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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Πάνου Κοράλη «Τό δράμα τής Πομπηία;» [δράμα] ’Αθήνα. Γιώργου Θεοτοκα «Τό Δαιμό
νιο» [Μυθιστόρημα] ’ Αθήνα. Τίλλας Α. Μπαλή «Ήχοι κι’ απόηχοι» [ποιήματα] ‘Αθήνα. Κ. Ν. 
Κωνσταντινίδη «Κρήνη» [ποιήματα] ’Αθήνα. Μενελ. Λουντέμη «Ία πλοία δέν άραξαν» [Διηγήμα
τα] ’Αθήνα. Γ. Θ. Βαφοπούλου «Προσφορά» [ποιήματα] Θεσσαλονίκη. Γιάννη Ταχογιάννη «Ή 
ζωή στή βιτρίνα [χρονογραφήματα] Θεσσαλονίκη. Γιώργου Καλαματιανού «Γιάννης Περγιαλίτης» 
[Δοκίμιο] ’Αθήνα. Πετρά Λουναρά «Ζωή στό Φώς καί οτό Σκοτάδι» [ποιήματα] Θεσσαλονίκη. Ντί- 
νου Λουμάνη «Μελαγχολία» [ποιήματα] ’Αθήνα. Μαρίας Περ. Ράλλη «Στίχοι» [ποιήματα] ’Αθήνα. 
Κουλή Άλέπη «’Αρμενική Μούσα» [Μεταφράσεις αρμενικών ποιημάτων] ’Αθήνα. Κ. Γ. Μιχαη- 
λίδη Ό «’Ερωτικός Παπαδιαμάντης» [Μελέτη] ’Αθήνα. 'Αγγέλου Κασιγόνη «Αίσθηματικότης» 
[ποόζα] ’Αλεξάνδρεια. ’Ιωάννας Μπουκουβάλα—Άναγώστου «Μοναξιά» [Διηγήματα] ’Αθήνα. 
Άντώνη Ίννίνου «Μεγάλες στιγμές μικρών άνθρώπων» [Χιηγήματα] ’Αλεξάνδρεια. 'Αργή Κό
ρακα «Τά χελιδόνια φεύγουν» [ποιήματ ι] ’Αθήνα. Κώστα Σ. Μακρίδη «Ένα παραμύθι» [ποιήμα
τα]. Κύπρο;—Μέλπω; Άξιώτη «Δύσκολες Νύχτες» [Μυθιστόρημα] ’Αθήνα. Πέτρου Ωρολογά 
«Ίων Δραγούμης» [Δοκίμιο] θεσσολθ'·ίκη. Παντελή Πρεβελάκη «Τό Χρονικό μιάς Πολιτείας» 
[Μυθιστορία] ’Αθήνα. ’Αντωνίου Φ. Χαλά «Βυζαντινός πολιτισμός» ’Αθήνα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Νεοελληνικά Γράμματα» ['Εβδομαδιαία έκδοση] ’Αθήνα. — «Έλληνίς» [Δεκέμβριος] ’Αθή
να. — «’Ελληνική Έπιθεώρησις» [Δεκέμβριος] ’Αθήνα. — «Μήνες» [Νοέμβριος] Θεσσαλονίκη. — 
«Δρήρος» [Δεκέμβριος] Νεάπολις Κρήτης. — «ΙΖ nellenisme Con tern porain » [Δεκέμβριος] ’Αθή
να. — «’Αχαϊκά» [’Οκτώβριος] Πάτρα ι.— «Τραπεζιτική» [Νοέμβριος] ’Αθήνα. — «Πνευματική 
Ζωή» [Δεκέμβριος] ’Αθήνα. — «Μηνιαία Μεγαλόπολις» [’Οκτώβριος] ’Αθήνα. — «’Εκπαιδευτικά 
Χρονικά» [Νοέμβριος] ’Αθήνα. — «Κρητικές Σελίδες» [Ιούλιος—Σεπτέμβριος] Ηράκλειο Κρήτης.— 
«Ι,β Front Latin» [Δεκέμβριος] Παρίσι. — «Παιδαγωγική» [Νοέμβριος] ’Αθήνα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

«Νέοι Καιροί» [Πειραιεύς]. — «Έφημερις τών Λεσβίων» [Μυτιλήνη]. — «’Ελεύθερος Πο
λίτης» [Σύοος]. —«Επτάνησος»^ [Κέρικυρα). — «Έρευνα» [Αϊγιον]. — «Φωνή τοϋ Αίγιου» [Λϊ· 
γιον], — «Φωνή τών Πιερίων» [Κατερίνη].

"Ηβη της μέρας πρώτη κρήνη τής χαράς 
‘Η αρχαία μυρσίνη τινάζει τή σηααία της 
Θ' άνοιξη ό κόλπος τών κορυδαλλών στό φώς 
Κι' ένα τραγούδι θά σταθή μετεωρο 
Σπέονοντας τά χρυσά κριθάρια τής φωτιάς 
Στους πέντε άνεμους

Λευτερώνοντας τή γήινη ομορφιά.

II

Ναι οί μηλιές ανθίζουν
Μέ μιάν ανάσα μουσικής μέσα στα φύλλα 
Δρακρύβρεχτες μορφές καρπών μετεωρίζονται 
'Απαλά ’ _
Μέσα στ’ αμίλητο νερό τής κολυμπήθρας του ήλιου

Ναι θά στολίσουμε τή γή 
Θά σφίξουμε τή μέρα 
Θ' άλαλάξουμε
Στό στήθος τής μητέρας.

III

'Έτσι μιλεϊ μικρή γαλαζοαίμαιη, 
Που βγήκε άπό κοχΰλι με δροσιά στ αχείλι

Φίλη ξανθή τής θάλασσας.

225



IV
Μακρυνή άφοσίωσι μιά μέρα ελπίζει 
Σφίγγει ατό σιήθος της τά δέντρα τά παιδιά της 
Κυττάζει τη μελλούμενη σοδειά
Φύλλα καρπούς άνθούς πολύκλαδα όνειρα

Θ’άχη βροχές κι’ ανέμους γιά νά τ’ άναθρέψη 
Θ’άχη κοιλάδες γιά νά τ’ άναπάψη 
Και γιά νά τά πονέση—μιά βαθειά καρδιά.

V
Ή σάρκα τής ιτιάς ή άρχέγονη φωτιά τής νειότης 
Ή ανεκμετάλλευτη μιλιά τής ευωδιάς τής γής 
‘Η ρίζα ή σπίθα ή αστραπή τδ σύννεφο

Σκάψιμο δίχως τέλος μέ χαρά καί ιδρώτα 
Μέσα στά μεταλλεία τής καρδιάς 
Μέσα στά ματωμένα σπλάχνα τής οδύνης 
Διάβα μέσ άπό τούς πορθμούς τής θύμησης 
Πιο μακρυά ολοένα πιό μακρυά πιό πέρα 
Έκεΐ πού σβύνει τή μορφή της ή έρημος.

VI
Κατασταλαγμένη μουσική 
Στούς βυθούς τών μενεξέδων 
Χώμα νοτισμένο άπό 
’Αρχαία ρέμβη έφτάχρωμη

Μόλις άκούγεται μακρυά
Τό καρδιοχτύπι
Κι’ οί αθώοι του καϋμοί 
Πίδακες χρυσανθέμων.

VII
Μιά τέτοια συντυχία
Τό ρόδο κι’ ό κρουνός τής μέρας 
Τό έμφυτο πάθος κι’ή άποθέωσι 
Τό κάθε τι προσάναμμα χαράς 
Τό κάθε τι χέρι τοϋ χαϊρε 
Μεγάλη άσβεστοχρισμένη αυγή 
Στή προσθαλάσσωσι τοϋ πρώτου ονείρου 
Φλύαρη μαρμαρυγή · 
“Εξοδος
Στήν υπαίθρια λευτεριά τών κρίνων.

'Η Συναυλία τών Γυακίν9ων

ι
Στόν βυθό τής μουσικής τά ίδια πράγματα σ’ ακολουθούν μετουσιωμένα. 
Ή ζωή παντού μιμείται τόν έαυτό της. Κι’ έσύ κρατώντας τό φώσφορο στήν 
παλάμη σου κυκλοφορείς ασάλευτη μέσα στις ΐνες τής πελώριας τύχης. Καί 
ιά μαλλιά σου ποτισμένα στήν Έννάτη καμπυλώνουν τις θύμησες καί περ
νούν τούς φθόγγους στό στερνό άέτωμα τής άμφιλύκης.
Πρόσεξε! Ή φωνή πού άλλοτε ξεχνούσες ανθίζει τώρα στό στήθος σου. Τό 
κοράλλι αύτό πού ανάβει ολομόναχο εΐναι τό τάξιμο πού δέν έστερξες ποτές 
σου. Κι’ ή μεγάλη πυρά πού θά σ’ αφάνιζε εΐναι αύτός δ ανάλαφρος ίλιγ
γος πι~ύ σέ δένει μ’ άπόχρωσι αγωνίας στά λοίσθια τών μενεξέδων.
Στόν βυθό τής μουσικής συνταξειδεύουμε...

Π

Έγώ δέν έκανα τίποτε άλλο. Σέ πήρα δπως έσύ πήρες τήν άμεταχείριστη 
φύση καί τή λειτούργησες εΐκοσιτέσσερες φορές στά δάση καί τίς θάλασσες. 
Σέ πήρα μέσα στό ίδιο ρϊγος πού αναποδογύριζε τίς λέξεις καί τίς άφηνε 
πέρα σάν ανοιχτά· καί αναντικατάστατα όστρακα. Σέ πήρα σύντροφο στήν 
αστραπή στό δέος στό ένστιχτο. Γι’ αύτό κάθε φορά πού αλλάζω μέρα σφίγ
γοντας τήν καρδιά μου ως τό ναδίρ έσύ φεύγεις καί χάνεσαι νικώντας τήν 
παρουσία σου δημιουργώντας μιά μοναξιά θεού μιά πολυτάραχη ανεξή
γητη εύτυχία.
Έγώ δέν έκανα τίποτε άλλο άπό κείνο πού βρήκα καί μιμήθηκα σέ Σένα!

III
’Ακόμα μιά φορά μέσα στις κερασιές τά δυσεύρετα χείλια σου. Άκόμη μιά 
φορά μέσα στις φυτικές αιώρες τ’ άρχαΐα σου όνειρα. Μιά φορά μέσα στ’ 
αρχαία σου όνειρα τά τραγούδια πού ανάβουν καί χάνονται. Μέσα σ’ αύτά 
πού ανάβουν και χάνονται τά ζεστά μυστικά τοΰ κόσμου. Τά μυστικά τοΰ 
κόσμου.

IV
Ψηλά στό δρόμο τών άσπρων ταξιδιών μέ τό εωθινό κορμί σου χορτάτο άπό 
μαΐστρο ξεδιπλώνεις τή θάλασσα πού γυμνή παίρνει καί δίνει τή ζωή της 
στά γυαλιστερά φύκια. Φέγγει τό διάστημα καί πολύ μακρυά ένας άσπρος 
ατμός σφίγγεται στήν καρδιά του σκορπίζοντας τά χίλια δάκρυα. Είσαι λοι
πόν έού έκεΐ πέρα πού ξεχνάς τόν “Ερωτα μέσ’ στά ρηχά νερά στά ύφαλα 
μέρη τής έλπίδας. Έσύ πού ξεχνάς μέσα στά μεσημέρια φλόγες. Έού πού 
σέ κάθε λέξη πολύχρωμη βιάζεις τά φωνήεντα συλλέγοντας τό μέλι τους στήν 
καρποδόχη!
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"Οταν γυρίση τό φύλλο τής μέρας και βρεθής άξαφνα ξανθή κι’ήλιοκαμμένη 
μπρος στό μαρμάρινο αυτό χέρι πού θά κηδεμονεύει τους αίώνες θυμήσου 
τουλάχιστον έκεΐνο τό παιδί πού φιλοδοξούσε καταμόναχο μέσ' στήν οργή 
τοΰ πόντου νά συλλαβίση τήν ανυπέρβλητη όιιορφιά τής ομορφιάς σου. Καί 
ρίξε μιά πέτρα στόν όμφαλό τής θάλασσας ένα διαμάντι μέσα στή δικαιοσύ
νη τοΰ ήλιου.

V
Πάρε μαζί σου τό φώς τών γυακίνθων καί βάφτισέ το στήν πηγή τής μέρας. 
"Ετσι κοντά στ' όνομά σου ί?ά ριγήση ό θρύλος καί τό χέρι μου νικώντας 
τόν κατακλυσμό θά βγή μέ τά πρώτα περιστέρια. Ποιός θά προϋπαντήσει 
αύτό τό θρόισμα Ποιός θά τ’ άξιωθεΐ σιμά του ποιός είναι αύτός πού θά 
σέ προφέρη πρώτος δπως προφέρει δ μέγας ήλιος τό βλαστάρι!
Κύματα καθαρίζουνε τόν κόσμο. Καθένας ψάχνει τό στόμα του. Ποΰ είσαι 
φωνάζω κι' ή θάλασσα τά βουνά τά δέντρα δέν υπάρχουν.

VI
Πές μου τή νεφελόπαρτη ώρα πού σέ κυρίεψε δταν ή βροντή προηγήθηκε 
τής καρδιάς μου. Πές μου τό χέρι πού προχώρησε τό δικό μου χέρι μέσα 
στήν ξενητειά τής θλίψης σου. Πές μου τό διάστημα καί τό φώς καί τό σκο
τάδι—τό παρείσαχτο κυμάτισμα ένός τρυφερού Ιδιωτικού Σεπτέμβρη.
Καί σκόρπισε τήν ίριδα στεφάνωσέ με.

VII
Νά ξαναγυρίζης στό νησί τής άλαφρόπετρας μ’ ένα τροπάριο ξεχασμένο πού 
θά ζωντανεύη τίς καμπάνες δίνοντας θόλους ορθρινούς στίς πιό ξενητεμένες 
θύμησες. Νά τινάζης τά μικρά περβόλια έξω από τήν καρδιά σου κ' υστέ
ρα πάλι νά φιλεύεσαι απ' τήν ίδια τους θλίψη. Νά μή νοιώθης τίποτε πάνω 
απ' τούς αύστηρούς βράχους κι’ δμως ή μορφή σου ξαφνικά νά μοιάζη 
μέ τόν ϋμνο τους. Νά σέ παίρνουν τ' ανώμαλα πέτρινα σκαλιά ψηλά ψηλά 
κι’ έκεϊ νά καρδιοχτυπας έξω άπ’ τήν πύλη τοΰ καινούριου κόσμου. Νά 
μαζεύης δάφνη καί μάρμαρο γιά τήν άσπρη αρχιτεκτονική τής τύχης σου. 
Καί νάσαι δπως γεννήθηκες τό κέντρο τοΰ κόσμου.

VIII
Ή μαγνητική βελόνα κινδυνεύει. "Οπου καί νά γυρίση θαμπώνεται άπό τό 
φλογοβόλα πρόσωπο τής εγκάρδιας άνατολής. Πέτα λοιπόν τούς γυακίνθους 
τρέξε πάνω άπό τρυγητούς άφρών πρός τό ευοίωνο έξαφτέρυγο άγγελμα. Ή 
ανάσα τοΰ μέλλοντος άχνίζει έμψυχα δώρα.

IX
Κρύψε στό μέτωπό σου τ’ άστρο πού θέλησες νά βρής μέσα στό πένθος. 
Καί μ' αύτό προχώρησε καί μ’ αύτό πόνεσε πάναι άπ’ τόν πόνο τών άνθρώ- 
πων. Κι άφησε τόν λαό τών άλλων νά χαμηλώνη. Έσύ ξέρεις πάντοτε" 
περισσότερα. Γι' αύτό άλλωστε άξίζεις καί γι’ αύτό σάν σηκώνης τή σημαία 
σου ένα χρώμα πικρό πέφτει στις όψεις τών πραγμάτων πού παρομοιάζουν 
τόν τιτάνειο κόσμο.

X
Τίποτε δέν έμαθες άπ' αύτά πού γεννήθηκαν κι’άπ' αύτά πού πεθάνανε 
κάτω απ' τούς πόθους. Κέρδισες τήν εμπιστοσύνη τής ζωής πού δέν σ' έδά- 
μασε και συνεχίζεις τ’ όνειρο. Τί νά ποΰν τά πράγματα καί ποιά νά σέ περι- 
φρονήσουν!
"Οταν άστράφτης στόν ήλιο πού γλυστράει επάνω σου σταγόνες κι’ άθάνα- 
τους γιακίνθους καί σιωπές έγώ σέ κράζω μόνη πραγματικότητα. "Οταν γλυ
τώνεις τό σκοτάδι καί ξανάρχεσαι μέ τήν ανατολή πηγή μπουμπούκι Αχτί
δα έγώ σέ κράζω μόνη πραγματικότητα. "Οταν άφίνης αύτούς πού άφομοιώ- 
νουνται αέσ' στήν άνυπαρξία καί ξαναπροσφέρεσαι άνθρώνινη έγώ άπό τήν 
αρχή ξυπνώ μέσα στήν άλλαγή σου.
Μήν παίζεις πιά. Ρίχνε τόν άσσο τής φωτιάς. "Ανοιξε τήν άνθρώπινη γεω
γραφία.

XI
Μελαχροινή μαρμαρυγή—νανούρισμα τών βλεφάρων πάνω άπ’ τή μυθική 
απλωσιά τοΰ κόσμου.
Είναι καιρός πού ρίχτηκε ή σιωπή κατάστηθα στόν άνεμο είναι καιρός πού 
ό άνεμος ένα-ένα ονομάτισε τά σωθικά της.
Τώρα ή φύση πιάνεται άπ’ τό χέρι τρέγοντας πέρα σάν παιδί ξαφνιάζοντας 
τά μάτια της μ’ ένα γαλάζιον παραπόταμο μ’ ένα φωταγωγημένο φύλλωμα 
μ’ ένα σύννεφο καινούριο σέ μορφή αίθριας. Κι έγώ—σκαλίζοντας τήν καρ
διά τής καρυδιάς πασπατεύοντας τήν άμμο τής άκρογιαλιάς βυθομετρώντας 
τό απέραντο διάστημα έχασα τά σημάδια πού θά σέ γεννούσανε. Ποΰ είσαι 
λοιπόν δταν στερεύει τήν ψυχή δ νοτιάς κι' ή Πούλια νεύει στή νυχτιά νά 
λευτερώση τό άπειρο ποΰ είσαι ώ Πικροδάφνη!

XII
Αύτό τό μπουμπούκι τής φωτιάς θ' άνοιξη δταν έσύ βάφτισης άλλοιώς τήν 
παπαρούνα σου.
’Από τότε δπου καί νά γεννηθής πάλι δπου καί νά καθρεφτιστής δπου καί 
νά συντρίψης τ’ ομοίωμα σου τό πάθος μου θά βρίσκεται στόν άπρίλη του 
άνοίγοντας μέ τήν ίδια οδυνηρή εύκολία τίς έφτά συλλογισμένες φλόγες του.

XIII
Τόσο φώς πού κι’ ή γυμνή γραμμή αποθανατίστηκε. Τό νερό σφάλισε τους 
όρμους. Τό μονάκριβο δέντρο ιχνογράφησε τό διάστημα.
Τώρα δέν μένει παρά νάρθης έσύ ώ! σμιλεμένη άπό τήν πείρα τών άνε
μων καί ν’ άντικαταστήσης τό άγαλμα. Δέν μένει παρά νάρθης έσύ καί νά 
γυρίσης τά μάτια σου πρός τό πέλαγος πού πιά δέν θάναι άλλο άπό τ ολο
ζώντανο τό αδιάκοπο τό αιώνιο ψιθυρισμό σου.
Δέν μένει παρά νά τελειώσης στούς ορίζοντες.

XIV
"Εχεις μιά γή θανάσιμη πού τή φυλλομετράς άδιάκοπα και δέν κοιμάσαι. 
Τόσους λόφους λές τόσες θάλασσες τόσα λουλούδια. Κι' ή μιά καρδιά σου 
γίνεται πληθυντική έξιδανικεύοντας τήν πεμπτουσία τους. Κι'δπου κι αν 
προχωρήσης άνοίγεται τό διάστημα κι’ όποια λέξη κι' άν στειλης στό άπειρο 
μ’ αγκαλιάζει. Μάντεψε κόπιασε νοιώσε:
’Από τήν άλλη μεοιά είμαι ό ίδιος.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΑΥΤΗΣ
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Ρυθμός
Μαλακά τά βήματα της λησμονιας 
σχηματίζουν τους κύκλους τριγύρω μου, 
τα δεσμά σχηματίζουν, που περιδένουν, 
νά μη κινούνται, νά μην άνακινούνται οί θύμησες. 
Άπάνω μου περνούν τά βήματα τής λησμονιας, 
ποδοπατούν τάϋλα βήματα 
τά μάτια πού είδαν, 
πατούν τά χέρια, πού άγγιξαν 
και φεύγει, ξεφεύγει ή ουσία άπό τό παρελθόν.

Ποια χέρια κουρασμένα, μικρά, πολύ μικρά, 
γυρεύουν ν απλωθούν σ’ αβέβαιο παρελθόν; 
Ποια χέρια μέ κοντούς βραχίονες 
άπόκαμαν και πασπατεύουν άδικα 
τα πρόχειρα, τά κοντινά;
Πως θά κρατήσουμε τό παρελθόν 
κάτω απο την π@οσ$ήκη 
τής καθημερινής ζωής, ίδιας 
και πάντα διαφορετικής;
Προθέσεις, πού παραμορφώνουν, 
πως διαμορφώνουν τώρα τό παρελθόν.

Δεν υπάρχει φωνή νά καλέσει, 
τι δέν ακούει, 
δέν υπάρχει, 
ο,τι κοντά μας φεύγει 
κι’ άποούρεται καί μικραίνει 
συμμαζεύεται καί μαζεύεται.

’Αντίληψη στεκούμενη, αδιάφορη, 
σχεδόν σκληρή, μετράει.
Ετσι μετριέται τό παρελθόν 

απομακρύνεται δ τόπος, ή ώρα κι’ ή στιγμή 
τοποθετούνται σέ προοπτική, 
σάν πόλη πού συντάσσεται στό βλέμμα μας 
στήν πρέπουσα τάξη τήν ταχτική, 
σάν ξεκινούμε καί φεύγουμε-

Ωρες αδιάφορες προσέρχονται 
ή μιά στήν άλλη πλάϊ.
Μακρυά κατατάσσονται τά πολύτιμα 
σέ παρελθόν άδιάφορο, 
διαφορετική στέκεται η έκπληκτη ύπαρξή μας 
προσπερνώντας οπού βρέθηκε ολόκληρη.

ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛη

RAINER MARIA RILKE

01 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΛΛΤΕ ΑΑΟΥΡΙΝΤΣ ΜΠΡΙΓΚΕ

11 Σεπτεμβρίου, rue Toullier

ΩΣΤΕ λοιπόν έδώ έρχονται οί 
άνθρωποι γιά νά ζήσουν, έγώ μάλ
λον θάλεγα, πώς πεθαίνει κανείς έ
δώ. Βγήκα έξω. Είδα: νοσοκομεία. 
Είδα έναν άνθρωπο, πού κλονίστηκε 
κι’ έπεσε. Ό κόσμος μαζεύτηκε γύρω 
του, αύτό μέ άπάλλαξε άπ τά πα
ρακάτω. Εϊδα μιάν έγκυο γυναίκα. 
Σερνόταν βαρυά στό μάκρος ένός 
ψηλού, ζεστού τοίχου, ψηλαφώντας 
τον κάποτε, σά νάθελε νά βεβαιωθεί, 
πώς ύπήρχε άκόμα. Ναί, ήταν άκό
μα έκεϊ. Άπό πίσω; ’Έψαξα στό σχε
διάγραμμά μου: Maison d’ accouche
ment. Καλά. Θά τή ξεγεννήσουν-μπο- 
ροΰν νά τό κάνουν αύτό. Παρακάτω, 
rue Saint-Jacques, ένα μεγάλο θολωτό 
οικοδόμημα. Τό σχεδιάγραμμα α^ά- 
φερνε: Vai de grace, Hopital mili- 
taire. Αύτό βέβαια δέν χρειαζόμουν 
νά τό γνωρίζω, ώστόσο δέ βλάπτει. 
Ό δρόμος άρχισε νά μυρίζει άπ δλες 
τίς μεριές. Έμύριζε, καθόσο μπορού
σε κανείς νά ξεχωρίσει, ίωδοφόρμιο, 
λίπος άπό pommes frites,- φόβον. Ο
λες οί πολιτείες μυρίζουν τό καλοκαί
ρι. Κ’ ύστερα είδα ένα ιδιότροπα 
θεότυφλο σπίτι, άδύνατο νά βρεθεί 
στό σχεδιάγραμμα, ώστόσο πάνω άπ 
τή θύρα στεκόταν άκόμα άρκετά εύα- 
νάγνωστο: Asyle de nuit. Πλάι στήν 
είσοδο ήσαν οί τιμές. Τίς διάβασα. 
Δέν ήταν άκριβό.

Κ’ έκτος άπό τούτα; ένα παιδί 
μέσα σ’ ένα σταματημένο παιδικό ά- 
μαξάκι: ήταν χοντρό, προσινωπό κ’ εί
χε ένα έκδηλο έξάνθημα πάνωστό μέ
τωπο. ’Αποθεραπεύονταν καθώς φαί

νεται καί δέν πονούσε. Τό παιδί κοι
μόταν, τό στόμα ήταν Ανοιχτό, άνά- 
σαινε ίωδοφόρμιο, pommes frites, φό
βον. Αύτό ήταν μιά φορά έτσι. Τό 
κυριώτερο ήταν πώς ζούσαμε. Αύτό 
ήταν τό κυριώτερο.

ΝΑ μήν μπορώ νά κοιμηθώ μέ Α- 
νοιχτά παράθυρα. ’Ηλεκτρικοί τρο
χιόδρομοι λυσσάνε κουδουνίζοντας 
μές άπ τήν κάμαρή μου. Αυτοκίνητα 
περνάνε άπό πάνω μου. Μια πόρτα 
κλείνει μέ κρότο. Κάπου σπάνει ένα 
τζάμι, άκούω τά μεγάλα του θραύ
σματα νά χαχανίζουν, τά μικρά κομ
ματάκια νά κρυφογελάνε. Κ’ υστέρα 
έξαφνα ύπόκωφος, κλεισμένος θόρυ
βος άπό τήν άλλη πλευρά, μές άπ τό 
σπίτι. Κάποιος Ανεβαίνει τή σκάλα. 
’Έρχεται, έρχεται άκατάπαυστα. Εί
ναι έδώ, εΐναι άπό ώρα έδώ, προσπερ
νάει. Καί πάλι ό δρόμος. ' Ενα κορίτσι 
τσιρίζει: Ah tais-toi, je ne veux plus. 
To τράμ χυμάει φρενιασμένο, πάνω 
άπ αύτό, πάνω άπ δλα. Κάποιος φω
νάζει. Άνθρωποι τρέχουν, προσπερ- 
νιούνται. "Ενας σκύλος γαυγίζει. Τι 
Ανακούφισι: ένας σκύλος. Πρός τό πρωί 
μάλιστα λαλεϊ κ’ ένας πετεινός, καί 
τούτο εΐναι εύγεργεοία δίχως δρια. 
"Υστερα Αποκοιμούμαι ξαφνικά.

ΑΥΤΟΙ εΐναι οί θόρυβοι. "Ομως
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ύπάρχει κάτι έδώ, πού εΐναι φοβερό
τερο: ή ησυχία. Νομίζω, σέ μεγάλες 
πυρκαϊές έρχεται κάποτε μιά τέτοια 
στιγμή έσχατης έντάσεως, τά τόξα 
τοϋ νερού χαμηλώνουν, οί πυροσβέ
στες δέν σκαρφαλώνουνε πιά, κανείς 
δέν σαλεύει. ’Αθόρυβα ξεσέρνει έπά
νω ένα γείσωμα μαΰρο, κ’ ένας τοί
χος ψηλός, πού πίσω του ύψώνεται ή 
φωτιά, γέρνει, άθόρυβα.'Όλοι στέκουν 
καί περιμένουν μέ άνασηκωμένους 
τούς ώμους, μέ τά πρόσωπα συνεσπα- 
σμένα πάνω άπ τά μάτια, τό φοβερό 
χτύπημα. Ετσι εΐναι έδώ ή ήσυχία.

ΜΑΘΑΙΝΩ νά βλέπω. Δέν ξέρω, 
ποΰθε προέρχεται αύτό, δλα εισχω
ρούνε βαθύτερα μέσα μου δίχως νά 
σταματάνε έκεΐ, δπου άλλοτε παίρ
νανε πάντα ένα τέλος. ’Έχω ένα έσώ- 
τερο, πού δέν τό φανταζόμουν. "Ολα 
τώρα πηγαίνουν έκεΐ. Δέν ξέρω, τί 
συμβαίνει αύτοΰ.

Εγραψα σήμερα ένα γράμμα, σ’ 
αύτό έπάνω μοΰ έκανε έντύπωσι, πώς 
βρίσκομαι έδώ μόλις τρεις έβδομάδες. 
Τρεις έβδομάδες κάπου άλλου, στήν 
έξοχή λόγου χάρι, θάτανε σά μιά μέ
ρα, έδώ εΐναι χρόνια. Κι ούτε θά ξα
ναγράψω πιά γράμμα. Γιά ποιό λόγο 
νά πώ σέ κάποιον, δτι μεταβάλλομαι; 
Οταν μεταβάλλομαι, δέ μένω βέβαια 

αυτός πού ήμουν, κι άφοΰ γίνομαι κά
τι διαφορετικό άπ δ,τι ώς τώρα, εΐναι 
φανερό, πώς δέν έχω γνωστούς. Καί 
σέ ξένους, σέ άνθρώπους, πού δέ μέ 
γνωρίζουν, άδύνατο νά γράψω.

ΔΕΝ τώχω πει; Μαθαίνω νά βλέ
πω. Ναί. ’Αρχίζω. Τά καταφέρνω ά
σκημα άκόμα. "Ομως θά έπωφεληθώ 
τόν καιρό μου.

Νά μήν τό νοιώσω λόγου χάρι 
ποτέ, πόσα πρόσωπα ύπάρχουν. Υ
πάρχουν ένα πλήθος άνθρωποι, δμως 
πολύ περισσότερα πρόσωπα, έπειδή ό 
καθένας έχει περίσσια. 'Υπάρχουν άν
θρωποι, πού φοράνε χρόνια τό ’ίδιο 
πρόσωπο, φυσικά φθείρεται, ζαρώνει, 

σπάνει στις ρυτίδες, φαρδαίνει σάν τά 
γάντια, πού φόρεσε κανείς στό ταξί
δι. Είναι οικονόμοι, απλοϊκοί άνθρω
ποι· δέν το άλλάζουν, δέν τό καθα
ρίζουνε κάν. Είναι καλό άρκετά, ισχυ
ρίζονται, καί ποιος μπορεί νά τούς ά- 
ποδείξει τό έναντίο; Τώρα, βέβαια, έ- 
ρωτάται, άφοΰ έχουν πολλά πρόσω
πα, τί τά κάνουνε τ’ άλλα; Τά φυλά
γουν. Θά τά φορέσουν τά παιδιά τους.
Ομως συμβαίνει νά βγαίνουν καί οί 

σκύλοι τους έξω μ’ αύτά. Γιατί δχι; 
Τό πρόσωπο εΐναι πρόσωπο.

Αλλοι βάζουν τά πρόσωπά τους 
μέ γρηγοράδα τρομαχτική, τό ένα υ
στέρα άπ άλλο καί τά φθείρουν. 
Τούς φαίνεται στήν άρχή, πώς θά- 
χουν γιά πάντα, ώστόσο εΐναι μόλις 
σαράντα. Ιδού κιόλας τό τελευταίο. 
Τοΰτο έχει φυσικά τήν τραγικότητά 
του. Δέν εΐναι συνηθισμένοι νά προ- 
φυλάγουνε πρόσωπα, τό τελευταίο 
τους χάλασε σέ όχτώ μέρες, τρύπησε, 
σέ πολλές μεριές είναι φτενό σάν χςρ- 
τί, κ ύστερα προβάλλει κάπου-κάπου 
τό υπόστρωμα, τό μή—πρόσωπο καί 
μ’ αύτό τριγυρίζουν.

Ομως ή γυναίκα, ή γυναίκα: ή
ταν όλόκληρη βυθισμένη στόν έαυτό 
της, σκυφτή μές στά χέρια της. Ή
ταν σιή γωνία rue Notre Dame-des- 
champs. "Αρχισα νά βαδίζω σιγά, μό
λις τήν είδα. ' Οταν φτωχοί άνθρωποι 
συλλογίζονται, δέν πρέπει νά τούς έ- 
νοχλοΰνε. ’Ίσως καί τούς έρθει στό 
νοΰ μολαταΰτα.

Ο δρόμος ήταν πολύ έρημος, ή 
έρημία του άνιοΰσε καί μοΰ έπαιρνε 
τό βήμα κάτω άπ’ τά πόδια καί κρο- 
τοΰσε μέ τοΰτο τριγύρω, πέρα-δώθε, 
δπως μ’ ένα ξυλοπάπουτσο. 'Η γυ
ναίκα τρόμαξε καί σηκώθηκε άπ τόν 
έαυτό της, πολύ γρήγορα, πολύ άπότο- 
μα, ώστε τό πρόσωπο έμεινε μέσα στά 
δυό χέρια. Μπόρεσα νά τό ϊδώ μέσα, τό 
βαθουλό του σχήμα. Μοΰ κόστισε ά- 
περίγραπτη προσπάθεια, νά μείνω σέ 
τοΰτα τά χέρια καί νά μήν κυττάξω, 
τί είχε άποσπαστεΐ άπ αύτά. Μ’ έπια- 
σε φρίκη, νά βλέπω ένα πρόσωπο ά-

πό μέσα, μολαταΰτα φοβόμουν άκό
μα περισσότερο τό γυμνό πληγωμέ
νο κεφάλι, δίχως πρόσωπο.

ΦΟΒΟΥΜΑΙ. Γιά τό φόβο πρέπει 
νά κάνει κανείς κάτι, δταν τόν, άπο- 
χτήσει μιά φορά. Θαταν πολύ άσκη
μο, ν’ άρρωστήσω έδώ, κι’ άν κανενός 
τοΰ έρχόταν στό νοΰ, νά μέ μεταφέ
ρει στό Hotel-Dieu, σίγουρα θά πέθαι- 
να αύτοΰ. Τοΰτο τό ξενοδοχείο εΐναι 
ένα ξενοδοχείο εύχάριστο, φοβερά πο
λυσύχναστο. Μόλις μπορεί κανείς νά 
κυττάξει τήν πρόσοψι τοΰ καθεδρικοΰ 
ναοΰ τοΰ Παρισιοΰ δίχως τόν κίνδυνο, 
νά πατηθεί άπό ένα άπ τά πολλά άμά- 
ξια, πού πρέπει νά μποΰνε έκεΐ μέσα, 
περνώντας δσο τό δυνατό γρήγορα 
πάνω άπ τήν άνοιχτή πλατεία. Εΐναι 
μικρά λεωφορεία, πού κουδουνίζουν 
άδιάκοπα, κι ό ίδιος ό δούκας τοΰ 
Σαγκάν θάπρεπε νά σταματήσει τήν 
άμαξά του, δταν ένας τόσο μικρός 
μελλοθάνατος τώχει βάλει στό νοΰ 
του, νά θέλει όλόίσα γιά τό ξενοδο
χείο τοΰ θεοΰ. ΟΙ μελλοθάνατοι εΐναι 
ξεροκέφαλοι, κι ολόκληρο τό Παρίσι 
κοντοστέκεται, δταν ή madame Leg
rand, brocanteuse άπό τή , rue des 
Martyrs, έρχεται πρός μιάν ώρισμένη 
πλατεία τής Cite. Πρέπει νά παρα
τηρηθεί, πώς αύτά τά δαιμονισμένα 
μικρά άμάξια έχουν τζάμια γαλακτό- 
χρωμα πού κινοΰν φοβερά τό ένδια- 
φέρο καί πού πίσω τους μπορεί κα
νείς νά φανταστεί τίς πιό εξαίσιες 
άγωνίες· γιά τοΰτο εΐναι αρκετή ή 
φαντασία μιάς consierge· ’ Εχει κάνεις 
περισσότερη φαντασία καί τήν στρέ
φει πρός άλλες διευθύνσεις, τότε τά 
συμπεράσματα εΐναι καθαυτό άπεριό- 
ριστα. 'Ωστόσο είδα νά φτάνουν και 
άνοιχτές άμαξες, άμαξες άγοραΐες μέ 
άνασηκωμένο τό σκέπασμα, πού πή
γαιναν μέ τή συνηθισμένη διατίμησι; 
Δυό φράγκα γιά κάθε ώρα θανάτου.

ΤΟΥΤΟ τό έξοχο ξενοδοχείο εΐναι 
πολύ παλαιό, άπό τήν έποχή άκόμα 
τοΰ βασιληα Χλοδοβίγου πεθαίνανε 
έκεΐ μέσα σέ μερικά κρεββάτια. Τώρα 
πεθαίνουν σέ 559 κρεββάτια. Φυσικά 
κατά τρόπον βιομηχανικό. Μέ τέτοια 
κολοσσιαία παραγωγή δέν φτιάνεται 
τόσο καλά ό κάθε θάνατος χωριστά, 
δμως δέν πρόκειται γι’ αύτό. Τό πλή
θος κάνει τόν θάνατο. Ποιος δίνει 
άκόμα σήμερα κάτι γιά έναν καλοδου- 
λεμένο θάνατο; Κανένας. ’Ακόμα καί 
οί πλούσιοι, πού θά μπορούσαν άλή- 
θεια νά πεθάνουν διεξοδικά, άρχίζουν 
νά γίνονται βαρετοί καί άδιάφοροι- 
ή έπιθυμία, νάχει κανείς έναν ιδιαί
τερο θάνατον, γίνεται δλο καί σπα- 
νιώτερη. Λίγο άκόμα καί θάναι τόσο 
οπάνιος δσο καί μιά Ιδιαίτερη ζωή. 
Θεέ μου, δλα εΐνε εδώ. Ερχεται κα
νείς, βρίσκει μιά ζωή, έτοιμη, δέν 
εχει παρά νά τή φορέσει, θέλει 
κανείς νά φύγη ή άναγκάζεται νά 
τό κάνει: Λοιπόν, δίχως κόπο: Voi
la votre mort, monsieur. Πεθαίνει κα
νείς δπως άκριβώς τοΰ έρχεται. Πε
θαίνει τόν θάνατο, πού άνήκει στήν 
άρρώστια, πού έχει κανείς (έπειδή 
άπό τότε πού ξέρουνε δλες τίς αρρώ
στιες, ξέρουνε έπίσης, πώς οί διάφο
ροι θάνατοι άνήκουν στις άρρώστιες 
κι δχι στούς άνθρώπους· καί ό άρ
ρωστος δέν έχει σά νά λέμε νά κάνει 
τίποτα).

Στά σανατόρια, δπου πεθαίνουν 
μέ τέτοια προτίμησι καί μέ τόσην εύ- 
γνωμοσύνη πρός τούς γιατρούς καί 
τίς άδελφές, πεθαίνουν έναν θάνατο 
καθιερωμένον άπ τό κατάστημα- αύ
τό τό βλέπουν μ’ εύχαρίστησι. "Οταν 
δμως πεθαίνει κανείς στό σπίτι, είναι 
φυσικό νά διαλέξει έκεΐνον τόν ευγε
νικόν θάνατο τών καλών κύκλων, μέ 
τόν όποιον άρχίζει κιόλας τρόπον 
τινά ή κηδεία πρώτης τάξεως καί ό
λόκληρη ή άκολουθία τών θαυμάσιων 
έθίμων της. Καί στέκουν τότε μπρός 
σ’ ένα τέτοιο σπίτι οί φτωχοί καί χορ
ταίνουν θέαμα. Ό δικός τους ό θά
νατος εΐναι φυσικά κοινός, χωρίς δια-
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τυπώσεις. Εΐναι εύτυχεΐς, δταν βρού
νε έναν, πού νά τούς ταιριάζει κά
πως. Πολύ φαρδύς μπορεί νάναι : 
πάντα μεγαλώνει κανείς λίγο άκόμα. 
Μονάχα δταν δέν κλείνει πάνω στό 
στήθος ή πνίγει, τότες εΐναι στενό
χωρα.

πού κανείς δέν έπιτρέπονταν άλλοτε 
νά πατήσει. Τώρα είσέβαλεν αύτοΰ 
μέσα όλόκληρο τοΰτο τό τσοΰρμο. Τά 
παραπετάσματα τραβήχτηκαν καί τό 
ρωμαλαΐο φώς ένός καλοκαιριάτικου 
δειλινού έρευνοΰσε δλα τά δειλά, ξα- 
φνισμένα άντικείμενα καί περιστρέ
φονταν άδέξια μέσα στούς ξεσκεπα
σμένους καθρέφτες. Καί τό ίδιο κάναν 
καί οί άνθρωποι. Υπήρχαν αύτοΰ ύ- 
πηρέτριες, πού άπό περιέργεια δέν 
ξέρανε ποΰ βρίσκονταν έκείνη τή 
στιγμή τά χέρια τους, νεαροί ύπηρέ- 
τες, πού δλα τά κυττάζανε χάσκον- 
τας καί γεροντότεροι, πού τριγυρνοΰ- 
σαν καί προσπαθούσαν νά θυμηθούν, 
τί τούς είχαν διηγηθεΐ γιά τοΰτο τό 
κλειδωμένο δωμάτιο, δπου τώρα εύ- 
δόκησε νά βρίσκονται.

"Ομως πρό πάντων στούς σκύλους 
φαινότανε ύπερβολικά ένδιαφέρουσα 
ή παραμονή σ’ έναν χώρο, δπου δλα 
τά πράματα μυρίζανε. Τά μεγάλα, 
λεπτά, ρούσικα λαγωνικά τρέχανε ά- 
πασχολημένα πέρα δώθε πίσω άπ τίς 
πολυθρόνες, διέσχιζαν μέ μακρύ χο
ρευτικό βήμα μέ λικνιστικές κινήσεις 
τήν κάμαρη, ώρθώνονταν, καθώς τά 
σκυλιά πάνω στούς θυρεούς, κ’ έκύτ- 
ταζαν, μέ τά λεπτά πόδια στηριγμέ
να πάνω στό λευκόχρυσο περβάζι τοΰ 
παραθύρου, μές στήν αύλή δεξιά καί 
άριστερά μέ μυτερό, περίεργο πρόσω
πο καί μέ τό μέτωπο συνεσπασμένο 
πρός τά πίσω. Μικροί, κίτρινοι σάν τά 
γάντια, μπασέτοι κάθονταν κοντά 
στό παράθυρο, πάνω στή φαρδυά, με
ταξωτή πολυθρόνα μέ τό έρεισίνωτο, 
μέ τά πρόσωπα, σά νά ήσαν δλα έν 
τάξει, κι’ ένα άδρότριχο κυνηγετικό 
σκυλί μέ δυσάρεστην δψι, έτριβε τή 
ράχη του στή γωνιά ένός τραπέζιου 
μέ χρυσά πόδια, ένώ πάνω στό ζω
γραφισμένο του άβακα έιρέμανε τά 
φλυτζάνια τών Σεβρών.

Ναί, ήταν μιά τρομερή έποχή γιά 
τούτα τά άφηρημένα, κοιμισμένα άν- 
τικείμενα. Συνέβηκε νά πέσουν μέσα 
άπό βιβλία, πού άνοιξε άδέξια κά
ποιο βιαστικό χέρι, φύλλα ρόδων, πού

ΟΤΑΝ άναλογίζομαι τό σπίτι, δ" 
που δέν μένει πιά τώρα κανείς, πι* 
στεύω, πρέπει νάτανε άλλοτε διαφο
ρετικά. ’Άλλοτε ξέρανε (ή τό μαντεύα
νε ϊσως), πώς είχαν τόν θάνατο μέ
σα τους, δπως ό καρπός τόν πυρή 
να. Τά παιδιά είχαν έναν μικρόν μέ
σα τους καί οί ήλικιωμένοι έναν με- 
γάλον. Οί γυναίκες τόν είχαν στόν 
κόλπο καί οί άντρες στό στήθος. Αύ 
τόν είχαν καί τούτο τούς έδινε μιάν 
ίδιάζουσα άξιοπρέπεια καί μιάν ήρε
μη περηφάνεια.

Άκόμα καί στόν παπού μου, τό 
γέρο αύλικό Μπρίγκε, τώβλεπε κα
νείς, πώς κουβαλούσε μέσα του έναν 
θάνατο. Καί τι είδους θάνατος: δυό 
μήνες μακρύς καί τσο θορυβώδης, 
ώστε άκουγότανε ίσαμε τό παράσπι
το έξω.

