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ΓΥΡΩ ΑΠ’ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

Γιά τις «Μακεδονικές Ημέρες» άρχίζει νέα περίοδος. Χρόνια ολόκληρα 
έπάλαιψε τό περιοδικό μέ τίς δυσχέρειες, μέ τίς αντιξοότητες κι’ άκόμα πιό 
πολύ, μέ τήν άδιαφορία. Πνευματικά φτωχό καί καχύποπτο τό περιβάλλον. 
Ή καταδρομή συνεχής, οί συμπάθειες λίγες. Άλλ’ οΐ συνεργάτες του έμειναν 
άκαμπτοι άπάνω στήν έπαλξη,... καί τώρα ιδού, έρχονται κι’άλλοΓ εύρύνεται 
ό κύκλος, ολοκληρώνεται ή προσπάθεια.

Οί «Μακεδονικές Ημέρες» έπέβαλαν τή Θεσσαλονίκη, σάν πνευματικό 
κέντρο άξιόλογο.

Η ΕΠΑΡΧΙΑ
"Ενας περίεργος άγώνας συνεχίζεται. Ή έπαρχία ξεσηκώθηκε γιά νά 

πολεμήση τήν πρωτεύουσα. Καί δύσθυμη ή πρωτεύουσα, ένοχλημένη, ζητεί 
νά κρατήση τά πρωτεία της. “Ομως δέν ύπάρχει ούτε έπαρχία, ούτε πρω
τεύουσα, στό έπίπεδο τούτο. Υπάρχει μόνον καλό ή κακό γράψιμο. Μέ τή 
διαφορά, δτι στήν έπαρχία ό λογοτέχνης εΐναι πιό άπομονωμένος, κινείται 
σ’ ένα περιβάλλον πιό άχάριστο καί χρειάζεται ένα δυνατό ταμπεραμέντο 
γιά τήν άντίσταση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Τά «Νεοελληνικά Γράμματα» δημοσιεύουν, τόν τελευταίο καιρό συ

νεντεύξεις λογίων. Καί δίνεται σέ πολλούς ή εύκαιρία νά προσφέρουν τόν 
έαυτό τους σέ σμίκρυνση. Νά δώσουν τή μινιατούρα τους. Καί ν’ άπο- 
δείξουν δτι φόντο πνευματικό δέν ύπάρχει. Μόνο ταχυδακτυλουργίες, κομ
πασμοί καί ιδιοτροπίες δίχως σημασία.

"Ενας τρόπος, γιά νά φαιδρύνεται ό άναγνώστης....

ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ
Υπάρχουν δύο ειδών συγγραφείς, δπως ύπάρχουν δύο ειδών δέντρα. 

Τά άειθαλή καί τά φυλλορροούντα. Τά φύλλα τών δευτέρων, δσα εΐναι νά 
πέσουν, θά πέσουν δπως δήποτε. Καί θά μείνουν τά κλαριά τους ισχνά καί 
γυμνά, τά κλαριά τους τ’άνεμοδαρμένα. ’Έτσι θά πέση καί ή ψεύτικη φήμη 
ώρισμένων συγγραφέων. Μέ τή διαφορά, δτι δέν θά ξαναϊδούν καινούργιαν 
άνοιξη.



ΕΝΑ’ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Ενα φαινόμενο τών τελευταίων χρόνων: ‘Έκαμαν τήν έμφάνισή τους 

μερικοί συγγραφείς μ’ ένα βιβλίο πού ύμνήθηκεν:—Ή «Ζωή έν Τάφω», 
«Συνταγματάρχης Λιάπκιν κ.λ.π.—’Έξαφνα πήραν τήν κατηφοριά. Γλυ- 
στροΰν πέφτουν, πιάνονται άπό τούς θάμνους. Ή δόξα τοΰ πρώτου βιβλίου 
δέν είναι άρκετή γιά νά τούς φωτίση τό δρόμο.

ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ

Κάτι καλό γίνεται: Ό Μυριβήλης γράφει γιά τή Μυτιλήνη, ό Δέλιος 
γιά τή Θεσσαλονίκη, ό Καραγάτσης γιά τή Λάρισα. Τά διάφορα κέντρα 
έχουν άνάγκην άπό συγγραφείς πού τούς δίνουν έκφραση. "Οποιος περνά 
άπό τή Λάρισα, άναγκαστικά θυμάται τόν Καραγάτση. Κι’ δποιος περνά 
άπό τή Χαλκίδα, δέν ήμπορεΐ νά λησμονήση τόν Σκαρίμπα.

Κάτι καλό γίνεται....

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ
Τά «Νεοελληνικά Γράμματα» έβαλαν καί τήν κυρία Καζαντζάκη στή 

σειρά τών μεταπολεμικών συγγραφέων. Πολύ τήν έκτιμοΰμε τήν Κα Καζαν
τζάκη. Αλλ’ αύτό δέν άρκεϊ γιά νά ματαιωθή τό άμείλικτο πέρασμα τοΰ 
χρόνου. Κι ούτε ή εύγένεια μπορεί νά έπιτύχη τέτοιου είδους μετατοπίσεις. 
Ως τόσο, τά «Νεοελληνικά Γράμματα» εΐναι ικανά νά μάς παρουσιάσουν καί 
τόν κ. χενόπουλο γιά μοντέρνο. Λίγη κοκεταρία άπό μέρους του κι’ δλα γί
νονται.

ΜΟΥΜΙΕΣ ΗΡΩΩΝ

Εΐπεν ό κ. ^.ενόπουλος δτι ή «Στέλλα Βιολάντη», εΐναι έργο «πρώτο*  
ποριακό». Εΐπεν, δτι ή ήρωΐδα του εΐναι ό πρόδρομος τοΰ σημερινού κο
ριτσιού. Μίλησε καί γιά τήν πατρική τυραννία καί γιά τά δικαιώματα. Μ’ δλα 
ταΰτα, ή «Στέλλα Βιολάντη», δέν παίρνει ζωή ούτε άπό τό γνωστό ύμνητικό 
ποίημα τοΰ Παλαμά. Τό ξεσκονίζουν άπό καμμιά φορά, τό παίζουν κι’ ύστε
ρα τό ξαναβάζουν στό ράφι. ’Εκεί δπου μένουν οί μούμιες τόσων λογο
τεχνικών ηρώων καί ήρωΐδων. Εΐναι κάτι κι’ αύτό, γιατί ύπάρχουν καί «ή- 
ρωες» πού δέν γίνονται μούμιες· γίνονται σκόνη.

ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
Ό Μυριβήλης πολεμάει τόν Σκαρίμπα. Κι’ ό Πέτρος Χάρης, άγνοούμε- 

νος άπό τόν Μυριβήλη, τόν πήρε σύμμαχο, γιά νά πολεμήση τόν Σκαρίμπα. 
Σκέφθηκεν, δτι μεταξύ δύο κακών, βέλτιστο εΐνε τό μικρότερο.

ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΧΡΟΝΑ
’Έχομε καί τά τριαπεντάχρονα τοΰ ποιητή κ. Σωτήρη Σκίπη. Ό Σκί- 

πης άνήκει στήν κατηγορία έκείνων, πού τούς λογαριάζουμε, τούς σεβόμα
στε....άλλά δέν τούς διαβάζουμε ποτέ. Κανείς δέν ξέρει, γιατί έχουν άποκτήσει 
μιά όρισμένη φήμη. Βρίσκουμε λογικό νά γιορτάζουν τά εικοσάχρονα, τά πε- 
νηντάχρονα. ’Απορούμε λίγο μέ τόν άπροσδόκητο κύκλο τών φίλων καί ύ- 
μνητών, πού σχηματίζεται. ’Ίσως ό τριαπεντάχρονος μόχθος νά μάς έπι- 
βάλλει κάποιον σεβασμόν.

ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ

Ό κ. Ν. Πεντζίκης, ή Κα Καρέλη, ό κ. Στρατής Δούκας κ’ ένας δυό 
άλλοι, έχουν κάμει έναν κύκλο δικό τους, μιά σχολή ιδιαίτερη. ’Έχουν τα
λέντο, έχουν άξία. Πάνε νά σπάσουν τήν κλασσική παράδοση. Γνώμη μας 
εΐναι, δτι ή προσπάθειά τους περνάει άκόμα τήν περίοδο τής άσκήσεως. 
Γυμνάσματα εΐναι τά γραπτά τους.

Σέ κάθε τεύχος τών «Μακεδονικών Ημερών» θά δημοσιεύουμε κ’ ένα 
δυό κομμάτια άπό τό έργο τους. Έκτιμοΰμε τήν έναγώνια καί ήρωϊκή έρ
γασία τών συγγραφέων αύτών, πού άγωνίζονται νά βρουν τή φόρμα τήν 
κατάλληλη.

Στό τεύχος τούτο δημοσιεύουμε ένα πεζογράφημα τοΰ κ. Ν. Πεντζίκη. 
Βέβαια τό περιοδικό μας δέν άσπάζεται μιά τέτοια άντίληψη τέχνης. Τήν 
ύπολογίζει μόνον, γιατί άντιπροσωπεύει μιά όρισμένη κατάσταση, κ’ έχει τή 
σημασία μιάς προσπάθειας γιά τήν άνανέωση τοΰ νοήματος τής τέχνης. 
Άλλ’ έμεϊς πιστεύουμε, δτι δέν μπορεί νά γίνη άνανέωση άπ’ αύτήν τήν 
πλευρά, άφοΰ τείνει νά διαλύση τό. λογικό μηχανισμό τής συνειδήσεώς μας 
καί μας έπαναφέρει σέ μιά πρωτόγονη «συνειρμική» σειρά σκέψεων. Στό 
βάθος ύπάρχει αύτή ή άκυβερνησία τοΰ νοητικοΰ μας, άλλά πρέπει νά νι
κιέται ή άκυβερνησία αύτή, άπό τήν άνάγκη τής λογικής σκέψεως. Δί
νοντας τήν όνειρική μορφή τής σκέψεώς μας, δέν δίνουμε όλόκληρη τήν 
σκέψη μας καί ούτε τό καλύτερό της μέρος. Εΐναι ένας πρωτόγονος ψυ
χολογικός ρεαλισμός. Εΐναι μιά τέχνη πού δέ γνωρίζει έμπόδια.

Στό περιοδικό μας θά δημοσιεύονται τέτοια πεζογραφήματα, πού εΐναι 
πολύ περισσότερο ντοκουμέντα καλλιτεχνικών άντιλήψεων, παρά καλλιτε
χνικά ντοκουμέντα.

Ο κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΞΑΣ

"Ενα νέο βιβλίο τοΰ κ. Δόξα κυκλοφόρησε. Κ’ άνάρπαστο έγινεν, δπως 
άνάρπαστα έγιναν δλα τά'προηγούμενά του βιβλία.

Δέν ξέρουμε άν εΐναι καλά ή άσχημα τά βιβλία τοΰ κ. Δόξα. Ισως 
καί τόν ’ίδιον νά μή τόν ένδιαφέρει ή άποψη τούτη. Έκεϊνο πού ενδιαφέ
ρει εΐναι, δτι ζητούνται. Καί τό δτι ζητούνται, θά πή δτι άνταποκρίνουνται 
σέ κάποια άνάγκη. "Οπως ό λαός τών διανοουμένων ζητούσε νά δημιουρ· 
γήση τό Σολωμό — καθώς εΐπεν ό κ. Σπανδωνίδης—έτσι κι ό άπλοίκός κό
σμος ζητούσε νά βρή τό συγγραφέα του. ‘Η Γαλλία βρήκε τόν Ντεκομπρά. 
Στόν τόπο μας εΐχεν άνακαλυφθή ό Τυμφρηστός. Καί τώρα παρουσιάσθη- 
κεν ό Δόξας. Ό συγγραφέας πού μιλάει γιά κέντρα κοσμοπολιτικά, γιά 
ούΐσκυ καί γιά γκαρσονιέρες, σ’ ένα πλήθος άφελών καί πτωχών άνθρώ- 
πων, πού θέλουν νά κάμουν ολίγη «μεγάλη ζωή» μέ τή φαντασία τους.

ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Πολύ ένδιαφέρουσα ήταν ή συνέντευξη πού έδωκεν ό κ. Σπανδωνίδης 
στά «Νεοελληνικά Γράμματα». Χαίρεται κανείς τήν είλικρίνειά του καί τή 
σεμνότητα. Καί τό ήθος. Άλλά καί τήν άκρίβεια καί τή βαθειά στοχαστι- 
κότητα. Άπό δλη τή σειρά τών συνεντεύξεων πού δόθηκαν οι καλύτερες 
ήσαν τοΰ κ. Σπανδωνίδη καί τοΰ κ. Σκαρίμπα. Ολοι έκεΐνοι, πού θέλησαν 
νά κάμουν πνεΰμα ή έπίδειξη, φανέρωσαν μονάχα τή φτώχεια τους.
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Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ

’Από κάποτε θυμόμαστε, πώς υπάρχει ή Ακαδημία. Μπορεί κιόλας 
ναναι χρήσιμη. Δέν έχομε καμμιά βεβαιότητα γι’ αύτό. Οΐ περισσότεροι άπό 
κείνους πού τήν διαπομπεύουν θά ήθελαν νά εΐναι μέσα. Κι’ δσοι πάλι γί
νονται άκαδημαϊκοί, ήσυχοι πιά άπό τήν έπάρκεια τής σπουδαιότητας, χά
νουν άκόμα καί τήν εύθυμία τους.

Ώς τόσο, δέν φαίνεται νά παίζη κανένα ρόλο ή ’Ακαδημία στά Γράμ
ματα. ΟΙ έπίσημοι άντιπρόσωποι τής τέχνης τοΰ λόγου, ό Ξενόπόυλος κι’ ό 
Μελας ήσυχάζουν έπάνω στήν άναγνώριση πού τούς έγινε, περιμένοντας 
τόν χρόνο γιά νά τούς καταπιή.

ΠΡΟΣΠΑΘΘΕ1ΕΣ
’Οργανώνεται προσπάθεια γιά νά καλλιεργηθή ή ύψηλή δόξα τοΰ Πα

λαμά. ’Οργανώνεται προσπάθεια γιά νά ξεχαστή ό Καβάφης. Τό δνομα 
τοΰ πρώτου σαλπίζεται. Τό δνομα τοΰ δεύτερου ούτε άναφέρεται κάν. ’Εντα
τικά έργάζονται εκείνοι, πού θέλουν ν’ άποκεφαλίσουν τόν πεθαμένο. Άλλ’ 
ό όδυνηρός σαρκασμός τοΰ Καβάφη ζή άκόμα.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Ό Παΰλος Νιρβάνας ήταν ϊσως ό μόνος άνθρωπος τών Γραμμάτων, 
πού δέν έκαμεν εχθρούς. Πέρασεν άπό δλες τίς φουρτούνες τών άγώνων, 
δίχως νά προκαλέση τήν όργή κανενός, Τόν άναγνώρισαν άπό πολύ νωρίς 
κι’ άγαποΰσαν δλοι τήν εύγένεια και τήν καλωσύνη του.

’Έγραψε διηγήματα, δράματα, ποιήματα, άλλ’ έμεινεν ό χρονογράφος. 
Ό εύσυνήδειτος χρονογράφος, μέ τή λεπτή ειρωνεία, πού δέν ένοχλοΰσεν. 
Εΐχεν ένα τρόπο δικό του ν’ άντιμετωπίζη τή ζωή μαλακά, μέ έλαφρή συγκί
νηση, μέ χαμόγελο. Τίποτε τό βίαιο καί τό θολό μέσα του, καμμιά κραυγή. 
'Ιστορίες τοΰ τράμ, καθημερινές, λεπτομερειακές άπασχολήσεις, μικρές μα- 
νίες τών άνθρώπων, ήσαν τά θέματα πού τόν έθελγαν. 'Ύφος ήρεμο, 
στρωτό, χωρίς κίνηση. Απλές άφηγήσεις καί «μασάλια», συχνά. Μετά τόν θά
νατό του, κανείς δέν ξέρει τί μπορεί νά έπιζήση άπό τό άφθονο έργο τοΰ 
άκούραστου δουλευτή, πού έργάσθηκεν άπάνω άπό τριάντα χρόνια, εύσυ- 
νείδητα, άλλά χωρίς δυνατή παρόρμηση καί πέθανε μέ τήν πέννα στό χέρι.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Άπό τούς λογοτέχνες, πού μένουν στήν επαρχία, ζήτησαν μερικοί πρω

τευουσιάνοι συγγραφείς νά προσφέρουν τήν πρώτη δλη. Στοιχεία λαογραφι- 
κά. Περιγραφές γιά τό πώς γίνονται οί γάμοι, οΐ κηδείες. Νά κάμουν ένα 
ρεπορτάζ τών έθίμων καί τής έλληνικής ζωής. ΚΓ αύτό τό ρεπορτάζ, θά τό 
πάρουν οΐ πρωτευουσιάνοι συγγραφείς καί θά τό δουλέψουν κατάλληλα.

ΚΓ ό Μυριβήλης προχώρησεν άκόμα πιό πολύ. Έδωσε συγκεκριμένο 
θέμα στούς έπαρχιώτες λογοτέχνες: Τήν άρκούδα. Νά θέμα γιά ν’ άσκηθοΰν 
οί πέννες τής έπαρχίας. Εΐναι δέ καί σύμβολο ή άρκούδα. Δέν κάνει ύπερρε- 
αλισμό. Άλλά καί δέν μπορεί νά τήν ίδή άπό πολύ κοντά ό περιδεής δια- 
πομπευτής τοΰ Μπαλαφάρα.

Η ΠΕΙΡΑΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μέ τήν εύκαιρία τοΰ θανάτου τοΰ Παύλου Νιρβάνα, έγραψεν ό κ. Σπΰ- 

ρος Μελας γιά τήν Πειραϊκή Σχολή. Κάμποσοι βγήκαν άπό τόν Πειραιά. ΚΓ 
δλοι τους άγωνίσθηκαν γιά τήν κλασσική παράδοση, γιά τή διαφάνεια, γιά 
τήν άπλότητα. Ανόμοια ταλέντα, πού εΐχαν ώς τόσο κάποια συγγένεια. 
Μπροστά τους, ή πλατειά θάλασσα πού γεννοΰσε τή διάθεση τοΰ ονείρου καί 
τής φυγής. Καί δίπλα τους, γύρω τους, οί ψηλές καμινάδες τών έργοστασίων 
πού λέρωναν τόν ούρανό μέ τούς καπνούς. Οί καμινάδες τούς άνάγκαζαν νά 
παίρνουν μιά στάση άντιδράσεως καί νά βρίσκουν στό περιττό τό ωραίο.

Φαίνεται δμως, δτι κάποιο λάθος ύπάρχει. Ό κ. Μελας, τούλάχιστον, 
ποτέ δέν άσχολήθηκε μέ τό περιττό. Αγάπησε τό «χρήσιμο» δσον κανείς*  
Πειραιώτης έργοστασιάρχης.

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ή Θεσσαλονίκη δέν έχει τήν αθηναϊκή παράδοση. Εΐναι έξω άπό τόν 
κύκλο τοΰ άθηναϊκοΰ έπηρεασμοΰ. Και γι’ αύτό εΐναι άντικλασσική. Καί 
γι’ αύτό δέν άπόκτησε τή συνήθεια νά τιμά τήν κάθε φίρμα τής Αθήνας. 
Εΐναι καινούργια, εΐναι άνήσυχη. Δέν άναπαύεται στά καθιερωμένο:. Ψάχνει 
νά βρή τήν ούσία, έργάζεται γιά τή φόρμα. Δέν άγαπά τό στραβό, τό εύ
κολο καί τό έπιπόλαιο. Δέν γουστάρει τά άστεΐα τοΰ Λάσκαρη, δέν έννοεΐ 
νά θαυμάση τό «Μυστικό τής Κοντέσσας Βαλέραινας», άδιαψορεϊ γιά τό 
Σκίπη, γελά μέ τό Συναδινό, δχι δμως δπως θά ήθελεν αύτός νά γελά. 
Διαβάζει τό ΣπΟρο Μελά στήν εφημερίδα κΓ άφίνει μόνο κάτι έμπο
ρους νά τοΰ κάμουν δεξίωση καί νά τόΰ βγάζουν λόγο. Απορεί μέ τήν α
ναρχία τής κριτικής, άπορεϊ μέ τούς ψεύτικους θριάμβους συγγραφέων δίχως 
αυριον καί μέ τή δυσκολία τοΰ ν’ άνεύρη καί μέ τήν άδυναμία τοΰ νά 
έπιβάλη τά στοιχεία τής άξίας, δπου κΓ άν βρίσκουνται.

Κάνει τήν παρατήρηση, δτι ή Αθήνα δέν έχει σήμερα ένα πνευματικό 
οδηγό μέ κΰρος. Άνεβάζονται κΓ άφίνονται νά καταρρεύσουν ταλέντα άπό 
μιά στιγμή στήν άλλη. Ανακαλύπτονται έξαφνικά Ντοστογιέφσκηδες καί πε- 
τιοΰνταιστά άχρηστα. ’Εξυμνούνται θεατρικά έργα,_πού θά έπρεπε νά προ- 
καλέσουν τήν όργή ένός κριτοΰ καλλιεργημένου, r-εκινοθν άπό τόν Πα- 
λαί’ά τά «Νέα Γράμματα» καί ρίχνονται στόν ύπερρεαλισμό. Ξεκινάει 
άπό τόν Ξενόπουλο ή «Νεοελληνική Λογοτεχνία» κΓ άγκαλιάζει τόν 
γνωστό κύκλο τοΰ Γκοβόστη. Γίνονται φιλολογικοί καυγάδες δίχως ειλικρί
νεια, δίχως έρμα ιδεολογικό, δίχως νά κινοΰνται οί ενδιαφερόμενοι άπό καμ- 
μιά βαθύτερη άνησυχία στήν όδυνηρή προσπάθεια γιά τήν άναζήτηση, μό
νο καί μόνο γιατί κινοΰνται άπό προσωπικά ελατήρια, μόνο καί μόνο γιά 
νά μπορέσουν νά τοποθετήσουν τήν πραμάτεια τους,—δπως εΐπεν ή Κα Κα- 
ζαντζάκη.

Εΐν’ άλήθεια δτι στήν Αθήνα γίνονται προσπάθειες άξιόλογες, δλοι 
δμως αύτοί οΐ άγωνισταί μένουν σχεδόν στό περιθώριο κ’ έλάχιστοι άνα- 
ψέρονται. Χρειάζεται δέ συχνά νά θυσιάσουν δ,τι καλύτερο έχουν, άν θέ
λουν νά γίνουν γνωστοί καί νά έπιβληθοΰν στόν κόσμο. Τό κατάλαβεν αύ
τό ό κ. Καραγάτσης καί προχώρησε. Τό κατάλαβαν κΓ άλλοι,...ώς πού ήρ
θε ό κ. Ξενόπουλος, γιά νά τούς έξοντώση δλους.

Ή Θεσσαλονίκη, κρατάει άπό τήν άποψη αύτή μιά παρθενιά καί ά- 
γωνίζεται.
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ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Ό κατάδικος θέλησε νά παραστή- 
ση τόν ηρώα, Μιά ιδέα τοΰ πέραοεν: 
δτι έπρεπε τούλάχιστο, νά σώση τήν 
άξιοπρέπειά του. Σωτηρία δέν ύπήρ- 
χεν οΰτε άπό τόν ούρανό, οΰτε άπό 
τήν τύχη, οΰτε άπό τούς άνθρώ
πους. Μέ τις χειροπέδες τόν είχανε 
πάει στό Κόκκινο Σπίτι. Δίπλα είχαν 
άνοίξει έναν τάφο. Έρριξε μιά ματιά, 
γρήγορη καί φοβισμένη ματιά και διέ- 
κρινε στά πλάγια σπασμένες ρίζες. 
Άπό τό βάθος πετάχθηκεν ένας βά
τραχος....’Έτσι, δέν ύπάρχει σωτηρία 
άπό πουθενά! Ό καιρός ήταν ζεστός 
κι’ ό ούρανός καταγάλανος. ‘Ένα 
θάμβος όμίχλης χώνευε τά μακρυνά 
βουνά. Εΐδε κ’ ένα άτμόπλοιο πού έ
φευγε. Γλυστροΰσεν άπάνω στήν ή
ρεμη κυανόλευκη θάλασσα, τήν άγνή.. 
Κι’ ήσαν δλα τά γύρο πράματα τό
σον έπώδυνα ώραΐα, πού φαίνονταν 
σάν ψεύτικα.

’Αντίκρυ, τό άπόσπασμα. Οί κάν- 
νες τών δπλων, άφηναν άχτϊνες ψυ
χρές. Γυάλιζαν καί τά γαλόνια τών 
άξιωματικών. Κι*  αύτός μέ τίς χειρο
πέδες, δοθιος, μέ τό κεφάλι ψηλά, πε- 
ρίμενε. Περνοΰσεν ή κάθε στιγμή βα- 
ρειά, ήταν ύλικός ό χρόνος, τόν αι
σθάνονταν, τόν έπιανε κ*  ήθελε νά 
τόν συγκρατήση, γιά νά ίδή, γιά νά 
μή τοΰ ξεφύγη τίποτε γιά νά ύπάρ- 
ξη λίγο άκόμα, νά αίσθανθή τή ζε
στασιά τοΰ ήλιου.

’Απάνω στό μέτωπο τό πλατύ έ
πεφτε μιά τοΰφα μαλλιά. Χλωμό τό 
μέτωπο καί μάντευε κανείς τίς άγω- 
νίες. ’Αλλά σταθερό τό βλέμμα. Τοΰ

είπαν:
— θέλεις νά σοΰ δέσουμε τά μά

τια ;
Κι’ άπάντησεν «δχι».
«’Όχι», άπήντησεν άπό άξιοπρέ- 

πεια.Δέν ήταν μονάχα γιά νάμή φανή 
ειλικρινής μέ τό θάνατο, νά φω- 
νάξη, νά κλάψη, νά κυλισθή κατά 
γής μουγκρίζοντας, νά ζητήση βοή
θεια. Κόσμος πολύς εΐχε μαζευθή ό- 
λόγυρα, κι’ ό κόσμος πού έρχεται σέ 
τέτοια θεάματα, δέν άγαπάει τούς 
δειλούς άνθρώπους. Τίς προάλλες εί
χαν τουφεκίσει δυό νέους. Ό ένας 
τρελλάθηκεν άπό τό φόβο του κι’ ό 
άλλος πέθανε.,.νά έτσι, έπεσε καί πέ- 
θανε, προτού άκουσθοΰν οί πυροβο
λισμοί. Ό κόσμος άποτραβήχθηκε τό
τε καί τούς λυπόνταν καί τούς κο
ροΐδευε. Δέν μπορεί νά ύποφέρη τή 
δειλία τών άλλων, ό κόσμος...

’Έπειτα, δέν ήθελε νά τοΰ 
δέσουν τά μάτια, γιατί δλα θά σκο
τείνιαζαν ολόγυρά του. θάσβυνε τό 
φώς καί θά χανόταν μέσα στή νύχτα, 
κ’ ήταν σά νά πέθνησκε δυό φορές, 
καί θάρχονταν ό θάνατος δπουλος 
καί δολοφονικός μέσα στό έρεβος.

Άπό καιρό, εΐχε φροντίσει νά έ- 
ξοικειωθή μέ τή σκηνή τοΰ τουφεκι
σμού. Κι’ ό ίδιος, τίποτε δέν εΐχε λο
γαριάσει στήν πολυτάραχη ζωή του. 
’Έκανεν αύτό πού νόμιζεν, δτι πρέπει 
νά γίνη. ’Ανώμαλη ή έποχή, ζητοΰσε 
χαρακτήρα δυνατό. Άγαποΰσε τήν 
περιπέτεια. Δέν εΐχε τήν γνώμην, δτι 
μπορούσε νά φέρη άποτελέσματα. 
Άλλ’ άνάμεσα σ’ένα πλήθος πού τα

ράσσονταν άπό τό φόβο καί πήγαι
νε γλυστρόντας, έρποντας, άνάμεσα 
στούς επιδέξιους καί τούς ούτιδα- 
νούς, ήθελε νά στέκη περήφανα γιά 
νά μπορή νά περιψρονή. τούς άλ
λους. ’Ήθελε κι’ δμως νά τόν βλέπουν 
μέ κάποια συμπάθεια οί δειλοί, μέ κά
ποιο θαυμασμό. Κ’έλεγε συχνά:

— Μιά μέρα θά μέ πιάσουν καί 
θά μέ τουφεκίσουν.

Κ’ έβαζε τόν έαυτό του στή θέση 
αύτή πού βρίσκονταν τώρα, μέ τό ά
πόσπασμα άντίκρυ, μέ τό πλήθος ο
λόγυρα, μέ τόν παπά. "Ομως δέν κα- 
τώρθωνε νά συνηθίση μέ τήν φοβερή 
σκηνή. ’Έτρεμε κ*  ήταν τό ίδιο 
ένας φοβιτσιάρης σάν τούς άλλους. 
’Ίλιγγος τόν έπιανε μπροστά στήν ά- 
παράδεχτη έκείνη τελετή τοΰ θανά
του. ’Άν ήταν νά σκοτωθή άπάνω 
στή συμπλοκή, άν r-ήταν νά πεθάνη 
στόν πόλεμο, ή νά τοΰ έρχονταν μιά 
σφαίρα περιπλανώμενη καί νά τόν 
πάρη κατακούτελα σέ μιά ώρα πού 
θάναι χαρούμενος καί θά γλεντάη εύ- 
χάριστα, θά τό δέχονταν. Άλλ’ έδώ 
εΐναι μιά τελετή μακάβρια. Έδώ «ξέ
ρει». Τό άπόσπασμα εΐναι άντίκρυ 
καί θά σέ σκοτώση μ’ δλη τήν έπιση- 
μότητα. Σταματούσε λοιπόν. "Ο,τι θέ
λει άς γίνη έπί τέλους!...

Μιά μέρα τόν έπιασαν. Άλλά πάν
τα έκεΐνο πού τόν ένδιέψερεν ήταν ή 
άξιοπρέπειά. Στό δικαστήριο εΐχεν ά
κόμα κάτι έλπίδες άμυδρές. Εντύπω
ση έκαμε. ’Έλενεν άπό μέσα του: 
«θά σωθώ». Μέθυσε τέλος, άπό τόν 
ήχο τής φωνής του, ξέχασε δτι εΐναι 
κατηγορούμενος, εΐδε τά μάτια όλο- 
νών, λαμπρά άπό συγκίνηση καί θαυ
μασμό κι’ άφέθηκε στή ρητορική του 
έπίδειξη. Σά νά ήταν άλλος κανένας 
πού μιλούσε, ή σά νά έκανε θέατρο. 
Εΐχε πή:

— Δέν μετανοώ. ’Έκαμα τό κα
θήκον μου.

Κι’ δταν έλεγε «καθήκον», ήταν 
σά νάπιανεν ένα σιδερένιο πραμα καί 
νά τό τοποθετούσε χάμου. Τί κωμω
δία!...

Νύχτα τόν ξύπνησαν καί τόν πή
ραν. Τί φυσιογνωμία ήταν έκείνη τοΰ 
διευθυντή τής φυλακής; Μισοϋπηρε- 
σιακή, μισοσυγκινημένη.

— Πρέπει νά έχης κουράγιο!
Αύτή πάλι ή άξίωση δλων τί εΐναι; 

«Ναχη κουράγιο»! Δέ μπορούν ν’ ά- 
νεχθοΰν οί κύριοι καμμιά λιποψυχία. 
Ατιμωτικά τούς φαίνονται τά δά
κρυα, δταν πρόκειται νά πεθάνη. Νά 
ή λέξη: «Κουράγιο». Σηκώθηκαν κι’ 
δλοι οί φυλακισμένοι τοΰ Γεντή-Κου- 
λέ. Μερικοί άπό δαύτους έκλαιγαν. 
Γέμισεν άπό θρήνον ή φυλακή, έγινε 
τραγούδι ό θάνατος. 'Όμως δλοι, κα
θώς τόν χαιρετούσαν, τοΰ φώναζαν:

— Κουράγιο!...
Τώρα στέκεται μέ τίς χειροπέδες 

καί μέ τό κεφάλι ψηλά. Δονεϊται δλη 
του ή ύπαρξη. Πίσω έχει βγή ό ήλιος 
δυό μέτρα ψηλά καί κάνει τά δπλα νά 
γυαλ.ζουν πιό έντονα. Φεύγει τό ά- 
τμόπλοιο κι’ άφήνει μαΰρο καπνό. Σέ 
τέτοιες στιγμές, εΐναι μερικοί πού φω
νάζουν «ζήτω» γιά κάτι. Συγκεντρώ
νουν δλη τους τή δύναμη καί φωνά
ζουν «ζήτω». Εΐναι τρελλοί. Όλα χά
νονται. Περνάει σάν δραμα φευγαλέο 
ή πατρίδα μέ τά παιδικά χρόνια, ή 
μάνα μέ τά μαΰρα. Τίποτε δέ μένει. 
Πίσω εΐναι ό τάφος. Καί δέν πιστεύει. 
Τοΰ μένει ή άνάγκη νά σταθή αύτοΰ 
όρθιος, άκίνητος, έτσι, καθώς στάθηκε 
δλη του τή ζωή, ένας σφιγμένος ήθο- 
ποιός, πού φροντίζει γιά τήν άξιοπρέ- 
πεια.

