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WALT WHITMAN

Διαβαίνοντας τό πέραμα τού Μπρουκλεν
1

Παλίρροια που φουσκώνεις κάτωθέ μου, σέ βλέπω κατά πρόσωπο. Σύννε- 
νεφα Δυσμικά, ήλιε που θές ακόμα ενα καλάμι γιά να σβύσης, σας 
βλέπω κατά πρόσωπο κ εσάς.

Πλήθεια, ώ έσείς, άντρων και γυναικών, μέσ’ στά συνετισμένα ρούχα σας 
ντυμένα, πόσον αλλόκοτα εϊσαστε γιά μένα!

Οί άμέτρητες έκατοντάδες που γυρνοΰν στά σπίτια τους, διαβαίνοντας μέ 
τίς περαταριές, εΐναι χιά μένα άλλόκοτες, καί πιότερο άπό τί θαρρείτε.

Καί σείς όπου εΐναι νά διαβήτε άπό τή μιά στην άλλη άχτή γιά χρόνια 
έμπρός, είστε πιότερο γιά μέ, και γιά τους στοχασμούς μου πιότερο 
άπό τί μπορεί νά φαντασθήτε.

2
‘Η άνεπαίοθητη τροφή πού παίρνω άπό τό κάθε πράμμα, κάθε μιά στιγμή 

τής μέρας, τό άπλό, στερεό καλοδεμένο σχέδιον—έγώ χώριος, ό κα
θένας χώριος κι’ δμως όλοι μας κομμάτια άπό τό σχέδιο—

Οί άναλογίες τοΰ παρελθόντος- μέ τό μέλλον,
Ή δόξα πού φωτίζει δλα τά πάντα κι ως τά πιό παραμικρά, πού άκούω 

καί βλέπω μέσ' στις στράτες ή περνώντας τό ποτάμι, κι ’ οπού εΐναι 
σ’ ενα νήμα περασμένα σάν κλωνιά κομπολογιοΰ,

Τό ρέμμα πού κυλά μέ τόση γρηγοράδα καί κολυιιπάει άπόμακρα μαζί μου, 
Οί άλλοι, οπού όφείλουνε νά μ ’ άκλουθοΰνε καί οί δεσμοί μου μαζί τους, 
Ή βεβαιότητα τών άλλων, ή ζωή, ή άγάπη, ή δράση, ή άκοή τους, 
Θά μπούνε κι' άλλοι άκόμα στίς περαταριές, κι’ άλλοι θέ νά περάσουνε 

άπ’ τή μιά στήν άλλη μπάντα,
Κι ’ άλλοι θά σκύψουν να κοιτάξουν τήν παλίρροια πού κυλά,
Θά στρέψουν κι’ άλλοι άκόμα γιά νά δούνε τά καράβια τοΰ Μανχάτταν, 

κατά τό Βορριά καί πρός τή δύση καί τά υψώματα τοΰ Μπροΰκλεν 
κατά τόν νοτιά καί τήν άνατολή, κι’ άλλοι θά δοΰν τά γύρωθε νησά- 
κια καί νησιά,• s *
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Πενήντα χρόνους έπειτα άπό σήμερα, νά τά δουν περνώντας κι' αλΑοί 
άκόμα, και θάναι δ ήλιος απάνω ένα καλάμι, σά θάχουνε περάσει 
εκατό χρόνια, ή κ' όσοι άκόμα αιώνες κι' άλλοι θά τά δούνε,

Και θά χαρούνε τού ήλιου τό βασίλεμμα, καί τήν παλίρροια, σά θά άρμα 
καί σά θ’ άποτραβιέται.

3
Δεν έχει σημασία μήτε δ χρόνος, μήτε δ τόπος—ή απόσταση δεν έχει σημασία, 
Είμαι μαζύ σας άντρες καί γυναίκες μιάς γενιάς καί θάμαι πάντα μ’ όσες 

γενιές άκόμα θ' άκλουθήσουν,
Ολότελα ομοιος σας, αυτό που νοιώθετε θωρώντας τό ρέμμα καί τόν 

ουρανόν, όλότελα δμοια τώχω νοιώσει.
Ομοια σάν οποίον οπό σας, πού εΐναι .ένας μέσ' σέ πλήθος ζωντανών, 

δμοια κ’ έγώ ήμουν ένας άπ' τό πλήθος,
'Όμοια ώς εσείς δροσίζεστε απ' τή χαρά τού ποταμού κι' άπ’ τού νερού τό 

λάμπος, δμοια έχω δροσιστή κ’ έγώ,
"Ομοια καθώς στέκεστε έσεΐς αυτού στά κάγκελα συνεπαρμένοι άκόμα άπ’ 

τό γοργό τό ρέμμα, δμοια κι’ άτός μου έχω σταθή έκειδά, συνεπαρ- 
μένος γιά ώρα,

"Ομοια καθώς κοιτάζετε κ’ έσεΐς τ’ αμέτρητα τών καραβιών κατάρτια, καί 
τά κοντόχοντρα φουγάρα τών περαταριών, δμοια κ' έγώ τάχω 
κοιτάζει.

"Ομοια κι’ άτός μου έχω περάσει καί ξαναπεράσει τό ποτάμι ένα καιρό, 
Κ’ έχω Ιδωμένα τούς γλάρους τό Δεκέμβρη νά περνούνε στόν αέρα έκεΐ 

ψηλά καί νά ζυγιάζουν τό κορμί τους στό κενό μ’ ασάλευτα φτερά, 
Κ’ έχω ιδωμένα τό κορμί τους μεριές λουσμένο άπό ξανθό ήλιοφώς, ιιε- 

ριές άπό ίσκιο σκεπασμένο κ’ είδα νά ξεμακραίνουνε σιγά-σιγά πρός 
τό Νοτιά,

Κ’ έχω ιδωμένα τό καθρέφτισμα τθΰ θερινού ουρανού μέσ’ στό νερό,
Κ’ έχει θαμπώσει μου ή ματιά μπρος στίς λαμπρές μακρόσυρτες αχτίδες, 
Κ’ είδα τό αβρόν αχτιδωτό φωτοστεφάνι, τριγύρω άπ’ τό είδωλο τού κεφα

λιού μου μέσ’ στό ηλιόλουστο νερό,
Είδα τήν καταχνιά πάνω άπ ’ τά νότια καί τά νοτιο-δυτικά βουνά, κ’ έχω 

Ιδωμένα τόν ατμό ν’ άπλώνη σέ μενεξεδένιες τούφφες,
"Εχω κοιτάξει κατά κεΐ στό χαμηλό λιμάνι γιά νά Ιδώ πού έρχονταν τά 

καράβια,
Καί τάε’ιδα νά σιμώνουνε καί κοίταξα τά καταστρώματα έκεινών πού δια

βαίνανε κοντά μου,
Ξάνοιξα τίς γολέττες καί τά καΐκια μέ τά κάτασπρα πανιά τους, καί ξάνοιξα 

τά πλοία τ ’ άραγμένα,
Καί τούς ναύτες νά δουλεύουν, άλλοι στήν κουβέρτα, κι άλλοι στά ξάρτια 

καβαλλικεμμένοι, τά τορνευτά κατάρτια, τό σιγοκούνημα πού κάνουνε 
τά σκάφη δώθε-κεΐθε, τίς λυγερές πού φειδοσειοΰνται φιάμπουλες,

Τά βαπόρια, μεγάλα καί μικρά, σέ κίνηση μέ τούς πιλότους μέσα στίς σκο
πιές τους,

Τό άσπρον αυλάκι πού άφίνουνε στό διάβα τους, τίς γρήγορες τρεμουλιαστές 
γυροβολιές, πού φέρνουν οί τροχοί του,

Καί τίς σημαίες δλων τών έθνών καί τήν υποστολή τους μέ τή δύση τού 
ήλιου,

Καί τά γαϊτάνια ■ κύματα στό σούρουπο μέ τά λακάκια καί τίς παιχνιδιάρικες 
γυαλιστερές κορφές τους,

Τήν άπλα πού δλοένα καί πιότερο μουντώνει, τούς σταχτερούς άπό γρανίτη 
τοίχους, πού υψώνουν οί αποθήκες πούναι πλάϊ σιά ναυπηγεία,

Μέσ’ στό ποτάμι, τό ολοσκότεινο συγκρότημα, τό μέγα ρυμουλκό πλευρισμένο 
καί στά δυό του πλάγια άπό τίς μαούνες τό πλοίο μέ τά σανά, τό 
άργοφιασμένο άλάφρωμα,

Στήν όχθη τή γειτονική οί φωτιές πού ξεπετιούνται άπό τίς καμινάδες τών 
χυτηρίων, σπιθόβολες, περίψηλες άνάμεσα στή νύχτα,

Ξεχύνοντας τή φτερωτή μαυρίλα τους σέ άντίθε’ση μέ κειές τίς άγριες πορ
φυρές καί κίτρινες αναλαμπές, οπού φωτάν ώς τίς κορφές άντίκρυ 
τών σπιτιών κι’ ώς τίς σκισμές τών δρόμων.

4
"Ολα έδετούτα κι’ δσα εΐν’ άλλα άκόμα σταθήκανε γιά μένα δ,τι εΐναι γιά 

σας τώρα.
’Αγάπησα βαθειά τήν πόλη αυτήν, άγάπηοα βαθειά τό μεγαλόπρερο, πολύ- 

τρεχο ποτάμι.
***

Οί άντρες κ’ οί γυναίκες πού θωρούσα βρισκότανε δλοι τους σιμά μου, 
Καί οί άλλοι πάλι τό ίδιο οί άλλοι οπού κοιτούνε πίσω κατά μένα, γιατί 

κ’ έγώ κοίταα μπρός μου κατά δαύτους.
(Θάρτη ό καιρός μ’ δλο πού σήμερα κι’ απόψε στέκομαι έδώ δά).

5
Τί υπάρχει τότε άνάμεσό μας;
Τί θέλουνε οί αιώνες ή τά χρόνια άνάμεσό μας;
"Ο,τι κι’ άν θέλουνε δέν έχει σημασία κι’ ούτε ή απόσταση, ούτε ό τόπος 

έχει σημασία.
6

Κ’ έγώ έχω ζήσει, κ’ είχα κάποτε δικό μου τό Μπρούκλεν καί τά ξαπλω
μένα ύψώματά του,

Κ’ έγώ έσυργιάνισα τίς στράτες τού νησιού Μανχάτταν κ’ έλουσα τό κορμί 
μου στά νερά πού τό κυκλώνουν,

Κ’ έγώ έχω νοιώσει τίς παράδοξες άξαφνικές άμφιβολίες βαθιά μου νά 
ξυπνούνε,

Βαδίζοντ’ας τή μέρα άνάμεσα στά πλήθεια τών άνθρώπων, μούχει τύχει 
κάπου-κάπου ναρθούνε κατά πάνω μου,

.Σά γύρναγα στό σπίτι άργά τή νύχτα ή σάν έγερνα στό στρώμα πάλι έκεΐ, 
κ’ έρχόνταν κατά πάνου μου,

Κ' έγώ έχω ζυμωθή μ' αύτό τό άνθρωποκύμα, πού βρίσκεται σέ ζύμω
σην αδιάκοπη κ' έγώ χρωστάω αύτό πού είμαι στό κορμί μου,

"Ο,τι ήμουνα πιό πρώτα τώχω νοιώσει πώς τό κορμί μου μ’ είχε κάνει νά 
είμαι, καί δ,τι μού μέλλεται γιά νάμαι, τώχω νοιώσει πώς τό κορμί 
μου θά μέ κάνει νάμαι.

7
Δέν πέφτουνε σέ σάς μονάχα άπάνου τοΰ σκοταδιού οί λουρίδες, 
Τό σκοτάδι ξάπλωσε δμοια τίς λουρίδες του κι’ άπάνωθε άπό μένα, 
"Ο,τι καλύτερο είχα καμωμένο μοΰ φάνη τότε αμφίβολο καί κούφιο,
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Μήπως ot σκέψεις μου ot μεγάλες (ως τίς έθαρρούσα) δέν ήτανε πραγμα
τικά παρά μηδαμ-ηνές; Καί μή τυχόν μέ περγελάση δ κόσμος;

***
Δέν εϊσαστε μονάχα εσείς, που ξέρετε τί πά να πει νάναι κακός κανένας, 
Είμαι κ'έγώ άπό κείνους πώχουνε γνωρίσει τί πά νά πει νάναι κανείς κακός, 
Κ' έγώ έχω πλέξει τόν αρχαίο τόν κόμπο τής άντιγνωμίας,
Κ' έγώ έφλυάρηοσ, έκοκκίνησα, κράτησα έχθρα, ψευδολόγησα, έκλεψα 

κ’ έφθόνησα, κ’ έννοιωσα δόλο, οργήν, ορμές, τής σάρκας φλογερές 
έπιθυμιές, που δέν έτόλμαγα νά τις ξεφανερώσω,

Στάθηκα στενοκέφαλος, μάταιος, άπληστος, ρηχός, άναντρος, κρυφοδάγκω- 
τος, γεμάτος μοχθηρία,

Ό λύκος, τό φεΐδι, τό γουρούνι δέν άπολείπαν άπό μέσα μου,
Ή άπατηλή ματιά, τά κούφια λόγια, οί άσελγες έπιθυμίες δέ μοΰ άπολείπαν, 
Άρνησες, έχθρες, άναβλητικότητες, και μικροπρέπεια κι’ δκνηρία δέ μοΰ 

άπόλειπε τίποτε άπ’ αύτά.

8
"Ημουνα τό ένα μέ τούς άλλους, καί μέ τών άλλων τις μέρες καί τίς τύχες, 
Μέ κράζανε ιό πιό οικείο έπίθετό μου οί ξάστερες γερές φωνές τών νειών 

παλληκαριών, σά μ’ έβλεπαν νά τούς σιμώνω ή να περνώ κοντά τους, 
Κ’ αισθανόμουν τά μπράτσα τους, τριγύρω στό λαιμό μου, σά στεκόμουν 

ορθός καί μέ νωχέλεια τή σάρκα τους γυρμένη νά μ’ άκουμπάει σάν 
ήμουν καθιστάς.

"Εβλεπα πλήθεια πρόσωπα στίς στράτες, μέσ’ στις περαταριές ή στις δημό
σιες συναθροίσεις πού τ’ άγαποΰσα δίχως ποτέ μου νάχω πει μαζί 
τους ένα λόγο,

"Εζηοα τήν "δια μέ τούς άλλους ζωή, τό ίδιο πανάρχαιο γέλοιο, τραγά- 
νισμα, ύπνο,

Κ’ έχω παίξει τό μέρος πού θωριέται άκόμα τώρα πίσω άπό κάποιο θεα
τρίνο ή θεατρίνα,

Τόν ίδιο άρχαϊο ρόλο, τό ρόλο πού είναι τέτοιος πού έμεϊς τόν πλάθουμε, 
μεγάλος δσο θέλουμε

Κι’ δσο τόν θέλουμε μικρός, ή καί τά δυό μαζί μεγάλος καί μικρός.
9

"Ερχομαι άκόμα πιότερο σιμά σας,
"Ο,τι σκεφτήκατε γιά μένα αύτή τήν ώρα, τώχα σκεφτή πιό πρώτα έγώ 

γιά σας. "Εχω άπό πρίν συμμάσει τή σοδιά μου,
"Εχω συλλογιστή καιρό, βαθύτατα γιά σάς προτού νά γεννηθήτε.