Τό μακρύ, παλαιό άρχοντικό ή
ταν πολύ μικρό γιά τούτον τό θάνα
το, φαινόταν, σά νάπρεπε νά χτίσου
νε πρόσθετες πτέρυγες, έπειδή τό σώ
μα τού αύλικού δλο καί μεγάλωνε 
καί ήθελε νά τόν μεταφέρνουν όλοέ- 
να άπό τόν έναν τόπο στόν άλλον, 
καί ώργίστηκε τρομερά, δταν προτού 
άκόμα τελειώσει ή μέρα, δέν ύπήρχε 
άλλο δωμάτιο, δπου νά μήν εΐχε κιό
λας πλαγιάσει. Κ’ ύστερα όλόκληρη 
ή πομπή τών ύπηρετών καί ύπηρε- 
τριών καί σκύλων, πού είχε πάντα 
γύρω του, άνέβηκε τή σκάλα καί, 
προηγούμενου τοΰ άρχιθαλαμηπόλου 
μπήκε μέσα στήν κάμαρη τοΰ θανά
του τής μακαρίτισσας μητέρας του, 
πού εΐχε διατηρηθεί όλότελα στήν κα- 
τάστασι, στήν όποιαν τήν έγκατέλει- 
ψαν πριν άπό είκοσι τρία χρόνια καί 

ποδοπατηθήκανε· μικρά άδύνατα άν- 
τικείμενα άρπάχτηκαν καί, άφοΰ σπά
σανε άμέσως, παρατήθηκαν πάλι γρή
γορα, κάποιο κρυμμένο χώθηκε πίσω 
άπ τό χρυσό διχτυωτό τοΰ τζακιού. 
Καί άπό καιρό σέ καιρόν έπεφτε κάτι, 
έπεφτε ύπόκωφα πάνω στό χαλί,έπεφτε 
ήχηρά πάνω στό’σκληρό παρκέτο,δμως 
κάπου-κάπου τσακιζότανε, ράγιζε δια
περαστικά ή έσπανε σχεδόν άθόρυβα, 
έπειδή τούτα τά άντικείμενα, χαϊδε
μένα καθώς ήσαν, δέν άνέχονταν κα- * 
νένα πέσιμο.

Καί άν κανενός τοΰ έρχόταν στό 
νοΰ νά ρωτήσει ποιά ήταν ή αίτία δλων 
αύτών, πού εΐχαν έπισύρει πάνω σέ 
τοΰτο τό μετά φόβου φυλαγμένο δω
μάτιο τό πλήθος κάθε καταστροφής, 
— θά ύπήρχε μιά άπάντησι: ό θάνα
τος.

Ό θάνατος τοΰ αύλικοΰ Χριστό
φορου Ντέτλεφ Μπρίγκε στό Ουλ- 
σγκωρντ. ’Επειδή αύτός κοίτονταν 
ξεχειλίζοντας φαρδυά πάνω άπ τή 
μαβιά του στολή, καταμεσής πάνω 
στό πάτωμα, άσάλευτος. Στό μεγάλο 
του, ξένο, σέ κανένα πιά γνώριμο πρό
σωπό του, ήσαν τά μάτια κλεισμένα: 
δέν έβλεπε τί συνέβαινε. Στήν άρχή 
δοκιμάσανε νά τόν ξαπλώσουν στό 
κρεββάτι, δμως αύτός έναντιώθηκε, 
έπειδή μισούσε τά κρεββάτια άπό τίς 
πρώτες έκεΐνες νύχτες, πού μεγάλω- 
σεν ή άρρώστια του, ’Άλλωςτε καί 
τό κρεββάτι έκεΐ πάνω άποδείχτηκε 
πολύ μικρό καί δέν έμενε άλλο, παρά 
νά τόν ξαπλώσουν έτσι πάνω στό 
χαλί· έπειδή κάτω δέν ήθελε νά κα- 
τέβει.

Ήταν λοιπόν ξαπλωμένος κα^ 
θάλεγε κανείς, πώς είχε πεθάνει. (Ά 
σκύλοι φύγανε, μιά καί άρχιζε σιγά 
νά σκοτεινιάζει, ό ένας πίσω άπ τόν 
άλλον μέσα άπ τό άνοιγμα τής πόρ
τας, μονάχα ό άδρότριχος μέ τό δυ
σάρεστο πρόσωπο καθότανε κοντά 
στόν κύριό του, κ’ ένα άπό τά φαρ
δυά του, μαλλιαρά μπροστινά πόδια 
άκουμποΰσε πάνω στό μεγάλο, γκρί
ζο χέρι τοΰ Χριστόφορου Ντέτλεφ. ’Ε

πίσης καί οί περισσότεροι τής ύπηρε- 
σίας στεκόντανε τώρα έξω στό λευκό 
διάδρομο, πού ήταν φωτεινότερος άπ 
τήν κάμαρη· δμως έκεΐνοι, πού είχανε 
μείνει άκόμα μέσα, κυττάζανε κάποτε 
κρυφά πρός τό μεγάλο σωρό, πού σκο
τείνιαζε καταμεσής, κ’ εύχονταν, νά 
μήν είναι πιά τίποτα άλλο παρά ένα 
μεγάλο φόρεμα πάνω άπό ένα κατα
στραμμένο πράμα.

"Ομως ήταν άκόμα κάτι. ’Ήτανε 
μιά φωνή, ή φωνή, πού πριν άπό έφτά 
έβδομάδες άκόμα κανείς δέν έγνώρι- 
ζε: έπειδή δέν ήταν ή φωνή τοΰ αύλι
κοΰ. Δέν ήταν ό Χριστόφορος Ντέτ
λεφ έκεϊνος, στόν όποιον άνήκεν ή 
φωνή· ήταν ό θάνατος τοΰ Χριστόφο
ρου Ντέτλεφ.

Ό θάνατος λοιπόν τοΰ Χριστόφο
ρου Ντέτλεφ ζοΰσε έδώ καί πολλές, 
πολλές μέρες στό Ουλσγκωρντ καί 
κουβέντιαζε μέ δλους καί ζητοΰσε. 
ΖητοΟσε νά τόν κουβαλοΰνε, ζητοΰσε 
τό γαλάζιο δωμάτιο, ζητοΰσε τό μικρό 
σαλόνι, ζητοΰσε τήν αίθουσα. Ζητοΰ
σε τούς σκύλους, ζητοΰσε νά γελοΰνε, 
νά μιλοΰν, νά παίζουν καί νά σωπαί
νουν καί δλα ταυτόχρονα. Ζητοΰσε 
νά βλέπει φίλους, γυναίκες καί άν
θρώπους πού εΐχαν πεθάνει, καί ζη
τοΰσε κι ό ’ίδιος νά πεθάνει: ζητοΰσε. 
Ζητοΰσε κ’ έφώναζε.

’Επειδή, δταν ήρθε ή νύχτα κ’ έδο- 
κίμαζαν ν’ άποκοιμηθοΰνε έκεΐνοι άπ 
τούς κατάκοπους ύπηρέτες, πού δέν 
εΐχαν ύπηρεσία, τότε φώναζε ό θάνα
τος τοΰ Χριστόφορου Ντέτλεφ, φώνα
ζε καί στέναζε, μούγγριζε τόσο πολύ 
κ’ έτσι άδιάκοπα, ώστε οί σκύλοι, πού 
στήν άρχή ούρλιάζανε μαζύ, βουβά- 
θηκαν καί δέν τολμούσαν νά πλαγιά
σουν, καί, όρθιοι πάνω στά μακρυά 
τους, λεπτά, τρεμάμενα πόδια, φοβού
νταν. Κι δταν άκουσαν στό χωριό μέ
σα άπ τήν πλατυάν, άσημένια, δανική 
καλοκαιριάτικη νύχτα, πώς έμούγγρι- 
ζε, σηκώθηκαν δπως στή θύελλα, 
ντύθηκαν καί μείνανε καθισμένοι γύ
ρω άπ τή λάμπα άμίλητοι. ώς που νά 
περάσει. Καί τίς γυναίκες, πού κόν-
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τευαν νά γεννήσουν, τίς έβαλαν νά 
κοιμηθούνε στίς πιό άπομακρυσμένες 
κάμαρες καί στούς πιό άπόκρυφους 
κοιτώνες· δμως αύτές τό ακόυσαν, τό 
ακόυσαν σά νδταν μέσα στό ίδιο τους 
στώμα, καί ικέτευαν, νά τίς άφήσουν 
νά σηκωθούν, κ’ ήρθαν λευκές καί 
φαρδυές, καί καθήσανε πλάϊ στούς 
άλλους μέ τά σβυσμένα τους πρόσω
πα. Καί οί άγελάδες, πού γεννούσαν 
αύτόν τόν καιρό, μεΐναν κλεισμένες 
καί δίχως βοήθεια, καί μιανής τής 
τραβήξανε τό νεκρό καρπό μέ δλα τά 
σπλάχνα άπ τήν κοιλιά, άφοΰ δέν έλε
γε καθόλου νάρθει. Κι δλοι κάνανε 
τήν καθημερινή δουλειά τους άσκη
μα και ξεχνούσαν νά κουβαλήσουνε 
μέσα τό άχερο, έπειδή τήν ήμέρα εί
χαν τό φόβο τής νύχτας κ’ έπειδή 
ήσαν τόσο κουρασμένοι άπ τίς πολλές 
άγρύπνιες καί τό τρομαγμένο ξύπνη
μα, ώστε δέν μπορούσαν τίποτα νά 
συλλογιστούνε. Καί δταν τήν Κυρια
κή πήγανε στή λευκήν, ειρηνική έκ- 
κλησία, προσευχήθηκαν, νά μήν ύπάρ- 
ξει πιά άφέντης στό Ουλσγκωρντ: 
έπειδή αύτός ήταν ένας τρομερός ά
φέντης. Κι δ,τι σκέπτονταν δλοι καί 
προσεύχονταν, τώλεγε δυνατά ό πα
πάς άπ τόν άμβωνα, έπειδή κι αύτός 
δέν είχε πιά νύχτες καί δέν μπορού
σε νά νοιώσει τό θεό. Καί τώλεγε κ’ 
ή καμπάνα, πού είχε άποχτήσει έναν 
τρομερόν άντίπαλο,πού βογγούσε δλη 
τή νύχτα, καί πού δέν μπορούσε νά 
κάνει τίποτα έναντίον του, κι δταν 
άκόμα άρχινοΰσε νά σημαίνει μ’ δλο 
της τό μέταλλο. Ναί, δλοι τό λέγανε, 
καί ύπήρχε άνάμεσα στούς νέους ένας, 
πού είχε όνειρευτεΐ, πώς πήγε στόν 
πύργο καί σκότωσε τόν άφέντη μέ τήν 
τσουγκράνα τής κοπριάς, κ’ήσαν τόσο 
άναστατωμένοι, τόσο άπαυδησμένοι, 
τόσο έρεθισμένοι, ώστε άφουγκράζον- 
ταν δλοι, καθώς διηγόταν αύτός τό 
όνειρό του, καί τόν κυττάζανε υστέρα 
δίχως νά τό ξέρουν, άν θάτανε Ικανός 
γιά μιά τέτοια πράξι. ’Έτσι αισθά
νονταν κ’ έτσι μιλούσανε σ’ ολόκλη
ρη τήν περιοχή, δπου πριν λίγες έβδο- 

μάδες άκόμα τόν άγαπούσανε τόν 
αύλικό καί τόνε συμπονούσαν. 'Όμως 
άν και μιλούσανε έτσι, τίποτα δέν άλ
λαξε. Ό θάνατος τού Χριστόφορου 
Ντέτλεφ, πού κατοικούσε στό Ουλσ
γκωρντ, δέν βιαζότανε. Εΐχεν έρθει 
γιά δέκα έβδομάδες κ’ έμεινε τόσο. 
Καί σέ τούτο τό διάστημα ήταν περισ
σότερο άφέντης, άπ δ,τι ύπήρξε ποτέ 
ό Χριστόφορος Ντέτλεφ Μπρίγκε, ή
ταν σάν ένας βασιληάς, πού τόν άπο- 
καλούνε τόν Τρομερό, άργότερα καί 
γιά πάντα.

Αύτός δέν ήταν ό θάνατος ένός 
κάποιου ύδρωπικού, ήταν ό κακός, ή- 
γεμονικός θάνατος, πού σ’ δλη του τή 
ζωή τόν κουβαλούσε μέσα του ό αύ- 
λικός καί τόν έτρεφε άπ τόν έαυτό 
του. Κάθε περίσσευμα ύπερηφανείας, 
θελήσεως καί δεσποτισμού, πού δέν 
μπόρεσε νά χρησιμοποιήσει ό ’ίδιος 
στίς ήσυχές του ήμέρες, είχε μεταβι
βαστεί στό θάνατό του, στό θάνατο, 
πού καθότανε τώρα στό Ουλσγκωρντ 
καί σπαταλοΰσε.

Πώς θάβλεπε ό αύλικός Μπρίγκε 
έκεϊνον, πού θά τού ζητούσε νά πε- 
θάνει έναν θάνατο διαφορετικόν άπό 
τούτον; Πέθανε τόν βαρύ θάνατό του.

ΚΓ ΟΤΑΝ άναλογίζομαι τούς άλ
λους, πού έχω ίδεϊ ή γιά τούς όποί- 
ους έχω άκούσει, πάντα τό ίδιο. “Ο
λοι τους είχαν τόν δικό τους θάνατο. 
Οί άντρες αύτοί, πού τόν κουβαλού
σαν στήν πανοπλία, μέσα, σάν έναν 
αιχμάλωτο, αύτές οί γυναίκες, πού 
γερνούσαν πολύ καί ζαρώνανε, κΓ υ
στέρα πάνω σ’ ένα πελώριο κρεββάτι, 
δπως πάνω σέ μιά σκηνή θεάτρου, 
πεθαίνανε διακριτικά καί ήγεμονικά 
μπροστά σ’ όλόκληρητήν οικογένεια, 
τούς ύπηρέτες καί τούς σκύλους. Ναί, 
καί τά παιδιά, άκόμα καί τά μικρό
τερα, δέν είχαν έναν όποιονδήποτε 
παιδικό θάνατο- συγκεντρώνανε τόν 
έαυτό τους καί πεθαίνανε έτσι, δπως 
ήσαν κΓ έτσι, δπως θά γίνονταν.

Καί τί μελαγχολικήν όμορφιά, 
πού έπρόσδιδε αύτό στίς γυναίκες, δ
ταν ήσαν έγκυες, καί στεκόνΐανε όρ- 
θές, ένώ μέσα στή μεγάλη κοιλιά τους, 
πάνω στήν όποια άκουμπούσαν άθε
λα τά λεπτά χέρια, ύπήρχαν δυό καρ
ποί: ένα παιδί κΓ ένας θάνατος. Δέν 
προέρχονταν τό πυκνό, θρεπτικό σχε
δόν χαμόγελο πάνω στ’ όλότελα ά
δειο πρόσωπό τους, άπ’ αύτό, δτι 
κάποτε στοχάζονταν πώς, μεγαλώνα
νε καί τά δυό τους ;

ΕΚΑΝΑ κάτι γιά τό φόβο. Καθό
μουν όλόκληρη τή νύχτα κΓ έγραφα 
καί τώρα είμαι τόσο κουρασμένος, δ
πως υστέρα άπό έναν μακρυνό δρό
μο στούς άγρούς τού Ουλσγκωρντ. 
Εΐναι δύσκολο άλήθεια νά σκέφτε
σαι, πώς δλα αύτά δέν ύπάρχουνε πιά, 
πώς στό παλαιό, μακρύ άρχοντικό κα
τοικούνε ξένοι. Δυνατόν στό λευκό 
δωμάτιο πάνω στό άέτωμα νά κοι
μούνται τώρα οί ύπηρέτριες τόν βαρύν, 
ύγρόν ύπνο τους άπό τό βράδυ ώς 
τό πρωί.

Καί δέν έχεις κανέναν καί τίπο
τα καί περιφέρεσαι στόν κόσμο μέ μιά 
βαλίτζα καί μιά κάσα βιβλία καί κυ
ρίως χωρίς περιέργεια. Τί ζωή εΐναι 
αύτή άλήθεια: δίχως σπίτι, άκληρος, 
δίχως σκύλους. Νδχε κανείς τούλά- 
χιστο τίς άναμνήσεις του. 'Όμως ποι
ός τίς έχει αύτές; Νδταν έδώ τά παι- 
διάτικα χρόνια, μά αύτά είναι σάν 
θαμμένα. ”Ισως πρέπει νά γεράσει κα
νείς, γιά νά μπορέσει νά τά πλησιά
σει δλα αύτά. Καλά θάναι, σκέπτομαι, 
νά γεράσω.

ΣΗΜΕΡΑ ήταν ένα δμορφο, φθι
νοπωριάτικο πρωινό. Περπατούσα 
στόν Κεραμεικό. "Ολα δσα βρίσκον
ταν κατά τήν άνατολή, κατάντικρυ 
στόν ήλιο, έλαμπαν έκθαμβωτικά. Αύ

τά πού φωτίζονταν, περιβάλλονταν 
άπό τήν όμίχλη, σάν άπό έναν γκρί
ζο, φεγγερό πέπλο. Στούς κήπους, πού 
δέν είχαν άκόμα ξεσκεπαστεί, ήλιά- 
ζονταν τά άγάλματα, γκρίζα μέσα 
οτό γκρίζο. Μερικά λουλούδια στίς 
μακρυές πρασιές άνασηκώνονταν κ’ 
έλεγαν: Κόκκινο, μέ μιά φωνή τρομαγ
μένη. "Υστερα ήρθεν ένας πολύ ψη
λός, λυγερός άντρας, στρίβοντας τή 
γωνιά άπ τά Ήλύσια Πεδία- βαστού- 
σεν ένα δεκανίκι, δμως δχι πιά χω
μένο κάτω άπό τή μασχάλη,—τό κρα
τούσε μπροστά του, άλαφρά, κΓ άπό 
καιρό σέ καιρό, τό έστηνε γερά καί 
μέ κρότο, σάν ένα κηρύκειο. Δέν μπο
ρούσε νά καταπνίξει ένα χαρούμενο 
χαμόγελο καί χαμογελούσε περνών
τας μπροστά άπ δλα, πρός τόν ήλιο, 
τά δέντρα. Τό βήμά του ήταν δειλό 
δπως ένός παιδιού, ώστόσο άσυνήθι- 
στα άλαφρό, γεμάτο άνάμνησι σέ 
παληούς περιπάτους.

ΠΟΣΑ δέν κατορθώνει ένα τόσο 
μικρό φεγγάρι! Εΐναι μέρες, πού εΐναι 
γύρω σου δλα φωτεινά, άνάλαφρα, 
μόλις προσδιωρισμένα μέσα στήν φω
τεινήν άτμόσφαιρα κι ώστόσο σαφή. 
Τά πιό κοντινά παίρνουνε κιόλας 
τόνους μακρυνούς, εΐναι άπομακρυ- 
σμένα, δείχνονται μόνο, δέν προσφέ- 
ρονιαι- καί δ,τι έχει σχέσι μέ τό διά
στημα: ό ποταμός, οί γέφυρες, οί μα- 
κροΐ δρόμοι καί οί πλατείες πού φθεί
ρονται, αύτό έχει άφήσει πίσω του τό 
διάστημα, ζωγραφισμένο έπάνω του 
δπως έπάνω σέ μετάξι. Δέν μπορεί 
λοιπόν νά ειπωθεί, τί μπορεί νδναι 
ένα άνοιχτό πράσινο άμάξι πάνω στήν 
Pont-neuf, ή ένα όποιοδήποτε κόκκι
νο, πού δέν μπορεί κανείς νά τό κρα
τήσει, ή καί μονάχα ένα τοιχοκόλλη
μα πάνω στό μεσότοιχο ένός συγκρο
τήματος γκρίζων σπιτιών. "Ολα εΐναι 
άπλοποιημένα, φερμένα σέ μερικά σω
στά, φωτεινά έπίπεδα καθώς τό πρό
σωπο σ’ ένα πορτραϊτα τού Manet.
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Καί τίποτα δέν εΐναι άσήμαντο καί 
περιττό. Οί βιβλιοπαλαιοπώλες στό 
Καί άνοίγουν τίς κάσες τους καί τό 
νωπό ή μεταχειρισμένο κίτρινο τών 
βιβλίων, τό μενεξεδένιο καφετί τών 
τόμων,τό απλόχωρο πράσινο ένός λευ
κώματος: δλα εΐναι σύμφωνα, δλα έ
χουν άξία, δλα συμμετέχουν καί άπο- 
τελοΰν μιάν άπαρτία, πού τίποτα δέν 
τής λείπει.

ΚΑΤΩ εΐναι τό άκόλουθο σύμπλεγ
μα: ένα μικρό χειραμάξι, πού τό σπρώ
χνει μιά γυναίκα’ στό μπροστινό του 
μέρος ένα όργανέτο, στό μάκρος. Ά
πό πίσω, λοξά, ένα παιδικό πανεράκι, 
μέσα στό όποιο στέκει όρθιο ένα μι
κρούλικο, χαρούμενο, φορώντας τή 
σκούφια του, καί πού δέν θέλει νά 
καθήσει. Άπό καιρό σέ καιρό γυρί
ζει ή γυναίκα τό όργανέτο. Τό μικρού
λικο ξανασηκώνεται τότε στό πανερά
κι του χτυπώντας τά πόδια, κ’ ένα 
μικρό κοράσι μ’ ένα κυριακιάτικο πρά
σινο φόρεμα χορεύει καί χτυπάει τό 
τύμπανο πρός τά παράθυρα έπάνω.