Σέ λίγο, φουντώνει ένας πόθος νά 
κρατηθή στό κενό. Σταματά ή σκέψη. 
Ρουφάέι μέ τά μάτια του τό γαλάζιο 
τοΰ ούρανοΰ, ξεχνάει τήν άδυσώπητη 
σκληρότητα τής Μοίρας. Εΐναι τό μέ
τωπό του πλατύ καί χλωμό. Καί πέ
φτει μεθυσμένος άπό γαλάζιο, μέ τήν 
πικρή νοσταλγία, πού τουδωκεν ό κα
πνός τοΰ καραβιού πέρα...Φεύγει τό 
καράβι γιά τίς μακρυνές θάλασσες 
καί σέρνει ψυχές άνθρώπων...

ΠΕΤΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
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ΕΝΝΕΑ ΦΟΡΕΣ 
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Τό ρολόγι σήμανε οχτώ ή εννέα φορές. 
’Απ’ τό πρωί έβρεχε. Ό Νάκης Σαρρής 
έβαλε φωτιά στήν κάμαρά του άν και δέν 
έκανε κρύο στό σπίτι. 'Όμως ήθελε νά 
προσφέρη μιά σπονδή στό χειμώνα—ποΰ 
οί αίσθήσεις του τόν είχαν φέρη δχι χω
ρίς προκατάληψη—ήθελε νά μείνη μόνος 
μαζί του. 'Ύστερα άπό ένα καλοκαίρι πο
λύ κοινωνικό, μέ τίς ώρες του μοιρασμένες 
στις πλάζ, στά ντάσιγκ, σέ περιπάτους πού 
είχαν περισσότερο κοσμικό παρά φυσιολα
τρικό χαρακτήρα, ένιωσε νοσταλγίες γιά 
τίς βραδυές τοϋ Γενάρη, τίς παθητικές βρα- 
δυές, μέ τό τζάκι, μέ τόν άέρα πού χτυπά 
τά παραθυρόφυλλα, μέ τή μοναξιά τοϋ δω
ματίου τή γιομάτη σοφές άποκαλύψεις καί 
τρόμους. Ναί, τήν περίμενε αύτή τήν ά- 
πομόνωση στούς τέσσερους τοίχους, άνά
μεσα στά γνώριμα έπιπλα, στή φλόγα τοΰ 
τζακιού, στήν άβέβαιη άτμόσφαιρα τής ε
σπέρας. Τήν έζητοΰσε σχεδόν έναγώνια 
γιά νά βρεθή μόνος μέ τόν εαυτό του, νά 
βεβαιωθή δτι δέν τόν έχασε, ότι δέν τόν 
σκόρπισε δώ καί κεϊ, στά κέντρα καί στ’ 
άπόκεντρα, στούς άνθρώπους καί στά το- 
πεία. Νά δή μέσα του. Άπό καιρό τώρα 
θχημόττιζβ τήν ιδέα δτι άρκετά είχε έγκα- 
ταλειφθή στή ζωή τοϋ κόσμου, μ’ ένα έν
στικτο τόσο ματαιόδοξο. 'Η λύτρωσή του 
δέν βρισκόταν στόν κουφόν έκεϊνο σάλο 
πού σου τά παίρνει δλα χωρίς νά σοϋ δί
νει γι’ άντάλλαγμα τίποτα. 'Η ιδιοσυγκρα
σία του ήταν άλλη, θεέ μου, διψούσε Ι
κανοποίηση· εΐχε τήν άχάριστη αίσθηση 
δτι καμμιά άπ’ τίς χαρές πού τοϋ άξιζαν 
δέν τοϋ δόθηκε, άλλά δέν μποροϋσε νά 
προσδιορίση ποιά δικαίωση γύρευε,δέν ήξε
ρε μιά γλώσσα νά κάμη τήν προσευχή του.

Μέ τό πρόσωπο σκεπασμένο στις παλά
μες ρωτήθηκε πολλές φορές : τί είμαι λοι
πόν; άμα μάθω τί εΐμαι, τότε θά καταλά
βω καί τί μοΰ λείπει. Καί εΐχε σχεδόν τή 
βεβαιότητα δτι τό αίνιγμά του ήταν άπλό, 
άν καί δέν έβρισκε τή δικλείδα, άν καί τοΰ 
πέρναγε ή ύπόνοια κάποτε δτι ή ψυχή του 
κρύβει μυστήρια.

’Έβαλε ένα ξύλο στό τζάκι. Κόκκινες 
γλώσσες οί φλόγες, τρεμόπαιζαν χιμαιρι
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κά σά νάθελαν ν’ άνέβουν κάπου, δπου δέν 
έφθανε ή μπόρεσή τους. ’Άνοιξε τό ντουλά
πι καί τράβηξε τό παλιό κρασί, άπό μιά 
πρόθεση νά ζεστάνη τή μελαγχολία του, 
νά τή βοηθήση νά γίνη έξυπνη, έξομολογη- 
τική. Τό άκούμπισε στό τραπέζι. 'Ύστερα 
έσβυσε τό ήλεκτρικό. Μέσα στό τζάκι ή 
φωτιά έδειξε τό μικρό της θρίαμβο. Φώτι
σε μόνη. Καί σά νά φούντωσε, δλη εύγνω- 
μοσύνη, καί σά ν’ άρχισαν οί πύρινες ού- 
ρές ένα παράξενο χορό, ή μία έτρεχε υ
στέρα άπ’ τήν άλλη ψηλώνοντας άπροσδό- 
κητα καί χαμηλώνοντας σέ ζίγκ-ζάκ άνισα, 
σέ μιάν άμιλλα δίχως ελπίδα, καθώς οί 
φλόγες έβγαιναν άπ’ τήν ϊδια κόκκινη πη
γή, τή φωτιά, κραυγές τής ψυχής της.

Καί τό κρασί άδειαζε. (Ή βροχή, τό 
τζάκι, τό κρασί, ό φόβος άπ’ δλα αύτά, ή 
ήδονή άπ' δλα αύτά, καί οί σκιές πού πλα
νιόνταν στούς τοίχους άπό τά πράγματα 
πού δέν είχαν άκόμα γεννηθή καί πού ή ά- 
νησυχία τής Δημιουργίας ζητοϋσε νά τούς 
πλάση προώρα μιά φόρμα). 'Η βροχή, τό 
κρασί, τό τζάκι. ’Έσμιξε τά βλέφαρα ό 
Νάκης Σαρρής κΓ αίσθάνθηκε ένα θρόι
σμα, κάποια θολή κίνηση, νά γίνεται μέσα 
του. Πυρήνας ήταν ό ’ίδιος σέ μιάν ανα
πάντεχη συντροφιά, σέ μιά χαριτωμένη καί 
ποικίλλη ομήγυρη. Ούτε τόν ένοιαζε τώρα 
άν συνέχισε νά κρατεϊ σφαλιχτά τά ματό
κλαδα ή άν τά εΐχε άνοιξη, κάθε διαπίστω
ση γιά τήν ύλική του ύπόσταση τοϋ φαί
νονταν σχολαστική καί άδιάφορη, εΐχε πα- 
ραδοθή ολάκερος συήν καρδιά του. Μά νά 
οί φλόγες φώτιζα.' τήν t/δή τών άνθρώ
πων πού γέμισαν ξαψνικά τό δωμάτιο, με
ρικούς τούς άποκαλύπταν άπ’ την κορφή 
ώς τά νύχια, άλλους μισούς, άλλους διό
λου—ώστόσο μιά σίγουρη αίσθηση έγγυό- 
νταν τήν ύπαρξή τους. Καί τί τρέλλα κΓ 
αύτή—πώς τοϋ έμοιαζαν— τί παραμύθι πο
νηρό καί σοφό—πώς ήταν κομμένοι στά 
δικά του τ’ άχνάρια. Άλλά πόσον άνυπό- 
ταχτοι φαίνονταν, μιλοϋσαν μαζύ, χειρο- 
νομόντας μέ πάθος, σά νάθελε ό καθένας 
τους νά κυριαρχήση καί ν’ άκουστή πρώ- 
τος-πρώτος. Καί τό κωμικώτερο : δέν άγρι- 
κιόνταν κανείς. Μέ προσπάθεια ό Νάκης

Σαρρής ζήτησε νά τούς βάλη σέ τάξη, σέ 
κάποιαν ίεραρχία άν ήτανε βολετό. Μέ κό
πο τό πέτυχε. Καί δταν δλοι σωπάσαν, έρ- 
ριξε ένα βλέμμα έρευνητικό στις μορφές 
τους πού τοϋ φάνηκαν γνώριμες, έμπιστες, 
καί, χωρίς νά τοΰ γεννηθή ή παραμικρότε- 
ρη άπορία, άγαπημένες.

— Τί έχετε νά μοΰ πήτε έσεΐς; ρώτη
σε κάποιο μελαχροινό έφηβο πού εΐχε χεί
λη παχειά καί λαίμαργα σάν τά δικά του, 
άλλά καί κάτι γνωρίσματα μή κοινά, δυό 
βαθειές ρυτίδες στά μάγουλα πού τοϋ έδι
ναν έκφραση άνάμικτη άπό κακία καί πόνο.

— Μιάν ίστορία νά σάς διηγηθώ, πέρα
σαν χρόνια...ήλθε κάπως βίαια ή άπάντη
ση καί τό πρόσωπο έγινε, σάν άπό ύπόγειο 
προβολέα, χλωμό. Εϊμουν μικρός τότε καί 
καθόμουν στό Διοικητήριο, σ’ έναν κήπο 
πούμοιαζε σάν παράδεισος καί πού επίτη
δες ό πατέρας μου τό διάλεξε τέτοιο, για
τί ή άγγελουδίσια μου φύση χρειάζονταν 
άνάλογο κλίμα γιά ν’ άναπτυχθή, δπως 
πίστευε. Μεγάλωσα λοιπόν μέσα στά άν
θη, δμως ποτέ δέν τ’ άγάπησα. Ποτέ δέν 
έμαθα τ’ δνομά τους. Τά πατούσα χαιρέ
κακα παίζοντας κυνηγητό μέ τά γειτονό- 
πουλα, τά μαδοΰσα γιά νά διασκεδάζω μέ 
τήν άπελπισία τών άλλων, καί μόνο τά 
δένδρα μοΰ άρεσαν, τά περήφανα καί τ’ 
άγρια δένδρα πού συνθέταν τό δάσος. Στό 
σχολείο εϊμουν καλός μαθητής, γιατί φο
βόμουν τό ξύλο, μέ κυρίευε μιά εύαισθη- 
σία άπερίγραπτη στό θέαμα τών συνομί- 
ληκων μου παιδιών, δταν έπεφτε ή βέργα 
μέ κρότο στά χέρια τους. ’Έκλαιγα συχνά 
περισσότερο άπ’ τά ϊδια. ΚΓ αύτά μέ κο- 
ροϊδεύαν υστέρα καί μοϋ λέγαν πώς είμαι 
εύαίσθητος σάν κορίτσι. Που νά ξέραν 
τήν τραγική άντινομία πού ήταν ή άπελπι
σία μου έκείνη τό ένα της σκέλος. Καί γώ 
άκόμα ποϋ νά τό μάντευα!...Μά ήλθε ή 
μέρα πού είδα τόν έαυτό μου μέ τρομάρα 
άπερίγραπτη, όταν τόν έπιασα σέ 
κάποια χυδαιότητα ούτε στό έλάχιστο 
συμπτωματική, καί ή τρομάρα κρατήθηκε 
μέσα μου άπό τότε καί μοΰ κατάντησε τή 
ζωή δειλή, καχύποπτη, καί γιά τόν πιό ά- 
θώο της οίστρο, θυμάμαι ένα μεσημέρι ά- 
νοιξιάτικο, στόν κήπο μας, καθώς έπαιζα 
μέ τό λυκόσκυλλο πού ήταν ‘όμορφο καί 
μέχρι βλακείας πιστό, καί πού ποτέ δέν 
σκέφθηκε νά μοϋ άφήση τά σημάδια άπ’ 
τά δόντια του, δταν πάταγα, τάχα άπρό- 
σεχτα, τήν ούρά του. ΤΗλθε ή Τζένυ τοϋ 
εργολάβου, μιά μικρούλα μέ μάτια όλογά- 
λανα, καί πάντοτε έκπληκτα, πού έτρεχε 
ή μύξα της δλη τήν ώρα καί μ’ αγκάλιαζε μέ 
τά παχουλά της χεράκια, γιά δτι κΓ άν έ
λεγα. ‘'Ήλθε κΓ ό Γώγος μέ τά στραβά γό
νατα κΓ ή Μάρθα ή ορφανή μέ τήν και
νούργια της έμπροστέλα. Τώρα; Νά παί
ξουμε τώρα πρότεινε ό Γώγος, δταν βαρε

θήκαμε νά παιδεύουμε τό σκυλί καί τ’ ά- 
φήσαμε νά ψοφιοκοιταστή στή γωνιά του. 
Εμπρός, κΓ δποιος κερδίση θά γίνη άρχη- 
γός καί θά βάλη τιμωρία τούς άλλους.... 
ένα....δύο....τρία....άρχίζουμε! Έκεΐ ήταν, 
πήδαγα σάν διάβολος γύρω άπό τούς κορ
μούς τών όποροφόρων, κρυβόμουν, έτρε
χα, πισογύριζα μέ κόλπο, όρμοϋσα δπως 
ή διαδικασία τοϋ παιγνιδιού μ’ ύποχρέωνε, 
μέ τή λαχτάρα νά γίνω άρχηγός, νά τιμω
ρήσω μέ μιά εφευρετικά ταπεινωτική τιμω
ρία—νά άπολαύσω τή Μάρθα νά μοΰ κά
νη μετάνοιες, έστω καί σκασμένη στά γέ
λια, γιά νά δείξη δήθεν πώς πήρε τό πράγ
μα άψήφιστα. ‘Όπου στό τέλος νά, ή σβελ- 
τωσύνη κΓ ή τύχη μέ βόηθησαν, νίκησα, 
τούς ξεπέρασα δλους, ό Γώγος μέ πνιγμέ
νη φούρκα μέ κύτταζε. ΚΓ ή Μάρθα λύγι
σε στις μετάνοιες, δμως σοβαρή-σοβορή, 
σά νά πήρε έγκάρδια τόν ρόλο της—δέν 
ξέρω άν τδκανε στ’ άλήθεια ή έπίτηδες, 
πάντως μέ δαιμόνισε γιά καλά· αύτό ξέ
ρω. 'Ώστε ή Τζέννυ θά τά πλήρωνε δλα, 
ή μαϊμουδίτσα έκείνη, ή παμπόνηρη πού έ
τοιμη ήταν νά βρή μέ τήν όποιανδήποτε τι
μωρία, άκόμα μιά περισσότερη πρόφαση 
γιά νά μ’ άγκαλιάση, «’Άνοιξε τό χέρι σου» 
διατάζω τρέμοντας, ύπακούοντας σέ κόι- 
ποιο κολασμένο ψυχόρμητο, σ’ ένα άνοί- 
κειο οίστρο. Κόβω άπό πλάι ένα κλαδί, 
τοϋ πετάω τά φύλλα, καί έπιφυλαχτικά 
χτυπάω τήν τρυφερή παλάμη πού καρτε
ρούσε θαρραλέα, ορθάνοιχτη, εύτυχισμένη 
σχεδόν, νά δεχτή τόν πόνο στή ροδαλή 
της λευκότητα· «τό άλλο τώρα». Καί τό 
κλαδί τοΰ δένδρου πέφτει βαρύτερο, δια
γράφοντας άπειλητικό ήμικύκλιο στόν άέ
ρα, δπως στό σχολείο ό χάρακας. Πριν 
χτυπήση τή σάρκα άφίνει κάποιο σφύριγ
μα πού μέ κάνει ν’ άνατριχιάζω άπό άνο- 
μολόγητη εύχαρίστηση. «Τό άριστερό, τό 
δεξί» βγαίνουν οί συλλαβές μεσ’ άπ’ τά 
δόντια μου πέτρινες, ένώ τό κεφάλι μου 
κατακλύζεται άπό αίμάτινο κΰμα· τό πα
χουλό χεράκι εΐναι κατακόκκινο τώρα δμως 
ήρωϊκά άπλώνεται πάντα, μέ κάπως κου- 
λουριαστή καί τρεμάμενη τήν παλάμη.... 
Πιά δέν μπορεί. Τρίβεται στό φουστάνι σά 
νά θέλει νά κατακαθίση τόν πόνο του στό 
άδιάφορο ύφασμα, μά δέν τ’ άφίνω, τό τρα
βώ βάρβαρα «έλα δώ»! καί τό γεμίζω μέ 
χτυπήματα στά δάχτυλα, στούς κόμπους, 
στά νύχια. Σύγκαιρα—θυμάμαι—μ’ είχε γέ
μιση μιά έξαψη άλλιώτικη, πού δέν ήταν 
μόνο τής κακίας ή έξαψη, κάποια δύναμη 
κατάφορτη άπό πρωτόφαντους κεντητούς 
πόθους, πήγαινε νά μοΰ σπάση τίς άρτη- 
ρίες. Καί όταν κουράστηκα νά χτυπάω, γύ
ρισα πρός τό κοριτσίσιο κεφάλι μέ τά γα
λανά μάτια τά πάντοτε έκπληκτα, πού ήταν 
βουρκωμένα άπό τά δάκρυα, καί τό πήραπα 
ράφορα, τοΰ φίλησα τά μάτια άπειρες φορές 
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κι*  ένοιωσα τά δάκρυά μου μέ τά δικά του. 
Βασανιστικές, μέ μνήμη άνεξάλειπτη ήλθαν 
οί τύψεις άργότερα, συνοδευμένες μέ δέος 
γιά μένα. Έκείνη τήν ώρα έκρουσε μόνο 
έντός μου τό ξύπνημα τών αισθήσεων πού 
θά μ’ ώδηγοΰσε στόν ’Έρωτα.

Και ή τελευταία αύτή λέξη «στόν ’Έ
ρωτα» άντήχησε σά νά χώνευε στό στοι
χείο της χιλιάδες φωνές μυστικές άπό τόν 
έαυτό τους. Πολύβουη άπλώθηκε στήν ά- 
τμόσφαιρα τοϋ δωματίου, άφίνοντας ένα 
κραδασμό λεπτό καί άσύλληπτο. ΟΙ φω
τιές τοϋ τζακιού κατέβαιναν τώρα, γί
νονταν ίσχνές, σά νά λιγοθυμούσαν άπό 
τήν ίδια τή ζέστα τους. Τά πρόσωπα ώστό- 
σο δέν φωτίζονταν λιγώτερο, έμοιαζαν νά 
είχαν πάρη συνείδηση τής παρουσίας τους 
καί δέν χρειάζονταν πιά τή σκηνοθεσία. Ό 
Νάκης Σαρρής άκουγε. Παραδίδονταν 
στήν κάθε έξομολόγηση. ’Απέφευγε θελη
ματικά νά τήν κρίνη. Μ’ ιδιαίτερη προσο
χή παρακολουθούσε κάποιο νεανίσκο κοντό 
καί κακόμοιρο πού ή φυσιογνωμία του έ
δειχνε μάλλον δύσπιστο χαρακτήρα.

— ‘Η γυναίκα πού άγάπησα, δέν βα- 
ρυέσαι, ήταν σάν δλες, ούτε καλύτερη ούτε 
χειρότερη, άρχισε κυματιστά σά νάθελε νά 
νικήση τούς δισταγμούς του. Μά δίνονταν 
στό αίσθημά της χωρίς λιγοψυχία ή ψέμμα 
μέ ένστικτο άποκλειστικό, νά γιατί δέν 
μπόρεσα ποτέ νά τή φτάσω. Μιά μέρα δέ
νει τά μπράτσα της στό λαιμό μου καί μέ 
κουβέντα πνιγμένη στόν ήχο της σά ντρο
παλή επιθυμία μου λέει : «*Έ^.α  άπόψε στό 
σπίτι μου». Δέν χρειάζονταν νά ζητήσω έ- 
ξήγηση, νά μελετήσω τίς λεπτομέρειες—ή
ξερα. ‘Ο άνδρας της θά κοιμόνταν στήν 
πλαϊνή κάμαρα. Ό άδελφός της στό βά
θος. ’Απ’ τό παραθύρι του δρόμου θά έ
μπαινα «δέν θ’ άρνιόμουν». θά βυθιζόμα
στε κι’ οί δυό στή σκιά, στή γλυκειά καί 
ριγηλήν άμαρτία. θά ζούσαμε μιά νύχτα 
έκδικητική τής μοίρας μας, πού μάς χώρι
ζε διαρκώς μέ κινδύνους, θά πήγαινα. Σάν 
κλέφτης θά πήδαγα άνόμεσα στ’ ορθογώ
νια τζάμια, θά νόμιζα πώς βουλιάζει κά- 
του άπ' τά πόδια μου, πώς φωνάζει τό μυ
στικό πού δέχεται, καθώς τρίζει. Πολλα- 
σιασμένη θάκουγα τήν άνάσα μου σάν ένα 
προδότη πού διασχίζει τά κρύα σώματα 
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τών τοίχων καί ξυπνά τόν άνίδεο σύζυγο, 
έκεΐ πού κοιμάται μέ βλακεία καί μέ γαλή
νη. «Τά μεσάνυχτα σέ περιμένω». Μέ κοί
ταγε μέ σφιγμένα τά χείλη της, παθητικά 
πεισιθάνατα, άλλά γώ διέκρινα πίσω άπό 
κάθε της στάση μιά λογική άγρυπνη πού 
ήταν έτοιμη νά μέ κρίνη. Φυσικά «δέν θ’ 
άρνιόμουν», δέν θάδειχνα πώς είμαι λι
γώτερο άπό κείνη γενναίος. Καί πήγα· κΓ 
άγαπηθήκαμε· χωρίς νά βγάλω ούτε κάν 
τά παπούτσια μου· ούτε κάν τό καπέλο 
μου : ώστε νάναι, καί στόν παραμικρότερο 
θόρυβο, εύκολώτερο νά τό σκάσω.

— Καί γιατί δέν λές καί τό άλλο, σάρ
κασε μιά φωνή κΓ ό Νάκης Σαρρής άντί- 
κρυσε έναν άνθρωπο νά προχωρά μεσ’ τά 
έπιπλα χοροπηδόντας κωμικά σάν τζουτζές. 
'Όταν τήν είχες μέσ’ τά μπράτσα σου γιο
μάτη άναμονή, δταν βρισκόσουν άκριβώς 
στήν ιερή ώρα, είδες σά μ’ ένα τρίτο μάτι 
κολλημένο άπέναντι, τή γυναίκα δοσμένην 
στόν έρωτα, μέ δλο της τόν πληθωρισμό, 
κι’ εσένα γελοίο στή θέση σου, μέ τή ρε- 
μπούμπλικα στό κεφάλι χωμένη χαμηλότε
ρα άπό τό συνήθειο, σά νάθελε συμβολικά 
νά σου κρύψη τό μέτωπο. Καί ή είρωνία 
κατέκλυσε τήν ύπαρξή σου, οδυνηρή. ’Αλ
λά δέν ξέσπασες...ούτε τόλμησες νά πε- 
τάξης μακρυά τό καπέλλο.

— Ναι, ομολόγησε, μ’ ένα συγκρατημέ
νο λυγμό, μ’ δλον τούτο δέν εϊμουν έντε
λώς χωρίς πάθος. Άλλά φοβάμαι πώς καί 
τό πάθος μου εΐναι πρόστυχα. Καθώς τήν 
κρατούσα στήν άγκαλιά μου, ήθελα νά κά
μω δική μου τή σιωπή πού σχηματίζει τό 
κάθε πλάσμα τοϋ θεού—συγκεκριμένα : τή 
σιωπή της. ’Ήθελα τίς πτυχές τής δικής 
της σιωπής νά τίς συλλάβω άπτές, μία 
πρός μία, μ’ εγωισμό άνικανοποίητο, μέ μί
σος, μ’ άπελπισία. Νά σκύψω μέσα στήν 
κάθε της φευγαλεότητα. Νά φυλακίσω τό 
τρεχούμενο τής ψυχής της· 'Ορίστε γιατί 
δταν κουραζόμουν νά τή φιλώ τή φιλούσα 
άκόμα, ώσπου έβλεπα βασιλεμένα τά μά
τια της. Τότε δταν τήν ένιωθα χαύνη, μέ 
παραλυμένο σχεδόν τόν ρυθμό της, χαιρό
μουν μέ τήν έλπίδα πώς μέσα της τίποτε 
τό μυστικό δέν κινείται.

— Καί μ’ δλα ταΰτα...έκαμε ό τζουτζές, 
μά κόπηκε στή μέση άπότομα· ένα νέο πρό

σωπο άνακατώθηκε στήν κουβέντα, πού έ
δειχνε μέ τόν τόνο του δτι άνυπομονοΰσε 
νά έξομολογηθή σ’ άλλο θέμα.

Ήταν μεσήλικας. Εντυπωσιακός στήν 
έμφάνιση, μέ στήθος προτεταμένο κάπως 
άφύσικα, έτσι πού ν’ άναρωτιέσαι καί μέ 
τό δίκηο σου,άν αύτό τό φούσκωμα ήταν ά
ποτέλεσμα γυμναστικής ή άπλούστατα στά
ση τοΰ κορμιού, ύπάκουη πιά σέ μελετημέ
νη συνήθεια.

— Ή γιαγιά μου έχει τίς ιδιοτροπίες 
της, άρχησε έντελώς άπροσδόκητα. Καί 
ποιά γριά δέν τίς έχει; Άλλά στή δική μου 
περίπτωση πρόκειται γιά μιά διαβολεμένη 
γερόντισσα πού έχει καλλιεργήση άπ’ τά 
μικρά της τήν τέχνη νά κάμη τούς άλλους 
νά ύποφέρουν, μέ τσουχτερά λόγια, μέ πα
γίδες, μ’ εύρήματα. 'Όλη ή εύφυΐα της έδώ 
κλείνεται. Καί έγώ είμαι όξύθυμος, άρπά- 
ζομαι εύκολα, δταν έχω τά νεύρα μου, δέν 
ξέρω τί βλέπω μπροστά μου. Προχθές πού 
μ’ έδαιμόνισε πάλι, κάποια τυφλή δύναμη 
μέ πέταξε μακρυά άπ’ τόν τόπο μου, γιά 
νά μέ σύρη κατ’ έπάνω της μέ μανία. Μά 
συγκρατήθηκα· τό στήθος μου άνεβοκατέ- 
βαινε βίαια, έγνώριζα δτι άν τήν άφηνα 
τώρα θά μαρτυρούσα άργότερα, θά μέ φώ
ναζε «θεατρίνο» θά γελούσε μαζύ μου καί 
θάπαιζε. Άλλά δέν ήταν δυνατό καί νά 
τή σκοτώσω. Τήνάγαπουσα άλλωστε δπως 
κανείς άγαπά έναν άνθρωπο προικισμένο 
μέ τό ταλέντο τής κακίας, όσοδήποτε ά- 
κριβά καί άν πληρώνη κάποτε τό ταλέντο 
αύτό. Καί ξαφνικά μού ήλθε μιά έμπνευση. 
Μέ κίνημα ταχυδακτυλουργού τής έβγαλα 
τά γυαλιά, τάβαλα στήν τσέπη μου καί ά- 
πομακρύνθηκα, μέ σιγανό βήμα, σφυρί
ζοντας. Τίποτ’ άλλο. Ή γιαγιά μου έμεινε 
μετέωρη σέ μιά λυπηρή άπορία. Τής πήρα 

τά γυαλιά της, τής πήρα τά μάτια της. ’Έ
χασε τ’ άξιοθαύμαστα βίτσια της, έκλαψε, 
ίκέτευσε, καταράστηκε, έγινε ένα κουβάρι. 
Χορτασμένος άπ’ τή χυδαιότητά μου τής 
ξαναγύρισα τό φώς ύστερα άπό τρεις βδο
μάδες όλόκληρες.

— Καί τώρα είσαι περήφανος, πήδηξε 
ό τζουτζές στή μέση τού δωματίου. Καί 
τώρα είστε περήφανοι γιά τ’ άνομήματά 
σας τά τόσο παράξενα, γιά τήν ύπερτρο
φική σας συνείδηση, γιά τό μαρτύριο πού 
σάς κοστίζει—ναί, παραδέχομαι—πού σάς 
κοστίζει. Φιγουράρεις τού λόγου σου γιά 
ένας κακούργος ιδιότυπος και ή αίσθηση 
αύτή πού βγαίνει άπ’ τήν άριστοκρατική 
σου ιδιοσυγκρασία σέ ταράζει, μά καί σέ 
κολακεύει καί σέ κάνει χειρότερο. Γιατί ά- 
τενίζεις τύν έαυτό σου φιλολογικά, ένώ 
θάπρεπε νά τόν δής μονάχα ανθρώπινα. 
'Όλοι έσεΐς τό ίδιο κάνετε. Πώς θέλετε έ
πειτα νά άξιωθήτε τή λύτρωσή σας; Τό 
δράμα σας εΐναι καιρός νά σάς συγκινήση 
γιά τήν ούσία του, δχι γιά τόν έγωκεντρι- 
σμό του.

'Ένας κεραυνός έπεσε καί μία άστραπή 
έρριξε τή λάμψη της, μεσ’ τό δωμάτιο. Δια
λύθηκαν ξάφνου δλες οί φαντασίες. Στό 
τζάκι ή φωτιά εΐχε σβύση. Τό ποτήρι στό 
άσπρο τραπεζομάντηλο έφεγγε άδειο χω
ρίς ούτε μισό δαχτυλιδάκι κρασί. Ή βροχή 
κυλούσε στά τζάμια ξεθυμασμένη. ΚΓ ό 
Νάκης Σαρρής αίσθάνθηκε μιά στοργή βα
θύτατη, χωρίς τίποτα τό φιλάρεσκο, γιά 
τούς λογιών-λογιών άνθρώπους πούκλεινε 
μέσα του. Στοργή, καί συμπόνια 'Ύστερα 
μέτρησε τό ρολόγι πού έσήμανε—ήταν βέ 
βαιος—έννέα φορές.

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΣΧΟΛΙΑ

’Ισχυρίζονται πολλοί, πώς ένα έρ
γο γιά νά συγκινήσει σήμερα δυνατά 
τόν άνθρωπο, νά ταράξει τήν ψυχή 
του, νά τόν τρικυμίσει, νά τόν άπο- 
σπάσει άπ τήν καθημερινή άγωνία 
πού τοΰ γεννούν τόσα παγκόσμια γε
γονότα, τόσα προβλήματα άλυτα δέ 
μπορεί νά εΐναι ένα έργο πού κοιτά
ζει μέσα άπ τή γαλήνη τήν ομορφιά 
τοΰ κόσμου, πού κινείται άνάμεσα σέ 
πρόσωπα χωρίς δράση βυθισμένα σ’ 
ένα άτέλειωτο δνειρο, ή χαμένα στό 
μονότονο βάθος τοΰ έαυτοΰ τους, ένα 
έργο τέλος δπου πλεονάζει ή ποίηση. 
Αύτά τά δημιουργήματα πού εΐναι 
σά νά άγνοοϋν τό καθημερινό δράμα 
τής ζωής γεμάτα άπ τό δράμα τής ά- 
νικανοποίητης ψυχής μας, πού περνάν 
πάντα άπ’ αύτό πού ύπάρχει σ’ αύτό 
πού δέν ύπάρχει, πού κλείνουν κάπο
τε ένα φωτεινό παράδεισο ή άλλοτε 
μιά κόλαση σκοτεινή, πού τά σκεπά
ζει ένα μυστήριο ή τά διαπέρνα ή λάμ
ψη τοΰ παράλογου καί σ’ οδηγούν 
μπροστά σ’ ένα χάος, πού σ’ ανεβά
ζουν σέ κάποιες πνευματικές κορυ
φές κρυστάλλινες ή σέ φέρνουν σ’ 
έναν ώκεανό δπου δλα εΐναι καινούρ
για καί άγνωστα, δπου δέν ύπάρχει 
κανένας δρόμος χαραγμένος, δέ μπο
ρούν νά συγκινησουν τούς άνθρώ- 
πους, εΐναι σά νά ξϊχνάν δ,τι τούς βα
σανίζει κάθε στιγμή. Γι’ αύτό έπιμέ- 
νουν πολλοί δτι ή ποίηση δέ μπορεί 
νά έκφράσει τίς συγκινήσεις τοΰ σύγ
χρονου άνθρώπου, άπομακρύνθηκε άπ 
τή ζωή, μένουν ξένα γι’ αύτή τά ά- 
γωνιώδη προβλήματα πού ταράζουν 
τήν ψυχή τής άνθρωπότητας.

