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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
’Έτος Γ' Τεύχος 8-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1935

RAINER MARIA RILKE

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑ! ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΙΛΚΕ

«...στζς 24 Νοέμβριον 1663 παραχωρήθηκε στή Λίνόα στόν 
”Οθωνα Ρίλκε / ανθέντη τον Λάνγκεναον / Γκραϊνιτς και Τσίγ- 
γρα / τό μερτικό στό κτήμα τής Λίνόας τοϋ άόερφον τον Χριστό 
φορον πον επεσε στήν Ουγγαρία' ωστόσο νποχρεώιίηκε αύτός να 
κάμει γραπτή όιίλωσι./ πώς ή παραχώρησι ήθελε είναι ακνριι / άν 
ό αδερφός τον Χριστόφορος (πον, σύμφωνα μέ τό πιστοποιητικό 
ιΐανάτον πον προσκομίσανε, εΐχε πετίάνει ώς σημαιοφόρος τής κομ
πανίας τον βαρώνον τον Πιροβάνο στό αντοκρ. ανστρ. σύνταγμα 
τών καβαλλαρέων τον Χάνστερ) ήθελε επιστρέφει...»

ΣΤ’ ΑΛΟΓΟ, στ’ άλογο, στ’ άλογο, τήν ήμέρα, τή νύχτα, 
τή μέρα.

Στ’ άλογο, στ’ άλογο, στ’ άλογο.
Καί τό θάρρος άπόκάμ.ε, κ’ ή λαχτάρα μεγάλη. Δέν ύκάρχου- 
νε πιά βουνά, μόλις κανένα δέντρο. Τίποτα δέν τολμάει ν’ ανυ
ψωθεί. Ξένες καλύβες λουφάζουν διψασμένες γύρω άπ τή βαλ
τωμένη βρύση. Πουθενά ένα καστέλλο. Καί πάντα ή ϊδια εικό
να. Τά δυό σου μάτια σοΰ πέφτουν πολλά. Μόνο τή νύχτα κάποτε 
νομίζει κανείς, πώς γνωρίζει τό δρόμο. Μήπως γυρνοΰμε τή νύχ
τα πίσω ξανά τό κομμάτι τοΰ δρόμου, πού είχαμε κερδίσει μέ 
κόπο μέσα στόν ξένον ήλιο; Μπορεί. Βαρύς εΐναι ό ήλιος, δπως 
σ’ έμάς στήν καρδιά τοΰ καλοκαιριού. Μά έμεΐς τό καλοκαίρι



Αποχαιρετιστήκαμε. "Ωρα πολλή φάνταζαν τών γυναικών τά 
φορέματα μές άπ τό πράσινο. Καί τώρα όδεύουμε έφιπποι και
ρό. "Ωστε πρέπει ναναι φθινόπωρο. Τουλάχιστο έκεΐ ποΰ μας 
συλλογίζονται θλιμμένες γυναίκες.

ΟΑΥΘΕΝΤΗΣ τοΰ Λάνγκεναου άνασηκώνεται πάνω στή 
σέλλα του λέγοντας : «Κύριε Μαρκήσιε...»

Ό γείτονάς του, ό μικρός λεπτός γάλλος, μόλις πριν τρεις μέ
ρες μιλούσε καί γελούσε. Τώρα δέν ξέρει πιά τίποτα. Εΐναι σάν 
ένα παιδί, ποΰ θέλει νά κοιμηθεί. Σκονισμένο τό λεπτό του, λευ
κό, δαντελένιο περιλαίμιο. Δέν τό προσέχει. Μαραίνεται σιγά 
σιγά πάνω στό βελουδένιο του έφίππιο. Μά ό Λάνγκεναου τοΰ 
λέει μέ χαμόγελο : «’Έχετε παράξενα μάτια, κύριε Μαρκήσιε. 
’Ασφαλώς θά μοιάζετε τής μητέρας σας —»
Καί ξανανθίζει πάλι ό μικρός, καί ξεσκονίζει τό περιλαίμιο, 
καί ξανανιώνει.

ΚΑΠΟΙΟΣ διηγείται γιά τή μητέρα του. "Ενας γερμανός, 
καθώς φαίνεται. ’Αργά καί φωναχτά άραδιάζει τά λόγια 

του. Σάν ένα κορίτσι, πού δένει λουλούδια, μέ περίσκεψι δο
κιμάζει τόν κάθε άνθό, δίχως άκόμα νά ξέρει, τί θ’ άπογίνει 
άπ δλα αύτά—: έτσι συναρμολογεί τά λόγια του. Γιά καλό; 
Γιά κακό; "Ολοι άφουγκράζονται. ’Ακόμα καί τά φτυσίματα 
πάψανε. Γιατί εΐναι δλοι τους κύριοι, πού ξέρουνε άπό τρό
πους. Κι όποιος δέν ξέρει τά γερμανικά μέσα στή συντροφιά, 
μέ μιας τά καταλαβαίνει, νοιώθει ώρισμένες λέξεις : «Βράδυ»... 
«’Ήμουν μικρός...»

ΚΑΙ νά τους δλοι ένωμένοι άναμεταξΰ τους, οί αύθέντες 
αύτοί, ποϋρχονται άπό τή Γαλλία καί τή Βουργουνδία, 
άπό τίς Κάτω Χώρες, άπό τούς κάμπους τής Καρυνθίας, άπ 

τά Βοημικά καστέλλα κι άπό τόν Κάϊζερ Λεοπόλδο. Γιατί, δ,τι 
διηγείται ό ένας τους, τό έχουνε κι αύτοί δοκιμάσει παρόμοια. 
Σάν νά ύπήρχε μ ι ά μόνο μητέρα.

ΕΤΣΙ όδεύουνε έφιπποι μέσα στό βράδυ, σ’ ένα όποιοδήποτε 
βράδυ. Ξανασωπαίνουν,ε πάλι, ώστόσο θυμούνται τά φω

τεινά λόγια. Ό Μαρκήσιος βγάζει τό κράνος. Τά μαύρα μαλ
λιά του εΐναι άπαλά, καί, καθώς γέρνει τό κεφάλι, άπλώνον- 
ται στόν αύχένα του σάν γυναικεία. Τώρα διακρίνει κι ο Λάν
γκεναου : Πέρα μακρυά κάτι ύψώνεται μέσα στό φέγγος, κάτι 
λιγερό, σκοτεινό. Μιά έρμη κολώνα, μισοκατεστραμμένη. Καί, 
καθώς έχουνε πιά προσπεράσει, άργότερα, τοΰρχεται στό νοΰ, 
πώς ήτανε μία Μαντόννα.

ΒΑΡΔΙΑ· φωτιά. Κάθονται γύρω τριγύρω καί περιμένουν.
Περιμένουν, κάποιος νά τραγουδήσει. Μά εΐναι τόσο κου

ρασμένοι. Τό κόκκινο φώς εΐναι βαρύ. Απλώνεται πάνω στά 
σκονισμένα ύποδήματα. Σέρνεται έως τά γόνατα, κυττάζει 
μέσα στά σταυρωμένα τους χέρια. Δέν έχει φτερά. Σκοτεινια
σμένα τά πρόσωπα. Ώστόσο λαμπουνε μία στιγμή τά μάτια 
τοΰ μικρού γάλλου μέ ιδιαίτερο φώς. Φίλησε ένα μικρό ρόδο, 
καί τώρα μπορεί νά έξακολουθεΐ νά μαραίνεται πάνω στό 
στήθος του. Ό Λάνγκεναου τό είδε, γιατί δέν μπορούσε νά κοι
μηθεί. Συλλογίζεται: Έγώ δέν έχω τριαντάφυλλο, δέν έχω. 
"Υστερα τραχουδεΐ. Κ’ εΐναι ένα παλαιό, θλιμμένο τραγούδι, 
πού οί κοπέλλες στήν πατρίδα τραγουδούν στούς άγρούς, τό 
φθινόπωρο, στό τέλος τοΰ θερισμού.

ΛΕΕΙ ό μικρός Μαρκήσιος: «Εΐσθε πολύ νέος, κύριε;»
Κι ό Λάνγκεναου, μισοθλιμμένος, μισοπεισμωμένος: «Δε

καοκτώ.» "Υστερα σωπαίνουν. ’Αργότερα ρωτάει ό γάλλος: 
«’Έχετε καί σείς μιάν άρραβωνιαστικιά στήν πατρίδα, αύθέν- 
τη; » ι
«Σεις;» τόν άντίσκοψε ό Λάνγκεναου.
«Εΐναι ξανθή σάν έσάς».
Καί σωπαίνουνε πάλι, ώς που φωνάζει ό γερμανός : «Μά στό 
διάολο, γιατί τότε κάθεστε πάνω στή σέλλα κι οδεύετε μέσα 
άπό τούτη τή φαρμακερή χώρα γιά νά συναντηθείτε μέ τά 
τουρκόσκυλα;»
‘Ο Μαρκήσιος χαμογελάει. «Γιά νά ξαναγυρίσω».
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Κι ό Λάνγκεναου μελαγχολεί. Συλλογίζεται ένα ξανθό κορί
τσι, πουπαιζε μαζύ του. ’Άγρια παιχνίδια. Καί θάθελε νά γύ
ριζε στήν πατρίδα, γιά μιά στιγμή μόνο, μόνο γιά τόσο, δσο 
χρειάζεται, γιά νά είπεΐ τά λόγια : «Μαγδαλένα, — συχώρεσέ 
με, πού πάντα έτσι ή μ ο υ ν!»
Πώς—ήμουν; συλλογίζεται ό νέος αύθέντης.— Κ’ εΐναι τους 
μακρυά.

ΚΑΠΟΤΕ, ένα πρωί, έρχεται ένας καβαλλάρης, κ’ υστέρα 
ένας δεύτερος, τέσσερις, δέκα. Σιδεροφραγμένοι, ψηλοί. 
Καί πίσωθέ τους χιλιάδες: τό άσκέρι.

Πρέπει νά χωριστούνε.
«Γυρίστε μέ τό καλό, κύριε Μαρκήσιε. —»
«Ή Μαρία νά σάς προστατεύει, αύθέντη.»
Καί δέν μπορούν νά χωρίσουν. Γίνανε φίλοι μέ μιας, άδερψοί. 
’Έχουν πολλά νά είποΰν άναμεταξύ τους, γιατί ξέρουνε πιά 
τόσα πολλά ό ένας γιά τόν άλλον. ’Αργούνε. Γύρω τους βιασύνη 
καί ποδοχτυπήματα άλογων. Βγάζει τότε ό Μαρκήσιος τό 
μεγάλο δεξί γάντι. Παίρνει τό μικρό τριαντάφυλλο, τοΰ κόβει 
ένα φύλλο. Καθώς κόβουν τό άντίδωρο.
«Αύτό θά σάς προστατεύει. ’Έχετε γειά!» Ό αύθέντης τοΰ 
Λάνγκεναου άπορεΐ. "Ωρα πολλή παρακολουθεί μέ τό βλέμ
μα τό γάλλο. "Υστερα χώνει τό ξένο ροδόφυλλο κάτω άπ 
τό χιτώνιο, κι αύιό παραδέρνει πάνω στά κύματα τής 
καρδιάς του. Σάλπισμα. ’Έφιππος πάει στό στρατόν ό αύθέν
της. Χαμογελάει θλιβερά : τόν προστατεύει μιά ξένη γυναίκα.

ΜΙΑ μέρα στόν καταυλισμό. Βλαστήμιες, χρώματα, γέ- 
λοια— : θαμπώνεται ή ’χώρα άπό δαΰτα. ’Έρχονται 

πλουμιστά παλληκάρια τρεχάτα. Φωνές καί καυγάδες. ’Έρχον
ται κοπέλλες μέ πορφυρά καπέλλα στά κυματιστά μαλλιά. 
Γνεψίματα. ’Έρχονται στρατιώτες, σιδερένιοι, μαύροι σάν ζων
τανή νύχτα. Αρπάζουν τις κοπέλλες μέ θέρμη, πού τούς ξεσκί
ζονται τά φορέματα. Τις σφίγγουνε πάνω στά τύμπανα. 
Κι άπό τήν άγρια άντίστασι χεριών γοργοκίνητων ξυπνάνε τά 
τύμπανα, βροντάνε σάν σέ όνειρο, βροντάνε—. Κι δταν βρα- 

δυάσει τού βάζουν μπροστά του φανούς, άλλόκοτους φανούς: 
κρασί, πού φέγγει μέσα σέ κράνη σιδερένια. Κρασί; ’Ή αίμα; — 
Ποιος μπορεί νά τό ξεχωρίσει;

ΤΕΛΟΣ ένώπιον τοΰ Σπόρκ. Πλάϊ στό λευκό του άλογο, 
ορθώνεται ό κόμης. Τά μακρυά του μαλλιά έχουν τή λάμ- 

ψι τού σίδερου.
*0 αύθέντης τοΰ Λάνγκεναου δέν ρωτάει. ’Αναγνωρίζει τόν 
στρατηγό, πηδάει άπ τ’ άλογό του καί ύποκλίνεται μέσα σ ένα 
σύννεφο σκόνης. Μαζύ του φέρνει ένα γράμμα συστατικό γιά 
τόν κόμη. Μ’ αύτός προστάζει: «Διάβασέ μου τό παλιόχαρτο». 
Καί τά χείλη του δέν κινηθήκανε. Δέν τάχει γιά λόγια. Άρ- 
κοΰν γιά βλαστήμιες. Γιά τά παραπάνω, μιλάει τό δεξί του. 
Τελεία ! Καί τό νοιώθει κανείς βλέποντάς το. "Ο νέος αύθέν
της έχει τελειώσει άπό ώρα. Δέν ξέρει πιά τίποτα, πού στέ
κεται. Μπρος άπ δλα εΐναι ό Σπόρκ. Άκόμα κι ό ούρανός χά
θηκε. Καί λέει ό Σπόρκ, ό μέγας στρατηγός : 
«Σημαιοφόρος».
Κ’ εΐναι πολύ αύτό.

Η ΚΟΜΠΑΝΙΑ εΐναι καταυλισμένη άπό τήν πέρα μεριά 
τοΰ Ράαμπ. Έκεϊ διευθύνεται έφιππος ό αύθέντης τοϋ 

Λάνγκεναου, μονάχος. Κάμπος. Βράδυ. Τό περίβλημα τής σέλ
λας μπροστά γυαλίζει μέσα άπ τή σκόνη. Κ ύστερα βγαίνει 
ή σελήνη. Τή βλέπει στά χέρια του.
Ρεμβάζει.
Μά κάποια φωνή τόν ξαφνίζει,
Φωνάζει, φωνάζει, 
τ’ όνειρό του ξεσκίζει.
’Έλεος! δέν εΐναι τής νύχτας πουλί :
τό μονάκριβο δέντρο
μέ φωνές τόν καλεϊ:
"Αντρα 1
Καί στό μάκρος τού δέντρου άγναντεύει: 
κάτι ορθώνεται· όρθώνεται κάποιο κορμί, 
καί μιά νέα γυναίκα, ματωμένη, γυμνή,
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— γλύτωσέ με — ικετεύει.

Καί κάτω στό μαΰρο χορτάρι πηδάει, 
τά θερμά κόβει σκοινιά- 
οΐ ματιές της βγάζουν φωτιά, 
καί τά δόντια σφιγμένα.

Γελάει;

’Ανατριχιάζει.
Στ’ άλογό του καθίζει ξανά,
καί χυμάει μές στή νύχτα. Σφιχτά στή γροθιά του σκοινιά 

ματωμένα.

ΟΑΥΘΕΝΤΗΣ τοΰ Λάνγκεναου γράφει ένα γράμμα, βυθι
σμένος σέ σκέψεις. ’Αργά σχεδιάζει μέ μεγάλα, σοβα
ρά, όρθια γράμματα:

« Καλή μου μητέρα,
« ναστε ύπερήφανη: έγώ κρατώ τή σημαία, 

(«νδστε δίχως έγνοια: κρατώ τή σημαία, 
« άγαπάτέ με : κρατώ τή σημαία — »

"Υστερα κρύβει τό γράμμα έπάνω του μές στό χιτώνιο, 
στό κρυφότερο μέρος, πλάι στό ροδόφυλλο. Καί συλλογίζεται : 
Σέ λίγο θά εύωδιάσει άπό δαΰτο. Καί συλλογίζεται: ’Ίσως 
κάποτε τώβρει κανένας... Καί συλλογίζεται:... Γιατί εΐναι 
κοντά ό έχθρός.

ΠΕΡΝΑΝΕ πάνω άπό έναν σκοτωμένο χωριάτη. ’Έχει τά 
μάτια του όρθάνοιχτα, καί κάτι καθρεφτίζεται μέσα 

τους- όχι ούρανός. ’Αργότερα άκούγονται ούρλιάσματα σκύ
λων. Κάποιο χωριό θά κοντεύει λοιπόν, τέλος πάντων. Καί 
πάνω άπ τίς καλύβες πέτρινο όρθώνεται ένα παλάτι. Πλατυά 
τούς προσφέρεται ή γέφυρα. ’Ανοίγεται ή πύλη. Καλωσωρίζει 
τό βούκινο. ’Άκου: θόρυβοι, κρότοι, γαυγίσματα σκύλων I Στήν 
αύλή χλιμιντρίσματα, ποδ:> χτυπήματα άλογων, κραυγές.

““ΕΚΟΥΡΑΣΗ! Νάσαι καί σύ μιά φορά μουσαφίρης. ”0χι 
__ πάντοτε μόνος τούς πόθους σου φτωχικά νά σερβίρεις. 
Μήν κυττάζεις τά πάντα μέ άμάχη- άφησέ τα νά ρθοΰνε δ
πως λάχει, καί νά ξέρεις : καλά καμωμένο, δ,τι γίνει. 'Ως καί 
ή τόλμη κ’ εκείνη, κάποτε πρέπει νά τανυστεΐ, καί στήν άκρη 
σεντονιών μεταξένιων νά τυλιχτεί. ’Όχι πάντα στρατιώτης. 
Μιά φορά μέ λυτά τά μαλλιά, κι άνοιχτή τή φαρδιά τραχη
λιά, σέ μετάξινο θρονί καθιστάς έως τ’ άκροδάχτυλα νά νοι
ώθεις τό σώμα, καθώς μετά τό λουτρό. Καί νά μάθεις ξανά 
πρώτα πρώτα, τό τ’ εΐναι οί γυναίκες. Καί πώς κάνουν οί ά
σπρες, καί πώς εΐναι οί γαλανές. Νά ίδεϊς τών χεριών τους 
τή χάρι ξανά, καί ν’ άκούσεις τό γέλοιο τους πώς τραγουδά
νε, δταν άγόρια ξανθά, τούς δίσκους τούς όμορφους πάνε, γε
μάτους καρπούς ζουμερούς.

ΑΡΧΙΣΕ ώς δείπνο. Κ’ έγινε μιά γιορτή, πώς, δέν ξέρει 
κανείς. Οί ψηλές φλόγες πλαταγοΰσαν, οί φωνές μιά 

βουή, άνάκατα άντηχοΰσαν τραγούδια μέθης, φωτός, κι δταν 
πιά ώριμάσανε οί ρυθμοί: ξεπήδησε ό χορός. Κι δλους τούς 
παρέσυρε. Κ’ ήταν μές στις αίθουσες σάν κυματισμός, ένα 
συναπάντημα κ’ ένα άλληλοδιάλεγμα, ένα άποχαιρέτημα κ’ 
ένα ξαναντάμωμα, μιά φωτοαπόλαυσι κ’ ένα φωτοθάμπωμα, 
κ’ ένα άλληλολίκνισμα μέσα στις πνοές τίς καλοκαιριάτικες, 
πού πνέουν μές στά φορέματα θερμών γυναικών.
Μέσα άπό μαΰρο κρασί κι άπό μύρια ρόδα, ρέει ή ώρα πα
φλάζοντας στ’ όνειρο τής νύχτας.

Κ’ ΕΝΑΣ στέκεται κ’ έχει μπρος σέ τοΰτο τό λοΰσο σαστί
σει. Κ’ εΐναι έτσι πλασμένος, πού άπαντέχει, άν θά ξυ
πνήσει. Γιατί τέτοια στολίδια βλέπει κανείς μοναχά στά ό

νειρά του καί παρόμοιες γιορτές, γυναικών σάν αύτές : κάθε 
πού τό χέρι τους κάπως άπλώνουν, μιά πτυχή ξεδιπλώνουν, 
χυτή στό μπροκάτο. Μέ λόγια άσημένια χτίζουν τίς ώρες, 
καί κάποια φορά, ύψώνουν έτσι τό χέρι—, καί θαρρείς, πώς 
σέ μέρη γιά σένα άφθαστα, δρέπουνε ρόδα άβρά, πού δέν 
βλέπεις. Κι ονειρεύεσαι τότες: άλλέως νά χαρεϊς στολισμέ
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νος μαζύ τους καί ν’ αξιωθείς νά στεφανώσεις τό μέτωπό 
σου, πουναι άδειο.

