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FRANZ KAFKA

ΣΤΟ ΥΠΕΡΩΟΝ

ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΗ, φυματι- 
κή ίππεύτρια στό τσίρκο, πάνω σ’ ένα άλογο, πού κλονίζεται 
μπροστά σ’ ένα άκούραστο κοινόν, έξαναγκάζεται μήνες ολό
κληρους χωρίς διακοπή άπό τόν διευθυντή, πού κραδαίνει άνή- 
λεος τό μαστίγιο, νά τρέχει γύρω τριγύρω σέ κύκλο, σφυρί
ζοντας πάνω στ’ άλογο, μοιράζοντας φιλιά, λυγίζοντας τή μέ
ση, κι δταν αύτό τό παιχνίδι έξακολουθήσει καί στό μέλλον, 
πού όλοένα κι άνοίγεται τεφρό, ύπό τούς άκατάπαυστους βόμ- 
βους τής όρχήστρας καί τών άνεμιστήρων, συνοδευόμενο άπό 
τά ξέψυχα κ’ έκ νέου δυναμωμένα έπιδοκιμαστικά κροτήματα 
τών χεριών, πού κυρίως είναι άτμόσφυρες—ϊσως έσπευδε τό
τε ένας νεαρός έπισκέπτης τοΰ ύπερώου νά κατέβει, άνάμεσα 
άπ’ δλες τις σειρές, τή μακρυά σκάλα, ώρμοΰσε μέσα στόν 
στίβο, κ’ έφώναζε άνάμεσα άπ τά σαλπίσματα τής πάντοτε 
συντονισμένης όρχήστρας: Σταματεϊστε !

'Ωστόσο έπειδή δέν συμβαίνει έτσι· μιά ώραία κυρία στ’ 
άσπρα καί κόκκινα είσελαύνει άνάμεσα άπ τά παραπετάσμα
τα, πού άνοίγουν μπροστά της οί περήφανοι λιβρεοφόροι· ό 
διευθυντής, ζητώντας τή ματιά της γεμάτος άφοσίωσι, Ανα
σαίνει μπροστά της σέ στάσι ζώου- μέ φροντίδα τήν άνεβάζει 
πάνω στό ψαρό άλογο, σάν νάτανε ή άπ δλα πιό άγαπημένη 
του έγγονή, πού ξεκινάει γιά έπικίνδυνο δρόμο· δέν άποφασί- 
ζει, νά δώσει μέ τό μαστίγιο τό σημείο- τέλος τό δίνει μέ κρό
το, ύπερνικώντας τόν έαυτό του· τρέχει μέ τό στόμα άνοιχτό 
πλάι στ’ άλογο- παρακολουθεί μέ όξύ βλέμμα τά πηδήματα 
τής ίππεύτριας- μόλις μπορεί νά καταλάβει τήν έπιδεξιωσυνη 
της· προσπαθεί νά προειδοποιεί μέ έγγλέζικα επιφωνήματα· 
άγριεμένος προτρέπει τούς ιπποκόμους, πού κρατούν τά στε



φάνια, νά προσέχουν τρομερά' πριν άπ τό μεγάλο σάλτο μορ- 
τάλε έξορκίζει μέ τά χέρια ψηλά τήν ορχήστρα νά σωπάσει- 
τέλος παίρνει τή μικρούλα άπ τό τρεμάμενο άλογο, τήν φιλεϊ 
στά δυό μάγουλα, και δέν θεωρεί άρκετή καμμιάν ένδειξι λα
τρείας έκ μέρους τοΰ κοινού, ένώ αυτή ή ϊδια, στηριγμένη άπά
νω του, ψηλά στ'ις μύτες τών ποδιών, μέσα σέ σύννεφα σκό
νης, μέ άνοιχτή τήν άγκάλη, μέ τό κεφαλάκι γυρμένο πίσω, 
θέλει νά μοιραστεί τήν εύτυχία της μέ όλόκληρο τό τσίρκο — 
έπειδή έτσι συμβαίνει, γέρνει ό έπισκέπτης τοΰ ύπερώου τό 
πρόσωπο πάνω στό γείσο τοΰ έξώστου, καί, ύπό τό έμβατήριο 
τής εξόδου, πέφτοντας τρόπον τινά σ’ ένα όνειρο βαρύ, κλαίει, 
χωρίς νά τό ξέρει,

ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΥΛΛΟ

ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΠΩΣ ΕΙΧΑΝ παραμεληθεϊ πολλά δσον άφο- 
ρά τήν άμυνα τής πατρίδος μας. Εμείς δέν έσκοτιστήκαμε ώς 
τώρα γι’ αύτήν, καί καταγινόμασταν μέ τίς έργασίες μας· 
ωστόσο τά γεγονότα τοΰ τελευταίου καιροΰ μας βάζουν σέ 
φροντίδες.

’Έχω ένα παπουτσήδικο στήν πλατεία μπρος άπ τό αύτο- 
κρατορικό παλάτι. Μόλις άνοίξω τίς χαραυγές τό μαγαζί μου, 
βλέπω κιόλας τά στόμια όλων τών δρόμων, πού καταλήγουν 
έδώ, κατειλημμένα άπό οπλοφόρους. 'Όμως δέν εΐναι δικοί 
μας στρατιώτες, παρά νομάδες ώς φαίνεται, άπό τόν βορρά. 
’Έχουν εισχωρήσει κατά έναν τρόπο, πού μοΰ εΐναι άκατανό
ητος, έως τήν πρωτεύουσα, ή όποια μολσταΰτα άπέχει πολύ 
άπό τά σύνορα. Πάντως εΐναι έδώ- φαίνεται, πώς κάθε πρωί 
πληθαίνουν.

Σύμφωνα μέ τήν ιδιοσυγκρασία τους πλαγιάζουν κάτω 
άπ τόν έλεύθερο ούρανό, γιατί συχαίνονται τίς κατοικίες. Κα
ταγίνονται ν’ άκονίζουν τά ξίφη, καί νά κάνουν αιχμηρά τά 
βέλη, καί ν’ άσκοΰνται στ’ άλογα. Άπ αύτή τήν ήσυχη πλα
τεία, πού τήν έβαστοΰσαν πάντα μετά φόβου καθαρή, φτιάσα- 
νε έναν σωστό σταΰλο. Πασκίζουμε βέβαια κάποτε, βγαίνον
τας τρεχάτοι άπ τά μαγαζιά μας, ν’ άπομακρύνουμε τίς με
γαλύτερες τουλάχιστον άκαθαρσίες, ώστόσο αύτό γίνεται όλο 

καί σπανιώτερα, γιατί ό κόπος εΐναι άδικος, κ’ έξ άλλου μάς 
βάζει σέ κίνδυνο, νά βρεθοΰμε κάτω άπό τ’ άγρια άλογα, ή 
νά πληγωθούμε άπ τά μαστίγια.

Νά μιλήσει δέν μπορεί κανείς μέ τούς νομάδες. Τή γλώσ
σα μας δέν τήν γνωρίζουν, μάλιστα κι αύτοί οί ’ίδιοι μόλις 
έχουν μιάν ιδιαίτερη. ’Αναμεταξύ τους συνεννοούνται σάν 
τούς κοράκους. "Ολο καί άκούει κανείς ξανά αύτή τήν κραυ
γή τών κοράκων. Ό τρόπος τής ζωής μας, τό νοικοκυριό μας, 
τούς εΐναι άκατανόητα δσο καί άδιάφορα. Γιά τοΰτο καί δεί
χνονται πάντα άρνητικοί σέ κάθε συνθηματική γλώσσα. Δέν 
πάς νά στραβώνεις τίς σιαγόνες σου καί νά έξαρθρώνεις τά 
χέρια σου, πάλι δέν σέ κατάλαβαν κι ούτε θά σέ καταλά
βουν ποτέ. Συχνά κάνουν μορφασμούς· τότε άναποδογυρίζει 
τό άσπρο τών ματιών τους κι άπό τό στόμα τους βγαίνουν 
άφροί, δμως μ’ αύτό ούτε θέλουν νά ποΰν κάτι, ούτε καί νά 
φοβίσουν τό κάνουν γιατί έτσι εΐναι τό φυσικό τους. "Ο,τι 
χρειάζονται, τό παίρνουν. Δέν μπορεί νά πεΐ^ κανείς, πώς 
μεταχειρίζονται βία. Πριν άκόμα άπλώσουν τό χέρι, παραμε
ρίζουμε καί τούς τά παρατοΰμε δλα.

Κι άπό τίς προμήθειες μου έπίσης έχουν πάρει κάτι. 'Ωστό
σο δέν μπορώ νά παραπονεθώ, δταν κυττάξω λόγου χάρι, τί 
τραβάει ό χασάπης άντίκρυ. Μόλις φέρει τό έμπόρευμά του, 
γίνονται κιόλας δλα ανάρπαστα καί καταβροχθίζονται άπό 
τούς νομάδες. Άκόμα καί τ’ άλογά τους τρώνε κρέας· συχνά 
κάθεται ένας καβαλλάρης πλάι στ’ άλογό του καί τρέφονται 
καί οί δύο άπό τό ϊδιο κομμάτι κρέας, ό καθείς σέ μιάν άκρη. 
Ό χασάπης εΐναι φοβισμένος καί δέν τολμάει νά σταματήσει 
τίς προμήθειες τοΰ κρέατος. 'Όμως εμείς τό καταλαβαίνουμε 
αύτό, συνεισφέρουμε χρήματα καί τόν ύποστηρίζουμε. ’Άν οί 
νομάδες δέν βρίσκανέ κρέας, ποιος ξέρει, τί θά τούς έρχόταν 
νά κάνουν στό νοΰ- ποιος ξέρει άλήθεια καί τί θά τούς έρθει 
στό νοΰ, κι δταν άκόμα βρίσκουνε κάθε μέρα κρέας.

Τελευταίως έσκέφτηκε ό χασάπης, θά μπορούσε τουλάχι
στο ν’ άποφύγει τόν κόπο τοΰ σφαξίματος, κ’ έφερε τό πρωί 
ένα ζωντανό βώδι. Δέν πρέπει νά τό έπαναλάβει πιά αύτό. 
Μιάν ώρα θά έκοιτόμουν κάτω στό πάτωμα πίσω στό βάθος 
τοΰ έργαστηριοΰ μου, κι δλα μου τά ροΰχα, τά σκεπάσματα 
καί τά προσκέφαλα τάχα σωριάσει άπάνω μου, μόνο καί μό
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νο γιά νά μήν άκούω τό μούγκρισμα τοΰ βωδιοΰ, πού άπ δλες 
τ'ις μεριές ώρμούσαν άπάνω του οί νομάδες, γιά νά ξεσκίσουν 
μέ τά δόντια τους κομμάτια άπ τή ζεστή του σάρκα. Είχαν 
πιά δλα άπό ώρα ήσυχάσει, προτού τολμήσω νά βγώ έξω- 
σάν τούς πότες γύρω άπ τό βαρέλι τοΰ κρασιού, κοίτονταν 
κουρασμένοι γύρω άπό τ’ άπομεινάδια τοΰ βωδιοΰ.

Τότε άκριβώς ένόμισα, πώς είδα τόν ’ίδιο τόν Κάϊζερ σ’ένα 
παράθυρο τού άνακτόρου· ποτέ άλλοτε δέν έρχεται σ’ αυτά 
τά έξωτερικά δωμάτια, πάντοτε ζεΐ μόνο στόν πιό έσωτερικόν 
κήπο· δμως αυτή τή φορά στεκόταν, έτσι τουλάχιστο μού φά
νηκε, σ’ ένα παράθυρο καί παρατηρούσε μέ σκυμμένο κεφάλι 
τήν κίνησι μπροστά στό άνάκτορό του.

«Τί θ’ άπογίνει;» άναρωτιόμαστε δλοι. «Πόσον καιρό θά 
υπομένουμε αύτό τό βάρος καί τό μαρτύριο; Τό αύτοκρα- 
τορικό άνάκτορο έχει σαγηνέψει τούς νομάδες, δμως δέν ξέρει 
πώς νά τούς ξαναδιώξει. Ή πύλη μένει κλειστή- ή φρουρά, 
πού πριν έμπαινόβγαινε πάντα έπίσημα, στέκεται πίσω άπό 
καγγελόφρακτα παράθυρα. Σέ μάς τούς τεχνίτες καί τούς έ- 
παγγελματίες εΐναι έμπιστευμένη ή σωτηρία τής πατρίδας- 
δμως έμεΐς δέν είμαστε ικανοί γιά ένα τέτοιο έργο- καί ούτε 
καί καυχηθήκάμε ποτέ, πώς είμαστε ικανοί γι’ αύτό. Εΐναι 
μιά παρεξήγησις· κι αύτή θά μάς καταστρέψει».

ΠΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ στέκεται ένας θυρωρός. Σ’ αύτόν τό 
θυρωρό έρχεται ένας άντρας άπ τό χωριό καί παρακαλεϊ νά 
τού έπιτραπεΐ ή είσοδος στόν νόμο. "Ομως ό θυρωρός λέγει, 
δτι δέν μπορεί νά τού έπιτρέψει τώρα τήν είσοδο. Ό άντρας 
συλλογίζεται κ’ έπειτα ρωτάει, άν θά μπορέσει νά μπει άρ- 
γότερα. «Μπορεί», λέγει ό θυρωρός, «τώρα δμως δχι». ’Επειδή 
ή πόρτα τού νόμου μένει δπως πάντα άνοιχτή κι ό θυρωρός 
παραμερίζει στήν άκρη, σκύβει ό άντρας, γιά νά ίδεΐ ανάμε
σα άπ τήν πόρτα στό έσωτερικό. Μόλις τό άντιλαμβάνεται 
αύτό ό θυρωρός, γελάει λέγοντας: «’Αφού σέ τραβάει τόσο, 
δοκίμασε λοιπόν νά μπεις παρά τήν άπαγόρευσί μου. "Ομως 
πρόσεξε: Έγώ είμαι δυνατός. Κ’ είμαι μόνο ό κατώτατος θυ

ρωρός. ’Από αίθουσα σέ αίθουσα δμως στέκονται θυρωροί, ό 
ένας δυνατώτερος άπ τό άλλον. Άκόμα καί τή θέα τοΰ τρί
του δέν μπορώ μηδ’ έγώ νά τήν ύποφέρω». Τέτοιες δυσκολίες 
δέν τις περίμενε ό άνθρωπος τού χωριού· ό νόμος πρέπει δά 
νά εΐναι στόν καθένα καί πάντοτε προσιτός, συλλογίζεται, κα
θώς δμως κυττάζει τώρα καλύτερα τό θυρωρό μέ τή γούνα του, 
τή μεγάλη του μυτερή μύτη, τό μακρύ, άραιό, μαύρο ταταρι- 
κό γένι του, άποφασίζει, μολαταύτα νά περιμένει καλύτερα, 
ώς που νά λάβει τήν άδεια τής εισόδου. Ό θυρωρός τοΰ δίνει 
ένα σκαμνί καί τόν άφήνει νά καθήσει στό πλάι τής πόρτας. 
Έκεΐ κάθεται μέρες καί χρόνια. Πολλές φορές δοκιμάζει, νά 
τού έπιτραπεΐ ή είσοδος, καί κουράζει τό θυρωρό μέ τά παρα
κάλια του. Ό θυρωρός συχνά άρχίζει μαζί του μικροανακρί- 
σεις, τόν ρωτάει γιά τήν πατρίδα του καί γιά πολλά άλλα, 
δμως εΐναι έρωτήσεις άδιάφορες, δπως τις κάνουν οί μεγάλοι 
κύριοι, καί στό τέλος τού έπαναλαμβάνει πάντα ξανά, πώς 
άκόμα δέν μπορεί νά τού έπιτρέψει τήν είσοδο. Ό άντρας, 
πού γιά τό ταξίδι του είχε έφοδιαστεΐ μέ πολλά, μεταχειρίζε
ται τό παν, δσο κι άν εΐναι πολύτιμο, γιά νά δωροδοκήσει τό 
θυρωρό. Αύτός βέβαια τά παίρνει δλα, δμως λέγει: «Τά παίρ
νω, μόνο καί μόνο γιά νά μήν νομίσεις, πώς έχεις παραλείψει 
κάτι». Στό διάστημα τών πολλών έτών άκατάπαυστα σχεδόν 
παρατηρεί ό άντρας τό θυρωρό. Ξεχνάει τούς άλλους θυρω
ρούς, κι αύτός ό πρώτος τού φαίνεται, πώς εΐναι τό μόνο έ- 
μπόδιο γιά τήν είσοδό του στό νόμο. Αναθεματίζει τήν άτυ- 
χία, κατά τά πρώτα χρόνια άδιάκριτα καί μεγαλόφωνα, άργό- 
τερα, δταν γεράσει, σιγομουρμουρίζοντας μόνο μέσα του. Ξα- 
ναμωραίνει, καί, έπειδή κατά τή μακροχρόνια μελέτη τού θυ
ρωρού διέκρινε άκόμα καί τούς ψύλλους στόν γιακά τής γού
νας του, παρακαλεϊ καί τούς ψύλλους, νά τόν βοηθήσουν νά 
μεταπείσει τό θυρωρό. Στό τέλος άδυνατίζει τών ματιών 
του τό φώς, καί δέν ξέρει, άν πραγματικά σκοτείνιασε 
γύρω του περισσότερο, ή άν τόν άπατούνε τά μάτια του. 
Ώστόσο διακρίνει τώρα στό σκότος μιά λάμψι, πού βγαίνει 
άσβυστη άπό τήν πόρτα τού νόμου. Τώρα πιά δέν θά ζήσει 
άκόμα πολύ. Πριν πεθάνει, συνοψίζονται μέσα στό μυαλό του 
δλα δσα έπαθε καθ’ δλον τόν καιρό σ’ ένα έρώτημα, πού δέν 
είχε κάνει ποτέ ώς τώρα στό θυρωρό. Τού γνεύει, γιατί δέν 
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μπορεί πια ν’ ανορθώσει τό σώμα του, πού κοκκαλιάζει. Ό 
θυρωρός πρέπει νά σκύψει χαμηλά απάνω του, γιατί ή διαφο
ρά τοΰ ύψους έχει άλλάξει πολύ πρός ζημία τοΰ άντρα. «ΤΙ 
θέλεις λοιπόν νά μάθεις άκόμα τώρα;» ρώτησε ό θυρωρός, 
«είσαι άχόρταγος». «'Όλοι άλήθεια πασκίζουνε γιά τόν νόμο», 
λέγει ό άντρας, «πώς συμβαίνει, νά μή ζητήσει κανείς έκτος 
άπό μένα αύτά τά χρόνια νά τοΰ έπιτραπεΐ ή είσοδος;» Ό 
θυρωρός καταλαβαίνει, πώς ό άντρας εΐναι ήδη στά τελευταία 
του, καί, γιά νά προφτάσει τήν άκοή του, πού σβύνει, τοΰ φω
νάζει δυνατά: «Έδώ δέν μπορούσε κανένας άλλος νάχει ά
δειαν εισόδου, γιατί αύτή ή μπασιά ήταν προωρισμένη μόνο 
γιά σένα. Τώρα πηγαίνω νά τήν κλείσω».

ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ

ΗΜΑΣΤΑΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΕΝΟΙ στήν όασι. Οί σύντροφοι 
κοιμοΰνταν. Ενας ”Αραψ, ψηλός καί λευκός, πέρασε μπρο
στά μου- εΐχε φροντίσει γιά τις καμήλες καί πήγαινε νά κοι
μηθεί.

Ρίχτηκα στό χορτάρι άνάσκελα· ήθελα νά κοιμηθώ· δέν 
μπορούσα· τό θρηνώδες ούρλιασμα ένός τσακαλιού στό μά
κρος· άνακάθησα πάλι. Κι αύτό πού βρισκόταν τόσο μακρυά, 
ξαφνικά ήρθε κοντά. Γύρω μου μυρμηκιά άπό τσακάλια- μά
τια πού χρυσίζουν θαμπά, πού σβύνουν· κορμιά λιγερά, πού 
σάν νά κινούνται νομοταγή καί σβέλτα κάτω άπό μιά μά
στιγα.

"Ενα ήρθε άπό πίσω, στριμώχτηκε κάτω άπ τό μπράτσο 
μου, κόλλησε άπάνω μου, σάν νά χρειαζόταν τή θερμότητά 
μου, υστέρα πέρασε μπρος μου καί κουβέντιασε μαζύ μου σχε
δόν πρόσωπο μέ πρόσωπο:

«Είμαι τό πιό γέρικο τσακάλι, σ’ δλη τήν περιοχή. Εΐμαι 
εύτυχισμένο, ποΰ μπορώ άκόμα νά σέ χαιρετήσω έδώ. Είχα 
πι,ά χάσει σχεδόν τήν έλπίδα, γιατί σέ περιμένουμε άτέλειωτα 
μακρύ χρόνο· ή μητέρα μου περίμενε, κ’ ή μητέρα της, κι άκό
μα όλες οί μητέρες έως τή μητέρα δλων τών τσακαλιών. Πί- 
στεψέ το 1»

« Απορώ», είπα έγώ, λησμονώντας ν’ άνάψω τό σωρό τών 

ξύλων, πού ήταν έτοιμος, γιά νά κρατήσω μέ τόν καπνό του 
σέ άπόστασι τά τσακάλια, «άπορώ, ποΰ τό άκούω αύτό. Ήρθα 
τυχαίως άπό τά ύπερβόρεια κάνοντας ένα σύντομο ταξίδι. Τί 
θέλετε λοιπόν, τσακάλια;»

Καί σάν νά άνεθάρρησαν άπ αύτή τήν ίσως πάρα πο
λύ φιλική προσλαλιά, έστένεψαν τόν κύκλο τους γύρω μου· 
σύντομα καί λαχανιασμένα άνάσαιναν δλα.

«Ξέρουμε», άρχισε τό γεροντότερο, «πώς έρχεσαι άπό τόν 
Βορρά· σ’ αύτό ακριβώς στηρίζεται ή έλπίδα μας. Έκεΐ εΐναι 
ή φρόνησις, πού δέν βρίσκεται έδώ άνάμεσα στούς Αραβες. 
Άπ αύτή τήν κρύαν ύπεροψία, ξέρεις, δέν εΐναι νά βγάλεις 
οϋτε σπίθα φρονήσεως. Σκοτώνουνε ζώα, γιά νά τά φάνε, καί 
περιφρονοΰν τά ψοφήμια.»

«Μή μιλάς τόσο δυνατά», είπα, «κοιμούνται ’Άραβες έδώ 
κοντά.»