***

Ποιός μπόρειγε νά ξέρει τί ’ναι έκεΐνο πού θά μ’ άγγιζε;
Ποιός ξέρει άν δέν τό χαίρομαι κιόλας αύτό τό κάτι;
Ποιός ξέρει άν, μ’ δλη τήν απόσταση, δέν είναι σάν νά σάς κοιτάω τήν 

ώρα αύτή, κι’ άς μή μπορείτε έσεΐς γιά νά μέ ΐδήτε;
10

Περίεργος είμαι νάξερα τί θά μπορούσε νάτανε γιά μένα πιό μεγαλόπρεπο

καί θαμαστό άπό τό καραβοκύκλωτο Μανχάτταν;
Άπό τόν ποταμό μου αυτόν στό ηλιοβασίλεμα καί τά γαϊτάνια τής παλίρ

ροιας κύματα;
Άπ’ τούς γλάρους, πού ζυγιάζουνε στό άγέρι τό κορμί, κι άπό τό πλοίο 

μέ τά σανά στό σούρουπο κι άπ' τ’ άργημένο αλάφρωμα,
Καί ποιοι θεοί μπορούν νά ξεπεράσουν έκειούς πού σφίγγουνε στό χέρι τους 

τό χέρι μου καί μέ φωνές οπού άγαπάω γιομάτοι άπό λαχτάρα στό 
πιό έγκάρδιο μέ κράζουνε όνομά μου σά σιμώνω;

Τί πιότερον αιθέριον άπό κειό πού σμίγει με μέ τήν γυναίκα ή τόν άντρα, 
πού μέ κοιτάει κατά πρόόωπο;

Πού κάνει με ένα μ’ έσάς, τώρα, καί σάς κερνάει τό νόημά μου;
***

Νοιώθουμ’ ένας τόν άλλο τώρα, δέν είν’ έτσι;
'Ό,τι σάς ύποσχέθηκα χωρίς νά τό ξεκαθαρίζω δέν τώχετε πιά νοιώσει;
"Ο,τι ή μελέτη δέν έμπόρειε νά διδάξει, δ,τι τό θειο κήρυγμα δέν έμπορούσε 

γιά νά συμπληρώσει, συμπληρώθηκε τώρα, δέν είν' έτσι;
11

Κύλα ποτάμι, κύλα! Ξεχείλιζε μέ τήν παλίρροια καί χαμήλωνε στήν άμπωτη. 
Παιχνιδιάζετε έσεΐς κύματα, μέ τά γαϊτάνια καί μέ τίς κορφές σας.
Κι’ ώ πολύχρωμα τού δειλινού σύννεφα, περιλούστε μέ τό λάμπος σας κ’ έμέ 

καί τις γενιές άντρων καί γυναικών πού έρχονται πίσωθέ μου.
Διαβαίνετε άπ’ τήν μιά στήν άλλη μπάντα αναρίθμητοι περάτες.
Όρθοσταθήτε περίψηλα κατάρτια τού Μανχάτταν, σταθήτε ολόρθα ώραΐα 

υψώματα τού Μπροΰκλεν.
Παλμοχτύπησε ανήσυχο παράξενο μυαλό. Ξακόντισε έρωτήσεις κι’ απο

κρίσεις.
Άνακινήσου κ’ έδώ πέρα καί παντού έξηγηματικόν αιώνιο άνθρωποκύμα.
Κοιτάξετε έσεΐς μάτια στοργικά καί διψασμένα μέσα στό σπίτι, στή στράτα, 

στίς δημόσιες συναθροίσεις.
Άπλωθήτε έσεΐς, φωνές παλληκαριών, μουσικά καί γερά φωνάζοντάς με 

στό πιό έγκάρδιον όνομά μου.
Ζήσε, ώ έσύ παληά ζωή. Παίζε τό μέρος πού θωριέται, πίσω άπό κάποιο 

θεατρίνο ή θεατρίνα.
Παίζε τό ρόλο τόν παλιό πού γίνεται μεγάλος ή μικρός άπό τό πώς τόν 

πλάθουμε.
Ξέτασε έσύ, πού τώρα μέ διαβάζεις σκυφτός, μήν τύχη κι’ άπό δρόμους 

άγνωστους άνάμεσα μπορώ καί σέ κοιτάζω.
Μείνε γερόν, ώ κάγκελο πού στέκεις άπάνω άπ’ τό ποτάμι, γιά νά κρατήση 

έκειούς πού ράθυμα άκουμπανε καί μέ τό βλέμμα ταξειδεύουνε 
γοργά μέ τό γοργό τό ρέμμα,

Φτερουγάτε, ώ έσεΐς, θαλασσοπούλια! Φτερουγάτε πλαγιαστά, φέρτε άνοι- 
χτές γυροβολιές ψηλά-ψηλά μέσ’ στόν άγέρα.

Δέξου, ώ νερό, τό θερινό ουρανό καί κράτησέ τόνε πιστά κι’ ώσότου νά 
προλάβουν δλα τά μάτια πούναι άπάνου σου γυρτά νά στόνε πάρουν.

Απλώνετε, ώ έσεΐς, άβρά φωτοστεφάνια άχτιδωτά τριγύρω στό είδωλο τοΰ 
κεφαλιού μου, γύρω άπό τό κεφάλι καθενός πού καθρεφτίζεται στό ήλιόλου· 

στο νερό.
Έρχόστε πάντα έσεΐς καράβια, έκεϊ στό χαμηλό λιμάνι. Πηγαινώρθετε λευ-
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κόπανες γολέττες, κ’ εσείς σλέπια και καΐκια.
Καμαρώνετε όλοτρόγυρα σημαίες δλων τών εθνών. Γέρνετε στην υποστολή 

σας, δπως πάντα, μέ τοϋ ήλιου τό βασίλεμα.
Ξεχύνετε περίψηλα τις φλόγες σας, ώ εσείς, τών χυτηρίων καμινάδες.
Ξαπλώνετε τΙς μαύρες σκιές σας μέ τό πέσιμο τής νύχτας, και λούζετε μέ 

πορφυρές καί κίτρινες αναλαμπές, τις κορυφές αντίκρυ τών σπιτιών.
Φαινόμενα σημερινά ή μελλοντικά ξεφανερώστε τί εΐσαστε.
Έσύ αναγκαία μεμβράνη έξακολούθα νά τυλίγεις τήν ψυχή,
Γιά νά σκεπάζουν ενα γύρω τό κορμί μου γιά μέ, και τό δικό σου τό κορμί 

γιά σένα, τά πιό θεία άρώματά μας,
’Ακμάζετε Πολιτείες, βγάζετε πάντα τά έμπορεύαατά σας, εξακολουθήστε 

τήν επίδειξή σας φα^δυά ποτάμια ξέχειλα,
Ξεχύσου όλοϋθε, ώ ύπαρξη, πού τίποτ άλλο ίσως δέν εΐναι πιό πνευμα

τικό άπό σέ,
Μείνετε έκεΐ πού βρίσκεστε υλικά αντικείμενα, πού τίποτ άλλο δέν υπάρχει 

πιό μόνιμο άπό σάς.

12
Προσμείνατε καιρό, προσμένετε παντοτεινά, ώ εσείς, βουβοί κι’ ωραίοι 

λειτουργοί,
Καί σάς υποδεχόμαστε επί τέλους μέ τήν αίσθηση τοϋ άπολευτερωμένου, κ’ 

είμαστε αχόρταγοι άπό δώ καί πέρα,
Αέ θά μπορέστε πιά νά μάς λυγίσετε ή νά ξεφύγετε άπό μάς,
Σάς μεταχειριζόμαστε, δέ σάς πετάμε, μά σάς ριζώνουμε μέσα μας γιά πάντα, 
Αέ σάς βυθομετράμε, σάς πονάμε, ή τελειότητα υπάρχει καί σέ σάς, 
Συνεισφέρατε καί σείς γιά τήν αιωνιότητα, 
Αίγο-πολύ συνεισφέρατε καί σείς γιά τήν Ψυχή!

Μεταφραστής: ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΑΟΣ

ΠΕΛ Α
Όχτώ τοΰ Όκτώβρη ήταν ή ονο

μαστική έορτή της· μνήμη τής Όσιας 
μητρός ήμών Πελαγίας τής άπό έται- 
ρίδων «...ύπάλυξε βίου πέλαγος Πε
λάγια».

Λευκό τό φώς τοΰ όκτωβριανοΰ ή
λιου μετριάζει τό γαλάζιο τ’ ούρανοΰ- 
τό πέλαγος βαθύ—γαλάζιο διάζωμα· 
στό κρύσταλλο τής διαφάνειας έντο
να τά χρώματα καί τά περιγράμματα- 
γλάροι, φτερωτός άφρός, στήν κορυ
φή τών κυμάτων κατά μήκος τής 
άκτής άσπρα σπιτάκια κλιτά πρός τό 
πέλαγος· στήν τομή τοΰ όρίζοντα 
άσπρο πανί στό κατάρτι· ή περιστερά 
τής Άργώς διασχίζει τό φράγμα τών 
βράχων πέρ’ άπ’ τόν πόντο, στή μυ
θική Κολχίδα, στό δέντρο τό δέρας 
κρεμάμενο, προσμένει τόν ήρωα.

«Σέ περιμένω...», ή φωνή άπτήν 
είσοδο τοΰ σπιτιού· «σέ περιμένω... 
θερμή οικειότητα!...». Στήν άτμόσφαι- 
ρα τής αίθουσας έκτυπες οί τομές 
τών σχημάτων· άπ’ τ’ άνοιχτό παρά
θυρο είσορμοΰσαν φωτοσκιάσεις καί 
Χρώματα. Γύρω στό τραπέζι συνομι
λούν οί έπισκέπτες· «χρόνια πολλά...», 
τό χέρι της άναπάλλεται μές στήν 
παλάμη του· αϊγλη λευκή κυκλώνει τό 
περίγραμμα τοΰ σώματος, στά μαλ
λιά στέφανος άπό ιριδισμούς σμαράγ- 
δου, λάμπουν άφθαρσία τά μάτια. 
Δέν άκούει τή συνομιλία τών έπισκε- 
πτών, άφήνεται στήν εύφροσύνη τών 
πραγμάτων πού έκφράζεται σέ άνταύ- 
γειες: ό καθρέφτης φλυαρεί άπό λάμ
ψη, τά βάζα σπιθίζουν καί τά ποτή
ρια- στόν τοίχο τό έκκρεμές έκφωνεΐ 
τά δευτερόλεπτα, σημαίνει τίς ώρες, 
καμπάνα γιορταστική. Γυμνά τά δέν
τρα άπό τήν πράσινη πολυτέλεια ά ιτορ- 
ροφοΰν τό φώς- κάτω άπ’ τή φλούδα 
διαγράφονται οί ΐνες, ό σφυργμός τοΰ 
χυμοΰ, ό πόθος τής άναβλαστήσεως, 
τά ριζίδια πού άποζητοΰν τούς μα-

ΓΙΑ (*)

(*) Συνέχεια καί Τέλος

στούς τής γής. Είχε τήν αίσθηση πώς 
ήταν ένα δέντρο μέ ριζίδια πιασμένο 
στά στήθη τής γής, άνάμεσα στά σπί
τια, τούς λόφους, τό καμπαναριό τής 
’Αγίας ’’Αννας, τά κούτσουρα τών 
άμπελιών σέ ώκεάνειο βυθό άπό φώς· 
άκούει τό θρήνο τής θέτιδας, τό 
τραγούδι τών Σειρήνων στά ένάλια 
σπήλαια, ό Πρωτέας άναδύεται στήν 
άκτή άνάμεσα στά κήτη πού τόν κυ
κλώνουν στήν τρόπιδα τοΰ ναυαγοΰ 
μιλεΐ πουλί ή νύμφη Λευκοθέα· ό δύ
της προσγειώνεται νά κόψη τό γιού
σουρι, ψάρια πετοΰν στά πόδια του, 
καράβια έπανωθέ του, «ζώα μικρά με
τά μεγάλων».Σέ λόχμες άπό φύκια καί 
κοράλλια χτίζουν φωλιές χελιδονό
ψαρα- στά κλώνια τής θαλασσοπτέρι- 
δος άναρριχάται τό ’Αλογάκι τής θά
λασσας, ή Μέδουσα ή κρασπεδωτή· 
άνεμώνες κι άστρόφυτα, ρόδα κι ά- 
κτίνα λικνίζονται στήν ύδάτινη αύρα, 
στά πέταλλα έπικάθηνται στόμβοι καί 
άρπες- στήν πράσινη φυτεία τοΰ βυ
θού διάστιξη ρουμπινιά ό Asterias 
rubens' έναλλαγή τοΰ πέλματος στή 
βλάστηση τών σψουγγαριών, στόν ύ- 
δάτινο ούρανό άστρα αίωρούμενα οί 
άκαλήφες, Pelagia nocticula, Aurelia 
aurita- «ΠαποΟ,... παποΰ!..» ρικνό κα
λόβουλο τόν σέρνει χέρι, στρείδια στά 
γένια,στάμαλλιάάστράκια άπό κοράλ- 
λια.Στό διάβα τους χαμογελούν πρό
σωπα, μάτια θαλασσιά, πουλιά μέ τόν 
άνεμο Δακτυλόπτερις ό Ιπτάμενος, 
Chrysophrys aurata. «Τ’εΐν’ ή βοή!..». 
Τρίτωνες βουκυνίζρυν σέ κόρνα άπό 
κοχύλες· στήν είσοδο τοΰ παλατιοΰ 
πλήθος γαλάζια μάτια. "Αντρας ψη
λός, γένια κυματιστά, κορώνα τά μαλ
λιά άπ’ άνθη μελιταίας, τρίγλωσση 
τρίαινα κρατεί. Ποιά εϊν’ αύτή πού 
άκκουμπιστή στό μπράτσο του προ
βαίνει! στήν κόμη σκαλωστά πεντά- 
κρινα κ’ ήλιόζωα· τοΰ στήθους οί καρ
ποί κοιλαίνουν τό ύγρό άγκάλιασμα· 
θυμήθηκε: «οί μαστοί τής Γής». Πώς150
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λάμπει ή άφθαρσία στά μάτια! «Ίό- 
νιοι Ζέφυροι τό στήθος τής Κυθε- 
ρείας». «Ή Κερά τής θάλασσας κι ό 
Δαίμονας, παιδί μου», τοΰ παποΰ ή 
φωνή.

Τότες θυμήθηκε μέ μιάς πού εΐχε 
πνιγή ό παπούς πριν άπό χρόνια στό 
Ίκάριο πέλαγος. Τόν συνέφερε ό κρό
τος άπό τό ποτήρι πού θρυμματίστη
κε στό δάπεδο πέφτοντας άπτό χέρι 
του. «Δέν πειράζει... δέν εΐναι τίπο
τα», έπικρότησαν οί έπισκέπτες· στά 
πόδια του τά θρύψαλα λαμπύρισαν 
άποχρώσεις χρώματος ούρανί.

Άποκαλύφτηκε; ένιωθε τήν όξύ- 
τητα τών βλεμμάτων, τήν είρωνίαάπό 
τά μειδιάματα γύρω· ή άμηχανία του 
τόν κρατούσε όρθιο- δέν εΰρισκε θέση 
ν’ άποθέση τά χέρια του, νά τακτο- 
ποιήση τά δάχτυλά του, πού ψαχού
λευαν τό τραπέζι. Αίσθάνθηκε τήν έ- 
πιθυμία νάνοιγε τήν πόρτα, νά ώρ- 
μούσε νά διασκελίση τά σκαλοπάτια· 
θά γλύτωνε άπό βλέμματα καί μειδι
άματα. "Ενιωσε τό άλγος τοΰ πλη
γωμένου ζώου, τοΰ έλαφιοΰ, πού σκύ
βοντας νά πιή στήν όχθη διψασμένο, 
δέχτηκε τή σαϊτιά στήν πλάτη. Εΐχε 
ξυπνήσει μέσα του τό ένστιχτο τοΰ 
ζώου· νάπερνε τά βουνά γυμνός άπό 
κάθε περιβολή! γυμνόν έπλασε ό θεός 
τόν άνθρωπο. «’Επιστροφή!... έπιστρο- 
φή!...»· ποθθε ή ένδόμυχη τούτη παρόρ- 
μηση! «Χίλια έτη έν όφθαλμοϊς Σου, 
Κύριε, ώς ή ήμέρα ή έχθές...». 
Στή θέση Κάστρο βρέθηκαν πα
λαιοντολογικά άπολιθώματα· ή Σάμος 
προέκταση τής ’Ασίας, όρεινό ύψίπε- 
δο τής Αίγηΐδος- νύχτα, καταφύγιο 
στή σπηλιά τοΰ Κερκετέα· άκροάζε- 
ται τούς ύπόγειους γδούπους, τόν 
παφλασμό τοΰ χυμοΰ, τήν άνάσα τής 
Γής· άκούει τό περπάτημα τοΰ Μα- 
μούθ, τό βρυχηθμό τοΰ Βροντόσαυρου 
πού σεΐ τό έδαφος. Περιβολή τής γύ
μνιας του τό δέρμα άπό τήν τίγρη 
πού σκότωσε μέ τό λίθινο πέλεκυ. 
κραυγή χαράς καί σκίρτημα ή σπίθα 
πού τινάχθηκε άπό τήν τριβή τοΰ ξύ
λου· ό μοναστής τής Λήμνου άναβε

φωτιά «έν πέτροισι πέτρονέκτρίβων»· 
«Φωτιά!... φωτιά!... κόρη τοΰ "Ηλιου, 
δώρημα τέλειον τοΰ u Προμηθέα». Ρο- 
χθίζει ό ροΰς τοΰ ύπόγειου ποταμοΰ, 
ή βοή τής φωτιάς πού γλύφει τήν 
πέτρινη όροφή· στά τοιχώματα χορεύει 
ό ήσκιος του σέ μεγένθυση, συγχω
νεύεται μέ τό δικό της σέ δικέφαλο 
σύμπλεγμα σφίχτοδεμένο. Τήν κρατεί 
δική του· Στό μυχό διακρίνεται ή άπει- 
κόνιση τής μορφής της χαραγμένη στή 
σκληρότατητα τής πέτρας μέ τήναίχμή 
τοΰ πυρολίθου- προτομές άπό βόνασο 
συμπλέγματα άπό κέρατα έλάφου ή 
διακόσμηση τής κατοικίας. Πώς λάμ
πει στά μάτια της ή άφθαρσία στήν 
κόκινη άνταύγεια τής φωτιάς! Βοή 
άπό τά μουκανητά τών ζώων, τή 
φλυαρία τών πουλιών· άναρθρες κραυ
γές άπό σπήλαια, άντίλαλοι άπό βρά
χο σέ βράχο. «"Ωο... ώο...!»· χαιρετι
σμοί στόν "Ηλιο κυνηγό πού έπικάθε- 
ται στή δίηβη ράχη τής Μυκάλης· κρύ
φτηκε ή άδελφή Σελήνη, πώς ν’ άντι- 
κρύση τό βλέμμα του τό πύρινο; κρυ
φά τή νύχτα άτένιζε άπό τό άνοιγμα 
τής σπηλιάς τόν Ένδυμίωνα· «ναί, 
άλλά τόν Ένδυμίωνα». «Πατέρα "Η
λιε, δμμα αίθέρος!!!», ψάλλουν οί 
κραυγές, οί βρυχηθμοί, τά ράμφη, οί 
καταρράχτες. Διεισδύουν μαζί σέ 
στοές άπό φυλλώματα, διασχίζουν τήν 
πυκνή όρθοστασία τών κορμών. "Ενα 
κοπάδι άκανθυλλίδες σκόρπισαν πλου
μιστά φτερά στό φώς· στά μαλλιά 
ρέουν ραντίσματα ρουμπινιά, στις ώ- 
μοπλάτες πεταλούδες καί πέταλλα, 
«Στάσου νά σοΰ σκαλώσω στά μαλλιά 
μιά ψυχή Mahaon». Ποιός άνακυκά 
τόν κυματισμό τοΰ άνέμου, τοΰ νεροΰ 
τό γαυρίασμα, τά φτερούγια άπό τίς 
ψυχές, ποιός άνοίγεται πέλαγος στά 
μάτιατής Πελαγίας.