ΕΝΑΣ, στ’ άσπρο μετάξι ντυμένος, νοιώθει, πώς δέν μπο
ρεί νά ξυπνήσει, γιατί εϊναι ξυπνάς καί σαστισμένος άπ 
τήν άλήθεια. Γι’ αύτό φεύγει δειλά μέσα στ’ όνειρο, καί στέκει 

στό πάρκο, μόνος στό σκοτεινό πάρκο. Κ’ ή γιορτή εϊναι μα
κρυά. Καί το φώς εΐναι ψέμμα. Κ’ ή νυχτιά τόν τυλίγει ψυχρή. 
Καί ρωτάει μιά γυναίκα, πάνωθέ του πού σκύβει : 
«Είσαι ή νύχτα;»
Αύτή χαμογελάει.
Καί ντρέπεται τότε γιά τό λευκό του τό φόρεμα. Καί θάθελε 
νάταν μακρυά, μοναχός κι ώπλισμένος.
Στ’ άρματα όλος.

ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΣ, πώς είσαι τό παιδόπουλό μου τούτη 
τή μέρα; Μ’ άφήνεις; Ποΰ πας; Τό λευκό σου τό φόρεμα 

μοΰ δίνει δικαίωμα πάνω σου —.»

«Λαχταράς τό άδρό σου χιτώνιο;»

«Κρυώνεις;—Σ’ έπιασε νοσταλγία;»
Ή κόμησσα χαμογελάει.
’Όχι. Μά εΐναι μόνο, γιατί τοΰπεσε άπό πάνω του ή παιδικό- 
τητά του, αύτό τό άβρό, σκοτεινόν ένδυμα. Ποιος του τό πή
ρε; «’Εσύ;» ρωτάει μέ μιά φωνή, πού δέν εΐχε ποτές άκουσμέ- 
νη. «’Εσύ!»
Καί τώρα δέν τοϋμεινε τίποτα πάνω του. Κ’ εΐναι γυμνός 
σάν ένας άγιος. Φωτεινός, λιγερός.

ΣΙΓΑ σβύνουν τά φώτα τοΰ πύργου. 'Όλοι τους εΐναι βαρύ
θυμοι : κατάκοποι ή έρωτευμένοι, ή μεθυσμένοι. ’Έπειτα 
άπό τόσες άδειες, μακρυές νύχτες έκστρατείας: κρεββάτια. 

Φαρδιά δρύινα κρεββάτια. ’Αλλέως προσεύχεται κανείς έδώ, 
παρά μέσα στά ελεεινά χαντάκια στό δρόμο, πού, δταν θέλει 

Κανείς ν’ άποκοιμηθεΐ, γίνονται σάν τάφοι.
«θεέ μου, δπως θελήσεις.»
Σύντομες εΐναι οί προσευχ’ές στό κρεββάτι.
Μά πιό έγκάρδιες.

ΣΚΟΤΕΙΝΟ τό δωμάτιο τοΰ πύργου.
'Ωστόσο άλληλοφέγγονται στό πρόσωπο μέ τό χαμόγελό 

τους. Σάν τυφλοί ψηλαφοΰνε μπροστά τους καί βρίσκει ό 
ένας τόν άλλον σάν θύρα. Σχεδόν σάν παιδιά, πού τά φοβί
ζει ή νύχτα, στριμώνονται ό ένας κοντά στόν άλλον. Κι δμως 
φόβος δέν τούς κατέχει. Δέν ύπάρχει τίποτα έδώάντίθετό τους: 
ούτε ένα Χθές, ούτε ένα Αύριο- γιατί ό χρόνος γκρεμίστηκε. 
Κι αύτοί άνθίζουνε άνάμεσα άπ τά συντρίμματά του.
Δέν τή ρωτάει: «Ό σύζυγός σου;»
Δέν τόν ρωτάει: «Τ’ όνομά σου;»
Βρεθήκανε δά, γιά νά γίνουν οί δυό τους μιά νέα γενεά.
Χίλια καινούρια ονόματα θά δώσουνε ό ένας στόν άλλον, καί 
θά τά πάρουνε πάλι δλα, άλαφρά, καθώς βγάζουν τά σκου- 
λαρήκια.

ΣΤΟΝ προθάλαμο πάνω άπό ένα κάθισμα κρέμεται τό 
χιτώνιο, ό τελαμών, κι ό μανδύας του αύθέντη τοΰ Λάν- 

γκεναου. Τά γάντια του εΐναι πεσμένα στό πάτωμα. 'Η ση
μαία του στέκεται όρθή, άκκουμπισμένη στό παράθυρο. Εΐναι 
σκοτεινή καί λιγνή. ’Έξω ξαπολυέται μιά θύελλα στόν ούρα- 
νό, καί κάνει τή νύχτα κομμάτια, λευκά καί μαύρα. Τό σελη
νόφως περνάει σάν μιά μακρυά άστραπή, κ’ ή άκίνητη σημαία 
έχει άνήσυχους ήσκιους. ’Ονειρεύεται.

■ ι

ΗΤΑΝ κανένα παράθυρο άνοιχτό; Μπήκε ή θύελλα στό 
σπίτι; Ποιος κλείνει μέ κρότο τίς πόρτες; Ποιος περνάει 
άπ τίς κάμαρες; — ’Άσε. 'Όποιος καί ναναι. Τό δωμάτιο τοΰ 

πύργου δέν τό βρίσκει. Σάν πίσω άπό χίλιες πόρτες εΐναι 
αύτός ό μεγάλος ύπνος, πού τόν έχουν κοινόν δυό άνθρωποι- 
τόσο κοινόν δσο μ ι ά μητέρα ή έ ν α ν θάνατο.
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““ΗΜΕΡΩΣΕ; Ποιος ήλιος άνέτειλε; Τί μεγάλος εΐναι ό ήλιος! 
Πουλιά εΐναι αύτά; Οι φωνές τους άκούγονται παντού.

"Ολα φέγγουν, κι δμως μέρα δέν εΐναι.
"Ολα φωνάζουν, μά δέν εΐναι φωνές πουλιών.
Εΐναι τά δοκάρια, πού φέγγουν.' Εΐναι τά παράθυρα, πού φω
νάζουν. Καί φωνάζουνε, κόκκινα, μές στόν έχθρό, πού στέκε- 
κεται έξω στήν άνταριασμένη χώρα, φωνάζουν: φωτιά.
Καί μέ τόν ϋπνο ξεσκισμένο στά πρόσωπα, στριμώνονται δλοι, 
μισωπλισμένοι, μισόγυμνοι, άπό κάμαρη σέ κάμαρη, άπό διά
δρομο σέ διάδρομο, ζητώντας τή σκάλα.
Καί στήν αύλή μέ τήν άνάσα κομμένη ψελλίζουν τά βούκινα: 
συναγερμός, συναγερμός !
Καί τά τύμπανα σειένται.

ΜΑ ή σημαία τους δέν εΐναι κοντά.
Κραυγές: Σημαιοφόρε!

"Ατια άφρισμένα, ικεσίες, φωναχτά, 
βρισιές : Σημαιοφόρε!
"Οπλων κλαγγές, διαταγές καί σινιάλα.
Σιωπή: Σημαιοφόρε !
Καί πάλι ξανά : Σημαιοφόρε!
Καί καβάλλα χυμάν μέ βουητά.

Μά ή σημαία τους δέν εΐναι κοντά.

ΠΑΡΑΒΓΑΙΝΕΙ στό τρέξιμο μέ διαδρόμους πού καίγονται, 
άπό πόρτες άνάμεσα πού πυρές τόν τυλίζουν, δρασκε- 
λώντας σκάλες πού τόν καψαλίζουν, άιτ τό άνάστατο κτίριο 

γλυτώνει. Σά μιάν άσπρη γυναίκα λιπόθυμη, στά χέρια τή ση
μαία σηκώνει. Καί βρίσκει ένα άλογο, σάν κραυγή πέρα όρ- 
μάει, πάνω άπ δλα πηδώντας τά πάντα προσπερνάει, κι αύ- 
τούς τούς δικούς του. Καί συνέρχεται πάλι ή σημαία ξανά, 
καί ποτέ της δέν ήτανε τόσο βασιλικιά. Κι δλοι τους τώρα 
πέρα μακρυά τή ξεχωρίζουν, καί τόν φωτεινό, ξέσκεπον άντρα 
άναγνωρίζουν, κι αναγνωρίζουν τή σημαία

‘Όμως άξαφνα άρχίζει ή σημαία νά λάμπει, ξεδιπλώνεΐάί, 
καί μεγαλώνει, καί κοκκινίζει...

'Η σημαία τους καίγεται μές στόν έχθρό, έκεΐνοι χυμάν πι- 
σωθέ της.

ΟΑΥΘΕΝΤΗΣ τοΰ Λάνγκεναου βρίσκεται μές στους 
έχθροΰς ολομόναχος. Γύρω του ό τρόμος έχει σχηματί
σει ένα κύκλο, κι αύτός στέκει, μέσα στή μέση, κάτω άπ’ τή 

σημαία του πού σιγοκαίγεται.
Σιγά, σχεδόν συλλογισμένος, κυττάζει τριγύρω του. Πολλά 
πράμματα ξένα, φανταχτερά έμπρός του. Περιβόλια —στοχά
ζεται χαμογελώντας. "Ομως αισθάνεται πάλι ματιές καρφω
μένες άπάνω του, καί διακρίνει άντρες, καί ξέρει, πώς εΐναι 
τ’ άπιστα σκυλιά—: καί ρίχνει τάλογό του μέσα στή μέση. 
"Ομως, καθώς τώρα κλείνονται δλα πίσω του, εΐναι πάλι πε
ριβόλια, καί τά δεκάξη κυρτά σπαθιά, πού εΐναι στραμμένα 
άπάνω του, άχτιδωτά, εΐναι σάν ένα γιορτάσι.
"Ενα ιλαρό άναβρυτήριο.

ΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ κάηκε μέσα στόν πύργο, τό γράμμα καί 
τό ροδόφυλλο μιας ξένης γυναίκας.— 

/
Τήν έρχόμενην άνοιξι (ήρθε θλιμμένη καί κρύα) μπήκεν άργά 
έφιππος στό Λάνγκεναου ένας μαντατοφόρος |τοΰ βαρώνου 
τοΰ Πιροβάνο. Έκεΐ βρήκε μιά γρηά γυναίκα νά κλαίει.

Μεταφραστής: ΔΗΜ. ΣΤ. ΔΗΜΟΥ

300

301



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Άφαιρέθηκα λίγην ώρα τρώγοντας τά θαυμάσια στρείδια 
πού μοΰ πρόσφεραν (θά τά ζήλευαν ό Premier στό Παρίσι καί ό 
Scott στό Λονδίνο) άφοΰ πρώτα τά πότισα μέ άφθονο κιτρικό 
όξύ καί μέ τό Graves πού μοΰ παρουσίασαν γιατί δέν έβρισκαν 
Chablis. Ή μοναξιά μου ωστόσο μέ βαραίνει τώρα σά νά έχει 
καθήσει άπάνω μόυ ή σά νά έχει πολλαπλασιαστεΐ, θαρρείς καί 
στό άναμεταξύ μέ έγκατέλειψε καί άλλο άγαπητό πρόσωπο. 
Εΐναι, άλήθεια, σά νά μοΰ φεύγει κάθε τόσο ένας άνθρωπος πού 
συμπαθώ καί άλλος ένας καί άλλος υστέρα καί άλλος, έτσι πού 
καταλήγω στήν έντύπωση—χωρίς τή δύναμη νά άντιδράσω στήν 
άπελπισία πού μέ κυριεύει σάν άηδία—δτι δέν είμαι στή Θεσ
σαλονίκη μόνος, άλλά στό γραφείο μου μέ τή συντροφιά - φαν
τασία.

Βρέθηκα στήν πρωτεύουσα τής Μακεδονίας σήμερα τό πρωί 
(Κυριακή πρωί) στις έπτά καί μισή, δίχως κανέναν άπολύτως 
γνωστό, στό πεζοδρόμιο τής σιδηροδρομικής γραμμής τοΰ Sim
plon, νά παρακολουθώ τή διεθνή άμαξοστοιχία πού έσβυνε μέ 
ταχύτητα καί επιμονή στήν πρωινή ομίχλη καί τά ξενυχτισμένα 
φώτα, τραβώντας σάν άπό μέσα άπό τόν οΐκειότερο έαυτό μου 
τή Winifred πρός τή Λωζάννη καί τό Λονδίνο.

Τήν άμερικανίδα αύτή, μολονότι έμεινε τρεις βδομάδες στήν 
’Αθήνα, δπου διασκέδασε (έτσι έλεγε) μέ τίς άρχαιότητες, εΐδε 
τήν πανσέληνο στήν ’Ακρόπολη καί ικανοποίησε τή ματαιοδοξία 
της μέ τό θαυμασμό πού είχαν προκαλέσει ή εξαιρετικά λεπτή 
σιλουέττα καί τά ύπερβολικά ώραΐα χαρακτηριστικά της, τή 
γνώρισα μόλις χτές τό άπόγεμα. Ταξίδεψα άπό άπλό κέφι καί 
χωρίς καμμιάν ύστεροβουλία μαζί της ώς τή Θεσσαλονίκη, πέ
ρασα έντελώς άπροσδόκητα μιά νύχτα άλησμόνητη μέσα στό 
τραίνο (άπό τίς νύχτες έκεΐνες πού γιά νά τίς φτάσει κανείς, 

πρέπει νά ζήσει έναν όλήκληρο χρόνο άνοστο καί άσκοπο), τή 
συμπάθησα καί έπειδή είχα πάρει εισιτήριο μόνο ώς τή Θεσσα
λονίκη καί βρέθηκε δτι δλες οί θέσεις ήταν πιασμένες άπό κεΐ 
καί πέρα, ένώ ή Winifred εΐταν άπολύτως άναγκασμένη νά έξα- 
κολουθήσει τό ταξίδι της, έμεινα έδώ στή Θεσσαλονίκη μέ τήν 
άπόγνωση καί τήν πλήξη πού φέρνει ένας βίαιος χωρισμός άπό 
άπότομο ξεκίνημα τραίνου.

Ή λύπη μου πεθύμησε μιά μεγάλη καταστροφή (δπως μιάν 
αύτοκτονία) δταν άπόμεινα μόνος δίπλα στις σιδερένιες ράγιες, 
πού μόνες μάς ένωναν άκόμη χωρίς φαντασία κι αύτές, στό πε
ζοδρόμιο έκεΐνο πού έρημωνόταν τώρα σιγά-σιγά καί δπου λί
γα λεπτά πριν είχα τρέξει σάν τρελλός γιά νά βρώ εισιτήριο ώς 
τό Παρίσι, ώς στή Λωζάννη τουλάχιστον, ώς στό Μιλάνο, 
(ούτε ώς τό Βελιγράδι;)Άαί δπου μόλις είχα προφτάσει νά τήν 
άποχαιρετήσω κρεμασμένος άπ’ τό τελευταίο σκαλοπάτι τοΰ 
βαγονιοΰ καί άπό τά χείλη της. Εΐταν έπτάμιση τό πρωί καί στό 
σταθμό εΐχε ύγρασία καί σκοτάδι σά νά βράδιαζε γύρω άπό άρ- 
κετή κίνηση, άπό πολλές φωνές καί άπό μερικά μπαοΰλα άκου- 
μπισμένα στήν άκρη τοΰ πεζοδρομίου. Νά βρεθώ έτσι, μιά Κυ
ριακή πρωί, μόνος στή Θεσσαλονίκη, δίχως κανένα λόγο καί 
χωρίς κανένα γνωστό, μοΰ φαινόταν άπλούστερο παρά νά βρε
θώ άξαφνα χωρισμένος άπό τή Winifred, άφοΰ συνήθισα νά ζώ 
έντατικά μαζύ της άπ’ τά μεσάνυχτα χτές ώς στά ξημερώματα 
σήμερα.

'Ένα αύτοκίνητο μεγάλο καί άπαίσιο μέ έφερε στήν πόλη 
καί άκριβώς στό ξενοδοχείο δπου μέ ύποδέχτηκαν σά νά μέ 
περίμεναν (τό έκαναν φανερά έξεπίτηδες). Μέ όδήγησαν σ’ ένα 
πελώριο δωμάτιο μέ κλειστά παντζούρια καί δυό κρεΒβάτια, 
γιατί δέν είχαν άλλο.

Άφοΰ σκόρπισα μέ καημό μέσα στό λουτρό καί τό τελευ
ταίο μόριο άπ τή μυρουδιά πού άφησε άπάνω μου, περνώντας 
τό σώμα της, άκούμπησα στό άνοιχτό παράθυρο καί άφαιρέθη
κα μέ τή θέα τής θάλασσας πού ήταν δπως καί κάθε άλλη ζωή 
βυθισμένη στήν κυριακάτικη πρωινή άκινησία τής σταχτοπράσι- 
νης λαδομπογιάς της, ώς τή στιγμή δπου ή σκέψη τής «ταχείας» 
μέ ξανατράβηξε οδυνηρά πάνω στις ράγιες, κάπου έκεΐ λίγο 
πριν άπ τή Γευγελή, στό σταθμό κοντά τής Γευγελής, καθώς 
τόν θυμάμαι τήν τελευταία φορά πού γύριζα άπ τό Παρίσι, ένα
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βράδι φωτισμένο μέ μιά μεγάλη λάμπα άσετυλίνης, τή Γευγε
λή καί άπό κεΐ πρός τά ξερά καί άπολίτιστα τοπεΐα τής παλιάς 
Σερβίας.

Ή άνία μαλάκωσε τή λύπη μου δταν άργότερα τριγύρισα 
τούς δρόμους τής Θεσσαλονίκης, παρακολουθώντας τό άργοπο- 
ρημένο κυριακάτικο ξύπνημα τών άνθρώπων σά νά τούς ξυπνού
σα ό ίδιος, καί δταν άκόμα βρέθηκα μεσ’ στήν παμπάλαια εκ
κλησία δπου στάθηκα είκοσι λεπτά τής ώρας μπρος σέ μιά βυ
ζαντινή εικόνα άπό κείνες πού μοΰ δίνουν τήν εντύπωση δτι ό 
μεσαίωνας εΐναι πολύ παλιώτερος άπό τήν άρχαία Ελλάδα, 
καί δταν πάλι ξαναβγήκα στούς δρόμους, δπου τώρα ό ήλιος 
σπαταλοΰσε ένα εύσίσθητο τριανταφυλένιο χρώμα γύρω άπ τήν 
άκούραστη οπτασία τής Winifred.

Πέρασα γρήγορα καί βαριά τό πρωί αύτό. "Οταν δμως 
έφτασε τό μεσημέρι, γύρισα στό ξενοδοχείο καί ζήτησα νά μέ 
σερβίρουν στό δωμάτιό μου.

Ξεχάστηκα λίγην ώρα τρώγωντας στρείδια καί πίνοντας 
άσπρο Graves. Ώσότου δμως άκοΰσω πάλι τό άλαφρότατο 
κουδούνισμα τών ποτηριών άπάνω στό δίσκο, πού άναγγέλ- 
νει τήν άφιξη έκείνου τού γκαρσονιού πού μέ γνωρίζει γιατί 
ύπηρέτησε στήν ’Αθήνα τό σπίτι τής Κυρίας Τ. τήν έποχή 
δπου πήγαινα ταχτικά νά τήν έπισκέπτωμαι, σκέπτομαι καί 
αισθάνομαι τήν έλλειψη τής Winifred, τήν άπουσία τής Wi
nifred (εκείνης πού δέν γνώριζα άκόμα χτές τό μεσημέρι) δ
πως θά αισθανόμουν τήν έλλειψη τής δράσης ή τής γεύσης, 
άν τίς έχανα ξαφνικά.

ΚΓ ώστόσο πρέπει νά ζήσω μόνος, χωρίς δουλειά καί 
δίχως γνωριμίες, ένα ολόκληρο άπόγεμα άκόμη στή Θεσσα
λονίκη, ένα ολόκληρο βράδιασμα στή Θεσσαλονίκη, ώς στίς 
οχτώ καί δέκα άπόψε, πού θά περάσει ή άμαξοστόιχία τών 
’Αθηνών (έκείνη πούδιευθύνεται άκριβώς άντίθετα άπό τήν πρωι
νή τής Winifred) γιά νά μέ πάρει μέσα στό φωτισμένο εστιατόριο 
καί μέσ’ στήν κοσμοπολιτισμένη κλινάμαξά της....