Κι’ δμως ή έπιτυχία πού είχαν τε
λευταία δυό έξαιρετικά μυθιστορήμα
τα τά «Κύματα» τής Βούλφ καί ό 
«Σπάρκενμπρουκ» ιου Μόργκαν δεί
χνει δτι ή άληθινή ποίηση θά συγκι- 
νεΐ πάντα τήν άνθρώπινη ψυχή. Ή 
Βούλφ σέ μιά σειρά έσωτερικών μο
νολόγων γεμάτων μουσικότητα μάς 
βυθίζει κάθε στιγμή σ’ έναν ώκεανό 
μαγικής ποιήσεως. Ό Μόργκαν μάς 

δίνει γιά ήρωά του τόν άπόλυτο ποιη
τή πού τόν ένδιαφέρουν πρώτα άπ’ 
δλα ή τέχνη, ό έρωτας καί ό θάνατος, 
πού πιστεύει δτι ή φαντασία εΐναι ά
λή θεία κ’ ή σκέψη του ξαναζεί τή φι
λοσοφία τοΰ Πλάτωνα.

Ό άληθινός δημιουργός μοΰ φαί
νεται δτι ζητάει νά ξεπεράσει τήν άν
θρώπινη φύση του καί νά μοιάσει μέ 
τό θεό. ’Έτσι έκεϊνος πού τό κατώρ- 
θωσε μπόρεσε νά γνωρίσει τήν αιω
νιότητα καί τό έργο του ζεΐ χωρίς 
διακόπή τή ζωή του πέρα άπό τόπο 
καί χρόνο. 'Όποιος δημιουργεί βρί
σκεται στήν καρδιά τοΰ κόσμου δέ 
στέκεται μακρυά άπ τούς άνθρώπους, 
δέν εΐναι κλεισμένος σ’ ένα χώρο δ
που δέ φτάνει καμμιά κραυγή χαράς 
ή πόνου. Ή ύπαρξή του ολόκληρη εΐ
ναι έτοιμη νά δεχτεί τό κάθε τί, φαί
νεται σά νά ένώνεται μυστικά μ’ δ,τι 
τήν τριγυρίζει. Στό βάθος τοΰ έαυτοΰ 
του άπειρα γεγονότα ζητούν νά πά
ρουν μορφή καί ν’ άναπηδήσουν στό 
φώς τής μέρας, ή ψυχή του βασανίζεται 
νά έκφράσει έναν κόσμο πού εΐναι μό
λις σά νά κρατεί τήν άνάμνηση τής τε
λειότητάς του άκόμα μέσα της. Γι’ αύτό 
δέν ύπάρχει έργο άληθινό πού νά μή 
συγκινεϊ τούς άνθρώπους, πού νά μήν 
παρουσιάζει μιά δψη τοΰ κόσμου καί 
τοΰ άνθρώπου τό καθένα φυσικά μ’ 
έναν τρόπο δικό του. Τό έργο αύτό 
μονάχα μπορεί νά μένει άδιάψορο 
στήν έπικαιρότητα, νά μή κάνει κα
νένα συμβιβασμό γιά νά ικανοποιήσει 
άμεσα τήν έποχή του, νά βρίσκεται 
πολλές φορές πριν άπ αύτή. Μά ποτέ 
δέν εΐναι άποξενωμένο άπ τή ζωή καί 
τόν άνθρωπο. Φυσικά ένα τέτοιο δη
μιούργημα, προϋποθέτει, γιά νά γίνει 
κτήμα μας, γιά νά μάς άποκαλύψει 
τά μυστικά του, μιά προπαρασκευή, 
μιά κατανάλωση δυνάμεων. Δέν εΐναι 
τόσο εύκολο νομίζω νά κυκλοφορεί 
κανείς άνετα σ’ ένα βιβλίο τής Βούλφ, 
τοΰ Μόργκαν, τοΰ Προύστ ή στήν 
ποίηση ένός Μαλλαρμέ, ένός Βαλερύ 
καί τόσων άλλων. ’Ίσως λοιπόν νά 
ζητοΰμε άκριβώς αύτό πού μπορεί νά

γίνει δικό μας χωρίς κόπο, χωρίς προ
παρασκευή, καί νά μένουμε μακρυά 
άπ τά έργα έκεΐνα πού προεκτεί- 
νουνται σέ βάθος, πού άγκαλιάζουν 
τό άπειρο. ’Έτσι μονάχα μΐτορεΐ κα
νείς νά έξηγήσει τή στάση τών άν- 

PAUL VALERY

Πόσο ήσυχος εΐναι ό καιρός...
Πόσο ήσυχος εΐναι ό καιρός, καί τό πρόσφατο τέλος τής 

νύχτας άπαλά χρωματισμένο! Τινάζοντας τά παραθυρόφυλλα 
δεξιά κι’ άριστερά μέ μιά κίνηση ζωηρή κολυμβητοΰ, βυθίζο
μαι μέσα στήν έκσταση τοΰ διαστήματος. 'Όλα εΐναι άγνά, 
παρθενικά γλυκά καί θεία. Σέ χαιρετώ, μεγαλείο πού προσφέ- 
ρεσαι σ’ δλα τά παιγνιδίσματα μιάς ματιάς, άρχή τής τέλειας 
διαφάνειας! Τί γεγονός γιά τό πνεΰμα μιά τέτοια έκταση! ©ά
θελα νά εύλογήσω τό κάθε τι, άν ήξερα!.. Στό μπαλκόνι πού 
προβάλλει πάνω άπ τά φύλλα, στό κατώφλι τής πρώτης ώρας 
καί τής κάθε δυνατότητας, κοιμοΰμαι κι’ άγρυπνώ, είμαι ήμέρα 
καί νύχτα, προσφέρω διαρκώς μίαν άπειρη άγάπη, έναν άμε
τρο φόβο. Ή ψυχή ξεδιψά στήν πηγή τοΰ χρόνου, πίνει λίγα 
σκοτάδια, λίγη αύγή- αίσθάνεται τόν έαυτό της άποκοιμισμένη 
γυναίκα, άγγελο πλασμένο μέ φώς- αύτοσυγκεντρώνεται, θλί
βεται, καί φεύγει σάν πουλί ώς τή μισόγυμνη κορυφή πού ό 
βράχος της, σάρκα καί χρυσός, τρυπά τό άπόλυτο γαλάζιο τής 
νύχτας. Κάποια πορτοκαλιά άναπνέει έκεΐ στή σκιά. ‘Υπάρχουν 
πολύ ψηλά λίγα άστρα άμυδρά στήν άκρη τής αιχμής. ‘Η σελήνη 
εΐν’ αύτό τό κομμάτι τοΰ πάγου πού λυώνει. χέρω καλά (έξα
φνα) πώς ένα παιδί' μέ γκρίζα μαλλιά, άποθαυμάζει παλιές θλί
ψεις μισοπεθαμένες, μισοθεοποιημένες, μέσα σέ τοΰτο τό ούρά- 
νιο άντικείμενο άπό ούσία άχτινόβολη καί μελλοθάνατη, τρυ
φερή καί ψυχρή πού θά διαλυθεί άνεπαίσθητα.

Τό κυττάζω σά νά βρισκόμουνα έξω άπ’ τήν καρδιά μου. 
‘Η νιότη μου κάποτε μαράθηκε κ’ ένοιωσε τό άνέβασμα τών 
δακρύων, τήν ίδια' ώρα, καί κάτω άπ τήν ’ίδια γοητεία τής 
λιποθυμισμένης σελήνης. ‘Η νιότη μου είδε αύτό τό ϊδιο πρωί, 
καί βλέπω τόν έαυτό μου δίπλα στή νιότη μου.... Διχασμένος, 
πώς νά προσευχηθώ; Πώς νά προσευχηθώ δταν ένας άλλος έ- 
αυτός μου θάκουγε τήν προσευχή;— Γι’ αύτό δέν πρέπει νά 
προσευχόμαστε παρά μέ άγνωστα λόγια. Άποδόστε τό αίνι
γμα μέ τό αίνιγμα, αίνιγμα στό αίνιγμα. Εξυψώστε δ,τι εΐναι 
μυστηριώδες μέσα σας σέ δ,τι εΐναι καθαυτό μυστηριώδες. ‘Υ
πάρχει μέσα σας κάτι πού εΐναι ϊδιο μέ κείνο πού σάς συμ
βαίνει.

Μετάφρ. ΤΑΚΗ ΒΑΡΒΙΤΣ1ΩΤΗ

θρώπων καί νά καταλάβει γιατί προ- 
τιμοΰν οί πολλοί άπ τήν άνάγνωση 
ένός βιβλίου πού ταράζει τή σκέψη 
καί φτερώνει τήν ψυχή, τόν κινημα
τογράφο.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ
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P. Virgili Maronts

Βουκολικό
(Ό Σιληνός)

"Υστερα άπό μιά άφιέρωση στό φίλο και προστάτη τοΰ ποιητοΰ Άλφένο 
Βάρο στίχ. 1—13—άρχίζει άπό τό 13 στίχο τό καθαυτό ποίημα. "Ενα είδος 
γενέσεως, πού ή Ανάπτυξή της γίνεται μέ τό σεόμα τοΰ Σιληνοΰ, Θεοΰ προ
φητικού,, πού εΐναι ή προσωποποιΐα τής ίδιας της Φύσεως. Χαρακτηριστική 
εΐναι ή έκλογή τών μυθολογικών στοιχείων: εΐναι δλα σύμβολα άνθρωπίνων 
συναισθημάτων καί πα-θών κι’ έτσι διατηροΰν άμείωτο τό ένδιαφέρον τους. 
Ενδιαφέρει άκόμα ό τρόπος πού μπαίνουν αύτά τά στοιχεία, δηλαδή ή συμ
πύκνωση τοΰ καθενός στά ούσιώδη. ‘Ο ποιητής δέν άναπτύσσει άλλά συνθέ- 
τεί μέ μιά έσωτερική ένότητα.

Η Θαλεια (0 πρώτη έτίμησε τό 'Αγροτικό τραγούδι 
και δεν τό νόμισε ντροπή νά κατοικη στά δάση. 
Έκεΐ πον μάχες έψαλλα και βασιλείς, τ' αντί μον 
τραβώντας μούπε δ Κύνθιος: (2) «πρόβατα νά ποιμαίνη 
πρέπει δ τσομπάνης, Τίτνρε, (3? κι9 απλό νά λέη τραγούδι». 5
Και τώρα έγώ — τι θά φανούν κατώτεροί σον, Βάρε, 
οσοι ποθούν έσέ νά υμνούν και τονς θλιφτούς πολέμους— 
μέ τό σονραύλι αγροτικό τραγούδι θά ταιριάσω, 
καθώς προστάζει. "Ομως και τούτο άκόμα άν τό διαβάση 
κάνεις μ' αγάπη, τραγουδούν έσέ οϊ μυ ρίκες, Βάρε, 10
έσένα ολο τό δάσος μον' κ' εϊν9 αρεστοί στό Φοίβο 
πιότερο οϊ στίχοι πον γιά σέ γραφήκαν, στ*  όνομά σον. 
Άρχίστε Πιερίδες’ W δ Μνάσνλος κι δ Χρώμις είδαν 
σέ μιά σπηλιά τό Σιληνό κοιτάμενο στόν νπνο’ 
φονσκώναν άπ' τό πρόσφατο κρασί, σάν πάντα, οϊ φλέβες, 15
τ άνθοστεφάνια κοίτοννταν πεσμένα απ' τό κεφάλι, 
βαρύ κροντήρι άπ τή λαβή κρατούσα τή φθαρμένη.
Πήγαν σιμά—μέ τραγουδιού τονς είχε έμπαίξει έλπίδα 
πολλές φορές — και τού περνούν δεσμά τ' άνθοστεφάνια' 
κ ευθύς ή Αίγλη (5) βοηθός στούς δνό δειλούς προφταίνει, 20
ή Αίγλη ή ομορφότερη Ναϊάδα, πον κροτάφονς, 
με μούρα αϊμάτινα, ώς τήν δής, και μέτωπο, σού βάφει·

1) Στήν άρχή ήτανε μούσα αγροτική.
2) Ό ’Απόλλων, επειδή γενήθηκε στό όρος Κύνθος τής Δήλου.
3) Ή βουκολική αύτονομασία τοΰ Βιργιλίου·
4) ’Επωνυμία τών Μουσών άπό τό όρος Πιέριο.
5) Προσωποποιΐα τού φωτός.

Αύτός, γελώντας πονηρά: * Γιατί, παιδιά, πλεκτάνες;
λύστε με, πον τά μάτια σας μ' άντίκρυσαν, σάς φτάνει’ 
τραγούδια, όσα κι' άν θέλετε θ' άκούστε, τά τραγούδια 25
γιά σάς, γώ αυτήν άλλη αμοιβή»· Τονς λέει κ' ενθνς άρχίζει ’ 
Κ' έβλεπες σέ χορού ρυθμό θεριά τότε καί Φαύνονς, 
κι, δλότρεμες τότε νά σειούν τίς κορυφές οϊ δρύες.
*0 Παρνασσός τόση χαρά δέν νοιώθει γιά τό Φοίβο, 
οντ' ή Ροδόπη, θανμασμό, κι' δ ’Ίσμαρος, τού Όρφέα. 30
Τί τραγουδούσε, πώς μαζί, μές τό κενό τό μέγα 
όλα τά σπέρματα τής γής, τής θάλασσας, τού άγέρα 
και τής ρενστής ήταν φωτιάς’ πώς άπ έκεΐθ' έβγήκαν 
όλα τά φύτρα, κι δ λεπτός κύκλος τού κόσμον νψώθη'
κι' άρχισε νά σκληραίνη ή γή και τό Νηρέα στόν πόντο 35
νά κλή, μορφές μέ βάθμιση στά πράγματα νά δίνη, 
και πώς μπροστά στόν ήλιο ή γή θαμπώθη, πον υποφώσκει, 
κι' άπ τά κρεμά μένα ψηλά, βροχές άρχισαν, νέφη, 
και πώς τά δάση υψώνονταν πρώτη φορά, τά ζώα
στά όρη σκόρπια σάλευαν. Μετά ψάλλει τούς λίθους 0) 40
πού ή Πύρρα έπέτα πίσω της, τή βασιλεία τού Κρόνου 
τού Ποομηθέα τήν κλοπή W τά όρνια τού Κανκάσου.
Κοντά σ' αυτά, πώς σέ πηγή πνιχτό τόν "Υλα (3) έκράζαν 
οϊ ναύτες, κι' όλες οϊ άκτές «"Υλα, "Υλα» αντηχούσαν.
Τής Πασιφάης <4) τόν έρωτα μέ τό χιονάτο μόσχο 45
ψάλλΰΐ, πού θάταν ευτυχής κοπάδια άν δέν υπήρχαν, 
*Ά! σύ Παρθένος δύστυχη, τι τρέλλα σ' έχει πάρει!
ψεύτικα άφήσαν στούς άγρούς μουγκρίσματα οϊ Προιτίδες 
όμως σέ μίξη βδελνρή δέν ήρθε μέ τά κτήνη
καμιά τονς, άν και τό ζυγό φοβήθη τού τραχήλου 50
και οτό καθάριο μέτωπο τά κόρνα άναζητ°ύσε.
9'Α! σύ, Παρθένος δύστυχη, πλανιέσαι τώρα στά όρη 
κείνος, τήν άσπρη πλάτη τον σέ υάκινθο άκονμπώντας 
κατ άπό πρίνο πράσινο χορτάρι μηρυκάζει,
ή σέ κοπάδι άκολονθά κάποια δαμάλα. Κλείστε, 55
τής Δίκτης Νύμφες, τών δρυμών κλείστε βοσκές και ν^πες, 
μήπως και τύχη νά φανούν τ' άργοπερπΟ-τητα ίχνη 
τού μόσχου εμπρός τά μάτια μον. ^Ισως αντο τόν ίδιο, 
σέ χόρτο πράσινο σκυφτόν ή πίσω άπο κοπάδι, 
κάποιες, στϊς μάντρες νά τραβούν τής Γόρτυνας, δαμάλες. 60 
Τήν κόρη τότε τραγουδά, πού σάστισε άπ' μήλα

1) Μετά τόν κατακλυσμό ό Δευκαλίων καί ή Πύρρα ερριχναν λίθους 
πίσω τους πού γινόταν άνθρωποι.

2) Ό Προμηθέας, επειδή έκλεψε τό πυρ άπ τόν ούρανό γιά τούς άνθρώ
πους, δεμένος στόν Καύκασο κατασπαράσσεται άπό όρνια.

3) Ό Ύλας πνίγηκε σέ πηγή άπό τίς Νύμφες.
4) Ή Πασιφάη σύζυγος τοΰ Μίνωα ερωτεύτηκε ένα μοσχάρι.
5) ΟΙ τρεις κόρες τού Προίτου,βασιλέα τοΰ ’'Αργους, νόμιζαν πώς είχαν 

μεταμορφωθή σέ άγελάδες χωρίς νά είναι πραγματικά.
6) Πόλη τής Κρήτης.
7) Ή ’Αταλάντη νικήθηκε στό δρόμο άπό τόν Ίππομένη σαστίζοντας 

άπό τό μήλα τών ‘Εσπερίδων, πού τίς έρριχνε τό ένα πίσω άπ τ’ άλλο τήν ώρα 
τοΰ άγώνα.
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τωρ Εσπερίδων. Με φλοιο πικρό δλο βρύα τυλίγει 
του Φαέθωνα τις αδερφές (Ο κι ή γή τις βγάζει σκλήθρα. 
Tor Γάλλο C-) ψάλει! στών Άόνων τά δρη μιά άπ τις Μούσες 
τ°ν εφερε άπ τού Περμισσού τά ρείθρα που πλανιόταν, 65
κι’δλος σηκώθηκε ό χορός τοΰ Φοίβου εμπρός στόν άντρα' 
κι^ g Λίνος, με τραγούδι θείο βοσκός, στεφανωμένος 
με λούλουδα, μέ σέλινο πικρό στήν κώμη, τουπέ· 
«Πάρ> τό καλάμι τούτο, ιδού, οί Μούσες σοΰ τό δίνουν, 
τοχανε πριν τού γέροντα άπ’ τήν 3'Ασκρα, τραγουδώντας 70
πυκνές μ’ άφτό κατέβαζε άπ τά δρη τις μελίες'

Ερύνειο, (3) εμπατή θά πρωτανοίξης, άλσος, 
σ’ αλλΟ' άπό τούτο πιότερο δέν χαίρεται ό Απόλλων». 
Και για τής Σκύλλας τί νά πώ, τή φήμη, δπως τήν ψάλλει; 
πως, τέρατα, στ άσπρα, ζωστή, βουβώνια, π άλιυτούσαν ’ 75
των Δουλιχίων συντάραξε τά σκάφη καί τους ναύτες 
μέ τα θαλάσσια σπάραξε σκυλιά μέσα στή δίνη’
>7 για τά μέλη^ τού Τηρέα Η) τά μεταμορφισμένα, 
τιευωχία, τού τοιμασε, ποια δώρα, ή Φιλομήλα, 
μέ ποιά βρήκε την έρημο τρεχάλα, ποιές φτερούγες, $0
τίναξε πριν δ δύστυχος στή στέγη του ύπεράνω;
Και τά τραγούδια κάποτε πού ταίριαζεν ό Φοίβος 
κι^ ακούε ο Ευρώτας κ ελεγε στις δάφνες νά τά μάθουν 
δλα τα ψάλλει—άντιλαλούν ώς τ’ άστρα τά λαγκάδια—, 
ώσπου τα ζά να μάσουνε και νά μετρήσουν, είπε, $5
στις μάντρες, και στόν3'Ολυμπο προχώρησεν ή 'Εσπέρα-

Προσπάθεια άποδόσεως' Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

?>\ 91 ^Οφές τθ\’ Φαέθωνα μεταμορφώθηκαν σέ σκλήθρα.
2) Κορνηλιος Γάλλος φίλος τού Βιργλίου. Τόν εμφανίζει ώς συνεχι

στή του Ησίοδου ( Ακραίου) ο μυθικός ποιητής Λίνος τού εγχειρίζει έκ ιιέ- 
ρους των Μουπων το καλάμινο σκήπτρο έπάνω στόν Έλικώνα (όρη τών Άό- 
νων δηλ της Βοιωτίας). 1
’Ασία ν1ίΓΛυνη° άλσ°ς: >τής Γρυ,νείί^ 7ού ^Γ(Χνε πόλϊ1 τής Αίολίδος στή Μ.

LCt α^σθ^ τϊ1ζ αφιερωμένο στον Απόλλωνα.
η Φίλη.,'? Τη?ει’^’,βασιλιά5 τής Θράκης, δταν κατάλαβε, δτι ή γυναίκα του 
φώθηκε ίέ π^λ?00^ Tt? ™ π“ΐδΐ°ϋ WU’

Παλιές αγάπες
(ΟΜΗΡΟΥ, Ίλ. Αστ. 493-611)

Μεταφραστική δοκιμή μέ άποκαταστημένο τόν Όμηρικό πρωτογονισμό της έκφρασης.

"Οταν— ακριβώς επειτ άπ αύτή τή μέρα,— 
ή δωδέκατη ξεβγήκε*  αυγή.
Τότε ακριβώς γιά τόν Όλυμπο τραύηξαν
οί Θεοί οί αιώνιοι.
"Ολοι μαζί.
Ό Δίας προβάδιζε- _
eΗ Θέτιδα δέ λησμονούσε τήν παράκληση του παιδιού της- 
Μά τούτη ανέβηκε στής θαλασσας τό κύμα.
Άερένια ανέβηκε στόν ουρανό και τόν Ολυμπο-

Βρήκε τόνπανόπτηΚρονίδη νά κάθεται μακρυάάπ τούς θεούς τούςαλλους.
Στην πιό φηλή κορφή τού πολύκλαδου 10λυμπου.
Και κάθησε μπροστά του- y
Καί τόν επιασε άπ τά γόνατα μύ τό ζερβ^ τθ χέρι-
Με τό δεξί τόν επιασε άπ τό πηγούνι z
Καί παρακαλώντας εϊπε στό βασιλιά τό Δία, το γιο του ΚρΟνου: 
«Πατέρα Δία! , 9 Ζ , , ν „

3Ώχ, κάποτε άνάμεσα οτούς αθάνατους σ ευχαρίστησα με λόγια η με έργα. 
Κάνε αύτό που θέλω !
Τίμησε τό γιό μου!
Τούτος πιό λίγη ζωή εχει άπ τούς άλλους ανθρώπους-
Τώρα δ βασιλιάς ό ’Δγαμέμνονας τόν εξευτέλισε.
Τού πήρε καΧ τού κρατάει τό γέρας-
Πρωτύτερα δ ίδιος τό άφαίρεσε.
Μά, έσύ έχδίκησέ τον!
’Ολύμπιε, μυαλωμένε Δια!
Τόσο κάνε να νικούν ο^ Τρώες f
ώσπου νά τό πληρώσουν οί Αχαιοί στο γιο μου. 
καλ νά τό πληρώσουν μέ τό παραπάνω» - 
3 Ετσι μίλησε.

Σ} αύτή δέν απάντησε δ νεφεληγερέτης Δίας- 
Μά, σιωπώντας πολλήν ώραν καθόταν-
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Η Θέτιδα έτσι κάπως τόν έπιασε άπό τά γόνατα— 
£τσι· καθόταν κάφροι μένη.

at τθν ρώτησε για δεύτερη φορά;
« ήν αλήθεια, λοιπΟν, ύποσχέσου μον
^αι πες το ναι η τό όχι.
Επειδήδεν ε’χεις νά φοβάσαι τίποτα- 

™ελω να ξαίρω καλά.
Mk °0 Οτ,1ς &ε£ζ ε^/1αι *1  πι° χαταφρονεμένη'»
ΐε στεναχώρια πολλή της απήντησε <5 νεφεληγερέτης Δίας- 

φασαρία!
Νά τσακωθώ θά με βάλης μ'ε τήν "Ηρα!
Αυτή με λογία πΟύ ρεζιλεύουν θά μέ κεντήση.

ντη και χωρίς άφορμή πάντα μ„ρυστά στοής Αθάνατους θεούς μ'ε

Καί μοΰ λέει «βοη^ας τούς Τρώες στή μάχη » . μαλλώνει.
Μα εσν στρίβε τώρα. Λ
■Λ^τάς και σε καταλάβη ή 'Ήρα..
^ταΛα τά_κάν™ είναι δουλειά δική μου.
λτα, θα σον πώ τό ναί-
'Ιήν κεφαλή θά σκύψω.

,τεχ θά πεισθής.
ΑΰΙδ πού'ϊε μένα. Γ5 ,^^υς slvai τό μεγαλύτερο σημάδι.
^υτο που με της κεφαλής το σχυψιμο θά πώ.

πίσω δεν παίρνεται.
Δεν άπατο..
KqL Όό vLynX
Εΐπ€.

ε0ν φΰύ.δία Χόλωσε δ Κρονίδης.
ΚΤ’Ο? ^είκα,μαλλία β«οιλιά τρικύμισαν στ άθάνατο κεφάλι-

' ο νλυμπος εσειστη, το ψηλό βουνό.
ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
5

Ο ΜΟΥΓΚΟΣ ΚΙ’ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

”Ας άφήσουμε τούς ενδοιασμούς, σήμε
ρα τό πρωί ξύπνησα πολύ έξασθενημένος. 
ή σκέψη μέ πολλαπλασιάζει σέ πολλά κομ
μάτια. διστάζω νά διαβάσω τό τετράδιο, 
ή χρονολογία άναφέρνει έναν περασμένον 
’Απρίλιο, οί δασκάλοι άναλύουν σχολα
στικά τό κλασσικό ποίημα, πρέπει ν’ άρ- 
χινοΰμε μέ προοίμιο καί τό σύνολο νά δέ
νεται σφιχτά, εΐναι ’Οκτώβριος μήνας, 
φθινόπωρο, βλέπω τό γαλάζιο έξώφυλλο. 
τί πρέπει νά θυμηθώ βλέποντας μέσα; εί
μαι άποχωρισμένος άπ’ τή ζωή. ζωντανός 
άλλά ένταφιασμένος δπως οί περιορισμένοι 
στ’ άσυλα φρενοπαθών.

’Ιδού άνεβαίνει τό πεζούλι τής εισόδου 
ένας γνώριμος, πολύ ορμητικός στό βίο 
του καί προσέκοψε στούς ύφάλους τών ό- 
νείρων. σκέφτεται σά νά μπορούσε νά χορ
τάσει μέ κούφια καρύδια.

Δέν πρέπει νά διοπ<όψω τήν πορεία μού 
άπό ξένη άφορμή. μ’ εύκολία άς ξερνώ 
ύπό τά βλέματα τών ξένων τό έμβρυο τοΰ 
έαυτοΰ μου πού μεγαλώνει άπάνω στά γυ
μνά μάρμαρα τών μνημείων, ενθουσιά
στηκα διαβάζοντας Σαίξπηρ τίς προάλλες. 
τήν πολύπλαγχτη τραγωδία «Τρωΐλος καί 
Χρυσηΐδα» ποΰ δέ βρίσκει άρμόζον τέλος, 
φυλακισμένος άπό τήν κακοκαιρία μέσα 
στήν κάμαρη μελέτησα τούς στίχους τού 
Ρεμπώ πού ύπήρξε ένα φαινόμενο παιδί, 
έμαθα άπό τήν ιστορία τόν ήρωϊκό θά
νατο τοΰ Βεργεκεντόριγου.

Στρέφω τό πρόσωπό μου πρός τό συνο
μιλητή. καταλήξαμε μέ τή συζήτηση στήν 
πίστη πού πρέπει νά έχουμε, πέρασαν στό 
δρόμο δύο άρρωστοι, μιά γυναίκα φθισι- 
κιά μέ παιδιά καί μέ βήχα. ένας άντρας 
μέ πρισμένα μάτια τυφλά, άνοίξαμε καί 
διαβάσαμε άπό τή σύνοψη τής όρθόδοξης 
εκκλησίας, ειρμός είς τήν ύπεραγίαν Θεο
τόκον. «’Άσπιλε, άμόλυντε, άφθαρτε, ά- 
χραντε, άγνή, παρθένε, θεόνυμφε, δέσποι
να, τών άπελπισμένων μόνη ελπίς», πήγε 
μεσημέρι, ή ώρα. άνάψαμε τσιγάρο, νά 
πάμε νά φάμε, χωρίσαμε μ’ ευγένεια.

Γιατί έπιστρέφω στεναχωρημένος; τί 
νόημα έχει ή άτομική εύτυχία πού ονειρο

πολούμε; μελετούμε τήν έποχή τής άνα- 
γέννησης στήν Αγγλία, ή ζωή τοϋ άν
θρώπου εΐχε βρει τήν φυσική της άπόλυτη, 
τραχειά ελευθερία, σήμερα τά ένστιχτά 
μας εξημερώνονται, φιμώνονται, εξουθενώ
νονται. σκέπτομαι πώς μέ διαφορετικές 
συνθήκες ίσως θά πρόκοβα καλύτερα, άν 
ταξείδευα στήν Πολυνησία, άν είχα ένα 
πράγμα δικό μου. δχι ! πρέπει νά σεβό
μαστε τόν έαυτό μας δπως διαπλάθεται. 
νά προσπαθούμε άγόγγυστα μέ δτι έχουμε, 
δπως έχουμε διαμορφωθεί πουθενά δέ θά 
μπορούσαμε ν’ άλλάξουμε. γι’ αύτή τήν 
παραδοχή βλέπω καί θαυμάζω μιά γεν
ναιότητα στό στίχο τού Καβάφη. ό εαυτός 
μας ύπερισχύει δλες τίς άντιθέσεις καί ύ- 
πάρχει. ιδού περνά ένας γέρος πού συντη
ρείται κουβαλώντας μιά νταμιτζάνα κρασί, 
ό νοϋς του εΐναι μέσα στό μπουκάλι, προ
σοχή μή ρίχτε πέτρες καί τοΰ σπάστε τό 
γυαλί, ιδού ένας καλόγερος άδιάφορος 
ποΰ κάθεται χωρίς νά μιλά κΓ άκουμπά 
τό κεφάλι στό χέρι.

Κάθε συνέχεια μοΰ γίνεται κουραστι
κή, δέν βρίσκω καμμιά άνεση. Ξεχνώ δ
λα τά λόγια ποΰ είπα, βλέπω τό πρό
σωπο ένός νέου, κάπως στραβώνει τό χεί
λι στό στόμα τού. φορεϊ φανταχτερή κό- 
κινη γραβάτα, ή κομψότητα στό ντύσιμό 
του μέτρια καί γνωστή, δπως ή άλλοπρό- 
σαλλη έπίπλωση τοΰ σπιτιού του μέ τήν 
παλιά κονσόλα, τά γύψινα έλληνικά ά- 
γάλματα. φόρτος ένός στόμφου πού θέλει 
νά έπιδεικνύεται, χωρίς πολλούς κόπους, 
προπαντός, χωρίς θυσία προσωπική, νά έ
χει μιά θέση καλή καί πολλά μέσα, τό 
πρόσωπο ξέθωρο τριανταφυλλί, άραιωμέ- 
νο στό πλαίσιο μέσα άπό τά ξανθά μαλ
λιά καί τά μυωπικά, χρώματος ξεπλυμέ
νου μπλέ μάτιαπούάποτελοΰνάντίθεση.έχει 
καλές διαθέσεις, εΐν’ επιμελής καί φιλομα
θής. σκέφτομαι : «άλλά τί ώφελεϊ αύτός 
ό τρόπος, ή άρρωστη εύαισθησία πού δέν 
τολμά νάδοκιμαοτεϊ καί φορεϊ γυαλιά προ
στατευτικά; πώς μπορεί νά έκλέγει; ώς 
πότε θά εκλέγει;» έχει μιά ένημέρωση πά
νω στά πράγματα, δμως έχω διαφορετικές
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άπόψεις. ύπάρχουν διαφορετικές άπόψεις. 
πληρώνουμε άσχημα δταν νομίζουμε πώς 
ξέρουμε.δμως χαίρουμαι ποΰ βλέπω τήν ύ
παρξή του. άδιάκοπη άμφιβολία μέσα μου. 
γιά νά μπορέσουμε νά δούμε τό σήμερα 
πρέπει νά θυμούμεστε τό χτές. ή υνήμη εΐ
ναι κοπιαστική, χρειάζεται ή μοναχική ά
σκηση, ή άρνηση άπό τίς άπολαύσεις γιά 
νά όπλιστεϊ τό χέρι μέ δράση, τά συναι
σθήματα κι’ ό έρωτας μέ παρασέρνουν· 
βγαίνει στό μπαλκόνι μέ καινούργια ρού
χα καί τήν βλέπω, ζητούμε ν’ άναπαύσου- 
με τή ζωή μας σέ βελούδινους ίσκιους, ρεμ
βάζουμε σ’ άνθοπεριτριγύριστον έξώστη. 
δλα μετριούνται μέ τόν θάνατο, ώσπότε 
τά καλομαθημένα παιδιά μέ τίς ποδίτσες 
θά τρέχουν καί θά κρύβωνται γιά νά μή 
δοϋν; τούς παπάδες μπροστά καί σκυμμέ
να τά κεφάλια πίσω άπό τήν νεκροφόρα 
πού τή σέρνουν τάλογα, τίς κοπέλες πού 
σκυμένες μέ τά κλάματα άποχαιρετοϋν ά
πό τά παράθυρα τόν προσφιλή μέ τό χλω
μό πρόσωπο πού θά τό κρύψει τό χώμα· 
δλα εΐν’ έφήμερα, παροδικά μέσα στίς κά
μαρες τού χρόνου, ό έργάτης πού δούλευε 
άπό χτές έως σήμερα σηκώνει τό συνηθι
σμένο του πρόσωπο καί γελά, περνά μέ τά 
κεργιά ή κηδεία τού πεθαμένου, ό φτωχός 
παλιός χωρικός μονάχος του καρφώνει 
τήν κάσσα στό ύπόγειο. τό παιδί του πε
θαίνει στ’ άνώγι. μαζί μέ τόν άντρα πα- 
λουκώθηκε κι’ ή γυναίκα κι’ ύστερα άλλοι 
δώδεκα κρεμάστηκαν καί σφάχτηκαν, τό 
πλήθος άπό τά ήμίγυμνα πτώματα σωριά
ζονται στό κάρο, τί σημαίνει ό θάνατος; 
ή γυναίκα παραμένει πάντοτε γόνιμη κι’ ό 
άντρας Ικανός, βγαίνουμε καί μεθούμε στή 
ταβέρνα, δχι! μήν πεϊς δτι άνταμώνουμε 
ξανά ώς ιδιώτες, εΐναι ψεύτικη παρηγοριά, 
τό πλήθος τών σχημάτων σαπίζει στήν ά- 
νακομειδή π’ άνοίγουν τόν τάφον,τήν πρώ
τη στιγμή σκορπά ή δψη ποΰ συγκρατεΐ 
τήν όμοιότητα. υστέρα καταστρέφονται τά 
κουτιά μέ τά έσφαλμένα όνόματα πού φυ
λάγουν τά κόκαλα ξέχωρα, δλα άνταμώ- 
νονται άξεχώριστα. καλάμι, κόκαλο, φλο
γέρα καί ήχος.