ΝΟΜΙΖΩ, θάπρεπε κάτι ν’ άρχίσω 
νά γράφω, τώρα πού μαθαίνω νά βλέ
πω. Εΐμαι στά είκοσιοχτώ, καί δέν 
έχει γίνει τίποτα σχεδόν. ’Άς έπανα- 
λάβουμε: έγραψα μιά σπουδή γιά τόν 
Καρπάτσιο, πού εΐναι κακή, ένα δρά
μα, πού όνομάζεται «I άμος» καί πού 
θέλει ν’ άποδείξει κάτι ψεύτικο μέ δι
φορούμενα μέσα, καί στίχους. 'Όμως 
αχ, μέ τούς στίχους κατορθώνει κα
νείς τόσο λίγα, δταν τούς γράφει νω
ρίς. θάπρεπε νά περιμένει κανείς μέ 
τούς στίχους, καί νά μαζεύει νόημα 
καί„ Υ^υκύτητα μιάν ολόκληρη ζωή, 
κι άν εΐναι δυνατό μιά μακρυά ζωή, 
κ υστέρα, όλότελα στό τέλος, ’ίσως 
μπορούσε κανείς τότε νά γράψει δέκα 
σειρές, πού νδναι καλές. ’Επειδή οί 

στίχοι δέν εΐναι αίσθήματα, καθώς 
νομίζουν οί άνθρωποι (αύτά τ’ άπο- 
χτάει κανείς άρκετά νωρίς),—εΐναι 
έμπειρίες. Γιά έναν στίχο πρέπει νά 
ίδεϊ κανείς πολλές πολιτείες, άνθρώ- 
πους καί πράματα, πρέπει νά γνωρί
ζει κανείς τά ζώα, πρέπει νά αισθά
νεται, πώς πετανε τά πουλιά, καί νά 
ξέρει τήν κίνησι, μέ τήν όποια τά μι
κρά λουλούδια άνοίγουν τό πρωί. Πρέ
πει νά μπορεί κανείς νά ξαναθυμάται 
δρόμους σέ άγνωστες περιοχές, άπρο- 
σδόκητες συναντήσεις καί άποχαιρε- 
τισμούς, πού τούς περίμενε άπό και
ρόν,—παιδιάτικες μέρες, πού μένουν 
άκόμα άνεξήγητες, τούς γονείς, πού 
έπρεπε νά τούς πικραίναμε, δταν μας 
φέρναν μιά χαρά καί δέν τήν κατα
λαβαίναμε (ήταν μιά χαρά γιά έναν 
άλλον—), άρρώστιες παιδικές, πού 
άρχίζουν τόσο άλλόκοτα μέ τόσες 
πολλές βαθυές καί βαρυές άλλαγές, 
ήμέρες σέ ήρεμα, περιωρισμένα δωμά
τια καί πρωϊά στή θάλασσα, τή θά
λασσα τήν ίδια, θάλασσες, νύχτες τα- 
ξιδιών, πού φύγαν θορυβώδεις καί πε- 
τάξανε μ’ δλα τ’ άστρα,—καί δέν εΐναι 
άκόμα άρκετό, δταν μπορεί κανείς νά 
τά σκέπτεται δλα αύτά. Πρέπει 
νά θυμάται κανείς πολλές έρω- 
τικές νύχτες, που καμμιά τους 
δέν έμοιαζε μέ τήν άλλη, κραυγές 
γυναικών έτοιμόγεννων, κι’ έλαφρές, 
λευκές, κοιμισμένες λεχώνες, άνα- 
μνήσεις, πού κλείνονται στόν έαυτό 
τους. 'Όμως πρέπει νά παραστάθηκε 
κανείς καί σέ ετοιμοθάνατους, πρέπει 
νά κάθησε κανείς κοντά σέ νεκρούς 
μέσα στήν κάμαρη μέ τό άνοιχτό πα
ράθυρο καί τούς έναλλασσόμενους 
θορύβους. Καί δέν άρκεΐ άκόμα νάχει 
κανείς άναμνήσεις. Πρέπει νά μπο
ρεί νά τίς λησμονήσει, δταν εΐναι 
πολλές, καί πρέπει νάχει κανείς τή 
μεγάλη ύπομονή, νά περιμένει νά ξα- 
νάρθουν. ’Επειδή δέν εΐναι άκόμα οί 
ίδιες οί άναμνήσεις. Μονάχα δταν 
γίνουν αΐμα μέσα μας, βλέμμα καί 
χειρονομία, δίχως όνομα καί δίχως 
νά μπορεί κανείς νά τίς ξεχωρίσει 

άπό μάς τούς ίδιους, τότε μόνο μπο
ρεί μιά πολύ σπάνιαν ώρα; νά ύψω- 
θεΐ στή μέση τους καί νά βγει άπ 
αύτές ή πρώτη λέξι ένός στίχου.

'Όμως δλοιμου οί στίχοι γεννή
θηκαν διαφορετικά, ώστε δέν εΐναι 
λοιπόν στίχοι. — Καί δταν έγραψα 
τό δραμά μου, πόσο πλανήθηκα. "Η
μουν ένας μιμητής κ’ ένας τρελλός, 
γιά νάχω τήν άνάγκη ένός τρίτου, 
γιά νά διηγηθώ γιά τήν τύχη δυό άν- 
θρώπων, πού είχαν κάνει τή ζωή 
τους βαρυά; Πόσο εύκολα έπεσα στήν 
παγίδα. Καί δμως έπρεπε νά γνωρί
ζω, πώς αύτός ό τρίτος, πού περνάει 
άπό κάθε ζωή καί λογοτεχνία, αύτό 
τό φάντασμα ένός τρίτου, πού δέν 
ύπήρξε ποτέ, δέν έχει καμμιά σημα
σία, ώστε νά πρέπει κανείς νά τόν 
άρνηθεϊ. Ανήκει στά προσχήματα 
τής φύσεως, πού πάντα πασχίζει ν’ 
άπομακρύνει τήν προσοχή τών άν- 
θρώπων άπ τά βαθύτερα μυστικά 
της. Εΐναι τό προπέτασμα, πίσω άπ 
τό όποιο παίζεται ένα δράμα. Εΐναι 
ό θόρυβος στήν είσοδο τής άφωνης 
ήσυχίας μιάς άληθινής συγκρούσεως. 
θάλεγε κανείς, πώς ύπήρξε σέ δλους 
δύσκολο έως τώρα, νά μιλήσουν γιά 
τούς δυό, γιά τούς όποιους πρόκειται· 
ό τρίτος, άκριβώς έπειδή εΐναι τόσο 
άνυπόστατος, εΐναι τό εύκολο τοΰ 
προβλήματος, γι’ αύτόν μπορούν ό
λοι. Μόλις άρχίζουν τά δράματά 
τους, βλέπει κανείς τήν άνυπομονη- 
σία, νά φτάσουν στόν τρίτο, μόλις 
μπορούν νά τόν περιμένουν. 'Όταν 
έρθει δλα εΐναι καλά. 'Όμως τί άνια- 
ρό, δταν άργοπορεΐ, τίποτα άπολύ- 
τως δέν μπορεί νά γίνει δίχως αύ
τόν, δλα σταματούνε, κοντοστέκον
ται, περιμένουν. Ναί, δμως τί θά γι
νόταν, άν μέναμε σέ τοΰτο τό στα- 
μάτημα καί σ’ αύτή τήν άναβολή; Τί 
θά γινόταν, κύριε δραματουργέ, και 
σύ, Κοινόν, πού γνωρίζεις τή ζωή, άν 
εξαφανιζόταν, αύτός ό δημοφιλής άν
θρωπος τοΰ κόσμου ή αύτός ό νεα
ρός αύθάδης, πού ταιριάζει σ’ δλους 
τούς γόμους σάν άντικλείδι; Τί, άν 

λόγου χάρι, τόν έπαιρνε ό διάβολος; 
’Άς τό ύποθέσουμε. Βλέπει κανείς μέ 
μιάς τήν τεχνητή κενότητα τών θεά 
τρων φράζονται μέ τοίχους σάν έπι- 
κίνδυνες τρύπες, μόνο οί σκώροι άπό 
τίς άκρες τών θεωρείων πέφτουν μέ
σα στόν άβάσταχτο κενό χώρο. Οί 
δραματουργοί δέν άπολαμβάνουν πιά 
τή συνοικία τους μέ τίς βίλλες. 'Όλα 
τά δημόσια πρακτορεία πληροφοριών 
ψάχνουν νά βρούνε γι’ αύτούς σέ ά- 
πομακρυσμένα μέρη τοΰ κόσμου, τόν 
άναντικατάστατο, πού ήταν ή ύπόθεσι 
ή ίδια.

Καί δμως άνάμεσα στούς άν- 
θρώπους δέν ζοΰνε αύτοί οί «Τρίτοι», 
παρά οί Δύο, γιά τούς όποιους θά 
μπορούσαν νά ειπωθούν τόσα πολλά, 
γιά τούς όποιους δέν ειπώθηκε άκό
μα τίποτα, άν καί αύτοί ύποφέρουν 
καί κινούνται καί δέν ξέρουν πώς νά 
πορευτοΰνε.

Εΐναι γελοίο Κάθουμε έδώ στή 
μικρή κάμαρή μου, έγώ, ό Μπρίγκε, 
πού έγινα είκασιοχτώ χρονών και 
πού κανένας δέν ξέρει τίποτα γι’ αύ
τόν. Κάθουμε έδώ καί δέν είμαι τί
ποτα. Καί δμως, αύτό τό Τίποτα άρ- 
χίζει νά σκέπτεται καί σκέπτεται, 
πέντε σκάλες ψηλά ένα γκρίζο παρι
σινό δειλινό, τούτη τή σκέψι:

Εΐναι δυνατό, σκέπτεται, νά μήν 
είδε κανείς, νά μή διέγνωσε καί νά 
μήν είπε άκόμα τίποτα τό πραγμα
τικό καί άξιόλογο; Εΐναι δυνατό, νδ- 
χε κανείς στή διάθεσί του αιώνες γιά 
νά ίδεΐ, νά σκεφτεϊ καί νά σημειώσει, 
καί νάφησε τούς αιώνες νά περά- 
ρουν σάν ένα σχολικό διάλειμμα, ό- 
πότε τρώει κανείς τό βουτυρωμένο 
του ψωμί κι’ ένα μήλο;

Ναί, είναι δυνατό.
Εΐναι δυνατό, μ’ δλες τίς έφευ- 

ρέσεις καί τίς προόδους, μ’ δλον τόν 
πολιτισμό, τή θρησκεία καί τήν κο
σμική σοφία νάμεινε κανείς στήν έπι- 
φάνεια τής ζωής; Εΐναι δυνατό, κι’ 
αύτήν άκόμα τήν έπιφάνεια, πού θά- 
τανε πάντα κάτι, νά τήν έσκέπασαν 
μ’ ένα άπίστευτα άνιαρό ρούχο, ώσ
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τε νά δείχνει σάν έπιπλο σαλονιού 
τίς καλοκαιρινές διακοπές ;

Ναί, εΐναι δυνατό.
Εΐναι δυνατό, νάχει παρεξηγηθεϊ 

όλόκληρη ή παγκόσμια ιστορία; Εΐ
ναι δυνατό, ναναι τό παρελθόν ψεύ
τικο, έπειδή πάντα μιλάνε γιά τις μά
ζες του, άκριβώς σά νά διηγόταν γιά 
έναν συρφετό πολλών άνθρώπων, άν- 
τί νά μιλούν γιά τόν "Εναν, γύρω 
άπό τόν όποιον στεκόντανε αύτοί, 
έπειδή ήταν ξένος καί πέθανε;

Ναί, εΐναι δυνατό.
Εΐναι δυνατό, νά πίστεψε κανείς, 

πώς πρέπει ν’ άναπληρώσει δ,τι εΐχε 
συμβεΐ, προτού γεννηθεί; Εΐναι δυ
νατό, πώς θάπρεπε κανείς νά ύπεν- 
θυμίσει στόν καθένα, δτι έχει γεννη
θεί άπ’ δλους τούς προηγούμενους, 
καί τώξερε συνεπώς καί δέν θάπρεπε 
ν’ άκούσει τούς άλλους, πού ήξεραν 
άλλα ;

Ναί, εΐναι δυνατό.
Εΐναι δυνατό, δλοι αύτοί οί άν

θρωποι νά γνωρίζουν μέ άκρίβεια 
ένα παρελθόν, πού ποτέ δέν ύπήρξε; 
Εΐναι δυνατό νά μή σημαίνουν τίπο
τα γι’ αύτούς δλες οί πραγματικότη
τες· δτι ή ζωή τους κυλάει όλότελα 
άσύνδετη σάν ένα ρολόγι μέσα σέ 
μιάν άδεια κάμαρη—;

Ναι, εΐναι δυνατό.
Εΐνε δυνατό, νά μή ξέρει κανείς 

τίποτα γιά τά κορίτσια, πού ώστόσο 
ζούνε; Είναι δυνατό, νά λέγει κανείς 
«οί γυναίκες», «τά παιδιά», «τ’ άγό- 
ρια» καί νά μή μαντεύει (νά μή μαν
τεύει παρ’ δλη τή μόρφωσι), πώς αύ
τές οί λέξεις άπό καιρό πιά δέν έ
χουν πληθυντικό, παρά άμέτρητους 
ένικούς ;

Ναί, εΐναι δυνατό.
Εΐναι δυνατό, πώς ύπάρχουνε άν

θρωποι, πού λένε «θεός» καί πιστεύ
ουν, πώς αύτό εΐναι κάτι τι κοινόν;— 
Καί κύτταξε μονάχα δυό παιδιά τού 
σχολείου: άγοράζει τό ένα ένα μαχαι- 
ράκι καί τήν ίδια μέρα άγοράζει κι ό 
γείτονάς του ένα έντελώς δμοιο. Καί 
τά δείχνουν ό ένας στόν άλλον υστέ
ρα άπό μιάν έβδομάδα τά δύο μαχαι- 
ράκια, καί προκύπτει, πώς έχουν μο
νάχα άσήμαντες πιά όμοιότητες—τό
σο διαφορετικά καταντήσανε σέ διά
φορα χέρια. (Ναί, λέγει ή μητέρα τού 
ένός πάνω σ’ αύτό: δταν πρέπει πάν
τα νά τά χαλνάτε δλα μέ τό πρώτο.—) 
’Ά έτσι λοιπόν: Εΐναι δυνατό νά πι
στεύει κανείς, πώς θά μπορούσε νάχει 
έναν θεό. χωρίς νά τόν μεταχειρίζε
ται;

Ναί, εΐναι δυνατό.
'Όταν δμως δλα τούτα εΐναι δυ

νατά, δταν έχουν έστω καί μιά πιθα- 
θανότητα δυνατότητας—τότε πρέπει 
βέβαια γιά χάρη δλων στόν κόσμο, κά
τι νά γίνει.

Ό πρώτος τυχών, αύτός πού έκα
νε αύτή τήν άνησυχαστική σκέψι, πρέ
πει ν’ άρχίσει κάτι ν’ άναπληρώνει 
άπό τά παραμελημένα, έττω κι άν 
εΐναι ένας οποιοσδήποτε, δχι έντελώς 
ό άρμοδιώτερος: έπειδή άκριβώς δέν 
ύπάρχει άλλος. Αυτός ό νεαρός, άσή- 
μαντος ξένος, ό Μπρίγκε, πρέπει νά 
καθησει πέντε σκάλες ψηλά καί νά 
γράψει, μέρα καί νύχτα: ναί, πρέπει 
νά γράψει, αύτό θαναι τό τέλος.

(’Ακολουθεί)

Μεταφραστής: ΔΗΜ. ΣΤ. ΔΗΜΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΗΔΕΙΑ

Νά τόν τοποθετήσω κάπου νά πε
θαίνει.. Τόν εΐδα σ’ ένα λιμάνι ση
μαιοστόλιστο. δέν ήξερε τό λόγο τού 
σημαιοστολισμού, τάχα έπειδή ήταν 
κάποια άγνωστη γιορτή ή μήπως έπει- 
δή έπρόκειτο νά έρθει κανένας σπου
δαίος έπίσημος; οί σημαίες κυμάτι
ζαν δπως καί ή γλαυκή θάλασσα πού 
σπά στό μουράγιο, καπνοί άπό βαπό
ρια μαρτυρούσαν προθέσεις ταξειδιού. 
άλυσσοδεμένα, σιδηρένια καράβια 
στό μυχό ένός, άπό τόν άνθρωπο, κα- 
τοικημένου κόλπου, (ό κόλπος λέγε
ται καί κόρφος, κόρφος πάλι ση
μαίνει καί τό μέσα άπό τά έν- 
δύματα, πού άκουμπά άπάνω στ’ 
άνθρώπινο στήθος, μέρος, κοντά 
στή ζεστή καί δασιά μασχάλη, πού 
σφίγγουμε τό θερμόμετρο γιά τήν 
παρακολούθηση τής ζέστας τοΰ σώ
ματος άπό τήν έσωτερική καύση), 
έργάζονταν γέρανοι φορτοεκφόρτω
σης. χοντροί σιδερένιοι γάντζοι αίω- 
ροΰνταν πάνω άπό τά κεφάλια τοΰ 
κόσμου, έργάτες, βαστάζοι, ύπάλλη- 
λοι, έμποροι, περίεργοι, γυναίκες, παι
διά, φύλακες, στρατιώτες, χωροφύλα
κες, άστυνόμοι. Κάποιος μέ τριμμένα 
ρούχα, πούχε περάσει τή μέση τού 
δρόμου τού βίου, καθόταν στόν κυ
ματοθραύστη κι’ έρριχνε άρμυθιά μέ 
γαντζωτό άγκίστρι γιά νά ψαρέψει 
στήν πυκνότητα τών ύποθαλασσίων 
ρευμάτων. Πίσω άπό τά κεφάλια τοΰ 
κόσμου οικοδομές, οικήματα, κατα
λύματα, σπίτια, έπιγραφές, φωτεινές 
άντανακλάσεις ύαλοπινάκων, βιτρί- 
νες, παράθυρα, μάζα άπό πράγματα 
άνακατωμένα καί συγκεχυμένα, θό

ρυβος άπό τήν κίνηση τών τροχοφό
ρων πού βοηθούν, ένώνουν, άλαφρώ- 
νουν τ’ άπρόσωπα βήματα τού καθε- 
νός- έν’ άλογο τιθασσεμμένο άνάμεσα 
στά ξύλινα τιμόνια, δίπλα σέ μιά μη
χανή πού τό παραβγαίνει. Βιαστικά 
τρεξίματα μέ φωνές καί μέ χαρτιά στά 
χέργια. λογομαχία, συζητήσεις, κερά
σματα, γλυκά τού κουταλιού, καφές, 
λουκούμι, ούζο, ένα παιδί ξυπόλυτο 
μ’ άσπρη ποδιά, κουβαλάει σ’ ένα 
μπρούτζινο δίσκο τίς παραγγελίες 
άπό τό καφενείο στά μαγαζιά, έπι- 
στρέφει μ’ άδειο τό δίσκο καί τό στρι- 
φογυρνά στό χέρι. Τρέχοντας 
πέρνα δίπλα άπό μιά σκουργιασμένη 
καραβίσια, παραπεταμμένη άγκυρα, 
πού στήριξε άλλοτε τό σκάφος άπό 
τήν πλάνη, τό παιδί μέ τήν άγκυρα 
έχουν σχέσεις, τήν χαιρέτα άγγίζον- 
τάς την μέ τό δάχτυλο, πάνω άπό τό 
κεφάλι τού παιδιού μιά πεταλούδα 
κάνει τό πέταγμά της, συντεταγμένη 
μέ ύψώσεις καί πτώσεις σάν τή γραμ
μή πού χαράσει ό σεισμογράφος. έρ
χονται ταξειδιώτες πού σπεύδουν μέ πα 
γωμένα χέρια στις τσέπες, άφηρημένοι 
σά νά φορούν δλοι γυαλιά μυωπίας, 
πρόσωπα φίλων, γυναικών, πού κινούν 
μέ συστολή λευκά μαντήλια άποχαιρε- 
τισμού στήν άποβάθρα. Κόντευε νά 
βραδυάσει δταν ό νέος διάβηκε τόν 
περίβολο μέ τά σιδηρένια λογχωτά 
κάγκελα, μέσα σέ μιά κλεισμένη κά
μαρη άκουσε ένα ρολόγι πού σήμαι- 
νε. «ποιος γεννιέται, ποιός πεθαίνει 
αύτή τήν ώρα» σκέφτηκε. στό νού του 
πρόβαλαν εικόνες θανάτου, εΐδε πώς 
τέλειωσε, μιά νύχτα σκοτεινή τοΰ Δε-
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κεμβρίου κρεμασμένος άπ’ ένα φανά
ρι τοΰ δρόμου ό ποιητής Γεράρδος 
ντε Νερβάλ. άδικα ό δυστυχής εΐχε 
τρέξει μέ μιάν άμαξα άπό ρυτήρος 
στήν έξοχή, μέσα άπό τήν κλεισμένη 
κάμαρη πού καθόταν καί άναδιφοΰσε 
έφημερίδες, δταν μέ μιά είδηση 
ποΰ διάβασε πίστεψε δτι θά μπορού
σε νά ξανάβρει τούς παραμυθένιους 
χορούς των παιδικών χρόνων, τά με
λωδικά άσματα κοντά στόν πατρικό 
πύργο, τότε πού πρώτη φορά φίλησε 
άθώα τή Σύλβια, άλοίμονο δέν ήταν 
πεπρωμένο νά ζήσει μαζύ της καί νά 
εύτυχίσει.

Εΐδε μιά κοπέλλα γνωστή του πού 
ό άρραβωνιαστικός της τήν άφησε, ά- 
πελπισμένη έφυγε μέ τό πλοίο τάχα 
ν’ άλλάξει, άν ήταν δυνατόν, σκέψεις, 
ή άλλοίωση δμως μέσα της εΐχε προ
χωρήσει πολύ, δέν ώφέλησεν σέ τίπο
τα τά καινούργια ροΰχα πού τής έ
ραψαν οί γονείς της σύμφωνα μέ τή 
μόδα, έπεσε τήν ίδια νύχτα άπό τήν 
έρημη γέφυρα του πλοίου στή θάλασ
σα. δέν κατορθώθηκε νά βρεθεί ούτε 
τό πτώμα της πού τήν άναζήτησαν 
φωτίζοντας τά μεσάνυχτα μέ ισχυρή 
ήλεκτρική λάμπα. Παρόμοιες πολλές 
είκόνες σχημάτισαν μιά δίνη στόν 
έγκέφαλο τοΰ νέου πού του άφήρεσε 
τή συνείδηση τοΰ προσώπου του. Εύ- 
θύς κατόπι, άπό τό θόρυβο τής έκπυρ- 
σοκρότησης στράφηκε άπάνω του τό 
ένδιαφέρον και ή περιέργεια τοΰ πα- 
ρεβρισκόμενου κοσμου. γιά λίγο ή κυ
κλοφορία στό δρόμο σταμάτησε άπό 
τό πλήθος, πού σπρώχνονταν γιά νά 
διακρίνει τήν έκφραση άπό τό κατα
μεσής πεσμένο πτώμα, έρείπιο τής 
άποκορύφωσης τών παθών πού προ
σβάλουν τό άνθρώπινο σχήμα. Προ- 
σέτρεξαν τά δργανα τής τάξης, ό για
τρός πού ή φιλάνθρωπη έπιστημονική 
άρωγή του δέν ώφέλησε σέ τίποτα, 
ένας γέρος χωρικός μέ τήν έντόπια 
ένδυμασία ήρθε μέ τό ξεχαρβαλωμέ
νο δημόσιο φορείο νά πάρει τό πτώ
μα. τό φόρτωσαν καί χώρεσε μαζύ, 
στήν ίδια κάσσα, μέ τό πτώμα ένός 

πού συνέπεσε νά εΐναι ό άσπονδος 
έχτρός του. έκρυψαν καί τούς δυό πί
σω άπό μαύρες κουρτίνες. Τό πλή
θος διαλύθηκε, κάποιος κάγχασε σά 
νά ήθελε νά ύπογραμμίσει ένα νόη
μα πού μονάχος του καταλάβαινε, 
μερικοί τράβηξαν πρός ένα ζαχαρο
πλαστείο- γίνονταν συζήτηση μέ άνα- 
φωνήσεις «τί είμαστε τέλος πάντων! 
ματαιότης ματαιοτήτων, σκιά ό βίος 
καί όνειρο», ύποστηρίζονταν γνώμες 
καί θεωρίες γιά τήν μετέπειτα ζωή, 
γιά μετεμψυχώσεις, πνεύματα, γιά τό 
δτι. σύμφωνα μέ τήν έννοια τοΰ χρι
στιανισμού, δέν πρέπει νά λυπούμεστε 
δταν κανένας πεθαίνει.