Νύχτα. Τό τραίνο τρέχει. Μαντεύω τά ποτάμια άπο τίς 
γέφυρες, τά τούνελ άπό τή φοβερή τους άντήχηση, τίς πόλεις 
άπό τούς σταθμούς, τά χωριά άπό τόν άντίχτυπο τών σπιτι- 
ών καί πότε πότε άπό τά φώτα τούς άνήφορους καί τούς 
κατήφορους άπό...(’Αποκοιμήθηκα υστέρα).

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ

ΜΑΤΑΙΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 
ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΕΣ ΦΩΝΕΣ

Α.—Μίλα καθαρώτερα, γιά νά μπορέση ό ήχος τής φω
νής σου νά πλήξη τήν ψυχή μου μέ τό νόημά της. Εμείς γε· 
ράσαμε κιόλας.

Β.—’Όχι, μή βιάζεσαι. Άκόμη τώρα μόλις έβαλες τό 
πέλμα σου στά σαράντα. Πάρε τή δύναμη νά ίσοζυγίσης, νά 
όρθοποδήσης καί νά σταθής ισόρροπα. Προ παντός, μή βιάζε
σαι. Λίγη προσπάθεια χρειάζεται. Δέν εΐναι μόνον ή τέχνη 
«μακρά». Κάποτε μακρύς εΐναι καί ό βίος.

Α.— "Οσο μακρύς καί νά ’ναι δέν μπορεί νά ξεπεράση τή 
φύση του, μέ δποια προσπάθεια. "Ενας βίος εΐναι, τίποτε άλ
λο. Καί δμως στό νοΰ μου έρχεται αύτή τή στιγμή μιά κά
ποια σκέψη τού Σωκράτη ή τοΰ Πλάτωνα. Ή σκέψη αύτή 
κρατάει αιώνια μέσα της τή ζωντανή δυναμικότητά της. Εΐ
ναι ένα στόμα άπό τό όποιο αιώνια κατρακυλά ή άλήθεια. 
"Ενα μάτι άκοίμητο. Τά βλέφαρα ούτε έπεσαν ούτε θά πέ
σουν άπάνω της, νά άπλώσουν τό σκοτεινό πέπλο τους.

Πώς εΐναι δυνατό λοιπόν ό γεννήτορας τής σκέψης, τό 
πνεύμα στό όποιον ή άλήθεια άχτινοβόλησε μιά κάποια ώρα, 
νά πέθανε; Γιατί ή στιγμή αύτή νά μήν εΐναι αιωνιότητα; 
Περίεργο 1 Δέν εΐναι δυνατό νά χωρήσωμε πέρα άπό τά άξε- 
διάλυτα μυστήρια, νά μάς λούση τό φώς μέ τήν πανωραία 
είδή του;

Β.'— Ποιος μπορεί νά είσδύση στά άξεδιάλυτα μυστήρια, 
ποιος ξαίρει ποιας άνώτερης άγαθής βούλησης. Ού παν θεμι
τόν άνθρώποις. Πρέπει νά σεβασθοΰμε τά άδυτα τών άδύτων. 
Τά άρρητα πώς μπορούν νά γίνουν ρητά;

Α. — ”Αχ άλλίμονον. Πάλι^ό ίδιος καϋμός πιέζει τή γαλή
νη τής σκέψης μου καί τή θολώνει καί τήν ταράζει. Άνίλεα 304
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ύψώνονται τά θολά, κι ας εΐναι λουσμένα σέ άσπρους άφρούς, 
κύματα.

Νά μπορούσα μέ μεταξένια άλαφράδα νά ώθήσω κάποιες 
φτεροΰγες κα'ι σάν έλεόθερο πνευματικό δν νά στηρίξω τό 
πνευματικό μου δμμα στά άδυτα. Κι άπό τήν πολλή λάμψη 
τοΰ φωτός τό πνευματικό αύτό δμμα νά προβληθή άκοίμητη 
σκέψη.

Β.— Μακαρισμένε φίλε, μάταια πονεϊς. Δέ βλέπω τρόπο 
ό άνθρωπος νά ύπερβάλη τή φύση του. Ό ύπεράνθρωπος μύ
θος είναι. Κι οί γεννήτορές του μυθοποιοί ήταν κι αύτοί. "Ετσι 
είναι. Ό άνθρωπος μπορεί καί πρέπει νά ζήση έντονα καί βα
θύτατα τήν πνευματική του ζωή στή θαυμαστή όλοκλήρωση 
πού τής δίνει, τό άγαθά, τό άληθές καί τό ωραίο. Νά ζήση τό 
νόημα τής προσπάθειας, νά τή χαρή, νά λουστή στό φως της. 
Δέν τοΰ εΐναι άρκετό αύτό; θαρρώ ή «δρεξις» στό βαθύτατο 
νόημα πού τής έδωσεν ό μεγάλος Αριστοτέλης κλείνει πιό 
συνθετικά τό νόημα αύτής τής προσπάθειας. ’Όρεξις, ναί.

Α.— Σωστά. Τό βλέπω, γιά νά κοιμίσης τόν πόνο μου μοΰ 
σιγοψιθυρίζεις τά αιθέρια λόγια σου. Πρέπει ό άνθρωπος νά 
περιοριστή στό στατικό μέτρο; Πώς εΐναι δυνατό νά ικανό1 
ποιήση τήν πονεμένη ψυχή ή δρεξη; Αύτή κρύβει μέσα της τήν 
άνικανοποίηση. Νά πονάς τόν πόνο τοΰ τοκετού, τίς σκληρές 
ώδινες, νά ζής τήν «δρεξη» καί ό άποτελειωμένος καρπός ό 
ώριμος, στήν άπολοκληρωμένη, τήν αιθέρια μορφή του, νά ξε- 
φεύγη άπό τά άκροδάχτυλά σου σ’ ένα χάος, έπέκεινα τών 
«Ώκεανοϊο ροάων». Τό μαρτύριο, γιατί νά καταλήγη σέ πικρό 
παράπονο! Δέ φτάνει ό Γολγοθάς μέ τόν δρθιο σκληρό σταυ
ρό του. Γιατί νά ταράζη τή γαλήνη τής ψυχής μας, έκεΐνο τό 
φριχτό «Ήλί, Ήλί, λαμά σαβαχθανί». Καί νά άκολουθή σά 
βαρειά πλάκα τό τρομερό «Τετέλεσται»!

Β.— Μά ξεχνάς μιά λεπτομέρεια. Κάτι άκούστηκε πριν- 
«Πάτερ, είς χεΐρας σου παραδίδωμι τό πνεΰμα μου».

' Δέν πεθαίνει λοιπόν τό πνεΰμα.
Α.— Αύτό άκριβώς θέλω νά πώ. Τό πνεΰμα μαςί δσο κι 

άν εΐναι μιά έντελώς έλεύθερη πνευματική ένεργητικότητα, σέρ
νει άπό τή φύση του κάποιο ψεγάδι.

”Ω ναί, μήν βιαστής. Τό πνεΰμα μας στήν άνθρώνινη μορ
φή του, άκόμη καί στή θεανθρώπινη δέν είναι μιά πλούσια, 

αύτοπηγή, πού νά λούζεται διαρκώς στά δικά της τά γάργαρα 
νερά. ’Αθάνατα νερά, πού νά άνακυκλώνονται πάντα στόν έαυ
τό τους κι ένώ θά ναι τά ίδια νά ’ναι πάντα νέα. Αύτό εΐναι, 
τό πνεΰμα μας, χρειάζεται κάποια άλλη άνώτερη πηγή φωτός. 
"Αμα λιγοψυχήση σέ κείνη τρέχει μέ άσπούδα νά χυθή. Ό 
θεάνθρωπος, άμα έγινε θεός, κάθησεν «έν δεξιά τοΰ Πατρός».

Β.— Γιατί σέ τρομάζει τό άνώτερο; Ή ψυχή πρέπει πάντα 
της έντονα νά ποθή αύτό τό άνώτερο. Πρός αύτό νάχη διαρ
κώς στραμμένο τό φεγγόβολον δμμα της. Δέ μας δόθηκεν άλλο 
άπό τή δυναμική πνευματικότητα. Μιάταιο, θαρρώ νά ποθούμε 
τήν πνευματικότητα στήν άπηκριβωμένη μορφή της. Μά τί, 
κλαΐς; Σέ ποιά ύψη ιερών άληθειών βυθίζεται τό δμμα σου, 
σέ ποιά γάργαρα νερά λούζεσαι καί ή άγαλλίαση πού ένοιωσες 
έκανε νά άναβλύσουν τά θερμά δάκρυα; Εύλογημένη μακαριό
τητα, πού δέν έφτασεν άκόμη νά ’ναι μακαριότητα! Μή μοΰ 
θλίβεσαι. Μοΰ πονάει ή ψυχή νά σέ βλέπω έτσι, δσο κΓ άν 
εΐναι άπό χαρά σου. Καί προ παντός μή μοΰ κουράζεσαι. Κά
ποια άλλη αύγή, πού σέ προσμένει, μακρυνή ή κοντινή, μπορεί 
μέ νέο φώς νά σοΰ δείξη τό πρόβλημα. Καί τό πρόβλημα τότε 
νά πάψη νά ’ναι πρόβλημα.

Α.— Μά αύτό εΐναι, πώς πρέπει νά περιμένη κανείς κάποια 
άλλη αύγή, ένώ αύτή ποΰ ζοΰμε τούτη τή στιγμή τήν προσμένει 
ή ώρα πού θά χυθή ή σκοτεινή νύχτα νά τή σκεπάση. Γιατί 
άλλη αύγή;

Β.— Σώπα! ’Ακούω τή Σιωπή πού βαδίζει μέ τά άκρόνυχά 
της καί έρχεται μέ βιασύνη κατ’ άπάνω μας. 'Υπάρχουν στι
γμές ιερής σιωπής, πού δέν μπορεί ό άνθρωπος νά μήν τίς σε
βαστή. Δέν πρέπει νά τόν βρή ή άδικη ώρα. Εύφήμει, άνερ.

Α.— "Οταν μπορεί κανείς νά σιωπήοη, ναί. ’Εγώ στό λέω, 
δσο ζώ, δέν μπορώ, νά σιωπήσω, κι άς έλθη ή Σιωπή.

ι
— Ό Β. δέν άπάντησε πιά. "Ενα πυκνό σύννεφο έχώρισε θαρ

ρείς γιά πάντα τίς δυό ψυχές καί κάθε μιά τους βυθίστηκεν 
άλύπητα σέ μιά λευκότατην ομίχλη. Μά ή ομίχλη δέν εΐναι 
πάντα όμίχλη;

"Ενα υστέρα έρωτηματικό άκούστηκε στό διάστημα. Τί υστέ
ρα; "Υστερα μπορεί, άνθρωποί μου, γιά σάς νά μήν ύπάρχη. 
"Υστερα, άφοΰ ζήτε στό τώρα. Πρέπει αύτό συχνά νά νανου-
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ρίζη τή σκέψη σας, έστω κι άν δέν πρόκειται νά τήν κοιμήση.
— Ό μελαγχολικός ήχος μιας καμπάνας, μακρυνής άκούστη- 

κε. Πατούμε στή γή. Δύσκολο βέβαια θάναι έτσι βαρετοί πού 
είμαστε νά ξαποστάσομε.

’Αναγνώστη, α δχι άναγνώστη, ψυχικέ, άκροατή μου, μπο
ρείς νά περιμένης κάποια συνέχεια τοΰ πόνου μου.

Σέ σένα μονάχα έμπιστεΰομαι. Καί τό άξίζεις.
Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ

ι
"Ομοια μέ τόν ήλιο αναλύει ή καλή σκέψη τόν άτσαλένιο 

βράχο τον είμαρμένον.

II
Τό είμαρμένον τον 'Εαυτού είναι αύτός ό 'Εαντός.

III
Αιώνιος θύτης δ άνθρωπος στό βωμό τής Ζωής προσφέρει 

αδιάκοπα συνειδητά η δχι τον εξιλασμού τό θυμίαμα. Η Σκέ
ψη, δ Λόγος, ή Πράξη είναι τα λύτρα τον.

IV
.Χωρίς άρχή καί δίχως τέλος δ άνθρωπος, ξεδιπλώνεται μέσ 

τις απέραντες φάσεις τής Ζωής γιά τόν έξαγνισμό τον.

V
Ή Ζωή είναι τό μεγάλο καθαρτήριο τής ’Αλήθειας.

VI
Δέν βλέπω σέ τούτη τήν πολύμορφη δψη τής Ζωής παρά τόν 

απ’ άκρη ώς άκρη άλληλένδετο κρίκο τής ψυχικής αδελφότητος.

VII
'Ο κάθε άνθρωπος είναι ή ανάλογη δνναηικότης γιά τόν 

ανάλογο τό χρόνο.

VIII
Ό άνθρωπος είναι φωνή χρόνον. Εΐναι χρόνος.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΛ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΡΘΕΣ, ΓΛΥΚΟ ΠΑΙΔΙ....

'Ηρθες, γλνκό παιδί, κι άγέρισες τό σπίτι. 
Κ’ είσαι τά γειτονίστικα, τ' απλά ντνμένη, 
μυρίζει άκόμα άπάνω σον τό φρέσκο τσίτι 
που στις γραμμές σον αρχίζει ανάρια καί βαθαίνει.

Τής νειότης νειότη, τό γνμνό, γλυκά προβάλλει : 
τά χέρια, άναβρντά άπ’ τονς ώμους σον καί κάτω, 
—ισόμετρες κολόννες πον έχουν τό κεφάλι, 
πλασμένες μέ κερί, μέλι γλνκό γεμάτο.

Μέλι γλνκό παιδί, πον άντικρννά μον στέκεις, 
— κεφάλι, κόρφοι, γόνατα, στέρεες πατούσες, 
μαλλιά κυματερά πον πίσω τ’ άναπλέκεις, 
μάτια πον κι άπό στόμα κάλλιο θά λαλούσες,

Είσαι νά σ’ άγαπούν μέ τής νειότης τήν τρέλλα, 
μέ τόν τρεχούμενο τόν ήλιο άπά στά στάχνα, 
μέ τό γαρούφαλλο ψιλή-ψιλή νταντέλλα, 
μέ τή μαγιάτικη τή συννεφιά στά βράχια...

Κ' έγώ; πονναι ή χαρά, κ’ ή δύναμη, κ’ ή νίκη 
τά μάτια, τά μαλλιά, τό τραγούδι, τό πάθος;
"Αχ, τί ντροπή, τί πόλεμος, τί καταδίκη! 
άχ, άφταιγο παιδί, δικό μον είναι τό λάθος!

Τήν άλήθεια τήν ξέρω —όμως δέν κάνω βήμα. 
Θά τη μάθης καί σύ" μά άκούς ; μέ δίχως βιάση !
’Ανήξερο παιδί, στό λαιμό μον τό κρίμα
—νά σ’ άγαπώ μ" εκείνα πον έχω χάσει.

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
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ΑΠ ΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

'Όλες οί πολιτείες εΐναι πάντα έτοιμες νά γεμίσουν κάποιο 
κενό ποΰ ύπάρχει μέσα μας, νά μάς δώσουν κάτι πού μάς ήταν 
άγνωστο. Στήν άρχή θέλουμε νά ικανοποιήσουμε τήν περιέρ- 
γειά μας. ’Έπειτα άρχίζουμε καί κρίνουμε. "Ολα τά σχολιά
ζουμε στή σκέψη μας. Προσπαθούμε νά βρούμε τίς άναλογίες, 
τίς διαφορές μ’ δ,τι γνωρίζουμε. ’Αργότερα μπορεί νά τίς άγα- 
πήσουμε. Τότε μονάχα πλησιάζουμε στήν ψυχή τους, ένωνόμα- 
στε μαζί τους, τίς άποκτούμε άπόλυτα.

Σέ κάθε πολιτεία παρατηρώ μέ μιά άπέραντη περιέργεια 
τούς άνθρώπους τού λαού στις άπόμερες συνοικίες. Τούς πλη
σιάζω ν’ άκούσω τά λόγια τους, νά μπορέσω νά νοιώσω τή ζωή 
τους. Λαχταρώ νά γνωρίσω τήν ψυχή τους, νά βγώ άπ αύτό 
τό άδιάκοπο όνειρο πού μέ. φέρνει μακρυά άπ τήν πραγματι
κότητα, άπ τή ζωή, νά ξεχάσω αύτή τήν ποιητική πραγματικό
τητα πού δημιουργεί ή φαντασία μου άδιάκοπα. Μά άνακαλύ- 
πτω πώς μοναχά μέ τ’ όνειρο καί τήν ποίηση πλησιάζει καί κατα
κτά κανείς τούς άνθρώπους.

"Ολοι αύτοί οί άνθρωποι πού τραγουδούν γύρω μας στή 
8. Lucia sul Marc, νοιώθουν μέσα τους τήν άνάγκη νά τραγου
δήσουν. Πραγματικά δλα έδώ εΐναι τραγούδι, δλος ό κόλπος 
τής Νάπολης ώς τό Σορρέντο τραγουδά. Μήπως καί μεΐς δέν 
έπαναλαμβάνουμε σιωπηλά τό δικό μας τραγούδι! Πώς νά σω- 
πάσεις δταν δλα μέσα σου εΐναι μουσική! ’Αναγκαστικά θ’ άφή- 
σεις ν’ άκουστεΐ ή έσωτερική σου συμφωνία.

Σ’ δλο τό άτέλειωτο μάκρος τού κόλπου τής Νάπολης άνα- 
πνέουμε τήν ομορφιά, τή νοιώθουμε καί στό πιό έλάχιστο μό
ριο τής ύπαρξής μας. ’Ελάχιστες φορές στή ζωή σού προσφέρ- 

νεται τόσο τέλεια ή πραγματικότητα σάν όνειρο. Τό όνειρο πού 
δίνει τή λάμψη καί τή μαγεία τοΰ κόσμου, τή μορφή τής αιωνιό
τητας στήν πραγματικότητα.

Μέσα στή νύχτα κοιτάζω τό πρόσωπό σου μπροστά στή 
λάμψη πού άναπηδάει άνακατωμένη μέ τόν καπνό άπ τό Βε
ζούβιο. Εΐναι ώχρό, μέ τά χείλη σφιγμένα, μέ τά μάτια άκίνη- 
τα. Τρέμεις τήν πύρινη αύτή κραυγή πού μπορεί σέ μιά στιγμή 
δλα νά τά νεκρώσει ή φοβάσαι τό δυνατό άνεμο έδώ στά ΰψη 
πού θέλει νά μάς σκορπίσει στή νύχτα πού πυκνώνει γύρω μας; 
Καταλαβαίνω, είμαστε σά μετέωροι στό σκοτεινό αύτό χάος καί 
μάς τρομάζει ό ίλιγγος. Κι δμως πόσο δέ λαχταρήσαμε αύτό 
πού λέγει ό Gide «verfige de 1’espace vide»!

"Οπως πλανιόμαστε στούς πλακόστρωτους δρόμους τής 
Πομπηίας σού ψιθυρίζω σά νά μονολογώ δπως πάντα, γιατί 
δλοι χωρίς νά θέλουμε πολλές φορές μονολογούμε: Είσαι ό 
άνθρωπος πού φέρνω μέσα μου καί πού οδηγεί τά βήματά 
μου στή ζωή. Καί πιό πολύ άπ’ δλες τίς σκέψεις, τίς φαντα
σίες καί τά όνειρα άξίζει αύτός ό άνθρωπος πού φτάνει μέ
σα μας καί γίνεται δλη ή ζωή. Τό ίδιο σού φώναξα μπροστά 
στήν άτέλειωτη καί στείρα έρημο τής ’Αφρικής πού μακρυά 
στόν ορίζοντα δέν έσβηνε ή κραυγή ούτε μιας φοινικιάς άσή- 
μαντης. Μέσα στή σιωπή τής νεκρής αύτής πολιτείας ή φωνή 
μου πού σού έπαναλαμβάνει τά ίδια λόγια εΐναι τό μόνο πού 
μπορεί νά ύψωθεΐ άπό μέσα μου, εΐναι τό μοναδικό έσωτερι- 
κό μου τραγούδι.