Μένω μονάχος μέ τίς διαψεύσεις μου. 
διδάσκομαι άπό τό σοφό βιβλίο τών πε- 
ρασμέων. άδιάκοπη συνέχεια πού δουλεύει 
τήν πέτρα, εΐμαν πολύ έξασθενημένος πού 
σκεφτόμουνα, πώς ν’ άνοίξω τό τετράδιο 
μέ τίς άναμνήσεις; φοβισμένος θυμούμαι 
τή φράση πού είχα σημειώσει, «πρώτα τά 
φύλλα τού σφενδαμιοϋ εΐναι κόκκινα», οί 
δυό φίλοι βγαίναμε τότε μαζύ περίπατο 
τήν άνοιξη, άνεβαίναμε τό λόφο ποδναι 
γεμάτος λολούδια. θυμάσαι τήν ’Ανεμώνη 
καί τόν ’Άδωνη; τό παιδί ποΰ τραγουδεϊ 
άγαποϋσε τούς γλαδίολους. διαβατάρικα 
τής νεότητας άγνά δνειρα. ζούσαμε στόν 
έλεύτερο άγέρα έξω άπό πόρτα σπιτιού 
κι’ άπό πολιτείας κάστρο, ή άγάπη μας μιά 
κοπέλλα μέ ξανθά μαλλιά, τρυγούσαμε τό 
μέλι στήν καρδιά άπό τ’ άνθη, στή μασχά
λη τής μυγδαλιάς δάκρυζε ό χυμός, έλα- 
φροπέταλα, χιόνιζαν άνθη, τή χλόη, λευκά 
πουλιά άπό τά κλαδιά πετοϋσαν. θέλησα 
ν’ άπομακρυνθώ μ’ άλλες άπασχολήσεις. 
γέμιζα τίς τσέπες μου βαργιές φροντίδες, 
ξένος, ένάντιος σ’ δλους. δχι ! δέ θέλω ν’ 
άρνηθώ καί τό στόμα μου νά γεμίσει άπό 
μίσος, νά πώ μέ πικρία πώς εΐναι καλύτε
ροι οί περασμένοι καιροί, νά μή βλέπω πα
ρά τή γυρμένη ιτιά μέ τούς θρήνους, θά 
ξεχνούσα τήν πληγή πού βαθειά μέ πονοϋ- 
σε. διάβασα τό στίχο σου: «ένθύμηση στερ
νή τής άνοιξης άνθεΐ...». δμοιος ό καιρός έ- 
παναλαμβάνεται πάντα, στό μαλακό εύκο- 
λότρυφτο σέ σβώλους χώμα ό πρώτος 
μπούμπουρας καί ή σαύρα γλυστροϋν. έπα- 
νέρχεται ό κύκλος τών χαρίτων μέ τ’ άνθη, 
σέ ξαναβρίσκω, τίποτα δέν άφαιρεϊται. ά
πειρη στόν πράσινο ’ίσκιο άπό τά φύλλα, 
άναλοίωτη τής ύπαρξης ή διάρκεια, κρατώ 
άνοιχτό τό τετράδιο μέ τίς άναμνήσεις. ά
φησα τούς ένδοιασμούς καί γράφω, βρί
σκεται μιά δουλειά γιά τό ψωμί, ό κάθε 
πόνος κρατιέται σάν χαρά, προχωρώ στό 
δρόμο καί χαιρετίζω τούς γνώριμους. Περ
νά έν’ άμάξι πού κουβαλάει καρπούς.

28 ’Οκτωβρίου 1937
ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ό άνθρωπος ζή πάντα μέσα σέ μιά 
κοινότητα ίδεών. Είτε τό αισθανόμαστε 
είτε δχι, ζοϋμε τίς ιδέες ένός περιβάλ
λοντος πού δέν τό έδημιουργήσαμεν εμείς 
οί ’ίδιοι. 'Υπάρχει κάθε φορά στόν κόσμο 
τοΰ πνεύματος μιά καθωρισμένης εμφάνι
σης γενική συνάφεια, πολυφωνική άρμο- 
νία, μέσα στήν όποία'ή σκέψη τοΰ καθε- 
νός Ανθρώπου άποτελεΐ μουσική νότα ά- 
νεπαίσθητης ισχύος. Ό πνευματικός κό
σμος παρ’ δλον δτι κρύβεται μέσα στήν 
άγκαλιά τοΰ άοράτου άποτελεΐ σκληρή 
καί άμετάπειστη δέσμευση πού έπιβάλλε- 
ται έπάνω στό άτομο μέ Αμείλικτη άναγ- 
καιότητα ώσάν ένα άναπότρεπτο Factum. 
Αισθάνεται τό άτομο τό χώρο τής πνευ
ματικής του ζωής καθωρισμένο άπό κα
θορισμούς μοιραίους πού κανονίζουν έκ 
τών προτέρων δλες τίς δυνατότητες τής 
ζωής του. Ή διερεύνηση τών δυνατοτή
των τής άνθρώπινης ζωής στό σύνολό τους 
είναι έργασία πού έναπόκειται στήν άρμο- 
διότητα τής φιλοσοφικής μάθησης. Πρό
κειται γιά μιά διαδικασία έπίπονη—άν βέ
βαια γίνεται μέ ειλικρίνεια—γιατί τό άτο
μο θά άχθή μέ αύτή στά σύνορα τού χώ
ρου τής ύπαρξής του· εΐναι ώσάν τό φτε
ροκόπημα τοΰ κλεισμένου στό κλουβί του 
πουλιού, ένα αιμάτωμα έπάνα στό σιδε- 
ρόφρακτο πλέγμα τό στημένο άπ’ τής ά
νάγκης τό άδυσώπητο τό χέρι.Δέν γίνεται 
δμως πάντα ή διαδικασία αύτή μέ ειλικρί
νεια. Ή φιλοσοφική μάθηση παρουσιάζεται, 
άν δχι πάντοτετίςπερισσότερεςδμως φορές, 
μέ παραμορφώσεις καί μεταμορφώσεις· δει
λιάζοντας νά φτάση στήν άκραία της δημι
ουργική περιοχή, Παρουσιάζεται άλλοτε ώ- 
σάνύπηρέτριατών έπιστημών γιά νά δικαιο- 
λογήση τή θεμελίωσή τους καί νά εύκολύ- 
νη τήν έξέλιξή τους, άλλοτε ώσάν μιά 
φροντίδα γιά τήν βασανισμένη ύπαρξη τοΰ 
άνθρώπου. Κάποτε πάλι ή άλαζονεία εΐναι 
ό πυρήνας τής φιλοσοφίας. Φαντάζεται ό 
ψιλόσοφοςέρευνητήςδτι ή διανόησήτουεΐναι 
ή περιοχή μέσα στήνόποίαάποκαλύπτεται ό 
παγκόσμιος Λόγος καί ή ύπέρτατη ’Αλή
θεια. "Ετσι έμφανίζονται οί Αλαζόνες τής 
φιλοσοφίας πού δλα τά εξηγούν καί δλα 
τά ξαίρουν. Ή φιλοσοσία γίνεται έτσι παι

γνίδι στά χέρια τών βιρτουόζων πού ά- 
Αναλαμβάνουν νά μεταμορφώσουν τήν 
πραγματικότητα μή τολμώντας νά άντι- 
κρύσουν τό άπύθμενο βάραθρό της. "Ολη 
ή άμείλικτη πραγματικότητα μεταμορφώ
νεται σέ ρασιοναλιστικά σχήματα καί έτσι 
ή πορεία τού δντος γίνεται πορεία λογικών 
σχηματισμών άπό τό ταύτόν προκύπτει 
κάτι τό έτερο. ’Ίσως δμως κάθε έτερολο- 
γία νά εΐναι μιά πλαστοποίηση στηριγμένη 
έπάνω στήν αισιόδοξη πίστη πρός τή λο
γική δεξιοτεχνία. ΓΓ αύτό πρέπει ή ειλι
κρινής φιλοσοφία νά έχη καί μιά δόση ύ- 
ποψίας άπέναντι στήν παντοδυναμία τοΰ 
λογικού, νά εΐναι άπό κάποιαν άποψη Μι- 
σολογία.

Σταλήθεια φαίνεται πώς ό Λόγος δέν 
ήμπορεϊ νά είπή οΰτε τήν πρώτη ούτε τήν 
τελευταίαν άλήθεια. Μάς λέει ό Λόγος 
άπό τόν καιρό τού Παρμενίδη δτι τό μή 
δν δέν ύπάρχει’ ή λογική πράξη πού θά 
τολμήση νά έκδώση έστω καί μίαν άπό- 
φανση γιά τό μή δν, καί στή στιγμή πού 
θά έρθή νά είπή δτι τό μή δν δέν ύπάρχει, 
πρέπει νά χαρακτηριστή ώς λειτουργία ά- 
δύνατη κ’ άνυπόστατη.Καί δμως μέσα στή 
ζωή πόσες φορές δέν τό ζοϋμε τό μή δν; 
Τί άλλο εΐναι ή Απόλυτη στέρηση ένός κό
τινος πού έπιθυμοΰμε; Τί άλλο εΐναι μιά 
φιλία πού έκρυβε κάτω άπό τά άνθη τής 
φιλοφροσύνης τήν ύπουλότητα καί τήν 
προδοσία; Τίάλλο εΐναι ή μηδαμινότητα πού
μας άντικόβει κάθε φορά τή ζωή προσωπο- 
ποιημένη σέ πρόσωπα καί σέ πράγματα; 
Ήμποροΰμε ίσως στό πείσμα τού ρασιο
ναλισμού νά είποΰμε δτι καί τό μή δν δέν 
εΐναι ένα δημιούργημα τής λογικής άφαί- 
ρεσης άλλά μιά πραγματική μέσα στόν κό
σμο ύπόσταση.

Δέν ήμπορεϊ λοιπόν ή φιλοσοφική μάθη
ση νά είναι μιά λογική κατασκευή. Ή φι
λοσοφία στέκει άνάμεσα στήν έπιστήμη καί 
τήν Τέχνη. ’Άν ή έπιστήμη έχει ώς Απο
στολή της νά μελετήση τή συστηματική 
καί ούσιαστική σύνθεση τών δντων, καί άν 
ή Τέχνη ζητά νά εύρή ποιά σημασία έχει 
ή ύπαρξη τών δντων, άν ή μια εΐναι με
λέτη τής ούσίας καί ή άλλη τής σημασίας 
τών δντων, ή φιλοσοσία εύρίσκεται στό 
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μεσοδιάστημα καί τών δυό αύτών ένεργητι- 
κοτήτων. Εύρίσκεται πάντοτε κατά τήν έρ
γασία της ή φιλοσοφική μάθηση σέ στενή 
συνεπαφή καί άλληλεπίδραση πρός τόν κό- 
σμο·τής έπιστήμης καί τής Τέχνης. Γι’ αύ
τό καί ή φιλοσοφία δέν παίρνει ποτέ ορι
στική μορφή, παρουσιάζει μιάν άδιάκοπη 
ροή, είναι μιά μάθηση πού δικαιολογημένα 
ώνομάστηκεν άπό τους παλαιούς «έπιστήμη 
ζητουμένη». Μοιάζει ώσάν προσπάθεια γιά 
νά έκπληρωθή μιά πανάρχαιη άνθρώπινη 
νοσταλγία, μιά ζήτηση ένός κάτινος μα- 
κρυνοϋ πού δέν ήξαίρει ό άνθρωπος πότε 
καί πώς έχάθηκε γι’ αύτόν, μιά διερεύνηση 
του πνευματικού χώρου μέσα στόν όποιον 
ζη ό άνθρωπος. Αύτή δμως ή διερεύνηση 
δέν εΐναι άποκλειστικά λογική πράξη-εΐναι 
μια βαθμομέτρηση τών ορίων τής ύπαρξης· 
άνάλογος μέ τήνάντίσταση πού θά εύρή ό 
έρευνητής, άνάλογος μέ τήν γνησιότητα 
τής διερμήνευσης τής πρόσκρουσής του 
αύτής έπάνω στά σύνορα τού δντος θά 
εΐναι καί ό βαθμός τής ειλικρίνειας καί τής 
άξίας τής προσπάθειάς του.

Στόν περασμένον αιώνα ή Φιλοσοφία 
εΐχεν ύποστή τήν έπίδραση τού άνθίσμα- 
τος τών θετικών καί τών Ιστορικών έπι- 
στημών. ’Έπειτα άπό τή διάλυση τής σχο
λής του Hegel ή φιλοσοφική σκέψη έζουσε 
μιά ζωή παρασιτική. Εΐχε ή φιλοσοφία χά
σει τήν αύτοτέλειά της καί έπροσπαθοϋσε 
νά κρατηθή παρουσιαζόμενη ώς έπιστημο- 
λογική Φιλοσοφία καί ώς μεθοδολογία τής 
έπιστημονικής έρεύνης.

Ό Kant μέ τήν κριτική τοϋκαθαροϋλόγου 
εΐχε παρουσιάσει μιά ικανοποιητική δικαιο
λογία τής βεβαιότητας καί τήςάληθινότητας 
τών θετικών έπιστημών αίτιολογόντας γνω- 
σιολογικά τίς πηγές άπό τίς όποιες άντλοϋ- 
σε τήν έγκυρότητά της ή σκέψη τού Νεύ- 
τωνος. Δέν μάς εΐχεν είπή δμως ό Kant 
τίποτε γιά τήν πηγή τής βεβαιότητας τών 
ιστορικών καί τών πνευματικών έπιστημών. 
Στό σημείο αύτό είχαν ίδή οί μετεγελεια- 
νοί έρευνητές ένα κενό πού άξιζε νά συμ- 
πληρωθή. ’Αρχίζουν γι’ αύτό νά σχεδιά
ζουν τή συνέχιση τής γνωσιολογικής έργα- 
σίας τού Kant. ‘Όπως ό Kant εΐχε καθο
ρίσει τό ρόλο πού παίζει ό καθαρός λό
γος γιά τήν σύνταξη τών φυσικομαθηματι
κών έπιστημών, έτσι έζητήθηκεν έπειτα άπό 
τό σβήσιμο του Γερμανικού ιδεαλισμού, νά 
καθοριστή ό βόλος τού λόγου στή σύντα
ξη τού συτήματος τών Ιστορικών ή πνευ
ματικών έπιστημών. Έζητουσαν ένα «Ιστο
ρικό λόγο» καί ήθελαν νά έπιλύσουν τό 
πρόβλημα πού ήθελε νά έξακριβώσει μέ 
μέ ποιά μεθοδική πορεία οί ίστορικοπνευ- 
ματικές έπιστήμες είχαν φτάσει στίς περί
λαμπρες Ιστορικές τους άνακαλύψεις. ’Από 
τόν καντιανισμό δμως τήν έποχήν έκείνη 
ήταν άνεκτό μόνο τό κριτικό του τμήμα, 

τό όποιο άπό κάποιαν άποψη ήταν σύμ
φωνο μέ τίς θετιστικές τάσεις τών μέσων 
τού 19ου αίώνος. Άρχισεν έ'τσι νά δη- 
μιουργεΐται τό νεόκαντιακό βεύμα πού δια
δόθηκε καί έμορφώθηκεν σέ άνεξάρτητη 
φιλοσοφική σχολή. Άπό τής σχολής αύτής 
τήν έργασία προέκυψεν σπουδαιότατα συ
μπεράσματα. Έζητήθηκε νά άποδειχθή δτι 
τό πνεύμα άποτελεΐ μιάν έντελώς ιδιαίτε
ρη καί άνεξάρτητη περιοχή· δτι ή νομοτέ
λεια τής λειτουργίας τού πνεύματος εΐναι 
ιδιαίτερης μορφής πού δέν έχει σχέση μέ 
τήν νομοτέλεια τής φυσιοκρατικής περιο
χής. ‘Ως αύτόνόητη άκολουθία ήρθεν έπει
τα ή πρόταση δτι ή μεθοδική τών πνευατι- 
κών έπιστημών εΐναι ολοκληρωτικά διαφο
ρετική άπό τή μεθοδική τού φυσιοκρατισμοΰ 
(Naturalismus). Μιά φυσιοκρατική ψυχολο
γία, μιά φυσιοκρατική κοινωνιολογία κατά 
τήν άντίληψη τών όπαδών τής σχολής αύ
τής δέν εΐναι δυνατόν νά συγκροτηθή. Μιά 
θεωρία δμως περί τού δντος ή σχολή αύτή 
δέν εΐχε τήν εύκολία νά μάς δώση τό κέντρο 
τών έρευνών της τό εΐχε τοποθετήση στή δι- 
ακρίβωση τών πνευματικών λειτουργών.Τό 
δν τό έθεωρούσε ώς άντίστοιχο πόλο τών 
λογικών πράξεων λέγοντας δμως δν έν- 
νοουσε τή μορφή τοΰ δντος. Εΐχε κληρο
νομήσει άπό τόν Kant τήν περίφημη διατο- 
μή άνάμεσα στήν ύλη καί τήν μορφή. "Ο,τι 
γνωρίζομε, έλεγε ή σχολή αύτή,εΐναι ή μορ
φική πλευρά τού όντως. ‘Η ύλη τΐναι κάτι 
τό άλογο καί άγνώριστο, ένα άγνωστο 
άλγεβρικό X πού πάντα θά μένη άνεξε- 
ρεύνητο μετατοπιζόμενο πάντοτε μακρύ- 
τερα, δσο τό πλησιάζομε άπό κοντότερα. 
’Έτσι ό έμψυχωτής γιά τήν άναγέννηση 
τής Φιλοσοφίας μέχρι τοΰ 1900 ήταν ό 
καντιανισμός.

’Έπειτα άπό τό 1900 σημειώνεται στό 
έπίπεδο τής φιλοσοφικής έρεύνης μιά και
νούργια κατεύθυνση. ‘Έως τότε τό σύνθη
μα τής άναγέννησης τής Φιλοσοφίας ήταν 
«πίσω πρός τόν Kant». Τότε δμως ρίχνε
ται καινούριο σύνθημα «πιό πέρα, πιό έ
πάνω άπό τόν Kant». Ζητεί ή φιλοσοφική 
σκέψη νά άπελευθερωθή άπό τό έως τότε 
άκλόνητο μυθολόγημα τής διατομής τής 
ύλης άπό τή μορφή. Ζητείται πιά μιά προ
σέγγιση πρός τό δν καί σημειώνεται μιά 
βωμαλέα τάση γιά τή δημιουργία καινούρ
γιας όντολογίας. θά ήταν μιά άφελής πα
ρεξήγηση άν ένομίζαμε δτι άρχισαν νά 
σκέφτωνται γιά τήν άνανέωση τής παληάς 
μεταφυσικής όντολογί τής προκαντιακής έ
ποχής, αύτής πού εΐχε σωριαστή σέ έρεί- 
πια έπειτα άπό τήν έπίμονη τού Kant κρι
τική.

Στή διαμόρφωση τής καινούριας φιλο
σοφικής κατεύθυνσης άσκησεν άποφασιστι- 
κή έπίδραση ή άντίληψη δτι εΐναι δυνατόν 
νά πλησιάσωμε στήν κατανόηση ιού όντο

λογικού βάθους τών δντων. ‘Η κατανόηση 
δμως αύτή δέν ήμπορεϊ νά γίνη μέ τή συνη
θισμένη λογικοκρατική μεθοδική τής έννοιο- 
λογικής σκέψης. ‘Η πηγή τών πρωταρχι
κών όντολογικών άληθειών δέν είναι ή κα
θαρή λογική σκέψη πού έργάζεται μέ τίς 
έννοιες, τίς κρίσεις, τούς συλλογισμούς 
καί τίς θεωρητικές γενικεύσεις. ‘Η πηγή 
τής βαθύτερης άλήθειας είναι ή έποπτεία ή 
intuition. Ήμπορεϊ δηλαδή τό άνθρώπινο 
πνεύμα μέ μιά ματιά νά κατανοήση τόν ού- 
σιαστικό πυρήνα άπό τόν όποιον άποτελεΐ- 
ται ένα δν. Άν άκολουθώντας τήν ορο
λογία τής παληάς ελληνικής φιλοσοφίας 
τό ούσιαστικό στοιχείο κάθε πράγματος τό 
είπούμε «είδος», τότε θά άναγνωρίσωμε 
δτι ύπάρχει μιά πνευματική δράση, Ικανή 
νά ίδή μέ μιά ματιά τήν ούσία τών δντων, 
μιά «ειδητική έποπτεία». Στή Γαλλία πα
ρουσίασε τή νέαν αύτή στροφή ό τόσο γνω
στός στόν τόπο μας φιλόσοφος Borgson, 
στή Γεμανία ό Ιδρυτής τής φαινομενολο
γικής σχολής Ed. Husserl. Ή λέξη «φαι
νόμενο» στή φιλοσοφία τού Husserl δέν 
έχει τήν σημασία πού τής δίνει τό καντια
νό σύστημα άλλά σημαίνει δ,τι καί ό ελ
ληνικός δρος «είδος» ή τό φανόν τού δντος 
δπως έλεγαν οί ύστεροπλατωνικοί. ηανα- 
παίρνοντας ό Husserl τήν διδασκαλία τοΰ 
Brentano πού έλεγε δτι τό ούσιαστικό 
γνώρισμα κάθε ψυχικού γεγονότος εΐναι ή 
άναφορά του σέ κάτι πού στέκει έξω άπό 
τή σκέψη (Intentionalitat), σέ κάτι πού 
εΐναι ώσάν τό «έξω δν ή χωριστόν» τοΰ Ά- 
ριστοτέλους, άνοιξε καί πάλι ένα δρόμο 
πρός τήν απρόσιτη περιοχή τών ύπερβατι- 
κών δεδομένων.

Ή νέα αύτή στροφή εΐχε καί άλλες άκό
μη άποτελεσματικώτερες άκολουθίες. Ή 
«έποπτεία» εΐναι κάτι πού γίνεται άμέσως· 
δέν μεσολαβεί κατά τήν συντέλεσή της ή 
διανοητική διαδρομή (discursus), δπως τήν 
ξαίρομε στήν κρίση καί στόν συλλογισμό· 
έχει γι’ αύτό τό χαρακτήρα τής άμεσότη- 
τας καί παρουσιάζεται ώσάν κάτι τό αιφνί
διο. Αύτά δμως τά χαρακτηριστικά της 
εΐναι καί γνωρίσματα πού παπουσιάζει ή 
’ίδια ή ζωή στίς έκδηλώσεις της,. Κατά τόν 
τρόπον αύτόν δυνάμει·τής intuition οί τά
σεις πρός δημιουργία μιάς καινούριας 
όντολογίας έρχονται σέ συνεπαφή μέ τό 
βεΰμα τής Φιλοσοφίας τής ζωής πού εΐχε 
πάρει τήν πρώτη του άφετηρία άπό τίς φι
λοσοφικές τού Νίτσε άναζητήσεις. Ή φιλο
σοφική έρευνα έπειτα άοό τήν πλησίασή 
της αύτή πρός τήν ζωή κερδίζει ασυνήθι
στη ζωηρότητα καί έπικαιρότητα. Δέν εΐναι 
ιιιά ή Φιλοσοφία ένα παιγνίδι μέ τίς έν
νοιες δπως μάς τίς είχαν κληροδτοήσει οί 
σχολές τών περασμένων αιώνων. Ή φιλο
σοφία θέλει νά ύψωθή στό έπίπεδο μιάς ε
νεργητικότητας προικισμένης μέ τήν αμε

σότητα καί τήν νεανικότητα πού χαρακτη
ρίζει τήν ίδια τή ζωή· χρειάζεται πνευμα
τική άκμαιότητα· πρέπει δποιος τήν άσκεΐ 
νά εΐναι σέ θέση νά ρίξη μιά ματιά γόνιμη 
μέσα στό αίνιγμα πού παρουσιάζει ή ζωή 
καί ή συγκεκριμένη ύπαρξη.

Παράπλευρα άπό τόν Husserl εΐχε 
έργαστή στή Γερμανία ένας άλλος μεγά
λος έρευνητής ό Dilthey προσπαθώντας 
νά κατανοήση τή ζωή στίς ύψηλότερες έκ- 
φάνσεις τής πνευματικής της δημιουργικό
τητας. ΟΙ τάσεις αύτές φέρνουν πιά ολο
κληρωτικό κλονισμό στήν πίστη πρός τήν 
άποκλειστική κυριαρχία τού Λόγου καί 
ξαναζωντανεύουν τήν πεποίθηση δτι ύπάρ- 
χει μέσα στή ζωή κάποιος δημιουργικός 
πλούτος άνεξάρτητος άπό τήν φυσιοκρα- 
τι*κή  αιτιότητα. ‘Η κατανόηση τού σύμ- 
παντος—άν ύποθέσωμε δτι ύπάρχει ή δυ
νατότητα γιά μιά τέτια κατανόηση στό 
άνθρώπινο πνεύμα—φαίνεται δτι δέν εΐναι 
δυνατόν νά γίνη μέσα στό πλαίσιο μιάς 
θεωρίας πού θά έμιλουσε γιά συνδυασμούς 
άπλουστάτων στοιχείων άντίθετα προϋπο
θέτει τήν ύπαρξη δημιουργικών δυνάμεων 
σύνολικής καί δχι άτομιστικής ύφής. ΓΓ 
αύτό ή σύγχρονη φιλοσοφία προσπαθεί νά 
εύρή στήν περιοχή τής Ψυχολογίας καί τής 
Κοινωνιολογίας δχι τά πρώτα συστατικά 
στοιχειά άλλά τίς πρωταρχικές οργανικές 
καί ύπερατομικές ένότητες πού άπαρτίζουν 
τά σύνολα. Βγαίνοντας άκόμη έξω άπό 
τόν κόσμο τού πνεύματος καί προχωρών
τας πρός τούς κόσμους τού ύλικου σύμ- 
σύμπαντος εύρίσκεται σύμφωνος καί μέ τά 
πορίσμάτα τής έρεύνης τής νεώτερης φυσι
κής πού κλίνει δχι πιά πρός τήν ίδέα τής 
άπειρότητας άλλά τού πεπερασμένου. Εί
μαστε, λένε οί θεμελιωτές τής νεώτερης 
Φυσικής, περισσότερο δικαιολογημένοι νά 
μιλήσωμε γιά ένα κλειστό καί πεπερασμέ
νο σύμπαν δπως τό έπαιρναν οί σοφοί τών 
παλαιών έλλήνων παρά γιά ένα σύμπαν 
θεωρημένο ώς άπειρότητα μέ τήν έννοια 
πού έδινε στόν δρο αύτό ό Jordano Bruno 
έγκαθιδρύοντάς την στήν Εύρωπαϊκή δια
νόηση.

Ξαναπαίρνοντας τό νήμα τών σκέψεών 
μας άπό τήν άρχή λέμε δτι τά χαρακτη
ριστικά τής σύγχρονης φιλοσοφίας εΐναι : 
ή άπόκρουση τής λογικοκριτικής μεθόδού, ή 
τάση πρός τόν ’Οντολογισμό, ή έκτίμηση 
τών άμέσων δεδομένων τής ζωής καί τής 
συγκεκριμένης ύπαρξης καί ή κλίση πρός 
τίς έννοιες τού πεπεράσμένου καί τού συν
όλου. Ή φιλοσοφίο παρουσιάζει ένα με
γάλο βαθμό Μισολογίας καί ένα έξαιρετι- 
κό ένδιαφέρον γιά δ,τι έμφανίζεται ώς 
συγκεκριμένη ύπαρξη καί ύπόσταση· πρώτη 
θέση σ’ αύτό τό ένδιαφέρον έχει πάρει ή 
ύπαρξη τού άνθρώπου θεωρημένου ώς δν
τος πού ζή μέσα σέ μιά καθωρισμένη το
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ποθέτηση. 'Η ύπαρκτική φιλοσοφία (Εχί- 
stenzphilosophie) του Jasper άσχολεϊται 
άκριβώς μέ τό τελευταίο τούτο πρόβλημα. 
Στό Heidegger σημειώνεται μιά προχώρη- 
ση πέρα άπό τήν ύπαρκτική φιλοσοφία, 
γιατί αύτή θεωρείται ώς θεμελιώδης όν
τολογική άναλυτική πού έχει ώς άπο- 
στολή νά χρησιμεύση ώς βάση μιας 
εύρύτερης ’Οντολογίας μέ θέμα «τό δν ή 
δν» δπως καί στήν άριστοτελική πρώτη 
Φιλοσοφία. Στήν ίδιαν αύτήν άριστοτελι- 
κήν άποψη φαίνεται νά φτάνη καί Nikolai 
Hartmann. Γιά τόν φιλόσοφον αύτόν ή έ
ριδα του τοϋ ύποκειμενισμοϋ καί τοϋ άντι- 
κειμενισμοΰ δημιουργεί τά ψευδοπροβλή- 
ματα τοΰ ρεαλισμού, τοΰ ύποκειμενικοϋ ι
δεαλισμού καί τοΰ μονισμού. Καί τά τρία 
αύτά συστήματα δέν βλέπουν δτι ή γνώση 
όντας συσχέτηση τοΰ ύποκειμένου καί άν- 
τικειμένου εΐναι σχέση που έχει όντολογι
κήν άξία. Τό γεγονός δτι ό Nikolai Hart
mann προέρχεται άπό τίς τάξεις τοΰ νεο- 
καντινικοϋ κριτικισμού δείχνει τήν άποφα- 
σιστικήν επικράτηση τών καινούργιων τά
σεων. Σύμπτωμα μέ τήν ίδια σημασία εΐ
ναι τό δ,τι συμβαίνει σήμερα μέ τούς με
λετητές τών συγγραμμάτων τού Kant. Μέ
χρι πρό δύο εικοσαετιών οί σχολιαστές 
τού Kant έζητούσαν μέσα στά έργα του 
γνωσιολογία· σήμερα έγινε τής μόδας νά 
ζητούνται τά μεταφυσικά στοιχεία πού ύ
πάρχουν μέσα στό καντιανό οικοδόμημα. 
’Έτσι άρχισε μιά καινούργια άνασκαφή πού 
έγινε άφορμή νά γραφούν ένα πλήθος άπό 
ειδικές μελέτες.