Δέν ύπάρχει σπήλαιο καί φυλλώ
ματα- ή εύρυχωρία τής αίθουσας γε-

θάλειας.Εΐχε ξυπνήσει άπό λήθαργο; 
δλα τοΰ φαίνονται νέα- κυττάζει μέ 
περιέργεια τώρα τά πρόσωπα τών έπι- 
σκεπτών, τήν όψη τής Πελαγίας· περι
εργάζεται τά κάδρα στούς τοίχους, 
τό μεγάλο καθρέφτη μέ τίς άνταύ- 
γειες- καθώς εΐναι κυρτά κρεμασμέ
νος πρός τό παράθυρο άντανακλάται 
μέσα του μιά ζώνη άπό τό πέλαγος, 
βαθύς γαλάζιος ποταμός πού ροχθεΐ 
σέ σπιθίσματα· έντονο ύπεράνω τό εί
δωλο τής Πελαγίας, στά μαλλιά ρέουν 
ραντίσματα ρουμπινιά, στις ώμοπλά- 
τες πεταλούδες καί πέταλα, σκαλωτά 
πεντάκρινα κ’ ήλιόζωα. Χαίρεται τό 
χάρμα τών καινούργιων πραγμάτων 
καί θέλει νά μιλήση νά σκορπίση γύρω 
τήν άνακαίνιση τής ψυχής του- κρα
τούσε πάντα τό χέρι τής θάλειας άπό 
τόν καρπό κ ένιωθε τήν άνάπαλση τοΰ 
σφυγμοΰ της.

«Πόσο πρέπει, άρχισε, ό άνθρωπος 
νά έπιτρέψη συχνά στό βάθος τής 
ύπαρξής του' ύπάρχει μέσα μας, κάτω 
άπό τήν περιβολή, ό πρωταρχικός πη
λός, πού τοΰ ένεφύσησεν ό θεός πνοήν 
ψυχής ζώσης»· τόν συνέπαιρνε ό ήχος 
τής φωνής του· σηκώθηκε όρθιος καί 
μιλοΰσε σάνκήρυκας άπό τοΰ άμβω
νας. *Η ρητορεία τουέντονη καί μαλα
κή άνέβαινε άπό τά βάθη του: «’Απο
βάλλετε τά ένδύματα, γυμνωθήτε άπό 
κάθε περιβολή· γυμνό έπλασε ό θεός 
τόν άνθρωπο άνάμεσα στά δέντρα 
καί στά ζώα· ή παρουσία τοΰ θεοΰ 
καί τώνάγγέλων δέν τοΰέφερνε τό έρύ- 
θημα τής ντροπής· καί «έξανέτειλεν 
πάν ξΰλον ώραΐον είς δρασιν, καί τά 
θηρία καί πάντα τά πετεινό ήγαγε 
πρός αύτόν»·τό λιοντάρι παίζει μέ τήν 
έλαφο, σκιρτοΰν οί τίγρεις καί οί πάν
θηρες. ’Ιδού άνάμεσα σέ φτερά καί 
κέρατα, σέ ράμνους καί μήλα ό δισυ
πόστατος άνθρωπος "Αντρας Γυναίκα- 
πώς λάμπει ή άφθαρσία στά μάτια, 
τό ύψωμένο μέτωπο.Ίδού ήΠελαγία, ή 
όσία μήτηρ ήμών Πελαγία ή άπό έται- 
ρίδων τή χλιδή έγκατέλειψε τής άμαρ- 
τίας· άπέβαλε τά ένδύματα, γυμνή

μάτη άπό τό μελτέμι πού έρχεται άπό 
τό πέλαγος μεθυσμένο άπ’ άλμη. 
Εΐχε καθίσει στό κάθισμά του· ήθελε 
νά έξουδετερώση τήν έντύπωση'άπό 
τήν άμηχανία του·, είδε κοντά του τή 
θάλεια, τή μικρούλα άδελφή τής Πε
λαγίας· ήταν άκουμπισμένη στά γόνα
τά του καί τόν κυττοΰσε· ή ψυχή στό 
πρόσωπο, στά μάτια ρωτοβολοΰσε 
όρθανοιγμένη· στά μαλλιά της ή θα- 
λασσιά κορδέλα, άνοιγμένα φτερά, 
πεταλούδα πού πάει νά,πετάξη. Έψαυ- 
σε μέ τό χέρι του τίς μποΰκλες, κρά
τησε τό χέρι στή φούφτα του. Ξύπνη
σε μέσα του τό παιδί τών 8 χρόνων. 
«Σκάνταλε!... σκάνταλε!...», ξανάκου
σε τήν έπίπληξη τής μητέρας του. 
Στήν πλακόστρωτη αύλή τοΰ σπιτιοΰ 
μαζεύονταν τά παιδιά τής γειτο
νιάς κ’ έπαιζαν τσιλίκι, κλεφτάκι... 
«Παίζουμε τά ψάρια!...», φώναξε 
ξαφνικά μέσα στό θόρυβο- «ναί... ναί... 
παίζουμε... «ένώ θάμαι ή φάλαινα καί 
θά σας τρώω!...» είπε γελώντας όΧον- 
τρογιάννης, «έσύ δελφίνι καί θά χο
ρεύεις, έσύ σκυλόψαρο καί θά γαυγί
ζεις..., έσύ, μαρίδα... κ’ έσύ; θέλεις 
άχέλι καί νά γλυστράς;» «όχι, άπάν- 
τησε ό Δημήτρης, έγώ θά είμαι τό 
χελιδονόψαρο, δέ βλέπεις τά φτερά 
μου; δέ μπορείς νά μέ πιάσης!...».Βαθύ 
—θαλασσί τά μάτια τής θάλειας· 
«έλα νά Ιδης τήν κούκλα μου», είπε 
καί τόν τράξηξε ώς τή γωνιά τής αί
θουσας· μέσα σ’ ένα κουτί κοιμάται 
μακάρια ή κοΰκλα τής θάλειας,ϋπνον 
άτάραχτο, άπόλυτον ύπνο· «ξύπνα, 
ξύπνα τεμπέλα., ήρθε ό θεϊος..».Καθώς 
τήν άνασήκωσε όρθια άνοιξαν τά γα
λανά γελούμενα μάτια της· τήν πήρε 
στά χέρια του, «ζωντανή εΐναι» είπε, 
καί τήν πλάγιασε στό κουτί της. Αύ- 
θόρμητα άνασήκωσε τή θάλεια μέ τά 
χέρια του, άγγισε μέ τό μέτωπό της 
τά χείλη του.

«Έ!, σείς, έκεΐ, τί κάνετε, παίζετε»; 
άκούστηκε μαλακή ή φωνή τής Πελα
γίας· πλησίασαν στό τραπέζι· εΐχε 
γαληνέψει τό πρόσωπό του, μέσα του 
άναπαλλόταν κάτι άπό τήν ψυχή τής
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μέ ανδρική περιβολή άπό τρίχινο ρού
χο άνέβηκε τόν άνάντη τοΰ όρους- τό 
άπαλώτατο πέλμα σκληράνθηκε στήν 
τριβή μέ τριβόλια καί τρόχαλα- μέ τίς 
ρανίδες τοΰ χυμοΰ της ράντισε τά 
φρυγμένα άγκάθια- άρνήθηκε τήν 
τύρβη τοΰ πλήθους, έγκολπώθηκε τή 
γαλήνη τής έρημίας- μίλησε μέ τά ζώα, 
προσευχήθηκε μέ τά δέντρα, δέχτηκε 
στήν απαλάμη της τ’ άγριοπούλια- 
τό σπήλαιο τής μετάνοιας της έπλη- 
ρώθη άπό τόν ψίθυρο τής προσευχής 
της, άπό τό λυγμό τοθ θρήνου της· 
άπέπλυνε τίς κηλΐδες μέ τό ϋσωπο τής 
οδύνης. «Αίσχους πλυθεϊσα, λιποΰσα 
τόν σάλον, πρός όρμον ήκεις ούρα- 
νοϋ, Πελαγία, ύπάλυξες βίου πέλαγος, 
Πελαγία».

* * *
Είχαν άρχίσει τά πρωτοβρόχια- 

ψιχάλισμα λεπτό, σταλαχτό, δακρύων 
κόμποιάπό βουρκωμένα βλέφαρα-στόν 
μονήρη σκελετότής λεύκαςέναςσπΐνος 
θρηνεί μέ κομμένουςλυγμοϋς-ό τυφλός 
βιολιτζής όλολύζει μέ σουρντίνα μέσα 
σ.τ,? σ°ύρουπο. Ποΰ εΐναι τό πέλαγος, 
τ άσπρα κολπώματα στόν ήλιο,τ’άφρι 
στά αύλακώματα τών τροπίδων; θολό 
διάζωμα τό πέλαγος διακρίνεται σκού
ρο πίσω άπό τό πλέγμα τής βροχής-δια- 
βάτες διαβαίνουνσιωπηλοί στό λασπώ
δη δρόμο δίχως θόρυβο. Ό Δημήτρης 
βαδίζει άσκοπα παραπατώντας- νιώθει 
τήν ήδονή τής θλίψης, τήν άνεση τής 
περιβολής πού τόν τυλίζει ύγρή καί 
μελάγχολη. Στ’ αύτιά του ήχεΐ άκόμα 
ό κρότος άπό τά τσουγκρίσματα τών 
ποτηριών μές στήν ταβέρνα- πίνανε 
μοσχάτο- λαμπύριζε, σπίθες άπό χρυ
σάφι στή διαφάνεια τοΰ γυαλιοΰ ή 
μελένια άπόχρωση, θαΰμα ίδέσθαι- ή 
γεύση γλυκύτερη άπό τό μέλι κολλού
σε,στά χείλη, εύώδιαζε άνθη καί μΰρα 
ό άνθοσμίας- «όσμή μύρων σου ύπέρ 
πάντα, τά άρώματα». θυμήθηκε τό 
μΰθο: Ό Ποσειδών έχει πιή μοσχάτο 
τής Σάμου καί ώρμησε μεθυσμένος 
μέ τό τέθριππο στήν άπλωσιά τοΰ Αι
γαίου- πλήττουν τά πέταλα, οί τροχοί 
ψαύουν τούς άφρούς τών κυμάτων, ή

τρίαινα, τρόπιδα αιχμηρή, διανοίγει τά 
ύγρά κέλευθα- τρικυμία στό φώς άφρι- 
στή άνακυκά τά σγουρά μαλλιά καί 
τά γένια τοθ μεθ^μένου θεοΰ- ή 
’Αμφιτρίτη άναπάΜεται σύγκορμη 
άπ ακράτητα γέλοια, οί Τρίτωνες βου- 
κύνίζουν παράφωνα, άναρριπίζουν 
KQTcx Ίτροοωττο σίφουνες άφριστούς. 
Εφτασε στό μυχό τής Προποντίδας 

πού τοΰ έφραζε τήν πορεία- Ό θεός 
μές στή μέθη του δέν ξερει φραγμούς, 
χτυπά μέ τήν τρίαινα τήν αύθάδη γή, 
άνοίγει ρωγμή, ποταμοΰ πέρασμα, ώς 
στόν Ευξεινο Πόντο.

Ό Δημήτρης ήθελε νάχη μιά τρίαι
να, νά διέσχιζε κάθε προποντίδα, νά- 
νοιγε δίοδο, μεθυσμένος άπό μοσχάτο 
τής Σάμου. Ξυπνούσε μέσα του τό 
λιοντάρι τής μέθης, πυρόξανθο σάν τό 
μοσχάτο, έξημμένο άπ’ άτμούς καί 
πόθους, μά μαλακό, πόσο μαλακό! 
ένα χέρι, μιά θωπεία, τοθ άρκεΐ νά 
μερέψη άμνός μαζί καί θηρίο πού 
σπάει τά δεσμά, θρηνεί καί βρυχάται. 
«Ποΰ εΐναι ή Πελαγία;»· έρημικό τό 
μπαλκόνι άντίκρυ στό πέλαγος δέχε- 
χεται τ’ ούρανοΰ τό βουβό κλάμα, ό 
πύργος κλειστός γεμίζει τόν δγκο του 
μές στήνάχλύ·«άνάστηθι, έλθέ, ή πλη
σίον μου, καλή μου, έν σκέπη τής 
πέτρας, δεΐξον μοι τόν δψιν σου, καί 
άκούτισόν με τήν φωνήν σου». ’Ήθε
λε νά ύπερπηδήση κάθε άντίσταση, 
τό χέρι του μερμήδιζε άπό μένος, κρα
δασμός άπό σάλπιγγα στά τύμπανα 
τής άκοής. Βαδίζει μέ βήμα βαρύ, 
ποδοπατεΐ, νομίζει, κάθε συμβατικό
τητα- κατακτητής μέ τήν τρίαινα θά 
διάνοιξη τό τοίχωμα θ’ άδράξη στά 
μπράτσα του τήν κόρη τοθ πύργου- 
προεξοφλούσε τό θρίαμβο, χαιρόταν 
τήν ήδονή άπό τόν πληθωρισμό τής 
δυνάμεως,τόνάναβρασμό τοΰαϊματος. 
«Αίμα θείο, χυμέ πόρινε..».Τό πρωταρ
χικό κύτταρο! Δέν ύπάρχει κύτταρο... 
ύπάρχει ό αίμάτινος πόθος πούέρχεται 
άπό τό κύτταρο, ένα χέρι νευρώδες 
πού άνατείνεται ύπεράνω τοθ πελά- 
γους πρός τήν άντίπεραν δχθη, τό

σκολεύεται ν’ άναγνωρίση τό παρα
μορφωμένο του προσωπείο- τά χείλη 
του μένουν προτεταμένα σέ σπασμό 
άσπασμοΟ- τά έψαυσε μέ τά δάχτυλα 
ήταν χονδρά και φλογώδη, η επιδερ
μίδα σκληρή- ό παλμός τοθ πόθου, 
πού δέν πρόφτασε νάέκπληρωθή, πα- 
γιώθηκε έκεϊ κ’ έμεινε σέ άγκύλωση 
άποτόμου θανάτου- «δτι κραταιά ώς 
θάνατος άγάπη».

* * 
* %

"Αγιον ’Όρος. Στήν άκτή, στά «Κα
ρούλια», σέ κοίλωμα βράχου άπόκρη- 
μνου, ριζωμένου στή θάλασσα, μονά
ζει ό μοναχός Πελάγιος, έφηβος μέ 
τήν περιβολή τοΰάγγελικοΟ σχήματος- 
στήν άγωνία τής μόνωσης σκαλίζει μέ 
λίθινη σμίλη στή σκληρότητα τοθ τοι
χώματος ζώα, πουλιά, άστρα καί φύλ
λα, ένα καράβι σέ τρικυμία πελάγους, 
γεμίζει τά διάκενα παντοΰ μέ άνά- 
γλυφα μάτια καί σταυρούς καί προ
σεύχεται. Άπό τό στόμιο τής σκήτης 
άναπνέει τό μελτέμι πού έρχεται 
ποντισμένο σ’ άφρούς καί ραντίσματα 
άπό τό πέλαγος- ή προσευχή του σμί
γει μέ τό πάφλασμα τοθ κύματος, 
μέ τούς γλάρους καί τά κοράκια 
πού σκορπίζονται κρωγμοί φτερω
τοί σέ σχήματα σταυρών άπό τή 
ρωγμή τών βράχων έπάνω άπό τό 
πέλαγος, πλησμονή παρουσίας στή 
μόνωση, τύρβη στό κύκλωμα τής έρη
μου, «ώμοιώθην πελεκάνι έρημικω». 
Δροσίζει τά χοντρά φλογώδη χείλη 
του, παγιωμένα σέ σπασμό, άσπα- 
σμοΰ, μέ τό νερό τ’ ούρανοΰ στά 
κοιλώματα τής πέτρας. ’Ιριδισμοί 
σμαράγδου, ή απλωσιά τοΰ πελάγους
κάτω, βοή άέναη «κύματι θαλάσ

σης...». Άνάνιψη ή άχνη άπό τούς ά- 
φριστούς σίφουνες πού άναρριπίζει ή 
τρίαινα τής τρικυμίας, στό θαλασσό- 
δαρτο βράχο. Ύπεράνω ή κεφαλή τοθ 
"Αθω, ψυχή πού πέτρωσε κ’ έμεινε σέ 
σπασμό άνάτασης πρόςτόν "Υψιστο.

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

χέρι πού κροτεί στιβαρό τήν πόρτα τοθ 
πύργου.