Κάτω άπ τή βεράντα τού Cappuccini τό Amalfi σκορπά τό 
κατάλευκο γέλιο του στή γαλάζια θάλασσα πού φρικιά. Έδώ 
μπορούμε νάγκαλιάσουμε τό φώς. Παντού πλανιέται γύρω μας 
ή εύτυχία τών άνθρώπων άπ τίς τόσες πατρίδες πού ξεχάστηκαν 
χωρίς νά καταλαβαίνουν στό μοναδικό αύτό θέαμα κ’ έτσι 
ξεχάσαν τόν πραγματικό έαυτό τους. Σ’ αυτό τό παλιό μονα
στήρι δέν άκούγεται πειά καμμιά προσευχή, κανένα δάκρυ μέ
σα στή νύχτα. Έδώ δλος ό κόσμος σού φαίνεται δτι μπορεί 
νά γίνει εύτυχισμένος. Ό πόνος εΐναι άχρηστος.

Πάνω άπό τό πέτρινο μεγαλείο τού San Michele μπορείς 
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νά δεις μέσα στό φώς δλο τόν κόσμο, ν’ άγκαλιάσεις και ν’ 
άγαπήσεις δλο τόν κόσμο. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ό Axel 
Munthe ήταν φίλος μέ τά ζώα καί τά πουλιά. Σοΰ λέγω γιά 
μιά στιγμή δπως γυρνάμε στις κάμαρες τοΰ παράξενου σπιτιοΰ 
του πού άποπνέει ένα μυστικισμό μαζί μ’ έναν παγανισμό: 
Μονάχα ή άγάπη κάνει τόν άνθρωπο θεό, ή άγάπη τοΰ ένός 
άνθρώπου πού γίνεται κάποτε ή άγάπη δλου τοΰ κόσμου.

Μέσα μου δλα τά πράγματα γίνονται αύστηρά, σοβαρά, 
πειθαρχημένα. Καταλαβαίνω γιατί ό Γκαϊτε στή Ρώμη «εΐχε 
τό αίσθημα τής βαρύτητος τών πραγμάτων, ένοιωθε μιά ήδονή 
αύστηρή, ένα είδος βαρύτητος μέσα στή χαρά». 'Όλες αύτές 
οΐ άρχαιότητες, τά παλάτια οί έκκλησίες, οί κρήνες οί πλατεί
ες πού σέ σταματοΰν σέ κάθε βήμα σέ διδάσκουν τήν αύστη- 
ρότητα. Χάνεις ολωσδιόλου μέσα σου τήν ψυχή πού κλαίει καί 
τό θάνατο άκόμα ένός λουλουδιοΰ. Γίνεσαι δυνατός, χωρίς άρ
ρωστα όνειρα, χωρίς στείρες άγωνίες. Έδώ δέν μπορείς νά 
ξεπερνάς κάθε φορά στή ζωή σου τά δρια.

Άπ τή Via 'Nazionale πού λάμπει κάτω άπ τά πολύχρω
μα φώτα, βρισκόμαστε στή Via Appia. Τρέχουμε άπ τή ζωή 
πού κραυγάζει γύρω μας, σέ μιά ζωή πού πέρασε χωρίς νά 
χαθεί. Κι’ δλο σταματάμε μπροστά στά έρείπια κι’ δλο παρα
σερνόμαστε άπ τούς άνθρώπους. Τό κλάμα ένός παιδιού σ’ έ
ναν ήσυχο δρόμο μάς γεμίζει θλίψη, ένα σιγανό τραγούδι μέσα 
στή νύχτα μάς πλημμυρίζει χαρά. Ή ψυχή μας κάθε στιγμή 
άγκαλιάζει τήν ψυχή τών άνθρώπων.

Στήν Piazza Esedra δπως τά νερά τής κρήνης γράφουν τά 
τόξα τους μέσα στό φώς τών ήλεκτρικών κ’ ένώνουν τόν ήχο τους 
μέ τόν ήχο μιάς ορχήστρας, δλοι άκοΰν σιωπηλά. Μού έπανα- 
λαμβάνεις: Ή ψυχή αύτοΰ τοΰ λαοΰ λατρεύει τήν άρμονία, τήν 
έχει έμφυτη μέσα της.

Πάνω άπό τό μαγικό Monte Pincio δλη ή Ρώμη άπλώνεται 
μποστά μας μέσα στό φώς αύστηρή, αιώνια. ’Αλήθεια γιά κάθε 
πολιτεία ύπάρχει ένας χαρακτηρισμός, δπως γιά κάθε άνθρω
πο. Ή Ρώμη εΐναι πάντα ή urbs eterna, έχει τήν δψη τής αΐωνιό- 
τητος.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Είναι τάχ’ άλήθεια, πώς τά πρόσωπα πού συναντούμε 
στά μυθιστορήματα, στά διηγήματα, στά θεατρικά έργα, κλεί
νουν πάντα μέσα τους μιά πρόθεση νά όλοκληρωθοΰν, ή τού- 
λάχιστον τή φιλοδοξία νά ύπολογίζουν σέ μιά μακροβιότητα; 
Αύτό τό έρώτημα γεννιέται μόλις άναλογιστεΐ ό άναγνώστης 
τό πλήθος τής παγκόσμιας παραγωγής στά είδη αύτά τοΰ 
γραπτού λόγου. Ή άπάντηση ώστόσο δέ μπορεί νά εΐναι α
πλή. Εΐναι βέβαια άναμψισβήτητο πώς μιά ληξιαρχική, άς 
ποΰμε, άπογραψή τών πλασματικών αύτών μορφών, θά ώδη- 
γοΰσε στό γενικό συμπέρασμα πώς υπάρχουν περίπου τόσες 
γεννήσεις δσοι καί θάνατοι...'Η ζωή τους άφήνει μιάν άγαθή 
έντύπωση, μιάν αίσθηση καί μιά συγκίνηση, μά δέν κατορθώ
νουν ν’ άποφύγουν τό μοιραίο... Κηδεύονται—καί τό θλιβερώ 
τερο—λησμονιούνται μόλις άφηγηθοϋν τήν ιστορία τους, μό
λις έξηγήσουν μιά δραματική πτυχή τοΰ έαυτοΰ τους, μόλις 
φτάσουν νά κλείσουν σέ ώρισμένες σελίδες, έκείνη τήν πλευ
ρά τής ζωής τους πού άπασχόλησε καί βασάνισε περισσότε
ρο τό συγγραφέα, τό δημιουργό. ’Έτσι, μέσα στήν παγκόσμια 
λογοτεχνία, έλάχιστα εΐναι τά πρόσωπα πού, μέ τόν άρτιω- 
μένο ψυχικό τους όργανισμό, μέ τήν άναγλυφική έσωτερική 
τους ύπόσταση, άναπνέουν καί χαίρονται τό ήθικό κλίμα τοΰ 
κάθε τόπου καί τής κάθε έποχής.

ΜολαταΟτα, δέν ύπάρχει συγγραφέας πού νά μπορεί νά 
μακαρίζει τόν έαυτό του πώς έμεινεν άμέτοχος άπ’ αύτή τήν 
έκταση τοΰ πένθους... Καί οί πιό κορυφαίοι άπ’ αύτούς έχουν 
νά θρηνήσουν, μαζί μέ τούς ήρωες πού δροΰν στήν πρώτη 
γραμμή, σέ δσα άπό τά έργα τους δέ θεωρήθηκαν άριστουρ- 
γήματα, καί τά πρόσωπα μέ δευτερεύοντα ρόλο. Κ εΐναι ά· 
λήθεια, πώς ώρισμένα άπό τά πρόσωπα τής κρτηγορίας αύ-
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τήζ> I1’ δλη τή μικρή τους δράση, διατηρούν κάποτε μιά γνησι
ότητα, φέρνουν λιγώτερο φανερή τή σφραγίδα τής πλαστότη- 
τας, καί τοποθετούνται γι' αύτό σέ ίση, άν δχι σέ μεγαλύτερη 
άξιολογική μοίρα άπό τά άλλα, τά κύρια πρόσωπα. Πρέπει 
λοιπόν—θά έρωτήσουν— νά βιαστούμε νά υποθέσουμε πώς 
μάταιη καταντάει κάθε δημιουργία, άφοΰ δέν πρόκειται νά 
ξεπεραστοΰν ώρισμένα πρότυπα τής παγκόσμιας λογοτεχνίας, 
ή νά σταθούν σάν σύμβολα εκείνα πού προσπαθούμε νά δη
μιουργήσουμε; ’Όχι. Μιά τέτοια άντίληψη θά ίσοδυναμοΰσε 
περίπου μέ τό φραγμό πού θέτει σέ κάθε άλλη άναζήτηση ή 
μορφή καί ή έννοια τοΰ κλασσικισμού. ’Επειδή άκριβώς χρειά- 
σθηκε νά έγκατσλειψτεΐ ή άκτή τοΰ κλασσικού, νά παραμερι
στεί σάν έργασία πού έξάντλησε μιά περιοχή τής τέχνης, δη- 
μιουργήθηκε γι’ αύτό ένα πλήθος άπό σχολές, μιά άπειρη σει
ρά άπό—ι σ μ ο ύ ς, καί πιό ούσιαστικά, μιά έρευνα, μιά άνη- 
συχία σάν άνάγκη πιά γιά τήν άνακάλυψη καινούργιας γής.

Τό ’ίδιο συμβαίνει καί μέ τά λογοτεχνικά πρόσωπα. Δέν 
εΐναι οί δημιουργημένες πλασματικές μορφές . μέ τή συμβολι
κή τους άκτινοβολία που δίνουν τήν πνευματική άξια σέ 
μιά χώρα, ούτε πάλι μόνο αύτές οί μορφές πού έξυψώνουν τή 
δημιουργική στάθμη μιας έποχής, μά τό σύνολο τής παραγω
γής αύτής, καί ειδικά, δ,τι άκριβώς προηγήθηκε πριν άπό τήν 
τελειότητα αύτή κι’ δ,τι βέβαια άποτέλεσε τή βάσή της.

Μά τό ζήτημα τής ύπόστασης τών προσώπων τοΰ μυθι
στορήματος ή τοΰ διηγήματος—θά έθετα έδώ, δπως καί στήν 
άρχή, ΐθη σχεδόν μοίρα καί τά πρόσωπα τών θεατρικών 
έργων, άν αύτά δέν είχαν τό έξαιρετικό πλεονέκτημα, μέ τήν 
πιό συγκεκριμένη ζωική τους παράσταση, νά έντυτώνονται 
καί νά συμπληρώνονται περισσότερο στή φαντασία μας — τό ζή
τημα λέω αύτό έχει πολλές πλευρές, καί βέβαια δέν έξαν- 
τλεϊται έδώ. θά θέλαμε μόνο, σέ γενικές γραμμές, νά σημειω
θεί πώς ύπάρχει πάντα κ’ ένα έδαφος δημιουργίας δπου δέν 
πρόκειται νά στηθεί κανένα άγαλμα, κανένα σύμβολο. Δέν ύ- 
πάρχει κάν ή πρόθεση καί ή φιλοδοξία στό συγγραφέα νά 
σμιλεύσει άρτιωμένες άνθρώπινες μορφές.

Καί πρώτα-πρώτα εΐναι άπαραίτητο νά γίνει άντιληπτό 

πώς εΐναι ύπερβολική ή άξίωση τοΰ αυστηρότερου άναγνώ- 
στη νά προεκτείνει τή ζωή καί τήν υπόσταση τών άνθρώπι- 
νων πλασμάτων τών βιβλίων ’ίσαμε τήν πραγματικότητα, γιά 
νά ευρει έτσι όμοιότητες κι’ άναλογίες. Κ’ εΐναι ύπερβολική 
ή άξίωση αύτή, γιατί ένα πρόσωπο τοΰ γραπτού λόγου ζή 
καί κινείται σέ μιάν έντελώς ξεχωριστή σφαίρα. ’Έχει τά συν- 
αισθήματά του, τά πάθη του, τούς στοχασμούς του περισσό
τερο άνεπτυγμένους. Οίκοδομεΐται «μέ τήν πέννα στό χέρι», 
ύπολογίζει, σχεδιάζει, έμβαθύνει, άναλύει κάθε στιγμή, κάθε 
ένέργεια, κάθε κίνηση ψυχική. Τό περίγραμμα έπειτα τής ζω
ής του εΐναι πιό καθωρισμένο πιό περιορισμένο. Κι’ ό συγ
γραφέας ένδιαφέρεται νά φωτίσει, νά τροφοδοτήσει περισσό
τερο μιά πλευρά τής έσωτερικης ύπόστασης τοΰ προσώπου, 
θέλει νά τό άποσπάσει άπό τό χάος τής ζωής στήν όποια κι
νείται καί ζή ένα πραγματικό πρόσωπο, γιά νά προσεχτεί 
σάν τέτοιο, άπό μιά μόνο άρτιωμένη πλευρά, άπό τήν πλευρά τής 
άνικανοποίησης τοΰ άτόμου, ή τής δυστυχίας τοΰ άνθρώπου 
κάτω άπό τίς σημερινές κοινωνικές συνθήκες, κι’ άκόμα άπό 
τήν πλευρά τοΰ σεξουαλισμοΰ ή τοΰ αισθήματος τής άγάπης, 
κυρίως αύτής πού κατά βάθος άπορροφά τό εΐναι μας.

Τό σωστό άρα δέν εΐναι νά προεκτείνεται ή ζωική ύπό- 
σταση τών λογοτεχνικών προσώπων ’ίσαμε τήν πραγματικό
τητα, μά έντελώς τό έναντίο. 'Ημείς, σάν άναγνώστες πρέπει 
νά προεκτείνουμε τόν έαυτό μας ’ίσαμε τά πρόσωπα αύτά 
γιά ν’ άνακαλύψουμε άναλογίες καί όμοιότητες, αύτό τό άν- 
θρώπινο περιεχόμενο πού δέ μας εΐναι πάντα εύκολο—συχνά 
μάς εΐναι έντελώς άδύνατο—μέ μόνη τή δική μας άναλυτική 
ικανότητα, μέ μόνα τά έφόδιά μας ν’ άνακαλύψουμε στή γύρω 
μας ζωή.

Δέν έμεινε λιγώτερο έκμεταλλεύσιμο τό κεφάλαιο τών 
άναμνήσεων, ή περιοχή τοΰ ονείρου, ή δίχως τέρμα περιπλά
νηση στό έσωτερικό μας σύμπαν. Μά πάλι δ,τι προέρχεται άπό 
τόν κόσμον αύτό, δέν μπορεί παρά, στή μετουσίωσή του νά 
βρίσκεται σέ μιάν δσο εΐναι δυνατό πιό στενή έπαφή μέ τήν 
πραγματικότητα. Τόσο πού, μέ τήν τέχνη ν’ άφομοιώνεται τό 
δνειρο μέ τήν πραγματικότητα, δλος ό έξωτερικός κόσμος στή 
συγχώνευσή του ν’ άποκτάει μιάν εξαΰλωση καί μιά πνευματι- 
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Χότητα. Παράλληλα λοιπόν πρός τούς αρτιωμένους άνθρώπους 
πού μάς συγκινούν μέ τή ζωτικότητα καί τήν όρμή τους, ύ- 
πάρχουν κι’άλλα πρόσωπα τοΰ γραπτού λόγου, κα'ι κυρίως 
τοΰ μυθιστορήματος, μέ μιάν ύπόσταση άβέβαιη, φευγαλέα, 
ρευστή. Εΐνε εύθραυστα, άνάλαφρα σχεδόν ονειρικά. ’Αποτε
λούν έναν κόσμο πού κινείται σάν σκιώδης καί σιωπηλός, 
θαρρείς, πίσω άπό μιάν άραχνοΰφαντη αύλαία, ένας κόσμος 
πού κυμαίνεται «μεταξύ όνείρου καί ζωής», καί πού συναν
τούμε πιό συχνά στό άγγλικό μυθιστόρημα.

Ή διαγραφή τους, ύστερ’ άπό τήν άνέλιξή, ύστερ’ 
άπό τήν εξάντληση ή μή τοΰ μύθου, δέν πρόκειται νά μας όδη- 
γήσει σ’ ένα άγαλμα, σέ μιάν έξατομίκευση, δπως συμβαίνει 
μέ τά πρόσωπα τοΰ καθαρού ρεαλισμού πού έξηγούν καί Α
ναλύουν τήν κάθε λεπτομέρεια. Στό τέλος δέ θά έχουμε τή 
ζωηρή προσωπογραφία τού ηρώα. Μά κάτι άλλο, πού δέν προ
κύπτει βέβαια άπό ένα προκαθωρισμένο σκοπό, παρά σάν έν- 
τύπωση φυσική καί σάν συνέπεια αύθόρμητη. Οί συγγραφείς 
περιγράφουν, ζωγραφίζουν, χρωματίζουν. Σύμφωνα μέ μιά 
παρατήρηση γάλλου κριτικού, βρισκόμαστε έτσι μπροστά σέ 
δύο καθαρά διαγραμμένες κατηγορίες: στούς συγγραφείς πού 
έμφανίζονται σάν προσωπογράφοι, καί σέ κείνους πού προτι
μούν νά εΐναι μόνο κολορίστες. Βέβαια καί οί λεπτές κι’ άδύ- 
νατες αύτές πλασματικές μορφές άκολουθοΰν ’ίσως, πριν κι
τρινίσουν τά φύλλα τοΰ βιβλίου, τό δρόμο τής τελευταίας 
κατοικίας πού λιγάκι άργότερα θά άκολουθήσουν καί οί άλ
λες. Μά οί λεπτές αύτές μορφές δέν παύουν νά διατηρούν 
μιά μαγεία και μιά ποίηση.

ΓΙΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μέσα στήν ιστορία οί πολιτικές έπαναστάσεις δέ σταθή
κανε μονάχα στό πολιτικό έπίπεδο. Ξεκινώντας άπ’ αύτό ξά
πλωσαν καί στούς άλλους τομείς τής κοινωνικής ζωής. Ή τέ
χνη δοκίμασε μέ τή σειρά της δλες τίς φουρτούνες τών έπανα- 
στάσεων. Μά πάντα έπειτα άπ τή θαλασσοταραχή έρχεται ή 
γαλήνη. Κ’ ή γαλήνη έχει τή δύναμη νά ξαναφέρνει τά πράγ
ματα στήν κανονική τους θέση. Γιαυτό καί ή τέχνη, μέσα άπό 
τόσες καί τέτοιες «διακυμάνσεις» ξαναβρήκε πάλι τό δρόμο 
της, ένα δρόμο πού όδηγάει στήν τελειότητα τού άνθρώπου.

Τό Έθνικοσοσιαλιστικό κίνημα πού έδώ καί λίγα χρόνια 
πρωτοφανερώθηκε στή Γερμανία, καί κάτω άπ’ τή κερσυνώδι- 
κη ένέργεια τού Άδόλφου Χίτλερ έπεβλήθηκε στή χώρα τής 
μηχανής καί τής τάξης, παρέσυρε, στό πέρασμά του καί τήν 
τέχνη. Τά πολιτικά καί κοινωνικά συνθήματα τού Φύρερ χρει- 
αζόντουσαν κάποιο καλλιτεχνικό ντύσιμο γιά νά πιάσουν κα- 

.λύτερα. Καί οί θεωρητικοί τοΰ Εθνικοσοσιαλισμού, μέ άρχηγό 
τόν Δόκτωρ Γκαΐμπελς, φρόντισαν γιά τή νέα μορφή καί τό 
καινούργιο περιεχόμενο τής τέχνης. Οί τεχνίτες πού συμπα
θούσαν τήν έπανάσταση βρήκαν στό πρόσωπο τού άρχηγού 
καί τών συνεργατών του, ένθουσιώδικους συνήγορους γιά μιά 
έπανάσταση στήν τέχνη. Καί βάλθηκαν νά τήν πραγματοποιή
σουν. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ή άνεχτικότητα καί ή έπιείκεια 
πέρασαν στή θέση τής αύστηρής κριτικής. Μέ τή δικαιολογία 
τού ψαξίματος, τής «έρευνας» άν θέλετε καί τών πρώτων βη
μάτων, οί καλλιτέχνες ρίχνονται σ’ένα τρελλό χορό. Τά άπο- 
τελέσματα δίχως ναναι πάντα άξιόλογα, εΐναι δμως διδαχτι- 
κά καί κάποτες συντελεστικά γιά ένα ξάνοιγμα κάπως λαχτα
ριστό. Στήν περίπτωσή μας δέν μπορούμε μέ βεβαιότητα νά 
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μιλήσουμε. Γιά δυό λόγους. Πρώτα γιατί ή νέα τέχνη βρίσκε
ται στά πρώτα-πρώτα σκαλοπάτια καί έπειτα γιατί εμείς δέν 
άγκαλιάσαμε άκόμα τήν καινούργια τάση σ’ δλες της τίς έκδη- 
λώσεις. ’Άλλωστε τό σημείωμά μας αύτό άφορά μόνο τό θέα
τρο καί θέλουμε σ’ αύτό τό σημείο νά σταθούμε.