Τήν έπομένη οί συγγενείς, πού θυ
μήθηκαν τό δικό τους, πήραν τό πτώ
μα τοΰ νέου, άπό τό νεκροτομείο, νά 
τό κηδέψουν, έπιτράπηκε ή έκκλησια- 
στική ταφή γιατί ή σχετική άπαγόρευ- 
ση γιά τούς αύτόχειρας, έχει άτονή- 
σει τελευταία μέ τίς πολλές άπόπει- 
ρες καί πάντα σχεδόν θεωρείται άρκε- 
τή ή δικαιολογία δτι ό αύτοχειρια- 
σθείς έπασχε ψυχικώς. ’Ακολούθησε 
τό πένθος, ό θρήνος, ή συνηθισμένη 
έκφορά τοΰ νεκροΰ άπό τό σπίτι, κλαΐν 
ή μητέρα, τ’ άδέλφια, οί συγγενείς: 
«άδειες οί κάμαρες, άδειο τό σπίτι, 
δέ μέ χωρά, δέ μπορώ νά καθίσω, 
τυφλό τό παράθυρο ποΰ καθόμουνα 
καί κεντοΰσα, δέν έχω ύπομονή, λέω 
πώς αύριο δέ θά ξημερώσει, πώς μπο
ρεί νά ξαναρχίσουν τά πράγματα τό 
δρόμο τους; θρυματίστηκε τό ποτήρι 
πού μεταλάβαινα, πού μοΰδινε τή γέ- 
ψη ούσία, ξεδίψασμα», μέσα στήν ξύ
λινη γεωμετρημένη κάσσα, χωρίς δρο
σιά καί χάρη τό σώμα, στή μέση τής 
σάλας άκίνητος ό δικός μας πού ξανά 
δέ τόνύ άνταμώνουμε. σά νά φυσά χει
μώνας κρυώνουν γονατισμένοι δσοι 
όρφάνεψαν. ξένος ό πατέρας, ξένη κι’ 
ή μάννα χωρισμένοι άπό τό σεντούκι 
μέσα στή σιωπή. Οί γέροι πώχουν κα
θήκον τους νά φυλάγουν τίς συνή
θειες τής θρησκείας σέ κάθε περίστα
ση, έστειλαν μήνυμα στόν παπά, ό 
παπάς έρχεται, φορά τό πετραχήλι, 

εύλογεΐ. ό κόσμος τών πρόθυμων φί
λων σκηνοθετεί φανταχτερό διάκο
σμο μέ πράγματα δανεισμένα, ή μη
τέρα τήν τελευταία στιγμή φέρνει ένα 
προσκέφαλο κεντημένο ν’ άκουμπή- 
σει τό κεφάλι τοΰ παιδιοΰ της, ξεχνά 
πώς ήταν ψεύτικα τά μαλλιά του, 
περοΰκα καί σκύβει νά τά χτενίσει νά 
φανοΰν έμορφα, κόσμος έρχεται, γνω
στοί στό σπίτι πού οί πόρτες είν’ ά- 
φημένες άνοιχτές. Βγάζουν τό λείψα
νο, τό πηγαίνουν, μέ λαμπάδες κηρ- 
γιά καί θυμιάμα. άπό τά φορτωμένα 
παράθυρα σκύβουν καί μέ στόματα 
στραβωμένα φωνάζουν «άντίο». προ
ηγείται ό κλήρος μέ ψαλμούς καί μέ 
Ομνους, μέ τά έξαπτέρυγα ψηλά καί 
τούς σταυρούς, στό φέρετρο πού τό 
σηκώνουν φθισικοί τής δουλειάς, φτω
χός ό πεθαμένος πλαγιάζει, τό γυά
λινο σκέπασμα πού έρχεται κοντήτε- 
ρο, βαραίνει άπάνω στά μαλλιά του. 
άρώματα κι’ εύώδη τριαντάφυλλα, 
ντύσιμο στ’άσπρα σά νύφη, δέ μπο
ρούν νά κρύψουν τήν παραμόρφωση, 
άκολουθεΐ τρελλός, ζητιάνος, άνήμπο- 
ρος ό άδελφός μας πού ζητεί νά τόν 
έλεήσουμε κι’ έπαναλαμβάνει άπό 
στήθος, στό δρόμο πού άνταμώνον- 
ται ό φτωχός μέ τόν πλούσιο, τήν νε
κρώσιμη άκολουθία. Προχωρούν στόν 
άνηφορικό δρόμο μέ τά φανάρια στούς 
γυρμένους πασάλους, άνάμεσα σέ 
σπίτια κλειστά μέ κάμαρες σκοτεινές 
πίσω άπό μπαλκόνια, περνοΰν άπ’ τό 
σκολειό πού τά παιδιά μαζεμένα στά 
παράθυρα βλέπουν, ένα κοριτσάκι στό 
τζάμι μπροστά, μέ κεντημένη τραχη
λιά καί σκούρα ποδιά, άσπρο ξεδι
πλώνει μαντήλι καί κλαίγει. τά παι
διά δέ μποροΰν νά καταλάβουν πώς 
γίνεται δ,τι βλέπουμε νά μήν ξαναδοΰ- 
με. ό Μπάρμπα γέρο θωμάς, πού χά
ρις στήν ύγειά του πέταξε στά χόρτα 
τήν πίπα πού κάπνιζε, παράμερα κα
θισμένος σέ μιάν αύλόπορτα, στήν 
παλιά ένορία τής άγιας Υπαπαντής, 
ξέρει ποΰ εΐναι τό τέρμα, διακρίνει 
τήν άπόσταση τοΰ δρόμου, άπ’ δπου 
πίσω δέ γυρίζουμε, σταματοΰν μπρο

στά στή μαύρη πόρτα μέ τό Α καί τ* 
’Ωμέγα, πού ένώνονται τά κάγκελα, 
πλοκός, σύνορο, χώρισμα ποΰ τέμνε- 
ται ό κόσμος, ξεφορτώνουν τήν άμα
ξα καί μετά, τάλογα πού έξυπηρέτη- 
σαν τήν περίσταση, άφίνονται νά ξε
διψάσουν στό συντριβάνι· κόσμος πα
ρέες, παρέες σκορπάν στό καφενείο, 
στά κέντρα, κέφι, εύωχία, άδειάζουν 
τά ποτήργια. Φέρνουν κι’ άλλον ένα 
ή πομπή μέ τήν άμαξα πού τή σέρ
νουν τ’ άλογα, τούς περνοΰν μέσα άπό 
τόν περίβολο πουναι μολυβένιος βα
ρύς ούρανός, μαΰρα ψηλόκορφα δέν
τρα πού κάθεται ό δυστυχισμένος 
μεταμορφωμένος σέ πουλί καί θρηνεί 
τό μονότονο του παράπονο, πού ή φι
λύρα φθινοπωργιάτικη μαδάτήν ξαν- 
θιά κόμη της σέ μάρμαρα παγωμένα, 
σέ πλάκες ποΰ σκεπάζουν κυπαρισσέ- 
νια σεντούκια, γεμάτο τό σεντοΰκι 
άδεια καύκαλα, κόκκαλα τοΰ σκελε- 
τοΰ μέ ύπόλοιπα σάρκας, κολλημένα 
στίς άρθρώσεις μαζύ μέ κουρέλια, φό
δρες άπό ροΰχα, κόκκαλα γυμνωμένα 
πού τά μάζεψαν σέ τσουβάλια στούς 
αίματοπότιστους κάμπους, όστά πού 
ή μάννα δέ μπορεί νά ξεχωρίσει ποιά 
ήταν ποδχαν τδνομα τοΰ παιδιοΰ της. 
’Απορώ μέ τ’ άνθρώπινο σχήμα ποΰ 
τό συνηθίζουμε καί μάς φαίνεται στα
θερό. έρωτώ τί σημαίνουν τό κεφάλι, 
τά χέργια, τό κορμί; τί νόημα έχει 
πού στέκουμαι όρθιος; τί μπορώ νά 
πώ; ποιά μαρτυρία νά δώσω; καμμιά 
ισχυρή μαρτυρία δέ βρίσκω, ποΰ πρέ
πει νά προχωρήσω; σέ ποιό βάθος 
πρέπει νά κατέβω; γιά νά συλλάβω τό 
άληθινό νόημα, νά βρώ τή βάση, τήν 
έξήγησηπού,ένώ έγώ στέκουμαι δρθιος, 
ό άλλος μέ ειδοποιεί γιά τό μέλλον 
ξαπλωμένος γιά πάντοτε, κλείνω τά 
μάτια μου γιά νά δώ μέ τή μνήμη τό 
σχήμα πού έσβυσε, γιά ν’ άνακαλύ- 
ψω τή σταθερή ένότητα άνάμεσα στά 
δύο. πρέπει νά περιορίσω τίς άνά- 
γκες μου, νά μείνω φτωχός γιά 
νά θυμηθώ, νά ξεδιψώ περισσό
τερο μέ τή δίψα παρά μέ τό νε
ρό πού πίνουμε στή βρύση. Σκύφτω
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μέσα στό λάκο πού τόν έχουν σκάψει 
βαθύ, πουναι ό θεμέλιος λίθος τής οι
κοδομής πού ύψώνεται πολύεδρη, εύ- 
ρύτερη άπό τό χώρο άκατάλυτη άπό 
τό χρόνο; βλέπουμε μόνο έναν όρι- 
σμένο άριθμό τυχαίες άπόψεις. πρέ
πει νά φύγω άπό τόν καθημερινό δρό
μο γιά νά δώ περισσότερο· πρέπει νά 
καθαριστώ άπό τό ιδιωτικό μου συμ
φέρον πού μέ βρωμίζει. πρέπει γιά νά 
δεχτώ τήν όμιλία, πού δέ τή χωροΰν 
οί τοίχοι κανενός ύλικοΰ κτίσματος. 
ράντισέ με ουρανέ μέ υσωπο γιά νά 
καθαριστώ, νά πλυθώ, νά λευκανθώ 
περισσότερο άπό τό χιόνι. Σκυμμένος 
άπάνω στοΰ δικοΰ μου τό μνήμα, γυ
ρεύω παρήγορο χαιρετισμό, ποΰ εΐναι 
τό περιβόλι πού άποδρά κάθε θλίψη 
καί στεναγμός; νά βρώ τοΰ έρχομοΰ 
τής άνοιξης τό ούρανόχρωμο λουλού
δι, νάκουμπήσω σάν παιδί στό σταυ
ρό πού μαρτυρεί τόν πατέρα μου; ά- 
λοίμονο καμιά χεροπιαστή μαρτυρία 
δέ βρίσκω, τά δάκρυα τοΰ καημού, τής 
δυστυχίας καίνε τό μαντήλι, πού 
σφογκίζοντας άφησε, τ’ άποτύπωμα 
τοΰ κάθιδρου άπό τόν άγώνα προ
σώπου του. πώς νά συρθώ γιά νά μέ 
φωτίσει τοΰ Χριστού άπό τόν τάφο ή 
άνάσταση; δέ μπορώ νά είμαι χαρού
μενος άπό τή μεγάλη προσδοκία τήν 

ώρα πού βλέπω τή σταύρωση, δέν άρ- 
κεΐ ό νοΰς μου νά έννοήσει, δτι ή ζωή 
συνεχίζεται πέρα άπό τόν θάνατο τήν 
ώρα πού βλέπω, νά ρίχνουν τή φκιαρ- 
γιά μέ τό χώμα πού θά κρύψει τό 
πρόσωπο κ’ άνακατώνονται οί σβώ
λοι τό χώμα, μέ τό κρασί πού άδεια- 
σε δρθιος ό παήας καί λερώνει 
κόκκινη λάσπη τό μπαμπάκι πού 
βουλώνει τό στόμα. «Χριστός Άνέ- 
στη» άκούγω ξανά έγώ, ό άπιστος 
δούλος. «Χριστός άνέστη» καί προσ
παθώ νά κερδίσω μέ τό νοϋ μου τό 
νόημα τής ζωής. «Χριστός άνέστη» 
άκούγω καί καταλαβαίνω τό χρέος 
μου. δέν πρέπει ν’ άφήσω νά ξεχα- 
στεΐ μέσα στό χώμα ό πεθαμένος, 
κοκκος άμμου στό πλατύ ρεύμα τοΰ 
χρόνου, γιά ν’ άνταμώσω μέ τό πα
ρελθόν, γιά νά ύπάρξει τό μέλλον 
πρέπει νά δαμάσω τό ρεύμα, νά γε- 
φυρώσω τό χάσμα, πού ή καθημερινή 
αντίληψη μοΰ δείχνει άνάμεσα 
σέ ζωή καί σέ θάνατο, χρέος μου 
είναι, γιά νά δικαιολογήσω τήν ύ
παρξή μου, νά δώκω στόν πεθαμένο 
μου τήν άνάσταση.

[άπόσπασμα άπό τή διήγηση 
«ό πεθαμένος καί ή άνάσταση)

ΝΙΚΟΣ Γ. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ

VIRGINIA WOOLF

Σέ μιά στιγμή τοΰ περασμένου αιώνα, 
δταν κυριαρχούσε ή σχολή τοΰ νατουρα
λισμού καί τοΰ ρεαλισμού τό μυθιστόρη
μα είχε αποστολή νά κολακεύσει εκείνη τή 
μυστική διάθεση τοΰ ναρκισσισμού, τήν 
κοινή καί πολύ φυσική άλλωστε στόν α
ναγνώστη, νά ικανοποιείται ή νά γοη
τεύεται, άντικρύζοντας σέ μιά καλλιτεχνι
κήν έμψύχωση κ’ επιβίωση τήν εποχή του 
μέ τά πιό εκφραστικά της σύμβολα. ’Απαι
τούσαν άπό τό μυθιστοριογράφο τήν οι
κοδόμηση κάποιου μύθου πού θ’ άνελί- 
σονταν μέ άνεση καί πειστικότητα. Ζη
τούσαν ανατάσεις καί ολοκληρώσεις, τύ
πους αντιπροσωπευτικούς τού πνεύματος 
καί τών ανησυχιών τής κοινωνικής ζωής. 
“Ηθελαν νά βλέπουν στά πρόσωπα τού 
μυθιστορήματος τούς ηθοποιούς πού θά 
ερμήνευαν τό δράμα τού καθενός καί ό
λων σύγχρονα’ τό δράμα πού θά εΐταν 
άκόμα περισσότερο συγκινητικό, άν τε
λείωνε μέ μιάν ευτυχισμένη λύση... 
Τις πρώτες αντιδράσεις στό πνεύμα αύτό 
τοΰ αυστηρού ρεαλισμού, πού επικρατού
σε μέ τό έργο τού Έμίλ Ζολά γύρω στά 
1880, θά πρέπει νά τίς αναγνωρίσουμε 
στό έργο τοΰ Πώλ Μπουρζέ: ’Αντιδρά
σεις πού είχαν γιά αντικειμενικό σκοπό 
ν’ απαλλάξουν τό συγκεκριμένο άπό τή 
σκληρή του σύσταση, καί νά τό παρου
σιάσουν σέ μιά μορφή, νά πούμε, πιό 
εξευγενισμένη ή καλύτερα, νά μετατοπί
σουν τήν προσπάθεια αυτή άπό τό φυσι
κό στόν ηθικό ρεαλισμό- Άπό τήν ανα
ζήτηση καί τήν έρευνα στό επίπεδο τοΰ 
ηθικού ρεαλισμού θά έχουμε στό εξής νά 
περιμένουμε τούς καινούργιους νόμους, 
πού θά επιβάλλουν τό κύρος, τήν αλή
θεια καί τήν ποίηση τών πραγμάτων.

Σ’ ένα προηγούμενό μας άρθρο, δη

μοσιευμένο στίς ίδιες αυτές σελίδες, λέ
γαμε πώς τό μυθιστόρημα, ώς τό ση
μείο καί τό σταθμό πού τό προώθησε ή 
Βιρτζίνια Γούφ, έχει απαλλαγεί άπό ένα 
μεγάλο μέρος τού παλαιού οπλισμού του. 
Ό,τι άλλοτε, περιστρέφονταν γύρω άπό 
τό σώμα, τώρα έγινε πνεΰμα, έγινε αί
σθημα, έγινε υποσυνείδητο. Τό συγκεκρι
μένο, οί διάφορες πράξεις, τά διάφορα 
μικρά κι’ ασήμαντα γεγονότα τής καθη
μερινής ζωής, αποκτούν μίαν ιδιαίτερη 
αξία. Στήν άντίληψη τής μυθιστοριογρά- 
φου μας, δλ’ αύτά ύφίστανται καί υπάρ
χουν ώς τό σημείο καί τό μέτρο, πού τά 
δημιουργούμε εμείς οί ίδιοι στή διάνοιά 
μας, καθώς κάποτε συνέβη νά μάς συγκι- 
νήσουν καί νά δημιουργήσουν μέσα μας 
έναν ξεχωριστό κόσμο πού μάς απασχό
λησε διανοητικά. Μέ τήν τέτοια καλλιτεχ
νική άντίληψη, δημιουργεϊται μιά άλλη 
πραγματικότητα, ή εσωτερική, κι αύτή 
κυρίως εΐναι πού αποτελεί τήν ουσία τοΰ 
έργου τής Β. Γούφ. Σ’ ένα άρθρο της 
γιά τό σύγχρονο μυθιστόρημα μιλώντας 
γιά τά λογοτεχνικά πρόσωπα ορισμένων, 
τών καλυτέρων, μυθιστοριογράφων, πα
ρατηρούσε πώς αύτά «στερούνται άπό 
ζωή, δέν καταλαβαίνει κανείς γιατί ζοΰν, 
γιατί νά καθηλώνωνται σ’ δλη τους τή 
ζωΐι σέ μιά μονάχα κατάσταση*.

«Ή ζωή δέν εΐναι μιά σειρά άπό λαμ
πιόνια συμμετρικά ταχτοποιημένα’ ή ζωή 
εΐναι ένας φωτοστέφανος, ένας φάκελλος 
μισοδιαφανής δπου κλεινόμαστε άπό τή 
στιγμή πού γεννιέται ή συνείδησή μας ώς 
τό θάνατό της. Φροντίδα τού συγγραφέα 
εΐναι νά έκφράσει αύτό τό ποικίλο, τό ά
γνωστο. τό μή καθορισμένο πνεΰμα, τίς 
παρεκτροπές πού μπορεί νά παρουσιάσεις 
προσθέτοντας δσο μπορεί λιγώτερα ξένα
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κι’ εξωτερικά στοιχεία».
<Ή αληθινή ύλη τοΰ μυθιστορήματος 

είναι κάπως διαφορετική άπό κείνη πού ή 
σύμβαση μάς συνήθισε νά τή θεωρούμε 
σάν τέτοια».

Τά πρόσωπα λοιπόν πού κινούνται στά 
μυθιστορήματα τής Β. Γούφ, δέ θά μπο
ρούσαν νά θεωρηθούν ούτε κάν σάν θαμ
πές και μάκρυνες | αντικατοπτρίσεις τής 
πραγματικότητας, γιατί δέν παρέχουν τήν 
έλάχιστη δυνατότητα νά διαφανεϊ ή κάποια 
ύλικότητά τους, ή κάποια ύπόστασή τους, 
μέ τό ένα ή τό άλλο διακριτικό γνώρισμα. 
Τά πρόσωπα αύτά—άν μπορούσε νά έκ- 
φρασθεΐ κάνεις έτσι—άλληλοσυμπληρώ- 
νονται μεταξύ τους, μέ δτι σκέπτονται μέ 
δτι θυμούνται μέ δτι προσφέρουν σέ αισ
θήματα. σέ διαθέσεις, σέ εικόνες και γενι
κά σέ κινήσεις τής ψυχής, τις άπειρες κι’ 
ασύλληπτες εκείνες κινήσεις τής ψυχικής 
ζωής μέ τις μύριες αποχρώσεις της. Και 
κάτι άλλο άκόμα. Τά πρόσωπα συμπλη
ρωμένα περισσότερο μέ τή δική μας φαν
τασία, δέ θά τά δούμε νά ξεχωρίζουν σά 
χαρακτήρες καί ν’ αποτελούν προσωπικό
τητες αυτοτελείς καί αυτόνομες, μέ τήν 
ιδιαίτερη τό καθένα ιδιοσυγκρασία, ή μέ 
τό έντονα φωτισμένο μέρος τού εαυτού 
τους, πού έκφράζει τήν ιδιαίτερη σύστασή 
τους, δπως μάς συνήθισε τύ καθαρά ρεα
λιστικό μυθιστόρημα. Ή Β. Γούφ, δπως 
συχνά επαναλαμβάνει, θέλει νά εισχωρεί 
<στίς στοές τού πνεύματος καί τής καρ
διάς» νά ψάχνει «μέσα σιήν ατέλειωτη 
προσφορά τών εντυπώσεων πού δ χρόνος 
εναποθέτει στό νοΰ μας» γιατί «θεωρεί 
περιττό νά επιχειρεί κανείς νά δώσει μιά 
περίληψη τοΰ ατόμου» άφοΰ, ισχυρίζεται 
«δέ μπορούμε νά γνωρίσουμε τίς ψυχές 
μας, κι’ άκόμα λιγώτερο τίς ψυχές τών άλ
λων». Καί τόσο τήν απασχολεί τό μυστή
ριο τής εσωτερικότητας, τόσο τή συγκινεΐ 
ή σιωπηλή κάθε στιγμή κίνηση τής σκιάς 
τοΰ υποσυνείδητου στό βάθος τοΰ εαυτού 
μας, πού μάς βεβαιώνει σέ κάποιο έργο της, 
πώς «θά έπρεπε νά γραφεί ένα ολόκληρο 
μυιθστόρημα πάνω στή σιωπή δηλ. πάνω 
στά πράγματα πού δέ μπορεί κανείς νά 
έκφράσει».