«Πραγματικά είσαι ξένος», εΐπε τό τσακάλι, «άλλέως θά 
ήξερες, πώς ποτέ ώς τώρα στήν παγκόσμιο ιστορία δέν έφο- 
βήθηκαν τά τσακάλια έναν ’Άραβα. Νά τούς φοβηθούμε; Δέν 
εΐναι άρκετό δυστύχημα, πού πέσαμε ανάμεσα σέ τέτοιον 
λαό;»

«Μπορεί, μπορεί», είπα έγώ, «δέν καταδικάζω πράγματα, 
πού μοΰ εΐναι τόσο ξένα- φαίνεται ναναι μιά παλαιά οιαμά- 
χη· δηλαδή θά βρίσκεται βέβαια στό αΐμα· καί ίσως λοιπόν 
νά τελειώσει καί μέ τό αΐμα».

«Εΐσαι πολύ έξυπνος», εΐπε τό γέρικο τσακάλι, κι δλα 
άνάσαναν γρηγορώτερα- μέ λαχανιασμένα πνευμόνια, άν και 
στέκονταν ήσυχα· άπ τ’ άνοιχτά στόματα έβγαινε μιά πικρή, 
φορές φορές μόνο μέ σφιγμένα δόντια ύποφερτή μυρωδιά, «εΐ
σαι πολύ έξυπνος· αύτό πού λές, άνταποκρίνεται μέ τό πα
λαιό μας δόγμα, θά τούς πάρουμε λοιπόν το αίμα καί θά τε
λειώσει ή διαμάχη».

«”Ω ! » είπα έγώ πιό άγρια, άπ δ,τι ήθελα, «φυλαχτείτε- 
θά σάς σκοτώσουν μέ τά τουφέκια τους κοπαδιαστά.»

«Μάς παρεξηγεΐς», εΐπε, «σύμφωνα μέ τόν τρόπο τών αν
θρώπων, πού άκόμα καί στά ύπερβόρεια δέν άλ,λάζει. Εμείς 
δέν θά τούς σκοτώσουμε. Τόσο νερό δέν θάχε ό Νείλος, γιά 
ν’ άποπλύνουμε έαυτούς. Άφοΰ καί μπρος στή θέα μόνο τοΰ 
ζωντανοΰ τους κορμιοΰ φεύγουμε τρεχάτοι, σέ καθαρότερον 
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αέρα, στήν έρημο, πού γιά τούτο μας εΐναι πατρίδα.»
Καί κατέβασαν δλα τριγύρω τά τσακάλια, στά όποια έν 

τω μεταξύ είχαν έρθει άπό μακρυά κι άλλα πολλά, τά κεφά
λια άνάμεσα στά μπροστινά τους καί τά καθάριζαν μέ τά πό
δια· ήταν, σάν νάθελαν νά κρύψουν κάποιαν άποστροφή, πού 
ήταν τόσο φρικτή, ώστε θά προτιμούσα μ’ ένα πήδημα ψηλό 
νά ξέφευγα άπ τόν κύκλο τους.

«Τί σκοπεύετε λοιπόν νά κάνετε», ρώτησα κάνοντας νά 
σηκωθώ- δμως δέν μπόρεσα· δυό νέα ζώα μέ βαστοΰσαν πί- 
σωθε δαγκαμένον άπ τό σακκάκι κι άπ τό πουκάμισο· έπρεπε 
νά μείνω καθισμένος. «Σου κρατούνε τήν ούρά», είπε τό γέρι
κο τσακάλι έξηγώντας καί μέ σοβαρότητα, «μιά ένδειξις τιμής.» 
«Νά μ’ άφήσουν! » φώναξα, στρέφοντας πότε στόν γέρο καί 
πότε στούς μικρούς. «Φυσικά θά σ’ άφήσουν», είπε ό γέρος, 
«άν τό ζητάς. 'Όμως αύτό θά βαστάξει μιά στιγμούλα, γιατί 
κατά τή συνήθεια έχουν δαγκάσει βαθιά καί πρέπει πρώτα 
πρώτα νά ξεσφίξουν τά δόντια σιγά. Έν τώ μεταξύ άκουσε 
τήν παράκλησί μας.» «Ή συμπεριφορά σας δέν μ’ έχει προ
διαθέσει εύνοΐκά γι’ αύτό», εΐπα έγώ. «Μή μάς πληρώνεις τ’ 
άντίποινα τής άδεξιότητός μας», άπάντησε παίρνοντας τώρα 
εις βοήθεια γιά πρώτη φορά τόν θρηνώδη τόνο τής φυσικής του 
φωνής, «είμαστε φτωχά ζώα, έχουμε μόνο τά δόντια· γιά τό 
κάθε τι, πού θέλουμε νά κάνουμε, γιά τό άγαθό καί τό πονη
ρό, μάς άπομένουν μονάχα τά δόντια.» «Τί θέλεις λοιπόν;» 
ρώτησα χωρίς νά μαλακώσω καί πολύ.

«Κύριε», φώναξε αύτό κι δλα τά τσακάλια ούρλιάσανε· 
άπό πολύ μακρυά μού φαινόταν σάν μιά μελωδία. «Κύριε, 
έσύ όφείλεις νά δώσεις τέλος στή διαμάχη, πού χωρίζει τόν 
κόσμο. ’Έτσι δπως είσαι έσύ, μάς περιγράψανε οί παλαιοί 
μας έκεΐνον, πού θά τό κάνει αύτό. Ειρήνη πρέπει νάχουμε 
άπ τούς "Αραβες- άναπνεύσιμο άέρα· τή θέα γύρω στόν όρί- 
ζοντα καθαρισμένη άπ αύτούς· δχι πιά τούς θρήνους τών όρ
νιών, πού τά σφάζουν οί "Αραβες· ήσυχα νά ψοφάνε δλα τά 
ζωντανά’ δίχως ένόχλησι νά τά ξεζουμίζουμε καί νά τά καθα
ρίζουμε ώς τά κόκκαλα. Καθαρμό, τίποτα άλλο δέν ζητούμε 
άπό καθαρμό»,—κι άρχισαν δλα τώρα νά κλαΐνε, όλολύζον- 
τας, — «πώς τό ύποφέρεις μόνο έσύ αύτό σέ τούτον τόν κόσμο, 
γενναία καρδιά καί γλυκό σπλάχνο; Βρωμερό είναι τό άσπρο 

ΐους· βρωμερό καί τό μαύρο- ή γενειάδα τους εΐναι φρίκη· vat 
ξεράσει πρέπει κανείς, βλέποντας τίς κώχες τών ματιών τους· 
κι δταν σηκώσουν τό μπράτσο, στήν άμασχάλη τους άνοίγε- 
ται ή κόλασις. Γι’ αύτό, Κύριε, γιά τούτο, άκριβέ Κύριε, μέ 
τή βοήθεια τών παντοδύναμων χεριών σου, μέ τή βοήθεια τών 
παντοδύναμων χεριών σου κόψε τους τό λαιμό μέ τό ψαλίδι 
αύτό!» Κι άκολουθώντας μιά κίνηση τής κεφαλής του ήρθε 
ένα τσακάλι, έχοντας κρεμασμένο άπ τό σκυλόδοντο ένα μι
κρό, μέ παληά σκουριά σκεπασμένο ψαλίδι.

«Έπί τέλους τό ψαλίδι καί τελειώσαμε!» φώναξε ό ”Α- 
ραψ όδηγός τοΰ καραβανιού μας, πού μάς είχε πλησιάσει σι
γά άντίθετα πρός τόν άνεμο, κραδαίνοντας τώρα τό πελώριο 
μαστίγιό του.

'Όλα σκόρπισαν βιαστικά, δμως σέ λίγη άπόστασι έστά- 
θηκαν καθισμένα στά πισινά τους κοντά κοντά, τόσο κοντά 
καί τόσο άκίνητα τά πολλά ζώα, πού-φαίνονταν σάν μιά στε
νή μάντρα, περιζωσμένη άπό αίωρούμενους φωσφορισμούς.

«Είδες λοιπόν καί σύ, Κύριε, κι άκουσες τό δράμα αύτό», 
είπε δ "Αραψ γελώντας τόσο χαρούμενα, δσο τοΰ έπέτρεπε ή 
έπιφυλακτικότητα τής φυλής του. «Ξέρεις λοιπόν, τί θέλουν 
τά ζώα;» ρώτησα έγώ. «Φυσικά, Κύριε,» είπε, «τούτο εΐναι δά 
πασίγνωστο· δσο ύπάρχουν "Αραβες, αύτό τό ψαλίδι θά κά
νει τόν γύρο τής έρήμου καί θά τόν κάνει μαζύ μας μέχρι συν
τέλειας τού κόσμου, θά προσφέρεται στόν κάθε εύρωπαϊο 
γιά τό μεγάλο έργο- ό κάθε εύρωπαϊος εΐναι άκριβώς έκεϊ- 
νος, πού τούς φαίνεται ό ένδεδειγμένος. ’Έχουν μιά τρελλήν 
έλπίδα τά ζώα αύτά- εΐναι τρελλοί, άληθινοί τρελλοί. ΓΓαύτό 
τ’ άγαπούμε· εΐναι τά σκυλιά μας· ομορφότερα άπ τά δικά 
σας. Κύτταξε, τή νύχτα ψόφησε μιά καμήλα, εΐπα νά τή φέ
ρουν έδώ.»

Τέσσερις βαστάζοι ήρθαν καί πέταξαν τό βαρύ κουφάρι 
μπροστά μας.'Μόλις έμεινε άκίνητο ύψωσαν τίς φωνές τά τσακά
λια. Σάν νά τραβιούνταν τό καθένα άκαταμάχητα μέ σκοινιά, 
γλύστρησσν σιμά, κοντοστεκούμενα, σέρνοντας τήν κοιλιά τους 
στό χώμα. Είχαν ξεχάσει τούς "Αραβες, ξεχάσει τό μίσος, ή 
παρουσία τοΰ πτώματος μέ τίς δυνατές άναθυμιάσεις του τούς 
έμάγευε σβύνοντας τά πάντα. 'Ένα κρεμάστηκε κιόλας στό 
λαιμό καί μέ τό πρώτο δάγκωμα βρήκε τήν άρτηρία. Σάν μιά 
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μικρή τρελλή άντλία, πού ζητάει τόσο όριστικά δσο καί ασκό- 
πα νά σβόσει μιά πυρκαϊά άνώτερη τών δυνάμεών της, τεν
τωνότανε καί σπαρταρούσε κάθε μυς τοΰ σώματός του στή θέ- 
σι του. Καί γιά τόν ϊδιο σκοπό βρέθηκαν κιόλας δλα άνεβα- 
σμένα σωρός πάνω στό πτώμα.

Κι ό οδηγός έσυρε τότε πέρα δώθε μέ δύναμι τό άψύ μα
στίγιο άπό πάνω τους. Αύτά σήκωσαν τά κεφάλια· μισομεθυ- 
σμένα, μισολιπόθυμα· είδαν τούς ’Άραβες μπροστά τους· μυ
ρίστηκαν τώρα μέ τά ρύγχη τή μάστιγα- άποτραβήχτηκαν μ’ 
ένα πήδημα κ’ έτρεξαν ένα διάστημα πρός τά πίσω. 'Όμως 
τό αΐμα τής καμήλας εΐχε κιόλας σχηματίσει λίμνες, άχνιζε, 
τό σώμα ήταν σέ πολλές μεριές πέρα γιά πέρα ξεσκισμένο. 
Δέν μπόρεσαν ν’ άντισταθοΰνε· ξανάρθαν ϋψωσε πάλι ό οδη
γός τό μαστίγιο- τουπιασα τό μπράτσο.

«’Έχεις δίκαιο, Κύριε», είπε, «άς τ’ άφήσουμε στό έργο 
τους- άλλωστε είναι κ-αιρός νά ξεκινήσουμε. Τά είδες μιά φο
ρά. θαυμάσια ζώα, δέν εΐν’ έτσι; Καί πώς μάς μισούνε !»

Μεταφραστής ΔΗΜ. ΣΤ. ΔΗΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ

Ό ποιητής Φράντς Κάφκα γεννήθηκε τό 1883 στήν Πράγα καί πέ- 
θανε άπό φυματίωσι τοΰ λάρυγγος τό 1924 σ’ ένα σανατόριο στό Κήρ- 
λιγγ κοντά στή Βιέννη. ’’Ηταν έβραϊος τό θρήσκευμα. Έξ ιδιοσυγκρα
σίας άνθρωπος κλειστός, τύπος θρησκευτικός, άνήκει στήν τάξιν εκείνη 
τών συγγραφέων, πού όχι μόνο δέν έπιδιώκουν νά γίνεται θόρυβος περί 
τό όνομά των, παρά επιζητούν επί πλέον τήν άφάνεια. Τά λιγοστά, πού 
έδημοσιεύθηκαν δσο ζοΰσε σέ τομίδια, τοΰ άποσπάσθηκαν μέ κόπους 
καί μόχθους άπό τόν φίλο του καί συμπολίτη του συγγραφέα Max Brod 
γιά τόν σκοπόν αύτό. Είναι δέ αύτά; μιά σειρά σκίτσων «Παρατήρησις» 
(1913), τό διήγημα «Ή Καταδίκη» (1913), τό διήγημα «'Η Μεταμόρφωσις» 
(1915), ή σειρά τών διηγημάτων «"Ενας γιατρός τής ύπαίθρου κ. ά.» 
(1919), τό διήγημα «Στήν παροικία τών καταδίκων» ‘(1919), καί τέσσερα 
μικρά διηγήματα ύπό τόν τίτλο «'Ένας καλλιτέχνης τής πείνας» (1924). 
Τήν άφάνεια αύτή τήν έπεζήτησε καί μετά τό θάνατό του, αφήνοντας, 
πριν πεθάνει, στόν φίλο του Μάξ Μπρόντ τήν έντολή, νά κάψει άδιάβα- 
στα δλα του τά έργα, πού θάβρισκε στό σπίτι του, ή στό γραφείο του, 
ή όπουδήποτε άλλου. Ό Μάξ Μπρόντ δέν έτήρησε τήν έντολήν αύτή 
καί σ’ αύτό θά τοΰ είναι εύγνώμων όλόκληρος ό πνευματικός κόσμος. 
Εκτός άπό τά παραπάνω έργα, άφησε άνέκδοτα τό μυθιστορήματα «Ά- 

μερική», «'Η Δίκη», καί «Das Schloss», πολλά διηγήματα, άφορισμους, 
λυρικά, άποσπάσματα, ήμερολόγια, σημειώσεις. Τά άπαντά του έκδίδον- 
ται τώρα στό Βερολίνο σέ έξη τόμους έπιμελεία τοΰ Μάξ Μπρόντ. Τό 
έργο τοΰ Franz Kafka έκτιμήθηκε άπό έναν έκλεκτό κύκλο πνευματικών 
άνθρώπων καί κατέλαβε μιά διαλεχτή θέσι στή γερμανική λογοτεχνία. 
Ή φήμη του ξεπέρασε ήδη κι αυτά τά στενά δρια τής πατρίδος του.

«Αύτές οί ποιήσεις»,—γράφει ό ποιητής Hermann Hesse — «πού 
άλλοτε μας προξενούν άνησυχία καί άλλοτε μάς καθιστούν ευτυχείς, 
θ’ άπομείνουν άπό τήν εποχή μας όχι μόνον ώς τεκμήρια μιας σπάνιας 
διανοήσεως, ώς έκφρασις τών βαθύτερων ζητημάτων κ ερωτημάτων τοΰ 
καιροΰ μας, παρά καί ώς ποιήσεις, ώς καρποί μιας όχι μόνον ύπερπο- 
λιτισμένης, άλλά καί πρωτόγονης, γνήσιας φραστικής δυνάμεως».

ΟΙ δημοσιευόμενες μεταφράσεις είναι παρμένες άπ τή σειρά 
«"Ενας γιατρός τής ύπαίθρου κ. ά.» Τό κομμάτι «Πρό τοΰ Νόμου» επα
ναλαμβάνεται άργότερα καί στό κείμενο τοΰ μυθιστορήματος « Η Δίκη», 
πού θεωρείται καί τό καλύτερό του έργο.
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ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Πόσες φορές δέν ξεχνιούνταν μέσα σέ κείνο τό θέαμα τοΰ 
κόλπου μέ τήν όλόγυμνη έπιφάνεια τής θάλασσας, καί τή διά
σπαρτη, άλλες φορές, άπό ψαροπούλες μέ τά «πανιά σάν όρα
μα άπλωμένα» Κι’ δμως δλες έκεΐνες τις κινητές όψεις στό 
βάθος τοΰ όρίζοντα πού πλαισιώνονταν μέ τόν υποβλητικόν 
όγκο τοΰ Όλυμπου, τ'ις κοίταζε κάθε φορά μέ άλλα μάτια,σάν 
ή οπτική τους ομορφιά νά ρυθμίζονταν άνάλογα μέ τά αισθή
ματα καί τις πεποιθήσεις της, μέ τις ποικίλες ψυχικές κινήσεις 
της μέσα στή διάρκεια τοΰ χρόνου. Τήν κυρίευε μιά ζήλεια, 
δταν σκέπτονταν πώς στέκονταν άνίσχυρη νά έπιβληθεΐ οπωσ
δήποτε στόν άντρα της. Κ’ ήθελε τότε νά κλείνεται στόν 
έαυτό της, γιατί τής φαίνονταν πώς έχανε τήν έννοια τής ά- 
πόστασης μέσα στήν ίδια κείνη έκταση. ΚΤ άλλες φορές πάλι, 
σάν σήμερα, πού ένιωθε νά κορυφώνεται ή άγωνία της, έβλεπε 
σ’ δλα τά πλάτη τις χιονισμένες κορυφές τοΰ Όλύμπου, τις 
λαξευτές πτυχές του, τόν μεγαλόπρεπον όγκο του.

Τά σύννεφα είχαν χαθεί. Άπό τό πρωί άκόμα, ένας ή
λιος λαμπρός χρύσωνε τις έπιφάνειες. Στις πρώτες άπογευμα- 
τινές ώρες, πλανιώνταν μονάχη της στούς συνοικιακούς δρό
μους, καί ζητοΰσε, μέσα άπό τή διαφάνεια τής θύμησης, νά δει 
ή νά συλλάβει τή μορφή τής παλιάς Θεσσαλονίκης στό άμφι- 
θεάτρικό της τμήμα, μέ τά καφάσια καί τά φανάρια στούς 
πρασινισμένους άπό τήν ύγρασία τοίχους· σπίτια κτισμένα 
δώθε άπό τό παλιό κάστρο μέ μιάν άρχιτεκτονική πού εΐχε 
τήν πηγή της στόν τρίτο αιώνα, καθώς, παραφθαρμένη ϊσως,· 
μά έκφραστική στις κυριώτερες γραμμές της, τή θαύμαζε σ’ ένα 
δυό σπίτια πού σώζονται άκόμα σάν σπάνια κειμήλια. Συναν- 
τοΰσε σπάνιους βιβλικούς τύπους έβραίων, κυρτωμένους άπό 
τά γηρατειά, ψηλούς καί μακροπρόσωπους, σάν τις βυζαντινές 
προσωπογραφίες τοΰ Γκρέκο, άργοκίνητους μέσα στό καφτάνι 

μέ τή μπορντοΰρα τής φθαρμένης γοΰνας πού άνοιγόκλεινε σέ 
κάθε βήμα. Τό κόκκινο φέσι, σάν έμβλημα μιας μακρόχρονης 
παράδοσης, άντιστέκονταν σέ κάθε σύγχρονη μεταρρύθμιση. 
Τούς έβλεπε λοιπόν νά χάνονται σάν οπτασίες σιωπηλές μέ
σα σ’ ένα άδιέξοδο, ή ξαφνικά νά τούς άπορροφάει ή άβυσσος 
μιας σκοτεινής πόρτας γιά νά μήν τούς οδηγήσει παρά στά 
δώματα τοΰ Πλούτωνα.. Σέ μιά γωνιά, παρέκει, πλάι της, 
άκουε τούς χαμηλόφωνους μονόλογους άνθρώπων πού μέ χει
ρονομίες γεμάτες πάθος, πάλευαν θαρροΰσε, μ’ ένα φαντα
στικό έχθρό —τό φάσμα τής άνθρώπινης κακομοιριάς —τήν ώ
ρα πού ή εύγονία, άστόχαστη πάντα γιά τ’ άντίστοιχα άντι- 
σταθμίσματα τής ζωής, άφήνονταν έλεύθερη, ζωηρή κ’ ευθυμη 
νά φωνασκεΐ στούς νάρθηκες παλιών έκκλησιών καί στις ξέ
φραγες μάντρες. ΆρκοΟσε νά δει κανείς τις κάτισχνες γυ
μνές γάμπες καί τά ξεθωριασμένα μάτια αύτών τών μικρών, 
γιά νά φανταστεί τό καθημερινό δράμα πού δοκίμαζε ή κάθε 
οικογένεια γιά νά έξασφαλίσει τό ψωμί της.

Κ.’ έκλωθε τούς δρόμους, άκολουθώντας τό γαλάζιο κα- 
θοδηγητικό τόξο «πρός τήν Άκρόπολιν», περίεργη μπροστά σέ 
κάθε λεπτομέρεια κ’ ένθουσιασμένη άπό τή θέα πού τής έδινε 
τό ύψος στό γραφικό σημείο τής πόλης. Σέ κάποια στροφή 
παράπλευρα στις σκαλωσιές μιάς οικοδομής, τής έκανε έντύ- 
πωση τό ήρεμο καρτερικό ύφος μερικών έργατών πού, κατά- 
στιχτοι άπό άβέστη, φόρτωναν καί ξεφόρτωναν, χωρίς φωνές 
καί χωρίς άσκοπες κινήσεις- μέ μιά πειθαρχία ύποδειγματική, 
δίχως νά δείχνουν τήν κούραση, τή χαρά, ή τήν έπαναστατι- 
κή διάθεση, έκτελοΰσαν τήν κοπιαστική δουλειά τους, σά νά 
έπλαθαν σιωπηλά τό μελλοντικό τους κόσμο.