Χαρακτηριστικό άκόμη γνώρισμα τής 
φιλοσοφίας τής έποχής εΐναι ή άσκηση έν
τονης κριτικής σχετικά μέ τά δημιουργήματα 
τής πολιτιστικής ζωής καί ή προσπάθεια νά 
έξερευνηθή ή ιστορική ζωή στή βαθύτερή της 
ούσία. Άπό τή μιά μεριά δηλαδή παρου
σιάζεται μιά κριτική τοΰ πολιτισμού καί 
άπό τήν άλλη μιά μεταφυσική οντολογία 
τής Ιστορίας. Τις περισσότερες φορές οΐ 
διερευνήσεις αύτές εύρίσκονται στά χέρια 
ερευνητών πού προέρχονται άπό τήν θεο
λογία. Ποία εΐναι ή άξία τών άγαθών πού 
δημιουργεί ή άνθρώπινη κοινωνία μέ τήν 
συνεργασία της; ποιο εΐναι τό νόημα τής 
πολιτιστικής έργασίας; Ποιο εΐναι τό νόη
μα τής Ιστορίας; Υπάρχει Ιστορική πρόο
δος ή Ιστορικός περιοδισμός; Ποιά εΐναι ή 
σχέση μεταξύ εγκοσμίου καί αιωνίου δντος; 
’Όλα αύτά τά έρωτήματα έτέθηκαν καί έ- 
ρευνήθηκαν μέ βαθύτητα καί έντονότητα 
μέσα στόν κύκλο τής προτεσταντικής δια
λεκτικής θεολογίας τής όποιας άντιπρο- 
πευτικώτερος έρευνητής εΐναι ό Barth. Άπό 
τούς θεολόγους τής Ανατολικής ’Ορθο
δοξίας ό Νικόλας Μπερντιάεφ παρουσίασε 
άξιολογώτατες έργασίες επάνω στά προ
βλήματα πού άναφέρονται στήν άξία τού 

πολιτισμού καί στό βαθύτερο νόημα τής Ι
στορίας. Τό βιβλίο του «Τό νόημα τής ι
στορίας» εΐναι μιά προσπάθεια γιά τήν ερ
μηνεία τής ιστορικής έξέλιξης σύμφωνα μέ 
τίς άντιλήψεις τής άνατολικής όρθοδοξίας, 
καί γιά τήν άνεύρεση τών στοιχείων έκεί- 
νων τής ζωής δσα διασπούν τήν προσωρι
νότητα καί τήν έγκοσμιότητα παραπέμπο- 
ται στήν διαρκή συνέχεια τής θειϊκής αιω
νιότητας.

Ή προσπάθεια γιά μιά μεταφυσική ερ
μηνεία τής ιστορίας δέν ήταν δυνατόν νά 
άπασχολήση ούτε τήν όντολογία τής προ- 
καντιανής μεταφυσικής ούτε τής μεσαιω
νικής, γιατί οί οντολογίες αύτές άναφέ- 
ρονταν στή μελέτη τοΰ άντικειμενικού δντος 
χρησιμοποιώντας λογικές—παραγωγικές με 
θόδους. Τήν θέση τοΰ Ιστορικού προβλή
ματος στήν όντολογική του μορφή τήν 
προεκάλεσε ό Hegel Ιδρύοντας τή διαλε
κτική μέθοδο, μιά μάθηση πού σκοπός της 
ήταν νά καταθρυμματίση τόν άντικειμενι- 
κό χαρακτήρα τής Ιστορικής πραγματικό
τητας. Ή σύγχρονη άκόμη άνθηση τών Ι
στορικών έπιστημών έκαμεν ώστε νά γίνη 
άντικείμενο φιλοσοσικής διερεύνησης δχι 
μονάχα ή μεθοδολογία τους άλλά καί τά 
όντολογικά τους χαρακηριστικά. Τό πρό
βλημα τοΰ «ιστορισμού» τής διακρίβωσης 
δηλαδή τής συμβολής τών Ιστορικών γνώ
σεων στή ζωή τού παρόντος άπετέλεσε ση
μείο ζωηροτάτων συζητήσεων. Οί ιστορι
κές έπιστήμες εΐχαν νομιστή γιά μιά στιγ
μή ώσάν ένα βάρος έπιζήμιο γιά τήν ά- 
πρόσκοπτο έξέλιξη τής ζωής τοΰ άμέσου 
παρόντος. Έχρειάστηκαν μεγάλες προσπά
θειες γιά νά δειχτή ή σημασία τους καί ύ 
καριτόφορη σύνδεσή τους μέ τή ζωή. Ε
πειδή δλα αύτά τά προβλήματα έχουν ύ- 
ψιστη σημασία γιά τήν συγκεκριμένη τού 
άνθρώπου ύπαρξη, συναντάται έπάνω στά 
σημεία αύτά ή μεταφυσική τής ιστορίας 
πρός τήν ύπαρκτική φιλοσοφία καί πρός 
τήν φιλοσοφία τής ζωής,

Ή έκθεση πού προηγήθηκε δέν εΐναι 
κατά κανένα τρόπο μιά λογική κατασκευή. 
Τά πορίσματά της θέλουν νά εΐναι άνάλυ- 
ση καί μόνο άνάλυση δεδομένων. Δέν δη
μιουργούμε παίρνοντας αύτή ή έκείνη τήν 
άρχή -να σήστημα Φιλοσοφίας. Ζητάμε μό
νο νά διαγνώσωμε τά γενικώτατα χαρα
κτηριστικά δσα ή πραγματικότητα παρου
σιάζει δ'νοντας σ’ αύτά μιά ίσόσταθμη έκ- 
φραστική περιγραφή. Τά γεγονότα πού δι
ακριβώνει ή~ φιλοσοφική διευρεύνηση δέν 
πρέπει νά εΐναι ούτε εΐναι έπινοημένα· τά 
ζούμε καί τά αισθανόμαστε μέσα στή ζωή 
μας. Μιά γρήγορη ματιά έπάνω στά πραγ
ματικά δεδομένα άρκεΐ γιά νά δείξη καθα
ρά τήν ορθότητα τών διαπιστώσεών μας.

’Άν άντικρύσωμε μέ ένα συνοπτικό 
καί προσεκτικό βλέμμα δσες τάσεις τώρα 

παρουσιάζει ή συγκαιρινή κοινωνική ζωή 
θά διακρίνωμε μιά σπουδαία διαφορά. 
Προτύτερα στήν έποχή τού θετικισμού οί 
κοινωνικές καί κρατικές κοινότητες ένεφα- 
νίζονταν ώσάν άθροίσματα συστήματος 
άπό άτομα. ΟΙ κάθε λογής οργανώσεις 
δέν εΐχαν στερεότητα πού νά έξεπήγαζε 
άπό :ήν συνάρτησή τους σέ ένα σύνολο· 
δέν εΐχαν άκόμη ούδέ άποκλειστικότητα*  
ένα άτομο π.χ. ήμπορούσε νά άνήκη σέ 
πολλές όργανώσεις πού έξυπηρετούσαν δι
αφορετικούς σκοπούς. Ή σύγχρονη κοινω
νική καί κρατική έμφάνιση τής έποχής μας 
έχει τό χαρακτηριστικό μιάςέκδηλης καίέν- 
τονης άποκλειστικότητας. Τό σύνολο έχει 
κυριαρχικά δικαιώματα έπάνω στό άτομο 
καί τό άτομο οφείλει νά άνήκη πέρα ώς 
πέρα σέ μιάν ώρισμένη οργάνωση καθολι
κής μορφής. ’Όχι μόνο 1 ή οργάνωση τής 
κρατικής ζωής άλλά καί τής βιομηχανικής 
καί τής συνεργατικής δραστηριότητας έχει 
καί αύτή τό χαρακτηριστικό τής άποφασι- 
στικής όλοκληρωτικότητας. Στις έπιστήμες 
τείνουν νά εύρούν τίς μεγάλες ολότητες 
μέσα στις όποιες παίρνει τή σημασία του 
κάθε έντεταγμένο μέλος. ΙΙροτύτερα ή ψυ
χολογία άναζητούσε τά πρώτα στοιχεΐα 
τής ψυχικής ζωής, τώρα δμως τείνει νά έ- 
πιβληθή ή συνολική ψυχολογία πού ανα
ζητεί τόν προσδιορισμό τής ζωντανής ψυ
χικής ολότητας. Τό άνθρώπινο σώμα δέν 
πέφτει κάτω άπό τά μάτια τής ιατρικής 
ώσάν ένα μηχανικό άθροισμα κυττάρων 
άλλά τό βλέπουν ώς ζωντανή οργανική ο
λότητα. Εΐναι δμως ή ολότητα κάτι τό με- 
ταφαινομενικό, γιατί στήν αίσθηση παρέ
χονται μόνον τά έπί μέρους μέλη· δυνάμει 
τού μετά φαινομενικού χαρακτήρας της ή ο
λότητα άνοίγει έναν καινούριον ορίζοντα 
καί παραπέμπει πέραν άπό τήν άτομικιστι- 
κή καταθρυμμάτιση πρός ένα ούσιαστικό 
βάθος τών πραγμάτων καί πέρα άπό τά 
«φαινόμενα».

Εΐναι δυνατόν νά συναντήσωμε καί νά 
άναγνωρίσωμε τήν ύφή τού καινούριου 
πνευματικού μας περιβάλλοντος καί στήν 
περιοχή τής καλλιτεχνίας τής έποχής μας. 
Αντίκτυπος της ήταν τά δυό καλλιτεχνικά 
βεύματα, στις αρχές τό έξπρεσσιονιστικό 
καί έπειτα τό ύπερρεαλιστικό. *Γό  τέρμα τού 
19ου αίώνος εΐχε κλείσει μέ τόν ίμπρεσσιο- 
νισμό στή ζωγραφική καί μέ τόν ρεαλισμό 
στή φιλολογία. Ό έμπρεσιονισμός ήταν ή 
έκδήλωση μιας ύποκειμενικής διάθεσης, 
άφού παρουσιάζει τά πράγματα δπως τά 
συλλαμβάνει μιά ύποκειμενική έντύπωση, 
Μιά τέτια Τέχνη δμως πού περιορίζεται 
στήν έντύπωση δέν εΐναι σέ θέση νά άνοιξη 
άποκαλυπτικά τή θέα ένός ούσιαστικώτε- 
ρου κόσμου. Ό όντολογικός κόσμος στέ
κει πιό ψηλότερα τόσο άπό τόν ύποκειμε- 
νισμό δσο καί άπό τόν άντικειμενισμό. Γι’ 

αύτό ό καλλιτεχνικός όντολογισμός δέν ή- 
μποροΰσε νά εΐναι εύχαριστημένος ούτε μέ 
τήν ύποκειμενικότητα τού έμπρεσσιονισμού, 
ούτε πάλι καί μέ τήν αντικειμενικότητα 
ένός ρεαλισμού δπως τόν ήθελεν ό Ζολά. 
Μιά τέτια φιλολογική κατεύθυνση ήταν 
κατά βάθος συγγενική μέ τόν θετικιστικό έ- 
πιστημονισμό*  έτσι εύρισκομε φυσικό τό δτι 
ό Ζολά μέ τόσο πολυθόρυβο διαφημισμό έ
καμε γνωστές τίς έπισκέψεις του στά νο
σοκομεία καί στούς χώρους τής άνθρώπι- 
νης έργασίας πού ήταν τά σπουδαστήριά 
του γιά τήν σύλληψη τών ρεαλιστικών στοι
χείων τής ζωής. Ό έξπρεσσιονισμός δμως 
έζητούσε μιά βαθύτερη εισχώρηση μέσα 
στήν ούσία τών πραγμάτων, έζητούσε δχι 
τήν άναπαράσταση τής άντικειμενικής τών 
δντων μορφής άλλά τού μεταφυσικού των 
βάθους. Γι' αύτό στά χέρια του οί καθο
ρισμένες μορφές τής. άντικειμενικής έμφά- 
νισης τών δντων διαλύθηκαν γιά νά άφή- 
κουν νά γίνη ορατή ή όντολογική τους διάρ
θρωση. Έδείχνονταν δτι κάθε πράγμα ά- 
ποτελεΐ ένα σύστημα άναφορών πού πα
ραπέμπει σέ κάποιον ύπερβατικό χώρο έξω 
άπό τήν περιοχή τής έμπειρίας. Άπό τό 
άλλο μέρος ή ποίηση τοΰ Rilke άνοιγε νέα 
κΓ αύτή διάσταση μέσα άπ τήν οποία ήρ- 
χονταν πρός έμάς ήχοι άπό ένα μακρυνόν 
ορίζοντα δπου ήταν ένθρονισμένη δίπλα 
άπ τήν θρησκευτικήν ή όντολογική άλήθεια. 
Άκόμη άδρότερη έμφάνιση τού καλλιτεχνι
κού οντολογισμού εΐναι ό σύγχρονος ύπερ- 
ρεαλισμός πού ζητά τήν άπεικόνιση τοΰ 
βαθύτερου εΐναι τών πραγμάτων. Ό ύπερ- 
ρεαλισμός δέν θέλει νά μάς δώση πληρο
φορίες γιά τούτο ή έκεΐνο τό ώρισμένο 
άντικείμενο τής πραγματικότητας. Ζητά νά 
μάς κάμη προσιτό τό εΐναι πού έχουν τά 
όντα ώς συνολικότητες άντικειμένων ώρι- 
σμένων τάξεων. Οί άξιώσεις τού ύπερρεα- 
λισμού θά ήμπορούσαν νά θεωρηθούν ώσάν 
άκολουθίες τής κριτικής τής καλλιτεχνίας 
δπως τήν εΐχε κάμει ό Πλάτων στό δέκατο 
βιβλίο τής Πολιτείας του. Τήν Τέχνη τήν 
κηρύσσει στό βιβλίο του αύτό «μίμησιν 
φαντάσματος» γιατί δέν ήμπορεΐ νά μιμηθή 
τό «δν ώς έχει» άλλά μιμείται τό «φαινόμε- 
νον ώς φαίνεται». Ό ύπερρεαλισμός λοι
πόν ξεπερνόντας τόν φαινομενισμό τοΰ ύ- 
ποκειμενισμοΰκαί τήν νεκρότητατοΰπαλαιό- 
τερου βεαλισμού προσπαθεί νά φέρη στή 
ματιά μας τά πράγματα άπό τήν όντσλο- 
γική τους άποψη. Οί φυσικές φόρμες τών 
πραγμάτων, οί συνηθισμένες ολότητες τής 
καθημερινής ζωής,διαλύονταισέπαράξενους 
γιά τόν άμύητο σχεδιασμούς στή ζωγρα
φική, καί σέ άκόμη παραδοξότερες ψυχο
γραφικές άνακοινώσεις στήν πεζογραφία. 
'Η Αρχιτεκτονική πάλι έπροσπάθησε νά 
παρουσιάση καινούριες φόρμες επάνω σέ 
οικοδομήματα πού χρησιμοποιούνται ώς
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χώροι τής κοινής ζωής, σέ θέατρα, σιδηρο
δρομικούς σταθμούς καίσέ μεγάλες έγκατα- 
στάσεις βιομηχανικών έργασιών. Ό νέος 
Αρχιτεκτονικός βυθμός προσπαθεί νά γίνη 
μιά μυθική διερμήνευση τής τελεολογικής 
ιδέας πού θέλουν νά έξυπηρετήσουν τά κο
λοσσιαία αύτά οικοδομήματα, οί χώροι 
αύτοί πού συγκεντρώνουν κίνησηκαίδυναμι- 
σμό Απροσπέλαστο στή νηφάλια σκέψη πε- 
ραμένων έποχών.

Ή Ανάλυσή μας εΐχε Αρχίσει μέ τήν 
διαπίστωση δτι στή Φιλοσοφία εναπόκειται 
ή διερεύνηση τοΰ πνευματικού κόσμου μέ- 
οα στόν όποιον βιγμένος ζή ό άνθρωπος. 
Σταματά δμως έως έδώ ή άρμοδιότητΑ 
της; ήμπορεϊ τάχα νά έκφράση μιά κρίση 
έπάνω στά γεγονότα δσα ή Αναλυτική της 
περιγραφή μάς έπαρουσίασε; ’Αναπαύει 
τόν έρευνητή τό Αντίκρυσμα τών δεδομέ
νων ή θέτουν σ’ αύτόν καινούρια άπορητι- 
κά προβλήματα; ’Άν ή Φιλοσοφία είναι, 
δπως είπεν ό ’Αριστοτέλης; έπιστήμη στό 
βάθος της Απορητική, θά ήταν δικαιολο
γημένο νά έρωτήσωμε ποιές είναι έκεϊνες 
οι γόνιμες Απορίες πού ώσάν μυστικά σκιρ

Φατεπουρσικρί (1)

1) Νεκρή πόλη τών Ινδιών

Τρία χωρίσματα έχει δ τάφος τον αγίου 
τρεις δυνάμεις κατέπνιξα, γιά νά καθήσω εδώ, 
νικητής τοΰ εαυτόν μου- Στη νεκρή πόλη 
μόνο ή ωραιότητα τής αναπόλησης σχηματίζεται 
ΙΙλάϊ στδ νεκρό, μονάχα ή κίνηση τοΰ φτερού 
πον κρατώ· Οί σύντροφοί μου δεν υπάρχουν, 
οΰτ’ εγώ γι’ αυτούς' έχουμε κντταχτεϊ πάρα πολύ, 
ατελείωτες ώρες θελήσαμβ νά χαροΰμε τή σιωπή 
καί χαθήκαμε. Τό φτερό ποΰ κινώ εϊν’ ακίνητο, 
τό στόμα μου κι’ άν μιλήσει, δέν έχει φωνή· 
τά πόδια μου δέν ξέρουν τή σημασία τής κίνησης. 
Χαρά απεριόριστη τον κενοΰ τής τέλειας στέρησης. 
Κανένας σκοπός, καμμιά χρήση προσπάθειας. 
Καμμιά προέκταση τής ψυχής οδυνηρή.
Κάθομαι πάνω στά πόδια μου- 
Γύρω, τριγύρω ή ατμόσφαιρα απ’ τόν τάφο τοΰ άγιου.

ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΗ

τήματα σαλεύουν μέσα στά βάθη καιρών 
πού δέν έφτασαν άκόμη στά σύνορα τής 
έποχής μας; Έσημειώσαμε στήν άρχή ώς 
Αποφασιστικό χαρακτηριστικό τής σύγχρο
νης φιλοσοφικής σκέψης τή Μισολογία. 
’Αναμφισβήτητο βέβαια εΐναι πώς γιά τή 
Φιλοσοφία επικινδυνότατος ξεπεσμός εΐναι 
τό νά γίνη Φιλολογία. 'Έως ποΰ δμως ή- 
μπορεϊ νά ψτάση ή Μισολογία της; Σέ στιγ
μή βαθύτατης έσωτερικής περισυλλογής 
εΐχεν είπή ό Spinosa : «Quam aram sibi- 
parubit qui ma„e,tatem rationis laedit?» 
ποιό βωμό θά έτοιμΑση γιά τόν έαυτό του, 
δποιος κακοποιεί τήν μεγαλειότητα τοΰ λό
γου;

’Έπειτα : άν ή Φιλοσοφία είναι μόνο έξα- 
κρίβωση δεδομένων, άν τό Αποφασιστικό 
της χαρακτηριστικό εΐναι ή ενατένιση τοΰ 
δντος, ποΰ εΐναι ό κανονιστικός χαρακτή. 
ρας της; Πώς σέ μιά τέτοια περίπτωση θά 
ήταν δυνατόν νά ύψωθή ώς βυθμιστής τής 
ζωής, δπως τήν ήθελαν οί παλαοΐ 'Έλλη
νες σοφοί;

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Ο ΜΗΝΑΣ
θοριστεί ή άκριβής σκηνική έξήγηση αύτών 
τών έργων, τοΰτο δέ γίνεται μέ τό σκοπό 
νά συνταχτεΐ μιά έξάπαντος Ακολουθητέα 
συνταγή κατά τήν άπόδοση τών δραμά
των πού θά μποροΰσε νά παραβλέψει τήν 
έλευθερία τής καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
παρά στήν προσπάθεια νά σχεδιαστεί στό 
θεατρικό ειδικό μιά δσο τό δυνατό τέλεια 
εικόνα τοΰ θεάτρου έκείνης τής έποχής 
καί μέ τόν τελικό σκοπό νά γίνει δυνατή 
μιά μοντέρνα περιγραφή τής κλασσικής 
τραγωδίας, σύμφωνα μέ τό νόημα τοΰ 
ποιητοΰ της καί τίς Αντιλήψεις τής έποχής 
μας».
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Γ. ΔΕΛΙΟΥ: «Στά ίχνη τοϋ αγνώστου Θεοΰ», 
μυθιστόρημα Θεσσαλονίκη 1937, έκδοση 
«Μακεδονικών Ημερών».

Τό τελευταίο αύτό έργο τοΰ κ. Γ. Δέ- 
λιου Αφήνει στόν Αναγνώστη μιά γοητεία 
Αναντίρρητη: Ή ροή τοΰ λόγου, ό ποικί
λος ελιγμός καί ή ήχητική τής φράσης του, 
καί πιό πολύ μιά δεξιοτεχνία, πού ύπάρ- 
χει άπ τήν άρχή ώς τό τέλος., Κλείνοντάς 
το καταλαβαίνεις τόν έαυτό σου νά κυ
ριαρχείται άπό τήν έκτίμηση πρός τήν προ
σπάθεια, νά χαίρεται τό άξιόλογο έπίτευγ- 
μα ένός μόχθου, πού προτίθεται νά συναρ- 
θρώση λεπτές, Ασύλλυπτες ΐνες σ’ ένα λε- 
πτούφαντο πλέγμα. Γιατί αύτή εΐναι ή πρό
θεση τοΰ συγγραφέα· δέν τήν μαντεύεις, 
δέν σοΰ ύποβάλλεται σά μιά άμεση έκ
φραση ένός έσωτερικοΰ κόσμου, άλλά προ
βάλλει καθαρή παντού. Εΐναι τοΰτο άπο
τέλεσμα τεχν,κής; εΐναι άπό τή διανοητική 
ιδιοσυγκρασία τοΰ συγγραφέα; Τό γεγο
νός εΐναι δτι παντοΰ ύπάρχει κάτι τό έ- 
σκεμμένο, τό κριτικό Αντίκρυσμα τών πραγ
μάτων, πού ένώ πάει νά σκηνοθετήση μιά 
ατμόσφαιρα ύποβολής καί προεκτάσεων 
Από μυστικά ψυχικά κινήματα, στήν πραγ
ματικότητα εξαντλεί τά πάντα, ώς τήν 
πιό έλάχιστη λεπτομέρεια. "Ετσι δέν ύπο- 
λείπονται πιά μυστικά. 'Υπάρχει δμως ένα 
Αντιστάθμισμα, πού μπορεί νά ίσοβαρήση, 
ώς ένα σημείο ϊσως αύτή τήν έλλέιψη: 
Εΐναι ή δεξιοτεχνία πού είπαμε στήν άρ
χή, ή ικανότητα τοΰ συγγραφέα νά περι- 
γράψη δ,τι θά έπρεπε έμεΐς νά διαισθαν
θούμε. Συγκεκριμένα: Έξετελίσσεται ένας 
μύθος, πού ό συγγραφέας τόν μεταχειρί
ζεται ώς Αφορμή, ώς ένα πλάνο, γιά νά

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Ό κ. Κ. ΜΠΑΣΤΙΑΣ

Ό διορισμός τοΰ κ. Κ. Μπαστιδ, 
στή θέσι τοΰ Διευθυντοΰ τών Καλών 
Τεχνών εΐναι εύτύχημα γιά τά Ελ
ληνικά Γράμματα. Ό κ. Μπαστιας, 
λογοτέχνης ό ίδιος, άπό φύση, άπό 
άνάγκη δραστηριότητα, έχθρός τής 
ρουνίνας, εΐναι έκεΐνος ποΰ θά φέ- 
ρη μιά ταχτοποίηση γενικώτερη καί 
θά δώση τήν άπαιτούμενη κατεύθυν
ση γιά τήν ίνίσχυση τών ικανοτήτων 
καί τών καλών προθέσεων.

"Εχουμε τήν πληροφορία δτι ό κ. 
Μπαστιας θά ένδιαφερθή ειδικότερα 
γιά τή Θεσσαλονίκη γιά τήν πνευ
ματική καί καλλιτεχνική της παρα
γωγή, καί γιά τήν ‘ίδρυση θεάτρου 
πού ναναι σάν παράρτημα τοΰ Βασι
λικού. ΚΓ έπειδή γνωρίζουμε τόν κ. 
Μπαστια είμαστε βέβαιοι δτι οί πρω
τοβουλίες του δέν θά σταματήσουν 
έκεΐ δπου άρχίζει ή πραγματοποίηση.
ΤΑΚΗΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ : «Ό Αισχύλος και 
το θέατρό του»

Πριν διοριστεί σκηνοθέτης στό Βασιλικό θέατρο 
ό κ. Τάκης ΜουζενΙδης έδωσε στή Θεσσαλονίκη τά 
πρώτα δείγματα τής Ιδιοφυίας του. Κατόπι, εύτύχησε 
νά συμπληρώσει τίς σπουδές του στή Γερμανία, δπου 
καί τύπωσε στά γερμανικά τό βιβλίο του μέ τόν 
παραπάνω τίτλο. Ό γερμανικός έκδοτικός οίκος 
Otto Elsner Gfes els, πού εΐναι καί ένας άπό τούς σο
βαρότερους, παρουσιάζει μέ τά άκόλουθα λόγια τό 
περιεχόμενο τής μελέτης αύτής:

«Ή έργασία αύτή προορίζεται κατ’ άρ- 
χήν γιά τούς πρακτικούς τοΰ'θεάτρου Σπά
νια γίνεται Αντιληπτός όλόκληρος ό δρα
ματικός πλούτος τών κλασσικών τραγω
διών, πού πολλές φορές Αποκρούονται όλό- 
τελα — καί έκ μέρους μεγάλων καλλιτεχ
νών — σχετικά μέ τή θεατρική τους ένέρ- 
γεια, έξαιτίας τής δήθεν έλλείψεως ζωής 
καί κινήσεως. 'Όμως αύτόν άκριβώς πα
ρουσιάζουν σ’ έξαιρετικό βαθμό δταν παρα
τηρήσει κανείς διεξοδικά καί μέ Ακρίβεια. 
Τό εγχείρημα τής άποδείξεως αύτοΰ τοΰ 
Ισχυρισμού θά εΐναι ό κύριος σκοπός αύ
τοΰ τοΰ βιβλίου. 'Όταν έπιχειρεΐται νά κα
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μάς έμφάνιση τήν έσωτερική περιπέτεια 
τών προσώπων των, μάλιστα ένός κυρίως 
προσώπου, τής Νάϊνας. Τά άλλα πρόσω
πα είναι τό περιθώριο τής Νάϊνας, εΐναι 
νά πούμε οί άπαραίτητες άντιστάσεις έ
πάνω στις όποιες συγκρούεται ή έσωτε
ρική της ζωή. Τό κύριο λοιπόν αύτό πρό
σωπο διαγράφεται άρκετά καθαρά: Ζή 
διαρκώς μιάν άνικανοποίητη προσδοκία 
ένός πλάσματος τής ψυχής της, ένός 
«θεού». Εΐναι μιά ψυχή ρομαντική, έφ·’ 
δσον άνατείνεται, μέ τή φαντασία έπάνω 
άπό κάθε παρούσα στιγμή καί προεκτείνε
ται πρός ένα όνειρο. Χαρακτηρίζει έπίσης 
τό ίδιο πρόσωπο ένας έντονος έγωϊσμός, 
φραγμός στήν ολοκληρωτική έκδήλωση 
τής ψυχής της. Τό τελευταίο αύτό στοι
χείο δημιουργεί ένα έσωτερικό δράμα σι
ωπηλό: άγαπά τόν Φώτη, σ’ αύτόν ϊσως 
θά ευρισκε δ,τι προσδοκούσε. "Ομως ό έ
γωϊσμός της εΐναι φράγμα γιά μιά έκδηλη 
έπικοινωνία μαζί του—άνάλογος έγωϊσμός 
ύπάρχει καί στόν Φ. —. ’Έτσι παίρνει
στό τέλος τόν Κ. Εύγενίου, άντίποδα στήν 
έγωκεντρική καί ρομαντική της ιδιοσυγ
κρασία. ‘Ο μύθος εΐναι εύρημα πρώτης 
τάξεως καί δείχνέι δτι ό συγγραφέας έχει 
μυθοπλαστική Ικανότητα. Ό έγωϊσμός 
αύτός τών δυό προσώπων δημιουργεί εύ- 
καιρίες, έδαφος γιά μιά διπλή, νά πούμε, 
βίωση: Τήν έπιφανειακή καί τήν έσώτερη. 
Συνυπάρχουν τήν ϊδια στιγμή ψυχικά κι
νήματα πού φανερώνονται μέ λόγια ή άλ
λες έκδηλώσεις καί μαζί πίσω άπ’ δ,τς 
δείχνεται, άλλα πού βιώνονται μυστικά. 
Άλλά, δπως είπαμε, ένώ ό συγγραφέας 
βρίσκει καί σκηνοθετεί τό έδαφος καί ή 
πρόθεση του εΐναι νά μάς κάμη, πίσω άπό 
τά προσωπεία, νά διαισθανθούμε τό μυστι
κό αύτό ύπόστρωμα, διαρκώς άφαιρεΐ τά 
προσωπεία καί μάς δείχνει πολύ καθαρά 
καί τά πρόσωπα. Πόση διαφορά σέ τούτο 
άπό τή «Βικτώρια» τού Χάμψουν, πού έμ- 
φανίζονται άντίστοιχα κάπως φαινόμενα. 
Έκεΐ κάθε κομμένη φράση, κάθε λέξη, ά- 
νοίγει άποκάλυψη μπροστά μας τήν κρυ- 
φήπεριπέτεια.Θυμούμαι τώρα,πού κάποιος 
έγραψεκρινονταςτό προηγούμενοέργοτου κ. 
Δέλιου, «οί άνθρωποι πού νοσταλγούν» δτι 
εΐναι μάλλον δοκίμιο. Πραγματικά ό 
κ. Δέλιος κάνει ψυχογραφική κριτική, άν 
μπορή νά λεχθή, σκηνοθετεί άφορμές ψυ
χικών κινημάτων μέ τό πολύ καλό μετα- 
χείρισμα τού μύθου του, μόνο καί μόνο 
θάλεγε κανείς, γιά ν& κάνη παρατηρήσεις 
πολλές φορές ένδιαφέρουσες καί μέ πολ
λή διεισδυτική Ικανότητα, σχόλια έπά'^ω 
σ’ αύτά. Εΐναι τό κριτικό άντίκρυσμα τών 
πραγμάτων ’Έτσι έξηγεΐται ή αισθη
τή άπουσία χυμού καί μάλιστα 
στούς διαλόγους, — συχνά μοιάζουν 
άνταλλαγές κρίσεων άπό τά πρόσωπα

έπάνω στήν ϊδια τους τή ζωή καί δχι έκ- 
φράσεις έντονης βιώσεως—ή τάση γιά ά
νάλυση, ή περιγραφή τού πλαισίου άπό τή 
φύση ή τή ζωή, πού γίνεται δχι πάνταάπό 
οργανική άναγκαιότητα καί μέ ένα ρεα
λιστικό σχεδόν έπιμερισμό, χωρίς τή με
τουσίωση έκείνη πού δίνει ή έκ τών ένδον 
θέα.

"Ομως τό έργο αύτό δέν παύει νά εΐναι 
ένα σημαντικό προχώρημα στήν εξέλιξη 
τού συγγραφέα καί γενικώτερα μιά πολύ 
άξιόλογη προσπάθεια. Είδικώτερα ό κ. 
Δέλιος κατά τή γνώμη μου, πάνω άπό κά
θε άλλο, έχει μερικά άναντίρρητα προσόν
τα: Μιά εύγένια, ακτινοβολία άπό τόν 
έαυτό του, γλωσσική καλλιέργεια, ικανό
τητα νά περιγράφη, νά αίσθητοποιή τά 
πιό λεπτά καί φευγαλέα πράγματα.

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ
ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΣΑΛΗ: «’Ανθρώπινη Περι
πέτεια» μυθιστόρημα, ’Αθήνα 1937.