Ή μεγάλη σάλα μόλις φωτίζεται 
άπό ένα παράθυρο- όλισθαίνουν οί 
κόμποι άπό τό ψιχάλισμα έπάνω στό 
τζάμι- στό θολό ούρανό ένας φεγγίτης 
άνοίγεται, κρουνός καί διαχέει τή 
συσσώρευση τοθ φωτός σέ λοξή δέσμη 
άκτίνων. Ή Πελαγία χλωμή προβάλ
λει μές άπ τή άιωπή, άνοιγοκλείουν 
μέ άγωνία τά βλέφαρα νά καλύψουν 
τήν ένδόμυχη πάλη. «Πελαγία!...» ή 
χειραψία του Ιταμή, κράτησε άνεπι- 
φύλαχτα τό χέρι, τό έθλιψε μέ στοργή, 
τοΰ μετάγγισε μέ τήν άφή τόν παλμό 
τοΰ σθένους, τήν άπόφαση τής προ- 
σεγγίσεως. «δτι κραταιά ώς θάνατος 
CcydcTTT], ύδωρ ίϊοΧο kccl ττοταμοί ου 
συγκλύσουσιν αύτήν». Ή Πελαγία 
προσπάθησε νά τό άποσύρη, άπεγνω- 
σμένη προσπάθεια, πού δέν μπόρεσε 
νά νικήση τό μυστικό κίνητρο πού 
τό έμψύχωνε. Τήν έγκολπώθηκε δίχως 
περιστροφές’ ένιωσε τήν έλαφράδα 
τοθ κορμοΰ στούς βραχίονες, τό άρω
μα τής κόμης, «όσμή μύρων σου ύπέρ 
πάντα τά άρώματα, άγαθοί καρποί 
σου ύπέρ οίνον»' ένατένισε τό βάθος 
άπό τά αίνιγματικά μάτια. Φλογώδη 
τά χείλη του άπό τό βάρος τής έντε- 
ταμένης ψυχής τείνονται αύθόρμητα- 
«κηρίον άποστάζουσι χείλη σου, μέλι, 
πηγή καί φρέαρ ϋδατος ζώντος»· 
έγγίζουν μόλις τή σχισμή τοθ στόμα
τος, μά μόλις.

Ή Πελαγία έντείνεται, τινάζεται 
πίσω,άποσκιρτά έλεύθερηάπ τόν κλοιό 
τοθ έναγκαλισμοΰ, «ώσεί δορκάς έπί 
τά δρη τών άρωμάτων». Σκυφτή στό 
τραπέζι κλαίει σιωπηλά μέ κομμένους 
λυγμούς- στάλες, κόμποι βροχής, έ- 

' κρέουν άπό τίς βλεφαρίδες στις άπα- 
λάμες- κλάμα βαθύ π’ άνεβαίνει άπό 
τό πρωταρχικό κύτταρο πού ποθεί 
μαζί καί άπωθεΐ, ένοποιεΐ καί διαχω
ρίζει άμείλιχτα. Ό Δημήτρης όρθός, 
αισθάνεται βάρος στά χείλη του- τά 
μάτια του έπεσαν στόν καθρέφτη- δυ
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FRANZ KAFKA

Ο ΕΜΠΟΡΟΣ

ΔΥΝΑΤΟΝ, μερικοί άνθρωποι νά 
μέ οίκτείρουν, δμως έγώ δέν τό άντι- 
λαμβάνομαι. Τό μικρό μου κατάστη
μα μέγεμίζει φροντίδες, πού μου προ
ξενούν πόνο μέσα στό μέτωπο και 
στά μηλίγγια, ώστόσο χωρίς νά μοΰ 
παρέχουν τήν έλπίδα ίκανοποιήσεως, 
έπειδή τό κατάστημά μου εΐναι μικρό.

'Ωρες έκ τών προτέρων πρέπει νά 
παίρνω άποφάσεις, νά κρατώ ξυπνή 
τή μνήμη τοΰ ύπηρέτου, νά προλαμ
βάνω τυχόν λάθη καί νά ύπολογίζω 
σέ μιάν έποχή τή μόδα τής έρχόμε- 
νιΚ> θΧι πώς θά έπικρατήσει μεταξύ 
τών ανθρώπων του κύκλου μου, παρά 
στόν απρόσιτό πληθυσμό τής υπαί
θρου.

Τά χρήματά μου τάχουνε ξένου 
έγώ δέν μπορώ νά γνωρίζω τήν κατά- 
στασί των- τό κακό, πού μπορεί νά 
τούς βρει, δέν τό προαισθάνομαι- 
πώς θά ήταν δυνατό νά τό άποτρέ- 
ψω! ’Ίσως έγιναν σπάταλοι καί δίνουν 
μιά γιορτή μέσα σ’ έναν κήπο πανδο
χείου, κι’ άλλοι πάλι, δραπετεύοντας 
γιά τήν ’Αμερική, σταματούν μιά 
στιγμούλα σ’ αύτή τή γιορτή.

Οταν λοιπόν τό βράδυ μιας καθη
μερινής κλείσει τό κατάστημα κ’ έγώ 
εχω έξαφνα στή διάθεσί μου ώρες, 
κατά τίς όποιες δέν θά μπορέσω νά 
κάνω καμμιάν έργασία γιά τίς άκα- 
τάπαυστεςάνάγκεςτοΰ μαγαζιοΰ μου, 
τότε κάμπτεται έντός μου ή πρωινή 
προίοΰσα μου έξαψις, σά μιά πλημ
μύρα πού ύποχωρεϊ, δμως αύτό δέν 
βαστάει μέσα μου καί δίχως σκοπό 
μέ παρασέρνει.

Καί δμως δέν μπορώ καθόλου νά 

χρησιμοποιήσω αύτή τήν ιδιοτροπία, 
καί μπορώ μόνο νά πάώ στό σπίτι, 
έπειδή έχω τό πρόσωπο καί τά χέρια 
βρώμικακαίΐδρωμένα, τά ρούχα λεκια
σμένα καί σκονισμένα, στό κεφάλι 
τόν σκούφο τής δουλειάς καί τά πα
πούτσια μέ τά καρφιά άπ τις κάσσες 
γρατσουνισμένα. Περπατώ κ’ έγώ τότε 
σάν πάνω σέ κύματα, κροταλίζοντας 
μέ τά δάχτυλα τών δύο χεριών μου, 
καί στά παιδιά πουρχονται πρός τό 
μέρος μου φέρνω τό χέρι πάνω άπ τά 
μαλλιά τους.

"Ομως ό δρόμος εΐναι σύντομος. 
’Έφτασα κιόλας στό σπίτι μου, άνοί- 
γω τήν πόρτα τοΰ άνελκυστήρος καί 
μπαίνω μέσα.

Βλέπω, πώς έξαφνα βρίσκομαι τώ
ρα μονάχος. ’Άλλοι, που πρέπει ν’ 
άνέβουνε σκάλες, κουράζονται λίγο, 
πρέπει νά περιμένουν λαχανιασμένοι, 
ώς που νάρθουν ν’ άνοίξουν τήν πόρ
τα τής κατοικίας, έχοντας συνάμα 
μιάν αίτια γιά ν’ άγανακτοΰνε καί ν’ 
άνυπομονοΰν, μπαίνουνε τώρα στόν 
προθάλαμο, δπου κρέμαν τό καπέλλο, 
καί μόνο δταν, διασχίζοντας τόν διά
δρομο μπροστά άπό μερικές τζάμινες 
πόρτες, φθάσουν στή δική τους κάμα
ρη, εΐναι μόνοι.

"Ομως έγώ είμαι άμέσως μονά
χος μέσα στόν άνελκυστήρα, καί κυτ- 
τάζω, στηριγμένος στά γόνατα, μέσα 
στό στενό καθρέφτη. "Οταν άρχίζει ό 
άνελκυστήρ ν’ άνεβαίνει, λέγω:

«Σωπάστε, άποσυρθεΐτε, θέλετε 
στόν ’ίσκιο τών δέντρων, πίσω άπ τά 
παραπετάσματα τών παραθύρων, στίς 
άναδεντράδες;»

Μιλώ μέ τά δόντια καί τό κιγκλί
δωμα τής σκάλας γλυστράει σάν κα
ταρράκτης πίσω άπ τά γαλακτόχρωμα 
τζάμια.

«Πετάξτε μακρυά- τά φτερά σας, 
πού δέν τάειδα ποτέ, άς σας φέρουν 
στό χωριάτικο κάμπο ή στό Παρίσι, 
άν έκεΐ σας τραβάει.

"Ομως άπολαύσετε τή θέα τοΰ 
παραθύρου,δταν έρχονται οί λιτανείες 
καί άπό τούς τρεις δρόμους, δέν άλ- 
ληλοπαραμερίζουν, περνάνε ή μιά 
μέσα άπ τήν άλλη κι άφήνουν άνά
μεσα άπ τίς τελευταίες σειρές των νά 
ξανασχηματιστεΐ ή άδεια πλατεία. 
Χαιρετήστε μέ τά μαντήλια, τρομάξτε 
συγκινηθεΐτε, έγκωμιάστε τήν ώραία 
κυρία, πού περνάει.

Περάστε τό ρυάκι πάνω άπ τή ξύλι
νη γέφυρα, γνέψετε στά παιδιά πού 
κολυμπάνε κ’ έκπλαγεΐτε γιά τά ζήτω 
τών χίλιων ναυτών πάνω στό μακρυ- 

ΦΟΡΕΜΑΤΑ

ΣΥΧΝΑ ΟΤΑΝ βλέπω φορέματα 
μέ χίλιες δυό πτυχές, φαρμπαλάδες κ’ 
έξαρτήματα, πού στρώνουν δμορφα 
πάνω σέ ώραΐα σώματα, σκέπτομαι, 
πώς δέν θά διατηρηθούν έτσι πολύν 
καιρό, παρά θά κάνουνε ζάρες, πού 
δέ ξανασιάζουν, θά πιάσουνε σκόνη, 
πού καθώς στέκει παχειά πάνω στά 
πλουμίδια, δέν καθαρίζεται πιά, καί 
πώς κανείς δέν θά ήθελε νά γίνει τόσο 
θλιβερός καί γελοίος, φορώντας τό 
πρωί κάθε μέρα τό ίδιο πολύτιμο φόρε
μα καί βγάζοντάς το τό βράδυ.

Ώστόσο βλέπω κορίτσια,πού εΐναι

ΕΠΙΘΥΜΙΑ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ

ΑΝ ΗΤΑΝ άλήθεια κανείς ’Ινδιά
νος, έτοιμος στή στιγμή, καί, λοξά 
στόν άέρα, πάνω στό τρεχούμενο άλο
γο, δλο καί _σιγότρεμε έκ νέου πάνω 
στό τρεμάμενο έδαφος, ώςπου παρά
τησε τούς πτερνιστήρες, έπειδή δέν

νό θωρηκτό.
Κυνηγεΐστε μονάχα τόν άσήμαν- 

τον άντρα, κι δταν τόν προφθάσετε σέ 
καμμιά πόρτα, ληστέψτε τον, κ’ υστέ
ρα παρακολουθεΐστε μέ τό βλέμμα, ό 
καθείς μέ τά χέρια στίς τσέπες, πώς, 
έξακολουθώντας λυπημένα τό δρόμο 
του, στρίβει μέσα στόν άριστερό δρο
μάκο.

Ή άστυνομίαπού έπελαύνει άραιά 
πάνω στ’ άλογά της δαμάζει τά κτή
νη καί σάς άπωθεϊ πίσω. ’Αφήστε 
τους, οί άδειοι δρόμοι θά τούς κάνουν 
δυστυχισμένους, τό ξέρω. "Ηδη φεύ
γουνε έφιπποι, ορίστε, δύο δύο, σιγά 
καθώς στρίβουν τούς δρόμους, τρεχά
τοι πάνω άπ τίς πλατείες.»

"Υστερα πρέπει νά βγώ, νά κατε
βάσω τόν άνελκυστήρα, νά χτυπήσω 
τό κουδούνι, καί ή ύπηρέτρια άνοί- 
γει τήν πόρτα, ένώ έγώ χαιρετώ.

βέβαια δμορφα καί πού έπιδεικνύουν 
χίλιους δυό χαριτωμένους μΰς καί 
κοκκαλάκια καί λείαν έπιδερμίδα καί 
πλήθος λεπτά μαλλιά, καί δμως πα
ρουσιάζονται κάθε μέρα μ’ αύτό τό 
ένα φυσικό φόρεμα, βάνουν τό ϊδιο 
πρόσωπο πάντα στίς ’ίδιες παλάμες 
καί τό άντικαθρεφτίζουν στόν καθρέ
φτη τους.

Μόνο τό βράδυ κάποτε, δταν έρχον
ται άργά άπό κάποια γιορτή, τούς 
φαίνεται στόν καθρέφτη μεταχειρισμέ
νο,φουσκωμένο, σκονισμένο,άπό δλους 
πιά είδωμένο καί μόλις πιά φορετό.

ΚΑΝΕΙΣ ΙΝΔΙΑΝΟΣ
ύπήρχαν πτερνιστήρες, ώς που έπέτα- 
ξε τό χαλινό, έπειδή δέν ύπήρχε χαλι
νός, καί μόλις είδε τή χώρα μπροστά 
του σάν έναν σύρριζα θερισμένον λει
μώνα, χωρίς πιά λαιμόν άλογου καί 
κεφάλι άλογου.
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Η ΓΕΦΥΡΑ

ΗΜΟΥΝ άλύγιστος καί ψυχρός, 
ήμουν μιά γέφυρα, έκοιτόμουν έπάνω 
άπό έναν γκρεμό. Άπό δώθε ήσαν οι 
μύτες τών ποδιών, άπό κείθε ήσαν 
χωμένα τά χέρια μου, δαγκώνοντας 
συγκρατιόμουν άπό εύθρυπτο πηλό. 
Οΐ ποδιές τοΰ σακκακιοΰ μου άνέμι- 
ζαν στά πλάγια μου. Στό βάθος θορυ
βούσε ό παγερός χείμαρρος μέ τίς 
πέστροφες. Κανένας περιηγητής δέν 
έπλανήθηκε σέ τοΰτα τά άβατα υψη, 
ή γέφυρα δέν ήταν άκόμα σημειωμέ
νη στούς χάρτες.—’Έτσι έκοιτόμουν 
κ’ έπρόσμενα· έπρεπε νά προσμένω. 
Δίχως νά γκρεμιστεί, δέν μπορεί μιά 
γέφυρα, πού έχτίστηκε μιά φορά, νά 
πάψει νά εΐναι γέφυρα.

Μιά φορά πρός τό βράδυ ήταν— 
ήταν τό πρώτο, ήταν τό χιλιοστό, δέν 
ξέρω—οί σκέψεις μου χάνονταν πάντα 
μέσα σ’ έναν κυκεώνα καί δλο καί 
κλωθογύριζαν. Κατά τό βράδυ τό κα
λοκαίρι, ό χείμαρρος έπάφλαζε σκοτει
νότερος, ακόυσα τότε ένα άντρίκειο 
βήμα! Πρός τά έμένα, πρός τά έμένα 
—Τεντώσου, γέφυρα, πάρε θέσι, δοκά
ρι άπερίφραχτο, βάσταξε αύτόν πού 
σου έμπιστεύονται. Εξουδετέρωσε 
άνεπαίσθητα τήν άστάθεια τοΰ βήμα

ΓΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΧΩ έπιστρέψει, διάβηκα τό διά
δρομο καί κυττάζω γύρω μου. Εΐναι 
τό παληό ύποστατικό τοΰ πατέρα μου. 
Στή μέση τό τέλμα. Παληά, άχρηστα 
σκεύη πεταμένα άνάκατα φράζουν 
τό δρόμο πρός τή σκάλα. Πάνω στα 
κάγγελα παραμονεύει ή γάτα. "Ενα 
πανί ξεσκισμένο, τυλιγμένο κάποτε 
σ’ ένα κοντάρι γιά παιχνίδι, ύψώνε- 
ται στόν άγέρα, ’Έχω φτάσει. Ποιός 
θά μέ ύποδεχτεΐ; Ποιός περιμένει πίσω 
άπ τήν πόρτα τής κουζίνας; Άπό τήν 
καπνοδόχο βγαίνει καπνός, βράζουν 
τόν καφέ γιά τό δείπνο. Είσαι ήσυ
χος, αισθάνεσαι στό σπίτι σου; Δέν 

τός του, δταν δμως κλονίζεται, τότε 
κάνε τον νά σέ άντιληφθεϊ καί, σάν 
ένας θεός τοΰ βουνοΰ, έκσφενδόνισέ 
τον στή στεριά.

Ήρθε, μέ τή σιδερένια μύτη τοΰ 
μπαστουνιού του χτύπησε άπάνω μου 
δοκιμαστικά, υστέρα σήκωσε μ’ αύτή 
τίς ποδιές τοΰ σακκακιοΰ μου καί τίς 
τακτοποίησε άπάνω μου. Μέσα στά 
πυκνά μου μαλλιά έχωσε τήν άκίδα 
καί τήν άφησε μέσα ώρα πολλή, κυτ- 
τάζοντας προφανώς γύρω του άγριος. 
"Υστερα δμως — τόν ώνειρευόμουν 
άκριβώς πέρα άπ τό βουνό καί τήν 
κοιλάδα—πήδηξε μέ τά δύο του πόδια 
καταμεσής στό σώμα μου. ’Ανατρίχια
σα άπό άγριον πόνο, όλότελα άνήξε- 
ρος. Ποιός ήταν; "Ενα παιδί; 'Ένα 
όνειρο; "Ενας ληστής; 'Ένας αύτόχειρ; 
'Ένας πειρασμός; "Ενας καταστρο- 
φεύς; Καί γύρισα άνάποδα νά τόν 
ίδώ.—Γέφυρα νά γυρίζει άνάποδα! 
Δέν είχα άκόμα γυρίσει, καί γκρεμί
στηκα κιόλας, γκρεμίστηκα, καί βρέ
θηκα, κιόλας ξεσκισμένος καί σουβλι
σμένος άπό τίς μυτερές στουρναρό
πετρες, πού πάντα μέ κυττάζανε τόσο 
ειρηνικά μέσα άπ’ τά νερά, πού λυσ- 
σομανοΰσαν.