Άπό τόν πλατύν έξώστη μέ τις βυζαντινές καμάρες τής 
Μονής τών Βλατάδων, τό μάτι της άγκάλιαζε τό σόμπαν, σέ 
μιά στιγμή πού κάποιος παιάνας έκτόξευε θαρρούσες, τις σιω
πηλές στροφές του. ΦυσοΟσε ένα άνάλαφρο άεράκι. Ή θάλασ
σα ήρεμη — σά γάλα κάτασπρη στό τμήμα πού δέχονταν τις 
τελευταίες άχτίδες του ήλιου, γαλάζια στήν άλλη έκταση μέ 
τούς γραφικούς όγκους τοΰ Όλύμπου πού έπεφταν σά θεϊκά 
παιχνίδια πάνω της — προσφέρονταν σάν ένα θέαμα άσύγκρι- 
το. Άντικρύζονιάς το δέν κατορθώνουμε νά έξαντλήσουμε τις 
έντυπώσεις μας ούτε στήν έπιφάνεια τής θάλασσας, ούτε στήν 

164
165



κυματιστή σειρά τοΰ βουνού, ούτε στις ανόμοιες κάθε στι
γμή αποχρώσεις του, γιατί πίσω άπό δλη αύτή τήν όψη τοΰ 
τοπίου, κρύβεται ταυτόχρονα ένα μυστικό κι άνώνυμο περιε
χόμενο, μιά ούσία άνάλογη μ’ έκείνη πού συναντούμε σέ μιάν 
άνάμνηση καθώς τήν ξαναζούμε γιά μιά δεύτερη φορά, σάν 
σ’ ένα όνειρο.

Κανένας κρότος, κανένας θόρυβος. Μιά καθάρια σιωπή 
άπλώνονταν παντού. ΖΛιά σιωπή μέ τίς ομοιότητες καί τίς ά- 
ναλογίες τής άναπνοής του χρόνου πού κυλοΰσε «Μονάχη κ’ 
έλεύθερη», συλλογίζονταν. Μονάχη κ’ έλεύθερη σ’ αύτό τό ά
πειρο πού ξανοίγονταν σάν ένα άσυλο μπροστά της. Κ’ οί λέ
ξεις έπεφταν σά λεία μέσα στό κενό κείνης τής στιγμής. Μή
πως τάχα τήν καλοΰσαν έτσι ν’ άποκτήσει περισσότερη συ
νείδηση τοΰ έαυτοΰ της; Μέσα της χαμογελούσε- χαμογελού
σε γιατί μπορούσε νά χαίρεται τή δύση τού ήλιου, τό άπειρο 
τό τίποτε- ϊσως κι’ αύτή τήν άνόητη σκέψη πώς ήταν έλεύθε
ρη μακρυά άπό τόν άντρα της 1 Δοκίμαζε μιά χαρά άλλόκοτη 
πού τήν έπνιγε, σά νά ξυπνούσε ταυτόχρονα μέσα της έναν 
πόθο μυστικό γιά κάτι πού δέ μπορούσε νά τό άποκτήσει. Λί
γες ώρες πριν, εΐχε φύγει άπό τό σπίτι της καί περιπλανιών- 
ταν στούς δρόμους σάν καταδιωγμένη άπό ένα πάθος, άπό 
έναν πόθο ισχυρό, πού ζητούσε μιάν έκφραση, ένα άσυλο στή 
στοργή, θά τήν άνακούφιζε άν εΐχε τουλάχιστο τό μέσο νά 
κοιτάξει τήν όποια φυσιογνωμία του μέσα σ’ ένα πιστό άντι- 
καθρέφτισμα. Σάν σύννεφα μαγικά αύξάνουν μέσα μας κά
ποιες φορές, αισθήματα άπλά πού σπρώχνονται μέ τόν άέρα 
τού άνικανοποίητου. Κ’ ή λάμψη πού προκαλεΐ μέσα μας, σά 
μιά στιγμιαία άστραπή, ή ένωσή τους, έρχεται νά φωτίσει πε
ρισσότερο τό δρόμο πού περάσαμε, παρά έκεϊνον πού πάμε ν’ 
άκολουθήσουμε. ’Έτσι μπροστά στό σκοτεινό μυστήριο πού 
έφραζε τό μέλλον της, σκέπτονταν πώς εΐχε περάσει ένα μή
να πού βρίσκονταν μακρυά του. Κ’ ή άπουσία τού άντρα της 
έμνεισκε στήν έντύπωσή της σάν ένα θλιβερό γεγονός πού κρα
τούσε δειλά τά άκρα — σά νά μήν έμπιστεύονταν στή δύναμή 
της πώς θά κατώρθωνε ώς τό τέλος νά γίνη ή ϊδια αύτή δύνα
μη ό στέρεος δεσμός—άπό τό παρόν καί τό μέλλον, θά εΐχε 
άραγε τή δύναμη ν’ άντιμετωπίσει αύτό τό μέλλον μέ τή σκο
τεινή του όψη, ή μήπως ή άγνωστη διάρκειά του θά τήν άνά- 

γκαζε νά λυγίσει καί νά φτάσει στό σκάνδαλο ;
Ό ψυχρός άέρας γίνονταν πιο αισθητός δσο χαμήλωνε 

τό φώς- τά πάρκα, οί δεντροφυτευμένες περιοχές, τά « Πευκά
κια» στήν πλαγιά τού λόφου, άποκτούσαν μιά σκιερότητα 
πιό έντονη. Άνάπνεε τόν άνακουφιστικό άέρα, καί καθώς άτέ- 
νιζε τό θέαμα πού πήγαινε νά σβύσει, δάκρυζε. Ή μοναξιά κ’ 
ή περιπλάνηση τήν έκαναν νά κλαίει δίχως λιγμούς. ’Έκλεινε 
δυνατά τά βλέφαρά της γιά ν’ άφήσει τό δάκρυ νά πεταχτεΐ 
καί νά πέσει μόνο του. Περνώντας στούς δρόμους έδινε τήν 
έντύπωσή πώς ύπέφερε άπό κάποιον άσήμαντο έρεθισμό. Πα- 
ρηγοριούνταν τούλάχιστο μέ τή σκέψη πώς ήταν φυσικό μιά 
σκόνη άπό τήν οικοδομή, μιά μυγίτσα πού καρφώθηκε ξα
φνικά στό βολβό, μπορούσε νά δώσει μιά διάρκεια σ’ αύτή 
τήν ένόχληση.

Στό σπίτι τό βράδυ μιά ζέστη φώλιαζε στή γωνιά τοΰ ντι- 
βανιού της. Σά νά εΐχε κάνει τό γύρω τού δικού της κόσμου, 
έπέστρεψε πάλι στήν άφετηρία της κουρασμένη, θλιμμένη πού 
δέ μπορούσε ν’ άνακαλΰψει άλλους όρίζοντες άπό δσους άν- 
τίκρυζε κι’ άλλοτε μέσ’ άκό τά πρώτα της όνειρα. ’Άν μολα
ταύτα ήθελε νά ρωτήσει τόν έαυτό της, γιατί τήν κυρίευε αύτή 
ή θλίψη, δέ θά ήταν σέ θέση νά δώσει μιά ξεκάθαρη άπάντη- 
ση. Εκείνο πού τήν άπασχολούσε πιό πολύ, σάν ένα ολοκλη
ρωμένο γεγονός, ήταν πώς σ’ δλο αύτό τό διάστημα, υστέρα 
άπό τό γάμο της, εΐχε δοκιμάσει τή^ οξύτητα τού πρωινού, 
εΐχε γνωρίσει τήν ήδονή τού άπομεσήμερου, καί πώς τώρα τή 
νύχτα θά γύριζε τό διακόπτη γιά ν’ άνάψει τά φώτα καί νά 
μείνει κλεισμένη μέσα στή ρόμπα της, γυρμένη στήν άκρη τού 
ντιβανιού. «Τίποτε δέν‘άλλαξε- καμμιά καινούργια νότα στή 
ζωή. ’Άν τέτοια εΐναι ή έννοια τής εύδαιμονίας στή συμβίω
ση !.. » Κι’ άνατρίχιαζε μέ τή σκέψη πώς γιά νά παρουσιάζει 
τόν έαυτό της ύπόδειγμα άρετής καί άφοσίωσης στά μάτια 
τών άλλων έπρεπε νά εΐναι οπλισμένη μέ μιά δύναμη γιά ν’ 
άντισταθεΐ στόν πειρασμό, στήν περιπέτεια, στήν καταφυγή σέ 
μιά καινούργια έκπληξη. Άνατρίχιαζε γιατί φοβούνταν πώς 
δέ θά εΐχε αύτή τή δύναμη νά περάσει μέ κάθε συστολή μπρο
στά άπό κάθε κοινωνική πρόληψη. «Τό σκάνδαλο 1». Έπα- 
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ναλάμβανε τή λέξη μέ μιά διάθεση σαρκασμού κ’ ειρωνείας, 
σά νά προσπαθούσε νά φωτίσει κάποιες πτυχές, νά δια
λύσει μιά πλάνη στήν οποία κρατεί αιχμάλωτη τήν έντύ- 
πωσή μας ή φοβερή άπήχησή της. Κ’ έβλεπε τήν άναπα 
ράστασή του στή σύνθεση μιας ονειροπόλησης. Μιά όλότε- 
λα τυχαία συνάντηση στό δρόμο· τό ένοχο υστέρα κλείδωμα 
τής πόρτας τής κάμαρας, ψηλά στή μεγάλη οικοδομή πού όρ- 
θώνεται στόν κεντρικό καί πολυσύχναστο δρόμο σάν έγγύηση 
γιά τήν άσφάλεια τού άτίμητου άγαθοϋ τής άρετής καί τής 
υπόληψης. Κι’ άμέσως τό πρώτο άδιάκριτο άγκάλισμα έπανα- 
λαμβάνεται μέ πάθος σέ μιά δεύτερη, σέ μιά τρίτη, σέ μιά 
συχνή κ’ έξοικειωμένη πιά συνάντηση μέσα στήν ίδια προστα
τευτική μοναξιά· ώς πού κάποιος σπασμός, μιά στιγμιαία μι 
κρή άγωνία, φέρνει, μέ τά χρυσά,φτερά τής εύτυχίας, τήν τιμή 
στή νόμιμη κοίτη γιά νά τή διαφυλάξει καί νά τή χαρεΐ ό αιώ
νιος φταίχτης, ό καλός καί άφελής σύζυγος..

Παρ’ δλη τήν έξωτερική της έπίφαση ή ζωή της δέ μπο
ρούσε νά θεωρηθεί οΰτε κάν σάν ήρεμη· γιατί κι’ αύτή προϋ
ποθέτει μιάν ισορροπία σέ κάποιες έσωτερικές καταστάσεις 
σάν τή βεβαιότητα καί σάν τήν πίστη, πού μορφώνονται σέ 
δυνάμεις, ικανές ν’ άντιδράσουν στήν ψυχική κούραση καί τόν 
άνθρώπινο πόνο. Τή συγκινοΰσε μιά άναλαμπή πού έκπέμπον- 
ταν άπό ένα άθέατο σημείο, μιά φωνή πού χάνονταν 
στόν πρώτο κύκλο τής σιωπής. Κ’ ένας τόσο άνεπαίσθη- 
τος έρεθισμός άρκοϋσε γιά ν’ άφήσει κάποιες φορές τήν ύπαρ
ξή της νά συγχωνευθεϊ μέ τόν παλμό τής φαντασίας της. Ή 
μόνη τότε παρουσία πού ένιωθε πιό πολύ γύρω της, ήταν αύτή 
ή άδυναμία της νά κατονομάσει τήν άγωνία της, ν’ άνακαλύ- 
ψει τό ουσιαστικό περιεχόμενο τής άνησυχίας της. Μελαγχο
λούσε, φαίνονταν λυπημένη, μά δέν άποκαρδιώνονταν. Περί- 
μενε. ’Ίσως δλη αύιή ή μυστική ταραχή νά πήγαζε άπό τήν 
ιδέα τής προσμονής κάτι τού καινούργιου, πού θά έσβυνε 
ένα παρελθόν καί θά έσπαζε τή σιωπή.

'Ένα πρωί ξυπνούσε, κ’ εΐχε άκόμα τήν αίσθηση πώς κρα
τούσε τό μυστικό μιάς άσύλληπτης προαίσθησης. "Ακούε τόν 
ήχο τής μικρής καμπάνας πού έφτανε άπό τή μακρυνή έκκλη- 

σία, καί τό βλέμμα της κάνοντας σιγά τό γύρω τής κάμαρας, 
έπεφτε στό λεπτό άντιφέγγισμα πού γράμμιζε τις γρίλλες. 
Μπροστά στό άνοιχτό παράθυρο αισθάνονταν ένα έλαφρό ρί
γος· θαρρούσε πώς περνούσε μέσα της ή άρμονία μιας μουσι
κής. 'Η πνοή τής άνοιξης μέ μιά μαγεία στήν πιό έκλεπτισμέ" 
νη ούσία της, έκψράζονταν σάν σκύρτημα χαράς άπό τόν κό
σμο τών πουλιών άνάμεσα στά δέντρα καί τήν πρωινή έντα
ση τής οσμής τών λουλουδιών στόν κήπο. 'Ένας καινούργιος 
ρυθμός έπαλλε άνάμεσα άπό τό βλέμμα της καί τόν καταγά
λανο ούρανό πρός τις χιονισμένες κορυφές τοΰ Όλύμπου, πού 
μαγνίτιζαν τό βλέμμα της καί δημιουργούσαν τή φευγαλέα έν- 
τύπωση, πώς άπό κείνο τό ύψος οί θεοί του έκτόξευαν δλο τό 
σπάνιο φέγγος σ’ αύτή τή λιόχαρη μέρα. Καθώς τό άπόγευμα 
κατέβαινε τόν κάθετο δρόμο πρός τή θάλασσα, μέ τις άνάλα- 
φρες άκόμα άνταύγειές της, λάτρευε τή θέα τού βουνού στις 
άποσπασματικές, άνάλογα μέ τό πλάτος τοΰ δρόμου, φάσεις 
του, καί τήν άποζητοΰσε υστέρα, άνάμεσα άπό τούς κήπους 
καί τά διαστήματα τών μεγάλων οικοδομών- πέρ’ άπό τό Πε- 
δίον τού "Αρεως χαίρονταν ολόκληρη τήν εικόνα του.

'Ένας κόσμος μικτός, κυκλοφορούσε στούς άμμοστρωμέ- 
νους διαδρόμους τού πάρκου. "Αφηνε τό νοϋ της νά συγχωνευ- 
θεΐ μέσα στή διαφάνεια πού είχαν κάποια βλέμματα, κείνη τήν 
ώρα τού μυστικού έρωτισμοΰ μέ τις έξομολογήσεις πίσω άπό 
ένα πεύκο καί τούς κρυφούς καημούς στήν άκρη άπό τό πα
γκάκι. ΚΤ άλλες φορές άλλαζε κατεύθυνση, γιά νά μή γίνει 
άντιληπτή άπό τις σκυμμένες πάνω σ’ ένα βιβλίο μαθήτριες, 
θά κατάστρεφε μέ τήν παρουσία της τήν εικόνα πού έδιναν οί 
λευκοί φιόγκοι τους—δμοιοι μέ καθισμένες πεταλούδες στις 
πλεξίδες τους. Βγαίνοντας άπό τό πάρκο, προτίμησε ν’ άπο- 
φύγει τό βοερό πλήθος πού μηρμύκιζε στήν παραλίά. Λίγοάρ- 
γότερα, μέ μιάν άπροσδόκητη εύκολία, συναντούσε τόν παλιό 
της φίλο στήν είσοδο τού βιβλιοπωλείου. ’Έδειχναν κ’ οί δυό 
μιάν αύθόρμητη έγκαρδιότητα, καί μιλούσαν γιά τήν άνοιξη, 
γιά τόν ούρανό, γιά τό θαύμα αυτής τής ώρας πού υστερ’ άπό 
τόσον καιρό όδηγοϋσε τά βήματά τους σ’ αύτή τή συνάντηση. 
ΚΤ δσο προχωρούσαν, τόσο έκείνη ένιωθε τός έαυτό της κατα- 
κτημένο άπό τήν εύχαρίστηση νά στέκεται πλάι του, νά δοκι
μάζει μαζί του αύτή τή χαρά τής άνθρώπινης ισότητας, ν’άν- 
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τικρύζουν τόν κόσμο και ν’ άναπνέουν τόν αέρα άπό τό ϊδιο 
ϋψος πού είχε τό ανάστημά τους. Δέν τής πέρασε κάν ή ιδέα 
ν’ άντιδράσει σ’ αύτή τήν άπροσδόκητη συνάντηση.

Στό «Κλάριτζ» κείνη τήν ώρα άπουσίαζαν οί μόνιμες συ- 
λουέττες πού κυκλοφορούν και ποζάρουν στούς διαδρόμους 
του. Καμμιά σχεδόν κίνηση. Ή πόρτα τής τραπεζαρίας έτυχε 
νά εΐναι κλειστή. ’Έτσι βρίσκονταν κ’ οί δυό μπροστά σέ μιά 
πραγματικότητα σκεπασμένη μέ τή μάσκα τοΰ όνείρου. Σχε
δόν δέν πίστευαν πώς βρέθηκαν μονάχοι σ’ αύτό τό διαμέρι
σμα. Τού.ς κύκλωνε μιά σιωπή· μιά αισθητή σιωπή πού εΐναι 
κιόλας σάν έπίκληση στήν περιπέτεια καί στήν έκπληξη. Μπρο
στά της φτερουγίζει ή λαχτάρα τής ψυχής νά ξανοιχτεί ώς 
πού νά τήν άγγίσει ή έννοια τής άγνωστης προσμονής. Μέσ’ 
άπό τά κρύσταλλα τής κλειστής πόρτας τής βεράντας, κοίτα
ζαν τόν ’Όλυμπο σ’ δλη τήν έκτασή του. Εκείνος ένιωθε τώ
ρα δλη τήν άγνότητα τής έξιδανικευμένης χαρας πού τοΰ έδι
νε ήάνάμνηση μιας περιπέτειάς τους—πάνε τώρα ένα-δυό χρό
νια—στις πλαγιές τοΰ Σέλλι, κι’ όμολογοΰσε πώς τό καλύτερο 
μέρος άπό τις άναμνήσεις μας βρίσκεται έξω άπό τόν έαυτό 
υας, σέ μιάν εικόνα σάν κι’ αύτή πού τούς θύμιζε τό παρελ
θόν, σέ μιάν άπόλυτη σιωπή πού σάν τώρα, τούς τριγύριζε 
καθώς συνομιλούσαν καθισμένοι στήν άπάνεμη πλευρά τοΰ 
βράχου.

Άπορροφημένη άκόμα άπό τό γεγονός τής άπομόνωσης 
καί τής σιωπής, είχε παρασυρθεΐ σέ μιά μικρή άφαίρεση καί 
σχεδόν δέ φρόντιζε νά κάνει καί δικές της τις προσλαμβάνου- 
σες παραστάσεις στίς οποίες άναφέρονταν τά λόγια του. ’Ανά
μεσα στόν κόσμο τής άπόλυτης έμπιστοσύνης πού ύπήρχε στό 
βάθος τής συζυγικής ζωής της, στούς τελευταίους αύτούς 
μήνες, έπιθυμοΰσε άπό καιρό νά έβλεπε τό σπινθήρα τής ζή
λειας, πού θά έκανε τόν άντρα της νά ύποθέτει γι’ αύτή δ,τι 
κ’ ή ’ίδια άρχιζε νά ύποπτεύεται γιά κείνον. Καί ή στιγμή αύτή 
στέκονταν σάν ένα άπίστευτο καταφύγιο.

—Δέν ξεχνώ βέβαια πώς δλ’ αύτά πού σας λέω εΐναι συγ
κινήσεις μονάχα δικές μου—συμπέρανε κείνος.

— Δέν έχετε δίκαιο.

— Αύτή εΐναι δλη ή άπολογία σας; Δέ διστάζω νά τή χα
ρακτηρίσω άποκαρδιωτική !

Κατέβασε τά μάτια της ζητώντας ίσως νά βρει μιά πρό
χειρη δικαιολογία. Μά δέν τής έδωσε τόν καιρό νά σκεφτεΐ 
περισσότερο. Δίνοντας μιά συνέχεια στό ϊδιο αύτό έσωτερικό 
χαμόγελο, πού ώστόσο δέν κατόρθωνε νά συγκαλύψει τή βα
θύτερη θλίψη του, τής έλεγε:

— Κοντά σας θαρρώ πώς ξαναδιαβάζω τίς σελίδες ένός μυ
θιστορήματος, πού κρύβουν μιάν άλήθεια. Τήν άλήθεια πώς ή 
παρουσία σας θά μοΰ θυμίζει πάντα ένα περασμένο χρονικό 
διάστημα πού κλείνει τόν πόνο καί τό θάνατο.

— Καί τό θάνατο λέτε; ρώτησε ξαφνιασμένη.
— ’Όχι μέ τήν έννοια πού θέλετε νά τοΰ άποδώσετε σεις 

αύτή τή στιγμή, μά μέ τή βεβαιότητα πώς τά πράγματα ξε- 
πέρασαν τό στάδιο τής πρόσκαιρης νάρκης, πώς εΐναι πιά άδύ- 
νατο νά ξαναποκτήσουν τήν ένότητα- μέ δ,τι ύπήρχε ζωντανό 
σ’ ένα παρελθόν. Εΐναι βλέπετε μοιραίο, οί άνθρωποι νά φτά
νουμε σέ μιά στιγμή πού νά λέμε γιά τήν τελευταία μας άγά- 
πη, δ,τι λέμε καί γιά τή ζωή μας: «Τόσο ήταν». ’Άν δέ μετα
χειριστώ τή λέξη «θάνατος» δέν ξέρω πώς άλλιώς νά όνομάσω 
αύτή τήν άκατανίκητη δύναμη πού εισχωρεί μέσα μας, σβύνει 
σιγά τό φώς καί σκοτώνει έκεΐνο πού..

Στήν παράπλευρη αίθουσα άκούστηκαν βήματα. Τό γκαρ
σόνι μέ τήν άσπρη ζακέττα, άπογύμνωνε προσεχτικά τό δίσκο 
μέ τά σερβίτσια καί τούς άφηνε πάλι μόνους.

— Κάτι θέλατε νά πήτε—διέκοψε, διατηρώντας τό ϊδιο χα
μόγελο στό πρόσωπό της.

Δέν τής έδωσε άπάντηση. Συλλογίζονταν ίσως πώς κ’ ή 
εικόνα τής έσωτερικής ζωής πού χλωμιάζει μέσα στό χρόνο 
κι’ άποκτάει τή στερεότυπη μορφή παλιάς φωτογραφίας, έχει 
σέ όμοιότητα, κάποιες άναλογίες μέ τίς φυσιογνωμίες τής δη
μοκρατίας τών νεκρών πού τίς θυμούμαστε, δίχως ή άνάμνη- 
σή μας νά μπερδεύεται μέ τίς κραυγές, μέ τίς ώχρότητες καί 
τήν άποστεωμένη δψη τους. ’Έστρεψε άπότομα κι’ άντίκρυσε 
μέ μιά διαπεραστική ματιά τό βλέμμα της, ζητώντας νά συλ- 
λάβει τό βαθύτερο νόημα πού έκρυβε ή έρώτησή της.