Στό μυθιστόρημα αύτό τού κ. Θανάση 
Πετσάλη ό έξωτερικός ρυθμός τής ζωής 
διχάζει τά άτομα, τά άναγκάζει νά άπλώ- 
σουν τόν έαυτό τους, νά τόν σκορπίσουν 
σ’ ένα πλήθος άπό περιστατικά καί γεγο
νότα, πού ή βοή τους δέν τά έπιτρέπει νά 
συγκεντρωθούν, νά στοχαστούν, νά ένδια- 
φερθουν γιά τίς μυστικές καί τίς άνέκφρα- 
στες ψυχικές πραγματικότητές τους. 'Ο
λόκληρη ή προσοχή τού συγγραφέα συγ
κεντρώνεται κ’ έξαντλεΐται στήν άφήγηση, 
τήν ομαλή, εΐναι άλήθεια, τήν εύχάριστη*  
μέ τήν πυκνή διαδοχή τών γεγονότων καί 
τήν προσμονή, πού σέ άρκετά σημεία κο- 
ρυφώνεται. "Ενα προτέρημα του κ, θ. Π. 
εΐναι ή συγκρατημένη άνάμιξη τού λυρι- 
ρικου καί ποιητικού στοιχείου, είδικά στό 
έπίπεδο τής φυσιολατρείας πού βρίσκεται 
σέ μιάν οργανική σύνθεση μέ τό μύθο. 
Άπό δλα τά πρόσωπα — τά δχι λίγο — 
πού κινούνται στις σελίδες τής «’Ανθρώπι
νης περιπέτειας» δέ βλέπουμε κάπως κα- 
θαρώτερα, παρά τόν ’Άγγελο Δαμακο — 
τόν ήρωα πού δέχεται καί δλο τό βάρος 
τού μύθου. Μά κι’ αύτόν πάλι, τόν βλέ
πουμε δχι μέσ’ άπό τό θυμικό καί τήν έν- 
δοσκόπηση, παρά μέ τό έπεισόδιο καί τήν 
περιπέτεια τή σχεδιασμένη άπό πρίν. Τό 
κυριώτερο αύτό πρόσωπο, κατά τήν παλιά 
γνωστή τακτική, περιάγεται προσεκτικά 
άπό τό συγγραφέα, άπό τή στιγμή πού 
έγκαταλείπει τό λιμάνι τοΰ Πειραιά, γιά 
νά έγκατασταθει στό Παρίσι, δπου πρό
κειται νά συνεχίσει τίς σπουδές του. Γιά 
ένα διάστημα παρακολουθεί τακτικά τά 
μαθήματα, δμως σιγά - σιγά, ή μελέτη στό 
σπίτι, ή στή βιβλιοθήκη, άτονεΐ. ‘Ο ’Άγ
γελος Δημάκος έρχεται σέ στενώτερο δε
σμό μέ τή ζωή, κάνει γνωριμίες, συνάπτει 
σχέσεις, καί φυσικά, οί οικονομίες, οί έγ-

γραφές στό Πανεπιστήμιο, διοχετεύονται 
r στά γλέντια, στήν έμφάνιση άνάμεσα στόν 

κόσμο καί στήν πρόσκαιρη κ’ έπιπόλαιη 
περιφάνεια πού δίνει στόν άντρα ή και
νούργια κατάκτηση, μέ άντικειμσνικό πάν
τα σκοπό τήν άπόλαυση καί τή σάρκα. 
Ό άναγνώστης νιώθει τόν άέρα α ’ τής τής 
κοινωνικής τάξης, μέ τίς κούφιες άναζητή- 
σεις, καί τήν ψυχική γύμνια, μέ τή χυδαι
ότητα καί τή ματαιοδοξία. Τό άποτέλεσμα 

| αύτής τής γοητευτικής ζωής εΐταν νά συν
δεθεί ταυτόχρονα τόσο στενά μέ μιά γυ- 

ί ναΐκα, τή Αουΐζα μιά βεντέζα, πού τό γε
γονός αύτό νά σταθεί σάν άφορμή τής 

Ε διακοπής τών σπουδών του. Μέ τή Λουΐ· 
ζα άπόκτησε ένα παιδί, δίχως κ’ οί δυό 
νά τό θέλουν καί νά τό περιμένουν. ’Έτσι 
γιά μιά μικρή περίοδο άντίκρυσαν κ’ οί 
δυό τή ζωή στήν πιό άγρια μορφή της 
κ' έκφανση. Φτώχεια, συγκρούσεις, άλλε- 
πάλληλες, χωρισμοί, μεταμέλειες, έξομο- 

I λογήσεις πού προδίδουν ένα χαρακτήρα
άστατο, μά δχι καί μιά διάθεση ελληνική. 

U Καί μιά μέρα ό ’Άγγλος Δημάκος έγκατα-
λείπει οριστικά τό Παρίσι καί φτάνει στήν 

Β Αθήνα. Κινημένος άπό τήν ϊδια διάθεση
τής λύτρωσης, σέ κάποια στιγμή ομολογεί 
τά σφάλματά του, έρχεται σέ διάσταση μέ 
τόν πατέρα του, γιά ν’ άρχίσει κατόπι μιά 
ζωή έκλυτη πού μέ τόν άλκοολισμό, οδηγεί 
ται στήν κατάπτωση. Εΐναι αύτή ή δεύ
τερη φάση τής περιπέτειάς του. *Η  τρίτη 

L άρχίζει μέ τήν άνοδο πρός τήν άρετή.ί Σημαντικός παράγοντας στέκεται μιά και
νούργια άγάπη, άληθινή καί πραγματική 
τή φορά αύτή, πού βεβαιώνεται δμως καί 
καθορίζεται δίχως ν’ άποδεικνύεται καί 
ν’ άναλύεται. Μιά άγάπη πού καταδιώκε
ται, καί πού βιάζεται νά φτάσει στήν άπα- 
γωνή, έτσι γιά νά μάς άφήσει τήν ύπόνοια 
τής συνέχειας αύτης τής άνθρώπινης περι
πέτειας.

Στόν κ. Π. μέ τή συνθετική του ίκανό- 
τηπα, τήν παρατήρηση καί τή λυρικότητά 
του, δόθηκε ή εύκαιρία νά θίξει ένα θέμα, 

■ πού άν ήθελε θά μπορούσε νά τό χειρι- 
σθεΐ μέ περισσότερη πλαστικότητα καί έμ- 

ίί βάθυνση. Μέσα στόν πίνακα αύτόν συνα
ντούμε δλα τά χρώματα τής άστικής ήθο- 
γραφίας, μέ τήν δμοια νοοτροπία τών τύ
πων, μέ τίς αμετάβλητες είκονίσεις τής ε
ξωτερικής ζωής, καί τά ήθικά τέρματα, τά 
εύκολοκατάκτητα καί τά δημιουργημένα ά
κόμα άπό τήν τόσο ισχνή έπανάληψη τοΰ 
αθηναϊκού μυθιστορήματος. Κ’ έχουμε τήν 
ιδέα πώς δέν εΐναι αύτά τά μέσα πού πρέ
πει νά μεταχειριστούμε γιά νά οδηγηθού
με στή σύλληψη τού ούσιαστικού νοήμα
τος τής ζωής καί τού χαρακτήρα τού έλ- 
ληνα—άφού αύτό κυρίως φαίνεται ν’ άνα- 

■ ζητείται τά τελευταία χρόνια άπό μιά κα
τηγορία νεώτερη πεζογράφους. Γιά τήν 

τέτιαν όλοκλήρωσή του, λησμονεΐται καί 
παραγνωρίζεται τό κυριώτερο καί ούσιω- 
δέστερο στοιχείο: ό έσωτερικός, ό ψυχολο
γικός οπλισμός τών άνθρώπων πού κι
νούνται στις σελίδες τών βιβλίων μέ τήν 
άνάλογη μορφή. Παραμερίζεται ό άπαραί- 
τητος συνδυασμός τών προσωπικών καί 
λυρικών κινήσεων τού συγγραφέα, καί τών 
άλλων, τών δραματικών κ’ έξατομικευμέ- 
νων κινήσεων τών προσώπων πού προσπα
θούν νά έμψυχώσουν στά βιβλία. Βασική 
άκόμα προϋπόθεση θά πρέπει νά σταθεί 
στήν προσπάθεια αύτή ή άνανέωση τού 
κώδικα τών έκφραστικών μέσων καί ή ά- 
ποπνευμάτωση ώς ένα σημείο, τής ύλης 
πού άντλεϊται άπό τή γύρω ζωή. Μιά 
σύμβαση άπόλυτη μέ τήν έξωτερική πραγ
ματικότητα, μιά μετατόπιση αύτούσια τών 
πραγμάτων, αύτόματα σχηματοποιημένων, 
μιά άντιγραφή διαλόγου, όσοδήποτε φυσι
κού, δίχως δμως ξεχωριστό περιεχόμενο, 
δέν μπορεί παρά νά μάς άφαιρεΐ τήν έμ
πιστο ιύνη, καί νά μειώνει τή δύναμη τής 
πίσ ης μας πρός τήν άξια τής άληθινής 
τέχν .ς «Τό νά βρει κανείς δέν εΐναι τίπο
τε, ^ό ούσιώδες εΐναι νά προστεθεί σ’ δ,τι 
βρίσκει» γιά νά θυμηθούμε δ,τι λέει κάπου 
ό συγγραφέας τού κ. Τέστ. Εΐναι σά νά 
χρειάζεται νά ζουμε κ’ οί ’ίδιοι έκεϊνο πού 
πιστεύουμε. ’'Εχουμε τώρα τήν ύπόνοια 
πώς «Ή ανθρώπινη περιπέτεια»δέ γράφηκε 
μέ τίς άπαιτήσεις πού δικαιούμεθα νά 
περιμένουμε άπό τό φίλο συγγραφέα τού 
«Προορισμού τής Μαρίας Πάρνη»· καί πι
στεύουμε πάντα πώς θά. μάς δοθεί ή εύ
καιρία νά δούμε όλοκληρωμένα τά συγ
γραφικά χαρίσματα τού κ. Θανάση Πε
τσάλη. Γ. Δ.
ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΖΑΚΗ: «’Η Μενεξεδένια 
Πολιτεία», μυθιστόρημα, Αθήνα 1937

Είναι άναντίρρητο δτι οί μεταπολεμικοί 
πεζογράφοι τής χώρας μας δέν άσκησαν 
γοητεία στά πλήθη· δέν τά κοινώνησαν μέ 
τόν έαυτό τους. eH κυκλοφορία κάποιων 
βιβλίων πρέπει ν’ άποδοθή περισσότερο 
στό έπίκαιρο θέμα τους, στις δυνατότητες 
πού περιείχαν νά Ικανοποιήσουν τήν ά
νάγκη μιάς Μόδας, παρά στήν προσωπι
κή άχτινοβολία τού συγγραφέα. ΓΓ αύτό 
βλέπουμε τούς άνθρώπους τών Γραμμά
των μας «σταματημένους», γι’ αύτό οί ά
ξιες ξεφτίζουνε τόσο γρήγορα· δλοι διαι
σθάνονται δτι άπ’ τά περισσότερα όνόμα- 
τα πού έτσι έμφαντικά ύμνούνται σήμερα, 
δέν θ’ άπομείνη αύριο ούτε κάν ένας ήχος. 
Κρίσεις, έπικρίσεις, άνακίνηση ιδεών, ζητη
μάτων, τά πάντα γίνονται έρήμην τού με
γάλου κοινού. Άλλά δπως ήταν έπέμενο 
δέ μπορούσε νά μή μελετηθή καί τό πρό
βλημα τούτο, νά μή γίνη ή πρώτη εξόρ
μηση γι’ άντιμετώπισή του αύθόρμητα χω-
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ρις προηγούμενες συνεννοήσεις καί κάποτε 
άκομα χωρίς συγκεκριμένη συνείδηση. Δη- 
μιουργήθηκε μιά σειρά άπό πεζογράφους 

σύγκαιρα μέ τήν έμφάνιση στόν τόπο μας 
του σουρρεαλισμοϋ—άποφασισμένους νά 
συγκινήσουν τόν κόσμο, νά κερδίσουν τήν 
έμπιστοσύνη του, νά διαβαστούν δχι μονά
χα άπό μία λεπταίσθητη έλίτ άλλά άπό 
πολλούς Αναγνώστες. Τέτοια φιλοδοξία 
εΧει π·Χ· ό Καραγάτσης δταν γράφει στή 
«Νεοελληνική Λογοτεχνία» τό «Ταξεΐδι 
στά Κύθηρα». ‘Ένα επεισόδιο εύκολοχώ- 
νευτο, μέ πολύ νταραβέρι, μέ δίχως ύπό- 
στρωμα. Μιά άστική ήθογραφία ή άν θέ
λετε «περιπέτεια». Στό ίδιο Αποτέλεσμα έ- 
φθασε ή Γαλάτεια Καζαντζάκη κινημένη 
στθ δι*θ  τήζ επίπεδο δταν παρουσίασε 
τούς «’Άντρες»—είμαστε ύποχρεωμένοι νά 
έξαιρέσουμε τό πρώτο τής συλλογής διή
γημα—ή Τατιάνα Σταύρου στήν δποια 
συνεργασία της στά «Νεοελληνικά Γράμ
ματα», κΓ αύτός πού δέν στερείται καλλι
τεχνικά στοιχεία, ό Θανάσης Πετσάλης. 
Ομως χαρακτηριστικό ντοκουμέντο τής 

κατεύθυνσης στέκει πάντα ό Καραγάτσης 
μέ τήν πιό πρόσφατη παραγωγή του. Τί 
άλλο εΐναι τά διηγήματά του πού δημο
σιεύει σέ περιοδικά καί φιλολογικές σελί
δες έφημερίδων, άπό μιά φωτογραφία χτυ
πητή, κΑρτ-ποστάλ πέστε καλύτερα, επι
μελημένη «περίληψη τού έργου» άπ’ έκεϊ- 
νε£ π°ύ μοιράζονται γιά διευκόλυνση στήν 
είσοδο τών κινηματογράφων ; Φθάνει κα
νείς στό συμπέρασμα δτι καλλιεργείται ή 
τάση νά καταχτηθή τό κοινό μέ τόν πιό 
εύκολο καί Ανώδυνο τρόπο. Μέ τήν άβα- 
σάνισ,τη Αφήγηση γεγονότων σύμφωνα μέ 
τήν αύστηρή χρονολογική τους σειρά, εί
δος φτηνού ρεπορτάζ, χωρίς ζωή έσωτε- 
ρική, χωρίς Αγωνία. Μέ τό κοινό, δπως 
μένει Αδιάφορο σέ κάθε τί πού δέν έχει 
βάση τήν Αφήγηση, δπως δέχεται μέ ειρω
νική διάθεκη τόν σουρρεαλισμό, έτσι καί 
δέν παίρνει στά σοβαρά δ,τι περιορίζεται 
στήν Αφήγηση δουλικά καί άπ’ έξω άπ’ 
έξω.Εύτύχημα εΐναι δ,τι σ’ αύτή τή τελευ
ταία κατεύθυνση άντιδρά τό έργο άλλων 
συγγραφέων, είδικώτερα τής Θεσσαλονί
κης, πού μέ ντή τέχνη τους ζητούν ν’ Απο
δώσουν τόν παλμό τών Ανθρώπων τό ύ
φος τών περιστατικών καί όχι τά σκέτα 
μυθολογικά τους γνωρίσματα.

Υπάρχει ώστόσο καί τίμια πνευματική 
συμβολή γιά τή γεφύρωση τού χάσματος 
άνάμεσα στους συγγράφεις καί τούς Ανα
γνώστες. ’Εκδήλωσή της σεβαστή καί Α
ξιοσημείωτη άποτελεΐ τό νέο μυθιστόρημα 
τού Αγγέλου Τερζάκη «‘Η Μενεξεδένια 
Πολιτεία». Βέβαια ό πεζογράφος αύτός, 
μέ τό Αναμφισβήτητο ταλέντο, δέν κάμει 
μαγική λογοτεχνία. Άλλά ού
τε καί τό έργο είναι άξιο τής εντύπωσης 

που σχημάτιζε δποιος τό παρακολουθούσε 
στά «Νέα Γράμματα», γιατί έκεΐ έμεινε 
μέ τήν αίσθηση τού επεισοδίου που Αναγ
καστικά άπομονωμένο άπό δση παράδο
ση καί συνέχεια εΐχε, δέν τού έλεγε τίπο
τα. Μάλιστα τού φαίνονταν ώμή καί κοι
νότυπη ή συγγραφή. Μά «κοινότυπη» εΐν’ 
ένας λόγος. Ό σκοπός δέν εΐναι νά έπα- 
τάρη κανείς ούτε νά κρύψη τή φτώχεια 
του στό περίτεχνο. ’Άν τά συμβάντα πα
ρουσιάζονται άπλά, οί τύποι Ανεπιτήδευτοι 
χωρίς προσπάθεια γιά έκζητημένη πνευ- 
ματοποίηση ή ύπολογισμένη μηχανικά «θέ
ση», του ..ο δέ γίνεται Από άδυναμία. Στό 
βιβλίο έχει τήν ύπόστασή της ή κάθε σκη
νή, γιατί άποτελεΐ ένα μέρος τής καθολι- 
κώτερης δράσης μεσ’ άπόπου βγαίνει τό 
ούσιαστικώτερο βίωμα τών προσώπων, τό 
ψυχικό βίωμα. ’Έτσι ή Ιδιοσυγκρασία τους 
φωτίζεται μέχρι τίς πιό μύχιες πτυχές, άπό 
προκλήσεις ,πού βρίσκονται μέσα σέ γεγο
νότα ύπεύθυνα. Καί άξίζει νά έξαρθή ή 
σύνθεση τών γεγονότων αύτών, ποικίλων 
στήν ύλη τους, ή Αρχιτεκτονική πού βγαί
νει άπό ένα τόσο σίγουρο αίσθημα. Μεσ’ 
στίς σελίδες τουκ. ΤερζΑκη δέν υπάρχει τί
ποτε τό «κατασκευασμένο», τό άδειο.ΟΙ τα
πεινοί ήρωές του ζουν τή μικρή Ιστορία 
τους ολοκληρωμένη. ’Εξηγούνται άπ’ εύ- 
θείας μέ τήν ϊδια τους τή ζωή, Μέ τά πά
θη τους, μέ τίς κρυφές τους Απελπισίες 
πού τρέμουν πίσω άπό τά λόγια τής κα
θημερινής συναναστροφής· μέ τους δε
σμούς που τούςπλησιάζουν στίς’δοκιμασίες 
τών άλλων μέ τίς συνθήκες πού τούς χω
ρίζουν—τό Ασυνενόητο τών γενεών, δύο 
κόσμων διαδοχικών σέ ήλικία.

Πολύ σωστά ένας νέος κριτικός, 
διέκρινεν δτι «ή Αττική τοΰ κ. 
Τ. δέν έχει τίποτα τό Αττικό». Άλλ’ ενώ 
έφθασε σέ τούτη τήν άσφαλή διαπίστωση, 
δέν προχώρησε παραπέρα, δέν εΐδε τί θέ
λησε βασικά νά δώση ό μυθιστοριογρά- 
φος. Διαμαρτυρήθηκε μόνο γιατί δέν έφε
ρε τούς τύπους του «άντιμέτωπους μέ τά 
προβλήματα τής εποχής»—,ή αιώνια φόρ
μουλα δηλαδή, στήν όποια εννοούν νά ύ- 
ποτάξουν «διανοούμενοι» ώρισμένης κα
τηγορίας, τή ζωική όρμή τού άνθρώπου. 
’Ενώ δέν εΐναι καθόλου δύσκολο, ν’ άνα- 
καλύψη κανείς τί έπεδίωκε νά πή γενικώ- 
τερα μέ τή «Μενεξεδένια Πολιτεία» ό συγ
γραφέας της. Αρκεί ό τίτλος τού μυθι
στορήματος καί ή χαρακτηριστική περικοπή 
τής σελίδας 203.

«Ή Αθήνα 1 Ποτέ του δέν τήν εΐχε φαν
ταστεί τόσο πλατειά, τόσο μεγάλη. Μοιά
ζει σάν έφηβική ύπαρξη που ξαφνικά κΓ 
Αναπάντεχα ξεπέταξε τήν κρυμμένην άν
θισή της. Έκεΐ. μέσα στό πέλαγος τών 
άσπρων σπιτιών, πού τόσο Απρόσμενα φού
σκωσε κι’ άπλώθηκε ξεχειλίζοντας τόν 

κάμπο, μιά όρμητική ζωή, χίλιες ζωές, χι
λιάδες χιλιάδων ύπάρξεις, ζουνε καί συγ
χρωτίζονται, δουλεύουν, Αγωνίζονται, χαί
ρονται, ύποφέρουν. ‘Η σύναξη έδώ τών 
ψυχών, μέσα στό ’ίδιο χονευτήρι/έχει προι
κίσει τήν πολιτεία μέ μιά δική της. Ανεξάρ
τητη ζωή, κάποιαν ύπερφυσική ύπαρξη πού 
χτυπάει μέσαθε σά μεγάλη ύποχθόνια καρ
διά. Τό γέννημα τούτο τοΰ πλήθους ά· 
παρνήθηκε τή φύτρα του καί τώρα, θεριε
μένο σέ τέρας συμβολικό, κυβερνάει τήν 
άνθρωπομάζα. Τό δουλεύουν οί άνθρωποι 
νυχτοήμερα, τό ποτίζουν μέ τόν ιδρώτα 
τους, τού προσφέρνουνε τροφή τήν καρδιά 
τους. Φευγαλέα, μυστικά, τό χνώτο του 
γλυστράει στό αΐμα τους καί τό δαιμονί
ζει. Κυβερνάει ή πολιτεία τούς άνθρώπους 
σά θεότητα άπόκρυφη, δυναστική, μέ τό 
άόρατο γνέψιμο τής Μοίρας».

"Ομως έδώ μπορεί νά γεννηθή ένα άλλο 
ερώτημα: δικαιώνεται άραγε στήν πρόθεσή 
του ό συγγραφέας; Δίνεται στις σελίδες 
του σάν ζωντανό Αποτέλεσμα, ή έπίδραση 
αύτή τής «Μενεξεδένιας Πολιτείας» έπά
νω στόν κόσμο της; Μου φαίνεται δτι δέν 
πραγματοποιείται ή θέλησή του: οί άν
θρωποι ύπακούουν στά δικά τους τά κίνη
τρα, στίς κραυγές τής ψυχής τους κι’ ή 
Αθήνα εΐναι γύρω τους δχι μέσα τους, 
δέν παρεμβάλλεται στήν πορεία τους, ούτε 
τούς τραβά πρός τά μπρός, ούτε τούς Αλ
λάζει τό δρόμο. Τή «Μενεξεδένια Πολι
τεία»—τό έπίθετο «μενεξεδένια» είναι ή 
μόνη αίσθηση πού άγγιξε τήν πρωτεύουσα 
—τήν αισθανόμαστε περισσότερο, σά ντε- 
κόρ, παρά σάν κλίμα. Γι’ αύτό Απορούμε 
μέ τή ρήση τής Άποκαλύψεως πού παρά
καιρα παρατίθεται «....ούαί, ή πόλις ή Ι
σχυρά, δτι μια ώρα ήλθεν ή κρίσις σου». 
‘Ο συγγραφέας τής Αθήνας δέν βρέθηκε 
άκόμα, δπως δέν βρέθηκε τής Θεσσαλο
νίκης.

ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ: Το «Τραγούδι τής Α
δελφής μου», ποίημα, 'Αθήνα 1937.

'Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος εΐνε δίχως 
άλλο ένας άνθρωπος πού δλα τά έδοσε, 
δλα τά έχασε, άπατήθηκε στις προσδοκίες 
του, άπάτησε κι δμως δέν ένδίδει :

«’Ανοίγω τίς πύλες μου 
μ’ έντρομο θαυμασμό 
μπροστά στή Δημιουργία 
κι άλλάζω τήν όδύνη σέ προσευχή 
καί τήν κραυγή μου σ’ έκσταση...»

Τί κι άν ώμολόγησε σ’ δλους τούς τό
νους, μέ ήρωϊκήν έμφαση συχνά ή ψαλμω- 
διώντας περίτεχνα πώς :

«Μήτε ό θάνατος μέ δέχεται 
μήτε ή ζωή...»

καί διερωτήθηκε περίτρομος :
«...που θά πάω; ..»

αύτός πιστεύει καί ξέρει :

«Παίρνω τό δρόμο τής δύσης 
μέ βήματα πλατειά καί σταθερά 
γυμνός καί πλήρης 
άξιος νά έγγίσω τό θεό...»

κι άκόμα :
«"Ηλιε, ήλιε 
πατέρα προστάτη μου 
δέξου με τώρα...

κανένας κρίκος δέ μου δένει 
τά φτερά μου στή Γή...»

λοιπόν ήσυχάζει*  βρήκε τή λύση. Μπορεί 
ν’ άτενίση ψηλά. "Ομως είχε κάποιο άγχος, 
ένα βαθύτατο άνθρώπινο πόνο τό χαμό 
τής Αδελφής του. Κι δσες φορές Αναπολεί 
καί προστρέχει σ’ αύτά, δταν ή άπλή γήνη 
άγάπη κ’ ή όδύνη τόν κατέχει, ξέρει νά 
βρή στίχους λιγώτερο ϊσως μεγαλορρήμονες 
άλλά παλομένους άπό μιά συγκίνηση πού 
μεταδίδεται όλοκληρωτικά :

«’Αδελφή μου, 
ένα νέφος έσκίαζε πάντοτε 
τά βλέφαρα σου...

Ή μητέρα καθρέφτιζε 
τό αίνιγμα του ίσκιου της 
μέσα στά μάτια σου...

Κι δταν γκρεμίστηκε τό σπίτι μας 
έσύ άπόμεινες άκόμη όρθή 
— ίσκιος τής Παναγίας — 
γιά νά μου δείξεις τ’ άστρα 
μέσ άπ τήν τρύπια στέγη.
Τώρα ή σιωπή σου έθραύσθη 
καί στό μικρό κοχύλι πού κρυβες 
άκουσα τίς κραυγές του ώκεανοϋ...»

«’Αδελφή μου σοϋχα τάξει 
νά σου φέρω τ’ άθάνατο νερό. 
Σοϋχα τάξει νά ρίξω τόν ήλιο 
στήν ποδιά σου.
Τώρα κραυγάζεις : 
«’Αδελφέ μου διψώ 
που ’ναι τ’ άθάνατο νερό 
νά ξεδιψάσω;
'Αδελφέ μου κρυώνω 
που ’ναι ό ήλιος 
νά ζεστάνω τά χέρια μου;...»

Άλλά εΐνε κι άλλοι στίχοι δμοιοι μ’ αύ
τούς δπου τό τραγούδι, βαθιά έλε,γειακό 
δονίζει χορδές που Αντηχούν σκοπούς σχε
δόν δικούς μας, τόσο πολύ άνταποκρίνον- 
ται σέ δσα - άνθρωποι έμεϊς ^κι δχι άγανα- 
κτησμένοι ή υπεροπτικοί ήρωες - έχουμε 
κρυμμένα σέ μιά ύποσεινήδητη^ κώχη του 
έαυτοΰ μας. Κι έδώ ό Ρίτσος εΐγε θ ποιΤΓ 
τής πού βρήκε τόν τρόπο νά μάς πλησιά
σει. ΟΙ άλλες έντούτοις κραυγές του μάς 
γεννούν ύποψίες. Μένουμε λίγο έκπληκτοι, 
κι εύκολα ή άπορία μας άνοίγει διάπλατα 
τίς θύρες στήν άμφιβολία. Δυσκολευόμεθα 
νά πιστέψωμε τόν ποιητή πού :

«Τώρα άποδίδεται στό σύμπαν...» 
δπως δέ μάς πείθει δταν βεβαιώνει πώς :

«*Η  καταιγίδα σάρωσε άπ τό δρόμο μου 
τά λευκά χνάρια τοΰ θεού...»

Στολίζεται τό ύφος σου έδώ μέ Ιερατική 
άμφίεση. Πλουτίζεται μέ θεατρική διάθεση 
καί ή πολυχρωμία του άναζητάει έπίμονα 
τούς προβολείς τοΰ θαυμασμού μας γιά νά 
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λάμψει πιό έντονα. ‘Η ειλικρίνεια του έχει 
άνάγκη άπό στόμφο, ή συγκίνηση του άπό 
τραγική μάσκα, κι ό ’ίδιος άπό κοθόρνους 
πού θά τόν άνυψώσουν πάνω άπ’ τό κοινό 
άνάστημα. ‘Υψώνουμε λοιπόν κι έμεΐς τό 
κεφάλι καί διερωτώμεθα γιά ποιόν τάχα 
λόγο ό ποιητής χρειάστηκε τόση σπάταλη 
έπίδειξη· γιατί δέν τοϋ άρκοϋσε ή άπλή 
έκφραση κι άναγκάστηκε νά δανειστεί λ έ
ξεις πού μέ τόν ήχο τους μονάχα προ
σπαθούν νά δόσουν περιεχόμενο στήν 
φωνή του. Τό τραγούδι άπηχεΐ μιά άπό- 
γνωση: τό αίσθανόμεθα κι έχουμε κάθε 
διάθεση νά τή σμμερισθουμε. Πτοούμεθα 
δμως άπ τά έπιφωνήματα, τά έκζητημένα 
σχήματα τίς σκοτεινές παρομοιώσεις πού 
καταντούνε λογοπαίγνια, τίς έκκλησιαστι- 
κές άνατάσεις. Μάς πτοεί ό ποιητής δταν 
λέει πώς θά :

«... μαδήσω
τά όνειρα τών 'Ιεροσολύμων
πού μ’ Επαιρναν μακρυά σου...»

Νομίζω πώς τούτος ό τόνος τής φωνής, 
γνώριμος στην ένταση φυσικά, άν δχι πάντα 
καί στό περιεχόμενο, βαραίνει καταθλη- 
πτικά σ’ δλο τό μακρόπνοο «τραγοϋδι τής 
άδελφής μου» πού - δχι κατά τά άλλα άσή- 
μαντο δείγμα τής ποιητικής του φλέβας - 
μάς έδοσε ό Γιάννης Ρίτσος. Άλλά ’ίσως 
ή τέτοια διαπίστωση δέν θά ’παίρνε τήν 
έννοια τής μομφής έάν ό ’ίδιος δέν φρόντιζε 
νά μάς όδηγήσει στις ξένες πηγές άπό δ
που ήντλησε, κι’ άν δέν μάς ύποχρέωνε 
σέ παραλληλισμούς μέ προγενέστερες 
άπ’ τή δίκιά του ποιητικές δημιουργίες. 
Ό ποιητής μας αίφνης θυμίζει—κΓ αύτό 
μπορεί ’ίσως νά ’ ναι συμπτωματικό—τό 
Γεωργό Βαφόπουλο. Τό Βαφόπουλο πού 
μάς έδοσε άπ τό 1935 ώς πέρσυ τό «Πλέγ
μα» τό «Πέρασμα» καί τό «Ρόδο». (Μακεδ, 
‘Ημέρες 1935 φυλλάδιο 5 καί 10, 1936 φυλ
λάδιο 8). Κι όχι μόνο μέ τή μορφή, τό ’ίδιο 
σπάσιμο του στίχου, τή διάθεση καί τή 
φωνή. ‘Υπάρχει μιά παράδοξη ομοιότητα 
εικόνων, μιά έπίμονη έπανάληψη όλόκλη- 
ρων στίχων πού μάς καταπλήσει. Εϊναι 
κι αύτή άκόμα ή έκζήτηση στή φρασεολο
γία, πού ’χει άνάγκη άπό ένα ιδίωμα ά- 
νομοιόγενο δπου παρεμβάλλονται συστη
ματικά τύποι γλωσσικοί τής καθαρεύου
σας. ‘Όμως στό Βαφόπουλο τά άτοιχεία 
αύτά πλάθονταν κ ύποτάσονταν σέ μιά 
άνυπέρβλητη άνάγκη: ήσαν σάρκα καί αί
μα. ‘Η ποίηση του Βαφόπουλο εΐχε έτσι 
άνακαλύψει τή μοναδική, τήν τέλεια έκφρα
ση της. Καί δέν ύπήρχε βέβαια άλλος 
τρόπος νά πή:

«...Που είσαι φτερό, νά σ’ άδράξω 
γιά νά έξορύξω μέ σένα 
τούς σκοτεινούς τούτους βολβούς 
πού έχασαν τήν 'Οδό τους...»

άσχετο άν ό Ρίτσος βρήκε νά πή περίπου 
τά ίδια:

«...’Ανατείναξε στ’ ’Άπειρο 
τούς βολβούς τών ματιών μου 
γιά νά μή βλέπω 
τά δεμμένα σου χέρια...»

Έκεΐ δέν ύπάρχει ίχνος έκζήτησης: εΐνε 
μονάχα ή μεγάλη, ή τραγική έπίκληση. Έδώ 
εΐνε ή εικόνα: ή ίδια είκόνα περίτεχνα 
άποδομένη...

’Ασφαλώς πρόθεση μίμησης σ’ ένα 
γνήσιο έργο τέχνης δέν ύπάρχει σχεδόν 
ποτέ. Εΐναι ίσως κάτι χορδές πού δονουν- 
ται μέσα μας, άποδίδονται σάν ήχώ, τό
νους μακρυνούς, διάχυτους, πού ’τυχε ν’ 
άκούσουμε κάποτε κι έμειναν στή μνήυη 
μας άσύνδετοι· ήχοι πού έπαναλαμβάνονται 
δίχως οί ίδιοι νά ξέρουμε πώς. Μάς οδη
γούν ώς τόσο έστω κι ούδέν τό ύποπτεύον- 
ται στήν πρώτη σας άγνή πηγή. Α. Γ.

ΓΙΑΝΝΗ ΖΕΡΒΟΥ : «Παραλλαγές και αντί
φωνα», ποιήματα, 'Αθήνα 1937.