τό ξέρω, είμαι πολύ άβέβαιος. Τοΰ 
πατέρα μου εΐναι τό ύποστατικό, δμως 
τό κάθε τι στέκει πλάϊ στ’ άλλο ψυ
χρό, σά νά ήταν τό καθένα άπασχο- 
λημένο μέ τίς δικές του ύποθέσεις, πού 
είτε τίς έχω έγώ λησμονήσει, είτε δέν 
τίς έγνώρισα ποτέ. Τί μπορώ έγώ νά 
τούς χρησιμέψω, τί τούς εΐμαι, έστω 
κι άν είμαι ό γυιός τοΰ πατέρα, τοΰ 
γέρω άγρονόμου. Καί δέν τολμώ νά 
χτυπήσω τήν πόρτα τής κουζίνας,μόνο 
άπό μακρυά άφουγκράζουμαι, μόνο 
άπό μακρυά άφουγκράζουμαι όρθιος, 
όχι έτσι, ώστε νά μπορέσουν νά μέ 
πιάσουν ώς ώτακουστή. Κ’ έπειδή 

άφουγκράζουμαι άπό μακρυά,δέν ά- 
κούω τίποτα, μόνο έναν έλαφρό χτύ
πο ρολογιοΰ άκούω, ή νομίζω ίσως 
μόνο, πώς άκούω, νάρχεται έδώ άπό 
τίς παιδιάτικες μέρες. "Ο,τι άλλο συμ
βαίνει μές στήν κουζίνα, εΐναι τό μυ
στικό αύτών, πού κάθονται αύτοΰ, 
πού μοΰ τό κρύβουν. "Οσο περισσό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ πέντε φίλοι, κάποτε 
βγήκαμε ό ένας πίσω άπ τόν άλλον 
άπό ένα σπίτι, πρώτα βγήκε ό ένας 
καί στάθηκε πλάϊ στήν πόρτα, υστέρα 
ήρθε ή μάλλον γλύστρησε τόσο έλα- 
φρά, καθώς γλυστράει ένα σφαιρίδιο 
ύδραργύρου, ό δεύτερος ώς τήν πόρτα 
καί παρατάχτηκε όχι μακρυάάπό τόν . 
πρώτο, υστέρα ό τρίτος, υστέρα ό 
τέταρτος, υστέρα ό πέμπτος. Τέλος 
σταθήκαμε δλοι σέ μιά γραμμή.Οί άν
θρωποι μας προσέξανε, μάς έδείχνανε 
λέγοντας: Οί πέντε βγήκανε τώρα άπό 
τοΰτο τό σπίτι. Άπό τότε ζοΰμε μαζύ, 
θάτανε μιά είρηνική ζωή, άν δέν άνα- 
κατωνότανε όλοένα ένας έκτος. Δέ 
μάς πειράζει, ώστόσο μάς εΐναι όχλη- 
ρός, καί τοΰτο φτάνει. Γιατί χώνεται 
αύτοΰ πού δέν τόν θέλουν; Εμείς δέν 
τόν γνωρίζουμε καί δέ θέλουμε νά 
τόν δεχτούμε μεταξύ μας. Κ’ έμεΐς οί 
πέντε βέβαια δέν γνωριζόμασταν πριν 
άναμεταξύ μας, κι άν θέλετε, ούτε 
καί τώρα γνωριζόμαστε άναμεταξύ 
μας,ώστόσο δ,τι είναι δυνατό καί άνε- 
κτό σέ μάς τούς πέντε, δέν ίεΐναι δυνα
τό καί άνεκτό σ’ έκεΐνον τόν έκτο.

τερο διστάζει κανείς μπρός στήν πόρ
τα, τόσο περισσότερο άποξενώνεται. 
Τί θά συνέβαινε, άν τώρα άνοιγε 
κάποιος τήν πόρτα καί μέ ρωτοΰσε 
κάτι; Δέν θάμουνα τότε ό ίδιος σάν 
έναν, πού θέλει νά κρύψει τό μυστικό 
του;

Έκτός άπ’ αύτό είμαστε πέντε καί δέ 
θέλουμε νάμαστε έξη. Καί τί νόημα 
μπορεί νάχει γενικά τούτη ή έξακο- 
λουθητική συμβίωσις, άκόμα καί σέ 
μάς τούς πέντε δέν έχει νόημα, δμως 
βρεθήκαμε πιά τώρα μαζύ καί θά μεί
νουμε, ώστόσο δέν έπιθυμοΰμε μιά 
νέαν ένωσι, βασιζόμενοι άκριβώς πά
νω στήν πείρα μας. Πώς δμως νά τά 
ύποδείξουμε δλα αύτά στόν έκτο, μα- 
κρές έξηγήσεις θά έσήμαιναν ήδη 
σχεδόν μιάν άποδοχή του στόν κύκλο 
μας, καλύτερα δέ δίνουνε καμμιάν 
έξήγηση καί δέν τόνε κάνουμε δεκτό. 
Μπορεί άλλο τόσο νά σουφρώνει τά 
χείλη του, έμεΐς τόν άμπώνουμε μέ 
τόν άγκώνα μας, δμως έστω κι άν 
έμεΐς τόν άμπώνουμε άκόμα περισσό
τερο, αύτός ξανάρχεται.

Μεταφραστής: ΔΗΜ. ΣΤ. ΔΗΜΟΥ

ΣΗΜ. Τ. ΜΕΤΑΦΡ. Τά τρία πρώτα κομ
μάτια εΐναι παρμένα άπό τήν «Π α ρ α- 
τήρησι», τό πρώτο τυπωμένο βιβλίο τοΰ 
Φράντς Κάφκα (1913), ένώ τά τρία τελευ
ταία, άνέκδοτα δσο ζοΰσε, τυπώθηκαν 
μετά τό θάνατό του · στή σειρά τών 
'Απάντων του.
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Η ΖΩΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ
«'Ο περίφημος στίχος: «Ή κριτική εΐναι εύκολη, μά δύσκολη 
εΐναι ή τέχνη», έγινε παροιμία, μά εΐναι λανθασμένη σάν πα
ροιμία... Δέν έλειψαν οί καλλιτέχνες στήν κριτική, οί κριτι
κοί έλειψαν στόν καλλιτέχνη. Λιγώτερη δυσκολία έχει ή με- 
γαλοφυΐα νά δημιουργήση ένα άριστούργημα, παρά μερικοί 
είδικοί κριτικοί ν’ άνοϊξουν τά μάτια ή ταύτιά τους καί νά 
καταλάβουν».

L. Brunschvicg “Nature et Liberte„

Ο ΓΗΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

1 Ό συμπολίτης μας καί δημοσιο
γράφος κ. Π. 'Ωρολογάς έξέδωκε μιά 
σύντομη μελέτη μέ τόν τίτλο «Οί συγγρα
φείς και ή εποχή τους» (1938), (*)  δπου ό

*) Ό L. Daudet, ό βόρειος πόλος τής σκέ- 
ψεως τοΰ κ. Π. 'Ωρολογά, στό βιβλίο του (Le 
stupide XIX siecle, σ. 114) επιτίθεται κατά τοΰ 
νατουραλισμού, πού είναι ή πιό στενή έφαρμογή 
τών θεωριών τοΰ Taine «Ή αισθητική τοϋ 
Zola... Ό άνθρωπος είναι ένα ζώο δπως τά 
άλλα, κατάληξη μιάς σειράς ζωολογικής καί 
καθωρισμένης άπό φυσικές δυνάμεις... θεσπί
ζει τή «διατομή τής ζωής» καί δτι ή λογο
τεχνία είναι μιά γωνιά τής φύσεως ιδωμένη 
μέσ’ άπό μιά ιδιοσυγκρασία». Ό L. Daudet 
άπορρίπτει τή βοτανική αύτή θεωρία τοΰ να
τουραλισμού, πού μεταβάλλει τόν άνθρωπο σέ 
φυτό καί τή θεωρία τής ιδιοσυγκρασίας' αυτών 
τών δυό άπορριπτομένων άντιλήψεων κάμνει 
καθυστερημένη χρήση ό κ. Π. Ωρολογάς. «Όσο 
γιά τή λογοτεχνική κριτική τοΰ Taine, αύτή 
στηρίζεται άπάνω στήν έπιστημονική άβεβαιό- 
τητα, μέ λίγα λόγια είναι, δπως θά μπορούσε 
κανείς νά τήν περιμέμη άπό άνθρωπο, πού δέν 
έχει μέ κανέναν τρόπο τήν αίσθηση τοΰ 
ωραίου». Σ’ αύτή τή λογοτεχνική κριτική θε
μελιώνεται ή σκέψη τοϋ κ. Π. ‘Ωρολογά, δ 
δ ποιος τή δέχεται έτσι ωραία χωρίς έπιφύλαξη.

') Ό κ. Π. ‘Ωρολογάς δείχνεται ένας ρασιο
ναλιστής στό βάθος τοϋ ρομαντισμού του. "Ενας 
μυστικιστής τοΰ λογικού. Έξεγείρεται. ’Ερεθί
ζεται άπό τό είδος τής λογοτεχνικής παραγω
γής τών Θεσσαλονικέων. Ή έγκατάλειψη στις 
μυστικές δυνάμεις τοΰ συναισθήματος, ό θρίαμ
βος τής συμβολικής πεζογραφίας, ή θεοποίηση 
τής καθαρής τέχνης σάν τέχνης τοΰ μουσικού, 
πού προπορεύεται απ’ δ,τι ήταν πριν καθαρά 
λογικό, μετέβαλαν τον κ. Π. Ωρολογά σ’ ένα 
είδος Ch. Maurras πού, κηρυγμένος εχθρός 
ένάντια στούς συμβολιστάς ζήτησε (1902) βίαια 
νά ξεκαθαρίση μερικά πράγματα μαζί τους. Μά 
ο ορίζων τοΰ κ. Π. 'Ωρολογά περιωρίσθηκε—δέν 
ξαίρω γιατίγ στούς πεζογράφους, τό πνεΰμα του 
δέν είδε τούς ποιητάς τής Θεσσαλονίκης καί 
τών ’Αθηνών, πού πελαγοδρομούν μέ τό μεθυ
σμένο καράβι τοΰ Rimbaud. Έγώ δέ θά ήθελα 
νά τεθώ, σέ μιά ιχνηλασία καί άνασκευή λεπτο
μερειακή τών γραφομένων άπό τό συγγραφέα 
ούτε νά σώσω άπό τόν κατακλυσμό έκείνους, 
πού δέν κινδυνεύουν, άλλά άφοΰ διαπιστώσω 
τή φανερή έλλειψη έπαρκοΰς έπεξεργασίας τοΰ 
θέματος, θά προχωρήσωστό κοίταγμα τών δια
φόρων άσυνεχών, άλλά θεμελιακών σημείων μέ 
τήν ελπίδα, δτι δοκιμάζοντας τήν άντοχή πα
ρομοίων πρός τίς διατυπωνόμενες σκέψεων, θά 
ανατρέψω σύγχρονα τή συνήθεια έκείνων άπ’ 
αύτές, πού κατά τή γνώμη μου, άποτελοΰν τή 
βαθύτερη αιτία τοΰ καλλιτεχνικού μαρασμού 
τής χώρας μας.

ώς τά χθες ρομαντικός κάνοντας μιά βίαιη 
καμπή στρέφεται πρός έναν βιαστικό ρεα
λισμό, σάν αντίδραση τάχα πρός τήν άνε- 
δαφικότητα, — δπως τή χαρακτηρίζει — 
πολλών νέων λογοτεχνών τοΰ τόπου μας- 
Θά επιχειρήσω μιά ανασύνθεση και άνα. 
τοποθέτηση τών σκέψεων, πού διατυπώ
νει στό βιβλίο του αύτό:

'Ο κ. Π. 'Ωρολογάς δέν άγαπά τούς 
σημερινούς Γάλλους διανοουμένους, τόν 
Maurois, τόν Jaloux, άποστρέφεται τά 
γυναικεία όνόματα τής Woolf και τής 
Mansfield. “Εχει δμως μιά φοβερή άγάπη 
γιά τόν Η. Taine. Σχεδόν δέ λέει τίποτε, 
πού νά μήν έχη λεχθή άπ*  αυτόν. Άν, 
τώρα, ό Taine δέν ΐκανοποιή τις άξιώσεις 
ένός συγχρόνου καλλιτεχνικού άνθρώπου, 
αύτό δέν έχει και μεγάλη σημασία. Τό 
πάν είναι ζήτημα τοποθετήσεως γιά τόν 
κ. Π. Ωρολογά. Τοποθετείται καλά κάτω 
άπό τό σκιάδιο τοϋ Taine και μιλάει. 
Καί δέ θέλει νά δή τις τρύπες, πού μπορεί 
νά έχη τό σκιάδιο αύτό. Λέγει λοιπόν ό 
Taine — διά τοϋ κ. Π. 'Ωρολογά — δτι 
υπάρχει ένας ντετερμινισμός στις εκδη
λώσεις τής τέχνης, άκριβώς δπως υπάρ
χει ένας ντετερμινισμός στις εκδηλώσεις 
τής ζωής. Ή τέχνη δέν είναι ένα φαι
νόμενο, πού άντιφάσκει πρός τά φυσικά, 
άλλά μόλο πού είναι πνευματικό, ύποτάσ- 

σεται σέ νόμους, σέ μιά άπόλυτη .νομο
τέλεια καί αιτιοκρατία καί προκαθορισμό, 
πού δέν έπιτρέπουν καμμιά ελευθερία, 
καμμιά αύτονομία. Ή τέχνη δέν είναι 
μιά άσκοπη σκοπιμότητα, άλλά ένα φαι
νόμενο, πού πηγάζει άπό τή συμβίωση 
τών άνθρώπων καί βρίσκει τή δικαίωσή 
της σ’ αύτή τή συμβίωση τών άνθρώπων, 
πού ονομάζουμε κοινωνία. Ή λογοτεχνία 
προκαθορίζεται άπό τρεις παράγοντας: 
τό περιβάλλον, τή φυλή, τή στιγμή 0). 
Ό Taine έκαμε άπό τή λογοτεχνία μιά 
βοτανική τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος.

Ημείς θέλουμε νά δοκιμάσουμε ώς 
ποιο σημείο σήμερα μπορεί νά άντέχη 
ή θέση αύτή, πού μεταβάλλει τήν λογο
τεχνία σέ θετική επιστήμη καί τής άφαι· 
ρεΐ τόν αέρα, τήν αύτονομία, τήν ελευ
θερία, καί τήν κατεβάζει άπό τήν πε
ριοχή τών άξιών καί τοΰ πνεύματος στήν 
τάξη τών φυτικών εμφανίσεων.

2. Λογοτεχνία καί «περιβάλλον». 
'Υπό τήν έννοια τοΰ περιβάλλοντος νοεί
ται ή φύση, δ άνθρωπος, ή κοινωνία στή 
στατική μορφή τους. Ζητείται ή έκφραση 
καί ή παράσταση τής φύσεως, τοΰ άνθρώ
που σάν ζωικού δντος, τής κοινωνίας.

Άλλά ποιο λοιπόν είναι τό δικό μας, 
τό ελληνικό περιβάλλον, πού πρέπει νά

άπεικονισθή;
"Ηξαιρα, δτι ύπήρχε κατά τό δεύτερο 

μισό τοΰ περασμένου αίώνα μιά ρομαντική 
τάση γιά τήν έπιστροφή πρός τό λαϊκό, 
σάν άντίδραση πρός τήν άλλη ρομαντική 
τάση τής επιστροφής πρός τό αρχαίο. 
Άπό τά 1888 στή χώρα μας νεοελλη
νική πραγματικότητα ονομάσθηκε έκείνη 
τοΰ χωριού, τοΰδημοτικοΰ τραγουδιού, (’) 
τής λαϊκής τέχνης, άλλά σήμερα παραμέ
νει πρόβλημα πρώτα πρώτα, άν αύτή 
εΐναι ολόκληρη ή νεοελληνική πραγματι
κότητα, πού εΐναι μιά έννοια σύνθετη 
άπό άγροτική, άστική καί μεγαλοαστική 
ζωή καί δεύτερο άν τά λαϊκά μας μοτίβα, 
ή λαϊκή ζωή καί τέχνη εΐναι ικανή νά 
έπαρκέση σέ προεκτάσεις τέτοιες, ώστε 
νά ή μπορούν νά έκφράσουν τόν σημερινό 
"Ελληνα. Φαίνεται μάλλον, δτι ούτε ή 
μουσική μας οΰτε ή δημοτική ποίηση 
είναι στοιχεία επιδεκτικά έσωτερικοΰ 
πλουτισμοΰ, καθώς έπίσης καί ή ϊδια ή 
άγροτική πραγματικότητα. Φαίνεται μάλ
λον, δτι ή άστική καί ή μεγαλοαστική 
ζωή είναι αύτές, πού ενέχουν δχι ϊσως 
τό γνήσιο, τό άμιγές, άλλά τό δευτερο
γενές, τό μεικτό, τό ανώτερο στοι
χείο τής νεοελληνικής ζωής καί δτι μο
νάχα αύτή ή ζωή μπορεί νά μάς δώση 
δλες τίς δυνατότητες νά έκφράσουμε τό 
σημερινό πολύπλοκο νεοέλληνα, ένώ ή 
άγροτική έχει βυθισθή — κάκιστο — στήν 
άκινησία έκείνη, άπό τήν όποια τό πνεΰμα 
μας δέν έχει νά κερδίση τίποτε.