—Σας ένδιαφέρει ό θάνατος; —τής είπε.
— Μ’ ένδιαφέρει κυρίως ή σκηνοθεσία του. Αίγα πτί-φούρ, 
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ένα ζεστό ρόφημα, ή ήρεμία πού πλανιέται στήν ατμόσφαιρα. 
Σέ κάποια μικρογραφία, ξέρετε, δλ’ αύτά μού θυμίζουν άπό 
πολύ μακρυά τ'ις προαιώνιες ιεροτελεστίες καί τήν άόριστη νο
σταλγία τών σπονδών πού γαλήνευαν τίς ψυχές τών νεκρών! 
Δέν κατόρθωσε νά συγκροτήσει τό γέλιο της.— Τί θλιβερές 
σκέψεις μέ αναγκάζετε νά κάνω σήμερα μέ τούς άόριστους 
θανάτους σας...

—Πιστεύω, — τής απάντησε στόν ίδιο ειρωνικό τόνο — σ’ αύτό 
πού είπαν, πώς στόν έπίγειο κόσμο ό άνθρωπος εΐναι μιά τρα
γωδία πού τελειώνει μέσα στά δάκρυα, στόν πόνο, καί στό θά
νατο..

— ’Ακόμα!. Πρός θεοΰ άφήστε αύτό τό ύφος τοΰ αύτοεξαφα- 
νισμοΰ. Μή θέλετε νά ξεπέσετε στά μάτια μου. Σας βεβαιώ 
πώς δέν τό κατορθώνετε.

Προσπάθησε πάλι νά χαμογελάσει γιά ν’ άποκρούσει τή 
διάγνωση μιάς άλήθειας πού τοΰ άποκαλύπτονταν ξαφνικά. 
Τήν ίδια στιγμή έγυρνε γιά νά τής σερβίρει.

— Κάθε φορά πού σάς συναντώ, σάς βρίσκω διαφορετική κ’ 
έξαντλημένη. Ή ζωή πού κάνετε τώρα, σάς έχει καταβάλλει. 
Πρέπει ν’ άπομακρυνθήτε λιγάκι άπό τά πρόσωπα στά όποια 
δώσατε δλα τά αίσθήματά σας. ’Έχετε άνάγκη νά ξαναρχίσε
τε μιά καινούργια ζωή. Κι’ δμως τό ξέρω. Δέ μπορείτε νά ύ- 
ποφέρετε τήν παρουσία μου.

— Γιατί μεταχειρίζεστε αύτά τά σκληρά λόγια;
—Σέ τί θά ώφελοΰσε μιά πρόσθετη άπόδειξη; Γεγονός εΐναι 

πώς αύτό πού λέω έχει μεταβληθεΐ μέσα μου σέ μιά πεποί
θηση.

— Τότε μου φαίνεται περιττό νά μείνω έδώ.
Τοιμάσθηκε νά σηκωθεί καί νά φύγει παίρνοντας μαζί της 

έναν κόσμο άπό τύψεις καί συναισθήματα άνεκδήλωτα κι’ ά- 
νεξέλεγκτα. Είχε μιά τέτοια ψυχική εύπάθεια, πού μιά λέξη 
άν έκστόμιζε κείνη τή στιγμή, θ’ άφηνε δλους τούς φόβους της 
κι’ δλες τίς έπιφυλάξεις πού διατηρούσε μέσα της, νά έξωτε- 
ρικευθοΰν μέ τήν όμολογία πώς ή κούραση σκότωνε τά δνει- 
ρά της, πώς οί έλπίδες της είχαν διαψευσθεΐ, καί πώς δλη 
αύτή ή περίοδος τής συζυγικής ζωής της μέ τούς άποχωρι- 
σμούς καί τά ταξίδια του, μέ τίς άμφιβολίες καί τούς φόβους 
της γύρω άπό τήν έμπιστοσύνη, θά μπορούσε νά σταθεί σάν 

άφορμή γιά νά ξυπνήσεΓάπό τή νάρκη δ,τι μέσα της ύπήρχέ 
ζωντανό.

—Δέ θά φύγετε ! —έπέμεινε. Σάς τό ζητώ γιά τελευταία χά
ρη. Λησμονεΐστε δ,τι σάς εΐπα. ^Ηταν μιά άσυλλόγιστη, μιά 
ύπερβολική άξίωση άπό μέρους μου.

Κάθησε πιό κοντά της. Τό βλέμμα του εΐχε μιά παράξενη 
οξύτητα πού τήν αισθάνονταν κ’ ή ’ίδια σέ κάθε γυμνό μέρος 
τοΰ κορμιοΰ της. "Υστερα τά χείλη του έψαυσαν άνάλαφρα τό 
χέρι της, καί μέ τήν ίδια άπαλωσύνη άκολούθησαν τή λευκή 
προσφορά τοΰ μπράτσου της. θαρρούσε πώς άκουε τήν ώρα 
τής μοίρας νά ήχεΐ μέσα της, σά νά τήν καλοΰσε μέ μιάν ά- 
νυπομονησία άσυγκράτητη ν’ άπλώσει τό χέρι της γιά νά φτά
σει, σέ διάστημα πολύ λιγώτερο τής μιάς στιγμής, ώς τήν έπι- 
φάνεια, καί ν’ άντικρύσει τό θεϊκό φώς. Μά άποτραβήχτηκε 
δίχως νά δείχνει τήν ψυχρότητά της.

— Δέν εΐναι δυνατό πιά τίποτε νά διορθωθεί. Πρέπει νά τό 
παραδεχτήτε.

— ’Έστω· δέ θά κάνουμε πιά λόγο γιά τίποτε. ’Αργότερα, 
ίσως νά έχουμε νά πούμε περισσότερα, καί μάλιστα σ’ έναν 
τόνο πιό εύθυμο.

Δέν έφερε άλλη άντίσταση. ’Έκλινε μονάχα τό κεφάλι 
της μέ τήν έννοια πώς αισθάνονταν κ’ ή ’ίδια τήν άνάγκη νά 
βγει άπό τό άκαθόριστο χάος, νά δώσει μιάν ένότητα στις 
ιδιαίτερες σκέψεις της, καί νά ξαναβρεΐ στή λιγόστιγμη σιωπή, 
τό πνεύμα τής άρμονίας, τής αύτοσυγκέντρωσης καί τής δρο
σιάς πού ποθούσαν. Μοιράζονταν κ’ οί δυό τό λιγόστιγμο διά
στημα, πού παρεμβάλλονταν σά μιά σιωπηλή παρουσία μετα
ξύ τους, γιά νά σκιάσει τίς ποικίλες λεπτομέρειες τής προηγού
μενης συνομιλίας τους. Κοιτάχτηκαν στά μάτια μέ τή διάθεση 
νά πουν κάτι· μά πάλι σιώπησαν. Τούς συγκρατοΰσε άκόμα 
μιά πνευματικότητα άνεξάρτητη άπό τή λογική συνάφεια τής 
συνομιλίας τους· μιά πνευματικότητα μέ μόνο δεσμό τήν κα
τανόηση πού δέν έχει άνάγκη άπό λέξεις γιά νά έκφρασθεϊ.

— ’Αλήθεια· πέστε μου τί σκέπτεστε; —τή ρώτησε.
’Ένιωθε τόν έαυτό της κατακτημένο άπό τή δειλή αύτή 

εύγένεια πού τήν πολιορκούσε καί πίεζε τή σιωπή της. ’Άν 
άποφάσιζε κείνη τή στιγμή νά ομιλήσει θά έλεγε: «’Άς πούμε 
τήν άλήθεια. Ποτέ δέν είχα γιά σάς άλλο αίσθημα άπό τήν 
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άπλή έκτίμηση. Πέστε μου καί σείς πώς βιάζεστε νά δοκιμά
σετε τΙς τολμηρές γοητείες κάθε στιγμής πού σας προσφέρει 
ή άνέλπιστη αύτή άπομόνωση, γιατί φοβάστε μήπως αύριο δέ 
θά τήν ξαναβρήτε» Χαμογέλασε, καί μιά σαγήνη άπλώθηκε 
στό πρόσωπό της.

— Ξέρετε πολύ καλά πώς δέ σάς έδωσα ποτέ αύτή τήν εύχα- 
ρίστηση πού μοΰ ζητάτε.

— Αύτό είναι άλήθεια-—κ’ υστερ’ άπό μιά μικρή παύση.— 
Τί έξαίσια μάτια. ’Έχουν μιά λάμψη τέτοια πού σάς κάνουν 
μιάν ύπαρξη άδιαπέραστη.

— ’Αφάνταστο! Ξέρετε τί σκέπτομαι; Πώς καί σείς δέ μοΰ 
είπατε ποτέ κείνο πού σάς άπασχολοΰσε. Κι’ δμως διάβαζα 
τά πάντα μέσα στό νοΰ σας.

Ποτέ ό νους του δέ βρίσκονταν ύποχρεωμένος νά κινηθεί 
μέ τόση δυσκολία, δσο αύτές τις ώρες, σ’ ένα αύστηρά περιο
ρισμένο πεδίο σκέψεων. Εΐχε τήν αίσθηση πώς δεσμεύονταν μέ 
δ,τι θεληματικά ή άθελά του εΐχε πει πριν άπό λίγο, καί ταυ
τόχρονα ζητούσε νά σπάσει τά δρια τοΰ χρόνου γιά νά μπορέ
σει, μέ κάθε άνεση, νά κινηθεί ένας κόσμος άπό στοχασμούς 
πού έκανε μόνος του. Εΰρισκε άστεΐο νά θέλουμε νά σχηματο
ποιήσουμε τή ζωή, καί πιό άστεΐο άκόμα νά προσπαθούμε νά 
δώσουμε μιά στερεότυπη μορφή μέ αύστηρά λογικά συμπερά
σματα στόν αισθηματικό μας κόσμο.

— ’Ακούστε με —τής έλεγε—δ,τι σάς έλεγα πριν ήταν ψέμα
τα- λόγια μονάχα —Ούτε ή χαρά πέθανε μέσα μου, μά ούτε καί 
μπορούμε νά έμποδίσουμε τή ζωή νά συνεχίσει τό δρόμο πού 
διέκοψε. ’Ελάτε νά φύγουμε μακρυά άπό τόν τόπο μας.

— Μήν είστε παράλογος! Ξέρετε πολύ καλά πώς...
Σηκώθηκε άπό τή θέση του- μέσα στό λιγοστό φώς τής- κρα

τούσε τό πρόσωπο άνάμεσα στά δυό του χέρια καί μ’ ένα πάθος 
τής ψιθύριζε μιά λέξη- τή μόνη— άλίμονο—λέξη πού δλοι μας 
μεταχειριζόμαστε σέ άνάλογες στιγμές. Εκείνη χωρίς ν’ άπαν- 
τήσει τόν κοίταζε στά μάτια άνυπεράσπιστη. Τήν κυρίευε ή ι
δέα πώς ύποχωροΰσε μπροστά σέ μιά δύναμη άνώτερη άπό τή 
θέλησή της, ικανή νά τής δώσει τήν ποθητή συγχώρηση γιά δ,τι 
θά άμνεισκε σάν πράξη όριστική στή ζωή της. ’Έσκυψε καί τή 
φίλησε στό στόμα, θαρρούσαν κ’ οί δυό «πώς ή νύχτα δέ θά έ
φτανε ποτέ στό τέρμα της. Κι’ άν ξανάρχιζε μιά καινούργια μέ

ρα, ή ζωή θά εΐχε μιάν οψη διαφορετική».

Εΐχε σκοτεινιάσει δταν χωρίσθηκαν. 'Η άστροφεγγιά του 
έδινε τή διάθεση νά περπατήσει στούς δρόμους. 'Ένα άνάλα- 
φρο άεράκι έκανε τά σύρματα καί τά κλαδιά τών δέντρων νά 
σαλεύουν πάνω στό έδαφος. Καί καθώς πατοΰσε τό τρεμάμενο 
σύμπλεγμα τής σκιάς τους, εΐχε τήν αίσθηση πώς ζαλίζονταν 
καί ταλαντεύονταν κι’ ό ίδιος πάνω στό στερεό έδαφος.

"Ως τή στιγμή πού πέρασε στήν κάμαρά της δέν εΐχε συ
ναντήσει κανένα γνωστό της πρόσωπο, ούτε κ’ έτυχε ν’ άντι- 
κρύσει τό βλέμμα κάποιου άπό τό άμεσο περιβάλλον της. Κ’έ
νιωθε μιάν ένοχη χαρά γι’ αύτό. Μά καθώς μ’ ένα άνακουψι- 
στικό άνάλαφρο άναστεναγμό, άνάμιχτο μέ μιά νωχέλεια, στά
θηκε στή μέση τής κάμαράς της κ’ έβγαλε τό καπέλλο της, είδε 
μέ μιά φευγαλέα ματιά τό πρόσωπό της στόν καθρέφτη. Μιά 
κίνηση άπότομη πού έκανε, οφείλονταν στό ένστιχτό της ν’ ά- 
ποψύγει αύτή τή συνάντηση μέ τόν έαυτό της. Μά δσο άργοΰ- 
σε νά λάβει μιάν άπόφαση, μιά στάση, νά κατευθύνει μιάν ένέρ- 
γειά της, τόσο δέν κατώρθωνε νά σπάσει τό δεσμό μ’ αύτή τήν 
παρουσία. ’Ένιωθε τόν έαυτό της αιχμαλωτισμένο άπό μιά δύ
ναμη τυφλή πού ζητοΰσε σάν ένας άλλος άνώτερος κριτής, 
μιάν άπολογία, μιάν έξομολόγηση, γιά δ,τι έκανε. "Ολη 
ή άκαταστάλαχτη κί’ άδιαμόρφωτη άνησυχία πού τή διαπερ
νούσε σάν ένα άνύποπτο ρίγος ώς έκείνη τή στιγμή, μεταβάλ
λονταν σιγά-σιγά σ’ ένα συναίσθημα ξεκάθαρο καθώς έστρεφε 
νικημένη καί κοίταζε υστέρα τό πρόσωπό της. ’Ένιωθε νά τήν 
άγγίζει ή αιχμή τής φλόγας πού άπλωνε μιά κοκκινάδα στό 
πρόσωπό της. θ’ άφηνε λοιπόν τόν έαυτό της νά νικηθεί άπό 
αύτή τήν έσωτερική σιωπή, έτσι γιά νά μεταμορφώσει σ’ ένα τέ
ρας τό άνέκψραστο περιεχόμενο τής ιδιαίτερης ζωής της, ή θά 
έπιχειροΰσε ν’ άποσπάσει τόν άντρα της άπό αύτή τή βεβαιό
τητα πού κατοχύρωνε τόν έαυτό του; Καί μιά έκνευρίζονταν μέ 
τήν ιδέα πώς εΐχαν χαλαρώσει τούς δεσμούς τους στό διάστη
μα αύτό τοΰ χωρισμού τους, πώς τούς εΐχαν άπλοποιήσει στό 
αίσθημα τής ύπόληψης πού τρέφουμε στά πρόσωπα μέ τά
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δποΐα ελάχιστα βλεπόμαστε- καί μιά πάλι άντλοΰσε έλπίδες 
άπ’ αύτό τό ’ίδιο τό γεγονός τοΰ χωρισμού τους, πού σύντομα 
— συλλογίζονταν—θά στέκονταν πλούσιο σέ άπρόβλεπτες δυνα
τότητες νά χαρίσει τήν πρόσκαιρα ταραγμένη άρμονία στή ζωή 
τους. Μά πριν*  άπό δλα, τή βασάνιζε ή έρώτηση πού έθετε στόν 
έαυτό της, ϋστερ’ άπό τή σημερινή της πράξη: νά φανέρωνε 
όλόκληρο τό παρελθόν της γιά ν’ άπαλλαγεΐ οριστικά άπό ένα 
βάρος, γιά ν’ άπαλλάξει ’ίσως καί τόν άντρα της άπό τή σκιά μιας 
δποιας άμφιβολίας. Πίστευε πώς έτσι θά εΐχε δλο τό δικαίωμα 
νά δώσει, μαζί μ’ ένα πλατύτερο περιεχόμενο, κι’ δλη τήν έν
ταση στήν έξομολόγησή της, πώς άληθινά δέν άγαποΰσε παρά 
τόν άντρα της.

ΓΙΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ

JEAN GRENIER

ΕΠΟΧΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΩΝ

Χτυπητό χαρακτηριστικό τών δέκα τελευταίων έτών εΐναι 
ή άπότομη μετάπτωση άπό τήν άπόλυτη άμφιβολία σέ μιάν 
έλπίδα έξίσου χωρίς δρια.

’Άς θυμηθούμε τή μεταπολεμική περίοδο : τά πνεύματα 
ήταν παραστρατημένα (όλότελα άντίθετα άπό τις έπιχειρήσεις 
πού εύημεροΰσαν). ’Αναζήτηση τοΰ σκανδάλου, τής μπλόφας, 
άρνηση κάθε άξίας στήν κοινωνία άκόμα καί στή ζωή, αύτο- 
κτονίες, κλπ., νά ό άπολογισμός αύτής τής γενεάς. Έκεϊνο 
πού τήν χαρακτηρίζει, πολύ περισσότερο άπό τή ρωμαντική 
γενεά, εΐναι ή όλοκληρωτική άρνηση τών άξιών πού ό ρομαν
τισμός διαφύλαγε ξεχωριστά. 'Υπήρξε πραγματικά μιά γενεά 
έναντι ον. Ή κρίση δμως αύτή ήταν πραγματικά πολύ όξεϊα 
γιά νά μπορέση νά διαρκέση. Βάσταξε ώστόσο έφτά χρόνια 
(1917-1924). Τό 1924 ή κρίση περνά- κι’ άρχίζει νά γίνεται άν- 
τιληπτή ή σοβαρότητα καί ή έκτασή της (Riviere καί Arland 
στή Nouvelle Revue Franpaise, πολλοί νέοι στήν «εξέταση τής 
συνειδήσεως» τών Cahiers du mois). Τώρα πιά δέν επικρατεί 
άπελπισία παρά μόνο άνησυχία. Καί ή «Litterature», έκφραση 
τοΰ ντανταϊσμού, παραχωρεί τή θέση της στήν «Revolution 
surrealiste», πού άκολουθεϊ τό πρώτο μανιφέστο τοΰ Breton, 
πρόγραμμα αύτή τή φορά θετικό —μέ τάσεις μεταψυχικές. Ταυ
τόχρονα βγαίνει τό «Philosophies», πού κΓ αύτό έχει πρόγραμ
μα θετικό — μέ τάσεις μεταφυσικές. Πρόκειται καί στις δυό πε
ριπτώσεις γιά τό ξεπέρασμα τής πραγματικότητας, γιά τό χτί
σιμο ένός πνευματικού κόσμου, γιά δραπέτευση. Αύτό εΐναι 
ήδη μιά πηγή πίστεως κ’ έλπίδας. Τά περιστρεφόμενα τραπε
ζάκια καί οί Δερβίσηδες εΐναι τής μόδας. Πνευματισμός καί 
φακιρισμός. Αύτό βάσταξε σχετικά λίγο, γιατί κάθε νέα γή
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Τής επαγγελίας άποκαλύπτονταν χιμαιρική. Τό «grand jeu» άνή- 
κει σ’ αύτή τή μεταβατική περίοδο.

θέλουν υστέρα νά βρουν πλησιέστερα στηρίγματα. Οί 
σουρρεαλιστές καί οί άλλοι στρέφονται πρός τόν κομμουνι
σμό, ύποστηρίζοντας ταυτόχρονα πώς διατηρούν τήν έλεύθε
ρη έξέτασή τους: εΐναι ή περίοδος τοΰ «Esprit» καί τοΰ «σουρ- 
ρεαλισμοΰ στήν ύπηρεσία τής έπαναστάσεως». Τό 1932 δεύτε
ρο μανιφέστο τοΰ Breton καί έμφάνιση τής «Commune». Ό σουρ- 
ρεαλισμός διαλύεται πρός όφελος τοΰ κομμουνισμού. Μάταια 
ό Breton προσπαθεί νά συγκρατήση τόν Aragon καί διακηρύττει 
στήν «Πολιτική θέση τοΰ σουρρεαλισμοϋ» τά δικαιώματα τής 
διανοήσεως καί τάσσεται μέ τό μέρος τής ιδεολογικής έπανα
στάσεως καί ένάντια στούς έπαναστάτες τής πράξεως. Αύτό 
δμως εΐναι όλότελα άνώφελο: ή έποχή τών αιρέσεων πέρασε, 
δπως εΐχε περάσει καί ή έποχή τών άρνήσεων. Τώρα βρισκό
μαστε στήν έποχή τών ’Ορθοδοξιών. Τή στιγμή πού ό Romain 
Rolland καί ό Andre Gide, οί ιερείς αύτοί τής θρησκείας τοΰ 
πνεύματος, είχαν προσκολληθή στά Σοβιέτ, άντιπροσωπευόμε- 
να άπό τόν Στάλιν, θά ήταν μεγάλο σφάλμα νά έχει κανείς 
έπιφυλάξεις. Τό ναναι κανείς σήμερα έπαναστάτης κατά τοΰ 
Στάλιν, εΐναι τό ίδιο σά ναταν μοναρχικός κατά τοΰ Maurras 
καί καθολικός κατά τοΰ Πίου τοΰ XI. Αύτές εΐναι διαθέσεις πο
λύ εύγενικές μά πού έπιτρέπονται μονάχα στή νεολαία Ή 
ώριμη ήλικία (καί έννοώ μ’ αύτό, μιά γενεά πού έχει ώριμη ή
λικία) λαχταρά καί διψά πραγματοποιήσεις. Εκείνο πού έπεί- 
γει δέν εΐναι πιά ν’άποκτήσουνε μιά πίστη μά νά προσκολ- 
ληθοΰνε σ’ ένα κόμμα. 1

Αύτό δέν κατορθώνεται χωρίς ένδοκομματικές ρήξεις. Κά
ποιος έκανε τήν παρατήρηση κάποτε πώς ή άνωτερότης ένός 
Τρότσκυ άπέναντι ένός Στάλιν ήταν παταγώδης· πώς στήν 
Γαλλία ό Bergery, ό Deat, ό Doriot θεωρήθηκαν ύποπτοι άπό 
τά ϊδια τους τά κόμματα καί άντικατασταθήκαν μέ άνθρώπους,

>) Μπορεί νά ύπάρχη άκόμα κ’ ή πάρα πολύ εύγενικιά φροντίδα 
πού έχει ό Andre Gide λ. χ. ν’ άλλάξη τόν κόσμο γιά νά τόν άνακου- 
φίση, ελεύθερος νά χρησιμοποιή όγκώδεις διαβεβαιώσεις κι’ αύτό γιατί 
φ κόσμος βιάζεται. Σύμφωνα μέ τό γράμμα του στόν Jean Schlumber
ger. (Andre Gide et notre temps, σελ. 89).