Τό Έθνικοσοσιαλιστικό, λοιπόν, θέατρο ξεκίνησε κάτωάιτό 
συνθήκες έξαιρετικά ευνοϊκές. Άπό τά χρόνια πού στή Γερμα- 
νία εΐχε κυριαρχίσει ή σοσιαλιστική, ή καλύτερα, ή σοσιαλδημο
κρατική καί κοινωνική ταχτική, τό Γερμανικό θέατρο ρίχτηκε 
μέ θέρμη στό θέατρο τών μαζών, δπως λέμε, στή γλώσσα τής 
σκηνής. Ό Πισκάτορ, τό' έργατικό θέατρο, τά Τράμ, καί ένα 
σωρό άλλες προσπάθειες άπ τό 1925 καί δώθε τραβούσαν γιά 
τό θέατρο ποδχε σάν βασική άρχή, τή μάζα, τό πλήθος, τήν 
έργατιά. Τό σαλόνι, τά άντρέ καί τό μπουντουάρ παραχωρού
σαν τή θέση τους στό έργοστάσιο, στήν πλατεία στήν πολυκα
τοικία. ΚΓ αύτό δχι μονάχα στή μορφή, μά καί στό περιεχόμε
νο. Τό κοινωνικό δράμα ξέφυγε άπ’ τό χιλιοδοσμένο Ιψενικό 
τρίγωνο καί άπ τίς έρωτικές διαστροφές γιά νά μιλήση στόν 
άνθρωπο καί στίς άνάγκες του. Βέβαια πλάϊ στό τέτοιο θέα
τρο, δρούσε καί τό κλασσικό θέατρο μέ έπί κεφαλής τόν Ράϊν- 
χαρτ καί τό έλαφρό θέατρο. "Ομως είχαν κιόλας γίνει σοβα
ρά βήματα γιά τό θέατρο τών μαζών.

Αύτή λοιπόν τή μικρή κληρονομιά έχει σάν κεφάλαιο τό 
θέατρο τού Χίτλερ. Καί πάνω καί γύρω άπ αύτήν δουλεύουν σή
μερα φίλοι καί θιασώτες τού καθεστώτος. ’Έτυχε νά δούμε τέ
τοιες παραστάσεις. Καί πρέπει εύθΰς άπ τήν άρχή νά πούμε 
πώς ήταν ή πρώτη φορά πού βρεθήκαμε μπροστά σέ παρόμοιο 
θέαμα. Γιαυτό καί στίς κρίσεις καί στίς σκέψεις μας εΐναι φυ
σικό νάπαιξε μεγάλο ρόλο ή πρώτη έντύπωση μέ τίς μή πλέρια 
άντικειμενικές συνέπειές της. ‘Οπωσδήποτε δμως, τό νέο αύτό 
είδος πρέπει νά προσεχθή καί άπό μάς πού πρωτοπόροι άλλοτε 
στό θέατρο, άκολουθούμε τώρα πιστά τό δρόμο τών άλλων.

Καί πρώτα-πρώτα πρέπει νά τονίσουμε τή μεγάλη σημα
σία πού δίνει ό έθνικοσοσιαλιστής σκηνοθέτης στή συγχώνευση 
ή τή σύμπραξη τών τεχνών. ‘Η μουσική, ή όρχηση, ή πλαστική, 
ή ζωγραφική, καί ό έναρθρος λόγος συμβάλλουν θετικά στήν 
ολοκλήρωση τού νέου θεάτρου. Κάθε τομέας τής τέχνης βοη
θάει γιά τήν πλέρια άντιμετώπιση τών άναγκών τής σκηνής πού 

περιλαβαίνει πολλές φορές πάνω άπό 2.000 πρόσωπα. Κι δταν 
λέμε σκηνή δέν ένοοΰμε τά γνωστά κουκλόσπιτα τής Ελλά
δας. ’Όχι! Ό σκηνοθέτης δέ δεσμεύεται άπό τίποτα. Στό βά
θος μιάς άπέραντης αίθουσας, ικανής νά περιλάβη 20 καί 30 
χιλιάδες θεατές, στήνει τή σκηνή του άνάλογα καί σύμφωνα μέ 
τίς άιταιτήσεις τοΰ έργου πού πρόκειται νάνεβάση.

Τίς πιότερες φορές καταφεύγει σέ κλιμακωτή σκηνή έτσι πού 
νά μπορή καί τόν δγκο τών έκτελεστών νά τοποθετήση καί τήν 
όπτικότητα νά έξασφαλίση γιά τίς χιλιάδες τών θεατών. Τό 
ζήτημα τής αύλαίας δέν παίζει μεγάλο ρόλο. Τά φώτα καί τό 
σκοτάδι μπορούν στήν άνάγκη νάντικαταστήσουν τόν πατρο
παράδοτο μπερντέ.

Στό σημείο αύτό καί άπ άφορμή τής αύλαίας καί τής σκη
νής γενικά, νομίζω πώς θά πρέπει νά φανερώσω κάποια μου 
σκέψη σχετική μέ τό ξαναγύρισμα στό άρχαϊο θέατρο. ‘Όπως 
σ’έκεΐνο έτσι καί στό σημερινό θέατρο τών μαζών, ό λαός παίρ
νει μέρος στό έργο. Ό χορός τού άρχαίου θεάτρου εΐναι οί ση
μερινές μάζες. ‘Η έκταση τών δαπανών γιά ένα τέτοιο άνέβα- 
σμα πολυπρόσωπων έργων, ή άνάγκη τής ύπαρξης μεγάλου χώ
ρου γιά τήν τοποθέτηση του, καί ή προσπάθεια γιά τήν άντιμε- 
τώπιση τών ζητημάτων τής όπτικότητας τών δεκάδων χιλιάδων 
θεατών, νομίζω πώς μάς φέρνουν σιγά-σιγά σ’ ένα θέατρο μέ 
διαρρύθμιση άπάνω-κάτω άρχαίου θεάτρου, ένός δηλ. θεάτρου 
άμφιθεατρικού μέ όρχήστρα στή μέση καί στήν μιά πλευρά τού 
δλου θεατρικού συγκροτήματος.

Τό πρόβλημα τής άκουστικής, ό σημερινός σκηνοθέτης, τό λύ
νει μέ τόν εύκολώτερο τρόπο. Μέ μιά ή δυό κεραίες μικροφώ
νου, τοποθετημένες μπροστά στή σκηνή καταφέρνει τό δυνάμω- 
μα τής φωνής καί έπόμενα πετυχαίνει τήν καλή άκουστική. Μ’ 
αύτή ή μηχανική μεσολάβηση άφαιρεΐ άπ τή φωνή τόν άπόλυ- 
το φυσικό της τόνο καί τής δίνει ένα κάποιο χρώμα πού δέν 
χτυπάει καλά στ’ άφτί. Γίνεται βέβαια ή προσπάθεια τής ύπερ- 
νίκησης αύτής τής άτέλειας μέ άρθρωση πιό καθαρή καί μέ 
χωρισμό χρονικό μεγαλύτερο, άνάμεσα στίς λέξεις καί στίς συλ
λαβές άκόμα, μά ή συμβατικότητα παραμένει. Τό ζήτημα εΐναι 
καθαρά άρχιτεχτονικό. "Ολοι μας ξέρουμε τή θαυμαστή ήχητι- 
κή τών άρχαίων θεάτρων καί έχουμε άκούσει γιά τή μοντέρ
να ήχητική τών νέων θεάτρων τής Αμερικής. Γιαυτό καί φαν- 

319
318



τάζουμαι πώς μπορεί τό ζήτημα αύτό νά λυθή άν εύθύς άπ 
τήν άρχή διαρρυθμισθή κατάλληλα ό θεατρικός χώρος.

Ή μεγάλη έκταση ένός θεάτρου μαζών, μπάζει καί τό πρό
βλημα τής όρατότητας. "Ως σήμερα οί σάλες τών θεάτρων ήσαν 
στενές καί μακρυές. "Οταν δμως έχει κανείς ύπ’ δψη του πώς 
πρέπει μιά σάλα νά περιλάβη 20 καί 30 χιλιάδες θεατές, δε
δομένου δτι τό θέατρο γιά τό όποιο μιλάμε εΐναι λαϊκό καί μέ 
φτηνό εισιτήριο, άμέσως δημιουργιέται τό πρόβλημα τής όρατό
τητας. Τό μονόπλευρο άμφιθέατρο δέ λύνει τό πρόβλημα. Οΰτε 
καί ό πολύς φωτισμός. Γιαυτό ξαναμπαίνει τό έρώτημα. Μήπως 
θά πρέπει νά ξαναγυρίσουμε στό κυκλικό άμφιθεατρικό θέατρο;

Ό έθνικοσοσιαλιστής σκηνοθέτης άντιμετωπίζει τό ζήτημα 
μέ φωτισμό δυνατό καί μέ τό μεγάλο πλάτος τής σάλας. Ή 
σκηνή του έχει άνοιγμα πάνω άπό 50 μέτρα καί έτσι ή σάλα 
μπορεί νάχει 70-Ε0 μέτρα πλάτος. Είδα μιά έφαρμογή αύτής 
τής σκέψης στό Hanseatenhalle στις 8-7-35 μέ 2000 θεατρίνους 
καί 25 χιλ. περίπου θεατές. 'Η λύση μ’ δλο πού ήταν έξυπνη 
δέν ήταν δμως καί ή καλύτερη.

Οϊ θεατρίνοι σ’ ένα τέτοιο θέατρο, έχουν νά παίξουν ρόλο 
συμπληρωτικό θάλεγα. Ό ένας συμπληρώνει τόν άλλο κι δλοι 
μαζύ όλοκληρώνουν τό έργο. Φεύγει δηλ. άπ τή μέση, ό άστέ- 
ρας, γιά τόν όποιο καί μόνο φρόντιζε ώς τά τώρα ό θιασάρ- 
χης. Τά καπρίτσια τών διαφόρων άστέρων καί άστερίσκων δέν 
περνούνε πιά. Τώρα χρειάζεται σύνολο. Τό σύνολο βέβαια άπο- 
τελεΐται άπό άτομα καί κανείς άς μή νομίση πώς τά άτομα 
αύτά μπορεί νάναι όποιαδήποτε. ’Όχι! "Ενα καλό σύνολο προ
απαιτεί καί άτομα μέ προσωπικότητα, μέ άτομικότητα καί μέ 
ταλέντο. Ή έπίγνωση τής άξίας μιας τέτοιας προσφοράς εξα
σφαλίζει τό καλό σύνολο.

Μέ τή σειρά της άλλάζει καί ή ώς τά σήμερα άντίληψη 
τής μιμικής τοΰ θεάτρου. Κάθε κίνηση πρέπει νάναι μετρημένη 
καί κάθε έκφραση άνάλογη, έτσι πού νά μή χαλνάη τό σύνολο, 
καί νά μήν ύπάρχη δυσαρμονία.

Άπ δλα αύτά βγαίνει ό βασικός ρόλος τοΰ σκηνοθέτη. Οί 
όμάδες θέλουν άρχηγό καί τά σύνολα διευθυντή. Δίχως αύτόν 
τίποτα δέν μπορεί νά έξασφαλισθή. Αύτός θά καταστρώση τό 
σχέδιο κι αύτός θά προσέξη γιά τήν έφαρμογή του. Ή εύθύνη 
πέφτει στή ράχη του. Γιαυτό καί σήμερα τά θέατρα φροντίζουν
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νά έξασφαλίσουν έναν καλό σκηνοθέτη. Ό ’Εθνικοσοσιαλισμός 
φροντίζει νά τραβήξη μέ τό μέρος του άναγνωρισμένους σκηνο
θέτες ή νά δημιουργήση νέους. Στόν τομέα αύτό γίνεται μιά 
σύντονη καί γοργή προσπάθεια.

’Αφήσαμε άπό σκοπού, στό τέλος τό δραματικό περιεχόμε
νο, γιατί άποτελεΐ μιά πλευρά τοΰ θεάτρου, τή φιλολογική. 
Τά νέα καθεστώτα καθώς καί τά παληά διοχετεύουν μέσα στήν 
τέχνη τό ιδεολογικό περιεχόμενό τους, μέ τόν ένα ή μέ τόν άλ
λο τρόπο. Γιαυτό εΐναι καιρός πειά πού δέν άκούγεται τό γνω
στό τροπάρι «ή τέχνη γιά τήν τέχνη».

Ό καλλιτέχνης δημιουργός, ό συγγραφέας συνειδητά ή άσυ- 
νείδητα μπάζει μέσα στό έργο τις έλπίδες, τούς πόθους καί τά 
ιδανικά τής παρηγοριάς του. ’Έτσι καί ό έθνικοσοσιαλιστής συγ
γραφέας, περισσότερο μαχητικός άπ τόν άστό τοΰ αιώνα μας, 
μπάζει μέσα στήν τέχνη συνθήματα τής πολιτικής ή κοινωνι
κής άς πώ, μερίδας στήν όποια άνήκει. Τώρα, κατά πόσο μιά 
τόσο μηχανική άντίληψη τής καλλιτεχνικής δημιουργίας, μπο
ρεί νά συγκινήση τόν άνθρωπο, εΐναι ζήτημα δχι πειά γενι
κά άντικειμενικό, μά καθαρά ύποκειμενι <ό. Ένας έθνικοσοσια- 
λιστής συγκινεΐται. Καί αύτό εΐναι τό άπαντο τής προσπά
θειας τοΰ έθνικοσοσιαλιστή συγγραφέα, νά τονώση τήν τέτοια 
συνείδηση τών συναγωνιστών του. Γιαυτό καί τό νέο θέατρο 
στή Γερμανία έχει πολύ πολιτική, καί έπόμενα πολύ ρητορι
σμό. Ό έθνικισμός άλλωστε δίνει τόσες εύκαιρίες γιά καλλι
τεχνική έκμετάλλευση.

Νά ποιος εΐναι ό λόγος πού καθημερινά έχουμε νέα θεα
τρικά κομμάτια καί νέους συγγραφείς. Εΐναι οί άνθρωποι τής 
έποχής ή καλύτερα τής στιγμής. Ό Δ-ρ Γκαΐμπλες, μιλώντας 
στήν έπίσημη έναρξη τής θεατρικής έβδομάδας στή μεγάλη 
αίθουσα τής Saads Qppera, τόνισε πώς άπ αύτούς τούς άδύνα- 
μους στήν άρχή καί έπόμενα δχι άρτιους έργάτες τής πέννας, 
περιμένει τήν άναγέννηση τοΰ Γερμανικού θεάτρου.

Στό μεταξύ άνάμεσα στούς πραγματικούς έργάτες τής 
τέχνης άνακατεύουνται καί οί έπιτήδειοι. Αύτοί πού κάνουν 
έπάγγελμα τήν ιδεολογία. Καί δυστυχώς ένάντια σ’αύτούς 
δέν χωρούν γιά τήν ώρα μέτρα άπαγορευτικά. .

’Έτσι είδαμε τό Γερμανικό θέατρο. Τί θά μάς δώση ή αυ-
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ριο δέν ξέρουμε. Γιά τήν ώρα γίνονται προσπάθειες. Καί κα
νένας δέν ξέρει αν θά φέρουν θετικό καί ένδιαφέρον καλλι
τεχνικό άποτέλεσμα.
’Αμβούργο » ΤΑΚΗΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ

ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
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ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ

Πρώτη μου άγάπη, πον έκλεισες τόν κύκλο τού έρωτά μον, 
εικόνα ξέθωρη έμεινες στιί θύμησή μον πιά.
Κι άν δέν μάς έδεσε ποιες ή ευλογία τού γάμον, 
τί πάει νά πει; καθένας ζιι μες στον άλλον την καρδιά.

Η σάρκα μον δέ λαχταρά τον Υμέναιον πιά τά δώρα, 
τά ρόδα όλα τής νιότης μον τά μάδησε ιί βροχή, 
κι άθέλητά μον καρτερώ τιίν άγρια εκείνη μπάρα, 
νά μον τινάξει άπ τό κλωνί, σά ρόδο, τιίν ι/ινχή.

Πρώτη μον άγάπη, πον έκλεισες τόν κύκλο τον έρωτά μον, 
γεράσαμε.,.Τά μαύρα μον έχιονίστηκαν μαλλιά, 
βουβό πονλι στιί λαγκαδιά, σπασμένα τά φτερά μον, 
καί τον ερχομού σον τόνειρο πάει νά μον σβύσει πλαά.

ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΖΕΥΓΩΛΗ

Χνούδια φτερών μες στόν αγέρα, 
πέταλα ρόδων στά νερά' 
κι ή περασμένη μας χαρά 
έτσι αβρά χάθηκε μιά μέρα.
Στέρνες μέ φύλλα σαπημένα. 
σύννεφα φθινοπωρινά, 
μονντά, σβημένα δειλινά, 
νά! τι σέ φέρνουνε σέ μένα.
Βήματ’ αργά καί κουρασμένα, 
θάλασσες άγριες, μακρννές, 
ιστία λενκά, γλάρων φωνές, 
νά! τί σέ πέρνοννε άπό μένα.
Καί τό φεγγάρι μές στά χάη 
άρρωστο, κίτρινο πολύ, 
γιά πεθαμένη μον μιλεϊ 
μι’ άγάπη πον έφνγε καί πάει...
'Ακούω φωνές χαράς κοντά μον, 
τραγουδούν ήχους μακρννά, 
κι' άχ! ή καρδιά μον δέν ξυπνά, 
ρόδο καί τιίν πατήσαν χάμον.
Κρύο στην καρδιά, βροχή στην πόλη 
ή μοναξιά καί τό κενό, 
αϊνιγμα ή ζωή μον σκοτεινό, 
κι όλοι μ’ άφησαν, φύγαν όλοι.

ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ

ΝΥΧΤΑ
Στ' ώχρόφεγγο τού φεγγαριού 
πέρνει όφη ένός κοιμητηριού 
ή πόλη καί λικνίζεται 
στον ύπνο τών ανθρώπων, 
καί μές στό διάβα τών ωρών 
άργιές οΐ σκιές κάποιαν φρουρών 
βαδίζουνε σάν άρχοντες 
τήν ερημιά τών τόπων.

ΦΩΤ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ «Μαριάμπας».

‘Ο χρόνος εΐναι τό μεγάλο σάρωθρο, που σκουπίζει τό καθετί πού δέν 
έχει στηρίγματα, ρίζες βαθειές. ’Απ’όλους τους πεζογράφους μας τούς προ
πολεμικούς κινδυνεύουν, νά σωθούν μονάχα τρεις - τέσσερες. Κι άπό τήν πε
ζογραφία τών νέων κανείς δέν ξαίρει, τί θά μείνη, τί θά έπιζήση. Έκεΐνο, γιά 
τό όποιο είμαστε βέβαιοι, εΐναι, δτι ή λογοτεχνική Ίτορία, κρατώντας λίγα 
όνόματα θά προσπαθήση νά λησμονήση τά πολλά. "Ομως δέ θά εΐναι γιά 
τούτο λιγώτερη ή τιμή στούς γνωστούς σήμερα συγγραφείς πού πολε
μούν, γιά νά φτειάσουν έναν Μεγάλο, τόν Μεγάλο συγγραφέα τής αύ
ριο, μέ τό δικό τους μελλοντικό καταποντισμό στήν άφάνεια. Καί δταν 
προχωρήσουν πολύ τά χρόνια, δταν θά ’χουμε μιά μακρά λογοτεχνική 
παράδοση, ή Ιστορία τής λογοτεχνίας θά διαθέτη ενα κεφάλαιο γιά δλους 
αύτούς καί μόλις θά θυμάται ν’ άναφέρη μερικών τά όνόματα, πού θά 
τούς όνομάζει προδρόμους. Τό κεφάλαιο αύτό θά επιγράφεται «Άνάγ
κη προσανατολισμού» καί θά μιλάη γιά μιά μεταπολεμική κοσμογονία, 
γιά μιάν άνάγκη διεξόδου, γιά μιάν άναζήτηση τού μυστικού παλ
μού τής έποχής μας.

