήν έποχή πού έκδόθηκε τό «Ταξί
δι» τοΰ Γ. Ψυχάρη στά 1880, μιά λογοτεχνία πού δέν έπαυσε να πλουτίζεται 
ίσαμε τώρα μέ μιά πλούσια καί δυνατή παραγωγή, συχνά πολύ πρωτότυπη, 
στήν δποία τά πιό διάφορα ρεύματα τών Ιδεών έχουν τούς οπαδούς και τους 
μιμητές. Γιατί τόσο οί «άντιδραστικές» οί κοσμοπολιτικές δσο και οι επανα
στατικές θεωρίεσ, καθώς έμφανίζονται άπό συγγραφείς πού ξεχνοΰν τις πρώ-
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τες επιδράσεις- τους, δείχνουν συχνά μιά πρωτοτυπία έντελώς ανεξάρτητη άπό 
τις αρχικές τους εμπνεύσεις, πού είναι άξια τού πιό μεγάλου ένδιαφέροντος.

Δυστυχώς, άν ή πνευματική κίνηση στήν Ελλάδα αποτελεί ένα αληθι
νό μικρόκοσμο άξιον ωστόσο κάθ*ε  ένδιαφέροντος άπό μέρους τών προχιορη- 
μένων λαών, ό μικρόκοσμος αύτός παραμένει άγνωστος έξαιτίας τής μικρής 
έκτασης τής γλώσσας, έκτασης τόσο πιό περιωρισμένης ώστε τό πρό Βλήμα, ή 
καλλίτερα «ή μάχη τών γλωσσών» νά εμποδίζει τούς ξένους νά επιδοτούν 
στήν εκμάθηση της.

«Άντιύέτως πάλι οι ξένοι έκδοτες δέ θέλησανακόμα νά εκμεταλλευ
τούν αύιή τή σχεδόν παρθενική φλέβα στή διεθνή σφαίρα ιού βιβλίου, μέ με
ταφράσεις πού θά έκαναν προσιτές στό διεθνιστικό κοινό τό χάρμα καί τήν 
πρωτοτυπία τής νεοελληνικής παραγωγής, πού άργά ή γρήγορα θ*  άποκαλά- 
ψει στούς άλλους λαούς άσφαλώς περισσότερους άπό ένα Σενκίεβιτς, κι*  
άκόμα τούς Ντοστοϊέφσκυ, τούς Μέτερλιγκ, τούς Προύστ, τούς Ζίντ αυτής τής 
τόσο άγνοημένης νεοελληνικής λογοτεχνίας.

(Γιά τήν ποιήτρια Άνθοΰλα Σταθοπούλου — Βαφοπούλου, ή κ. Asserin, 
είπε τ’ άκόλουθα :)

«θά ήθελα οί πρώτες μου λέξεις γι’ αύτή τή μελέτη πού άφιερώνεται 
σέ μερικές Έλληνίδες ποιήτριες ν*  άπευθυνθοΰν σά μιά εύλαβική τιμή σ’ αύ
τή τή νεαρή γυναίκα πού έζησε άνάμεσά σας, καί πού ό θάνατος τόσο σκληρά 
ήλθε νά τήν άποσπάσει άπό όλους έκείνους, τούς οποίους γοήτευαν οί στίχοι 
της. Οί «Νύχτες άγρύπνιας» έξακολουθούν νά σκορπούν αύτό τό μουσικό καί 
ήρεμο χάδι, ένός ρυθμού μελαγχολικού καί ταυτόχρονα λικνιστικού. «Νύχτες 
άγρύπνιας» δπου τραγουδιούνται όλα τά θέματα τής λυρικής παράδοσης, όπου 
ό φυσικός στίχος παρασέρνει τόν άναγνώστη σ’ ένα είδος θρησκευτικής καί 
λατρευτικής έξαρσης, γιά κάθε τι πού εΐναι ώραϊο, γιά κάθε τι πού είναι κα
λό, δπου ή άτέλειωτη άγωνία μιας ύπαρξης πού κατατρώγεται άπό τήν έκτα
ση τών έπιθυμιών της, περνάει σάν άπό ένα είδος μελαγχολικής κ’ ερωτικής 
ομίχλης, τής οποίας ή απλότητα γοητεύει καί μάς θυμίζει τό στίχο της :

«Θά πιώ καί πάλι άπ’ τό κρασί τού ονείρου πού ζαλίξει».

Στήν αίθουσα τού κινηματοθεάτρου «Πάλλας» δίνει άπό τις 3 τού μη- 
νός μιά σειρά παραστάσεων ό θίασος ’Αλίκης—Λογοθετίδης—Μουσούρη. Με 
τό συγκρότημα τού θιάσου καθώς καί μέ ώρισμένα έργα τού ρεπερτορίου θά 
άσχοληθούμε, έκτενέστερα στό επόμενο τεύχος.
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