γϊά τούς οποίους τό λιγώτερο πού μπορεί νά πή κανείς χωρίς νά 
σοκάρη κανέναν, εΐναι δτι δέν έχουν καινούργιες ιδέες. Νά μιά 
παρατήρηση πού σέ κάνει νά έπαναστατής δταν εΐσαι πολύ 
νέος γιατί δέν ξέρεις δτι τό κόμμα εΐναι ένας μηχανισμός πού 
έχςι άνάγκη άπό μηχανολόγους.

Πάντως ένα πράγμα εΐναι βέβαιο: ένα μέρος τοΰ διανοη
τικού κόσμου τής άριστεράς προσκολλήθηκε στόν κομμουνισμό· 
καί μ’ αύτή τήν προσκόλληση υιοθέτησε τό μαρξισμό. Άπό 
τήν άποψη αύτή τίποτε πιό χαρακτηριστικό άπό τή συλλογή 
«Προβλήματα» τών «Διεθνών κοινωνικών έκδόσεων» πού 
προσπαθεί νά παρουσιάση συμφωνία άνάμεσα στά σημερινά 
συμπεράσματα τής έπιστήμης καί στό μαρξισμό. Γιατί ό μαρ
ξισμός δέν εΐναι πιά μόνο οικονομική θεωρία, εΐναι φιλοσοφία, 
εΐναι άκόμα καί θεολογία. Καί στήν περιοχή του τίθεται σή
μερα τό ’ίδιο πρόβλημα πού εΐχε τεθή τόν δωδέκατο αιώνα 
γιά τή Βίβλο. Έπρόκειτο τότε νά κατορθώσουν νά συμφωνή
σουν τή Βίβλο μέ τόν ’Αριστοτέλη (πού άντιπροσώπευε τήν 
’Επιστήμη). Τώρα πρέπει μέ κάθε μέσο νά συμψωνήση ό Μάρξ 
μέ τίς τελευταίες άντιλήψεις τοΰ τρανσψορμισμοΰ, τοΰ άτομικι- 
σμοΰ, τής ψυχολογίας, μέ τίς τελευταίες στατιστικές καί τήν 
πιό προχωρημένη άστρονομία. Πρόβλημα δύσκολο μά στό κά
τω κάτω δχι πιό άλυτο άπό τό προηγούμενο. Φτάνει νάχη 
καλή θέληση ό άναγνώστης καί θέληση ό συγγραφέας.

Ούτε καν μοΰ ήρθε ή ’ιδέα ν’ άρνηθώ κάθε άξια στή σκέ
ψη τοΰ Κάρλ Μάρξ. θά μοΰ έπιτραπή δμως νά πώ, άφοΰ ή 
γνώμη μου δέ λογαριάζεται, μιά καί δέν είμαι γραμμένος 
σέ κανένα κόμμα καί δέν πρόκειται νά χαρισθώ σέ κανένα, 
θά μοΰ έπιτραπή νά πώ πώς ή σκέψη τοΰ Κάρλ Μάρξ δέν 
άγκαλιάζει δλο τό παρελθόν κΓ δλο τό μέλλον τής άνθρωπό- 
τητος, δλες τίς θρησκείες, δλες τίς τέχνες, δλες τίς έπιστήμες, 
δλες τίς μεταφυσικές... Καί δτι ό ’ίδιος ό Μάρξ ήταν λιγώτερο 
φιλόδοξος άπό τούς μαθητάς του. Κι’ άκόμα, άν καί δέν έχω 
κανένα δικαίωμα νά μιλώ γιά λογαριασμό τους, τολμώ νά ύ- 
περασπιστώ τόν έργάτη, πού δέν μπόρεσε νά μορψωθή, ή πού 
μπόρεσε ν’ άποχτήση κάποια ήμιμάθεια, τό χωρικό, τόν φτω
χό καί νά σας πώ: άν θέλετε νά τόν έλευθερώσετε, έλευθερώ- 
στε τον ολοκληρωτικά. Μήν τόν ξαλαφρώσετε άπό τίς ύλικές 
έκεϊνες στενοχώριες πού τόν καταπιέζουν γιά νά έπιβάλλετε 
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Μνα άλλο φορτίο στή διάνοιά του. Μήν καταπολεμάτε τή σκο
τεινή άμάθεια μέσα στήν όποια ή Μπουρζουαζία κρατούσε τό 
λαό, γιά νά τήν άντικαταστήσετε μέ τήν προλεταρική άμάθεια. 
Λυπηθήτε τούς καϋμένους αύτούς άνθρώπους, ποΰ παρουσιά
ζεστε οϊ ύποστηρικτές των. Μήν τούς βάζετε νά πληρώσουν 
τίς υπηρεσίες σας μέ περιορισμό στούς διανοητικούς των όρί- 
ζοντες, μήν τούς κάνετε διανοουμένους ευνούχους. Μ’ αύτό 
δέν θά γίνουν πιό εύτυχισμένοι- κ’ έκεϊνοι πού θά τό κατα
λάβουν θά σάς μισήσουν. Μήν άντικαθιστάτε μιά μόρφωση ελατ
τωματική μέ μιάν άλλη άκρωτηριασμένη. Ό σοσιαλισμός άντί 
ναναι περιορισμός έπρεπε νδναι εϋρυνση τοΰ πνεύματος. Δέν 
λέγω πώς ό Jaures κατόρθωσε νά συμφιλιώση τόν Πλούταρχο, 
τόν Michelet καί τόν Κάρλ Μάρξ, καθώς τό έλπιζε- τόν έπιδο- 
κιμάζω δμως πού προσπάθησε νά «μήν άφαιρέση τίποτε άπό 
τήν άνθρώπινη ζωή». Δέν ξέρω άν ό Ρομαίν Ρολλάν έκανε 
μιάν αιρετική πράξη έκθειάζοντας τό ρόλο τών μεγάλων άν- 
δρών, Μπετόβεν, Μιχαήλ Αγγέλου, Τολστόϊ, Γκάντι, μά τόν 
εύγνωμονώ πού έγραψε: «"Ενας ύλισμός χωρίς καμμιάν άνώτε
ρη πνοή βαραίνει τή σκέψη... Ό κόσμος πνίγεται... "Ας άφή- 
σουμε νά μπή ό καθαρός άέρας... "Ας άναπνεύσουμε τήν πνοή 
τών ήρώων». Δέ ξέρω άν ό Peguy, ό Hamp, ό Henri Frank κι*  
άλλοι σφάλανε, μά δσο γιά μένα έξακολουθώ νά μήν τό πι
στεύω.

*) «Βιολογία καί Μαρξισμός» σελ. 7. Έγώ ύπογραμμίζω. Τό έργο 
εΐναι επιστημονικά άψεγό^χστο άλλωστε, καί τό παίρνουμε άπλώς ώς 
παράδειγμα, άνάμεσα σέ πολλά άλλα.

2) ’Ίδιο βιβλίο, σελ. 8. Έγώ ύπογραμμίζω.

'Ωστόσο σήμερα δλοι έργάζονται σέ μιάν έπιχείρηση δια
νοητικής καταπτώσεως μέ τό πρόσχημα νά διαδόσουν μιά και
νούργια κουλτούρα πού εΐναι γι’ αύτούς ή άληθινή. «Στό 
φώς τοΰ Μ α ρ ξ ι σ μ ο 0» νομίζουν πώς έξηγοΰν δλα τά γεγο
νότα κι’ δλες τις άνακαλύψεις. Διαβάζουμε σ’ ένα άλλο έργο 
«Βιολογία καί Μαρξισμός», άκριβώς σχετικά μέ τή 
Μαρξιστική θεωρία: «Τήν κατηγορούν ώς τυραννία τοΰ πνεύ
ματος- παραπονοΰνται δτι βλάπτει τήν άντικειμενικότητα τής 
γνώσεως». Αύτή άκριβώς εΐναι ή κατηγορία μας. Καί ό συγ
γραφέας δίνει δυό άπαντήσεις. 'Η πρώτη: «Δέν έχει έδώ θέση 
τό νά έξετάσουμε άν ή έπιστήμη εΐναι κάν άντικειμενική ή άν, 
τό έναντίο, σέ μιάν ώρισμένη έποχή..., οί άντιλήψεις της 
δέν έξαρτώνται σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν τεχ
νική συγκρότηση καί τή σύσταση τής κοινωνίας 
κι’ άν έπομένως ή διαβεβαίωση τής άνεξαρτησίας τοΰ πνεύμα

τος δέν εΐναι πλάνη, ύπόκρίτρια ή δχι, πού σκεπάζει μιά κα
τάσταση πραγμάτων άναπόφευχτη...1 Καταλαβαίνει ό καθέ
νας πώς τό δεύτερο μέρος τής προτάσεως εΐνε τό γερό κι’ δτι 
ποτέ ώς τώρα ή έπιστήμη δέν μπόρεσε ν’ άπάλλαγή άπό τήν 
τεχνική καί τή μορφή τής κοινωνίας. Αύτή εΐναι ή θέση πού 
ύποστηρίζεται λ. χ. «Στό φώς τοΰ Μαρξισμοΰ», άναφορικά μέ 
τήν άστρονομία, άπό τόν κ. Henri Mineur. 'Η γέννηση αύτής 
τής έπιστήμης στήν Αίγυπτο έξηγεΐται κατ’ αύτόν όλότελα 
άπό τήν άνάγκη νά ξαναβρίσκουν, υστέρα άπό τίς πλημμύρες, 
τις άκριβεΐς διαστάσεις τών άγρών, στή Χαλδαία άπό τήν έπι- 
θυμία νά γνωρίσουν τό μέλλον- στήν Ελλάδα ώστόσο εΐναι 
ύποχρεωμένος νά παραδεχτή δτι ή έπιστήμη εΐχε θεωρητική 
καταγωγή, γιατί εΐναι δύσκολο νά κάνη διαφορετικά, μά κ’ 
έδώ θέτει έπιφυλάξεις. Πώς έξηγεΐται ώστόσο πώς ή καθαρή 
θεωρία εΐχε προηγηθή άπό τόσες τεχνικές έφευρέσεις; "Ας πα
ραδεχτούμε δμως πώς δέν υπάρχει άντικειμενική έπιστήμη, 
άρα ούτε καί καθαυτό έπιστημονική άλήθεια. Αύτό θέλετε νά 
πήτε;

Αμέσως δμως κατόπι καί χωρίς κανένα ένδιάμεσο, χωρίς 
καμμιά μεταβατική περίοδο, ό ίδιος συγγραφέας γράφει :

«Ό σκοπός αύτοΰ τοΰ βιβλίου εΐναι νά δείξη, μέ παρα
δείγματα τής Βιολογίας τουλάχιστο, πώς ό διαλεκτικός ύλι- 
σμός δέν μπορεί νάναι τυραννικός γιά τήν έπιστήμη, γιατί 
εΐναι ή ίδια ή επιστήμη, προεκτεινομένη χωρίς χάσματα, 
μέ τή βοήθεια τών έμπειρικών μεθόδων της, άλλά μέ τήν θέ
ληση νά μήν ϋποχωρή μπρος σέ καμμιάν άπ τίς ίδιες της συ
νέπειες». 2 Πριν άπό λίγο ή Έπιστήμη ήταν καταδικασμένη 
ν’ άντικαθρεφτίζη τό κοινωνικό καθεστώς- τώρα δίνει τήν όλο- 
κάθαρη άλήθεια. ’Ήταν ύποκεΐμένη σέ πλάνες- νά πού τώρα 
εΐναι άλάθητη. Ήταν ύποδουλωμένη. νά πού λευθερώθηκε. 
Κι’ δλα αύτά γιατί άπό τή μιά φράση ώς τήν άλλη ό συγγρα
φέας θυμήθηκε πώς δλα εΐναι ιστορικά, σχετικά καί διαλε
κτικά σ’ αύτόν τόν κόσμο, έκτος άπό τή θεωρία τοΰ Μάρξ.
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Παράξενη δικαιοσύνη, πού τήν όρίζει μιά παράγραφος. Τό νά 
περνά μιά θεωρία τόσο γρήγορα άπό τόν άτόφιο πραγματι
σμό στό θετικισμό τόν πιό καθαρό, δέν εΐναι εχέγγυο τής στε
ρεότητάς της.

Εΐναι άλήθεια ότι μπορούν όλα νά δικαιολογηθούν μέ τήν 
«διαλεκτική». Αύτός ό όρος έχει μιάν άλάθητη μαγικήν 
ιδιότητα. ’Επιτρέπει νά μείνη κανείς ύλιστής παραδεχόμενος 
ταυτόχρονα τήν ύπαρξη πνεύματος, νά κάνη κανείς δικές του 
τις Ιδέες τών άντιπάλων του δίνοντάς τες μιάν άλλην όνομα- 
σία· νά ύποστηρίζη κανείς μαζύ καί τά υπέρ καί τά κατά για
τί ό καιρός πού κυλά συμφιλιώνει τις άντίθετες ά πάψεις καί 
καταρρίπτει τις άντιθέσεις. Κ’ έτσι όσες φορές ό ύλισμός έχει 
άποτύχει—καί οΐ ήττες του σέ όλα τά πεδία εΐναι άμέτρητες — 
λένε ότι πρόκειται γιά τόν «παλιό» ξύλισμά τό «μηχανικό» 
ύλισμό πού δέν έχει τίποτε κοινό μέ τόν «διαλεκτικό» ύλισμό.

Ό πρώτος ύποστηρίζει θέσεις πού μπορούσαν νά έξελεγ- 
χθοΰν καί διαψεύονταν άποτελεσματικά μέ τά έπιστημονικά 
πειράματα- ό δεύτερος βολεύεται σ’ δλες τις περιστάσεις καί 
δέν εΐναι δυνατό ούτε νά τόν έπαληθεύση κανείς ούτε νά τόν 
διαψεύση, γιατί εΐναι άσύλληπτος. Πότε σερβίρουν μέ τό όνο
μά του ’ιδέες που ήταν άναγνωρισμένες ώς ορθές σέ διάφορες 
ξένες περιοχές, κ’ έτσι βλέπει κανείς καμμιά φορά τόν Μάρξ 
νά συμπληρώνη τό Νεύτωνα, «τόν Λαμάρκ, τόν Δαρβίνο κπλ... 
Πότε πάλι δέ διστάζουν νά έρχωνται σέ άντίφαση μέ τόν 
έαυτό τους έν όνόματί του. Ό «διαλεκτικός» ύλισμός μπο 
ρεϊ νά σου έπιτρέψη νά ύποστηρίζης όποιαδήποτε ιδέα... Εΐναι 
ό θρίαμβος τής σκοτεινής άσάφειας καί τής συγχύσεως. Μή 
ρωτάτε λοιπόν ένα Μαρξιστή άν πιστεύη στήν ύπαρξη πνεύ
ματος ξεχωριστού άπ τό σώμα, θά σάς άπαντήση πώς τό 
πρόβλημα τίθεται έσφαλμένα, πώς τό κάθε τι βρίσκεται σέ κί
νηση στόν κόσμο καί πώς τό πνεύμα δέν μπορεί νά χωριστή 
άπό τό σώμα. Δέ θ’ άρνηθή πώς υπάρχει πνεύμα μά δέ θά 
μπορέση νά καθορίση τις σχέσεις του μέ τό σώμα μέ καταλη
πτό τρόπο. 1 Κι’ αύτό γιατί ό Μαρξισμός, ύστερ άπό τόν έγε 
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λιανισμό, στηρίζεται σ’ ένα σύστημα μεταμορφωτικής έξελί- 
ξεως, πού δικαιολογεί τόσο τή θέση όσο καί τήν άντίθεση, 
συμφιλιώνοντάς τες σέ μιάν άνώτερη «σύνθεση».

Αύτός δμως ό παραλογισμός πού στήνεται σάν ύπέρτατη 
μέθοδος γιά νά κρίνη τά πάντα άντισταθμίζεται μέ μιάν ύπέρ- 
μετρη αισιοδοξία, πού θυμίζει τήν αισιοδοξία τού Ρενάν στό 
«Μέλλον τής Έ πι στ ή μ ης», πού τήν άποκήρυξε ώστόσο στό 
τέρμα τής ζωής του: «Ό Μαρξικός ύλισμός δέ δειλιάζει μπρο
στά στό ένδεχόμενο, μήπως ή επέκταση αύτών τών άναλο- 
γιών (τής άνθρώπινης κοινωνίας μέ τή φύση) καί ή άνάπτυξη 
τού άνθρωπίνου πνεύματος πού έπακολουθεΐ, καταντήσουν 
άπεριόριστες, άν δέν έπέλθη καμμιά καταστροφή νά' τις έκμη- 
δενίση: Γι’ αύτόν ή θεότητα εΐναι στό μέλλον τής Ιστορίας 
καί οχι στό παρελθόν, (σελ. 89). Ό άνθρωπος ό Μαρξιστής ξέ
ρει άλλωστε πώς ό ίδιος δέν εΐναι παρά «ένα στοιχείο μιας 
πελώριας μεταμορφωτικής έξελίξεως, πού ξεκίνησε άπό τήν 
άβυσσο ή άπό πιό πέρα άκόμη, θά 'ξεφύγη όριστικά άπό τή 
ζωώδη κατάσταση, μέ τή χωρίς τάξεις κοινωνία, καί θά βα- 
δίση σιγά - σιγά πρός μιάν άπεριόριστη δύναμη» (σελ. 215).

Βρισκόμαστε στό μεσουράνημα τοΰ μεσσιανισμού, ένός 
μεσσιανισμού, πού δικαιολογεί έκ τών προτέρων δλες τις άν- 
θρωποθυσίες, γιατί τί εΐναι ή ζωή μερικών χιλιάδων ή έκατομ- 
μυρίων άνθρώπων, μπροστά σ’ έναν έπίγειο παράδεισο, γιά 
τόν όποιο είμαστε βέβαιοι;

Σήμερα, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, οί παλιές αύ
τές έλπίδες ζωντάνεψαν καί έμψυχώνουν τή νεολαία. Εΐναι 
κανείς μαρξιστής, τό 1935, δπως ήταν Δημοκρατικός τό 1880.

'Ωστόσο δέν εΐναι ώραία άποστολή, θά μάς πουν, ή διά
δοση τοΰ πολιτισμού; Χωρίς άμφιβολία, καί δέν θαχε κανείς 
σέ τίποτε νά κατηγορήσή τόν κομμουνισμό άν είχε πρόθεση νά 
μορφώση μέ άνιδιοτελή τρόπο. Δυστυχώς δμως δέν συμβαίνει κα
θόλου αυτό. Είδαμε τό έξής παράδοξο φαινόμενο : νά παίρνει τήν 
πρωτοβουλία ένός «Συνεδρίου γιά τήν ύπεράσπιση τού πνευματι
κού πολιτισμού», ένα κόμμα πού έπιβάλλει ένα καθεστώς τρόμου 
στούς διανοουμένους, μέ τό νά μή παραδέχεται καμμιάν «πα
ρέκκλιση» είτε πρός τ’ άριστερά είτε πρός τά δεξιά, άπό τις 
καθαρές του άρχές, καί μέ τό νά μήν άνέχεται τούς έπιστή- 
μονες καί τούς καλλιτέχνες παρά μόνο άν εΐναι αύστηρά «ού- 
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’) Τό μόνο πού ξέρουμε, είναι πώς «ήΤΙκέψη εΐναι ένας ύπεροργα- 
ιισμός πρωτότυπος καί γεμάτος ενέργεια». (’Ιδιο βιβλίο, σελ. 92). Αύτό 
εΐναι ύλισμός πολύ περιορισμένος καί Μαρξισμός πολύ ανεπτυγμένος.



δέτεροι» ή μάλλον άν προσκολληθοΰν μέ πάθος στήν ιδεολο
γία του- μ’ αυτόν τόν δρο, καί μόνο μ’αυτόν δμως, τούς τιμούν, 
τούς σέβονται- καί καταλαβαίνω πολύ καλά έναν μυθιστοριο- 
γράφο ή έναν μουσικό ποΰ δέχεται αύτές τίς συμβατικές τι
μές· γιατί μήπως άπό καταβολής κόσμου δέν εϊδαμε πώς οί 
καλλιτέχνες πού εΐναι πραγματικά έρωτευμένοι μέ τήν τέχνη 
τους προσπαθούσαν μόνο νά βρουν τό ήθικό κλίμα μέσα στό 
όποιο θά μπορούσαν νά δημιουργήσουν, χωρίς νά σκοτίζουν- 
ται γιά τίς ιδέες, πού έπικρατοΰσαν έκεΐ- προτιμώντας, άν 
ήταν άνάγκη, τή Ρώμη τοΰ Δέοντος του X άπό τή Φλωρεντία 
τών Μεδίκκων ή άπό τό Παρίσι του Φραγκίσκου τοΰ πρώτου. 
Κανείς δέν τούς κατηγόρησε γι’ αύτό, καί πολύ σωστά. ’Άν 
πρόκειται δμως γι’ άνθρώπους πού άποδίδουν άξια στις κα
θαυτό ιδέες, γιά τούς οποίους τό νά πιστεύουν αύτό ή έκεΐνο 
εΐναι μιά ύπόθεση σοβαρή, γι’ άνθρώπους πού περάσανε κρί
σεις πεποιθήσεων, τότε όχι. Ξαπλώστε τόν πολιτισμό μάλιστα· 
μήν έξασφαλίζετε δμως, μετά τό θρίαμβο τοΰ πρωτόγονου 
πνεύματος στή Μπουρζουαζία, τόν θρίαμβο τοΰ πρωτόγονου 
πνεύματος στούς έργάτες. 1

* * *

η Τό «Συνέδριο γιά τήν ύπεράσπιση τοΰ πολιτισμού» φάνηκε άλ
λωστε σχετικά ελαστικό. Κ’ εκανε ωφέλιμο έργο ποΰ άφησε νά έλπίζε- 
ται πώς ή ελευθερία τής σκέψεως θά συμβιβάζονταν κάποτε μέ τόν κομ
μουνισμό.