Ποιος άρα γε άπό τούς σημερινούς νέους πεζογράφους μας θά ’ναι 
έκεΐνος πού θά πλησιάζη —καί τώρα εΐναι άδύνατο νά τό ξαίρη ό ίδιος — 
μέ τό έργο του τό πνεύμα τής έποχής μας; Μήπως ό Βενέζης μέ τήν 
άντίληψη, δτι μιά μυστική δύναμη, μιά σκοτεινή μοίρα οδηγεί τυφ?.ά 
τούς άνθρώπους στήν καταστροφή καί κάποτε στόν άπεξανθρωπισμό; 
Μήπως ό Μυριβήλης μέ τήν ιδέα του, δτι δέν άξίζει νά θαυμάζη κανείς 
τόν ήρωισμό, άλλά νά τόν κοροϊδεύη καί τό μόνο πού άξίζει στόν κό
σμον αύτόν εΐναι ή μικροχαρά τής ζωής; Μήπως ό Κ. Πολίτης πού κη
ρύσσει, δτι δέν άρκεΐ ή φαντασία καί ή αίσθηση, δτι ή εύτυχία βρίσκε
ται μάλλον στό μυαλό μας καί δέν έχουμε παρά νά φύγουμε μαζί του 
σέ μιά μυθική Σοβιετία, νά ζήσουμε μέ τό νοϋ μας αύτή τή Σοβιετία, 
άφού ό χυμός τής πραγματικής ζωής δέν εΐναι παρά μιά συνεχής διά
ψευση; Μήπως ό Σκαρίμπας, πού σάν μεθυσμένος έκλαλεΐ τήν άπελευ- 
θέρωση δλων άπ’ δλα; μήπως ό θεοτοκάς μέ τό κριτικό του, τό άναλυ- 
τικό του ένστικτο καί τό οικοδομικό μυαλό του; μήπως ή ‘Έλλη Δα- 
σκαλάκη, πού μάς ψιθυρίζει, δτι ή ζωή δέν έχει άλλο νόημα παρά τήν 

άγάπη πρός τόν άνθρωπο; μήπως ό Ξεφλούδας, πού έπειτα άπό τόν 
Proust τοποθετεί τήν πραγματική ζωή στήν άνάμνηση, στήν άνάμνηση 
δμως πού διασώζεται ή μουσική ούσία τής ζωής, δπου βρίσκουνται χώ
ρες χωρίς όνομα, αισθήματα χωρίς άνθρώπους, όνειρα χωρίς ύπνο, πό
νος χωρίς καρδιά, άγάπη χωρίς άντικείμενο; δπου δηλ. ή ζωή συναν- 
τάται κάπου μέ τήν άνυπαρξία τής ζωής;

Άλλ’ άς άφήσουμε τό μέλλον. Σήμερα ό καθένας άπό τούς νέους 
εΐναι αύτό πού είναι.

"Ολοι πιστεύουν, δτι εΐναι κάτι στόν τόπο τους, κι αύτό εΐναι κα
λό. "Ολοι πιστεύουν, δτι εΐναι κάτι, κι αύτό εΐναι κακό. 'Ο Σκαρίμπας 
πιστεύει, δτι δέν εΐναι τίποτε κι αύτό εΐναι καλύτερο: φέρνει σκέψεις. 
Στό κέντρο τού έργου του βρίσκεται ή χαρά τής αύτογνωσίας καί ή 
λυτρωτική αίσθηση τής άπαξίας. Αύτός εΐναι ό Σκαρίμπας στό «θείο 
τραγί», αύτός καί στό νέο έργο του, τόν «Μαριάμπα». Στόν «Μαριάμπα» 
λοιπόν, σ’ αύτό τό γελοίο έργο, ύπάρχει φιλοσοφία,—χωρίς νά ύπάρ- 
χουν ιδέες. Καί ύπάρχει ό άνθρωπος.

Άλλά ποιος άνθρωπος; άλλά τί λογής; Πάρτε έναν καθρέφτη άπό 
τά παλιατζήδικα, καθρέφτη κατάλληλο νά παραμορφώνη τό ώραΐο—ώς 
ύποτίθεται—μούτρο σας καί άν ήταν δυνατό καί τήν εύγενική —ώς κάνε
τε νά πιστεύουν—συμπεριφορά σας καί θά βρήτε στόν έαυτό σας τόν 
Μαριάμπα. Ό Μαριάμπας εΐναι ή παραμόρφωση, τό άλλόκοτο, μιά συ
νεχής γκριμάτσα.

Κ’ έδώ τώρα στέκεται τό περίεργο, δτι ό άνθρωπος αύτός ό μορ- 
φάζων, τό λοξό αύτό μάτι, ή ρεαλιστικά άνύπαρκτη αύτή προσωπικότητα, 
εΐναι ώστόσο υπαρκτή καλλιτεχνικά. Καλλιτεχνικά; ναί : Διότι εΐναι 
ένας τρόπος έκφράσεως τής ζωής, όχι ή ζωή. Σάν αίσθημα ό Μα
ριάμπας εΐναι ό θρίαμβος τής συναισθήσεως τής άπαξίας, σάν πρόσωπο, 
πού βλέπει τή ζωή εΐναι όχι έκεΐνος πού φορεΐ τά παρώπια τού ίσιου 
δρόμου, ούτε έκεΐνος πού πάει άντίθετα: ένα πρόσωπο τραγικό· ούτε 
έκεΐνος πού σμικρύνει μπροστά του τά πράγματα καί τά βλέπει κωμικά' 
ούτε ό άστεΐος μέχρι παραφροσύνης, ό καραγκιόζικος (burlesco), άλλά 
έκεΐνος πού παραμορφώνει τήν πραγματικότητα, ό άλλόκοτος 
(grottesco). Καί τό άλλόκοτο εΐναι ένας τρόπος έκφράσεως τής ζωής 
καί όχι μιά πραγματικότητα ζωής.

"Ολα στό Μαριάμπα εΐναι άλλόκοτα: ή μορφή, τά λόγια, οί πρά
ξεις, ή φαντασία, ή σκέψη· ό τρόπος πού ζή, ό τρόπος πού πεθαίνει. Αν 
ό Μαριάμπας εΐναι άλήτης (χαμσουνικός ή μή) τί σημασία μπορεί νά 
έχη αύτό! μήπως τό άλλόκοτο συνδέεται άπαραίτητα μέ τό άλητικό;

Ό Μαριάμπας λοιπόν δέν εΐναι άστεΐος, εΐναι άλλόκοτος: δπως 
ό Charly Chaplin. Καί πάλι, δπως ό Charly Chaplin, εΐναι χονδροειδής 
άπό τή μιά όψη, τρυφερός καί λυρικός άπό τήν άλλη. Καί αύτή άκριβώς 
ή άντίθετη συνύπαρξη, αύτή ή πόλωση τοΰ χονδροειδούς καί τοΰ τρυ
φερού μέσα στό ίδιο άτομο, εΐναι ένα άκόμη στοιχείο τοΰ άλλοκότου.

Μέ τόν Σκαρίμπα τό άλλόκοτο μεταφέρεται καί στόν τρόπο τοΰ 
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γράφειν, στή λέξη, τή σύνταξη, τό ρυθμό τής φράσης, στόν τρόπο τής 
έκφράσεως (προτίμηση γιά τό καλαμπούρι κ.λ.). Άλλ’ ό τρόπος αύτός 
παρμένος καθ’ εαυτόν δέν εΐναι παρά σχεδόν ύπερρεαλιστικός 
(surrealiste).

* Ολα αύτά βέβαια δέν προχωρούν πάνω στή κλασσική γραμμή του 
πεζογραφήματος, άλλά τί νά νά γίνη; Ό Σκαρίμπας εΐναι μόνον αύτό 
πού είναι. ‘Ένας non-conformiste.

Π. ΣΠΑΝ.

ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ «Κρητικά τραγούδια», ’Αθήνα, 1935.

Μου κάνει εντύπωση —καί πρέπει νά τό πω εύθύς άπό τήν άρχή— 
πώς τό βιβλίο τής δ. Σπανδωνίδη, μιά συλλογή άπό δημοτικά τραγού
δια τής Κρήτης, περιέχει εικόνες, πού παριστάνουν Κρητικούς σέ διάφο
ρες στάσεις, μονωμένους ή σέ παρέα, ντυμένους μέ τήν επιχώρια ένδυ- 
μασία. Οί εικόνες (μέ τήν άνεξήγητη στήν έπιπόλαιη ματιά παρουσία 
τους σέ μιά συλλογή τραγουδιών), άν γιά λίγο θελήσουμε νά σταματή
σουμε σ’ αύτές έρωτηματικά, μάς μπάζουν στό βαθύτερο μυστικό του 
βιβλίου, στό πρωταρχικό θάμβος, στήν πρώτη πηγή τής άγάπης, άπό τήν 
όποια άνέβλυσε δλη ή όρεξη κι δλο τό κουράγιο γιά μιάν έργασία τόσο 
έπίπονη. Μάς έξηΥοΰν, δτι ή δ. Σπανδωνίδη δέν έργάσθηκε άπλώς μέ 
τήν ψυχρή άπόφαση ένός έπιστήμονα νά προσθέση κάτι στό λαογραφικό 
άρχεΐο καί νά περισώση κάτι, πού άξίζει σάν λαϊκό ποιητικό ύλικό. ‘Ότι 
αίσθάνθηκε μιάν έλξη πιό βαθειά, μιά πρόσκληση πιό ζεστή, παρά έκείνη 
τής έπιστήμης: τήν έλξη καί τήν πρόσκληση τής Μορφής. Μιάς μορφής, 
πού γι’ αύτήν εΐναι γεμάτη άπό νόημα, άπό τραγούδι, άπό άντρειά, άπό 
κύμα Κρητικής ζωής. Καί τό κείμενο παίρνει έτσι κάτι άπό τή λαλιά 
τοΰ άνθρώπου, κάτι άπό τήν ψυχή τοΰ Κρητικού, πού εΐναι έτοιμος νά 
τραγουδήση καί νά πή τούς καημούς καί τίς χαρές του. ‘Η δ. Σπανδω
νίδη μετέβαλε ένα έργο έπιστήμης σέ έργο ζωής.

‘Η κατάταξη τής ύλης του βιβλίου εΐναι συστηματική. Στά κείμενα 
άκολουθουν διαφωτιστικά σχόλια, λεξιλόγιο, βιβλιογραφία. Περιέχουνται 
τραγούδια; τής περιφέρειας τών Σφακιών. Τό δλο έργο εΐναι ένας άλη- 
θινός άθλος, ένα κατόρθωμα ύπομονής, επιμονής κ’ επιστημοσύνης. ‘Η 
συλλέκτρια τάκουσε τά Κρητικά τραγούδια άπό άνθρώπους τοΰ λαοΰ, πολ
λές φορές κομματιαστά, άποσπασματικά, τά σύνθεσε, άποκατέστησε τό 
πιθανώτερα προτιμητέο κείμενο, πού τό συνόδεψε καί μέ τίς παραλλα
γές του. Καί προτοΰ τά κατατάξη στό ιδιαίτερο εΐδος τους, τά παρέβα
λε μέ τά τραγούδια δλων σχεδόν τών συλλογών. Κ’ έτσι έχουμε τώρα 
μπροστά μας: τραγούδια πανελλήνια μέ τή μορφή πού πήραν στήν έπαρ- 
χία τών Σφακιών, άλλά καί άλλα πού έπιχωριάζουν μόνο στά Σφακιά. 
’Απ’ αύτά τά τελευταία, περισσότερα άπό σαράντα καί κάμποσες ματι- 
νάδες δημοσιεύουνται γιά πρώτη φορά, καμμιά εικοσαριά πάλι εΐναι άγνω
στες μορφές πολύ ή λίγο γνωστών τραγουδιών.

Κατέχουμε μιάν άξιόλογη συμβολή στήν ιστορία τής ποιητικής πα

ράδοσης τού λαού μας. Βέβαια, κάποτε διαβάζοντας κάνεις προχωρεί 
πολύ γιά νά βρή τραγούδια μέ,τό καλλιτεχνικό έκεΐνο περιεχόμενο, πού 
θά μετέβαλε τήν άπλή καί άμεση έκφραση σέ έργο τέχνης. Άλλά έδώ 
δέν πρόκειται γι’ αύτό. ‘Η συλλέκτρια δέν ύποσχέθηκε τίποτε τέτοιο, δέν 
ύποσχέθηκε νά μάς δώση κάτι πού δέ βρήκε, δταν δέν τό βρήκε.

Τίτ—Μπίτς

Β. ΔΕΔΟΥΣΗ «Ό Μαρίνης ό Μπούκας» (Διηγήματα), Θεσσαλονίκη, 1935.

Ό κ. Β. Δεδούσης έχει άκριβή συνείδηση τών προθέσεών του. θέ
λει νά κάμη ένα ήθογραφικό διήγημα καί γράφει τόν «Μαρίνη τό Μπού
κα». θέλει νά μάς δώση ένα χρονικό τών κατατρεγμένων καί γράφει τόν 
«Γαβρήλη τόν Πηγαδά», θέλει νά γράψη έναν μονόλογο καί μιάν «έκ
φραση» καί γράφει έναν μονόλογο καί μιάν έκφραση.

Ό κ. Δεδούσης νομίζει, δτι γιά ένα διήγημα ήθογραφικό άριστο 
πρότυπο εΐναι ό Παπαδ.αμάντης. ’Έχει καλώς. Άλλά περ’ άπ’ αύτό δια
κρίνουμε, πώς ό ήρωας τοΰ ήθογραφήματός του δέν εΐναι ένας άνθρω
πος μέ έσωτερική συνοχή, δπως συμβαίνει στούς ήρωες τοΰ Παπαδια- 
μάντη. Ό ήρωάς του έχει συντεθή άπό περισσότερα τών δυό κομμά
τια: πρώτα εΐναι ένας κακομοίρικος άνθρωπάκος πού, μέ δση έχει ψυ
χή τό ξεζουμισμένο τομάρι του, προσπαθεί κι αύτός νά πάρη θέση στόν 
κόσμο κολλώντας παρατσούκλια καί κάνοντας τραγούδι τούς χωριανούς 
του. Πολύ μυαλό δέν έχει, κ’ εύκολα τόν μπέρδεψαν νά γενή κατσικο
κλέφτης. Κι δταν ό παπάς άφορίζη τούς άγνωστους κλέφτες, ό Μαρί
νης ό Μπούκας—γιατί αύτός εΐναι ό ήρωάς μας—καταλαβαίνεται άπό 
μιά ταραχή, πού μοιάζει σάν τύψη. Άλλά έδώ τώρα κολλάει στό Μα
ρίνη μας ένας άλλος άνθρωπος : ένας άλαφροήσκιωτος. Άλλά κι αύτός 
ό τελευταίος διχάζεται σέ δυό άσυμβιβαστα πρόσωπα : εΐναι πρώτα ό 
άνθρωπος πού φοβάται τά στοιχειά, κ’ έπειτα έκεΐνος, πού θά πάη νά 
τ’ άντικρύση άπό περιέργεια, περήφανος μάλιστα γι’ αύτό πού θά κάνη.

Ό κ. Δεδούσης διηγείται μέ μεγάλη άπλότητα, ή καλύτερα, άφη- 
γεΐται, δηλ. άποτείνεται σέ άκροατή μάλλον παρά σέ άναγνώστη. Εχει 
έπίγνωση, δτι ό άκροατής αύτός δέ θά εΐναι ένας άστός βιαστικός ν ά- 
κούση τό κύριο καί τό ούσιαστικό, άλλά ένας χωρικός έλεύθερος στις 
άπογευματινές του ώρες, καθισμένος στόν καφενέ καί πρόθυμος ν’ άκού- 
ση, διότι διψάει πολύ κι αύτός άπό «λογοτεχνία» τοΰ δικοΰ του ρυθμοΰ 
καί διότι δέν έχει νά κάνη 'κάτι άλλο καλύτερο μεταξύ ουζου καί τσι
γάρου. Ό κ. Δ. δχι δτι δέν έχει τήν αίσθηση τοΰ περιττού, άλλά αίσθα. 
νόμενος τήν άνάγκη τού άκροατή του παρεκβαίνει άπο δώ καί παρεκ
βαίνει άπό κεΐ καί ήδονίζεται σέ τοΰτο τό μικροεπεισόδιο ή σ’ έκείνη τήν 
περιγραφή. Δέν εΐναι καμμιά άνάγκη δλα τά μέρη νά εΐναι ύποταγμένα 
καί άλλαλεξάρτητα....

Τό δεύτερο πεζογράφημα «ό Γαβρήλης ό Πηγαδάς» εΐναι μάλλον 
ένα χρονικό. Κ’ έδώ δέ βγαίνει πέρα ώς πέρα ό ίδιος άνθρωπος. Στήν 
άρχή εΐναι ό άνθρωπος, πού αισθάνεται τό πρόσφατο κόψιμο τού δε
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ξιού του χεριού στήν κλινική σάν μιάν όργανική μειονεξία, στήν οποία 
δέν μπορεί νά συνηθίση καί ή οποία ταράζει τόν ψυχικό του κόσμο. 
’Έπειτα ή διήγηση αναστρέψει πρός τό παρελθόν και ό μονόχερας Γα- 
βρήλης άντικαθίσταται μέ τόν άνθρωπο τόν κακότυχο, πού πέψτει άπό 
τό ένα κακό στό άλλο. Ό ίδιος εΐναι βέβαια ό Γαβρήλης πάντα, τό ϊ 
διο πάντα όνομα εΐναι θέλω νά πω, άλλά τό ποιόν τοΰ ένδιαψέροντός 
μας εΐναι διαφορετικό, δέν εΐναι ενιαίο. ’Έτσι ό κ. Δ. δέν πετυχαίνει 
τήν ενότητα στό πρόσωπο, Διαψαίνεται δμως μιά άλλη ενότητα : στήν 
άτμόσφαιρα τής θλίψεως, πού προσπαθεί νά δώση στό πεζογράφημά του'

Στό «Μονόλογο»: εΐναι περίεργο αύτό πού άπασχολεΐ τό μόνο, 
πρόσωπο, τόν Θανάση: ό θ. ζητάει νά βρή τόν τρόπο νά τά περνάη καλά μέ 
τή γυναίκα του. Καί γι’ αύτό σκέπτεται νά εΐναι στό μέλλον καλός και 
ύποχωρητικός καί ειλικρινής. Καί βρίσκει, δτι θά εΐναι ειλικρινής, άν διη- 
γηθή στή γυναίκα του τίς παλιές του άγάπες....

Τ’ «Ονειρο του Σταμάτη» ξεχωρίζει άπό τά προηγούμενα πεζο
γραφήματα καί τείνει νά γίνη μιά «έκφραση» ρομαντική: διότι τείνει νά 
έξαϋλώση τόν έρωτα σέ αίσθημα λεπτό καί σέ γλυκειάν άνάμνηση. 
Φαίνεται, πώς ό κ. Δεδούσης δέ θά μπορέση ώς τό τέλος ν’άρνηθή τό 
ρομαντικό έαυτό του, άν καί θέλει νά εΐναι «'Έλληνας» κι όχι Φράγκος 
τάχα ρομαντικός καί διότι άκριβώς εΐναι «'Έλληνας». Νά ύποψιά- 
ζονταν πόσος ρομαντισμός ύπάρχει στήν άνεμιζόμενη φούντα του τσο
λιά, τοΰ «'Έλληνα»! Νά, τόσος δσον πάει νά δείξη μέ τό τελευταίο 
του πεζογράφημα, δπου οί άνακλητικές ιδιότητες τής ψυχής μας φέρ
νουν κοντά μας τό περασμένο, τδνειρο, έκεΐνο πού ήταν καί δέ θά μπο
ρούσε νά εΐναι πειά!....

Μ. ΤΕΊΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ «Άπό τή γλωσσική μας ιστορία», ΆΌ’ήνα, 1935.
'Ο μικρός αύτός τόμος τών 38 σελίδων είναι άνατύπωση μελέτης 

πρωτοδημοσιευμένης στά «Νέα Γράμματα» (Άρ. 6-7,1935). Ό κ. Τριαντ. 
παίρνοντας άφορμή άπό άρθρο τοΰ Κ. Μιχαηλίδη («Ό Βερναρδάκης 
καί τό γλωσσικό», Περιοδ. «Νέα Γράμματα» σ. 192-204), άπό μιά διατρι
βή τοΰ |<. ’Αχ. Τζαρτζάνου («Δημοτική καί νεοδημοτική», Έφημ. «Νέος 
Κόσμος», 2 Φεβρ. 1935) καί άπό μιάν άνασκόπηση τής φιλολογικής μας 
ιστορίας τοΰ γυμνασιάρχη κ. Ί Παπαγιαννοπούλου («Ό νεοδημοτικι- 
σμός καί οί έπιδιώξεις του», Έφημερ. «Καλλιθεϊκός Τύπος», 17 Φεβρ. 1935) 
άπαντά σέ δλους αύτούς, συμφωνεί ή διαφωνεί, βρίσκοντας τήν εύκαι- 
ρία νά άνατρέξη στό παρελθόν καί νά φέρη μπροστά μας τήν πρώτη 
δεκαετία τών γλωσσικών άγώνων μέ κύρια πρόσωπα τόν Δ. Βερναρδά. 
κη, τόν Κόντο, τόν Γ. Χατζηδάκη. Άντικρούοντας ή δίδοντας δίκιο 
στόν καθένα άπό τούς τελευταίους, ό κ. Τρ. κινείται πάντοτε στή γραμ
μή τοΰ φωτισμένου επιστήμονα καί τού πιστού δημοτικιστή.