Ό Γιάννης Ζερβός εΐναι, άς πούμε, έ
νας νηπτικός· καί τά 122 ποιήματα τής 
Συλλογής του «παραλλαγές καί άντίφω- 
να», παραλλαγές ένός καί τοϋ αύτοΰ, μέ 
άναβαθμούς καί τέλος άντιφωνήσεις, δέν 
εΐναι παρά 122 στάσεις προσευχής· ή προ
σευχή, μάς λέει ό ’ίδιος, εΐναι ή «τέχνη τών 
τεχνών, ή θεία καί άϋλη τέχνη»· μέ τή μο
νομανία τεχνίτη, στό σπίτι ή στήν έξοχή, 
άπό τήν έγερση ώς τήν κατάκλιση, μπρο
στά στό θέαμα ή τήν άπουσία του, στό «ά
νοιγα τής ώμορφιάς», τίς στιγμές τίς με
στές δπως «εύχυμη ούσία», τίς στιγμές τίς 
βραδυνής έκστασης καθώς «τρεμίζει καί 
μ’ ένα βόγκο στά κλώνια περαστικό φυσ- 
σάει» πού «νυχτών’ ή μέρα καί δάση τ’ 
άγρια μέσα κλώνια σκοτεινοπλέκουνται» ή 
τής αύγινής δταν «παρθενική δείχνει τήν 
πρώτη άγνότη» στέκεται,άφουγκράζεται καί 
περιβλέπει άποζητώντας «τή γλυκύτητα 
τοΰ πνεύματος» πού τοΰ χαρίζει «τήν ένό
τητα τοΰ αισθήματος, καί τοΰ λογισμοΰ 
του»· τό πνεΰμα του όρθρίζει άπό νυκτός, 
«μουλό φτερό νά ξετινάξη».

θέλω σέ Σέ τό πνέμα νά σηκώσω 
βάριό κιάκόμη άξύπνητο πού όρθρίζει 
σ’ άγέρι πρωινό, καθώς πνέει δρόσο 
καί τή ζέστη νικάει του ήλιου πού άρχίζει 
Καμμιά ψυχής λαχτάρα δέ φωτίζει 
κιουτε αίσθημα καί σκέψη άλλη μέ πέρνει 
σφύρα βοσκού τά πλάγια δλα γιομίζει, 
κουδονολάσι κοπαδιού ώς διαβαίνει 
Κι’οϋτε άχνισε γλυκειά δροσιά βαθειά μου 
καί δέ σηκώθη θεέ μου πνοή σέ Σένα 
—ώ! μιά ζωή πού όλοΰθε νου, καρδιά μου, 
τά μάταια δέρνουν, χαμηλά καί ξένα.

Αύτή ή πρώτη μπροστά στό θέαμα γλυ- 
καισθησία του, πού τόν κάνει νά «άναφρι- 
κιάζει» εικάζοντας εικόνα θεού, «στήν 
πνοή πού τρέχει στό σύννεφο, στό γαλά
ζιο πού φέγγει μές τόν έλαιώνα» κατεξαν- 
τλημένη σέ άτελείωτες, ώς ένα είδος ά- 
σκήσεις, παραλλαγές τοΰ ’ίδιου, τόν φέρ
νει γιά μιά στιγμή σέ συναίσθηση δτι δέν 

εΐναι γιά άναπαυτήριο, άλλά τό πρώτο 
σκαλί μιάς καθαρής νηπτικής θεωρίας, ύ 
βάση άπό τό αισθητό στό «ύπεραίσθητο». 
ή φωνή του μεταβάλλεται τότε σέ κεκρα- 
γάρια· «κύριε τό πνευματικό σου άγέρι ά- 
πόστειλλέ μου», «άνακλώνισέ με γλυκά ίε- 
ροφρικίαστα». «Νόημα, γλυκύτητα, καμμιά 
δέ θά είχε παρηγοριά τόλόφωτο αίθριο 
τούρανοΰ, φίφλισμα, άέρι, δρόσο, δίχως τή 
μορφή Σου»·τελικά διατυπώνεται έτσι αύτή 
ή πρώτη διαταραχή του.

Λεπτή πνοή, βαθειά λαχτάρα δίνε!
χρεία, ’ναι θεέ, τί δσα θωρεΐ τό μάτι 
καί ή αίσθηση άναξυπνά, δέν εΐναι 
πάρεξ τό πρώτο μόνο σκαλοπάτι 
Δεντρί, κλωνί στή γής κοντά κρατιέται, 
βάριό τ’ άγέρισμα, πιό έπάνω θέλω! 
μά πιά μου άλήθεια, δίκιο άπηλογιέται; 
νά πή ή ζωή μου μπόρειε αύτό τό θέλω ; 
Δίνε γιά πιό άψηλό κλωνί λαχτάρα, 
στ’ άνέβα μου, πνοή άπό Σέ άς δονίζει 
του λογισμού μιά έωθινή κιθάρα 
καί σακάτικη ή ψυχή νά φτερουγίζει.

Καί άρχίζουν οί άναβαθμοί. ή διαπί
στωση τής άτέλειας ζητεί, άπό μιά μετα
φυσική δικαίωση, τίς άναβάσεις, τούς όρ- 
ματισμούς πρός τό τέλειο.

Στενή ή δίκιά μου διάζεται καί νήπια, 
μάταιη, καθημερνή σέ κόσμου άτέλεια,

Σβύνει άμαυρή χωρίς μιά λαμπηδόνα, 
μά στόν άγιο τής πίστης κόσμο άνοίγει, 
θεόπρεπη σφαίρα, άγνή—

Κ’ αισθάνεται ή ζωή, ή ψυχή δακρύζει 
στήν τελετουργική της άγια δόξα, 
πού ύπόσταση άϋλη, μυστική, άναφαίνει, 
τής βασιλείας Τουτό Ιερό κράτος.

Στοΰ πολυέλαιου τήν πηγή ... 
άνθός καί πιάνομαι καί βόδο άνοίγω 
στήν αίώνια βοδαριά μέ τάγια κάλλη 
κιάνάβω μιά στιγμουλα έκεΐ στή βίζα 
τής αίωνιότητος...

Μά ούτ’ έδώ κανέναάναπαυτήριο-ή ψυ
χή εΐναι μόνη· μά έτοιμη σέ συγκαταβά
σεις· ζητεί τούς δεσμούς της· ή νηπτική 
καθαρότητα, πού ζητούσε τήν προσευχή 
«καθάρια δίχως ζήτεια—σάνέμψυχο πουλί» 
πού στά καθημερνά λόγια τοΰΚυρίου στέ- 
κουνταν στό «νάναι άγιασμένοτδνομά σου» 
καί τάλλα πού άκολουθοΰνε δέν μποροΰσε 
νά τ’ άληθέψει, ύποχωρεΐ άντιμέτωπη στό 
άνθρώπινο δράμα*  «βάλε τό χέρι στοΰ σπι
τιού τήν άγωνία»·κι'ή διαταραχήάπλώνεται 
δέσμη· αύτή ή προσευχή, δέν βγαίνει δπως 
πρώτα άκοπη· σέ στιγμές μάλλιστα φτά
νει ν’ άμφιβάλλη γι’αύτό τό νόημάτης·«μόνο 
τό πράσινο εΐναι αύτό σιά δέντρα, τό γα
λάζιο στόν ούρανό καί τό γλυκό τ’ άγέρι 
πού μοΰ φυσάει;» μήπως αύτό «δέ στέκει 
πάρεξ αίσθησης χαμηλή κολακεία;» «μήπως 
καλά νά τάχω μέ τό Θεό μέ πρώχνει ή 
ή νοημοσύνη;»· άργά έρχουνται οί άπαντή- 
σεις άπό τ’ άντίφωνα.
Πράα καί σόβαρη ή ψυχή γλυκό σά νάναι άτσάλι, 
Δέ στέργει μιά καταφυγή νά βρή καλόβολη άλλη. 

Σάν καστελλάνος τής ζωής τηράει στό ματερίζι 
Τό νέο βασίλειο μυστικά τόν ούρανό πού όρίζει 
Μέ όψη τραχιά γλυκειά μαζί, θλιμμένα δλο άφου- 

[κριέται
Σά μιά φωνή άπό τά ψηλά θεϊκιά ν’ άπηλογιέται 
Τήν καίει ή λαχτάρα στήν κορφή τήν πιό άψηλή νά 

{φτάσει
Κιδθε τό τέλειο τής ζωής θά πνέει: τό θείο νά μοιάσει. 
Αύτη θαρρώ πώς εΐναι ή κοίτη τής πνευ
ματικής άγωνίας του· κιάν άκόμα ήθελε 
βρεθή πώς στήν ύψηλή περιοχή πού θέλη
σε νά κινηθή, ή ποίησή του μοιάζει «κου
φάρι λύρας πού φτιάνει ξύλο άμβλύ, τρα- 
χιό, πού άχό δέν άναδίνει» ή δτι «πάντα 
ή προσευχή του λέει τά ίδια αίώνια», κα
νένας μ’ δλα ταΰτα δέν μπορεί νά άρνη- 
θή τήν πνευματική του στάση κιάκόμα—άν 
εΐναι ένας στοχαστικός παρατηρητής—δτι 
τήν ποίησή του αύτή ή τήν προσευχή του, 
δπως θέλετε, δέν τήν έχει άνεβάσειήδη καί 
δέν τήν έχει θρέψη, μέ δλο του τόν άγώνα. 
πρώτο χρέος ένός ποιητή άλλά καί άπλά 
πνευματικού άνθρώπου.
Θ. ΠΙΕΡΙΔΗ : «Ξέρουμε κι’ έμεΐς νά τρα
γουδάμε», ποιήματα, Κάιρο 1937.

‘Ίσως δέν ήταν άσκοπη ή προηγούμενη 
κατά πόδας παρακολούθηση μιάς άληθι- 
νής πνευματικής πορείας· ό Κος Πιερίδης 
βέβαια κινείται έπί τής άντιθέτου πλευράς· 
όρθότερα ϊσταται· γιατί έκεΐνο άκριβώς 
πού τοΰ λείπει εΐναι ή προσωπική κίνηση· 
τοΰ άρκεί δτι άνήκει κάπου, καί δέν εΐναι 
μόνος· τοΰ άρκεί νά πή δτι «ξέρουμε 
κιέμεϊς νά τραγουδούμε» γιά νά εΐναι ποιη
τής. ή ποίηση του : ή άρχή τοΰ πολέμου ή 
έμπρός παιδιά· εισαγωγή μέ λόγο πεζό (ό 
Ιππεύων έπεται)· συγκέντρωση· ό λαός μα- 
ζωμένος· πλατεία*  ύψηλή έξέδρα, ό ρήτο
ρας—περίεργο ύποκείμενο, άσύληπτο σέ 
μιά είκόνα—ούσία διάχυτη, άκατάπαυτη 
άλλαγή· μιά στιγμή ζωσμένος σπαθί καί τό 
στήθος φορτωμένο παράσημα*  έπειτα βάσο 
καί γίνεται δεσπότης· έπειτα χαρτοφύλα
κας μέ μονύελο· (μανογυάλι)· γίνεται ύ- 
πουργός ή τραπεζίτης, ποιητής, χασάπης, 
δάσκαλος, κ.λ.π. κ.λ.π. ή φωνή του μιά 
παρακαλά, μιά φοβερίζει, μιά ζητεί νά ξε
λογιάσει (έπί τέλους) μιλά :

’Εμπρός παιδιά. Έμπρός παιδιά ! ή Πίστης κ’ ή 
[Πατρίς 

μέ βροντερόν σας κράζουσιν φωνήν έλευθερία, 
Έκδίκησις καί Πόλεμος Μεγάλαι Ίδέαι τρεις 
μπροστά των δέν θ’ άντισταθή βάρβαρος δύΥαμις 

καμμία.

( καί οϋτω καθ’ έξης— Παιδιά—καί οϋτω καθ’ έξής ) 
στήν εξέδρα τώρα ένας πού δέν άλλάζει 
διόλου*  ό ποιητής.
Γιαυτό, πόνου άπ’ τά σίδερα κιάπό τά σκοτεινά 

[κελλιά 
κιάπό τά δάκρυα τοΰ ληστή κιάπ’ τού φονιά τό κλάμα 
κιάπό τοϋ μελλοθάνατου τήν άνοιχτή θελιά, 
πετιοϋνται ώς φλόγες, δυνατές φωνές καί λένε—ώ 

θάμα !
(καμμία διαφορά—παιδιά—καμμία διαψο-
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ρά).*Ο  ποιητής κάπου λέγει: «έγώ ό μικρός 
ποϋ δέ μου δόθηκαν φτερά, κ’ ήρθα στή 
γης μόνο μέ χέρι καί μέ πόδι»· ήμεΐς πού 
πιστεύουμε σέ μιά ποίηση καί δίχως φτε
ρά, μόνο μέ χέρι καί μέ πόδι, λέμε άμπο- 
τες*  μά ή ποίησίς του είναι συλλογή πτυ- 
λωμάτων· άν τής άφαιρέσει κανείς ,τ<ά φα- 
νταχτερά αύτά παλαιά γνώριμα πράγμα
τα, είναι ζήτημα άν παραμένει τίποτε πε
ρισσότερο άπό τό στρουθίον του μύθου. 
«Σουβλίστε μας καί κάψτε μας, έμεΐς άξια παιδιά 
τής δοξασμένης κλεφτουριας δέν προσκυνοΰμεάψέντες, 
Στά στήθεια μας κείνη ή παληά ξαναζωντάνεψε 

καρδιά 
καί λέει πώςτέτοιος θάνατος είνε γιά τούς λεβέντες»

Τέσσερις στίχοι πού καί νοθεμένοι ά
κόμα μπορούν καί κρατούν κάτι άπό τήν 
παληά άψάδα τους.

«Καλύτερα μιας ώρας έλεύθερη ζωή 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή», 

στίχοι δίχως φτερά, δμως μέ χέρι καί μέ 
πόδι πού μπορούν νά μιλούν άπλά καί ν’ 
άνασταίνουν έθνη. Μ’ αύτά, δέν άρνούμε- 
θα στόν Κο Πιερίδη άκόμη καί λεπτεπίλε
πτα λογοτεχνικά προσόντα, άπόφαση έ
χοντας άλλως τε ν’ άποφύγουμε .μ’ έπιμέ- 
λεια νά πέσουμε στό δόκανο τής παρο- 
μοίώσης του τής κριτικής ώς σκύλλας πού 
φυλάει τήν ποιητική μας αύλή· είμαστε 
άκόμα πρόθυμοι νά δεχθούμε, δτι κάποτε 
καί ίδίως στότραγούδι τού πληγωμένουτου, 
φθάνει σέ αίσθηση μιάς καταστάσεως· 
άλλά ό ίδιος άπό τή θέση πού βρίσκεται, 
ϊσως θά έπρεπε νά έννοεϊ περισσότερο τό 
πνεύμα αύτού τού σημειώματος. Σ-Σ

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
ΓΙΏΡΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ - «Συμβολή σέ μιά 
φιλοσοφία τής Ύπαρξης», ’Αθήνα 1937 σ. 31

Τριανταμία σελίδες πυκνές*  γεμάτες στο
χασμό πού μέ αρκεί ή διαφάνεια στριφογυρί
ζει γύρω στά ούσιαστικώτερα προβλήματα 
τής ανθρώπινης συνείδησης, τής ανθρώπινης 
μοίρας. Πέρασε πιά ευτυχώς ή έποχή δπου 
γράφονταν κάθε μέρα πολυάριθμες μελέτες 
καί άρθρα γιά τήν οίκονομική κρίση καί δπου 
τά εκατομμύρια τών πολιτισμένων άνθρώπων 
πίστευαν βαθειά πώς ή κρίση ήταν μόνο, ή 
κυρίως οίκονομική. Τό στάδιο αύτό τό περά
σαμε. Είμαστε πιό έτοιμοι τώρα νά δούμε 
πώς ή κρίση θρονιάζει μέσα μας. Κι’ άμα αύ
τό τό νοιώσαμε καλά, πρέπει νά πιστεύωμε 
πώς θά βρούμε τή δύναμη και τόν τρόπο τής 
θεραπείας. Γιατί ή έσωτερική δυναμικότητα 
τοΰ άνθρώπου εΐναι απεριόριστη. ’Από τή φι
λοσοφία θά ζητήσωμε νά μάς λυτρώση άπό 
τόν ψυχικό παραδαρμό στόν όποιον έχουμε 
πέσει, νά μάς βγάλη άπό τό αδιέξοδο καί δχι 
άπό τή μεταβολή τών έξωτερικών δρων τής 
ζωής, δπως πολλοί πίστεψαν καί πιστεύουν. 
Ή φιλοσοφία θά φωτίση τή δράση μας καί 

θά όδηγήση καί σέ έξωτερικές μεταβολές. Ό 
Σαραντάρης, άναχωρώντας άπό τέτοιες σκέ
ψεις, προσπαθεί νά μάς είσαγάγη σέ μιά λυ
τρωτική φιλοσοφία.

Θά σταματήσωμε πρώτα στόν πρόλογο.
Έδώ διαγράφονται οΐ έξής άπαιτήσεις. 

Έμεΐς οί "Ελληνες νά κρίνωμε «τό λεγόμενο 
δυτικό πολιτισμό»*  νά έπιθυμήσωμε νά βρού
με «τήν καθαρότητα μιάς παρθε\ικής θέας 
καί τό αυτούσιο κάλλος τής δικής μας χώρας 
καί τών άνθρώπων της»’ νά άποκτήσωμε μιά 
«δσο πιό συγκεκριμένη καί ήσυχη συνείδηση 
τής άνωτερότητάς μας άπό τήν αποκάλυψη 
τών σκοτεινών σημείων τών γηρασμένων Ευ
ρωπαίων».

«Σέ δλα τά έπίπεδα νά είμαστε οί πιό δι
απεραστικοί’ Ιδιαίτερα στή φιλοσοφία, πού 
τείνει άπό τιάρα νά γίνει καί βέβαια θά γίνει 
θεωρία, θρησκεία καί πράξη».

-Νά ξαναποκτήσουμε πρώτοι απλές περι- 
εκτικώτατες ρήσεις όμοιες κατά τό σχήμα μέ 
έκεϊνες πού έδωκαν στήν αρχαιότητα οί έπτά 
σοφοί». ΚΓ αύτές νά άπαρτίσουν μιά «φιλοσο
φία πού θάεΐχαι χτήμα όλων τών Ελλήνων, 
καί όλων εκείνων τών άνθρώπων πού άπό τήν 
Ελλάδα θά ζητάνε τή σοφία.» !

Μέ τίς περιεκτικά)τατες αύτές ρήσεις του 
πρώτος, δσο ξέρομε, ό Σαραντάρης τολμάει νά 
σηκά>ση σέ σέτοια ύψη τίς άπαιτήσεις τοΰ Έλ
ληνα άπό τόν έαυτό του. * Αμποτε νά ξημεραί- 
ση ή ημέρα δπου τόν Έλληνα θά πάψη νά 
τόν τριόη τό σαράκι πώς έπειδή είναι μικρός 
λαός είναι καταδικασμένος νά ’ναι ούραγός 
καί στήν πνευματική ζωή, καί σιούς δρόμους 
τής δημιουργίας. "Οσο πιό γλήγορα άνακαλύ- 
ψη μέσα του μιά πνευματική οντότητα, πού 
θά τού δώση τήν άπαραίτητη άνεξαρτησία 
καί προοπτική, τόσο τό καλύτερο.

"Αν ή οντότητα αύτή θά εΐναι ά»·ιίπαλος 
ή συνεχιστής τού Ευρωπαϊκού πολιτισμού, αύ
τό θά μάς τό πή ή ίδια, δταν δημιουργηθή.

Τρία κεφάλαια άπαρτίζουν τή «Συμβολή...» 
τού Σαραντάρη α) τό έγώ τής γνώσης καί τό 
έγό) τής ύπαρξης, β) ή πίστη καί γ) ή ηδονή 
καί ή πίστη.

Στό πρώτο κεφάλαιο καθορίζει τά δυό έ
γώ. «Τό άντικείμενο τής γνώσης, λέγει, είναι 
πάντοτε έξω άπό τήν υπόστασή μας άπό τήν 
ένότητα τοΰ έγώ...».

«Τό έγώ πού δυσπιστεϊ πρός τήν ένότητά 
του, έκεϊνο τό έγώ γνωρίζει» «καί τό έγώ τής 
γνώσης καταλήγει στήν αύτοσυνείδηση. Γνω
ρίζοντας τόν κόσμο γνωρίζω τόν έαυτό μου*  
άλλά τούτη ή γνώση γεννιέται ψυχολογικά 
άπό μιάν άμφιβολία, δχι μονάχα γύρω άπό 
τή γνώση γενικά, άλλά προ πάντων γύρω ά
πό τό εΐναι μου». Εΐναι φανερό άπό τά 
λίγα ταύτα τί ονομάζει έγώ τής γνώσης. ’Ε
κείνο πού γεννιέται άπό μιά διάσπαση τής 
συνείδησης σέ υποκείμενο καί αντικείμενο, 
πού καί δταν έξετάζει τόν έαυτό του άκόμη 
τόν βλέπει σάν άντικείμενο, έκεϊνο πού δέν

en Dieu, πού τόν ανεβάζει απόλυτα.
Ή άπόλυτη θέση τοΰ «έγό) τής ύπαρξης» 

δδηγάει στήν άπόλυτη πίστη Πίστη σέ τί ; 
«πίστη ένός συνολικού άνθρώπου στόν έαυτό 
του. Εννοούμε συνολικόν άνθρωπο, τόν αυ
τάρκη άνθρωπο, τόν ιδανικά αυτάρκη, δηλαδή 
διαρκώς προσηλωμένο στό σκοπό τής ύπαρ- 
ξη=’·,Σέ ελάχιστες σελίδες δίνεται πυκνή ά\ ά 
λύση, άποφθεγματική μάλλον, τής πισιης πού 
εΐν / ι πρώτα συνείδηση καί ύστερα βίωση καί 
άνεβάζει σέ μόνο χρέος τοΰ άνθρώπου νά 
«μήν άφήνει στήν τύχη τίποτε άπ’ δ,τι τής 
ανθρώπινης ύπόστασής του ό ίδιος κυριαρ
χεί».

Τό τελευταίο αύτό, μέ τά ίδια σχεδόν λό
για, τό εΐπεν ό Σωκράτης, καί τό έφάρμοσε 
στή ζωή του, κάνοντας τήν πίστη καί πράξη. 
Κι εΐναι άλήθεια ό Σωκράτης, ό πιό δαιμό
νιος συμφιλιωτής τών δύο έγώ, πού τόσο άπύ- 
λυτα ξεχωρίζει, δπως είδαμε, ό Σαραντάρης. 
Εΐναι ταυτόχρονα δ άνθρωπος τοΰ «εν οΐδα 
δτι ούδέν οΐδα», δταν βρίσκεται στήν περιοχή 
τής γνώσης, καί ό άνθρωπος μέ τή βαθειά πί
στη—πράξη πού αυτόβουλα τήν άφήνει νά τόν 
δδηγήση στό κάινειο. Καί δέν εΐναι ό Σωκρά
της δ μόνος πού παρουσιάζει έτσι τόν έαυτό 
του. Ό συνολικός άνθρωπος δέ στέκεται δι- 
λημματικά, δπως θέλει ό Σαραντάρης, μπρο
στά στά δύο έγώ, ή τό ένα ή τό άλλο, άλλά 
συνδετικά, καί τό ένα καί τό άλλο. "Ισα ίσα 
στήν πλήρωση καί τών δυό θά λάμψη ή συνο- 
λικότητά του, πλήρωση πού θά δίνη στό κα
θένα τήν εντελέστερη μορφή του.

Αλλιώς δ άνθρωπος ή πάει νά γίνη ένα 
φάσμα, ένα «άντικειμενικοποιημένο» αντικεί
μενο τής γνώσης,— άς μοΰ συγχωρηθή ό βαρθα- 
ρισμός αύτός,—ή ένα ύποκείμενο πού δογματί
ζει άφόρητα. ’Έτσι τή φιλοσοφία τής ύπαρ
ξης τή θεωρώ εύεργετική στήν προσπάθειά 
της νά απόσπαση τόν άνθρωπο άπό τό «άντι
κείμενο», πού έχει σχεδόν μονοπωλήσει τό έν
διαφέρον του, καί τόν κάνει νά βλέπη τόν έ
αυτό του σχεδόν μόνο σάν έγό) τής γνώσης, 
στήν προσπάθειά της νά τόν διδάξη νά άνα
καλύψη μέσα του τό έγό) τής ύπαρξης. Δέν 
μπορώ δμως νά δεχτώ τή μονοκρατορία στό 
δεύτερο αύτό έγώ. ΟΙ αρχαίοι στοχασταί, πού 
πολύ τούς έβασάνισε τούτο τό πρόβλημα βρή
καν τή λύση στό ιδανικό πρόσωπο τοΰ σο
φού. *0  σοφός, δ Ιδανικός άνθρωπος, εΐναι ό 
συνολικός άνθρωπος, ό ολοκληρωμένος, θρεμ
μένος άπό γνώση καί ύπαρξη.

Στό Γ'. Κεφάλαιο μέ τόν ϊδιο περιεκτικώ- 
τατο τρόπο εξετάζεται τό πρόβλημα ή «ήδονή 
καί ή πίστη». Έδώ φαίνεται καθαρώτερα δ 
κύριος τόνος τής φιλοσοφίας τής ύπαρξης, πού 
εΐναι πιότερο ένα χρέος, μιά ήθική έπιταγή.

’Ονομάζω, λέγει, ήδονή» τήν άκέραια ζωή 
τοΰ άνθρώπου»· Ό άνθρωπος μιά τέτοια ήδο
νή ζητάει γιά νά έχει άκριβώς τή δύναμη νά 
τήν άπαρνηθή, δταν θά μπορούσε άκόμα

μπορεί νά ξεφύγη άπό τόν τραγικό τούτο δι
χασμό κι άς προσπαθεί μάταια νά τόν γεφυ- 
ρώση μέ τή γνώση. Γιατί δσο κι’ άν ξεκινάη 
άπό τή θεμελιακή γνώση τού Α=Α, ποτέ δέ 
θά μπορέση πραγματικά νά κάλυψη τό όύκ 
έγό) μέ τό έγώ, νά πάψη νά τοιώθη πλάϊ του 
τό αντικείμενο, νά τό μεταβάλη σέ υποκεί
μενο, νά γίνη μιά σκέψη πού σκέπτεται τόν 
εαυτό· της «une pensee qui se pense». To 
έγό) τής γνώσης καταντά νά μήν εΐναι έγώ. 
Άντικειμεχικοποιεϊ τόν άνθρωπο.

Τήν πληρότητά του ό άνθρωπος τή βρίσκει 
στό «έγώ τής ύπαρξης». Έδώ ούτε διχασμοί 
υπάρχουν ούτε άμφιβολίες. «Είμαι, γιά τούτο 
δέν αμφιβάλλω...». «"Οντας ή υπόστασή μου 
πληρωμένη άπό προσοχή, δέ φοβάται αμφιβο
λία ή άφαίρεση, δέν κινδυνεύει νά χαθή ή 
παρουσία της...» ’Αλήθεια τού έγό) τής ύπαρ
ξης εΐναι ή αιωνιότητα, ή δική του άναγκαία 
αιωνιότητα..» «τό έγώ τής ύπαρξης δέ γνωρί
ζει άπλώς τό άπόλυτο άντικείμενο του (τήν 
αιωνιότητα)... ζεϊ τό άπόλυτο άντικείμενο του.» 
«Τό έγό) τής ύπαρξης ζεϊ καί δημιουργεί·’ δέν 
έχει άλ/η ένέργεια...»

Φανερό πόος τό έγό) τής ύπαρξης εΐναι ή 
μυστική πηγή ζωής πού άνακαλύπτει ό άν
θρωπος μέσα του. Μέσα στόν έαυτό του βρί
σκει τήν αιωνιότητα, πιστεύει σ’ αύτήν καί 
θρεμμένος άπό τή δύναμη πού τού χαρίζει 
γεμάτος αιωνιότητα ζεϊ καί δημιουργεί. Καί 
πραγματικά ό άνθρωπος τότε ζεϊ καί δημιουρ
γεί, δταν εΐναι γεμάτος αϊωνιότηοα, συνειδητή 
αιωνιότητα βέβαια.

Γιά νά δείξη καλύτερα τή «θέση του» ό 
Σαραντάρης ξεχώρισεν άπό μεθοδολογικούς 
λόγους τόσο ανάγλυφα τά δυό έγώ, πού έτσι 
εΐναι μόνο θεωρητικοί τύποι. Ή απόλυτη δ
μως τούτη διάκριση εΐναι πάντα ωφέλιμη. 
Μπορεί τό σημερινό αναγνώστη νά τόν κάμη 
καλύτερα νά άναλογιστή πόσο ό Εύρωπαίκός 
πολιτισμός έχει έκθρέψει έναν τύπον άνθρώ- 
που μέ ύπερτροφικά άνεπτυγμένο τό έγώ τής 
γνώσης μέ πολύ ϊσως άτροφικό τό έγό) τής 
ύπαρξης. Ό Χριστιανισμός, πού πρώτος έθεσε 
μέ ένα βαθύτατο τρόπο τό «έγό) τής ύπαρξης» 
καί οδήγησε τόν άνθρωπο νά άνακαλύψη τήν 
αιωνιότητα καί τό θεό μέσα ηου, «τήν σοφίαν 
τών έθνών μωρίαν άπεφήνατό». Άπό μιά α
νάλογη στροφή διψά καί σήμερα ή άχθρω- 
πότης.

Καί τή δίψα της αύτή τή δείχχει μέ τή 
στροφή πρός τή θρησκεία, πού θέτει μέ άπό
λυτο τρόπο τό «έγό) τής ύπαρξης». ‘Ο θρη- 
σκεύων άνθρωπος δέν αμφισβητεί ποτέ τήν 
ύπαρξή του. Μέσα του είναι θρονιασμένη ή 
αιωνιότητα. Βλέπει καί τόν έαυτό του καί τά 
πράγματα «sub specie aeternitatis» δπως 
έλεγεν ό Σπινόζας. "Οχι δμως μέ τή γνιόση, 
δπως ήθελεν εκείνος, άλλά μέ τήν άπόλυτη 
θέση τής ύπαρξης. Δέν τά βλέπει, τά νοιώθει, 
τά ζεϊ. Μέσα του γίνεται μιά άδιάκοπη άνα- 
φορά τών πάντων πρός τό θεό, une vision 
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να εξακολουθήσει τή νωθρή επανάληψη 
της εμπειρίας του». «Ή πράξη ή αντίθετη 
τής ηδονής, είναι εκείνο πού οι περισσότεροι 
ονομάζουνε «πνευματική ζωή»*  εΐναι ή πο· 
ρεία πρός την ύπαρξη». «Τό συνολικό έγό) η
δονίζεται, μπορεί καί θυσιάζει τήν ηδονή, 
μπορεί έτσι καί φτάνει στήν ύπαρξη».

Έτσι τό νόημα τής ύπαρξης καί μαζί καί 
το εγω τής ύπαρξης πέρνει τό βαθύτερο πε
ριεχόμενό του*  γίνεται μαζί αφετηρία, αφού 
ξεκινούμε μέ τή θέση του, ή θέση μεταβάλλε
ται σέ κυρίαρχη πίστη καί αύτή μά; όδηγάει 
στήν ίδια πάλττήν ύπαρξη πού μάς τή δείχνει 
όμως τώρα σαν ιδανικό καί φνέφικτο τέρμα.

Στό κεφάλαιο τούτο ό Σαραντάρης βρίσκει 
τήν εύκαιρία νά καταγγείλη δυο θεωρίες, τό 
μαρξισμό καί τό φρσϋντισμό, ώς θεωρίες «πού 
θυσιάζουν τόν άνθρωπο στό θάνατο, καί δέν τό 
γνωρίζουν, διαστροφές πού γεννήθηκαν άπό 
έναν αχαλίνωτο ήδονισμό». Δέν έχει άδικο. 
Και οι δυο αυτές θεωρίες, αυθαίρετες γενικεύ
σεις που βγήκαν άπο ώρισμένες επιστημονικές 
παρατηρήσεις γύρω στό «εΐναι», δέν κατόρθω
σαν νά υψωθούν ώς τό νόημα τής ύπαρξης. 
Γιατί οι ιδρυτές τών θεωριών αύτών είδαν τόν 
άνθρωπο μόνο με τό έγω τής γνώσης, σάν 
αντικείμενο. Κι οχι μονον αύτές οι θεωρίες. 
Στήν ίδια πλάνη πέφτουν όσες θεωρίες ξεκι
νώντας άπό επιστηονικές παρατηρήσεις έπι- 
χειρούν απόλυτη ερμηνεία τού άνθρώπου, βλέ
ποντας τον μονομερώς μόνο σάν αντικείμενο. 
Ο άνθρωπος όμως τή φύση του τήν πραγμα

τώνει μονο δταν τή βλέπει λουσμένη μέ τό ε
σωτερικό φώς της συνείδηση:. Μόνο τότε α
νακαλύπτει τόν έαυτό του, όχι μέ τή libido, 
ουεε μέ τή θεωρία τής υπεραξίας, πού εΐναι 
φαινόμενα απλώς ώρισμένης περιοχής πού α
φορούν τό εΐναι τυυ.