3. Καί αύτή τήν πιό κατάλληλη γιά 
πνευματική έκμετάλλευση ζωή πώς πρέπει 
νά νομίζουμε, δτι έχει νά τήν έκφραση 
δ νεοέλληνας συγγραφέας; 'Υπάρχουν τρό
ποι καί τρόποι. Υπάρχει δ τρόπος τοΰ 
κάστορα, δ όποιος εκφράζει τή ζωή του 
σάν μιά φυσική καί άνυπέρβλητη νομο
τέλεια καί τόν έαυτό του προϊόν τής γής

») L. D a u d e t, Le stupide XIX siecle 
σ. 119 «'Ο μιστραλισμός είναι κατά τό XIX 
αίώνα ή μόνη σχολή αληθινής ποιήσεως». 
Πρόκειται γιά μιά ποίηση μέ λαϊκό χαρακτήρα, 
τήν οποία προτιμά ό Daudet. Ό κ. Π. ‘Ωρο
λογάς τρέχει άπάνω στό ίδιο ρεΰμα τής σκέ- 
ψεως, υποδεικνύοντας, έπειτ’ άπό τόσους άλλους 
τήν έπιστροφή στή λαϊκή ποίηση. 
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καί τοΰ νερού καί τοΰ αέρα. "Ομως υπάρ
χει καί δ τρόπος τοΰ άνθρώπου. Ό άν
θρωπος δέν περιγράφει μόνο τήν πραγ
ματικότητα, πού τόν τριγυρίζει, άλλά καί 
τήν άναδημιουργεϊ. Ό άνθρωπος εΐναι 
βοηθός τοΰ θεοΰ, δταν ζή τό περιβάλ
λον του δχι κατά φυσική άναγκαιότητα, 
άλλά κατά τίς άνάγκες τοΰ πνεύματός 
του, πού πλάθει άπό τήν ύπάρχουσα μία 
νέα πραγματικότητα.

Ή νεοελληνική πραγματικότητα δέ 
μπορεί νά έχη πιά τήν άφελή καί ειδυλ
λιακή δψη της, άλλά εις τό μέλλον θά 
άξίζη γιά κάτι πολυπλοκώτερο σοβαρό
τερο, πνευματικώτερο καί ή έκφρασή της 
δέ θά εΐναι άπλή άναπαράσταση, άλλά 
άναδημιουργία τής πραγματικότητας, άνα- 
δημιουργία, πούμπορεΐ νά ύψωθή ώς τήν 
καθαρή διανοητική προσφορά. Έτσι μο
νάχα άσκεΐται δ πρωταρχικός δρος τής 
Τέχνης, ή ελευθερία. 'Ο λογοτέχνης δέν 
έχει νά έκφράση αύτό τοΰτο τό πε 
ριβάλλον του, διότι καθόσον κάθε καλλι
τεχνική πράξη εΐναι μιά πράξη πνευμα
τική, τό πνεΰμα τοΰ λογοτέχνη 
επεμβαίνει κ αί τ ρ ο π ο π ο ι ε ΐ γιά 
λογαριασμό του τήν πραγματικό- 
τητα, άφαιρεΐ τά περιττά καί 
κρατεί τό ουσιαστικό, δίνει 
άπό τά πράγματα τήν ούσία 
τους καί μεταβάλλει τήν ύφη 
τους άπό υλική σέ πνευματική. 
Τά πράγματα τότε παύουν νά μάς ενδια
φέρουν καθ’ έαυτά. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο 
ή έκφραση τοΰ περιβάλλοντος υπερβάλ
λεται άπό τήν έκφραση τοΰ άνθρώ
που διά μέσου τοΰ περιβάλλοντος.

4. Λογοτεχνία καί «στιγμή». Μέ 
τήν παρεμβολή τής άνάγκης νά έκφρά
ση δ άνθρωπος τόν εαυτό του, τό περι
βάλλον άπό έννοια στατική μεταβάλλε
ται σέ σ τ ι γ μ ή. 'Η λογοτεχνία περιγρά
φει δχι μόνο τήν αιώνια άντικειμενική 
σχέση τοΰ άνθρώπου μέ τή φύση, άλλά 
καί τούς ιδιαιτέρους δρους, υπό τούς 
οποίους σέ μιά ώρισμένη στιγμή 
έρχεται αύτός σέ επαφή μέ τό περιβάλ
λον αύτό. "Ομως ή φωτογραφική αύτή 
παράσταση τής έποχής ξεπερνιέται: ή 
λογοτεχνία πάει νά μάς φανερώση τή 

διάθεση εκείνου, πού ζή τήν έποχή 
του. Δέ γνωρίζω καμμιά λογοτεχνία, δπου 
νά μήν έχη περάσει άσύνειδα ή διάθεση 
τοΰ συγγραφέα πρός δ,τι τόν τριγυρίζει, 
θρέφει τά κύτταρά του καί τροφοδοτεί 
μυστικά τό στοχασμό του. Δέν γωρίζω 
συγγραφέα μικρόν ή μεγάλον, πού νά 

μήν τήν έξέφρασε ποτέ. Άλλ’ άν εΐναι 
πάλι άληθινό, δτι ύπάρχει στή συγκίνηση 

αύτή κάποια άνταύγεια άπό τίς σχέσεις 
τοΰ λογοτέχνη μέ τήν έποχή του λογιζό- 
μενη σάν κοινωνία, ωστόσο δμως έδειξα 
νομίζω παραπάνω, δτι τό μέγα μήνυμα 
τής τέχνης δέν έρχεται άπό τήν παράστα
ση αύτής τής έπαφής καθ’ έαυτή, άλλ’ 
άπό τήν ύπέρβασή της μέ τό Πνεΰμα.

Στή σχέση στιγμής, στή δυναμική 
σχέση άνάμεσα στόν άνθρωπο καί στό 
περιβάλλον έμφανίζεται μέ δλη του τήν 
επιβολή τό δημιουργικό στοιχείο τοΰ άν
θρώπου, τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, τό 
δποϊο πλάθει άπό κάθε στιγμή έπαφής, 
ζωής, μιά στιγμή αΐωνία, πνευματι
κή. Ή καθημερινότητα, τήν δποία ζοΰμε 
δέ θά έχη καμμιά άξια, άν μέσ’ άπ’ αύτή 
δέ μπορέσουμε νά βροΰμε τό αιώνιο στοι
χείο, τό πνεΰμα, πού τήν κυβερνά, καί 
άν δέν ύπερπηδήσουμε τήν βίωση τής 
στιγμής μέ μιά ναρκισσική ζωή πού 
άγαπά τόν εαυτό της, άν δέν έπεκτεί- 
νουμε αύτό πού εΐναι μέ κείνο, πού εΐναι 
άδύνατο νά εΐναι, άν, άκόμη, δέν ξεπε- 
ράσουμε τή ζωή τής στιγμής πού θά πή 
ζωή πάθους καί οδύνης, μέ τή ζωή τής 
χαράς, τής αγνής πνευματικής χαράς.

Ό λογοτέχνης κάνει τέχνη καί δχι 
ιστορία. Καί ύπάρχει πραγματική παρου
σία τέχνης μόνο σ’ αύτή τή μετουσίωση 
τής οδύνης τών πραγμάτων, τής 
οδύνης τής στιγμής σέ αγνή 
πνευματική χαρά.

Άλλά ίσως παρητηρηθή, δτι ή ζωή 
ήμπορεΐ νά έχη τήν αισιόδοξη δψη τής 
νίκης, τής χαράς, τής κατακτητικής δια- 
θέσεως, τής άρρενωπότητας καί δέν ύπάρ- 
χει κάτι, πού νά μάς πείθη, δτι θά εΐναι 
πάντοτε δδύνη. Στόν κ. 'Ωρολογά, πού 
έκανε τήν παρατήρηση αύτή, θά είχα νά 
συστήσω νά προσέξη, δτι δυστυχώς, ή διά
θεση τής νίκης καί τής αισιοδοξίας έπι- 

κυρώνει αύτή άκόμα μιά φορά τό γεγο
νός : δτι δηλ. δλος δ άγώνας γιά αισιο
δοξία καί νίκη, πηγάζει άκριβώς άπό τήν 
άνάγκη νά λυτρωθούμε άπό κάτι, 
κάτι πιό βαθύ, πιό ριζικό, πιό θεμελιακό 
στήν ύπαρξή μας, άπό τήν δδύνη, τόν 
οΛρΐί, τό πάθος.

Άν κανείς, σάν μονάδα κοινωνική 
παραδοθή στήν δδύνη, στήν άπαισιοδοξία, 
αύτός εΐναι δίκαιο νά πολεμηθή καί νά 
σταυρωθή. Άν κανείς πάλι, σάν λογοτέ
χνης δέν κατορθώση νά μάς πείση, δτι 
άσκεϊτό μεγάλο παιχνίδι τής τέχνης καί 
μάς δδηγή σέ άπαισιοδοξία καί αύτοεγκα- 
τάλειψη, καί αύτός εΐναι δίκαιο νά πολε
μηθή καί νά σταυρωθή. ’Άν δμως κα
νείς σάν λογοτέχνης, έπιτύχη προ- 
σφέροντας σ’ έμάς τά οδυνηρά βάθη τής 
ζωής νά τά ξεπεράση μέσ’ άπό μιά αισθη
τική λύτρωση, καλλιτεχνική χαρά, 
αύτός εΐναι ένας εύεργέτης, αύτός εΐναι 
άξιος εύγνωμοσύνης, διότι κατώρθωσε, 
κάνοντάς μας νά ζήσουμε τό βαθύτερο 
νόημα τής ζωής μας, νά μή μείνουμε πλη
γωμένοι, μέ τήν ψυχή σακάτικη γιά πάντα, 
ανάπηροι πού σέρνουν τήν ύπαρξή τους 
πρός τό θάνατο' διότι μάς λύτρωσε άπό 
τήν οδυνηρή θέα τής ίδιας μας ζωής μέ 
τήν τέχνη. Ή χαρά τής τέχνης εΐναι αύτή 
πού άφαιρεΐ τήν δδύνη άπό τά πράγματα 
τής στιγμής, τής βιούμενης ζωής καί τά 
πνευματοποιεΐ.

5. Ή Λογοτεχνία καί «φυλή». Ή 
«φυλή» δ τρίτος παράγων, πού θά συ- 
στήση τήν ελληνικότητά μας, μετά τό 
«περιβάλλον» καί τή «στιγμή», καί θά 
περάση στή λογοτεχνία ώς ιδιαίτερο 
χρώμα τοΰ έθνους μας.

Εΐναι άλήθεια, δτι κάποτε είχα δοκι
μάσει νά προσδιορίσω τή φυλετική ιδιο
τυπία τοΰ νεοέλληνα, άλλά εΐναι επίσης 
άλήθεια, δτι νωρίς σταμάτησα, πρώτα 
γιατί προχωρώντας βρήκα, πώς βιολογικά, 
σάν φυλετική ιδιοσυγκρασία δ Νεοέλλη
νας δέν εΐναι παρά μιά παραλλαγή τοΰ 
κοινού τύπου τοΰ άνθρώπου καί συνε
πώς, δτι έπρεπε νά ζητήσω τήν άξια τής 
εργασίας μου δχι στή σκιαγράφηση μιάς 
ανθρώπινης παραλλαγής, άλλά στήν ύ
ψωση αύτής τής βιολογικής σκοπιάς σέ 

πνευματική, καί στή μετατόπισή μου άπό 
τή φυλετική ιδιοσυγκρασία στήν πνευμα
τική ιδιοτυπία. Πίστεψα δηλ. πώς θά 
άξίζη νά προσδιορίσω τόν "Ελληνα δχι 
σάν άντικείμενο τής φυσικής ιστορίας, 
σύμφωνα μέ τίς στενόκαρδες θεωρίες τοΰ 
Taine, άλλά σάν δεδομένο πνευματικό, 
νά τόν εύρω στήν άντίδραση τοΰ πνεύμα
τός του πρός τά πράγματα, στόν τρόπο 
μέ τόν δποϊο τό πνεΰμα του άντιδρά 
στή γύρω πραγματικότητα. "Ομως καί 
δταν έπροχώρησα ώς αύτό τό σημείο, ή 
στενοχώρια μου ήταν μεγάλη, πώς δέν 
είχα νά περιμένω μεγάλα πράγματα. 
Πρώτα, διότι δέν εύρήκα νά έχη μετα- 
βληθή εις πνεΰμα αύτή ή βιολογική άντί
δραση, δηλ. ή ζωή μας. Άν δηλ. άπο- 
βλέψουμε στόν εγωκεντρισμό, στήν έλ
λειψη μέτρου, στό φιλότιμο καί άλλα 
στοιχεία τής Ιδιοσυγκρασίας μας, θά 
βροΰμε, δτι πολύ ολίγο έχουν έκπνευμα- 
τωθή.

Άλλά τά βιολογικά δεδομένα δέ γί- 
νουνται πνευματικά, παρά μέσ’ άπό τήν 
άνθρώπινη διανόηση. Ό συγγρα
φέας εΐναι εκείνος, πού θά μεταμορφώ- 
ση, πού θά μεταθέση τήν ύλη αύτή τής 
ιδιοσυγκρασίας σέ ύλη δχι άξια τής ζωο
λογίας, άλλά τοΰ άνθρώπου. Καί έδώ 
άκριβώς εΐναι, πού αίσθάνθηκα τήν τε
λική άπακαρδίωση καί έγκατέλειψα τήν 
άρχική μου πρόθεση : δέ βρήκα τούς συγ
γραφείς εκείνους, πού νά έκφράζουν άλ
λο παρά τό βιολογικό (είτε σάν Ιδιο
συγκρασία είτε σάν συναίσθημα καί βού
ληση καί σκέψη) μέ τήν έπιφανειακή, ή 
θογραφική παράσταση τής πραγμα
τικότητας, πού δίνουν' δέν εύρήκα τούς 
συγγραφείς, πού θά μέ ένδιέφεραν 
διότι θά έξέφραζαν τήν πνευματική 
Ιδιομορφία τοΰ Νεοέλληνα, προβάλ
λοντας τό ιδικό τους πνεΰμα στά πράγ
ματα.

Ή Ελλάδα δέν έχει άκόμα πνευμα
τική ιδιομορφία, διότι δέν έχει άκόμα 
μεγάλους πνευματικούς άνθρώπους, οί 
οποίοι άπό τό ένα μέρος θά προβάλουν 
τήν ΐδική τους προσωπικότητα στή ζωή 
μας, πού περνάει βιολογικά καί άπό τό 
άλλο μέρος θά είναι οί μορφές, μέσ’ άπό 
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τις όποιες θά συλλάβουμε τό κοινό και τό 
όμοιο, τό ενιαίο καί τό ιδιότυπο τοΰ 
πνεύματός μας.

Ξεχωρίζουμε σήμερα τήν πνευματική 
ιδιαιτερότητα, δηλ. τήν Ιδιαίτερη στάση 
τοΰ πνεύματος διαφόρων λαών. Στό 
γαλλικό πνεύμα διακρίνουμε τό ρασιονα
λισμό' στό αρχαίο ελληνικό, τήν άνάγκη 
τού μέτρου καί τής ισορροπίας καί τής γα
λήνης' στό γερμανικό, τήν άνάγκη ένός 
μυστικού ιδεαλισμού' στό άμερικανικό, 
τόν πραγματισμό" στό άγγλικό, τήν παγε
ρή πνευματική ειρωνεία τού κυριάρχου’ 
στό βυζαντινό, τήν άπασχόληση μέ τά 
υπερκόσμια, στό νεοελληνικό, ίσως τήν έλ
λειψη άφέλειας καί ειλικρίνειας καί γνησι
ότητας.

Λέγω: ίσως, διότι τή στάση αυτή τή 
θεωρώ μάλλον βιολογική, σάν μυστική 
άντίδραση τοΰ είναι μας ενάντια στό πέ
ρασμα τόσων εχθρικών σκιών κατά τή 
βυζαντινή εποχή καί τής τουρκοκρατίας, 
πέρασμα πού άφησε στό πνεύμα μας 
άκόμη τά ίχνη κάποιας υποψίας γιά ένέ- 
δρα, γιά κίνδυνο, κάποια άνάγκη νά μήν 
είμαστε ειλικρινείς δηλ. άφημένοι άνύ- 
ποπτα στίς τύχες τής ζωής μας. Άλλά 
καθόσον ή στάση τής άνειλικρίνειας 
εΐναιμάλλον βιολογική, άπομένει ή λύση 
τής άπορίας, γιατί τάχα ήμείς οί νεοέλ
ληνες δέν έχουμε άκόμα μιά ιδιαιτερότη
τα πνεύματος, τήν δποία άναγνωρίσαμε 
σέ άλλους λαούς.