Κυριαρχημένη άπό τή διάθεση τής 

διαίσθησης ή μυθιστοριογράφος μας ενορ
χηστρώνει τό παρόν μέ τό παρελθόν, άγγί- 
ζει τίς βαθύτερες κι’ άσύλληπτες πραγμα
τικότητες, καί φθάνει ώς αύτή τή συνείδη
σή μας μέ τό νά μάς δίνει σέ μιά θαυμα
στήν άλληλοΐ'χία κάποιες άπ’ αύτές τίς 
άπειρες «στιγμές τής ζωής» άπό τίς «προ
νομιούχες καταστάσεις» μας μέ τήν ξεχω
ριστή τους σημασία. Σέ μιά σελίδα άπό 
τό μυθιστόρημά της «Πρός τό Φάρο» ή 
Λίλυ Μπρίσκοου θαρρεί γιά μιά στιγμή 
πώς κάθεται πλάϊ στήν παληά της φίλη, 
τήν κ. Ράμσεϋ, κοντά στήν. άκτή. «Εΐχε 
—λέει—τήν αίσθηση πώς ή πόρτα άνοι
ξε, πώς κάπθιος έμπαινε καί δίχως τίπο· 
τενά’λέει, έβλεπε γύρω της, μέσα σέ μιά 
μεγάλη οικοδομή ολοσκότεινη κ’ επίσημη. 
'Η κ. Ράμσεϋ κάθονταν πάντα δίχως τί
ποτε νά λέει. Εϊταν εύτυχής, σκέ
πτονταν ή Λίλυ, πού άναπαύονταν έτσι 
στή σιωπή, πού άναπαύονταν έτσι στό 
απόλυτο σκοτάδι τών άνθρώπινων σχέ
σεων. Δέν καταστρέφουμε τάχα τά πράγ
ματα’ θά μπορούσε νά ρωτήσει ή κ. Ράμ
σεϋ, έξωτερικεύοντάς τα; Δέ λέμε τάχα έτσι 
περισσότερα; Πάντως αύτή ή στιγμή πα
ρουσιάζονταν μέ μιά γονιμότητα εξαιρε
τική. Σχημάτισε μιά μικρή γούβα πάνω 
στήν άμμο κι’ ύστερα τή σκέπασε σά νά 
έθαβεν έτσι τήν τελειότητα αύτής τής 
στιγμής». Τί άλλο βλέπουμε στό μυθιστό
ρημα μέ τήν τόση ιδιομορφία τόν «Όρ- 
λάντο» «στό σύμβολο αύτό τής ψυχολο
γικής πληθωρικότητας» παρά τή διάρ
κεια καί τό χώρο, τή μνήμη καί τήν προ
σωπικότητα συγκεντρωμένα στή συμβολι
κή προσωποποίηση μέ δλες τίς άνακλα- 
στικές ιδιότητες τοΰ εσωτερικού μας 
«έγώ;»

“Αν θελήσουμε νά φέρουμε οέ μιά 
σύγκριση ορισμένα έργα τής Β. Γούφ 
μέ τόν «Όδυσσέα», τό σπουδαιότερο έργο 
τοΰ ’Ιρλανδού μυθιστοριογράφου Τζαίϊμς 
Τζόϋς, θά μάς γίνει εκ πρώτης δψεως 
άντιληπτή μιά ομοιότητα δσον άφορά τήν 
έμπνευση πρώτα καί τήν τεχνική διάταξη 
έπειτα, τών στοιχείων γιά τήν οικοδόμηση 
τοΰ έργου. "Όμως καί στό σημείο αύτό 
τοΰ κάποιου συμπλησιασμοΰ στις άφετη ' 
ρίες τής έμπνευσης καί τής ομοιότητας

μένου νά μεταφερθεΐ καί νά περιληφθεΐ 
τό πάν μέσα στό έργο της. Σέ κανένα άπό 
τά έργα της δέ θά δούμε νά τήν άπασχο- 
λεϊ ή μορφή τών κοινωνικών προβλημά
των ούτε καί ή φροντίδα νά υποτάξει καί 
νά υποδουλώσει τήν τέχνη της στις άπαι- 
τήσεις τοΰ περιβάλλοντος. “Ισα ίσα μά
λιστα πού άπέφυγε νά μά: καθηλώσει δ
πως δ Μ. Προύστ στήν ατμόσφαιρα μιάς 
ορισμένης κοινωνικής τάξης, μέ τίς συνή
θειές της, μέ τίς παραδόσεις της, μέ τή 
νοοτροπία της. ’Αντίθετα άπό τόν Τζ. 
Τζόϋς, ή έρευνά της στρέφεται σ’ έναν 
τομέα τοΰ εσωτερικού κόσμου, περιορι
σμένο δσο κατ’ άνάγκη περιορισμένος 
πρέπει νά εΐναι δ τομέας δπου κινείται 
κάθε μυθιστόρημα, δπου τά πάντα εΐναι 
λεπτά καί αιθέρια, δπου τά πάντα άπο- 
κτοΰν μιάν ό’ψη μαγική. Δέν τήν άπασχολεΐ 
έτσι ή δράση, δέν τήν δεσμεύει καμμιά 
πρόθεση νά οικοδομήσει τό έργο της πά
νω σέ προσχέδιο. Γιατί πρόθεσή της βα
θύτερη στάθηκε ή μεταγραφή τής εσωτε
ρικής πραγματικότητας, κι’ αύτής κυρίως 
τά προβλήματα τήν άπασχόλησαν.

ΓΙΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ

ύπάρχει καί γίνεται πάντα φανερή, ή κα
θαρά προσωπική προσφορά τής μϋθ ιστο
ριογράφου μας’ προσφορά πού παρουσιά
ζει μιάν άληθινή άνανέωση, σά νά πει
θαρχεί, δπως λέει ή κ. Β. Γούφ στις ά- 
νάγκες τής «προσωπικής καταναλώσεως». 
Όπως στόν «Όδυσσέα» τοΰ Τζ. Τζοϋς 
έτσι καί στήν «Κα Ντάλοουαίΰ» τής Β. 
Γούφ περιγράφεται τό εικοσιτετράωρο 
τής Κλάρισσας. Τό περίεργο είναι δτι καί 
στό έργο τής Γούφ μεταφερόμαστε στήν 
άτμόσφαιρα καί παρακολουθούμε τή ζωή 
μιάς ημέρας τοΰ Ίουνίοτ’, δπως μιά μέρα 
τοΰ ’Ιουνίου μάς περιγράφει κι’ δ Τζόϋς 
στόν «Όδυσσέα» του μέ δ,τι πιό εκφρα
στικό συντελεΐται στή συνείδηση τών προ
σώπων τοΰ έργου. ’Ίσως στή σειρά τών 
εξωτερικών επιδράσεων θά έπρεπε άκόμα 
νά προσθέσουμε καί τήν προτίμησή της 
πρός τή «μέθοδο» τοϋ εσωτερικού μονο
λόγου. Μά πάλι πόση διαφορά υπάρχει 
στήν εκμετάλλευση καί διαχείριση τών 
στοιχείων. ’Αντίθετα άπό τόν Τζόϋς, ή 
Γούφ στάθηκε πάντα έκλεκτική στήν επι
λογή τών στοιχείων, πού θά σχηματίσουν 
τό έργο. ’Έτσι δέν παριστάμεθα μάρτυρες 
έκείνης τής άσθματικής άγωνίας, προκει-
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ο ΜΗΝΑΣ
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΡΙΑΣ Π. ΡΑΛΛΗ. στίχοι ’Αθήνα 

1958, "Εκδοση «Κασταλίας»
Η ποιήτρια εΐναι κ'ή ευγενική κυρία, 

πού ή Θεσσαλονίκη γνώρισε τό ευεργετι
κό της πέρασμα. Θυμάμαι τήν πολύ θετι
κή καί πολύ τονισμένη προσπάθεια της 
γιά νά ενίσχυση κάθε πνευματική εκδή
λωση στόν τόπο μας. Ή Μακεδονία καί 
ιδιαίτερα ή Θεσσαλονίκη, διατηρούν μιά 
ευτυχή ανάμνησή της.

Άλλα ή κυρία Ράλλη δέν κινήθηκε 
άπό άνάγκη νά γεμίση κάποιο κενό ζωής' 
άκριβώς εκείνο πού τή χαρακτηρίζει εΐναι 
μιά περίσσεια εσωτερικής ζωής, ζωής πού 
ζητάει νά είναι μέ δλους τούς τρόπους δη
μιουργική: ’Αγάπησε καί στήριξε πολύ 
τήν πνευματική κίνηση τής Θεσσαλονίκης 
δσο κανείς άλλος, διότι ή ίδια έχει μιά 
περίσσεια άγάπη γιά κάθε πνευματικό. Ή 
ίδια άγαπάει άκόμη αύτό πού εΐναι μέσα 
της σάν πνεύμα- Κι δταν αύτό τό υποτάσ
σει στό ρυθμό, άποβαίνει ποιήτρια.

Μετά τήν πράιτη ποιητική συλλογή 
της, τίς «’Εξομολογήσεις», ή δεύτερη αύτή, 
«οί Στίχοι» της.

Παρατηρούμε πόσο σταθερά γυρίζει σέ 
ώρισμένο σταθερό σημείο ή ψυχική της 
μαγνητική βελόνη. Βλέπει πάντα καί ανα
καλύπτει έναν κόσμο αισθήματος. Άλλά 
αποφεύγει τόν αισθηματισμό καί τείνει νά 
τόν κρυσταλλώση σέ μιάν επιγραμματική 
αισθηματική ολιγάρκεια. Ή κούραση, ό 
βαρύς λογισμός, ή αύτοπαρατήρηση τήν 
οδηγούν σέ μιά έκφραση λιτή, πού άρνεΐ- 
ται δμως πάλι νά εΐναι μιά έκφοαση γυ
μνή. 'Υπάρχει στή συλλογή της ένας γενι-λ

κός τόνος, πού άπηχεΐ τή θλίψη τής ζωής 
τό ανικανοποίητο, πού φτάνει κάποτε στό 
άντίκρυσμα ένός σταματήματος πού άνα- 
τρέπει δλες τίς προσδοκίες, καί τότε ή ψυ
χή της παίζει πάνω σέ άπαισιόδοξες νότες. 
"Ισως θά χρειαζόταν δμως άκόμη κάτι, καί 
αύτό εΐναι μιά μεγαλύτερη πύκνωση καί 
πάλι δπου αύτή ή πύκνωση έχει έπιτευχθή 
δπως στά επιγραμματικά της ολιγόστιχα, 
θά χρειαζόταν ίσως ένας τονισμός τοΰ αι
σθήματος άκόμα πιό οξύς, μιά άπόσταση 
πιό μικρή άνάμεσα στή λέξη, στήν έκφρά- 
ζουσα φράση καί στό νόημα, τό αίσθημα 
πού ζητούν νά κλείσουν.

Γενικά υπάρχει ή εντύπωση, δτι τή 
γνήσια εσωτερική πείρα, τήν εκλεκτή υφή 
τής θλιμμένης άπό τό άντίκρυσμα τής 
ζωής ποιήτριας παρακολουθεί περισσότε
ρο μιά αρμονική συχνά στιχουργία παρά 
δσο μιά δυνατή καί αλησμόνητη έκφραση. 
"Ισως επίσης υπάρχει κάποια κρυφή δυ
σαρμονία άνάμεσα στόν εύρύτερο καί στό 
στενώτερο ορίζοντα τής ζωής τής ποιή- 
τριας.

"Ισως υπάρχει μιά θλίψη άντλημένη 
άπό τό γενικό δραμα τοΰ κόσμου, έκεΐ 
δπου ή προσωπική στενή επαφή μ’ αύτόν 
θά χρωμάτιζε άλλοιώς τόν πίνακά της. Θά 
διέγραφε ένα προσωπικό πέρασμα θά χά
ραζε μιά ιδιαίτερη φωνή, θά έφερνε ένα 
προσωπικό μήνυμα άπό τούς εσωτερικούς 
δαιδάλους. Ή γενικότητα τοΰ αισθήματος 
εξαφανίζει σχεδόν τό ατομικό, τήν άπα- 
ραίτητητη νύξη προσωπικής παρουσίας·

Γ. Θ. Βαφοπούλου «Προσφορά», ποιήματα. 
Θεσσαλοτίκη, 1938.

Ό τόμος περιέχει έφτά ποιήματα· 
τά τέσσερα πρώτα μεγαλύτερα, τά άλ

α τρία μικρότερα. t ρτητα άπό τήν 

έκτασή τους δλα είναι άξια νά έξετασθοϋν.
Τό πρώτο ποίημα «τό Πλέγμα» είναι 

τό πιό κοντινό στήν αίσθηση τής άπώλειας 
τής άγαπημένης γυναίκας τοΰ ποιητή· τό 
πιό περισσότερο «ζωή». Μέσα σ’ αύτό δια
γράφεται ή κραυγή τής άπελπισίσς καί ή 
σπαραχτική όδύνη τοΰ χωρισμοΰ, ένός χω
ρισμού αιωνίου. ‘Υπάρχει ένα συμβολικό 
άντικείμενο, τό μαύρο φτερό τοΰ κοράκου 
πού μπορεί νά μάς ξεγελάση νά πιστέψου
με, πώς ό ποιητής δανείσθηκε αύτό τό σύμ
βολο άπό τό κοράκι τοΰ Πόε. ‘Όμως ή 
όμοιότητητα εΐναι άπατηλή: τό κοράκι τοΰ 
Πόε συμβολίζει τό άνεπανόρθωτο καί άνε- 
πίστρεπτο τοΰ θανάτου, εΐναι ή σκιά τοΰ 
θανάτου έπάνω του, εΐναι τό τραγικό ne
ver more, «ποτέ πιά», πού κάμνει τήν ψυ
χή τοΰ Πόε νά φτάση ώς τά έσχατα δρια 
τοΰ Πάθους, ώς τόν παροξυσμό τής φαν
τασίας καί τήν άλλοφροσύνη. Στό ποίημα 
τοΰ Βαφοπούλου τό φτερό τοΰ κοράκου 
δέν έχει τίποτε άπό τό Ποεδικό άνέκκλητο. 
Μόλη τή βίαιη κίνηση πού κάνει μέσα στό 
σκοτεινό δωμάτιο εΐναι κάτι τό ήρεμώτερο 
όλιγώτερο έφιαλτικό, καί, άν μπορεί νά λε- 
χθή, ήπιώτερο· εΐναι τό μαΰρο αίμα τής 
καρδιάς καί τοΰ κρανίου, ή προβολή τής 
σκοτεινής ψυχής, πού δέ γνωρίζει τί
ποτε άλλο παρά πώς εΐναι σκοτεινή καί 
ποθεί κάποιο φώς. Ό Ποεδικός κόρακας 
ώστόσο έχει φτάσει στά άκρα, δέν έχει 
τίποτε παρά πέρα άπ' αύτόν- ένώ άπό τό 
Βαφοπουλικό φτερό μόλη τή μαυρίλα του 
περιμένουμε κάτι σάν άχτίδα φωτός νά 
περάση, κάποια έλπίδα νά τό φωτίση. Έδώ 
δέν εΐναι πειά τό άνέκκλητο τοΰ θανάτου, 
είναι ή μαύρη θλίψη πού άπό μέσα της 
άφήνει νά θαμποχαράζη κάποια άχτίδα έλ- 
πιδοφόρα.

Ή έκφραση τοΰ ποιήματος (δπως καί 
στάλλα πού άκολουθοΰν) εΐναι διάχυτη, 
έλεύθερη άπό τά κλασσικά δεσμά τής ποι- 
ήσεως, δμως πάντοτε ύπακού^σα σέ κά
ποιο ρυθμό πού φαίνεται μάλιΐηα κυριαρ
χικά νά άντικαθιστά τίς παραμελημένες 
άξιώσεις τής παλιάς ποιήσεώς.

Τό πρόσωπο τοΰ ποιήματος εΐναι άκα- 
θόριστο, άλλά αύτή ή άκαθοριστία δέν εΐ
ναι έκείνη, πού άφαιρεΐ τή ζωή καί παγώ
νει τίς μορφές, Ή άπουσία τής περιγεγραμ- 
μένης μορφής εΐναι δχι χαοτική άδυναμία 
πλαστικότητας, άλλά ίσα ίσα τέτοια πού 
δημιουργεί μιά πιό έντονη παρουσία. Αύτή 
ή νεκρή, γιά τήν όποια τόσο θορυβεί τό 
φτερό τοΰ κοράκου, εΐναι σάν νά κινήται 
κάθε φορά κάτω άπό τό κινούμενο φτερό, 
σάν σκιά ένός δντος, γιά τό όποιο κλαϊμε 
πού άπουσιάζει, γιά τό όποιο ξαίρουμε 
πώς είναι μαύρη ή καρδιά μας.

Άκόμη, μιά θετική μορφή εΐναι ό ποι
ητής, πού μέσ’ άπό τό σκότος τοΰ πένθους 
έλπίζει σέ κάποιο φώς. Αύτός ό ποιητής, 
λοιπόν, μέ τήν έλπίδα τοΰ φωτός άπομα- 

κρύνεται άπό τή μορφή, πού άπάσχολεϊ 
τό αίσθημα καί τή φαντασία του, δταν 
άντί τής μαύρης σκιάς μέ τήν όποια γεμί
ζει τήν ψυχή του έκείνη, ή νωπή νεκρή, 
έπικαλεϊται βίαια τό φώς.

Στό δεύτερο ποίημά του, στό «Πέρα
σμα», ό ποιητής δέν εΐναι άλλόφρων. ’Έ
χει ένα ύφος ήρεμισμένο, ένα ύφος μάλ
λον θλιβερώς έπίχαρι. Δέ σκέπτεται μέ 
τά νεΰρα, σκέπτεται μέ τά μάτια, όραμα- 
τίζεται. Βλέπει τή νεκρή γυναίκα, πού κά
θεται έκεΐ κάπου στό άποπτο έν ειρήνη : 
εΐναι ήρεμη,εΐναι λυπημένη. Αύτός δέ μπορεί 
νά περάση τό μοιραίο ποτάμι· έκείνη τόν 
καλεϊ. 'Η στιγμή έχει κάτι τό δραματικό 
μέ τήν ισορρόπηση αύτή πού ζητεί τόν 
έαυτό της. Έχει κάτι τό έπικό μέ τή δυ
νατή άλήθεια τοΰ αισθήματος. Άλλά ή 
θλιμμένη αύτή μορφή δέν εΐναι παγωμένη 
στή θλίψη της· εΐναι γεμάτη ένοια. ’Απο
κτά έτσι κάτι τό θετικά άνθρώπινο.

‘Η θλιμμένη μορφή θυμίζει τή Βεατρί
κη, πού κινείται σάν άνήσυχο άστρο κάτω 
στά πόδια τοΰ θεοΰ, δταν δέ μπορεί έκεΐ 
ψηλά νά ξεχάση τήν έγνοια της γιά τόν 
Dante. ‘Όμως ή διαφορά έδώ παίρνει 
διαστάσεις κολοσσιαίες. Καί άκριβώς χω
ρίζει τά ποιητικά μεγέθη. Ό Dante ΰψωσε 
τή Βεατρίκη, σάν μιά πνευματική ώραιότη- 
τα, στήν πιό ψηλή κορφή μιάς ίακώβειας 
πνευματικής κλίμακας, πού άρχίζει άπό 
τή ζωή τοΰ ποιητή, συνεχίζεται στήν κό
λαση, στό Καθαρτήριο καί άπλώνεται ώς 
τήν άπροσμέτρητη πνευματική θεώρηση, 
γίνεται ή θεία Χάρη, πού δέ μπορεί νά 
λησμονήση τόν άνθρωπο. Τί κρατάει άπ’ 
δλα αύτά ή νεκρή μορφή τοΰ Βαφοπούλου; 
'Ένα κάτι έλάχιστο, τή θλιμμένη άνθρώ- 
πινη δχι πνευματική, άγωνία, τό βιολογικό 
παράπονο τοΰ χωρισμοΰ!

Στό τρίτο ποίημα, στό «Ρόδο», ό ποιη
τής έπανέρχεται στήν άνάγκη τής αισιοδο
ξίας. τής χαράς, τοΰ φωτός. ‘Όμως άκρι
βώς ή χαρά έδώ θετικά έχει προδοθή. Τή 
ζητημένη φαιδρότητα τής ζωής τήν άντι- 
καθιστά ένα έρμητικό κλείσιμο τής καρ
διάς πού δέν έχει νά έλπίζη τίποτε, της 
καρδιάς πού στέλνει τό μήνυμά της στή 
Μορφή μέσ’ άπό τό βλέμμα ένός έτοιμοθά- 
νατου πουλιού. Τί ήττοπάθεια! Πόση άντί- 
θεση μέ τό πρώτο ποίήμα!

Στό τέταρτο ποίημα, «τό Είδωλο», ή 
μορφή παίρνει έναν νέο θετικό προσδιορι
σμό. Είναι δχι πειά άιτλώς άνήσυχη· έχει 
άπομακρυνθή πολύ, έχει ύψωθή πολύ· εΐ
ναι άγια. Ώστόσο πώς έκερδήθηκε ή Αγιό
τητα; Εΐναι δυνατό νά κερδήθηκε μέσα 
άπό τό ξεφρενιασμένο πάλι μυαλό τοΰ 
άνθρώπου, πού τήν άναζητεϊ μέ τόση ά
γωνία ; Ή άγια μορφή τής «μητέρας» στόν 
Κάλβο, κρατάει κάτι άπό τή θλιμμένη ά- 
πάθεια τών νεκρών καί άπό τήν άγάπη 
τής μάννας, πού δέ μπορεί σ’ ένα φάσμα
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παρά νά είναι μάταιη. 'Η μάννα μιλάει 
στον Κάλβο καί δλος ό φοβερά ρομαντι- 
κός διάκοσμος της έμφανίσεώς της κερδί
ζει άναδεικνύοντας τήν άγια της ήρεμία.
Ομως έδώ ό ποιητής εΐναι άλλόψρων καί 

ματώνειτά χέρια πηγαίνοντας νά πιάση ένα 
μάταιο φάσμα I Και ή άλλοφροσύνη μένει 
παράξενη μπροστά σέ μιά εικόνα τής ό
ποιας ή άγιότητα δέ δικαιώθηκε άρκετά 
μπροστά μας.