"Ο,τι λέγαμε γιά τόν κομμουνισμό μπορούμε νά τό ποΰμε 
γιά ένα δόγμα άντίθετο άλλά έξίσου τής μόδας, τόν Τομισμό. 
Μέ τήν προτροπή τοΰ Δέοντος XIII, ή Εκκλησία ξαναγύρισε 
οριστικά ΰστερ’ άπό δυό αιώνες καρτεσιανισμού ή εκκλησια
στικού ρωμαντισμοΰ στό σύστημα τοΰ Αγίου Θωμά τοΰ Ά- 
κουϊνάτου. Άπό τή συμφιλίωση τής θρησκείας μέ τόν Καρτέ- 
σιο προτίμησε, τή συμφιλίωσή της μέ τόν Αριστοτέλη. Καί 
τούς δυό αύτούς ώστόσο ή θρησκεία τούς εΐχε καταδικάσει 
προτοΰ νά τούς έκθειάση. Τί σημαίνει δμως; Πάντως εΐναι βέ
βαια δικαίωμα ένος καθολικοΰ νά εΐναι τομιστής δπως ένος σο- 
σιαλιστοΰ ναναι μαρξιστής. 'Όμως εΐναι μέ μανία, δμως εΐναι 

μέ μέθη· δμως δέν άνέχοντάι ναναι κανείς τίποτε άλλο.
Στή Γαλλία μ’ ένα πνεΰμα τόσο άνοιχτό καί προικισμένο 

μέ τόση γενναιοφροσύνη σάν τοΰ Maritain, οί κίνδυνοι τοΰ άγώ- 
νος δέν μπορούσαν ναναι μεγάλοι· γιατί δσο άδιάλλακτο εΐναι 
αύτό καθ’ έαυτό τό δόγμα, τόσο έπιδέχεται έφαρμογές άναρί- 
θμητες καί άπεριόριστης έκτάσεως. Σάς λένε: έξω άπό τόν το- 
μισμό δέν ύπίάρχει σωτηρία ψυχής, σάς άποδείχνουν δμως πώς 
κατά βάθος, εΐσθε τομιστής, χωρίς νά τό ξέρετε. ’Έτσι ό Ma
ritain μέ λεπτότατες άναλύσεις προσπαθεί νά είσαγάγη καί πά
λι τήν τέχνη στούς κόλπους τής Σχολαστικής θεολογίας καί άν 
εΐναι άμφίβολο, τό άν ό τομισμός κέρδισε τούς μύστες άνάμε
σα στούς καλλιτέχνες, γιατί αυτοί δέν διαθέτουν καιρό νά μά
θουν τήν άκανθώδη διάλεκτο τής σχολής, εΐναι δμως βέβαιο πώς 
πολλοί, κΓ δχι άπ’ τούς άσήμαντους, έλαβαν μέρος στή θρησκευ
τική άφύπνιση τού εικοστού αιώνα. Μέ τήν ώθηση τού 'Maritain 
καί οί έπιστήμες άκόμη προσεκλήθησαν νά πληρώσουν φόρο τι
μής στόν Δόκτορα Angelique. Τό 1926 ιδρύθηκε ή «Εταιρία τής 
Φιλοσοφίας τής φύσεως», πού δημοσίευσε τά Cahiers· σ’ αύτά 
κάθε έπιστημονική έργασία διαβαζόταν, προτοΰ δημοσιευθή, άπό 
ένα φιλόσοφο καί κάθε φιλοσοφική έργασία ύπεβάλλετο στήν 
κρίση ένός έπιστήμονος. Εύφυής μέθοδος άπό τήν οποία πρέπει 
ν’ άναγνωρίσουμε τήν έλλειψη αιρετικού πνεύματος. Αύτό δμως 
δέν κάνει λιγώτερο αυτά τά «τετράδια» νά έχουν συνταχθή ad 
majorem gloriam Aquinatis. ’Άς έξετάσουμε π. χ. τό «τετράδιο» 
γιά τόν «τρανσφορμισμό». Οί συγγραφείς του εΐναι βέβαια άναγ- 
κασμένοι ν’ άναγνωρίσουν πώς ύπάρχει μιά εξέλιξη κι’ δτι ό 
κόσμος δέν βρήκε άπό τά χέρια τού δημιουργού καθώς εΐναι 
σήμερα. Επανερχόμενοι, δμως, σέ μιάν παλιά διάκριση, παρα
δέχονται τήν έξέλιξη κι’άποκρούουν τόν τρανσφορμισμό. Τά ζωι
κά δντα έκαναν τήν εμφάνισή τους διαδοχικά έπάνω στή γή καί 
πιθανώς κατ’ ευθείαν καταγωγήν δέν μεταμορφώθηκαν δμως 
άπό τό ένα γένος στό άλλο κάτω άπό τήν έπίδραση μηχανικών 
αιτίων δπως τό θέλουν ό Λαμάρκ καί ό Δαρβΐνος. ’Έχουν άκο- 
λουθήσει μιάν κατεύθυνση, έναν σκοπό.

Μ’ άλλα λόγια ή έξέλιξη πρέπει νά πάρη μιάν εξήγηση τε
λεολογική κι’ δχι μόνο μηχανική. Άς σημειώσουμε πώς καί μό
νο τό γεγονός νά προφέρεται ή λέξη έξέλιξη έπικυρώνει τή νί
κη εκείνων πού τόν δεκατοένατο αιώνα διαμαρτυρήθηκαν ένάν- 

184 185
3



τια στήν έρμηνεία τής στασιμότητας πού στηριζόταν πάνω στήν 
αυθεντία τής Βίβλου. 'Η Εκκλησία, στήν άρχή, προσκολλημέ- 
νη στό γράμμα τών ιερών βιβλίων, άρχίζει πρώτα νά καταδι- 
κάζη έκείνους πού τά πειράματά τους τούς όδηγοΰν σέ άπόψεις 
άντίθετες, άπό τόν Γαλιλαίο ώς τόν Δαρβΐνο- κατόπι, δταν τά 
έπιστημονικά άποτελέσματα γίνονται όλότελα άναμφισβήτητα, 
τά κατακυρώνει, διακηρύττοντας δτι ή κατά γράμμα έρμηνεία 
τής Βίβλου δέν εΐναι ή μόνη όρθή, δτι ή Επιστήμη καί ή ’Απο
κάλυψη δέν μπορούν ν’ άντιφάσκουν, κ.λ.π. Τά διάφορα συστή
ματα όμοφωνίας μεταξύ τής γεωλογίας, τής άστρονομίας, τής πα
λαιοντολογίας, άπό τό ένα μέρος, καί τής Βίβλου, άπό τό άλλο, 
στό τέλος τοΰ περασμένου αιώνα, εΐναι άνυπόφορα. Εΐναι προ
τιμότερο άλήθεια ν’ άποδοθή στή Βίβλο μιά έννοια καθαρά 
συμβολική. ’Αλλά τότε γιατί νά έχουν καταδιωχθή δλοι έκείνοι 
πού ήταν αύτής τής γνώμης άλλοτε;

’Άν δμως ή έξήγηση τών Γραφών μάταια συμφώνησε μέ 
τήν Επιστήμη είδαμε άντίθετα τήν τελευταία νά πλησιάζη πρός 
τήν έξήγηση τών Γραφών. Ό Louis Valieton άφιέρωσε ένα έργο 
έκλαϊκευτικό: «'Η καταγωγή τών δντων», γιά ν’ άποδείξη δτι 
ή έξέλιξη τής ζωής δέν μπορούσε νά έξηγηθή μέ συντελεστάς 
καθαρά μηχανικούς, πώς έπρεπε νά παραδεχθούμε τήν ύπαρξη 
δημιουργικών ιδεών, πώς τά διάφορα ζώα δέν μπορεί παρά νά 
κατάγονταν άπό διάφορους τύπους κ.λ.π. Διαβάζοντάς τα δυ
σανασχετείς κανείς τό ϊδιο δπως δταν διαβάζει τόν κ. Prenant 
τής άντιθέτου παρατάξεως. Γιατί λοιπόν πάντα νά χρησιμο
ποιούμε τήν εύφυία άποκλειστικά καί μόνο ώς δπλο καί δχι 
ώς φώς;

. Γιά τήν έποχή μας μπορούμε άληθινά νά ποΰμε πώς εΐναι 
έποχή ορθοδοξιών. Τό 1890 δλοι οί διανοούμεννι ήταν άναρχι- 
κοί κ’ έτοιμοι νά ρίξουν μπόμπες πάνω σ’ δτι δήποτε. Φέτος 
εΐναι δλοι γραμμένοι σέ κόμματα, συνδικάτα, κ.λ.π., φορούν 
όμοιόχρωμους χιτώνες, σηκώνουν τό μπράτσο ή προτείνουν τή 
γροθιά. ’Ίσως οί διανοούμενοι δέν έπρεπε ν’ άνακατώνονται στή 
δημοσία ζωή. Μά γιατί δχι; θ’ άπαντοΰσαν δικαίως. Γιατί οί 
έπαγγελματίες καί οί έργάτες κι’ δχι έμεΐς; Γιατί οί δημοσιο
γράφοι καί οί τραπεζίτες κι’ δχι έμεΐς; Πραγματικά σέ μιά κοι
νωνία δπου δλας ό κόσμος έπιστρατεύεται καί ψηφίζει δέν βλέ
πει κανείς γιά ποιό λόγο θά τούς τό άπαγορεύανε, πολύ δέ πε

ρισσότερο πού εΐναι συχνά άνιδιοτελεϊς.
Έποχή ορθοδοξιών—θά μπορούσαμε έπίσης νά ποΰμε καί 

έποχή όρθοπραξιών. Ό χαρακτήρας αύτός έχει καλά ύπογραμ- 
μισθή τελευταία 1 άπό τόν κ. Brunschvicg πού θυμίζει πρώτα- 
πρώτα τά λόγια μιας διαλέξεως πού έγινε στήν Πράγα, τό 1932 
άπό τόν κ. Brehier : «Πάνω σ’ ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 
τής σύγχρονης φιλοσοφίας».

«Εΐναι στό σύνολό της μιά άντίδραση. Όδηγεΐ πολλούς 
άπό τούς συγχρόνους μας σ’ ένα είδος άπολογητικής φιλοσο
φίας, στήν όποια τό νά πιστεύη κανείς σέ πραγματικότητες φαί
νεται άρκετά δικαιολογημένο, άμα αύτό μπορεί νά χρησιμεύση 
ώς βάση στήν πνευματική ζωή. "Ενα είδος φόβου μή δούνε αύτή 
τή ζωή νά διαλύεται, νά έξαφανίζεται, άν δέν έχη συγκεκριμέ
νη καί καθορισμένη βάση νά στηριχθή, εΐναι ή πραγματική αι
τία αύτών τών φιλοσοφιών, πού γυρεύουν στή θετική καί έκ πα- 
ραδόσεως θρησκεία, στό ’Έθνος, στή φυλή, μιά βάση γιά τήν 
πνευματική ζωή ή θρησκευτική φιλοσοφία, έθνισμός, φυλετισμός 
κάθε είδους, μ’ αύτόν τόν τρόπο συσσωματοΰνται στήν πνευ
ματική ζωή».

Καί παρατηρεί:
«Δέν εΐναι τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής νεολαίας μιά 

προσκόλληση άφελής, συγκινητική, στούς παραγραμμένους τύ
πους μιας οποιοσδήποτε ορθοδοξίας, τής μαρξιστικής ορθοδο
ξίας, π. χ., ή τής τομιστικής όρθοδοξίας;»

Τό χαρακτηριστικό αύτό γνώρισμα τής έποχής άποδίδεται 
πολύ καλά άπό τόν Jeau Wahl:

«Συνένωση ένός ύπερτεταμένου ύποκειμενισμοΰ καί μιας 
έπιβεβαιώσεως τοΰ ύπερβατικοΰ».

’Άν δέν εΐναι κανείς πιστός οπαδός τής θρησκείας εΐναι 
άντιρρασιοναλιστής. Διάβάζει Chestov, Kierkegaard, κ. λ. π. *Η  
στάση αύτή εΐναι εύνόητη άλλωστε δταν άντιληφθή κανείς τή 
σύγχιση πού γέννα ό πανεπιστημιακός ρασιοναλισμός σέ πνεύ
ματα πού στόν κόσμο τών έρειπίων καί τοΰ θανάτου πού κα
τοικούμε, αισθάνονται τήν έπιτακτική άνάγκη ένός ύλικοΰ στη
ρίγματος. Αύτό τό ζήτημα δμως θά χρειαζόταν άλλην άνάπτυ- 
ξη. Σήμερα θέλαμε ν’ άρκεσθοΰμε νά σημειώσουμε τήν ύπερβο

’) Επιθεώρηση Μεταφυσικής, Ιούλιος 1935.
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λική εμπιστοσύνη στά νέα δόγματα καί τήν έξακολουθητική πα
ρεμβολή τής έπιστήμης καί τής πίστεως, τις όποιες τά δόγμα
τα αύτά άνακατεύουν. Τό πράγμα είναι άκόμα πιό λεπτό, για
τί τόσο άπ τή μιά πλευρά, δσο κι άπ τήν άλλη έχουμε νά κά
νουμε μέ πραγματικούς έπιστήμονες καί τά βιβλία πού άναφέ- 
ραμε στέκονται, άπ’ αύτή τήν άποψη, πάνω άπό κάθε κριτική. 
Είναι μόνο κρίμα νά θέλουν νά μεταβάλλουν τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις σέ όπλα συμπεράσματα ορθολογικών γνώσεων ένώ, 
κατά τή γνώμη μας, άνήκουν σέ σφαίρες έντελώς διαφορετικές. 
Δέν υπάρχει τίποτο πιό φυσικό καί πιό εύλογο άπό τό ναναι 
κανείς καθολικός ή επαναστάτης· δέν ύπάρχει δμως καί πιό 
άμφισβητήσιμο πράγμα άπό τό νά θέλη νά τόν συντρέχουν 
δλες οί άνθρώπινες γνώσεις στήν δικαιολόγηση τής πίστεώς του. 
Δέν ύπάρχει άλλωστε καί πιό έπικίνδυνο πράγμα- Γιατί τί άλλο 
είναι έκεΐνο πού προκαλεΐ τήν κατάρρευση μιάς πίστεως παρά 
τά έπιστημονικά καί πρόσκαιρα συμπληρώματά της; Λίγα πρά
γματα βλάψανε, π. χ., τήν έκκλησία περισσότερο άπό τήν κα
ταδίκη τοΰ Γαλιλαίου.

Εύτυχώς τό αίσθημα τοΰ θείου καί τό αίσθημα τής δικαι
οσύνης είναι αισθήματα αιώνια, πού πάντα θ’ άποτελοΰν τήν 
παρηγοριά τών άνθρώπων: άν τούς άφαιρέσετε τό ύπερπέ- 
ραν καί τό μέλλον τότε τί θά τούς έμενε; Γι’ αύτό καί τά 
αισθήματα αύτά θάπρεπε ναναι άρκετά δυνατά, ώστε νά μήν 
έχουν άνάγκη άπό μάσκες. Εϊναι δμως άλήθεια πώς θέλουμε 
πάντα νά δικαιολογούμε μέ τό «έ ν τ ε 0 θ ε ν» καί τό «π α ρ ό ν» 
εκείνο πού ίσως είναι άδικαιολόγητο. θάπρεπε νά μπορούσα
με νά ξεσχίσουμε τή σελίδα πού μόλις διαβάσαμε, νά μή ζη
τάμε^ τή συνέχεια άλλά νά μπούμε μέ τόλμη σέ περιοχές δπου 
κανείς δέν έχει οδηγό. Η ζωή θάταν δμορφη ϋστερ’ άπό μιάν 
γενναία χειρονομία διαγραφής κ’ ϋστερ’ άπό τόσες άνώφελες 
λογικές σκέψεις, θάταν μιά πίστη χωρίς σύστημα.
( Απ τό περιοδικό «Nowvelle Revue Μετάφρ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 
Franpaise» τής 1ης ’Απριλίου 1936)

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ

Πηγαίνω στούς δρόμους τής παλαιάς πόλης· προσπαθώ νά 
συγκρατήσω τή διάρκεια τής στιγμής· νά συνδέσω τά πα
ρελθόντα- νά σχηματίσω τόν κύκλο τοΰ κόσμου μέσα στό χάος 
πού προβλέπω- άσφάλεια στ’ αύρισνά μου βήματα πού μέ τρο
μάζουν. Μέ παρακινεί ή ένθύμηση μιάς περασμένης στιγμής; — 
’Εκεί πού ό δρόμος περνά σάν έξώστης, καί ή στροφή άνεβαί- 
νει ψηλότερα κάθε φορά άπό τις στέγες τών παρακάτω σπι- 
τιών πρός τή θάλασσα- νύχτα μέ φώτα- σ ένα καφενείο μέθυ
σα μέ κρασί- άκολουθοΰσε μαζί μου κάποιος άλλος- ή μπουκά- 
λα άπό πράσινο γυαλί έμεινε άδεια πάνω στό φθαρμένο τραπέζι- 
βγήκα άπό τό καφενείο πουχε διάκοσμο κόκκινα χαρτιά. Τά μά
τια μου άναπαύτηκαν σ’ ένα γαλάζιο παράθυρο πού έστεκε μιά 
γυναίκα δμορφη- (τ’ άχτένιστα μαλλιά σου πάντα σγουρά, χαρι
τωμένα, σιδηρένια ρουλά άπό μαγαζιά, σκληρή, σέ φύλα- 
ξαν άπό τό ληστή πού σέ πόθησε). —’Επειδή φοβούμαι τις μελ
λοντικές ήμέρες, άφίνουμαι σέ μαντικές πάνω στό άχνάρι τών 
περασμένων- κλαίω τούς πεθαμένους- ένώνω τις άκρες πού 
άπόμειναν στις γωνίες, σπασμένα ύπόλοιπα. Πέρασα έδώ άλ
λοτε μαζύ μέ πρόσωπα πού δέν υπάρχουν πιά. Βρίσκω δμοιο 
τό καλντερίμι, τή βρύση, τό σπίτι- μαζύ κάτι πού δέν είναι 
έπανάληψη- στόν παλιό δρόμο κολλημένη νέα δψη- πρό
σθεση άπό τά βήματα- χαίρουμαι τήν καινούργια ζωή πάνω 
στά υπόλοιπα τά παλαιό. — Νέα παιδιά, παλλικάρια χορεύουν- 
ξαλάφρωμα τού Σάββατου- στό μαγαζί ή λατέρνα, τά παιγνί
δια- τά χέργια, τά πόδια πηγαίνουν σέ κίνηση- κορμί ίσιο- λύ
γισμα άργό- (ό Ραμπότας, νέο παλλικάρι πού φάνταζε, τρα
γουδιστής πού τανοΰσαν τ’ αύτί ν άκοθν οί γυναίκες, στις 
φούρλες τού χοροΰ τσάκισε τά δάχτυλα τοΰ ποδιοΰ του)- τρα
τάρισμα ούζο- μήν άκοΰς, μήν προσέχεις- μιά ορμή σέ γλυ
τώνει άπό τά χέργια τοΰ χρόνου- γλέντι- μιά γρηά κουρα
σμένη μερακλιδίζει στή φηγού τούς μεζέδες- βλέπε- ύποδέξου 
τή Στιγμή πού άφίππευσε τ άλογό της. Γιατί γρήγορα νά έρ
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χεται ή κούραση; Συνεχίζει μιά συζήτηση, γιά δραχμές, τώφε- 
λος άπό τά όργανα· μουζικάντης ένας νέος χλωμός, μέ μου
στάκι κλεμένο άπό τόν κινηματογράφο. "Ολα φΰγαν άπό τά 
χέργια μου· άνθρωποι, πράγματα στέκουν άγνάντιά μου σέ 
άπόσταση- χωρίς χρώμα ζωγραφικής, φτωχές εικόνες τής μνή
μης· τόσο ποθώ νά περάσω έως τό άντικείμενο· νά ένώσω τόν 
έαυτό μου μέ τό ξένο. Προσέχω τό σχήμα άπό τις οικοδομές- 
κύβοι, άκμές, γωνίες πού κάνουν έξοχή- περισσότερο βάθος· 
τΐ κλείνει τό σχήμα μυστικό άπό τήν έντύπωσή τοΰ ματιού; δέν 
ξέρω τίποτα- φοβούμαι τούς δγκους πού σκοτεινιάζουν μου
γκά παράθυρα, ξένος θόρυβος βημάτων τρέχω· πίσω άπό τις 
μαύρες πόρτες φυλάγουν φαντάσματα. — Βρέθηκα μπροστά σέ 
μιά εκκλησία στάθηκα έκανα σταυρό, εΐναι ή παναγία Λαο- 
δηγήτρια- (ή θαυματουργή εικόνα παρέμενε θαμένη, δέν τήν 
ήξεραν· μιά μέρα έπαιζε στήν άλάνα ένα παιδάκι καί ή μάνα 
του τδχασε· τό γύρευε- ήταν πεσμένο σένα λαγούμι, φώναζε: 
«μή νοιάζεσαι ή μάννα μου, μιά Κυρά μ’ έχει στά χέργια της»· 
ήταν ή Παναγία· γλύτωσαν τό παιδί καί βρήκαν τό εικόνισμα· 
μοΰ διηγοΰνταν ή μαννιά μου, δταν μέ σήκωνε στό γόνα της). 
Σήκωσα τό κεφάλι· άναγνώριζα τριγύρω τό μέρος· (λίγο πριν 
εΐχε πιάσει ψυχάλα καί οι στέγες, με τό φεγγάρι πού ξανα- 
βγήκε, γυάλιζαν σάν άπό άσήμι γαλάζιο)· έδώ τό πατρικό 
σπίτι τής μητέρας μου- ή μπασιά στρωμένη μέ μαλτόπετρα λε
μονιά σκάλα ξύλινη γιά πάνω, πρός τό δοξάτο καί τίς κάμα
ρες έκεΐ τό σχολείο πού πήγαινε· παρθεναγωγείο- ήταν ταχ- 
τικιά μαθήτρια καί καλή· τό πρωί, πού συναθροίζονταν στή 
μεγάλη αίθουσα δλες οί μαθήτριες, άπ’ δλες τίς τάξεις, έλεγε 
τήν πρώτη φορά μοναχιά της τήν προσευχή. —Πηγαίνω ήσυχα 
τώρα στό δρόμο- οί τοίχοι άπό τά σπίτια ήρεμοι, άκουμπώ 
άπάνω- ένα παράθυρο έχει φώς· στόν τοίχο άπό μέσα, κοντά 
στή λάμπα τοΰ γκαζιοΰ φαίνονται τρία κάδρα- ένα σπίτι άγνω
στο- άκούω φωνές- καταλαβαίνω χωρίς νά προσέχω- δυό 
άδέλφια πού μαλώνουν· άγόρι καί κορίτσι- βλέπω άκόμα καί 
τό φωτισμό πού δέχεται τό μέτωπο τοΰ κοριτσιού, κάτω άπό 
τίς τρίχες τών μαλλιών πού ξεφύγαν.