Ή λύση τού προβλήματος αυτού θά 
εΐναι ίσως εφικτή στή σύγκρισή μας μέ 
άλλους λαούς: 'Υπάρχει μία ’Ιταλία. ’Αλ
λά ποιά εΐναι τάχα ή ιταλική πνευματική 
ιδιομορφία; Υπάρχει τάχα; ίσως δχι' 
διότι υπάρχουν πολλές Ίταλίες άκόμα καί 
άκριβέστερα, ή σημερινή άγωνιώδης στι
γμή τείνει κατά τή βαθύτερη σημασία 
της, στήν ένοΰσα σύλληψη, στή σύλλη
ψη τής βαθύτερης πνευματικής ένότητας 
καί ιδιαιτερότητας τοΰ Ίταλεΰ. ’Ίσως ά- 
κόμηκατ’ άνάλογον τρόπο υπάρχουν πολ
λές Ελλάδες, Ελλάδες μέ διατομή σέ 
χρόνο καί χώρο τόσο ποικίλες. Ελλάδα 
τουρκοκρατημένη καί φραγκοκρατημένη, 
'Ελλάδα τής πρωτεύουσας καί Ελλάδα 
τού σκότους τών επαρχιών, Ελλάδα έλ- 

εύθερη καί Ελλάδα άλύτρωτη ώς τά 
χθές. Πώς μπορεί νά ΰπάρξη έτσι μιά 
ενιαία πνευματική ιδιοτυπία;

"Ωστε θά έλεγα, δτι δέν έχει ένας συγ
γραφέας νά έκφράση τήν άδιαμόρφωτη 
άκόμη Ιδιοτυπία τοΰ πνεύματός μας, άλ
λά άκριβώς νά έκφράση πνευματικά τόν 
εαυτό του, διότι έτσι μονάχα θά είναι 
δυνατόν νά πλουτίση μέ πνεύμα τή ζωή 
μας καί τότε θά εΐναι δυνατόν μέσα άπό 
τίς εξαιρετικές συγγραφικές μας φυσιο
γνωμίες νά συλλάβουμε, καί μόνο μέσα 

άπ’αύτές, τήν ιδιαιτερότητα τοΰ πνεύμα
τος τής φυλής μας. (*)  Καταλήγω δηλ. 
νά δείξω, δτι δέν εκφράζει δ συγγραφέας 
τήν ύπάρχουσα κατ’άρχήν πνευμα
τική Ιδιοσυστασία τής φυλής, άλλά άντί- 
θετα, τή δημιουργεί. "Ο,τι δέν 
υπήρχε, ύφίσταται διά τού συγγραφέως, 
υπάρχει διότι ύφίσταταιδ πνευματικός 
άνθρωπος, πού είναι δ φορέας της, δ 
συγγραφέας.

*) Βλ. καί J. Carrere «Les mauvais mai- 
tres» σ. 8. «Ή ψυχή, τήν όποια έχουμε τώρα, 
έχει πάρει μορφή, έχει μορφωθή άπό τούς 
ποιητάς, τούς Ιστορικούς, τούς φιλοσόφους πού 
μάς μιλούν άπό έξη χιλιάδες χρόνια».

Ή πνευματική ιδιαιτερότητα τής φυ
λής, πού πρέπει νά εκδηλώνεται στή λο
γοτεχνία, τότε μόνο θά εκδηλώνεται καί 
θά χαρακτηρίζη τούς δοκίμους λογοτέχ
νες (κοντά στίς άλλες ιδιότητες τού δοκί
μου), δταν προϋπάρξουν συγγραφείς, πού 
μέ τή γενική έντύπωση τής ιδιορρυθμίας 
τοΰ πνεύματός τους θά μάς δώ
σουν τή σαφή ιδέα τοΰ πνεύματος 
τής φυλής.

Αύτή ή πνευματική Ιδιορρυθμία τής 
φυλής θά φαίνεται έτσι οχι πε.ά σά ζή
τημα ιδιοσυγκρασίας, άλλά ξεπερνώντας, 
χωρίς νά τό άγνοήση, τό στάδιο αύτό, θά 
προχωρή σέ έκδηλώσεις μιας ζωής υψω
μένης.

Πέρ’ άπό τή συντηρούμενη ζωή, 
τή φυσική ζωή, υπάρχει ή υψωμένη 
ζωή, πού φανερώνεται στή λογοτεχνία 
σάν ένας τρόπος ιδιαίτερος γιά τήν 
πνευματική θεώρηση τοΰ κόσμου ή 
ένας τρόπος ιδιαίτερος γιά τή θεώρηση 
τής ζωής. Μέσ’ άπό τά λογοτεχνικά έρ

γα τά νεοελληνικά, δταν υπάρξουν άνα- 
μεταξύ μας μεγάλες πνευματικές μονά
δες,θά ξεχωρίσουμε τότε τίς άντιλήψεις 
γιά τή ζωή σάν δφείλουσα νά συγκέντρω
σή σέ σκοπούς υποκειμενικούς τάχα (ή δ ο
ν ή, ευδαιμονία, άρετή, έργα- 
σ ί α) ή άντικειμενικούς (ο ύ μ α ν ι- 
σ μ ό ς), καί τή διάθεσή τους άπέναντι στή 
ζωή,— διάθεση χρωματισμένη άπό αι
σιοδοξία ήάπαισιοδοξία, — καί 
αύτές οί άντιλήψεις καί ή διάθεση άπένα- 
ντι στή ζωή καί ή κοσμοθεωρία τών λο
γοτεχνών, παρμένη στό σύνολό τους, θά 
μάς δώσουν τό γενικό καί μαζί τό ΐ δ ι- 
α ί τ ε ρ ο χαρακτηριστικό τοΰ νεοελληνι
κού πνεύματος. Άλλά μέ μέτριους άκό
μη συγγραφείς ημιτελής καί χαώδης 
είναι ή παράσταση τού φυλετικού μας 
πνεύματος,πού παραμένει γι’αύτό άπροσ- 
διόριστο.

6. Τό νεοελληνικό πνεύμα δέν εΐναι 
δυνατό νά πάρη μέσ’ άπό τήν τόσο 
σύντομη σταδιοδρομία πού έχει, τή στα
θερή ιδιομορφία του, έκείνη πού πέρ’ άπό 
κάθε έποχή,θά τό χαρακτηρίζη καί θά 
τό ξεχωρίζη άπό τό πνεύμα τών άλλων 
λαών.

Γι’ αύτό τό λόγο μόνο διαπιστώσεις 
πάνω σέ μεταβατικές μορφές τοΰ νεοελ
ληνικού πνεύματος μπορούν νά γίνουν :

7. Ή μεγάλη ρίζα τού νεοελληνικού 
πνεύματος εΐναι μία πίστη άφελής, ή κα
λύτερα, ή εμπιστοσύνη σέ αυθεντίες 
καί σέ δόγματα, ένφ ή πραγματική 
ρίζα τοΰ καθαρού πνεύματος, πού σκέ
πτεται καί πιστεύει στόν εαυτό του, εΐναι 
άκόμα άτροφική.

8. Μιά δεύιερη ρίζα τοΰ πνεύματός 
μας εΐναι αύτό, πού ονομάζουμε «έξυ- 
πνάδα». Αύτή δέν έχει νά κάνη τίποτε 
μέ δ,τι έχει δικαίωμα νά λέγεται δια
νόηση, πού πηγάζει άπό τό μονωμένο 
στοχασμό καί πάει εις βάθος. Τό πνεύμα 
τής έξυπνάδας δέν έχει τίποτε νά κάνη 
μέ τή διαλεκτική έκείνη, πού οραματί
ζεται δρόμους καί βρίσκει διεξόδους μέσ’ 
άπό τό άφηρημένο. Αύτό τό πνεύμα τής 

£έξυπνάδας πού γέννησε τήν εύτράπελη 
ιστορία τοΰ Καραγκιόζη, δέν έπέτυχε ώς 
σήμερα παρά ωχρά άντίγραφα άπό τήν 

ξένη σκέψη. Ή 'Ελλάδα έπεσε στά δίχτυα 
τοΰ «έξυπνου» αύτοΰ πνεύματος. Ή 
άβαθη καί δεξιοτεχνική εύστροφία, πού 
χαρακτηρίζει τό μέτρο τού πνευματικού 
πολιτισμού μας, είναι σήμερα ή σχημα
τική, ή έλιγματική καί ή λογικευόμενη, 
ή άγχίνοη σκέψη. Δέν ξαίρω γιατί θυμά
μαι αύτή τή στιγμή τόν Καραγκιόζη. 
Είναι τόσο εύστροφος. Διαρκώς είναι 
λογικός καί στόν παραλογισμό του άκόμη, 
διότι διαρκώς προχωρεί μέ έπιχειρήματα. 
Τό πνεύμα, πού λογικεύεται καί προχω
ρεί μ’ έναν γρήγορο ρυθμό τόν χαρα
κτηρίζει. Άκόμη καί τό ξύλο πού πα
τάει, είναι λογικό.

Καί πόσο έξαίρεται ή έξυπνάδα καί 
πόσο περιφρονεϊται ή άφέλεια, ή άνύ- 
ποπτη έγκατάλειψη τού πνεύματος στόν 
εαυτό του! 'Ωστόσο πρέπει νά καταλά
βουμε, δτι μοναδικός χώρος τοΰ πνεύμα
τος, πού άξίζει κάτι, τής φιλοσοφίας θά 
έλεγα, είναι ή άφέλεια, διότι δ φιλόσο
φος είναι ένα μεγάλο παιδί, πού άφή- 
νεται καί κάνει τά μεγάλα παιγνίδια τής 
δημιουργικής άθωότητας.

Άλλά έγώ τώρα πάλι θυμάμαι τόν 
Καραγκιόζη. Αύτός είναι έξυπνος. Γνω
ρίζει νά μηχανάται διάφορους τρόπους, 
νά άντεπεξέρχεται στούς κινδύνους μέ ε
λιγμούς, στούς όποιους τόν βοηθεϊ ή εύ- 
λυγιστία τού πνεύματος, ή πονηριά του. 
ή υποκρισία. Είναι ό Κλέφτης τών βου
νών' ή νόησή του έγινε ένας Κλέφτης 
πού βρίσκει τρόπους γιά νά μή νικιέται 
καί κατατροπώνεται. Θαυμάζουμε αύτόν 
τόν έπιτήδειο, πού τά βγάζει πέρα μέ τίς 
άντιξοότητες μέ μόνο τό πνεύμα του. Τόν 
Κλέφτη. Τόν Κατσαντώνη.

"Ολ’ αύτά είναι ίσως μιά έπιβίωση 
κάποιου Όδυσσέα μέσα μας, πού ανακά
λυψε τόν Άχιλλέα, πού τεχνάσθηκε τό 
δούρειο ίππο, πού γλύτωσε άπό τό σπή
λαιο τοΰ Κύκλωπα, δ πολυμήχανος. Λα
τρεύοντας έτσι τόν έξυπνο άνθρωπο βρι
σκόμαστε σέ μιάν έποχή τού πνεύματος 
δμηρική καί περιμένουμε νά ’ρθη, άλλά 
δέν έρχεται ό άφελής Σωκράτης, πού 
άφησε νά πέση θύμα τής ειλικρίνειας τής 
σκέψης του, τής σκέψης του πού τή συνέ-
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δεσε οχι μέ την επιτυχία, άλλά μέ τή 
ζωη του.

Καί δχι μόνο λατρεύεται ή έπιπόλαιη 
ευφυΐα καί, δχι μόνο καθίζεται καί οτόν 
ακαδημαϊκό θώκο, αλλα καί σατυρίζε- 
ται η έλλειψή της ώς ένα σημείο καυ
στικό. Ο αρχαίος Ηρακλής, ό χονδρο
ειδής καί μπουνταλάς, άναστήθηκε στό 
πετσί τοΰ μπαρμπα Γιώργου, τοΰ θείου 
τοΰ Καραγκιόζη. Μεγάλη ή χαρά μας νά 
τόν βλέπουμε σατυριζόμενο νά βουλιάζη 
στό γελοίο.

'Η αφέλεια τοΰ πνεύματος εΐναι ίδιά- 
ζον τών μεγάλων λαών καί τών μεγάλων 
ανθρώπων. „ Οσα οϊ άρχαΐοι έκαμαν άπό 
εξυπνάδα, δσα παιχνιδίσματα τοΰ μυα- 
λοΰ των, είναι πράγματα κατώτερα. Οί 
άρχαϊοι εΐναι μεγάλοι, δταν μέ άνιδιο- 
τέλεια έγκαταλείφθηκαν στό σκοπό τους. 
.Ημείς σάν άνθρωποι πνευματικοί δέν 

εχουμε ακόμα εγκαταλειφθή στό σκοπό 
μας : δταν δροΰμε πνευματικά, σκεπτόμα
στε τήν άπήχηση. Είμαστε δά τόσο έξυ
πνοι.

Ο άφελής, άς ποΰμε, άντικρύζει ένα 
τοπίο γνήσιο θα εΐναι τό άντίκρυσμά 
του, διότι παραδιδεται στο άντικείμενό 
του καί συγχέει τόν έαυτότου μ’ αύτό, 
πού άγναντεύειι. Κιάν σέ μιά σκέψη δο- 
θή ο αφελής η σ ενα έργο καλλιτεχνικό, 
επιστημονικό, παραμένει βυθισμένος ε’ιλι- 
κρινα στο σκοπο του γι’ αύτό καί έχει τή 
δυνατότητα να φτάση στό μαργαριτάρι 
τών, βυθών. Τίποτε δέν έγινε στόν κόσμο 
χωρίς αύτή τήν έλλειψη εξυπνάδας, τής 
λογικευόμενης καί έπιπόλαιης πνευματι
κής δεξιοτεχνίας, χωρίς τήν πλήρη εγκα
τάλειψη, χωρίς τήν άφέλεια, πού γιά τούς 
πολλούς, και γιά τούς άκαλλιέργητους εΐ- 
να[ Μ·ι« ακατανόητη κατάσταση, άλλά 
γιά τούς άλλους ταυτίζεταιμέ τό άληθινό 
πνεΰμα. ’Αφέλεια είναι τό νά κάθεται 
ένας Παλαμάς νάσυνθέτη ποιήματα ή 
ένας πρεσβευτής τής Γαλλίας στίς Ήνω- 
^ενε? Πολιτείες νά συνθέτη ποιήματα. 
Σέ έσχατο σημείο μωρός ήταν δ Tolstoj, 
μωρός ο Gothe. ’Αλλα το άληθινό πνεΰμα 
είναι, ακριβώς μωρό, διότι εΐναιάφελές. 
Μωρός ο Σωκράτης, πού παραμελώντας 
ολα τάλλα πήγαινε, σπρωχνόμενος άπό

μιά άκατανόητη δαιμονική δύναμη, πή
γαινε ανύποπτος ν’ άναστήση μπροστά 
στον κόσμο πού δέν τόν καταλάβαινε, 

τόν Νέον άνθρωπο. Μέγας αίνος καί μέ- 
γας ύμνος χρειάζεται σ’ αύτή τή θεία άνυ- 
ποψία.

9. Τρίτη μορφή τοΰ πνεύματός μας δ 
ιστορισμός. « Απο ποΰ παράγεται αύτό; 
απο ποΰ προέρχεται αύτό;» Εΐναι ερωτή
σεις, που πρέπει νά μας σταματήσουν, 
γιατί χαρακτηρίζουν μιά άλλη πλευρά 
ακόμη τής νοοτροπίας μας. Βλέπω στίς 
ερωτήσεις αύτές τόν ιστορισμό. Τήν ιστο
ρική περιέργεια. Και δέν εΐναι μόνον 
πρός τά πίσω ή κατεύθυνση τοΰ ιστορι
σμού, εΐναι καί πρός τά γύρω. Έχω ένα 
χρυσάνθεμο μπροστά μου. Καί άντί νά 
χαρώ τήν ομορφιά του, κάθουμαι καί ρω
τάω τήν ιστορία τής προελεύσεώς του. 
Γνωρίζω συνανθρώπους μου, πού πιό 
πολύ απολαμβάνουν τήν ιστορία τών 
πραγμάτων παρά αύτά τά πράγματα.

Ο ιστορισμός λοιπόν δέν μάς άφήνει 
νά χαροΰμε κάτι, γνήσια. Νά χαροΰμε τό 
ϊδιο πράγμα, νά άπολαύσουμε τόν ϊδιο 
τό σκοπό τής ύπάρξεώς του. Άλλά άκόμη 
δ ιστορισμός μάς εμποδίζει, νομίζω, νά 
μπούμε στό πνεΰμα, στήν εσώτατη ούσία 
των πραγμάτων, δπου μπορεί νά ύπάρξη 
τέτοια. Οποιοδήποτε πράγμα, τό μετα
βάλλω σέ ιστορικό γεγονός: τή θέα μιάς 
γαλήνιας ακτής, πού πρωτοαντικρύζω, 
έναν ζωγραφικό πίνακα, ένα παράξενο 
λουλούδι, μιά έποχή. ’’Ετσι εξηγώντας το 
ιστορικά Ικανοποιώ μιά ώρισμένη άπαί- 
τηση, τοΰ , πνεύματός μου, άλλά εκείνο 
π,ού εχρειάζετο, ή άμεση επαφή μου μέ 
τό πράγμα, αύτό άφήνεται σάν κάτι δευ- 
τερεΰον.