Στό «Άνέβασμα» ό ποιητής ήρεμεΐ :
Δίχως ίλιγγο, δίχως πόνο, δίχως λύπη 
σ’ ατενίζω μέ γαλήνη κατάματα 
τραγουδώντας τό δικό σου τραγούδι, 
τό αιώνιο τραγούδι τής Άγάπης, 
τό αιώνιο τραγούδι τού θανάτου.

Ο έξαλλος άνθρωπος, πού δέ μπορού
σε νά χωρέση στό νοΰ του τό μοιραίο, 
και μάτωσε τά χέρια του στό πείσμα νά 
τό νικήση τώρα τό δέχεται καί τό άτενίζει 
δίχως ίλιγγο. Αύτό άλήθεια εΐναι μιά κα- 
ταπλήσσουσα ψυχική στροφή, ένα νέο νόη- 
Ρα ύπάρξεως μέσ’ άπό τή γαλήνη. Καί 
ή γαλήνη αύτή εΐναι ή κατανόηση. Ό θά- 
VOtT?A κ“τανοΠθΓ1κε' ° θάνατος ύποτάχτη- 
κε Ο θάνατος δέν άντιστέκεται στήν άγά
πη, δταν αύτή άντικαταστήση τή δύναμή 
του μέσα στήν αιωνιότητα. Ή άγάπη πού 
γαληνεύει καί γίνεται αιώνια, καί άπό τή 
στιγμή αυτή σάν πνεΰμα γυρίζει τούς αιώ
νιους γύρους της άκολουθώντας τήν άτέρ- 
μονη περιστροφή τής γής (περιστροφή πού 
είναι ή αίωνία έπιστροφή αύτοϋ πού δέν 
πεθαίνε^), αύτή ή ήρεμισμένη άγάπη εΐναι 
άξια τής άθανασίας, εΐναι ή νικήτρια τοΰ 
θανατου. Ό ποιητής μπορεί νά τραγουδάη 
στό έξης τό θάνατο τής γυναίκας, πού έ
φυγε άπό μπροστά του, μά πού θά εΐναι 
Ύιά πάντα μπροστά του μέ τήν Άγάπη I 
Καί τότε, άντί γιά διονυσιακές καί έφιαλ- 
τικές παρακρούσεις, θά μπορή νά άπευθύ- 
νη στή γυναίκα τή νεκρή ένα ποίημα, πού 

είναι μαζί τραγούδι τής άγάπης καί 
του θανάτου, προσευχή στήν γαλήνια νε
κρή άγάπη I

_ ^-τό ποίημα αύτό ό Βαφόπουλος 
βρήκε τό δρόμο του. ’Έδωκε άνάγλυ- 
φη τήν άλήθεια μιάς Αιώνιας άγάπης. Ηυ- 
ρυνε γνήσια τήν ίδια του καρδιά καί έδω
κε στό νοΰ του αύθόρμητα τή βαθύτερη 
προοπτική,

_ Στό έβδομο ποίημα, «Τό Καλεντάρι», έ- 
κεινο πού κέρδισε σέ έκταση καί προοπτι
κή κερδίζει σέ ζωή.

Η άγαπημένη μορφή άφήνει τήν άσύλ- 
ληπτη άπλοχωριά τοΰ συμβόλου καί άπο- 
κτά μιά καρδιά, ένα στήθος, ένα παλμό_
πού είναι κάτι ,πολύ διαφορετικό άπό τή 
θλίψη τής ύψηλής μορφής τών προηγουμέ
νων ποιημάτων. Μέσα σέ μιά θρησκευτική 
Ατμόσφαιρα όλίγα άντικείμενα τής έγκό-

σμιας ζωής παίρνουν μιά έξαιρετική έντα
ση καί μιά άσυνήθιστη δύναμη. Εΐναι δχι 
πιά τό άνθρώπινο, πού έγινε κρυστάλλω
μα θρησκευτικό, άλλά άντίθετα τό θρη
σκευτικό, πού συνέχει μ’ ένα γλυκό φόβο 
τό κάθε πραγματάκι τής κοινής ζωής. Μέ
σα σέ μιά τέτοια άτμόσφαιρα ό ποιητόο 
γράφει : 1

Ταπεινών ενθυμίων άντίκρυσμα.
Ευλαβής δακρύων σπονδή 
’Ιδού, ανασύρω 
τό λεπτό σου θερμόμετρο, 
σ’ υποθερμίας βαθμό 
σταματημένο. 
Ιδού, έγγίζω 
με τρέμοντα δάχτυλα 
τό φτωχό σου χτενάκι 
τών μαλλιών σου χαλινάρι γλυκό.

"Ισως οί άπλοι αύτοί' στίχοι εΐναι οί 
ωραιότεροι δλης τής συλλογής. Γεμάτοι 
εύαισθησία, ειλικρίνεια, πόνο, γαλήνη.

Α. ΚΟΡΑΚΑ : «Τά χελιδόνια φεύ
γουν», ποιήματα. ’Αθήνα 1938
0 κ. Κόρακας είναι άπό κείνους τούς 

άνθρώπους τών γραμμάτων, πού γνώρι
σα και πού μ’ ενδιαφέρουν πρώτ’ άπ’ 
ολα μέ αύτή τους τήν ύπαρξη, τήν προ
σωπικότητα, τόήθός των. Ό κ. Κόρακας 
είναι ένας αληθινά πολιτισμένος άνθρω
πος, ειλικρινής, καθαρός στή σκέψη και 
τή διατύπωση, άληθινός. Χωρίς δεύτερη 
σκέψη. Αύτό τό εξαιρετικό προτέρημα εκ
τιμώ απείρως στόν ζωντανό άνθρωπο. 
Ομως τώρα άκριβώς υπάρχει ένα ήθος 

ποιητικό γιά τό όποιο ή απλότητα καί τό 
απροσποίητο τοϋ κ. Κόρακα, άποτελοΰν 
ίσως ελάττωμα. Πρόκειται, επαναλαμβά
νω, γιά ενα ηθικό προτέρημα καί γιά 
ενα ποιητικό ελάττωμα. 'Ο ποιητής μας 
τά λέει δλα απλά, καθαρά καί ξάστερα 
και ντόμπρα. Δέν ξαίρει νά κρύψη. Καί 
δμως τό μυστικό τής ποιήσεως εΐναι νά 
κρύβη φανερώνοντας καί νά φανερώνη 
κρύβοντας.

Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Κρήνη, 
ποιήματα. ’Αλεξάνδρεια 1938
Ό κ. Κωνσταντινίδης εΐναι γνωστός 

άπο τίς ώς τήν ώρα εργασίες του.
Τά σημερινά του ποιήματα, δχι τόσο 

πίστη πώς Ελλαδα είναι μονον η Αθή
να! Κάτι ανάλογο έκαμε πρό καιρού τό 
περιοδικό «Κύκλος». Αλλά Ελλαδα είναι 
πρώτα ή Ελλάδα. Τίποτε περισσότερο.

ΘΕΑΤΡΟ <
Β. Ρώτα «Ρήγας ό Βελεστινλής», τραγωδία.

’Αθήνα, 1938.
Δέν πρόκειται νά κάνουμε πάντα κριτι

κές στρογγυλεύσεις καί στυλιστικές όμορ- 
φιές. Κάποτε τά πράγματα λεγάμενα άπλά, 
άπέριττα, έχουν τήν ίδια άξια, δπως και 
ή ζωή. Μπορεί ένα κριτικό σημείωμα νά 
εΐναι άπλώς μιά άφήγηση ειλικρινής στι
γμών κριτικής ζωής. Θά είπώ τήν άλήθεια 
μου.

Ό «Ρήγας» εΐναι μια τραγωδία; “Αν 
αύτός ό τίτλος δικαιώνεται άπό τήν ούσία 
αύτό εΐναι ζήτημα, πού θά θελήσω νά προσ
έξω άργότερα, τώρα σημειώνω, δτι είναι 
μιά τυπική τραγωδία μέ πρόλογο καί μέ 
πέντε πράξεις.

Τό πρώτο επίπεδο τής τραγωδίας αυ
τής εΐναι μιά ιστορική διαδοχή στιγμών γύ
ρω στή ζωή τοΰ Ρήγα τοΰ Φεραίου. Ή γε
νική έντύπωσή μου είναι, δτι σπάνια ξεπε- 
ράσθηκε αύτή ή Ιστορική πραγματικότητα 
μέ μιά μετατόπιση στόν καλλιτεχνικό χώ
ρο καί τό έργο φαίνεται—ή σχεδόν—σάν 
μιά διαλογική άφήγηση έντονη ή χαλαρή 
τών λεπτομερειών τού περιστατικού του 
Ρήγα. Νομίζει κανείς, δτι άντί τής δραμα
τικής άφαιρέσεως καί συγκεντρώσεως στό 
καίριο, τό ούσιαστικό, τό περιληπτικό καί 
αύτό πού εΐναι βαρύ άπό έννοια, ό συγ
γραφέας έγκαταλείπεται σέ μιά ήθογραφι- 
κή άναπαράσταση μιας συνέχειας πράξεων, 
δπου δέν ύπάρχει φειδώ, δέν ύπάρχει έξοι- 
κονόμηση, άλλά μιά διόιθεση νά άπλωθοΰν 
τά πάντα καλύτερα, άνετώτερα. Ή δλη 
έκθεση τοΰ έπεισοδίου τοΰ Ρήγα διατηρεί 
πολλήν Ιστορικότητα καί πολλή άφηγημα- 
τικότητα. Καί αύτό άκριβώς εΐναι τό πρω
ταρχικό σφάλμα τοΰ έργου.

Νομίζω δτι τραγωδία εΐναι πρό πάντων 
άφαίρεση, πύκνωση, ένταση. Πώς μας προσ- 
φέρουνται αύτά τά πρόσωπα, πού περνούν 
άπό μπρός μας, ώστε νά εΐναι πρόσωπα 
μιάς τραγωδίας καί δχι μιας βιολογικής 
άφηγήσεως; Καί πώς ή μορφή ζωής, στήν 
όποια βάλθηκαν νά κινηθοΰν άποκτά τήν 
άξίωση τής τραγικότητας, ή άποβαίνει του
λάχιστο δραματική; Καί ποιό τάχα εΐναι 
τό εσωτερικό δράμα πού παίζεται δχι πειά 
μπροστά στά μάτια μας, άλλά μέσα στά 
βάθη τής ψυχής τών προσώπων, γι’ αύτό 
στό μυχό τής ίδιας μας συνειδήσεως; Πώς 
αύτό τό σκηνικό γεγονός γίτεται ένα τρα
γικό γεγονός ζωής; Σ’ αύτά τά έρωτήμα-

πλούσια σέ ρίμα, δχι δσο περιμέναμε άνα- 
μοχλευτικά τοΰ ψυχικού μας βάθους, είναι 
γοαμμένα σέ ρυθμό άρκετά λειασμενο και 
ποτισμένα σ’ ένα ήθος απαλό, δπου σφο
δρά αισθήματα, έξαψη φαντασίας, τόλμη 
εικόνων, πρωτοτυπία σκέψεων εΐναι σπά

νια ή άγνωστα.
Ή «Κρήνη* είναι μία συλλογή κα

λών σονέττων. Καλών ες αίτιας αυτής τής 
ορθότητας στήν τέχνη, πού τά έχει 
θέσει. Κάποτε υπάρχει μιά φανερή υπέρ
βαση τοϋ άπλώς καλού, σε λίγους στίχους, 
πρό πάντως είς τό τέλος μερικών σονετ- 

των. , Τ
Ό τρόπος τοϋ κ. Κωνσταντινιδη είναι 

ή ποιητική σημείωση τών αισθημάτων 
του, αισθημάτων, τά οποία προέρχονται 
άπό τό άντίκρυσμα πρό πάντων τοϋ, εξω
τερικού κόσμου, άλλά καί καποιας ιδέας. 
"Ομως δέν εΐναι πάντα μιά άνάδοση αι
σθημάτων. Ο ποιητής προσπαθεί και 
αύτοϋ έγκειται δ,τι άξιόλογον εχει να 
ξυπνήση κάτι μέσα άπό τά αψυχα καί 
τίς άζωες ιδέες, νά κλέψη κάποιο, μυστι 
κό καί νά μάς τό μεταδωση. Ζητάει δη
λαδή νά κρούση τήν εσωτερική θύρα τοϋ 
ποιητικού του κόσμου. Ομως εδω δεν 
υπάρχουν άκόμη διαυγείς απαντήσεις. 
L’ Hllenisme conteniportain. Νοέμ

βριος, 1938. ’Αθήνα.
Είναι βέβαια καταρχή χρήσιμο νά εκ- 

δίδεται ένα περιοδικό προπαγάνδας τών 
νεοελληνικών Γραμμάτων. "Ομως γι αυτό 
άκριβώς, επειδή τόσο πλατεία είναι ση
μασία του, τόσο εΐναι καί δύσκολη η επι
τυχία. 'Υπάρχουν οι παρατηροϋντες, ,οτι 
δχι σπάνια μέ τίς μεταφράσεις αναξίων 
έργων καί μέ μελέτες καί σημειώματα πρό
χειρα κακοπαθαίνει μάλλον ή φημη τής 
νεοελληνικής δημιουργικής καί κριτικής 
λογοτεχνίας. Νομίζω πώς αληθινά, αυτό 
συμβαίνει κάποτε καί πώς αυτό πάλι δεν 
είναι άδύνατο νά διορθωθή. Μα και 
κάτι άλλο καθιστά ελαττωματικό , τό ~ πε
ριοδικό αύτό, δπως καί αφήνει ατελή τη 
νεοελληνική σκέψη πάνω στήν πραγματι
κότητα τών Γραμμάτων μας: αύτό είναι 
ή ολοκληρωτική άγνόηση τών μακεδονι
κών Γραμμάτων άπό το περιοδικό, που 
επί τρία χρόνια τώρα έκδίδεται μέ τήν
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τα, πού μέ άπασχολοΰν θά ζητήσω νά ευ
ρώ μιά άπάντηση:

Σημειώνω πρώτιστα, δτι γενικά έπικρα- 
τει ή τάση νά ή θ ο γ ρ α φ η θ ή μιά έ π ο- 
X ή» ή εποχή πού οί Ελληνες ζούσαν κατά 
τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας στήν ξ ε- 
νιτειά καί άκριβέστερα στήν Αύστρία- 
πώς ήταν ή ζωή τους άπλή ή μέ άξιώσεις 
ή κοσμοπολιτική ή στενά έλληνική, ίδεαλι- 
στική ή πολύ ρεαλιστική ή φαντασιοκοπική- 
πως άνάμεσό τους ξαφνικά έμφανίσθηκε ή 
Ρ°ΡΦή του Ρήγα τοΰ Βελεστινλή καί πώς 
χάθηκε τέλος άπό τή μέση καί πάει.

Τά πρόσωπα πού περνούν άπό τίς άπο- 
χρώσεις αύτές τής ζωής, αύτά άλλοτε ζοΰν 
μιά πολιτική ίδέα—τά περισσότερα—άλλο
τε πάλι μιά ξεχωριστή άρετή ή ιδιοτροπία, 
εΥα ελάττ,ωΡα> μιά άσχημία. Καί δλα αύ
τά τά πρόσωπα ζοΰν πεζογραφικά 
ωστοσο. Αύτό σημαίνει, δτι ζοΰν τήν ιδιαι
τερότητα τής ύπάρξεώς τους—καί άν τή 
ζουσαν τουλάχιστο σαικσπηρικά αύτή τήν 
ιδιαιτερότητα, αύτό θά ήταν τόσο άρκετά— 
μα σημαίνει άκόμη, δτι εΐναι άντιτραγικά, 
διοτι_ τά τραγικά πρόσωπα εΐναι αύτά πού 
a prion διαλέγουμε νά εΐναι ριζικά ού- 
σιαστικά, άπλά, γενικά.

• πλέον αύτά τά πρόσωπα δ έ ζοΰν. 
Αυτό σημαίνει δτι πραγματοποιούν άπλώς 
μια έπιταγή ζωής δομένη σ’ αύτά άπό τό 
συγγραφέα. Στό προκείμενο σκηνικό έργο 
υπάρχει τόση δυνάστευση; Κάθε πρόσωπο 
έκτελει τό ρόλο, στόν όποιο έτέθη μιά γιά 
■πάντα καί ένα μονάχα συμβατικό μοτίβο 
τά ένωνει; ή ίδέα γιά τήν έλευθερία, ίδέα 
που δέ γίνεται μπροστά μας ζωή, δηλ. ιστο
ρική ζωή. ' 1

Καί ποιός εΐναι τάχα ό ιδιαίτερος κόσμος 
όλου αυτου τοΰ πλήθους; ό κόσμος πού 
δικαιώνει τήν ΰπσρξή του; Άρκεϊ άρα γε 
δτι έναντι τής διαχυμένης ιδέας τής πο
λίτικης άνεξαρτησίας παίρνει τό καθένα 
άπό τα πρόσωπα αύτά τήν ιδιαίτερη στάση 
του; Και τί εΐναι τάχα ξέχωρα, π ώ ς ύ- 
π°ΡΧει έ ν εκαέαυτοΰτό καθένα άπό 
αυτά;, Ούδαμώς!

Ούδαμώς· εΐναι μιά πολύ μεγάλη γενι
κότητα. Μέσα στό μεγάλο πλήθος τών ά- 
σημάντων όντοτήτων κινοΰνται ένδια- 
φερουσες οί μορφές τοΰ Ρήγα,τής Κατίνκας 
του Οικονόμου καί τοΰ Πρίγκιπα.
, θ ΡήΧ0^’ ^ναι ένα μονότονο σύμβο- 
λ°·, άνθρωπος καμωμένος μέ ρητο
ρικά λόγια. Τόν έπερίμενα άλλοιώς. Τόν 
έπερίμενα σάν μορφή άποστολική. ’Ολίγο, 
ελάχιστα έμφανιζόμενο στή σκηνή, πολύ 
λιγωτερο κ ή ρ υκ α παρά μιά ύψι- 
τενή και λιπόσαρκη μορφή, μάτια φωτισμέ
να δυνατά, στεφανωμένα μέ μαύρους γύ
ρους. Οχι ρεαλιστικό, άλλά ιδανικό πρό
σωπο καί διά τοΰτο συμβολικό. Τόν έπερί-

ν? πεΡνάΊ Τ1* λίγες στιγμές καί νά 
άφήνη ισχυρά κατάλοιπα θάμβους, κατα-

πλήξεως. Τόν έπερίμενα άκόμη μάλλον νά 
ακούεται παρά νά έμφανίζεται. Νά εΐναι 
βοη. Νά εΐναι δνομα. Νά εΐναι φήμη. Μία 
φήμη πού θά γεμίζη τίς ψυχές, θά τίς θερ- 
μαινη καί θά τίς ώριμάζη γρήγορα. Δέν 
τόν άγαπώ νά μαλλώνη μέ τό Δεσπότη 
Δέν τόν άγαπώ νά άραδιάζη έπιχειρήματα.
Η νά παίζη τάχα τδργανο καί νά τραγου- 

δάη. Πώς θά τραγουδούσε ένα ύπερκόσμιο 
πρόσωπο; ένας άνθρωπος—θεός: Νά άκού- 
εται άπό μακρυά— Νά είναι άναμονή καί 
έλπίδα. Καρδιά καί πόνος. Ό πόνος τής 
σκλαβιάς πού έλαβε συνείδηση τοΰ έαυτοΰ 
της καί τόν άρνεϊται. Πόνος καί άρνηση 
τοΰ πόνου, έλπίδα. Καί μιά άσκητική, ύπερ
ανθρώπινη ένατένιση στήν έλπίδα. Καί μιά 
έλπίδα, πού θά φανερώση δλο τόν πλούτο 
της μέσ’ άπό τήν θυσία.

Πόνος, ’Ελπίδα, θυσία. Ή τριάδα τής 
ζωής, ή τριάδα τοΰ θανάτου. Ό άνθρω- 
ποςί Αύτός θά ήταν ό Ρήγας, θά ήταν 
χωρίς νά έχη άνάγκη νά μάς δείχνη ιδιαί
τερα τόν τρόπο, πού έχει σφιγμένο τό ζω
νάρι του καί τό ιδιαίτερο είδος τών παπου- 
τσιών του. θά φταν σάν φήμη μάλλον σάν 
δνειρο, σάν άναμονή. Διότι τά πολύ μεγά
λα πρόσωπα στόν κόσμο αύτόν δέν εΐναι 
δέ στέκονται γιά νά είναι, μπορεί 
νά είναι. Ό Χριστός ή ό Σατανάς σέ μιά 
σκηνή, μπορούν νά μάς δείξουν κάποτε τό 
φευγαλέο μόνο πέρασμά τους. Άγαπώ τό 
Ρήγα, θαυμάζω τό Ρήγα καί θέλω νά τόν 
σώσω μέσα στό άδυτο τοΰ βωμού τής καρ
διάς μου, έτσι σάν κάτι πού εΐναι σάν μισό 
δνειρο καί μισό πράγμα. “Εχω άνάγκη άπό 
μιά μορφή πού νά μέ φωτίζη καί αύτή τή 
μορφή τή θέλω πιό δυνατή άπό τήν πρα
γματική: τή θέλω άνύπαρκτη.

Οί μικρόψυχοι, αύτοί πού κατέβασαν 
καί τή μορφή τοΰ Σωκράτη ώς τήν μούρη 
ενός παρία, πού σκαλίζει στό δικαστήριο 
μέ τά δάχτυλα τά βρώμικα πόδια του καί 
τήν κοιλιά του, άς μ' άφήσουν ήσυχο. Έγώ 
νομίζω, δτι έκεϊνο πού έχω νά βρώ στόν 
κόσμο αύτό εΐναι έκεϊνο πού δέν έχει βρε- 
θή, έκεϊνο πού δέν ε ΐ ν α ι, άλλά μπορεί 
μονάχα νά είναι· εΐναι έκεϊνο, πού δέ βρί
σκεται στόν πηλό, άλλά ψηλά στόν ύποθε- 
τικό κόσμο πού άναπνέει τόν άέρα τής πιό 
ύπαρκτής άνυπαρξίας- δέν εΐναι τάστέρια 
πού κάνει ή χήνα μέ τά πόδια της, άλλά 
τάστέρια πού μαρμαίρουν γιά νά φωτίσουν 
μιά άνθρωπότητα καλύτερη. *Ο κόσμος μου 
δέν είναι έδώ κάτω, ξεκινά άπό δώ, άλλά 
είναι έκεΐ ψηλά... Πώς νά ζήσω μ’ ένα Ρή
γα ήθογραφικό; ποιά δικαίωμα έχει στήν 
αιωνιότητα μιά άπ’ έξω παρμένη φιγούρα, 
μιά φωτογραφία; θέλω νά ζήσω μ’ ένα 
Ρήγα πού έγώ ό ίδιος έπλασα. Νά τόν 
ζήσω γιά τόν έαυτό μου μέσ’ άπό μιά ζωή 
πού άγαπα τόν έαυτό της...