Ομολογώ ότι μού ήταν δύσκολο νά μιλή
σω γιά τό βιβλίο τού Σαραντάρη. Πυκνό, α
ποφθεγματικό, δογματικό, πού δέν αφήνει 
πάντα να δής καθαρά τά φιλοσοφικά του βά
θρα. Πρέπει νά γράψης πιότερα άπό τόν συγ
γραφέα γιά νά τόν άναλύσης. ’Αφήνω μιά πα
ρατήρηση στό τέλος. Ή μορφή πού δίνει στή 
φιλοσοφία του δέν άνταποκρίνεται στις άπαι- 
τήσεις τού προλόγου του. Μπορούσε νά εΐναι 
πολύ ελληνικωτερη. 'Η άρχαία σοφία καί ό 
Χριστιανισμός μας, άκόμη καί οΐ νεώτεροι 
χρόνοι μπορούσαν νά τού δώσουν πλούσιες 
πηγές. Αύτό έχει, νοιιίζω, μεγάλη σημασία γιά 
μιά φιλοσοφία τή; ύπαρξης,

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ
Η ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ο PRANCOIS MAURIAC καί τό μυθιστό
ρημα.

Θεωρούμε περιττό νά πούμε, πώς άπό 
έναν αναγκαστικά περιορισμένο χώρο, πού ά- 
φιερώνεται άπό τό τεύχος αύτόγιΐ τήν τα
κτική παρακολούθηση τής ξένης πεζογραφίας, 
καί πιό ειδικά τής γαλλικής καί άγγλικής, δέ 

θά λείψουν τά κενά. Μά βιαζόμαστε νά προσ
θέσουμε, πώς στήν έποπτεία αύτή—έστω 
μέ τό σύντομα καί γενικώτερό της χαρακτή
ρα—τής σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας, 
δέ θά μας απασχολήσουν, παρά οΐ ούσιώδεις 
γραμμές—δσο μπορούμε νά ξέρουμε, πού θά 
ήταν*  αρκετες καί ικανές νά σταθούν καί 
σάν αφετηρίες ή σάν τρόποι παραδοχής καί 
άντικρύσματος τής λογοτεχνικής δημιουργίας.

’Αντίθετα άπό τήν παλαιότερη εποχή πού 
τήν απασχολούσαν προβλήματα μεμονωμένα 
καί σχεδόν στερεότυπα, σάν τήν τιμή, καί σάν 
τή γυναίκα στήν άποκλειστικά σχεδόν, σαρκι
κή της υπόσταση καί άξία, καί γενικό, γεγο
νότα εξωτερικά, πού σχετίζονταν άμεσα καί 
μέ τά ζητήματα τού περιβάλλοντος, στό σύγ
χρονο μυθιστόρημα, σημειώνεται καθαρά καί 
οριστικά μιά στροφή πρός τήν έσωτερική ζιοή 
τοβ ανθρώπου. Εχει, δηλ. τή μορφή μιάς ε
ξωτερίκευσης τής εσωτερικής ζωής τού λογο
τέχνη, καταμερισμένης καί τεμαχισμένης σέ 
διάφορα πρόσωπα, άνεξάρτητα τό ένα άπό τό 
άλλο. Ή στροφή*  αύτή, φυσικά, παίρνει άκό
μα μεγαλείτερη άξία άπό τή στιγμή πού δια
κόπτεται ολότελα ο δεσμός μέ τήν όποια βιω- 
μένη καί προσωπική περιπέτεια τού συγγρα
φέα, έτσι ώστε ο μύθος ν’ αποκτά μιάν αύτο- 
τελεια και μιάν αυθυπαρξία. ’Ή, δπως παρα
τηρούσε σέ άρθρο του ό Francois Mauriac, 
γίνεται μιά συμμαχία εύτυχισμένη καί άμεση 
μέ τίς προσωπικές καί λυρικές κινήσεις τού 
συγγραφέα, καί μέ τίς δραματικές κ’ έξατομι- 
κε υμένες κινήσει; τών προσώπων*  υπάρχει μιά 
διαρκής παρουσία τού μυθιστοριογράφου, τής 
ζωτικότητας του, τών πόθων του, του χιού
μορ του, τής θλίψη; του, μέ μιά λέξη ή ψυ
χολογική του ικανότητα, πού κάνει τά πλά
σματα του να είναι αύτά πού εΐναι, νά ζούν 
καιν, ακολουθώ.' ένα δικό τους προ >ρισμό. 
Κριτήριο βασικό σέ μιά τέτοιαν άντίληψη τής 
τέχνης τού μυθιστορήματος, στάθηκε ή ανάμι
ξη τής πνευματικής ένέργεια; στήν άψυχη ύ
λη. *Βέβαια  ή άρχή αύτή δέ μπορούσε παρά 
νά έχει καί τίς άναπόφευχτες συνέπειές της’ 
και τετοιες εΐναι η παραμόρφωση τών γεγονό
των καί τών χαρακτήρων, καί ή έλάττωση στό 
ελάχιστο, τής δράσης. "Ομως, φανερό γίνεται 
πως η αρχή αύιή έδωση μιάν άνανέωση στό 
μυθιστόρημα*  κ’ εννοούμε, τόσο τό περιεχό*  
μενό^του θ7° .και τ>1 του. Καί πρώτ’
από δλα, μέ τό ν’ άτενίζει ό μυθιστοριογρά- 
φος τή ζωή καί τίς άπαιτήσεις της, μέ τό 
ν’ αναζητάει τό σπάνιο, τό άσυνήθιστο, τό 
ανεκπλήρωτο, καί τό άνέκφραστι», άλάφρυνε 
σημαντικά τό έργο του άτο τήν αφήγηση’ άπό 
τήν αφηγρση πού άλλοτε άπορροφούσε δλες 
τίς δυνατότητες τού συγγραφέα, καί ζητούσε 
μ’ αύτή νά στηρίξει δλη τήν άξία τού έργου.

Έχουμε υπ’ όψη μας τό γάλλο άκαδη- 
μαϊκό Francois Mauriac. Δέν παραγνώρισε 
ούτε τήν άγωνία τής ψυχής ουιε^τίς άντιδρά- 
σεις τού ζωντανού πνεύματος, ούτε τήν άξία

δ F. Μ. έχει προσκομίσει καινούργια στοι
χεία στό γαλλικό μυθιστόρημα. Καθολικός στις 
θρησκευτικές του πεποιθήσεις, καί οπλισμένος 
μέ τά έφόδια πού άντλησε άπό τούς άγγλους 
καί τούς ρτύσσους, πλάταινε τά πλαίσια της 
παράδοσης τού γαλ. μυθιστορήματος. , Θυμού
μαστε πώς σ’ένα άρθρο του ατο τη 'σειρά 
κείνων πού άφιέρωσε σέ κάθε βιβλίο του, ,ο 
Edmond Jaloux σύγκρινε τό F. Μ. μέ τόν 
Dostoyevski. Κάποια τολμηρότητα ϊσως δέ 
λείπει. "Ομως ουσιαστικά δέ θά^ επρεπε νά 
θεωρηθεί σάν τέτοια άν ληφθεΐ ύπ’ όψη τού
το : πώς άντίθετα άπό τόν συγγραφέα τών 
«’Αδελφών Καραμαζώφ» πού πρέσβευε πώς 
δέν πρέπει νά ζητούμε νά θέσουμε μιά τάξη 
στό έσωτερικό μας χάος, παρά νά τό δεχόμα
στε δίχτυς νά τό κρίνουμε, στην . κατάσταση 
πού μάς προσφέρεται, ο F. Mauriac προσπα
θεί νά φέρει σέ μιάν Ισορροπία τον εσωτερικό 
μας κόσμο. Δημιούργησε' έτσι ένα ρεαλισμό 
συνδεμένο σηυχτα μέ ιήν πνευματικότητα*,  
ένα ρεαλισμό ποιητικό πού νά στέκεται καί 
σάν υπόδειγμα στην έννοια καί τό χαρακτήρα 
τού νεοκλασσικισμού.

Γ1ΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

‘Όταν οί φίλοι έκδόται του ΐΐεοιο- 
δικοϋ «Μακεδονικές ημέρες», στή νέα 
των προσπάθεια νά τονώσουν τήν έκ
δοσή των μ’ έπικαιρότητα, σκέφθη- 
καν ν’ άναθέσουν σ’έμένατή μουσική 
στήλη, ομολογώ πώς μέ πολλή χαρά 
τό δέχθηκα S’ δχι βέβαια γιά νά κάνω 
τόν «έξυπνο» άπό τή στήλη αύτή— 
πράγμα πού πολύ συχνά γίνεται σέ 
περιοδικά κι’ έφημεριδες—παρά γιατί 
αισθάνομαι πώς μέ τά σημειώματά 
μου θά συνεχίσω σέ πλατύτερο κύκλο, 
δ,τι άλλοτε σέ φιλικές μου όμιλίες ή 
και σέ ιστορικά καί τεχνικά μαθήμα- 
τά μου στό Ώδειο προσπάθησα.

Ή μελέτη τής Εύρωπαϊκής μουσι
κής στήν άρχή καί κατόπιν τών δη
μοτικών μας τραγουδιών μ’ έφερε 
στήν τελική πεποίθηση πώς ή μουσική 
πριν άπ’ δλα εΐναι ήχθζ· Οπως δη
λαδή κύριο στοιχείο στήν ποίηση ~ ύ- 
ψώνεται ή λέξη, μουσική χωρίς ήχο 
στήν ούσία εΐναι κάτι ανύπαρκτο, ά
κατανόητο. Γιά δλα τά άλλα στοι-

τής ύλης, μά μέσα στόν κόσμο τού σώματος 
άνάμιξε τό αίσθημα, «αύτή τή νεώτερη κατά- 
κτηση τού ρομαντισμού». ’Έτσι, πλάι στά δε
δομένα αύτά, μάς κάνει νά νιώσουμε «τις 
φρικιάσεις τής σάρκας, τή λεπτότητα τού α- 
άέρα, τό άρωμα τού λουλουδιού, ,τό βάρος 
τών καρπών, τή μουσική τών ωρών, και τών 
τοπίων». Ό F. Mauriac δέν εΐναι ό μυθι- 
στηριογράφος στόν οποίο θ’ ά'αζητούσε να 
συναντήσει κανείς ομοιότητες μέ τόν Baljac, 
μέ τόν Stendhal, ή μέ τόν Dickens καί τόν 
Dostoyevski. Στό έργο τού Mauriac κυ
ριαρχεί ένας τόνος περισσότερο ποιητικός. 
Εΐναι σήμερα στή Γαλλία δ κορυφαίος μυθι
στοριογράφος μέ τήν πλαστικότητα τού πνεύ
ματος, μέ τίς στιγμές τής ειρωνείας του, μέ 
τίς βαθύτερες δοτήσεις καί ανησυχίες γιά τήν 
ανακάλυψη τής ψυχικής φυσιογυωμίας τοΰ άν
θρώπου. Όμως ταυτόχρονα, ό * μυθιστοριο- 
γράφος πού θέλγεται άπό τήν ομορφιά τού 
υπαίθρου πού ξέρει νά τό χαίρεται σ δλες 
τίς νότες ,"καί σ’ δλες τίς άποχρώσεις του. 
Καθώς μέ μιά ζωγραφική διάθεση κινείται 
σ’ δλα τά επίπεδα τά έμφανή καί τ άφανή, 
κατορθώνει νά εισχωρήσει ώς τίς πιο μυστι
κές πτυχές τής άνθρώπινης ψυχής· Δίνει έτσι 
στά πρόσωπά του μιά γήινη καταγωγή και 
μιά σταθερότητα, "θμω; αύτό δέ σημαίνει και 
ολοκλήρωση—ένας κανόνας στόν οποίο δέν 
πιστεύει. Τούναντίο στά πρόσωπά του νιώ
θουμε κείνο τό μυστήριο πού τα δίνει υπό
σταση, κ’ έκείνη τήν άγωνία πού κάνει τήν 
ψυχή τους νά δονεΐται, νά υποφέρει καί νά 
πάλλει. Γνωρίσματα πού άποκτούν μιάν εξαι
ρετική ζωντάνεια κ' έκφραση στά μυθιστορή
ματα του γύρω άπό τό δράμα τής οικογέ
νειας. ’'Αλλωστε εΐναι εύκολονόητο, πώς στην 
όποια προέκταση τού έαυτού μας ως τά πρό
σωπα πού κινούνται στά βιβλία, δέ μπορούμε 
νά βρούμε άναλογίες άπόλυτες. Κι αυτό πάλι, 
γιατί μονάχοι μας εΐναι ολότελα αδύνατο ν α- 
νακαλύψουμε κείνο πού άποτελεϊ τό βυθό τής 
προσωπικότητάς μας. Ένώ στο μυθιστόρημα 
οΐ άνθρωποι κατορθώνουν ν’ άπομακρύνονται 
άπό τό περιβάλλον τους, ν’ άποφευγουν τό 
βάρος καί τή μοίρα του, έχουν δηλ. τήν ικα
νότητα νά συμπληρώνουν τά κενά τού εαυτού 
τους, καί νά εξατομικεύουν καί νά φανερώ
νουν άλήθειες κρυμμένες.

Στό σύγχρονο γαλλικό μυθιστόρημα ο 
F. Mauriac είναι άπό τούς έλάχιστους πού έ
χουν άναπτυγμένη σέ τέτοιο βαθμό την ικανό
τητα νά ζεϊ τή ζωή τών άνθρωπων που * πλά
θει, νά μελετά καί νά παρατηρεί κάθε επίπε
δο, νά τούς παρακολουθεί σέ κάθε τους ενέρ
γεια καί πράξη, κι’ άπό τη συνομιλία τους, α
ποδοσμένη μέ τή μεγαλείτερη άληθοφάνεια, 
νά ζητάει νά έξατομικεύσει συνειδησιακές*  κα
ταστάσεις μέ μιά λέξη ν’ άφομοιωνεται μ αυ
τούς καί ταυτόχρονα νά δημιουργεί έκείνη 
τήν άπόσταση άπό τό άντικείμενο, χάρη στην 
οποία ή τέχνη άποκτά μιά ξεχωριστή άξία. 
Θά είμαστε οί τελευταίοι πού θά πούμε πώς

1) Μ’ ευχαρίστηση δέχθηκα τήν πρόσ
κληση του κ. Πέτρου Φωτεινού.
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χεΐα τής μουσικής αύτονόητη προϋπό
θεση πρέπει νά τεθή ή ύπαρξη ήχου 
καί χωρίς αύτόν, δ,τι άποτελεΐ τήν 
μουσική, στήν πραγματικότητα δέν 
ύπάρχει. "’Ηταν φυσικό βέβαια τήν τε
λική μου αύτή πεποίθηση νά ζητήσω 
νά δυναμώσω στήν ήχητικήν ικανό
τητα τής Νεολληνικής μας ζωής 2) , 
κι’ άκόμη πιό φυσικό, στήν άρχική 
μου δράση, νά στρέψω δλη μου τήν 
προσπάθεια στό νά βοηθήσω κι’ άλ
λους κοντά μου γιά νά αίσθανθοΰν 
τήν άνάγκη νά φθάσουν σιήν ίδια 
πεποίθηση.

’Έτσι κι’ άπό τήν μουσική στήλη 
τών «Μακεδονικών 'Ημερών» θά συ- 
νεχίσω τήν ϊδια δράση καί, μόνον δ
ταν θά πείθωμαι πώς οΐ έκτελεσταί ή 
ό μουσικός πού άκούω έπάλεψε τήν 
άγωνία πρός τόν ήχο, θά τολμώ νά 
προχωρήσω καί σ’ άλλα κριτήρια. Μέ 
άλλα λόγια, μόνο σχεδόν κριτήριο 
στά σημειώματά μου θά μεταχειρί
ζομαι τήν ήχητική δύναμη ή τήν ή
χητικήν ύπόσταση, δπου ύπάρχει.

Γιά τά μουσικά έργα πού θά έκ- 
τελοΰνται καί γιά τήν άξια καί τήν 
θέση των στόν μουσικόν ήχο θ’ άπο- 
φεύγω ν’ άναφέρω δική μου γνώμη, 
θά φροντίζω δμως πάντοτε νά συμ
φωνώ μέ τήν γνώμη τοΰ καλυτέρου 
έρμηνευτρΰ.

ΡΕΣΙΤΑΛ ΖΕΥΓΟΥΣ ΛΥΚΟΥΔΗ - Κυριακή 
3θ Νοεμβρίου στά «Διονύσια»

Ό μουσικός έκτελεστής ζή μέ τήν 
πιθανότητα νά χαρή μιά άπό τίς με- 
γαλείτερες χαρές τής ζωής: τό νά 
συναρπάση καί νά έπιδράση στήν ψυ
χή τών άνθρώπων κάθε γωνίας τής 
γής: νά ζήση ό ίδιος τήν έλευθερία 
τοΰ πουλιοΰ. "Οσο δυνατώτερη καί 
στερεώτερη έπιτυγχάνει τήν ένωση 
μέ τήν μιά γωνία, τήν πατρίδα του, 
τόσο και περισσότερο χαίρεται τήν

χαρά τής ψυχικής του έλευθερίας 
κΓ δσο στερεώνει τήν ψυχική του έ
λευθερία, τόσο έκτείνεται πρός κάθε 
γωνία τής γής, ζή τήν έλευθερία τοΰ 
πουλιοΰ. Μέ τήν πιθανότητα αύτής 
τής έλευθερίας, ό νεαρός Wagner έ- 
φθασε στήν έκφραση : «ούτε άρχον
τας, ούτε βασιληάς παρά διευθυντής 
όρχήστρας». Χωρίς τόν βαθύν αύτόν 
πόθο καί τήν άδιάκοπη σκληρήν αύ
τή δοκιμασία έκτελεστής δέν έγινε 
ποτέ κανείς καί στις συναυλίες τοΰ 
κ. Λυκούδη στις κυριώτερες πόλεις 
τής πατρίδας του θέλομε νά βλέπουμε 
κάτι άνάλογο.

Στό πρόγγραμμα τής έδώ συναυ
λίας του ό κ. Γ. Λυκούδης εΐχε τρία 
σπουδαία έργα: Τό κοντσέρτο σέ 
μί έλ. τοΰ ϊταλοΰ Nardini, τήν Cha
conne τοΰ μεγάλου γερμανοΰ Bach 
καί τήν μοναδική σονάτα γιά βιολί 
καί πιάνο τοΰ γάλλου Franck.

Ό Pietro Nardini γεννήθηκε στήν 
Fibiana (Toscana) τό 1722 καί πέθα
νε στήν Φλωρεντία τό 1793. ‘Ο καλύ
τερος μαθητής τοΰ Tartini, έγινε κα
τόπιν διάσημος βιολιστής καί ό Le
opold Mozart, ό πατέρας τοΰ μεγά
λου W. A. Mozart καί συγγραφεύς 
τοΰ βασικοΰ βιβλίου : Versuch ciner 
grundlichen Violinschule, τόν έκτιμοΰ- 
σε πάρα πολύ, δχι τόσο γιά τήν πε
ρίφημη τεχνική του, δσο γιά τήν κα
θαρότητα καί τό ώραϊο τοΰ ήχου 
του. Άπό τήν μελέτη τών πολλών 
βιολιστικών έργων τοΰ Nartini εύκο
λα μποροΰμε νά καταλήξουμε σήμερα 
στή γνώμη, πώς ό ήχος του, μελωδι
κός στήν ούσία, ένέχει κύρια χαρα
κτηριστικά τό αύστηρά στερεό καί τό 
άνδρικό.

Τό κοντσέρτο σέ μί έλ.εΐναιάπό τά 
λίγα έργα του, ποΰ πραγματοποιοΰν 
σέ ένταση δλα τά κύρια αύτά χαρα
κτηριστικά τοΰ ήχου του.

Δέν έπέτυχα ν’ άντιληφθώ ποιάν 
έκδοση έπαιξε ό κ. Τ. Λυκούδης· τοΰ 
Ε. Pente δμως, ποΰ μεταχειρίζονται 
δλοι οί μεγάλοι δεξιοτέχναι τοΰ βιο- 
λιοΰ, δέν πρέπει νά ήταν. Καί ή έκδο- 

2) Βλέπε τό άρθρον μου γιά τόν Φρ. 
Χαϊντελ στό Μακεδονικό 'Ημερολόγιο 1936 
καί τήν μελέεη μου “La musique et la 
chanson populaire Grecque».

μπορούσαμε νά βεβαιώσωμε εΐναι ή 
πραγματικά θαυμαστή γνώση του τής 
τεχνικής τών τετραχόρδων. Άπό τά 
έργα, πού έγραψε γιά τά δργανα αύ
τά φαίνεται νά κατέχη τέλεια δλες 
τίς ήχητικές των πηγές, σέ βαθμό πού 
έπέτυχε νά τά προσδώση χαρακτήρα 
πολυφωνικό κΓ άνεξάρτητο.

«Μεταφέροντας τόν πολυφωνικό 
χαρακτήρα στό βιολί»γράφει 0Schwei- 
tzer «συνεχίζει μιά γερμανική παρά
δοση». Οί γερμανοί βιολισταί πριν 
άπό τόν Bach, χωρίς νά εΐναι σέ θέ
ση νά συγκριθοΰν στήν τεχνική μέ 
τούς συγχρόνους των ’Ιταλούς, καλ
λιεργούσαν τήν πολυφωνία στό βιολί 
κι έφθαναν πολλές φορές σέ παράξε
νους συνδυασμούς. Ό Bruhns π. χ., 
ό διάσημος μαθητής τοΰ Bextehude, 
έπαιζε βιολί πολυφωνικό καθισμένος 
στό οργκ καί συνοδεύοντας τόν έαυτό 
του μέ τό πεντάλ· καί τόν θαύμαζαν 
πριν άπ’ δλα γι’ αύτό τό κατόρθωμά 
του.Ή Chaconne τοΰ Bach, τελευταίο 
μέρος τής δευτέρας παρτίτας του γιά 
βιολί χωρίς συνοδεία, έχει γεννηθή σ’ 
αύτή τήν ήχητική περιοχή, σέ θαυμα
στή δηλαδή πολυφωνική ήχητική έντα
ση. Τό βιολί μ’ αύτήν έγγίζει τά ήχη- 
τικά δρια τοΰ δργκ.Μά άν ό κ. Λυκούδης άπεΐχε πολύ 
άπό τήν πολυφωνική αύτήν ήχητική 
ένταση τής Chaconne—ποιος βιολι
στής άλλωστε τής έποχής μας θά 
μποροΰσε νά ίσχυρισθή, δτι κινείται 
στήν περιοχή της;—μέ τήν έκτέλεση 
τέλος τής σονάτας τοΰ Franck άφησε 
νά φανή μιά αισθητή άδυναμία του 
στήν πολυφωνική γενικά άντίληψη 
τοΰ ήχου. Καί χωρίς αύτήν ή σονάτα 
τοΰ Franck χάνει πολύ στό δλον της· 
σέ σημείο μάλιστα πού νά δίνη τήν 
έντύπωσή τοΰ φοβερά τεμαχισμένου.

Βέβαια ή έκτέλεση τής Κας Λυκού
δη στό πιάνο έγινε αίτια, ή έντύπωσή 
αύτή τοΰ τεμαχισμένου νά ένταθή 
πολύ... ό βιολιστής δμως εΐναι πάντο
τε ύπεύθυνος γιά τόν συνεργάτη του. 
"Αλλωστε καί γιά τήν Κα Λυκούδη

ση γιά τά έργα δπως τοΰ Nardini 
έχει μεγάλη σημασία, γιατί πραγμα
τοποιεί τό basse chiffrec τοΰ συνθέ
του καί συντελεί πολύ στήν ήχητικήν 
άντίληψη.Σ’ έμένα ή προτίμηση αύτή γιά 
άλλην έκδοση θά ήταν άξια νά γεν- 
νήση εύθύς άπό τήν άρχή δισταγμό, 
δ,τι δηλαδή θά αίσθάνθηκε κάθε μου- 
σικός-άκροατής εύθύς άπό τήν πρώτη 
φράση τοΰ κ. Γ. Λυκούδη: Forte de
ciso et energico... Ό κ. Γ. Λυκούδης 
άντί νά ύποτάξη, τόν έαυτό του στόν 
ήχο τοΰ Nardini καί τελικά νά κυ- 
ριαρχήση, ύπέταξε άντίθετα τόν Nar
dini στόν δικό του ήχο.

Προλαμβάνω νά τονίσω, πώς θ’ ά- 
δικοΰσε τόν πρώτο ’ίσως βιολιστή μας, 
έκεΐνος πού θά ήθελε νά τοΰ άρνηθή 
τήν ύπαρξη ήχου. Ό κ. Γ. Λυκούδης 
στά χρόνια τής μελέτης του θ’ άντί- 
κρυσε χωρίς άλλο τήν άνάγκη τοΰ 
ήχου, θά δοκιμάσθηκε πολλές φορές, 
μά σύμφωνα μέ τόν ψυχικό του κό
σμο, έφθασε τέλος στήν ήχητική δύ
ναμη εύγενικοΰ κυρίου τοΰ σαλονιοΰ. 
Καί μ’ δλα πού μέ τόν ήχο αύτόν σέ 
άλλα έργα θά εΐχε τήν ικανότητα νά 
έπιτύχη πραγματικήν όλοκλήρωση, σέ 
έργα δπως τοΰ Nardini, εΐναι άναγκα- 
σμένος νά ύστερήση.

Δέν θά προχωρήσω σέ λεπτομέ
ρειες—δπως θά ώφειλα—γιατί τότε 
τό σημείωμά μου θά έφθανε σέ μελέ
τη τοΰ δλου τρόπου τοΰ κ. Γ. Λυκού
δη· θ’ άναφέρω δμως σύντομα τήν 
έντύπωσή μου άπό τήν έκτέλεση τών 
δύο άλλων έργων."Οταν τελείωσε τό κοντσέρτο τοΰ 
Nardini, αύθόρμητα ύψώθηκε τό έρώ- 
τημα στόν έαυτό μου : άφοΰ αύτή εΐ
ναι ή ήχητική δύναμη τοΰ κ. Γ. Λυ
κούδη, τότε γιατί παίζει τήν Chacon
ne τοΰ Bach καίδχι κάτι άλλο, πού νά 
στέκεται πιό κοντά στήν ποιότητα τοΰ 
ήχου του;
Εΐναι γνωστό πώςόΒηοδ,πρίν νάέμφα- 
νισθή ώςέκτελεστής στό κλαβεσέν καί 
στό δργκ, ήταν βιολιστής. Πώςέπαιζε, 
μάς είναι άγνωστο. "Ο,τι δμως θά
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δέν πρόκειται νά γράψω: δέν εΐναι 
ούτε μουσικός ούτε εκτελεστής.
ΡΕΣΙΤΑΛ ΧΡ. ΔΕΛΛΑ - Κυριακή 5 Δεκεμ
βρίου στά «Διονύσια»

Ό κ. Χρ. Δέλλας μαθητής τοΰ 
Διευθυντοΰ τοΰ Κρατικού Ωδείου Θεσ
σαλονίκης κι έπειτα αύτοδίδακτος— 
μέ περισσότερη ευσυνειδησία θά έγρα
ψα, μαθητής που άπαρνήθηκε τόν δι
δάσκαλό του—τέσσερα χρόνια τώρα 
σέ δικές του ή καί σέ συμφωνικές 
συναυλίες έχει έκτελέσει μιά σειρά 
άπό τά σπουδαιότερα έργα γιά βιολί.

Στήν προχθεσινή του έκτέλεση δέν 
παρουσίασε καμμιάνούσιαστική πρόο
δο· ήταν ό ’ίδιος δπως καί πέρισυ, μέ 
μιά μόνο διαφορά: πατούσε μέ περισ
σότερη οικειότητα, υστέρα άπό τόση 
πράξη, τό δάπεδο τής σκηνής.

Στόν προσεκτικό δμως άκροατή 
πού θά έτυχε τήν προηγουμένη Κυ
ριακή ν’ άκουση τόν κ. Γ. Λυκουδη — 
μουσικό άκροατήριο δέν έχει σχημα- 
τισθή άκόμη στήν πόλη μας· τό διδα
κτικό ποοσωπικό τών ’ξίδείων, κι αύ
τοί δχι δλοι, καί έλάχιστοι μαθηταί 
των είναι τακτικοί· οΐ άλλοι άκροα- 
ταΐ σέ κάθε συναυλία άλλάζουν — θά 
έκαναν χωρίς άλλο έντύπωση μερικά 
μουσικά χαρίσματα τοΰ κ. Χρ. Δέλ- 
λα. Σέ μουσική μνήμη μάλιστα κι 
ίσως καί στήν άρμονικήν άντίληψη 
πολλές στιγμές φαίνονταν καθαρά πιό 
πλούσια προικισμένος.

Μ’ δλα δμως τά μουσικά αύτά χα
ρίσματα ό κ. Χρ. Δέλλας υστερεί σέ 
βαθμό άφάνταστο σ’ δ,τι άπό τήν άρ
χή έθεσα κύριο κριτήριο τής στήλης 
αύτής: στήν ήχητική δύναμη.

Πολλές φορές φίλος, συμμαθητής 
καί συνάδελφος μέ τόν κ. Χρ. Δέλλα 
μίλησα μαζί του γιά τόν μουσικό ή
χο- καί σέ στιγμές, θυμοΰμαι, πού ή 
δική μου ψυχική άγωνία καί τό χάος 
μόνη δύναμη μ’ άφινε τήν ψυχική αί
σθηση.— δ,τι καμμιά πειθώ δέν μπορεί 
ν’άσκήση·—πάντα δμως είχα σχεδόν 
τήν έντύπωση, πώς τήν δίκιά μου άν
τίληψη, «λόγια» μονάχα τήν άκουε ό 

κ. Δέλλας. Κρατούσε στά χέρια του 
τό τόξο καί τό βιολί, έβλεπε άντίκρυ 
του νότες μέ πολλά φθογγόσημα, πού 
εΐχε τήν δύναμη γρήγορα ν’ άποστη- 
θίζη, πίστευε πώς μελωδία εΐναι εικό
να... άπό τήν άλλη μεριά άκουε τήν 
δική μας μηδανή πράξη... καί φυσικό 
ήταν, δ,τι ήμεΐς λέγαμε ν’ άντιχή γιά 
έκεϊνονμόνο «λόγια».

’Αποτέλεσμα ήταν : άπό τό εύγε- 
νέστερο καί ήχητικώτερο δργανο τής 
εύρωπαϊκής μουσικής ν’ άποδίδη στιγ- 
μές στιγμές δχι ήχο παρά θόρυβο. 
Πολλές φορές ό άκροατής νά μήν 
εΐναι βέβαιος άν άκούη «λά», παρά 
νά δέχεται «λά» καί κάτι ή «λά» πα
ρά κάτι.

Ό κ. Χρ. Δέλλας ποτέ δέν άγω- 
νίσθηκε γιά δ,τι ώνομάσαμεήχο στή 
μουσική. Τόξο-βιολί-φθογγόσημα τά 
πήρε στά χέρια του, σάν νά εΐναι 
κάτι άπό πριν δοσμένο, φθάνει νά 
βοηθή κάποια εύκολία.

Βέβαια δέν θά έπρεπε νά περιμέ- 
νη κανείς πώς θά προχωρήσω σέ λε
πτομέρειες. Σημειώνω μόνο πώς δύο 
έργα—ένα κοντσέρτο καί μιά σονά
τα—γαλλικής μουσικής σ’ ένα πρό
γραμμα εΐναι βαρύ φορτίο. ’’Αλλωστε 
καιρός εΐναι νά λείψη άπό τίς συναυ
λίες τοΰ τόπου μας ό Saint-Saens" δέν 
έχει σχεδόν τίποτε νά μάς προσφέρη.

Καί γιά νά τελειώνω : ό κ.Χρ.Δέλ
λας, μέ τά τόσα χαρίσματα, βρίσκε
ται στήν τελευταία στιγμή, πού θά 
μπορούσε ν’ άγωνισθή τόν άγώνα 
πρός τόν ήχο. Άν λίγο άκόμη άμε- 
λήση, γρήγορα θά τόν άναγκάσουν 
αύτά τά πράγματα νά παραδεχθή : 
πώς ένω έκεΐνος θά κρατα στά χέ
ρια του τό τόξο καί τό βιολί, άπό τήν 
δική μας ψυχή θ’ άντηχήση ή μουσι
κή δύναμη τής νέας μας πατρίδας.

π. ΦΟΡΜΟΖΗΣ
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® ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
I ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩι 1841

Κεφάλαια Μετοχ. και Άποθεματικά Δρχ. 1.205.000 000
Καταθέσεις τή 31 Δεκεμβρίου 1936 » l0.103.0u0.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟΚ]ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ή
Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 

έκτελεΐ πάσης φΰσεως τραπεζικός εργασίας εις τό εσωτερικόν 
και εξωτερικόν υπό έξαιρετικώς συμφέροντος ορούς· 

Δέχεται καταθέσεις
(εΐς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί ταμιευτηρίου) 
είς δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY

NEW - YORK, 51 MAIDEN LANE

Ίδρυθεΐσα υπό τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Έ2Δάδος, 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 
' Υόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών έν Αμερική Ελλήνων 
Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα 1.350.000

Τυπώνεται στά Τυπογραφεία “ΝΕΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,