I. ΣΥΚΟΥΤΡΗ «Ή ελληνική βιβλιοθήκη τής Άκαδ ΆΟ'ηνώ ν», ΆΌήνα, 1935.
Ή ολιγοσέλιδη αύτή έργασία τοΰ κ. Συκοτρή εΐναι άνατύπωση 

άπό τό «Δελτίο Λ. Μ. Έκπ.» (1934). Εκτίθενται σ’ αύτή συστηματικά τό 

πρόγραμμα καί οί άρχές, μέ βάση τίς όποιες 'ιδρύθηκε ή Ελληνική 
βιβλιοθήκη τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Πριν άπό τήν έκθεση προτάσ. 
σεται σύντομη ιστορική άνασκόπηση γιά τό τί έγινε ώς σήμερα στήν Ελ
λάδα στό κεφάλαιο τής έκδόσεως άρχαίων συγγραφέων.

Στό κύριο, τό δεύτερο μέρος τού τομιδίου του, ό κ. Σ. μιλάει σχε
τικά μέ τό ιστορικό τής ίδρύσεως τής «Βιβλιοθήκης», γιά τή μορφή τών 
έκδόσεων, καί γιά τόν τρόπο τής άρθρώσεως ένός έργου μέλλοντος νά 
έκδοθή άπό τήν ’Ακαδημία, δηλ. γιά τόν τρόπο πού θά προσφέρεται τό 
κείμενο καί ή μετάφραση, γιά τίς έρμηνευτικές σημειώσεις πού θά συνο
δεύουν τό κείμενο καί γιά τήν εισαγωγή πού θά προτάσσεται.

Ή έργασία τοΰ κ. Συκσυτρή εΐναι ένας διαφωτιστικός οδηγός γιά 
κείνον πού θέλει νά έργασθή μέ σκοπό να γίνη δεκτή ή έκδοση τοΰ βι
βλίου του άπό τήν «Ελληνική Βιβλιοθήκη».

Άλλ’ ό κ. Σ. έχει καί έναν άκόμα οδηγό νά προσφέρη : τό ίδιο 
του τό έργο γιά τό «Συμπόσιο» τού Πλάτωνος.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΑΝΤΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ «Υψικάμινος», Άθ-ήνα, 1935.

'Η άρνηση τόσο τοΰ εξωτερικού δσο καί τού εσωτερικού κόσμου 
έκφράσθηκε έπιγραμματικά άπό έναν άγωνιστή, κι’ ώς ένα διάστημα, 
οπαδό τοΰ ύπερρεαλισμοΰ, τόν Philippe Soupault ■ «ένα κ’ ένα κάνουν 
άπλούστατα τέσσερα, άρκεΐ νά τό θέλει κανείς» Καί τό είπε τόν καιρό 
πού οί «ανησυχίες» «ή καινούργια άσθένεια τοΰ αιώνα», δέν καταστάλα
ζαν πουθενά, τά συνθήματα διαδέχονταν τό ένα τ’ άλλο, οί άναζητή- 
σεις στά πρώτα χρόνια τής μεταπολεμικής περιόδου κορυφώνοντσν. Τό 
άτομο ένεργώντας μέσα στό πνεΰμα καί στήν έννοια τής κατεύθυνσης 
αύτής, βρίσκονταν σέ μιά διαρκή έπανάσταση έναντίον τής ήθικής κι’ 
οχι μέ τό μακάριο τρόπο πού έμφανίζει ή έκδοση ένός βιβλίου, μά μέ 
κάθε τρόπο καί μέσο, μέ μανιφέστα, μέ κείμενα, μέ πολεμική, κι’ άκόμα 
μέ τό θέατρο, τή γλυπτική, τή ζωγραφική. '’Ήταν ένα ιδανικό πού έπρε
πε νά κυριαρχήσει οπωσδήποτε. Τί έπιδίωκαν μ’ αύτό; Τό γκρέμισμα 
κάθε αξίας γιά νά λυτρωθεί τό άτομο άπό τά δόγματα, άπό τήν ψευδαί
σθησή πού προκαλεΐ στήν τέχνη ή σχηματοποιημένη μορφή τών πραγμά
των, καί φυσικά, κΓ άπό τά ήθικά τέρματα καί συμπεράσματά της. Τό 
πνεΰμα έπρεπε νά λειτουργήσει έλεύθερα. Τώρα άν ο,τι έλεγαν ή πα
ρουσίαζαν ή έγραφαν, ήταν ώραίο ή άσχημο, λογικό ή άληθοφανές, άν 
δηλ. έθεταν στήν ίδια μοίρα τή μεγαλοφυΐα μέ τήν ήλιθιότητα, αύτό 
δέν εΐχε γι’ αύτούς καμμιά σημασία,|άφού σκοπός τους ήταν «ν’ άντικα- 
ταστήσουν τήν πραγματικότητα μέ τή δημιουργία μιας άλλης άνώτερης 
πραγματικότητας, πού νά μήν έχει καμμιά σχέση μέ τήν τάξη καί τό 
Νόμο». 'Ο ύπερρεαλισμός ή οπωσδήποτε άλιώς θά μπορούσε νά ονο
μάσει κανείς αύτή τήν τεχνοτροπία, ήλθε σάν άντίδραση στό ρομαντι
σμό, καί πίστευε πώς «γιά έναν ποιητή, κάθε τι πού λέγονταν αύθόρμη- 
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τα, άμεσα ήταν ποίηση. ^Ηταν σά νά επιβεβαίωνε τήν άπόλυτη υπερο
χή τής έμπνευσης» ’Έτσι θά έφτανε στό άπόλυτο.

"Οπως συνήθως, στήν Ελλάδα τά πράγματα φτάνουν καθυστερη
μένα, καί βέβαια όχι σπάνια, παρεξηγημένα. Μιά άπήχηση τής σχεδόν 
έξατμισμένης σήμερα τεχνοτροπίας αύτής του ύπερρεαλισμού, στήν ά- 
πόλυτή του μορφή, εΐναι καί ή «'Υψικάμινος» του κ. Άντρέα Εμπειρικού. 
Εΐναι μιά σειρά άπό κείμενα μέ τούς πιό έξωφρενικούς τίτλους· λ. χ. 
«Ο'ι δονήσεις του λαιμοδέτου» «Παράμερα στό βάθος του συρταριού» 
«Παρουσία άγγέλων εντός άτμομηχανής» «'Η άρμονία τών χρωμάτων 
μοιάζει μέ παλλαϊκή γιορτή» «Τά σπιρούνια τών κοριτσιών καί ή ταχύ- 
της τών ύδάτων» «Τσόχα ριπιδίου» «Κορυδαλοί σφαζόμενοι μειλιχίως» 
«Δεκαδικές μποτίλιες κάποιου λεπτού λοστού» κτλ. 'Η γλώσσα του έχει 
μιά μουσικότητα, ένα ρυθμό, εΐναι ένα κράμα δημοτικής καί καθαρεύου
σας. Παραθέτουμε τό κείμενο άπό τή σελ. 25.

ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΤΩΝ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΔΩΝ

’Ενο^ρίτερα κι*  άπ*  τήν αυριανή συνουσία, η δεινοπαφησασα 
αιχμή τής τελευταίας οροσειράς χαμήλωσε τό βλέμμα γιά νά 
δεχτή τά δώρα τών αυτομάτων περίστροφων. Τριαντα μέλη 
τής ερμαφρόδιτης συνομιλίας κατέσχον τήν ανεπανόρΌ’ωτον 
δενδροστοιχίαν έν χορδαΐς καί όργάνοις ενώ τα νυμφοπαζαρα 
έβριζαν μέ άσταζούς κυρίως καί μέ κομψές λεμονάδες τοΰ κου
τιού. ’Επειδή δμως κανείς δέν σήκωσε το δίχτυ που άλλοι σ 
αύτή τή χώρα ονομάζουν βαυαρική προεξοχή, ή λεπίς τών 
υφασμάτων σχίστηκε σέ δυό καί βγήκε μιά γιά πάντα ο κο· 
σμήτωρ τής ιερής μανίας απαράλλαχτα σάν τό πουλί που 
βγαίνει άπό μιά κάλτσα».

Έκεϊνο πού κάνει άμέσως εντύπωση καί πού βρίσκεται σέ άντίθε- 
ση μέ δ,τι άποτελεϊ τή βάση τής τεχνοτροπίας τού ύπερρεαλισμού, εΐναι 

ή έπιτήδευση. Μέ τήν τεχνιτή άνατροπή τής λογικής, έπιζητεϊται ή έκ
πληξη, εκτός ·άν ύπάρχει—όπως θέλουμε νά πιστεύουμε — ή σκόπιμη 
πρόθεση νά γίνει έτσι άντιληπτή στήν ούσία της ή ποίηση στήν τεχνο
τροπία τού ύπερρεαλισμού. Μά τότε δικαιούται νά ύποθέσει κανείς πώς 
ή έργασια αύτή δέν εΐναι προϊόν μιας εσωτερικής άναγκαιότητας, καθώς 
συμβαίνει μέ τό «Μαριάμπα» τού κ. Γιάννη Σκαρίμπα, καί καθώς τέτοια 
τούλάχιστον έμφανίσθηκε στήν εποχή τής άκμής της. Μολονότι προσθέ
τει μιά καινούργια νότα στά γράμματά μας τό βιβλίο τού κ. Α. Εμ
πειρικού δέν παύει νά φέρνει τά στοιχεία καί τά γνωρίσματα τού σνο- 
μπισμού. Γ Δ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΛ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ «Γραμμές άπό τήν άβυσσο» (πεζογρά
φημα), Άφηνα, 1935.

Εΐναι τό πρώτο βιβλίο μέ τό όποιο κάνει τήν έμφάνισή της ή κ. 
Ολ. Δρακοπούλου. Οι πρώτες λίγες γραμμές έχουν τή θέση μιας σύντο

μης εισαγωγής στό περιεχόμενό του. Πρόκειται γιά μιά σειρά άπό επι
στολές και άποσπάσματα ήμερολογίου πού γράφονται άπό τήν ’Έλση 
στή φίλη της Τατιάνα. Στοχάζεται, περιγράφει, θλίβεται καί άπελπίζε- 
ται, προσπαθεί νά συλλάβει κάποιες ψυχικές της καταστάσεις, άναπολεϊ 
πρόσωπα καί γεγονότα σ’ ένα πρόσφατο παρελθόν. Εΐναι ή ’ίδια δοκιμα
σία πού γνωρίζει μιά εύαίσθητη ψυχή μέσα σ’ ένα περιβάλλον στό όποιο 
κυριαρχεί τό τραγικό στοιχείο τής μοίρας. Δοκιμασία πού δέν προσφέ- 
ρεται βέβαια μέ όσους συγκλονισμούς θά μπορούσε νά προκαλέσει ό δη
μιουργός, ό συγγραφέας πού θά έκανε άπό τή ζωή αύτή μιά σύνθεση, 
μά πού μαντεύεται κάτω άπό τό άπλό καί τό λιτό ύφος. 'Η συγγραφεύς 
εΐναι έτσι περισσότερο σύμφωνη μέ τόν έαυτό της μέ τίς δυνατότητές 
της. Σάν γυναίκα άφησε νά μιλήσει περισσότερο τό αίσθημα. Μέσα στή 
μοναξιά της ή Ελση μετουσιώνει τόν πόνο της σέ στίχους, σέ φευγα
λέους στοχασμούς, σέ γραμμές πού έχουν κάτι άπό τόν έσωτερικό μονό
λογο σέ σύντομες σελίδες ήμερολογίου ή έπιστολών. «Αισθήματα, καλή 
μου φίλη, σάν αύτά τά δικά μου, καίνε τό χαρτί πού τά δέχεται καί μαζί 
μ’ αύτό καίγονται κΓ αύτά». «Τί χαρά δέ χάρισε αύτό τό ξέσπασμα στή 
χιλιοδαρμένη μου σκέψη» (σελ. 10). Καί μένοντας στήν περιοχή τού λι
τού καί τού άπλού κατώρθωσε μέ τή λιγώτερη έπιτήδευση, νά δώσει έν
τονη τήν τραγική νότα της ύπαρξης πού κινείται στίς σελίδες αύτού τού 
μικρού βιβλίου. "Οσον ό άναγνώστης δέ μπορεί στήν άρχή νά παραδε
χτεί κάποιους πολύ κοινούς στοχασμούς, κι’ δσο ύστερα, συνηθίζοντας 
στήν άτμόσφαιρά του, συγχωρεϊ κάποιες άφέλειες, κάποιες φραστικές 
άτέλειες κ’ έναν κάποιο φόρτο άπό στοχασμούς, τόσο στό τέλος συμπο- 
νεϊ τή μοίρα τής ήρωΐδας, συμπληρώνει μόνος του τήν τραγικότητά της, 
συγκινεϊται. 'Η κ. Όλ. Δρακοπούλου, πρόσεξε περισσότερο τήν εσωτερι
κή ζωή τής ήρωΐδας της καί σ’ αύτό κυρίως τό σημείο εύρίσκεται ή άξια 
τοΰ βιβλίου της.

Γ. Δ.

ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ «Ό Ν. Λάσκαρης καί τό έργο του» (διάλεξη), ’Αθήνα 1935.

'Ο κ. Ν. Λάσκαρης βρήκε στό πρόσωπο τού κ. Γ. Σιδέρη τόν άπολο- 
γητή τής μακρόχρονης καί σημαντικής θεατρικής εργασίας του. Στίς 16 
αυτές σελίδες τής ομιλίας του πού έκανε τόν περασμένον ’Απρίλιο, ό κ. Σ. 
έδωσε τήν άτμόσφαιρα μιας εποχής, μέ τίς δειλίες της, μέ τήν πενιχρή θεα
τρική δημιουργία της, μέ τά ήθη καί τίς συνήθειές της, καί τά πρόσωπα 
ύστερα, πού έπαιξαν έναν ξεχωριστό ρόλο στήν Ιστορία τής θεατρικής 
μας ζωής. 'Ο κ. Ν. Λάσκαρης, λέει, «πρόσφερε στό έλληνικό θέατρο ά

330 331



ριστα μεταφρασμένες τις κωμωδίες τών πιό σημαντικών κωμωδιογρά
φων του καιροϋ τής νεότητας του», κι’ δπως ό όμιλητής σωστά παρατη
ρεί, διαισθάνθηκε (ό κ. Λάσκαρης) «άλάθητα πώς οί άρχαίες τραγωδίες 
δέ φτάνουν γιά νά δώσουν στό έθνος τήν άπαιτούμενη θεατρική τροφή» 
ΓΓ αύτό καί στό Παρίσι «δέχεται μέσα του πρόθυμα τή γαλλική φάρσα 
τή μελετάει τή βλέπει στόν τόπο της καί τή μεταφυτεύει στήν ’Αθήνα 
καί τήν καλλιεργεί χρόνια ολόκληρα μέ τόν πιό γόνιμο τρόπο» Μιά έρ
γασία άπό 52 θεατρικά έργα—όσα έγραψε ό κ. Η. Λάσκαρης—δέν εΐναι 
μόνο μιά χρήσιμη προσφορά στόν τόπο μας γιά τή διαπαιδαγώγησή 
του, μά άποτελεϊ καί μιά παράδοση σημαντική. Καί βέβαια δέν εΐναι ή 
μόνη. Οί μελέτες του, ή Ιστορία του, ή δράση του γενικά, δείχνουν 
μιάν άφοσίωση σ’ έναν σκοπό, κι’ ολοκληρώνουν ιδανικά άπό τά καλύ
τερα καί τά εύγενέστερα πού παρουσιάζει μέ τόσο ύποδειγματική καλ
λιέργεια ή πνευματική μας ζωή.

Γ. Δ.

ΣΧΟΛΙΑ
‘Ο ’Αθηναίος ποιητής καί κριτικός κ. Τ. ’’Αγρας εΐχε τήν 

εύγενική πρωτοβουλία νά παρουσιάση στό ένδιαφέρον τής πρωτεύουσας 
τήν πνευματική κίνηση τής πόλης μας. Δημοσίευσε σχετικό άρθρο στά 
«Ελληνικά φύλλα» (τεύχ. 5, 1935). Τήν έργασία τών Μακεδόνων συγγρα
φέων τήν κοίταξε πρώτος αύτός κυκλικά καί ζήτησε πρώτος αύτός νά 
τήν έξηγήση καί νά τήν περιγράψη στό σύνολό της. ΟΙ Μακεδόνες δέ 
μπορεί παρά νά εΐναι εύχαριστημένοι άπό μιά τέτοια άνιδιοτελή καί 
θερμή χειρονομία.

’Άς μάς έπιτραπή δμως νά κάνουμε μερικές απαραίτητες προσθή
κες γιά νά είμαστε έν τάξει μέ τόν έαυτό μας, δτι δέν αφήσαμε νά πι- 
στευθή κάτι άλλο, κάτι περισσότερο ή κάτι λιγώτερο παρά έκεΐνο, πού 
είναι. Πρώτ’ άπ’ δλα, ή κίνηση πού σημειώνεται έδώ, ή καλύτερα ή άρ
χή μιας κινήσεως, ή οποία τείνει νά δημιουργήση μιά παράδοση, δέν 
εΐναι φαινόμενο άθροισματικό, άλλά φυσικό φανέρωμα μιας άνάγκης, 
πού έγινε σύγχρονα αισθητή, άπό μερικούς άνθρώπους πού βλέπουν· 
ούτε εΐναι φανέρωμα ξαφνικό, άλλά μιά συνέχεια κι ώς ένα μέρος μιά 
άντίδραση σ’ δ,τι γινόταν στό τόπο αύτό ώς τό 1929.

Καί πάλι, άπό ένα αίσθημα άνάγκης γιά κυριολεξία θ’ άρνη- 
θουμε τό θαμβωτικό τίτλο του «εύρωπαίου» πού μάς προσφέρνει ό κ. 
’Άγρας. Πιστεύουμε δτι είμαστε Ευρωπαίοι τόσο μόνο, δσο είμαστε 
‘Έλληνες καί δχι ’Ινδοί π. χ. Τόσο μόνο. Ή μεγάλη χαρά τής ζωής μας 
εΐναι νά πλάθουμε τόν έαυτό μας έτσι, ώστε νά μή μπορή νά χωρέση 
χάσμα άνάμεσα στόν ελληνικό καί εύρωπαϊκό έαυτό μας. 'Όχι, λοιπόν, 
δέν είμαστε «Εύρωπαίοι», δπως δέν είμαστε κ’ «έπαρχιώτες» μέ τήν 
έννοια του μορφωμένου άγρότη ή βρακά. Είμαστε μόνον ά σ τ ο ί καί 
δέ θέλει κάν ό καθένας μας νά εΐναι κάτι άλλο παρά ένας ’Έλλη
νας άστός πού βλέπει.

Καί τέλος: γιατί, ή τόσο άφθονη καλωσύνη στήν κρίση τών έργων; 
δέ χρειάζουνται άρα γε οί συγγραφείς μερικών, λίγες αιματηρές τσιμπιές 
έτσι «γιά τό καλό τους»; δέ χοειάζουνται μερικά έργα νά τά λιβανίζη 
κανείς πολύ περισσότερο μέ στάχτη καί μέ πολύ λιγώτερο λιβάνι; ’Όχι 
βέβαια δπως μάς έκανε ό δυσπερίγραπτος έκείνος expert άπό καπνά, 
άλλά....

Ή Ακαδημία τών Αθηνών (καί γιατί δχι: ή «Ελληνική 
Ακαδημία») άνέθεσε τήν έκδοση τών απάντων του Σολωμου στόν κ. Π. 
Τωμαδάκη. Συμφωνούμε μέ τούς φρονοϋντας, δτι ό κ. Τωμαδάκης εΐναι 
καταλληλότατος γιά τό καθαρά φιλολογικό μέρος τής έκδόσεως, 
άλλά έχουμε τή γνώμη, δτι δέν εΐναι ό καταλληλότερος γιά τό μέρος 
τής κριτικής τής τέχνης του σολωμικού έργου. Ό κ. Τωμα
δάκης εΐναι άριοτος φιλολόγος, άλλ’ ή εισαγωγή στό σολωμικό έρ
γο, τήν όποια θά χρειασθή νά γράψη ύπερβαίνει τίς δυνάμεις του. Γιά 
μάς τούτο εΐναι μιά πραγματικότητα καί μιά άλήθεια καί συνεπώς δέ 
μπορεί νά θίξη κανένα. Ό κ. Τωμαδάκης δέν έδειξε ώς τώρα τίποτε 
πού νά μάς πείση, δτι μπορεί καί βλέπει λογοτεχνικά.