Ο Οικονόμου, τοΰ όποιου τό κεφά
λι άντί γιά ιδέες είναι γεμάτο μέ χαρτο-

Ή φράση τής τραγωδίας αύτής, πού 
δέν είναι τραγωδία (δηλ. έξυψωμένο 
δραμα, όργανική σύνθεση κρίσιμης καί υψη
λής ζωής, δπου νά πονή ένας άνθρωπος 
έναν πόνο έξατομικευμένο μαζί καί οικου
μενικό), ή φράση τής τραγωδίας αύτής εί
ναι ή συνηθισμένη μέ τή ρητορική σύνταξη 
καί διανθισμένη μέ τίς κλασσικές tirades.

Ό κ. Β. Ρώτας άνέλαβε ένα έργο άλη- 
θινά τιτανικό. Ή τραγωδία είναι ή ΰψιστη 
πνευματική κορυφή, στήν οποία μπόρεσε νά 
φτάση γιά πάντα τό άνθρώπινο πνεύμα. 
ΟΙ εύγενεϊς προσπάθειες έκτιμώνται πάν
τοτε. Άρκεϊ νά έκτιμώνται δσο πρέπει.

Π. ΚΟΡΑΛΗ: «Τό δράμα τής Πομ
πηίας», ’Αθήνα, 1938. εκδ. Γκο- 
βόστη-
Τό έργο είναι διασκευή τοΰ μυθιστο

ρήματος «Οΐ τελευταίες ήμερες τής Πο
μπηίας». Δέν έχουμε ύπ’ δψει το μυθι
στόρημα γιά νά άντιληφθοΰμε ώς ποιο 
σημείο δ συγγραφέας στηρίχθηκε δημιουρ
γικά στά κείμενα. Έκεϊνο πού είναι φα
νερό εΐναι, δτι δ συγγραφεας^εχει αρκετή 
μόρφωση, ώστε νά άντιληφθή τό καίριο 
και νά τό έκθεση: αύτή τήν μοναδική α
νάμειξη διαθέσεων γενικωτέρων, αύτά τα 
διασταυρούμενα ρεύματα Ιδεών, πόθων 
και τρόπων ζωής τών αμέσως μεταχρι- 
στιανικών χρόνων. Βρισκόμαστε μπροστά 
σέ μιά εναλλαγή τού ωραίου και τού 
αγνού πρός τό σκοτεινό και μουχλιασμένο, 
τής ηδονικής απάθειας πρός τήν ταραγ
μένη μπροστά σέ αξεδιάλυτους πρωτό
φαντους πόθους ψυχή- βρισκόμαστε 
μπροστά σέ κόσμο πού κουρασμένος ανα
ζητεί μιά διέξοδο καί αρπάζεται άπό κά
θε υπόσχεση πού σώζει, ίσως μπροστά σε 
συνηδήσεις πού αμφιβάλλουν γιά ολα 
μπροστά στήν σκληρότητα τη ρωμαϊκή 
τήν εμβολιασμένη μάταια μέ τήν έλληνικη 
εύγένεια. (*) Καί ή υπόθεση τού έργου μο
λονότι θετική περνάει άπό μπροστά μας, 

μάς αφήνει μάλλον αυτό το συγκεχυμένο

νομίσματα. Τό χρήμα, ή άπόκτηση χρήμα
τος είναι ή άσθένεια τοΰ άνθρώπου αύτου, 
ό όποιος μπόρεσε νά καταλήξή στήν προ
δοσία άπό φιλοχρηματία. Καί δμως ή δύ
ναμη τοΰ χρήματος πού φτάνει νά κάνη 
έναν άνθρωπο προδότη, παραμένει άνεκμε- 
τάλλευτη, άκαλλιέργητη στό πρόσωπο αύ
τό. Δέ μάς δίνεται παρά ή σχέση ή έξωτε- 
ρική καί τά γυμνά άποτελέσματα. Ποτέ δ
μως,γιά καμμιά στιγμή τής ζωής τοΰ Οίκ. τό 
χρήμιΐ δέν υψώθηκε σέ μύθο, δέν έγινε,στη 
φαντασία του μιά μυθική μορφή τής εύτυ- 
χίας. Καί ή προδοσία τοΰ Οικονόμου πού 
μένει άπογυμνωμένη άπό κάθε βαθύτερο 
συμβολισμό μάς άφήνει άπορημένους. Καί 
εΐναι άκόμη άντικαλλιτεχνικός αύτός ό άν
θρωπος, διότι εΐναι δύσμορφος ήθικά άφοΰ 
δέν ξεπλύνει τήν ντροπή του μέ κανένα 
μέσον ούτε δπως ό Ιούδας...

Ή Κατίνκα. Αύτή εΐναι ή μόνη γεμάτη 
μορφή τοΰ έργου. Εΐναι τοσο άξιαγάπητη 
καθώς δείχνεται μπροστά μας νά λαχτα- 
ράη γιά ζωή, γιά συμμετοχή στή ζωή, γιά 
άξιοπρέπεια, γιά θέση, γιά άγάπη, γιά θαυ
μασμό. Αύτή σώζει τό έργο. Αύτή μετα
βάλλει τήν δλη συμβατική τοποθέτηση, τό 
πετυχημένο αυτό σκάκι τών μορφών, μά 
πού εΐναι πάντα σκάκι,—κάποιες στιγμές 
σ’ άληθινό δράμα, δπου δηλ. ό μέσος άν
θρωπος ζή τή δύναμη καί τήν άδυναμία 
του, Καί πόσο άκριβά έξαγοράζει τά όνει
ρά της ή πονεμένη μορφή τής Κατίνκας!

θά ήθελα νά μιλήσω γιά τή δράση μέσα 
στό έργο αύτό, γιά τό στοιχείο δηλ. πού 
ιδιαίτερα ισχύει γιά νά μετσβάλη ένα έργο 
πεζογροφικό σέ δραματικό, Προχωρεί τάχα 
δλη αύτή ή μάζα τών γεγονότων καί τών 
προσώπων συμπλεγμένη μέσα σ’ ένα μοι
ραίο άξεδιάλυτο σύμπλεγμα ώς τό τέλος; 
Δέν φαίνεται. Τά πρόσωπα δέ συμπλε- 
κουνται αιτιοκρατικά, βαθιά, κατ άναγκαιό
τητα έσωτερική, ούτε τά περιστατικά. Και, 
χωρίς νά δημιουργήται μιά_ ψυχολογική 
προετοιμασία, δέν άκολουθεϊται τό μετά 
άπό τό πριν μέσα στήν άνυπόμονη έμβίω- 
ση τών γεγονότων άπό τή συνείδησή μας. 
Τά πρόσωπα σέ πολύ μέρος βαίνουν σ υ, μ
πλέκόμενα κατά τύχην, αυτή 
εΐναι μάλλον ό δημιουργός κόμβων ζωής. 
Άλλά μέσ’ άπό τή χαλαρή αύτή σύνδεση 
καί τήν έλάχιστη ύπάρχουσα προσμονή 
πώς μπορεί ένα έργο νά έκπληρώνη τό 
στοιχειώδη έσωτερικό δρο τής δραματικό- 
τητας, τήν ψυχολογική άναγκαιότητα της 
άλλήλουχίας, μιας άλλήλουχίας ή όποια δέν 
εΐναι παρά τό πνεύμα πού εχει συνδέσει 
σφιχτά τό δραματικό δραμα σ’ ένα σύνολο 
συμπαγές; Καί αύτός ό Ρήγας συναντάται 
μέ τήν τύχη. Μόνο ή Κατίνκα έχει μετα- 
βάλει τήν Τύχη σέ Άναγκαιότητα.

*) Υποψιαζόμαστε τήν κατάρρευση ενός 
κόσμου καί τήν άνάγκη τής δημιουργίας ενός 
νέου. Εΐναι οί πρώτοι μεταχριστιανικοι χρονοι.
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κατάλοιπο παρά δσο μά; άναγκάζει σ’ ενα 
καθαρό θεατρικό ενδιαφέρον. Και τούτο 
διότι ή δλη υπόθεση διεξάγεται μέ τρόπο 
ηθογραφικό μάλλον καί ή δράση βαίνει 
κατά τρόπο, πού νά συντίθεται μάλλον 
ενα έργο πεζογραφίας, ενα μυθιστόρημα’ 
δηλ. στηρίζεται κατά πολύ στό λόγο, στήν 
ανάπτυξη καί σιή στατική ανέλιξη τής 
κατα μέρος σκηνής. Οταν κάδε σκηνή 
υποχρεωτικά δέ δημιουργεί μιά άλλη, τό 
έργο κινείται, άλλά ώστόσο ή δράση 
εΐναι ολίγη.

ΜΕΛΕΤΗ
Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ: «Ή παρουσία τοΰ 

άνθρώπου» ’Αθήνα, 1938.
Επειτα απο τη «Φιλοσοφία τής ύπαρ

ξης» ό κ. Γ. Σαραντάρης μάς δίδει ενα 
δεύτερο φιλοσοφικό θέμα, πού δέν μπο
ρεί νά ξεχωρισθή απόλυτα άπό τό πρώτο. 
Η «Παρουσία τοϋ άιθρώπου» τοποθετεί 

τόν άνθρωπο σάν άφετηρία τής φιλοσο
φίας.^ Πατέρας τής φιλοσοφίας αύτής, πού 
αρνεΐται την εννοιολογική οικοδόμηση, 
είναι η υποκειμενική φιλοσοφία ταϋ Kier
kegaard. Αυτός άρνήθηκε πρώτος τόν 
Hegel καί τή φιλοσοφία τών εννοιών καί 
τών συστημάτων, τη λογική δηλ. έπανοι- 
κοδόμηση τοΰ κόσμου καί στήριξε τή φι- 
λοσοφί.α στήν πίστη δηλ. στήν άγωνιώ- 
δη επικοινωνία τοΰ πεπερασμένου μέ τό 
απροσμέτρητο καί άπέραντο. “Οπως τό 
θέλει ό Kierkegaard ή ζωή είναι τό προ- 
πατορικο αμαριημ,α τοΰ γένους επανα- 
λαμβανόμενο άπό τό είδος, τό άτομο. 
Μέσ άπό τή διαίσθηση τής αμαρτίας ό 
άνθρωπος καλείται νά πιστέψη δηλ. νά 
ζητηση αναπαυση απο τό θεό, νά ζητήση 
την επάνοδο στην προαμαρτία,στήν άγνοια 
και την αθωότητα. Καί ή φιλοσοσία δέν 
είναι ενα γεγονός τοΰ πνεύματος προνο
μιακό, είναι η επανάληψη μέσα στήν πε
ριοχή τοΰ πνεύματος, αύτοΰ τοΰ γεγονό
τος που είναι καθοΛίκο ανθρώπινο γεγο
νός, εΐναι ή επανάληψη τοΰ γεγονότος τής 

πίστης. Η φιλοσοφία ξεκινάει κατ’ αύτόν 
τόν τρόπο άπό μιά νέα άφετηρία. Χωρίς 
τήν πίστη καθίσταται άδύνατη.

Μετά τόν Kierkegaard ό Nietzsche 
μελέτησε τίς δυνατότητες τής δυνάμεο>ς 
φεύγοντας άπό τά έννοιολογικά κενά εί
δωλα τής φιλοσοφίας τοΰ απολύτου, άπό 
τά έννοιολογικά είδωλα τής λογικής φι
λοσοφίας του Hegel. Αύτός εΐναι ό πρώ
τος, πού στούς νεωτέρους χρόνους άλλαξε 
τό ρεύμα τοΰ φιλοσοφικού ποταμού άπό 
τη θεώρηση τής άπόλυτης ούσίας στή θε
ώρηση τού δύνασθαι. Δέν έρωτά, τί εΐναι 
ο άνθρωπος, ποΰ βαίνει, τί εΐναι δ Θεός, 
αλλά τί δύναται. Καί πάνω σ’ αύτό ζη
τάει νά άνακαλύψη τήν πραγματική δύ
ναμη τοΰ άνθρώπου, έπίσης τήν πραγμα
τική δύναμη τού Θεού, ό όποιος δέν εί
ναι κάτι τό άκίνητο καί άσάλευτο, άλλά 
είναι ή δυνατότητα τής άνακαταφάσεως.

Επειτα οί φιλόσοφοι τής λεγάμενης 
υπαρξιακής φιλοσοφίας δέν κάνουν παρά 
νά εύρύνουν τό χώρο τής φιλοσοφίας αύ
τής,πού δέν είναι ή παλαιά έννοιολο- 
γική φιλοσοφία. Ή πίστη (Kierkega
ard), ή δύναμη (Nietzsche), ή ταπεινό
τητα (Dostojevski), ή διαίσθηση (Ber
gson), η επαφή μέ τήν πραγματικότητα 
(W. James), ή βίωση (Jaspers, Heideg
ger) εΐναι οί θεμελιώσεις της.

Ο κ. Γ. Σαραντάρης φαίνεται πώς 
συναναστράφηκε άρκετά μέ τούς μεγάλους 
ερμηνευτές τής υπαρξιακής φιλοσοφίας 
και τους μεγάλους διανοητές, τόν Ν. 
Berdiaeff, τόν L. Chestov, ίσως τόν 
J. Wahl καί μάς δίνει καί αύτός τήν 
έννοια τής φιλοσοφίας ιδρυμένη έξω άτό 
τις εννοιολογικες εγελιανές οικοδομήσεις, 
στή βάση τής πίστης καί μέσα άπό τίς 
έννοιες τής ηδονης, τού έρωτα καί τοΰ 
θανάτου.

Το ιδιαίτερο στη σύντομη μελέτη τοΰ 
κ. Σαραντάρη εΐναι, δτι μάς εισάγει στή 
σπουδή τοΰ φαινομένου τοΰ θανάτου, 
πού σάν εϊναι^νικητής κάνει άπό τήν ύ
παρξη μας τό άτομο' σάν ήττημένος πάλι, 
κάνει νά υψωθή τό άτομο σέ «άνθρω
πο»,^δηλαδή σέ μιά άπόλυτη ύπαρξη, 
που έχει δαμάσει τό φόβο τού θανάτου.

> Τθ απόλυτο αύτό τής ύπάρξεως τού 
«ανθρώπου» είναι μιά προσοδοσία τής 
ιδέας δτι ό άνθρωπος δέν είναι, άλλά 
γίνεται κάθε φορά, κάθε στιγμή, πού 

του άγάπη, τής δποίας καρπός ύπήρξε ή 
γνωστή του Παπαδιαμαντική,βιβλιογρα
φία, θά δφείλη άκόμη κάτι σ' δλους τούς 
έραστές, πού άγαπώντας ευλαβικά τή μνή
μη τοΰ μεγάλου Σκιαθίτη προσφέρουν 
δ,τι στάθηκε δυνατό κάθε φορά γιά μιά 
τελική άνίδρυση τοΰ πνευματικού, 
τοΰ κριτικού άνδριάντα τού ταπεινού Α
λεξάνδρου. Ή έργασία τοΰ κ. Κ. Μ. Μι- 
χαηλίδη δσο σύντομη και αν είναι, είναι 
μία προσφορά και σαν τέτοια κρατεί ολη 
τή σημασία τής λέξεως.

ΑΓΓ. ΚΑΣΙΓΟΝΗ: «Αίσθηματικό- 
της», Αλεξάνδρεια 1938. “Εκδο
ση «“Ερευνας».

"Ενα συμπαθητικό φυλλάδιο. Μια σει
ρά άπό απλά πεζά ποιήματα. Αναφέρον
ται στήν πατρική στοργή, πού είναι μια 
πατρική ανησυχία. 'Η έκφραση, είναι ά
μεση. Ο συγγραφέας λεει αυτό που θε- 
λει νά πή. Μάς εξηγεί τό αίσθημά του, 
τόν τόνο καί τό ποιον του. Δε , ζητούμε 
δμως τίποτε άπό μέσα _ μας καί καμμιά 
έπικουρία γιά νά μπούμε σε βαθύτερες 
δαιδαλώσεις, τών δποίων τη συνεχεία,ζη
λότυπα θά μάς έκρυβε δ λογοτέχνης. Ωσ
τόσο άξιοπρόσεκτος εΐναι δ ανθρωπιστι
κός τόνος στή σκέψη, δτι η αξια,ζωη, την 
δποία εύχεται γιά τό παιδί του, ο, συγγρα
φέας θά εΐναι μια ζωη γεμάτη απο 
εύαίσθησία- Εΐναι αυιη που λείπει πιο 
συχνά άπότόν άνθρωπο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

I. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗ. Οί τραγωδίες τοΰ 
Αισχύλου. ’Αθήνα, 1938.
Νά πής πώς οί μεταφράσεις τών άρ- 

χαίων δραμάτων άπό το Γρυπαρη εΐναι 
οί καλύτερες, πού έχουμε στή γλώσσα μας, 
δέ λές τίποτε νέο. , ο

‘Ο Γρύπαρης δέν εΐναι μονον ένας 
διαισθητικός μεταφραστής αλλα και ένας 
γνωρίζων. Γι’ αύτό οί μεταφράσεις του 
αποδίδουν καί τό λογικό καί τό ποιητικό 

μέρος τοΰ άρχαίου κειμένου- ’Ωστόσο αν 
καί εΐναι άναμφισβήτητο, δτι αύτό δέ μπο-

στέκεται γεμάτος άπό ένοχή γιά έγκλημα, 
πού δέ διέπραξε, μπροστά στό Θεό. Το 
άπόλυτο τής ύπάρξεως τοΰ «άνθρώπου» 
άκινητοποιώντας τόν άνθρωπο μάς επα
νάγει στήν παλαιά στατική άντίληψη, δσο 
καί άν ζητή νά οΐκοδομηθή άπάνω σε 
μιά φιλοσοφία άντινοησιαρχικής πλοκής.

Θά έπιθυμοΰσα πολύ να υπήρχε ^πε
ρισσότερη σαφήνεια στή διατύπωση, ώστε 
τό βιβλιαράκι αύτό νά μπορούσε τα κερ
δίση άκόμα κάτι γιά τόν εαυτό του, αλλά 
καί νά άποβή θετικώτερα χρήσιμο σ έναν 
κόσμο μή μεμυημένων, δπως έγώ.

Κ. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ: Ό έρωτικός
Παπαδιαμάντης. ’Αθήνα 1938.
Ό κ. Μιχαηλίδης δημοσιεύει ένα νέο, 

άγνωστο, ποίημα τοΰ Παπαδιαμαντη, που 
τοϋ τό ανακοίνωσε δ γνωστός Αντ. Μου- 
σούρης. Μέ τήν εύκαιρία τής δημοσιεύ- 
σεως αύτής δ κ. Μιχαηλίδης μελετά 
τό ζήτημα τοΰ ιδιαίτερου χαρακτή
ρα τοΰ Παπαδιαμα τικοϋ έρωτα καί 
δείχνει, δτι δ Παπαδιαμαντης δεν ήταν 
άμοιρος άπό τήν έγκόσμια ερωτική ηδονη, 
πού εΐναι δμως πάντα ΐδεα και εΐναι αμφί
βολο άν έγινε ποτέ πράξη.

Ή έξακρίβωση τοϋ μυστηρίου τής σε
ξουαλικής ζωής τοϋ Παπαδιαμαντη εχει 
σημασία γιά τόν καλύτερο προσδιορισμό 
τών εσωτερικών πηγών τής τέχνης του.Νο
μίζω δμως, δτι δποιοθηποτε και αν είναι 
τό ερωτικό του μυστικό, ή τέχνη του ούτε 
κερδίζει ούτε χάνει. Η τέχνη είναι ένα 
γεγονός αισθητικό καί ένα γεγονός ποιό
τητας. Εΐναι ή πνευματοποιηση μιάς ζωι
κής άφετηρίας ή δποια μπορεί πολύ καλα 
νά μένη γιά τούς αιώνες αδιαγνωστη.

’Εκείνο δμως πού βοηθεΐ θετικά, τη 
λογοτεχνική κριτική γιά να ολοκλήρωσή 
τό έργο της είναι ή κάθε προσφορά, η 
κάθε φιλολογική προετοιμασία για την 
κριτική αύτή, πού ξεκινώντας απο το συγ
κεκριμένο θά ανασύνθεση σε σχήμα το 
διάχυτο πνεϋμα ένός έργου. Καί δσο για 
τό έργο τοϋ Παπαδιαμάντη ή τελειωτική 
αποκάλυψη τής λογοτεχνικής του φυσιο
γνωμίας θά δφείλη πολλά στον κ. Γ. Κα- 
τσίμπαλη γιά τή θαυμαστή υπομονετική
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ρέΐ νά γίνη στό απόλυτο, δμως έδώ άκό
μη δ Γρυπάρης κατέχει ώς μεταφραστής 
μιά θετική άξια, διότι δέ στάθηκε μόνο 
μεταφραστής, άλλά και γλωσσοπλάστης μέ 
μιά φανερή τάση νά φτάση στό χρώμα 
καί τήν ένταση τής άρχαίας αισχύλειας 
λέξης.

Καί λέω, πώς τέτοιες μεταφράσεις ά'ν 
είχαμε δλων τών άρχαίων συγγραφέων 
καί δχι σάν εκείνες τών άγραμμάτων εμ
πόρων τοΰ άρχαίου Λόγου, θά άρχίζαμε 
νά έλπίζουμε σέ μιά θετική άναδημιουρ- 
γία τοΰ λαοΰ μας μέσα άπό τό αΙώνιο 
κάλλος και τό αιώνιο πνεΰμα πού λάμπει

στά έργα τής προγονικής μας λογοτεχνί
ας. "Οταν τά άρχαΐα κείμενα υπάρχουν 
γιά μάς σάν κρυμμένοι θησαυροί άκατα- 
λύτων άξιων πνεύματος, κάλλους, άνθρω- 
πότητας, θά μάς ένωση κάτι μέ τούς προ
γόνους μας. 'Ο άρχαΐος λόγος θά εΐναι 
ομορφιά καί πνεΰμα’ δέ θά εΐναι τύπος. 
Καί άληθινός μας δάσκαλος, ό μεταφρα
στής, πού θά μάς δώση νά κοινωνήσου- 
με άμεσα — μέσ’ άπό μιά νέα δημιουργία, 
μέσ’ άπό μιά γλώσσα πού μάς συγκινεϊ 
κατευθείαν — τά άυλα καί άθάνατα 
στοιχεία τοΰ άρχαίου Λόγου.

βιβλιοπωλειον ΠΥΡΣΟΥ.»
Γ. Σ. ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ
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