Τότε μπόρεσα νά γυρίσω νά δώ τόν άνθρωπο πού έρχον
ταν δίπλα μου· μίλησα.

ΣΤΑΥΡΑΚ1ΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΕΝΑ ΣΥΝΤΡΙΜΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Ή σκαπάνη τής έρευνας «προσέκρουσε», δπως λένε οί 
άρχαιολόγοι, τελείως άνυποψίαστα καί τυχαία, στόν κορμό 
δημοτικού καλλιτεχνήματος, πού τό εΐχε σκαλίσει ή ηρωική 
μοΰσα τής έπαναστατημένης Ελλάδας, μέ τό ματωμένο λαϊ
κό σμιλάρι της, χτυπημένη άπ’ τόν τραγικό χαμό τοΰ Πατρι- 
άρχη Γρηγορίου του Ε . Ή Ίταρομοιωσή μου ούτε άστοχη οϋτε 
ύπερβολική εΐνε γιατί κι ή νεοελληνική έπιστήμη έχει θαμένο 
τό παρελθόν της μέσα στά υπόγεια καί μέσα στις σκόνες καί 
μόνο μέ κοπιαστικές καί πολύχρονες άνασκαφές καί ξεσκαλί- 
σματα, θά μπορέσει νά βγάλει στό φώς καί στήν έπιφάνεια 
τούς άρχαιολογικούς θησαυρούς της; Η διαφορά εΐνε μόνο, 
πώς οί θησαυροί έτοΰτοι κινδυνεύουν περισσότερο άπ τούς 
άρχαιολογικούς νά χαθοΰνε, γιατί δέν εΐνε μέσα στό χώμα 
κρυμμένοι μά στά χαρτιά καί στά κιτάπια, πού τά πιάνουν 
δλα τά στοιχεία κι ή φωτιά καί τό νερό καί τό σαράκι, κι ό 
χρόνος καθόλου δέν τά σέβεται.

'Ωστόσο τό εύρημα, τραβηγμένο άιτ’ τή σκόνη καί τό σκό
ρο μέ θρησκευτική προσοχή, βγήκε λειψό. Τά σκέλια καί τά 
πόδια του λείπανε — φαίνεται ήταν μακρυά κι άνοικονόμητα 
καί δέν μπόρεσε νά τά χωρέσει ή μνήμη τοΰ αγωνιστή Ζάκα. 
Τό σύντριμμα λύγησε κατάκαρδα τό συντάχτη τής έφημερίδας 
«Μέλλον» καί δημοσιεύοντάς το τιμητικά έκανε έκκληση στή 
μνήμη τών άγωνιστών τοΰ 21—ζοΰσαν άκόμα τό 1866 μερικά 
άπομεινάρια τοΰ άγώνα—νά τό συμπληρώσουν άν τύχει καί 
τό κρατανε. Μά δυστυχώς, καθώς φαίνεται άπ’ τ άκόλουθα 
φύλλα κανείς δέ βρέθηκε, πού ν’ άνταποκριθή στήν εύγενικιά

Έφημ. ’Αθηνών «Τό Μέλλον» άρ. 239, 11 τοΰ Μάρτη 1866. σελ. 4
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έκκληση του συντάχτη, πού ήταν μάλιστα και βιαστική:
«ΕΤνε άξιολΰπητον, έλεγε, δτι τοΰ παρά πόδας δημοτικού ελεγείου εις 

τόν μαρτυρικόν θάνατον τοΰ αειμνήστου Πατριάρχου Γρηγορίου, μόνον τό 
έλάχιστον τούτο μέρος περιεσώΰ-η εν τή μνήμη τού εκ Θεσσαλίας αξιωματι
κού Γ. Ζάκα. Δημοσιεύοντες τό λείψανον τούτο παρακαλούμεν πάντα έκ τών 
γερόντων τού 1821, δστις δυνατόν νά ένΰ'υμήται στίχους τινάς είσέτι νά σπεΰ- 
ση, δπως διαβιβάση τούτους εις ημάς».

Ή έκκληση πήγε χαμένη—κι έμεινε μονάχα τό συντρίμι 
τής μνήμης του Ζάκα. Μά κι αύτό πού σώθηκε, καθώς κι άπ’ 
τή γλώσσα κι άπ’ τις έκφορές εύκολα μπορεί νά καταλάβει 
κανείς δέν εΐνε σωστό —έχει κάμποσες παραμορφώσεις καί 
τραύματα, πού τά έκανε όχι μονάχα ή μνήμη μά κι ό έλληνι- 
σμός του Ζάκα καί του συντάχτη ϊσως. Νά τά γιατρέψουμε 
σήμερα εΐνε δύσκολο, ώστόσο θά προσπαθήσουμε που καί που 
μέ δυό-τρεΐς σημειώσεις νά τά κολλήσουμε.

Ποιος εϊόε ζέζοια σνννεφιά, ποιος εϊόε ζέζοί άνζάρα
Πον ζονζ ζο χρόνο πλάκωσε άναζολη καί όνοι;
Τόν παζριάρχη κρέμασαν, ζόν άγιο ζό Γρηγόρη, 
Σά νάζανε καζάόικος, οζής εκκλησίας ζην πόρζα.

σ Εκεί πον έλειζονργαε κι ενλόγαε ζό γένος 
πλακώνονν οί Γιαννίζσαροι κ' οί Όβρηοί άνζάμα.
— *Κόπιασ ’ άφένζη, δέσποζα καί όιάβασ' ζά (γερμάνια 
Πον λεν νά σέ κρεμάσοννε σζής εκκλησίας ζην πόρζα. 
ζΐε σ άρεσε να κάθεσαι οζο θρόνο θρονισμένος 
Μά θέλησες ρωμέϊκο ζην Πόλη νά ζη φκιάσης*

2. Τά άποκαλυπτήρια του άδριάντα του Πατριάρχη Γρηγορίου του 
Ε έγιναν στά 1872. Ό Βαλαωρίτης επίσημα καλέστηκε άπ’ τό Πανεπι
στήμιο κι’ άπάγγειλε τό γνωστό ποίημά του: Πώς μάς θωρεΐς άκίνητος 
κ.τ.λ. Τό χτύπησε άλύπητα στή Π. Ήμερα του Τριεστιου ό ποιητής καί 
φιλόλογος Δημ. Βερναρδάκης. ’Έγινε ολάκερη συζήτηση.

10 "Αλλοι ζόν όέρνονν.......
Στο 2 π αυτό τό χρονο. Στο 2 σ ανατολή. Στό 4 κατάδικος: ξένο 

παραγέμισμα. Στ. 5 Έκεΐ δπου λειτούργαε Στ. 6-7 υπάρχει κενό άνάμεσα Στ. 
9: νά τήν κάνεις.

Δέ ξέρω άν άργότερα βρέθηκε καί τυπώθηκε πουθενά καμ- 
μιά παραλλαγή του κομματιού. Ξέρω μόνο πώς σέ έξη χρόνια 
μέσα ή λαϊκή Μούσα εΐχε θρέψει κι εΐχε δασκαλέψει τόν ποι
ητή, πού επίσημα καλεσμένος έφερε τά λουλούδια κι έχυσε τά 
δάκρυά της στόν άνδριάντα 2 του κρεμασμένου Δέσποτα.

ΤΗταν μιά δόξα, μιά νίκη τής λαϊκής μούσας εκείνη, δταν 
άντιλάλησε στήν καρδιά τής ’Αθήνας άπό τό στόμα του Βσ- 
λαωρίτη ή καταφρονεμένη γλώσσα της, οί βουνίσιοι σκοποί 
της. Λέω νά ξαλάφρωσε λίγο άπό τό χάσιμο του λαϊκού κομ
ματιού ό φιλόμουσος συντάχτης του «Μέλλοντος», ύστερα άπ 
τήν έπιτυχία έκείνη τής δημοτικής Μούσας.

Γ. ΒΑΑΕΤΑΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ κ. ΚΛΙΤΗΣ ΣΙΩΠΗ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (Εμπορική Λέσχη 14-19 

τού Μάη )
Τό ζωγραφικό έργο τής κυρίας Καίτης Σιωπή - Παλαιολόγου, δέ 

μεταφέρει σέ κόσμους δπου θ’ απλωνόταν ελεύθερο απεριόριστα τ όνει- 
ροπόλημα ή δπου θά πλανιόταν ή φαντασία δίχως νά βρίσκη τέρμα, 
θαμπομένη άπ’ τό φώς, άνάμεσα σέ σχήματα πού θά ξέφευγαν άπ τήν 
άμεση έποπτεία τής πραγματικότητας. Στό έργο αύτό εΐνε αισθητή πάν
τοτε καί μέ κάθε τρόπο ή σκέψη*  ή σκληρή συχνά σκέψη, ή αύστηρή 
λογική, πού σέ μερικά πορτραΐτα (σκίτσα ή έλαιογραγραφίες) φανε
ρώνεται δίχως ύπεκφυγές—άρρενωπά—μέ τή πρόθεση νά δοθή άπο. 
κλειστικά σχεδόν στά μάτια δσο περισσότερο έντονη ή έκφραση πού 
αποτελεί τό προκαθορισμένο «motivo*  του πίνακα : μάτια άρρωστα, μά
τια γιομάτα παράπονο, ή μάτια έκθαμπα ή χαμένα σέ ρεμβασμό.

Στήν έπίτευξη μιας συγκεκριμένης εντύπωσης, τείνουν πραγματικά 
δλες οί προσπάθειες τής ζωγράφου*  καί τά τεχνικά μέσα, ή εξαιρετική 
επιμέλεια, τό απόλυτα πειθαρχημένο αισθητικό κριτήριό της, δλα τήν 
έξυπηρετουν γιά νά φέρνη σέ αίσιο τέλος τήν αρχική έμπνευσή της. Αν 
τώρα τό αποτέλεσμα, τό ολοκληρωμένο έργο, γίνεται μέ περισσότερη ή 
λιγώτερη συγκίνηση δεκτό, τούτο πρέπει ν άποδοθή άποκλειστικά καί 
μόνο στήν ίδια άρχική έμπνευση, στό θέμα, κι όχι άσφαλώς στή ζω
γραφική εργασία πού μοιραία έπρεπε νά δώση τό άψογο καί μονά 
δικό ’κείνο άποτέλεσμα πού έδωσε. ’Αλλά κι έδώ πρέπει νά τονισθή 
πώς ή Κυρία Παλαιολόγου δέν άδικιέται συχνά, γιατί έχει μιά γνώση 
τής ζωής πλούσια καί κυρίως τήν αίσθηση έκείνη πού περισσότερο 
συγκινεϊ καί πιό έντονα κεντρίζει τό στοχασμό. Σ δλο σχεδόν τό έρ
γο της εΐνε φανερή ή βαθειά άντίληψη τού πόνου, τής στιγνής μοί
ρας τών ανθρώπων πού ζουνε ύποταγμένοι στήν τυραννία τής ύπόστα- 
σης των, δίχως τά κατάλευκα έκεΐνα φτερά πού άλλοι φαντάστηκαν καί 
φτιάξανε γιά νά φεύγουν σέ κόσμους άκαθόριστους κι ελεύθερους. Ο 
πόνος αύτός καί στά πορτραΐτα καί στις συνθέσεις βρήκε χίλιους τρό
πους νά είσχωρήση· κι δταν άκόμα διώχθηκε απ τήν έκφραση τών μα-
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’tifov, άπ τήν κλίση τών κορμιών, άπ τήν ένταση του φωτός, (γιατί ή 
πρόθεση τής ζωγράφου επέβαλε δχι βέβαια μιά χαρούμενη άποψη άλλά 
μιά άπλή άπεικόνιση ενός καθορισμένου άντικειμένου ή προσώπου), πάλι, 
άσύληπτα έστω, εΐνε αισθητό πώς ύ π ά ρ χ ε ι, πώς βαραίνει καί καθη
λώνει έτσι, άμείλικτα, καί πράγματα κι άνθρώπους.

Άπό αισθητικήν άποψη θά σημειώσω πώς ή άναπαράσταση τών 
σχημάτων δέν δίνει βάθη δέν έκτείνεται σέ άποστάσεις: περιορίζε
ται μάλλον στήν έπιφάνεια, καί γι αύτόν ϊσως τό λόγο καί μιά πού ό 
χρωματισμός στις έλαιογραφίες καί στις άκουαρέλλες έχει χτυπητά δια- 
κοσμητική θέση σάν νά ’ρχεται ώς συμπλήρωμα, δίχως νά συνταυτίζεται 
μέ τήν ούσία καί τήν έννοια τής παράστασης, εΐνε αισθητή γενι
κά στό έργο τής κυρίας Παλαιολόγου ή επίμονη φροντίδα γιά τήν έπι- 
τυχία ενός έξαίσιου σχεδίου.

Οί natures mortes θυμίζουν τή συμβατική προρραφαηλιτική «ma· 
niera*  του 1910: έκείνη άκριβώς πού σέ εικονογραφημένες έπιθεωρήσεις 
τής έποχής, άγγλικές καί γαλλικές, έθελξε τήν όρασή μας μέ τίς έξαί- 
σιες καί σάν ψεύτικες.... άληθινές άναπαραστάσεις λουλουδιών καί καρ
πών, σέ ώραΐα άνθοδοχεΐα ή σέ χαριτωμένους δίσκους : κι δλα αύτά 
μέ χρώματα θαμπά, ξέθωρα σάν χαμένα σέ μιά πολύ ελκυστική καί με- 
λαγχοΛικήν άχνα. Μά καί σέ άλλους πολλούς πίνακες τής κυρίας Πα- 
λαιολόγου, καί στά chiaro - scuro, στις ξυλογραφίες, λείπει ό έντονος 
φωτισμός, ή σκληρότητα, τό βαρύ ή τό σκοτεινό καί βασανισμένο. Εκείνο 
πού κυρίως χαρακτηρίζει τό σύνολο του έργου τής ζωγράφου, εΐνε ή 
άσύγκριτη επιμέλεια γιά τήν επίτευξη τής ομοιότητας, τήν άναπαρά
σταση τών πραγμάτων καθώς αύτά εΐναι, έστω κι ώραιοποιημένα.

Προσωπική προσφορά συνάμα τής ζωγράφου, εΐνε κάποια μελαγ
χολική έγνοια—δχι άπόλυτα άπαισιόδοξη—ώσάν προσπάθεια άμφιβο- 
λίας γιά τή δυνατότητα τής χαράς, πού έντούτοις ή ίδια ξεύρει πώς 
ύπάρχει άλλά λές φοβάται νά τήν βρή στό πλούσιο, στό έκθαμβωτικό φώς.

‘Η έκθεση αύτή δπως καί ή προηγούμενη στήν ίδια αίθουσα, μάς 
έδωσε τήν εύκαιρία νά διαπιστώσουμε πώς ή πόλη μας έχει στή ζω
γραφική τέχνη, χάρις σέ δυνατά ώρημα γυναικεία ταλέντα, κάτι τό ού- 
σιαστικά άξιο νά παρουσιάση. Καί μοναδική άπορία μάς μένει τώρα, ή 
έπίμονη προσπάθεια, ώρισμένων παρεξηγημένων άπ τόν ίδιον έαυτό τους 
έκκεντρικών «esthetes», ή ύπεροπτικών «ποιητών» νά άγνοήσουν 
τούτη τήν άλήθεια. Γιατί άσφαλώς, νά τή σβύσουν ή νά τήν επισκιά
σουν, μήτε μπορούν μήτε άπ τό χέρι τους περνάει.

ΑΛΚ. ΠΑΝ.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟΙΗΣΗ
Κ. ΚΟΦΙΝΤΩΤΗ. Εξόριστοι. Ά0·ήνα 1936.

Ή ποίηση εΐναι προφανώς όλιγοδάπανη. Μέ τή μεγαλύτερη εύκο- 
λία μπορεί ό καθένας νά φτιάξη στίχους: άρκεΐ κάποια θέληση, μιά μι
κρή άσκηση, άρκετή αφέλεια καί—άνάλογα μέ τίς ιδιοσυγκρασίες—μιά 
προσπάθεια αύτοϋποβολής. Γιατί εΐνε άναμφισβήτητο πώς δλοι σχεδόν οί 
ποιητές πού τυπώνουν στόν τόπο μας βιβλία, πιστεύουν στήν ποίησή 
τους. Καμμιά άμφιβολία δέ γενιέται μέσα τους—μιά πού μάθανε νά 
φτιάχνουν στίχους καί μερικοί μάλιστα άψογους. "Αν λένε ή δέ λένε 
κάτι, δέν τό λογαριάζουν. ’Άν μιλάνε ποιός μέ λόγια του Παλαμά 
του Καριωτάκη, του Καβάφη, του Μαλακάση, του τάδε καί του δείνα, 
καί ποιός πάλι μέ λόγια δλων αύτών μαζί, δέν τούς πολυσκοτίζει: άρκεΐ» 
πώς μιλάνε. ‘Υπάρχουν γύρω μας μερικοί πού μέ μιά δυό συλλογές καί 
κάτι σπαρμένα δώθε-κεΐθε άγαθά ψελλίσματα ζουνε μακάριοι κι’ άπόλυ
τα ικανοποιημένοι άπ τόν καταπληκτικόν έαυτό τους, δίχως καμμιά ύπο- 
ψία γιά τό τί δέν μπόρεσαν μήτε μπορούν νά φτιάξουν. Ό κ. Κ. Κο- 
φινιώτης πρόσεξε ίσως δλ’ αύτά κι άπεφάσισε νά δώση ξεχωριστό περιε
χόμενο στή συλλογή του. Γι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο ύπέβαλε στόν 
έαυτό του τό ρόλο του άπολογητου μιάς νέας κοινωνικής άλήθειας. Εξαι
ρετικά νέας μάλιστα. 'Η τέχνη του εΐνε δλη άφιερωμένη στή δυστυχία 
πού πλαισιώνει καί περισφύγγει τή ζωή, άφήνοντας έτσι νά ύπονοηθή 
πώς έπιβάλλεται μιά ριζική άλλαγή γιά τή σωτηρία τής άνθρωπότητας. 
Πονάει μέ τή μάννα πού «χωμένη σέ τραγικά κουρέλια» έκλιπαρεΐ δου- 
λιά γιά τό κορίτσι της. Σαρκάζει γιά τήν κυρία πού άκούει ραδιόφωνο 
«τήν ώρα αύτή πού ή γή πεθαίνει—κ’ ή κούραση τά πρόσωπα χλωμέ- 
νει». ‘Ηρωικά τραντάζεται γιά τό κορίτσι τοϋ εργοστασίου πού «μεσ’ 
τής φάμπρικας τόν όλεθρο—τό μίσος στήν καρδιά της δυναμώνει» καί 
τέλος φωνάζει μέ τή μάννα πού—γιατί βάλανε τό παιδί της φυλακή: 
«σηκώνεται σά σίφουνας άπ τό μεθύσι τής οργής—κι όρμάει στό πλή
θος τών άστών άρπαχτικό κοράκι».

Ακολουθούν φυσικά καί διάφορα στιχουργήματα γιά έκτρώσεις, 
γιά οίκους άνοχής, γιά χαμένα καί μισοχαμένα κορμιά, γιά δαχτυλο- 
γράφους πού διαγωνίζονται, γιά ένεχυροδανειστήρια καί γιά πολλά ποι
κίλα άλλα πράγματα κι ένδιαφέροντα.

Μιά άφόρητη ρητορεία, μιά πενιχρή φαντασία, μιά κοινότοπη νοο
τροπία. Τίποτε περισσότερο’ δέ βρήκε ό άνθρωπος γύρω καί μέσα του 
γιά νά δικαιολογήση τούς στίχους του, παρ’ δλην τήν πρόθεσή του, τήν 
πολύ άξιοπρόσεχτη, νά τούς δικαιολογήση. Γιατί άσφαλώς ό Κύρ.
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Κ. Κοφινιωτης θέλει νά 'ναι ποιητής, άλλα πρό πάντων ποιητής πού 
νά λέει κάτι νέο. ’Άσχετο άν κατόρθωσε νά μάς άποδείξη πώς—πρός τό 
παρόν τούλάχιστον—δέν έχει άπολύτως τίποτε νά πή...

ΑΛΚ. ΓΙΑΝ.

ΜΕΛΕΤΕΣ

X. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ «Ή θέση τής φιλοσοφίας στήν εποχή μας», ’Αθήνα, 1936,

Εΐναι ένα μικρό σέ έκταση, άλλα περιεκτικό δοκίμιο, δπου εκτίθεν
ται μέ τρόπον άπλό οί ιδέες του συγγραφέα πάνω στό χαρακτήρα πού 
πρέπει νά έχη ή φιλοσοφία στήν εποχή μας. Δέ θά συζητήσουμε τό πε
ριεχόμενο τών σκέψεων αύτών. Πολλοί θά τίς άρνηθουν, πολλοί θά συμ
φωνήσουν. ‘Ημείς θά θζλήσουμε μόνο νά παρουσιάσουμε άπλώς τή με
λέτη τοϋ κ. X. θεοδωρίδη σάν τό πρώτο ύπεύθυνο «πιστεύω» του, τήν 
πρώτη αιτιολογημένη οικοδόμηση τών σκέψεών του έπειτ’ άπό μιά σειρά 
μονωμένων μελετών. Σ’ αύτή ό κ. θ. έρ/άζεται μέ μιά μέθοδο μάλλον 
ιστορική παρά διαλεκτική, άποβλέπει στό θέμα του μάλλον ύποκειμενικά.