'Η δ. Λιλίκα Νάκού στήν όμιλία της, πού έκανε στό Παρίσι 
τόν περασμένο ’Ιούνιο μπροστά στό Congres International des ecrivains, 
είπε άνάμεσα στ’ άλλα καί τά έξής άπό μέρος τών Νέων τής πατρίδας μας:

«Je vous disais done, Messieurs, que si vos oeuvres nous les admi- 
rons en Grece et nous les aimons, vous par contre, vous ne con· 
naissez rien de nous. Et e’est avec une certaine amertume. 
que je vous dis cela. Naturellement, la faute n’est pas a vous, e’est enten- 
du. La faute en est aux editeurs occidentaux. Nous sommes un 
des petits pays peut-etre negligeables, juste assez bons 
a leurs yeux pour fermenter quelques petites revol u. 
t i o n s qui tantot passent inapercues, tantot irritent les g r a n des 
puissances et alors elles nous envoient des cuirasses au Piree pour 
nous dire : voila, t e n e z-v ous tranquilles, sans ca vous aurez 
affaire a nous...... Com me pour faire peur aux petits en
fant s.
.........si je suis venu du bout de I’Europe, d’un petit pays 
ravage par la gterre civile et la misere....

Il faut que vous sacliiez d’abord que les intellectuels grecs sont 
les plus proletaires de tous les ecrivains 
.........Vous autres, occidentaux, vous ne pouvez pas imaginer les 
conditions miserables dans lesquplles nous produisons nos ooe*  
vres Nous sommes traques partons. Par la presse, la 
police, la misere.... Nous savons que vous nous ignorez et que 
vous ne vous interessez pas a nous Nous luttons 
done seuls, ignores par vous autres occidentaux
....... Un jour, en passant par un ignoble quartier de refugies venus
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de 1’Asie Mineure, ou Fe a u e s t u n lux e, ou l’h ygiene est
un mot vide.... Le Sanatorium que 1’Etat lui (στή νεότητα) of- 
freest pire que la mort........

’Αναγράφουμε τά μέρη αύτά άφήνοντες τους άλλους νά τά σχο
λιάσουν.

Ψιθυρίζονται πολλά, πό>ς τάχα τούτος ή εκείνος, πού έχει τά προσόν
τα, ή δέν έχει τά προσόντα, πού εΐναι ήμέτερος ή δέν εΐναι ήμέτερος πρό
κειται νά διορισθή καθηγητής τής νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπι
στήμιό μας. ’Ανάλογα άκούμε γιά τό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πολύ φοβούμαστε^ δτι αύτό πού πρόκειται νά γίνη, δέ θά εΐναι κα
λύτερο άπό δ,τι έχει γίνει ώς τώρα. Ή Αθήνα εΐχε καθηγητή τής νεοελ
ληνικής φιλολογίας (άν δέν πρέπει νά πούμε μάλλον τής βυζαντινής 
φιλολογίας) καί δχι τής λογοτεχνίας, ή Θεσσαλονίκη εΐχε έναν καθη
γητή—πυροτέχνημα, ό όποιος μέ τήν ίδια λάμψη πού θάμπωσε τούς ξιππα- 
σμένους Ρωμιούς έκαψε δλη τή νεοελληνική λογοτεχνία γιά νά σώση μόνο 
τό Σολωμό,—ή γιά νά είμαστε ειλικρινέστεροι γιά λογαριασμό του — γιά 
νά σώση έκεϊνα πού εΐχε νά πή, διότι κάπου, γιά κάποιον έπρεπε νά τά πή. 
Κ’έτσι δλη ή μεταφυσική έπεσε στό κεφάλι τού Σολωμοΰ. Καί ή πιό στενή 
καρδιά ξέρανε δλη μας τήν άλλη εκατόχρονη παραγωγή. Σήμερα ούτε ή 
Θεσσαλονίκη ούτε ή Αθήνα έχουν καθηγητή τής νεοελληνικής λογοτεχνίας 
στό Πανεπιστήμιό τους!

Είμαστε τέλος πάντων ό πρωτότυπιύτερος λαός τής γής. ’Έχουμε κα- 
θηγητάς τής Έβραιολογίας (καί στά δυό Πανεπιστήμια), τής Λατινικής, τής 
αρχαίας ελληνικής φιλολογίας καί μόνο τής φιλολογίας τού σημερινού λαού 
μας δέν έχουμε!

Ποιά σημασία έχει αύτό τό γεγονός καί ποιά ακόμα σημασία έχει ή 
απέραντη σιωπή δλων τών διανοουμένων γύρω του, άς άναλογισθή ό καθέ
νας. Αύτή ή κατάσταση εΐναι έξουθενωτική γιά μάς καί μάς εξευτελίζει χω
ρίς κανένα έλαφρυντικό, μπροστά στούς πνευματικούς ανθρώπους τών ξέ
νων εθνών. Πολύ καλά μπορεί νά πή κανείς, δτι είμαστε ένας λαός, πού 
δέν εκτιμά τόν έαυτό του. Διότι ή λογοτεχνία μας εΐναι μιά αξία δική μας, 
βγαλμένη άπό τή σύγχρονη δυναμικότητά μας καί τό δτι δέν τήν λογαριά
ζουμε, δέν τήν μελετούμε καί δέν τή διδάσκουμε, τούτο εΐναι μιά άνομο- 
λόγητη ομολογία, δτι έκεΐνο πού υπάρχει μάς συγκινεΐ καί μάς ενδιαφέρει 
τόσο, δσο έκεΐνο πού δέν υπάρχει.

Κάποτε θά γίνουν διορισμοί*  θά άλιευθούν κάποια πρόσωπα καί θά 
παρακληθοΰν νά καθήσουν στήν έδρα τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. Καί 
αύτό θά γίνη δχι άπό μιά βαθειά συναίσθηση άνάγκης—διότι άν υπήρχε 
αύτή ή συναίσθηση, ή κατάσταση δέ θά ήταν τέτοια πού παρουσιάσθηκε 
ώς σήμερα—άλλά θά γίνη γιά νά πληρωθή ένας τύπος, ή έπειδή «τούτο 
πράττουσι τά ξένα πεπολιτισμένα έθνη» ή τέλος γιά νά ικανοποιηθούν μερι
κοί άρριβίστες ή μερικοί φίλοι.

Έν τώ μεταξύ οι καθηγηται τής μέσης έκπαιδεύσεως άπεκόμισαν καί 
εΐναι σέ θέση νά μεταδώσουν στούς μαθητάς τους τόσα γιά τή νεοελληνι*  

κή λογοτεχνία, δσο ημείς μάθαμε καί μπορούμε νά διδάξουμε γιά τήν ’Αβησσυνία - 
κή... Καί πώς μπορεί νά σώση τήν κατάσταση στά σχολεία ή φιλότιμη προ
σπάθεια καί ή άτομική πρωτοβουλία ώρισμένων έλαχίστων μόνον καθηγητών;

Τό ζήτημα τού διορισμού προσώπων καταλλήλων γιά νά διδάξουν τή 
λογοτεχνία μας εΐναι τόσο ουσιώδες,—δσο εΐναι καί δύσκολο, δταν πρόκει
ται νά γίνη κάτι καλύτερο άπ’ δ,τι έχει γίνει ώς ταιρα. ’Άς άνοιξη μιά συ
ζήτηση καί άς άκουσθοΰν υποδείξεις. Άλλά, πρός Θεού, όποιοι καί άν προ- 
ταθούν, δποιοι καί άν προτιμηθούν άς μήν εΐναι σκέτοι καί σταφιδιασμέ
νοι φιλόλογοι : χρειάζουνται προ παντός άνθρωποι μέ άνεπτυγμένο τό καλ
λιτεχνικό αισθητήριο, καί άνθρωποι πού νά διδάξουν τή λογοτεχνία μας 
δχι άπό τό περίσσευμα τής έπιστημοσύνης τους τόσο, δσο άπό τό περίσσευ
μα τής άγάπης τους πρός τήν τέχνη. Καί αύτοί εΐναι έκεϊνοι πού θά έχουν 
κατανοήσει βαθύτερα τή λογοτεχνία μας. Διότι δέν έννοεΐ κανείς ολοκληρω
τικά παρά έκεΐνο πού άγαπά.

ΧΡΟΝΙΚΑ
"Ενα σοβαρώτατο επιστημονικό γεγονός έτίμησε τίς ήμερες τής Έκθέ- 

σεως τήν πόλη μας. Τό Πανελλήνιο ’Ιατρικό Συνέδριο. Ή άρτια οργάνωσή 
του έγινεν άπό τήν ιατρική Εταιρεία τής πόλεώς μας. Καί δμως παρά λί
γο νά περάση άπαρατήρητο.

Δέν τού δώσαμε τήν προσοχή πού άξιξε. Σημειίύθηκεν σχετική άπρο- 
θυμία τών ιατρών τής πόλεώς μας.

Συζητήθηκαν θέματα σπανίας έπικαιρότητας μέ τρόπο άρτιώτατα έπι- 
στημονικό, θεωρητικό καί πρακτικό μέ υποδειγματικές συζητήσεις. Ή ελο
νοσία, τό καλά άζάρ, μιά τόσο ιδιότυπη καί τόσο διαδεδομένη σέ δλη τήν 
Ελλάδα νόσος, ό μελιταΐος πυρετός, νά τά ..σπουδαία ζητήματα πού έξέθε- 
σεν θεωρητικά καί πρακτικά μέ πλήρη διαφώτιση. Οί εύγενεΐς σύνεδροι έ
δειξαν δτι εΐναι άρτιοι καί τέλειοι κάτοχοι τών θεμάτων.

“Ένοιωθε κανείς τόν έαυτό του καί τό άμεσο περιβάλλον του έλα- 
φρότερο, γεμάτο άπό έθνική υπερηφάνειαν γιά τόν δγκο καί τήν πρωτοτυ
πία τών άνακοινώσεων καί συζητήσειον πού έδειχναν δλο τό σεβασμό καί 
τήν άρτιότητα μέ τήν οποία άντιμετωπίζεται ή υγεία τού Έλληνος πολίτου.

Θά έχουμε λοιπόν Δημοτική Βιβλιοθήκη. Σέ έκτακτη συνεδρίαση τού 
Δημοτικού Συμβουλίου, έλήφθη ή μεγάλη άπόφαση πού τήν περιμένουμε 
τόσα χρόνια. Ψηφίστηκε >τό κοντύλι τών 159.000 δραχμών γιά τίς πρώτες 
άνάγκες της, καί ένεκρίθη πριν άπό λίγο άπό τή Γενική Διοίκηση. Αύτό 
μάς θυμίζει δλες τίς περιπέτειες άπό τίς όποιες πέρασε, κατά καιρούς, τό 
σχέδιο τής ίδρύσεως Δημ. Βιβλιοθήκης, τό όποιον εΐχεν έκπονήσει καί γιά 
τό όποιον εΐχε μέ τόση άγάπη έργασθή ό κ. Σαγιαξής. Έπί Πατρικίου άκό- 
μη ψηφίστηκε τό ποσόν τών 350.000 δραχμών, άλλά.,.ούδέν έγένετο. Έπί 
Βαμβακά νέα προσπάθεια κατεβλήθη. Ή έπιτροπή έν τώ μεταξύ φρόντισε 
νά έπιτ^χη μερικές δωρεές.

*Ή Αθήνα έφάνηκε πρόθυμη. Πολλές βιβλιοθήκες της, έπίσημες καί
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ανεπίσημες, ιδιωτικές και δηιιόσιες, έστειλαν λογιών—λογιών βιβλία πού τά 
είχαν σέ αντίτυπα διπλά. Άκόμη βρίσκεται στο 'Υπουργείο ’Εσωτερικών ένα 
δέμα καί περιμένει τήν πραγματοποίηση τών θρυλικών σχεδίων, γιά νά 
σταλή σέ μιά διεύθυνση τέλος πάντων —διότι σέ ποια διεύθυνση νά σταλή 
αφού δέν ώρίζθνταν τό κτίριο πού θά έστέγαζε τήν βιβλιοθήκη;... Άλλά νά, 
τώρα φαίνεται πέος τελείωσαν τά ψέματα. Ή Βιβλιοθήκη οπωσδήποτε θά 
γίνη. Τό κτίριο βρέθηκε —δύο μεγάλες αίθουσες τού μεγάρου τής Χ.Λ.Ν. Μ’ 
δλα ταΰτα δέν γράφεται τούτο τό σημείωμα, γιά νά χαιρετίσουμε απλώς τό 
γεγονός, δσο ευχάριστο καί άν είναι. Ερχόμαστε νά ζητήσουμε άπό τό Πα
νεπιστήμιο νά μή περιοριστή στή ψήφιση 15.000 δραμών, δπως άπεφάσισε, 
άλλά πρέπει vet λάβη ύπ*  δψιν του δτι ή βιβλιοθήκη τού Ποντίου λογίου 
Κωνσταντινίδη, ϋήν οποίαν παρέλαβε μετά τόν θάνατό του καί ή οποία άντι- 
προσωπεύει άξια ένός εκατομμυρίου περίπου δραχμών, άνήκει διά τής δια
θήκης τοΰ μεταστάντος στή Δημοτική Βιβλιοθήκη καί δχι στό Πανεπιστή
μιο. Καί έτσι είναι φυσικό άλλωστε. Στό Πανεπιστημιακό Αναγνωστήριο, 
δλος αύτός ό θησαυρός μένει θαμμένος. Δέν τόν άπολαμβάνουν παρά μερι
κοί καθηγηταί, άφοΰ γιά τό κοινόν δέν υπάρξει θέσις. Ή πρυτανεία ελπί
ζουμε νά μελετήση τό ζήτημα καί νά άρθή ύπεράνω ένός στενού πνευματι
κού ωφελιμισμού, άποδίδουσα μεγάλο μέρος, τουλάχιστο, τής Βιβλιοθήκης 
Κωνσταντινίδου στήν Βιβλιοθήκη τή Δημοτική.

’Απομένει τό ζήτημα του δημοτικού Θεάτρου. Τί Θά γίνει έτσι 
πώς πάμε. Ό Δήμαρχος κ. Ν. Μάνος καί τό Δημοτικό Συμβούλιο, έκα
ναν τό καθήκον τους. Τόν περασμένο ’Απρίλιο, έλήφθη ή άπόφασις νά 
έπιβληθεΐ μιά ειδική φορολογία γιά τήν άνέγερση δχι μόνο θεάτρου, 
άλλά ταυτοχρόνως καί Ωδείου καί αίθουσας καλλιτεχνικών συγκεντρώ
σεων. Τό γεγονός χαιρετίσθηκε σάν απαρχή τής δημιουργικής δράσης 
τής δημοτικής μας ’Αρχής. Μά γιά νά λάβει ύπόσταση ή άπόφαση αύτή, 
δέν άρκεΐ, δπως συμβαίνει μέ τις άλλες γενικά άποφάσεις του Δημ. 
Συμβουλίου. Δέν άρκεΐ δηλ. νά έγκριθεΐ άπό τήν έποπτεύουσαν άρχή, 
τή Γενική Διοίκηση.

Επειδή πρόκειται περί έπιβολής φορολογίας, ή άπόφαση πρέπει 
νά έγκριθεΐ άπό τό ύπουργεΐο τών Οικονομικών, τών Εσωτερικών καί 
τής ’Εθνικής Οικονομίας. Λοιπόν νά πού πέρασαν έξη όλόκληροι μήνες 
καί ή άπόφαση άκόμα νά ληφ&εΐ. ’Αφήνουμε στόν καθένα ν’ άναμετρή- 
σει καί νά εκτιμήσει τό ενδιαφέρον πού δείχνεται πάντα γιά τή δεύτερη 
πρωτεύουσα του Κράτους.

‘Ένας αξιέπαινος Ιδιώτης ό κ. Μητσόπουλος, έκανε τήν εύφυά 
σκέψη νά μεταβάλη τήν αίθουσα του κινηματογράφου του σέ θέατρο. 
’Έτσι τό «Πάλλας» μέ τήν εύπρέπειαν καί τήν άνεση, μέ τό φωτισμό 
καί τή διαρρύθμησή του, άπέκτησε καί τή μικρή σκηνή του, καί τά συμ
πιεσμένα, τά μικρά, τά δίχως άερισμό κι’ άπανωτά, μά έπί τέλους άπα- 
ραίτητα καμαρίνια τών ήθοποιών, καί στεγάζει τόν πρώτο θίασο πρό
ζας, τήν «Ελληνική κωμωδία» τοϋ κ. Β. ’Αργυροπούλου. Ό θίασος έμ-
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φανίοθηκε μέ τούς παλιούς καλούς συνεργάτες του, μέ άνανεωμένο ρε
περτόριο καί οί ταμειακές επιτυχίες του εΐναι άληθινά ζηλευτές.

Ό κ. ’Ισαάκ Καμπελή, συγγραφέας διαφόρων μονογραφιών καί 
σημειωμάτων γιά τήν Εβραϊκή φιλολογία, λέει τά εξής περισπούδαστα 
σέ μιά συνέντευξή του :

« Κ’ έκεΐνοι άκόμα πού δέν έγραψαν τίποτε φιλολογικό, παρά 
άσχολουνται μόνο μέ τήν έφημερίδα τους, νομίζω πώς προσέφεραν γιά 
τήν πνευματική κίνηση τής πόλεως πολλές ύπηρεσίες». Οί άναγνώστες 
τών έφημερίδων του χρεωστουν εύγνωμοσύνη γιά τήν άναγνώριση 
αύτή τών ύπηρεσιών τους.

Δέν ξέρουμε μόνο τί θά τούς χρεωστεΐό κ. συνεντευξίας, γιά 
νά βιάζεται τόσο νά ξοφλήσει μέ μιάν έπίσημη όμολογία του.

Τόν τελευταίο καιρό παρατηρήθηκε μιά εξαιρετική λογοτεχνική 
κίνηση στις έφημερίδες τής Θεσσαλονίκης. Ή «Μακεδονία» καί ή «Νέα 
’Αλήθεια» έγκαινίασαν μιά φορά τήν έβδομάδα φιλολογική σελίδα στήν 
όποια συνεργάσθηκαν διάφοροι μακεδόνες λογοτέχνες καί δημοσιογρά
φοι. Επίσης ή «Έφημερίς τών Βαλκανίων» άρχισε μιά πολύ ένδιαφέ- 
ρουσα έρευνα μεταξύ τών λογίων τής Θεσσαλονίκης. ‘Όλη αύτή ή 
κίνηση όφείλεται στούς κ. κ. Γ. Ταχογιάννην καί Β. Βασιλείου οί όποιο1 
προσφέρουν άσφαλώς πραγματική ύπηρεσία στήν πνευματική ζωή τής 
πόλης μας.

Στή Διεθνή ’Έκθεση τής Θεσσαλονίκης, λειτούργησε φέτος ή 
«γωνιά του Μακεδονικού Βιβλίου». Τά άποτελέσματα δέν ήσαν σπου
δαία. ’Έγινε δμως μιά άρχή. 'Η πράξη αύτή τιμά ιδιαίτερα τόν διευθυν
τή τής Έκθέσεως καί γνωστό συγγραφέα κ. ’Αχ. Καλεύρα, ό όποιος 
προσφέρθηκε τόσο εύγενικά νά έξυπηρετήσει τό βιβλίο. ’Άς έλπίσουμε 
δτι τόν άλλο χρόνο θά ίδρυθή ιδιαίτερο περίπτερο γιά νά φιλοξενήσει 
τήν πνευματική παραγωγή του τόπου μας.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, στό στάδιο τού «'Ηρακλή», δόθηκε άπό τήν Κα 
Τ Άδάμ καί τόν όμιλό της πολύ ωραία διδαγμένη ή «Μήδεια» τού Γκριτμ- 
παρτσερ.

ϊ

Στις 6 ’Οκτωβρίου στήν αίθουσα τού ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου ό 
στρατιωτικός ιατρός κ. Κ. Ντούλας μίλησε γιά τήν υγεία τών μελλονύμφων 
καί ιατρικού πιστοποιητικού γάμου».
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