Τό έργο εΐναι γραμμένο σέ μιάν ορθόδοξη δημοτική, ή όποια τό
σο έπαινέθηκε, δταν ό κ. θ. παρουσίασε τό αξιόλογο εκείνο σύγγραμ
μά του, τήν «Εισαγωγή» στή φιλοσοφία. Εΐναι δμως φανερά κάποια 
φραστικά άγκάθια, κυρίως σέ φράσεις δπου άποφεύγεται ή χρήση τής 
γενικής (π. χ. «ή ένδειξη άπό τό άξίωμα τής φιλοσοφίας) ή καί άλ
λου. 'Ωστόσο πρέπει νά έξαρθή, δτι ό κ. Θ. εΐναι ό πρώτος πού επιδιώ
κει νά ξεφύγη άτό τή στεγνή φιλοσοφική φράση καί νά μάς όδηγήση σέ 
μιά φιλοσοφική πρόζα, κατά τό παράδειγμα τών γάλλων κυρίως φιλο
σόφων καί ιδιαίτερα του Bergson.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΡΟΥΛΑΣ ΒΑΡΕΛΛΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. «Τό αγγλικό θέατρο» (μελέτη). 
Θεσσαλονίκη.
Πριν έμφανισθή έπισημότερα στά γράμματα μέ τή σύντομη αύτή 

έργασία της γιά τό άγγλικό θέατρο, ή κ. Ρούλα Βαρέλλα - Παπαδημη- 
τρίου τά τελευταία αύτά χρόνια προσέχτηκε στήν πόλη μας σάν ένα 
τάλαντο μέ πολλές ύποσχέσεις. Τά χρονογραφήματά της στήν εφημε
ρίδα «Νέα ’Αλήθεια» του κ. I. Μπήτου, του σθεναρού δημοσιογράφου 
καί λογοτέχνη—στόν οποίο μαζί μέ τόσους άλλους οφείλει τή φήμη της— 
έδειχναν στοχαστικότητα καί παρατηρητικότητα. Τά διηγήματά της, γραμ
μένα μέ μιά ζωγραφική διάθεση, έχουν τό χάρισμα τής άπλότητας καί 
τής ποίησης. Μιά διάλεξή της έδειχνε καί εύρυμάθεια καί κριτική διάθε
ση, καί διαύγεια, καί μέθοδο εργασίας. Προσόντα πού άναγνωρίζουμε 
πάλι στή μελέτη της γιά τό «άγγ?.·.κό θέατρο». Εΐναι βέβαια περισσότερο 
πληροφοριακό δοκίμιο μέ τά στο χεΐα τού κατατάσσει περιληπτ·κά, μά 
δέν του λείπει ώστόοο, ούτε ή ούσιαστική λεπτομέρεια, ούτε ό λεπτός 
χαρακτηρισμός, ούτε ή ιστορικότητα καί ή κριτική συμβολή εκεί πού πρέ
πει : στοιχεία πού προϋποθέτουν γνώση καί πρό πάντων αφομοίωση.

Χωρίς νά καθορίζει χρονολογικά τήν άρχή του άγγλικοϋ θεάτρου, 

παίρνει σάν άφετηρία τίς τέσάερες μορφές πού έπικράτησαν στά παλαιό- 
τερα χρόνια : «τά μυστήρια ή θαύματα, τίς ήθολογίες, τά ίντερλούδια 
καί τό νόμιμο δράμα» καί δίνει μιάν ώραία καί σαφή άνάλυση τών μορ
φών αύτών στις πρώτες σελίδες του βιβλίου της. Μέ τόν ίδιο τρόπο 
έξετάζει τίς πρώτες κωμωδίες καί τραγωδίες, τίς «μασκαράτες» πού 
«προήλθαν άπό θεάματα μυθολογικά καί ιστορικά» επηρεασμένα άπό 
τόν κλασσικισμό». Άπό τούς πρώτους άξιόλογους συγγραφείς άναφέρει 
τόν Τζών Λύλυ (1557-1601), τόν Τζώρτζ Πήλ, τό θ. Κύντ, τό θ. Μάς, 
τό Ρ. Γκρήν καί δίνει μιάν εικόνα ζωηρότερη γιά τό Χριστ. Μάρλοου, 
τόν Ούΐλιαμ Σαίκσπηρ, τόν Μπέν Τζώνσον, τόν Μπώμοντ καί Φλέστερ, 
πού μέ τή θεατρική τους δημιουργία χάραξαν τό περίγραμμα μιάς Ιστο
ρικής έποχής πού κλείνει στούς κόλπους της τήν άκμή καί τήν παρακμή 
του άγγλικοϋ θεάτρου.

Αισθάνεται ό άναγνώστης, μιάν άληθινή εύχαρίστηση διαβάζοντας 
τίς σελίδες αύτές, μ’ δλο πού γίνεται ταύτόχρονα άντιληπτό, σέ πόσο 
βαθμό θυσιάστηκε ή πλατειά λεπτομέρεια καί άνάλυση, γιά νά κυριαρ
χήσει ό έπαγωγικός τόνος στήν περιληπτική του μορφή.

Ή κ. Ρουλα Βαρέλλα - Παπαδημητρίου, μεταχειρίζεται μιά γλώσσα 
ομαλή, θά θέλαμε ν’ άποδώσουμε σέ άβλεψία κάποιες διαφορές· λ. χ. 
«πειό» καί «πιό», δπως θεωρούμε εκζήτηση τό νά γράφεται «π’ ήταν», 
«π’ άρχισε», «π’ έσπευσε», «π’ εξελίχθηκαν», άντί «πού ήταν», «πού άρ
χισε» κ. λ. Γ. Δ.

ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΝΗ «Στοχασμοί και Σημειώματα».
«Αφορμές μονάχα γιά στοχασμό κ’ έρωτοτροπίες μέ τήν άλήθεια, 

ματιές βιαστικές, άλλα γεμάτες περιέργεια, γιά δ,τι βρίσκεται γύρω καί 
μέσα μας...». Αύτό τό χαρακτηρισμό δίνει στό βιβλίο του, ό ίδιος ό 
συγγραφέας στό προλογικό του σημείωμα.

Πραγματικά ό κ. Χατζίνης, άντιμετωπίζοντας τά προβλήματα πού 
πραγματεύεται, άντιμετωπίζει κυρίως τόν ίδιο του εαυτό, άναμετρά τή 
δική του δύναμη νά σταθή όρθιος άνάμεσα στά πράγματα. Γιατί α^τά 
πού θίγει ό κ. Χατζίνης δέν εΐναι καινούργια, — τίποτα δέν ύπάρχει έντε- 
λώς καινούργιο—. Τά έχουν κοιτάξει καί θά τά κοιτάξουν κι άλλοι. Τό 
καινούργιο εΐναι ό ’ίδιος ό συγγραφέας πού παίρνει συνείδηση του εαυ
τού του κ’ έξωτερικεύετα/. Τό άντικείμενο λοιπόν εχει δευτερεύουσα 
σημασία, εΐναι ή άφορμή*  άξια παίρνει ή ματιά πού βλέπει : Τό πώς 
βλέπει, ώς ποιο σημείο φτάνει, ποιος εΐναι ό βαθμός τής άνεξαρτησίας της.

Άπ’ αύτή τήν άποψη, ό κ. Χατζίνης δείχνεται ένας άνθρωπος πού 
αισθάνεται, δοκιμάζει καί χαίρεται τήν πληρότητά του, ό άνθρωπος πού 
πάλεψε νά βγή λέφτερος μέσα άπό τά πράγματα. Τούτο φαίνεται σέ δλο 
τό βιβλίο του.

Στό Ab ini ο pectore—τίτλος πολύ καλά βαλμένος, πού ύποδηλώ- 
νει τήν πηγή τής σκέψης καί τής διάθεσης—κυριαρχεί μιά ποιητική άτμό- 
σφαιρα. ΟΙ σκέψεις έξωτερικεύονται σέ μορφική έντέλεια. Στά κεφάλαια 
πού ακολουθούν : «θέματα γιά συζήτηση» καί «Κριτικά σκίτσα» θίγονται.
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στό πρώτο, διάφορα θέματα ένδιαφέροντα, στό δεύτερο, σκιαγραψούνται 
σύγχρονοι ποιηταί· σ’ δλα αύτά ύπάρχει τό προσωπικό, ή ιδιότυπη άντί- 
ληψη πού προσθέτει τή δική της συμβολή.

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΑ

Στήν «'Ελληνική φωνή» (25 καί 26 ’Απριλίου) δημοσιεύθηκε διάλε
ξη τοΰ κ. Κ. Τσάτσου δομένη στή Χίο τήν τελευταία μέρα τής «Χιακής 
εβδομάδας» άφιερωμένη στόν έορτασμό τών πενηντάχρονων τοΰ Κ. Πα- 
λαμδ. Ό κ. Τσάτσιος στήν άρχή τής όμιλίας του λέγει, δτι θέλει ν’άπο. 
δείξει σαθρές τις άντιλήψεις, κατά τής όποιες ό πνευματικός άνθρωπος 
(φιλόσοφος, ποιητής) είναι ό μοναδικός, όπεριττός άνθρωπος, πού δέν 
έχει καμμιά σχέση μέ τήν πολιτική ζωή. «Τις τέτοιες σκέψεις, πού ίσως 
καί αύτή τήν στιγμή έδώ μέσα νά φτερουγίζουν, θά ήθελα νά τις άπο- 
δείξω σαθρές. ’Οφείλονται σέ μιά πλατειά παραδεγμένη, άλλά λανθα
σμένη έννοια τής πολιτικής ζωής. ’Οφείλονται σέ μιά πλατύτερα άκόμη 
παραδεγμένη, άλλά λανθασμένη έννοια τοΰ ποιητή καί γενικά τοΰ πνευ
ματικού άνθρώπου.

Ή πολιτεία προχωρεί πρός συγκεκριμένους, θετικούς σκοπούς καί 
ζητάει ειδικούς πραγματοποιούς τών συγκεκριμένων σκοπών της. ’Αλλά 
αύτοί οί σκοποί, δσο καί άν διαμορφώνονται κατά τις περιστάσεις, συγ
κλίνουν, πρέπει νά συγκλίνουν πρός μία κοινή κατεύθυνση, πρός ένα τε
λικό τέρμα. Άπό αύτό τό τελικό τέρμα, πρός τό όποιο κατευθύνεται 
κάθε στιγμή τής πολιτειακής ζωής, χρωματίζεται καί σφραγίζεται ολό
κληρη ή πολιτεία. Ή πολιτική ζωή δέν έξαντλεϊται στούς ειδικούς σκο
πούς, στά μερικά τής κάθε μέρας έργα. ’Ολοκληρώνεται μόνο έκεΐ πού 
δλα τά διέπει ένας ένιαΐος σκοπός, πού συγκεφαλαιώνει καί όρίζει καί 
ενοποιεί δλη της τήν ύπαρξη.

Χωρίς αύτή τήν ενιαία κατεύθυνση καί τόν ένιαϊο σκοπό, δέν έχο
με μιά, ενωμένη καί άρμονική πολιτεία, άλλά μιά διχασμένη καί θρυμ
ματισμένη κατά παρέκβασιν πολιτεία.

Γι’ αύτό ή πολιτεία δέν μπορεί νά άποτελήται μόνο άπό ειδικά, 
θετικά καί συγκεκριμένα στοιχεία, πού άλλάζουν κατά τάς περιστάσεις, 
άλλά άποτελεϊται καί άπό ένα μή ειδικό, μή θετικό, μή συγκεκριμένο, 
ιδεατό καί άνάλλαχτο στοιχείο, άνάλλαχτο, γιατί εΤνε σύμφυτο μέ τή 
βαθύτερη φύση κάθε λαοΰ, άλλά καί σύμφυτο μέ τή φύση κάθε ιστορι
κού άνθρώπου.

Μονάχα ή πολιτεία πού κινείται οδηγημένη άπό ένα τέτοιο στα
θερό καί βέβαιο φώς εΐνε μιά όρθή πολιτεία.

Μονάχα δποιος περικλείνει μέσ’ στή συνείδησή του καί αύτό τό 
τέρμα τό τελικό, κατέχει ολόκληρη τήν πολιτεία.

Γιά νά φθάση κανείς ώς σ’ ένα τέτοιο τέρμα πολιτικό πρέπει νά- 
χη ιστορική συνείδηση, νά κλείση μέσα στή σκέψη μά καί στήν ψυχή του 
δλη τήν ιστορία, δλη τήν πορεία τής πολιτείας διά μέσου τής Ιστορίας, 
δλους τούς θριάμβους καί δλους τούς συντριμμούς, δλες τις άρετές καί
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δλες τις άμαρτίες, δλες τις δυνατότητες καί δλες τις έλπίδες τής φυ
λής του.

Αύτή τήν Ιστορική συνείδηση τήν έχουν οί μεγάλοι δημιουργοί.
Μπορώ νά πώ, πώς αύτοί τήν πλάθουν—αύτοί άνακαλύπτουν μέ

σα τους τήν ιστορική μοίρα τής πολιτείας των. Πόσο δίψαν οί λαοί γιά 
τέτοιους πλαστοργούς Ιστορικής συνείδησης, τό αισθανόμαστε τώρα 
σ’ αύτούς τούς κρίσιμους καιρούς τής όρφάνιας, στις ώρες τών ριζικών 
άναμοχλεύσεων καί τών άποφασιστικών καμπών.

Άλλά στούς ζωντανούς λαούς τήν Ιστορικήν αύτή συνείδηση τής 
άποστολής των, άν δχι τόσο φωτεινά καί συνειδητά, πρέπει νά τήν κα- 
τέχη κάθε έργάτης τής πολιτείας, κάθε πολίτης.

Ή συνειδοποίηση τοΰ πνεύματος πού κυβέρνα τήν ιστορία μας κα 
πού ορίζει τή θέση μας καί τόν προορισμό μας μέσα στό ιστορικό γίγνε
σθαι, εΐνε ένα άπό τά βαθύτερα αιτήματα τής πολιτικής ζωής καί σ’ 
αύτό τό αίτημα άνταποκρίνεται κυρίως ό πνευματικός άνθρωπος, μά 
πρώτα καί άπάνω άπό δλους ό ποιητής.

Εΐνε ό δαδούχος πού φωτίζει δχι τά καθημερινά γεγονότα, άλλά 
τήν γενικώτερη κατεύθυνση, τό τελικό τέρμα, τό καθολικό πνεύμα τής 
εθνικής Ιστορίας. Καθρεφτίζεται στό έργο του ή γή πού μάς ορίζει καί 
μάς στηρίζει. Καθρεφτίζεται ό ψυχικός όργανισμός ενός λαοΰ, καί στις 
καθολικές του έκδηλώσεις καί στις άτομικές του έκφάνσεις. Στό έργο τού 
ποιητή άναγνωρίζομε, (σέ άρτιωμένη μορφή) τόν ίδιον έαυτό μας, καί τά 
βαθειά του ριζώματα στή γή πού πατούμε καί στά περασμένα τής ιστο
ρίας πού κληρονομήσαμε. 'Όσο καί άν ενός ποιητή ή άκτινοβολία ύπερ- 
βαίνει τόν ιστορικό κόσμο, μέ τις πολιτείες καί τί άμάχες του, δσο καί 
άν φαίνεται νά ζή σέ ύπερουρανίους τόπους καί σέ κόσμους φανταστι
κούς, πέρα άπό τά καιρικά καί τά άνθρώπινα, άκλόνητη μένει πάντα ή 
άλήθεια : δτι ή συνείδηση τού ποιητή εΐνε ή συνείδηση τής φυλής του».

Αύτός πρέπει νά εΐνε (μέσα στούς άνθρώπους πού βλέπουν μονό
πλευρα, τμηματικά, άποσπασματικά), έκεϊνος πού εποπτεύει καθολικά τήν 
πορεία τής φυλής.

Αύτός (επειδή ζή πιό συνειδητά), έπειδή πρέπει νά ζή έτσι, γιά νά 
μπορή νά φωτίζη καί νά συνειδητοποιή, εΐνε καί άπό δλους τούς άλλους 
πιό ύπεύθυνος γιά τήν 'ιστορία τής φυλής του. Αύτός βαστάζει τις άμαρτί
ες τοΰ Γένους. Πονεί γι’ αύτές. Τις διαβλέπει καί κάποτε τις προβλέπει.

Αύτός, κρατώντας ξύπνια τή φωνή πού βγαίνει άπό τά μάκρη τών 
περασμένων ύψώνεται, άπάνω άπό τά καθημερινά καί τά διαβατικά τής 
πολιτικής ζωής, κριτής τών συνειδήσεων καί τών έργων μας. Λέει ύ ποι’ 
ητής : Σ’ έμέ — Κελλάρης λυράρης είμαι — σ’ έμένα άνήκει νά τό κερά- 
σω στά νέα ποτήρια τό άρχαϊο πιοτό.

Στόν ποιητή άνήκει νά γίνη ό διατηρητής τής άρχαίας παράδοσης 
μέσα στις νέες πάντα φόρμες κοί συνθήκες τής ιστορίας. Αύτός, άπάνω 
άπό δλα τά παραστρατήματα, τις ξενομανίες καί τις λιγοψυχιές, πρέπει 
νά μένη πιστός στό βαθύτερο νόημα τής ιστορίας τοΰ γένους, ό θεματο- 
φύλακας τής Ιερής παρακαταθήκης, πού σχηματίσθηκε, σπυρί-σπυρί, άπό
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τόν ίδρωτα καί άπό τό αίμα τών νεκρών μας.
*'Ολη ή ιστορία, δλη ή πολιτεία πρέπει νά ζή στή συνείδηση του ποι

ητή, Ή συνείδηση του ποιητή πρέπει νά εΐνε ή συνείδηση τής φυλής του 
Σά θεία εύνοια πρέπει νά τό θεωρήσωμε οί σημερινοί ‘Έλληνες, 

πώς άνάμεσά μας ζή καί δουλεύει μιά τέτοια άρτια συνείδηση ποιητι
κή, άξια μέσα στις άξιες, ζωντανό παράδειγμα γιά τή βαθειά συγγένεια 
τής Ιστορίας καί του πνεύματος, τρανή άπόδειξη τού δεσμού πού θέλω 
νά θεμελιώσω».

Καί συνέχεια μιλάει ό κ. Ττάτσος γιά τήν προσωπικότητα καί τό 
έργο τού ποιητή Παλαμα, πού συνδέει όργανικά την Ιστορία μέ τό πνεύμα. 

*** Τό Κυπριακό περιοδικό «Πάφος», αφιερώνει ειδικό τεύχος στόν ποιη
τή Κ. Παλαμα. Συνεργάζονται οί κ. κ. Λ. Ρουσσέλ, Γ. Μακρίδης, Δ. Λιμπέρ- 
της, Τ. Άνΰ’ίας, Π. Βαλασερίδης, X. Γαλατσόπουλος, Τ. ’Άγρας, Ά. Περνά- 
ρης, Κ. Άσσιώτης, Σ· Άντωνιάδης.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
= Στις 5 Μαΐου στή Μεγάλη Σιωνιστική Λέσχη, δόθηκε διάλεξη τοΰ κα

θηγητή τής ισπανικής στό Πανεπιστήμιο τής Σόφιας κ. Έστανισλάο Καλόγα 
μέ ΰ*έμα  : «Ή εβραϊκή έπιρροή επί τής ισπανικής παιδείας».

= Στις 6 Μαΐου, στήν αίθουσα τοΰ συλλόγου «Ex-Allievi» δόΰ-ηκε άπό 
τόν ίδιο καθηγητή διάλεξη μέ Ό*εμα  : «Ή σύγχρονη ισπανική ποίηση».

= Στήν αίθουσα τής Ιταλικής Σχολής, μίλησε ό καθηγητής κ. Ruffini μέ 
■θ’έμα : «Ή ανάπτυξη καί έπίδραση τοΰ ’Ιταλικού ρομαντισμού».

= Στις 23 Μαΐου, έδωκε στήν αίθουσα τοΰ Πανεπιστημίου μιά πολύ ενδια
φέρουσα διάλεξη ό φίλος καθηγητής κ. Βιτσέντσο Μπιάτζι γιά τά ’Ιταλικά 
έργα τοΰ Σολωμοΰ, τήν έκδοση τών οποίων τοΰ ανέθεσε νά επιμελητή ή 
’Ακαδημία.

— Στις 7 Μαΐου στήν αίθουσα τής ’Εμπορικής Λέσχης ό κ. Άχ. Καλεύρας 
έδωσε διάλεξη μέ Ό’έμα «"Οταν οί ποιηταί είναι καί οδηγοί λαών».

= Στις 27 Μαΐου ό κ. Κ. Κεφαλάς μέ τήν εύκαιρία τοΰ βερνιζάζ τής έκ- 
Οέσεως ζωγραφικής τής δ. Καίτης Σιώπη - Παλαιολόγου μίλησε γιά τις σύγ
χρονες τάσεις τής ζωγραφικής.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΗΓΑ: «Μισής μερίδας άνθρωποι» (νουβέλλα), Θεσ

σαλονίκη. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ: «’Αναγραφή δημοσιευμάτων» 
(1926-1936) μετά βιογραφικού σημειώματος, Χανιά. ΟΛΜΟΥ ΠΕΡΑΝΘΗ: 
«Κώστας Κρυστάλλης» (λυρική βιογραφία καί κριτική άνασκόπηση μέ 
άνέκδοτες έργασίες τού ποιητή), ’Αθήνα. ΦΩΤΗ ΚΑΒΟΥ : «Άντιμάμα- 
λα» (ποιήματα), ’Αθήνα. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ : «’Ανέκδοτη άλ- 
ληλογραφία ’Αλεξ. Πάλλη». Γ. ΒΑΛΕΤΑ : «Ή Λεσβιακή άναγέννηση» 
(1801-1841) Καλλονή.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Ίόνιος άνθολογία» (Μάϊος). «Τό Κάστρο» (άρ. 4 Μάιος). «'Άγιος 

Ίάσων καί Σωσίπατρόσ» (’Απρίλιος άρ. 9-10 Μάϊος άρ. 11). «Παιδεία» 
(άρ. 5 Μάϊος). «1/ hellenisme contemporain*  (No 7 Mai). «Κρητικές σε- 
λίδες»(άρ. 3-4 ’ Απρίλιος-Μάϊος). «Libre» (No 162-163 Avril Mai). «Olimpo» 
(Rivista mensile di cultura Italiana No 2 Viale Regina Olga 26 Salo- 
nicco). «Dante» (Revue de culture Latine — Direct. L. Fiumi—Paris Ave
nue de 1’ Opera 32) «Σαρωνική πνοή» (τεύχος 3-4). «Μακεδονόπουλο» 
(άρ. 12). «Τό χρονικόν τού βιβλίου» (άρ. 6 Μάϊος). «Τραπεζιτική» (άρ. 
φύλ. 19). «Σχολική Έφημερίς» (άρ. φύλ. 35, 36, 37, 38, 39).