Αυτά ολα δε σημαίνουν πώς υποτιμώ 
την ιστορική γνώση. Λέω μονάχα πώς 
είναι βοηθητικη. Καμμιά ιστορία τοΰ 
Παρθενώνα δεν εΐναι ικανή νά άντικατα- 
στηση ^μεσα μου την άμεση επαφή μου 
μέ τό άριστούργημα αύτό τοΰ άρχαίου 
πνεύματος. Τίποτε δέ μπορεί νά μέ βοη- 
θηση νά καταλάβω τήν αξία τής δριζον- 
τιας^γραμμής και το συμβολισμό της καί 
τις αναλογίες της με το άρχαΐο πνεΰμα, 
οσο η τοποθέτηση μου μέσα στό άττικό

περιοχή τοΰ 'Ωραίου και τοΰ, Αληθινού. 
Καί τίποτε δέν εΐναι Αληθινό και τίποτε 
δέν εΐναι ωραίο, άν δέν πειστούμε γι αύ,- 
τό μόνοι μας, μέ τήν ατομική μας ψυχική 
πείρα. Καί ή κριτική εΐναι ή μόνη^δυνα- 
τή άτομική πείρα. Η φιλολογία, είναι το 
προστάδιο μόνο τής κριτικής, , δπου καί 
δσες φορές χρειάζεται αύτή στήν κριτική.

Τόνισα παραπάνω, δτι τό αντίκρυ - 
σμα τδ πνευματικό, πού κάνουμε σ ένα 
άρχαΐο κείμενο εΐναι ολοφάνερα ατελες. 
Γι’ αύτό ή φιλολογία μας δέν είναι άρ- 
κετή ώς εφόδιο γιά τη συναναστροφή μ«ζ 
μέ τόν άρχαΐο πνευματικό κόσμο. Τώρα 
θά προσθέσω άκόμη, δτι πολλές, φο
ρές φαίνεται νά συμβαίνη τ,ο, αντίθετο, 
δηλ. τά πνευματικά μέσα, μέ τα οποία συ
ναναστρεφόμαστε ένα έργο είναι κατά πο
λύ άνώτερα άπ’ αύτό τό έργο. I νωριζω 
μελέτες διαφόρων διανοουμένων μας, πά
νω στό έργο ενός λογοτέχνη, οϊ οποίες 
ξεπερνούν κατά πολύ τις προθέσεις και την 
πραγματική προσφορά τοΰ έργου. Γνωρί
ζω μεταφυσικά συγγράμματα, γραμμένα 
άπό άφορμή ενός ώρισμενου ποιητικού 
έργου καί άπορώ γιά την έλλειψη αυτή τής 
ισορροπίας, γιά τήν κριτική άνυποψί,α πά
νω στίς πραγματικές δυνατότητες ενός έρ
γου. Ποιά μπορεί νά είναι ή αιτία τοΰ 
φαινομένου αύτοΰ; Είμαι βέβαιος, οτι δεν 
εΐναι άλλο, παρά αύτή ή παντοτεινή μας 
άδυναμία νά ρθοΰμε σέ άμεση πνευμα
τική επαφή μέ τά πράγματα.. Πήγαμε 
στήν Εύρώπη; φορτωθήκαμε κάποιες με
ταφυσικές άποσκευές; αυτές πρεπει τώρα 
νά τίς ξεφορτώσουμε κάπου. Και παντα 
θά ύπάρχη κάποιο θύμα, είτε Σολωμός 
ονομάζεται αύτό είτε Παλαμάς.

Ή μπορεί νά ξιππασθή κάνεις απο 
έναν Σολωμό ή έναν Παλαμά φορτωμε - 
νον άπό μεταφυσική, δμως ό γνήσιος καί 
εύθύς νοΰς, ή ορθή και ευθεία κρίση 
θά άπορέση καί στό τέλος θά λυπηθή. 
Θά λυπηθή πρώτα γιατίό Παλαμάς καί ο 
Σολωμός ούσιαστικά δέν έχουν πλη- 
σιαθή, παραμένουν terra incognita. Θά 
λυπηθή άκόμη, διότι τέτοια ωραία πνευ
ματική παιδιά έχει τέτοια άποτελεσματα!

’Εκτιμώ πολύ πορόμοιες διανοητικές 
προσπάθειες, άλλά σκέπτομαι πάλι τη μα-

τοπίο μέ κέντρο τόν Παρθενώνα.
Επικαλούμαι τήν τιμιότητα τών,πνευ

ματικών μας άνθρώπων σ’ αυτό τό, ση
μείο: οϊ παρατηρήσεις μου γιά τήν ιστο
ρική επαφή μέ τά πράγματα, πού είναι 
ένας τρόπος γνώσεως, δέν άφο,- 
ροΰν τήν Ιστορία — με κεφαλαίο που 
εΐναι ένας τρόπος μνημης, φυλετι- 
χής μνήμης. Μονο οι itQCOioyovoi και οι 
νομάδες στερούνται άπό 'Ιστορία, άπό 
μνήμη τής φυλής τους.,

10. Συγγενική μέ τήν νοοτροπία, πού 
μάς δδηγεϊ στόν ιστορισμό είναι , καί 
εκείνη, πού μάς άγει στό φιλολογικό αντι- 
κρυσμα. Καί αύτό εΐναι μιά ερμηνεία ιστο
ρική, ένας ιστορισμός. Θεωρούμε κάθε 
άρχαΐο κείμενο σαν ενα κείμενο, που δεν 
έχουμε νά συζητήσουμε γιά τήν ούσία του, 
άλλά μόνο νά τό ερμηνεύσουμε ,άραδιά- 
ζοντας ένα σωρό παρατηρήσεις καί σχόλια.

* Καί δμως τά μεγάλα έργα τοΰ πνεύματος, 
δπως εΐναι πολλά άπό τά αρχαία συγγράμ
ματα, κερδίζονται μόνο,με μια,κατ ευ
θείαν συναναστροφή μ αύτά. Η φιλο- 

- λογία τοιμάζει μόνο τή συναναστροφή 
αύτήν, άλλά πέρ’ άπ’ αύτή κεΐται δ,τι αφορά 
τήν αληθινή ούσιαστική επαφή μας μέ τό 
πνεΰμα τοΰ άρχαίου έργου.

'Η φιλολογική, ή ερμηνευτική μα? 
στάση άπέναντι τών άρχαίων έργων μά? 
εμποδίζει νά τά ιδοΰμε ποιοτικά, αναλυτι
κά, κριτικά. Καλού μέθα νά θαυμάζουμε 
μόνο, έκεΐ πού πρέπει νά κρίνουμε πρώ
τα. Όταν κρίνουμε μόνοτότεή άξια 

: ενός έργου εΐναι γιά μάς ένα αναφαίρετο 
κτήμα. Διότι θά συνδεθή μέ δ,τι εσώτατο 
έχουμε. Διότι θά έχει πεισθή καί θά έχει 
καθυποταχθή τό πνεΰμα μας. Ό, θαυμα
σμός μας θά εΐναι δημιουργικός, δταν 
εΐναι κριτικός. ’Άς μή φοβούμαστε την 
κριτική γιά τ’ άρχαία έργα. Είναι έκτος 
άπόκάθε άμφιβολία, δτι άντέχουν καί θά 
νικήσουν δλους μας τούς δισταγμούς’ διό
τι άκριβώς ένίκησαν τό μεγαλύτερο κρι
τικό, τό Χρόνο-

Νομίζω, δτι εΐναι καιρός στά Πανε
πιστήμιά μας νά συμπληρωθή η φιλολο
γική μέ τήν άναλυτική, τήν κριτική ερ
μηνεία. Νά παίρνουμε πρέπει τό κείμενο 
σάν ένα άντικείμενό που ανήκει στην166
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ταιότητά τους._ Άν δλη αυτή ή λαμπρή 
διαλεκτική τοΰ Α η τοΰ Β μπορούσε νά 
είναι αποτέλεσμα μιας αληθινής επαφής, 
μιας κριτικής* συγκινήσεως! Άν είχαν τις 
ρίζες τους στά πράγματα! Δέ θά μπορού
σα τοτε^να μιλήσω γιά τήν άνεδαφικό- 
τητα τοΰ θεωρητικοΰ στοχασμοΰ μας δσες 
φορές εΐναι αναμφισβήτητο, δτι τόν συ
ναντούμε.

Ούσιαστικα, στη μεταφυσική αυτή μα- 
ταιοπονία δεν εχουμε παρά ά'λλη μιά 
μορφή τής εξυπνάδάς. Εΐναι πάντοτε ζή
τημα συνδυασμών και ελιγμών τής σκέ- 
ψεως. Ετσι σήμερα, δποιος κοροϊδεύει 
το Ροιδη δεν εχει τίποτε άλλο νά κάνη, 
παρα νά υποψιάζεται καί νά σταματάει 
καποια στιγμή τρομαγμένος μήπως τόν 
συνεχίζει.

11. Τέταρτο χαρακτηριστικό τοΰ πνεύ
ματος μας είναι η ελλειψη αρκετής παρα
τηρητικότητας. Γιά μιά βαθύτερη κατα
νόηση βοηθεϊ ή παρατήρηση. Ή παρα
τήρηση είναι ένας δρος ζωής τοΰ νεωτέ- 
0°\ ανθρώπου. Αυτή ώδήγησε τούς άν- 
θρωπους τής Αναγεννήσεως νά έγκατα- 
λειψουν * την τυπική καί καθιερωμένη 
στάση απέναντι στά πράγματα καί νά 
στραφούν με μια προσωπική καί ενεργό 
δράση, μ ,ενα ατομικό ενδιαφέρον πρός 
δ,τι περιβάλλει τή ζωή μας. Άλλά ή νεοελ
ληνική παρατηρητικότητα δέν έφτασε 
ακόμη ώς τό σημείο, πού χρειάζεται. Ούτε 
τα πουλιά, _που τριγυρίζουν τή χλωρίδα 
μας μπορούμε νά ονομάσουμε μέ βέβαιό 
τητα, ούτε τα διάφορά μέλη τοΰ σώματός 
μας, ούτε με* δίκες μας λέξεις νά ορίσουμε 
τα^διαφορα εργαλεία τών πρακτικών τε- 

θ^Μ-βαίνει; δέν είμαστε βέβαια 
ούτε δπως ένας ανατολίτικος λαός γηρα- 
σμενος„στη συνήθεια ούτε ένας τόσο νέος 
λαός, ώστε μέ τό νά είμαστε υπερβολικά 
ζωηροί και ακάθιστοι, νά κάνουμε αδύ
νατη κάθε παρατήρηση. Ή αδυναμία μας 
να υποτάξουμε τή φύση καί τά πράγματα 
ονομάζοντας τα, έχει τήν άρχή της στήν 
αδύνατη παρατηρητικότητά μας, στή ση
μερινή φυλετική ιδιαιτερότητά μας νά κρα
τούμε μιά στάση άφαιρεμένη απέ
ναντι τής λεπτομέρειας, τής άπειρης ποι
κιλίας που παρουσιάζει ή θετική ζωή καί 

η φύση. Σάν μάς δοθούν ανάλογες μέ τίς 
αρχαίες περιστάσεις, μπορεί νά αναπτύ
ξουμε μιά νέα διαλεκτική οξύτητα μέ τήν 
παρατήρηση στρεφόμενη σ’ έναν πνευμα
τικό καθαρα, έννοιολογικό διαχωρισμό, 
μπορούμε ν’ άναδείξουμε νέους σοφιστάς 
καί φιλοσόφους, άλλά ή γενική μας στάση 
άπέναντι στό θετικό γεγονός τής φύσεως 
είναι τέτοια, ώστε νά έμφανίζη κάποια 
άδιαφορία, γιά τή φυσική λεπτομέρεια 
και μιά τάση προς τήν άφηρημένη σύλ
ληψη. Οπως καί στούς προγόνους μας 
συνεβαινε. Σ’ αυτό το σημείο δέν είμαστε 
καθολου Ευρωπαίοι, άλλά παντοτεινοί 
Ελληνες. Γιά τοΰτο ή λογοτεχνία μας, ή 

πεζογραφία μας εΐναι γεμάτα άπό αύτό 
το καθολικό στοιχείο, ενώ μόνον ό Παπα- 
διαμάντης ξεχωρίζει μέ τήν παρατηρητι
κότητά του τή στραμμένη πρός τό ιδιαί
τερο, που βρίσκεται στή φύση καί στόν 
άνθρωπο.

Είναι δ μόνος μας συγγραφέας, πού 
μάς δίνει αναλυτική καί δχι κάπως χαώδη 
παράσταση τών προσώπων του—έστω καί 
άν τούτο τό πετυχαίνει μέμιά μονάχα χα
ρακτηριστική φράση κάποτε — ό μόνοσ 
επίσης, που μάς τοποθετεί δχι σ’ ε'να μέ
ρος απλώς, άλλά σ’ ένα μέρος πού εΐναι 
αυτό και οχι άλλο, δχι στό σπίτι, άλλά σ’ 
αυτό το σπίτι. Και τοΰτο εΐναι ένας άπό 
τους πολλούς λόγους, γιά τούς οποίους δ 
Παπαδιαμάντης , μάς αιχμαλωτίζει, μάς 
γοητεύει άνασταινει πιό ζωηρά μπροστά 
μας ο,τι για μάς κυλάει κάπως άπροσδιό- 
ριστα. Είναι σάν ένας φλαμανδός ζωγρά
φος, που ζωγραφίζει λουλούδια, αύτά τά 
λουλούδια, πού ζωγραφίζει πορτραϊτα 
καί δχι γενικές συμβολικές μορφές. Καί 
γι αυτό είναι τοσο πολύ θλιμμένος, γιατί 
αισθάνεται τοσο απλα τή ζωή, άπό τήν 
οποία καποια μυστική προσταγή τόν κρα- 
ταει διαρκώς σέ άπόσταση.

Οι άλλοι ηθογράφοι ούτε natures 
mortes ούτε πορτραϊτα μάς δίνουν Διότι 
χρειάζεται γι’ αύτό ή άγάπη, ή οποία ζω
ντανεύει τή λεπτομέρεια. ’Αγάπη πρός δλα 
τα μικροπράγματα τοΰ κόσμου αύτοΰ. Αύ
τή δέν είναι μιά ρομαντική φυσιολατρεία, 
πού εκδηλώνεται σ’ ένα γενικό αίσθημα. 
Ενας φυσιολατρικός καί πραγματολατρι-

Εύρώπη καί άν θέλουμε ακόμα, καί η 
’Αμερική. 'Η ιδιαιτερότητα τού πνεύμα
τος εΐναι ζήτημα μεγάλης διασταυρώ- 
σεως είτε τό θέλουμε είτε δχι. Τό πνεύμα 
καί φυτό άν εΐναι, δέν οφείλει τήν ύπαρξη 
του μόνο στήν άμεση φυσική πηγη του. 
Ζή μέ τά θρεπτικά στοιχεία πρώτα τής 
φυλετικής ιδιοσυγκρασίας, δμως σύγχρονα 
διαμορφώνεται άπό τούς ιστορικούς πα
ράγοντας, πού προσφέρει δ χρονος και 
άπό παράγοντας, πού προσφέρει ή γει
τονιά τών τόπων. Τίποτε δέν εϊναι άπο- 
μονωμένο, δέν έχει τήν αιτία τής υπαρ- 
ξεώς του μόνο στόν έαυτό του, τίποτε, 
ούτε τό πνεύμα. Κατά ένα ποσοστο σή
μερα, άκόμη, τό πνεύμα μας είναι αρχαίο, 
εΐναι βυξαντινό. Κατά ένα ποσοστοάκομη, 
είναι ευρωπαϊκό. Είμαστε νεοέλληνες, 
άλλά είμαστε καί εύρωπαϊοι, διότι δεν 
εΐναι δυνατόν νά γίνη άλλοιώς. Μαλιστα 
σήμερα μέ τό άδιαμόρφωτο άκόμα πνεύμα 
μας εΐναι άνάγκη νά σημειωθή^ οτι, ακό
μη πολύ περισσότερο άπό «ημείς», * είμα
στε «άρχαϊοι» καί «εύρωπαϊοι»! Αυτά τά 
δυό πνευματικά ρεύματα πάνε νά δια
μορφώσουν τήν ιδιοτυπία μας. Ετσι τους 
’Ιταλούς τής ’Αναγεννήσεως, έτσι τους 
Γάλλους τοΰ 17ου αίώνος πήγε νά έπη- 
ρεάση καί έπηρέασε κατά τρόπον ατά- 
στευτα βαθύν το ελληνικό πνεύμα^ Η 
Αναγέννηση καί δ γαλλικός 17ος αιώνας 
πηγάζουν άπό κάτι άνάλογο πρός αύτό*, 
πού ημείς ονομάζουμε «ευρωπαϊσμό» για 
τήν 'Ελλάδα: πηγάζουν άπό μιάέκτρο- 
π ή τού ιταλικού καί τοΰ γαλλικού* πνεύ 
ματος, άπό μιά βαθειά επίδραση απο τό 
ξένο, δέν εΐναι φυσική έκφραση τοΰ πνευ
ματικού έαυτοΰ τους. Το πνεύμα, τών 
’Ιταλών καί τών Γάλλων εΐναι βόρειο, 
ρομαντικό, καί δμως δεχτηκε βαθύτατα 
καί γονιμοποιήθηκε άπό τό ελληνικό. Η 
περίοδος αύτή τής ισχυρής * πνευματικής 
συνουσίας πέρασε βέβαια, οι Ιταλοί και 
οί Γάλλοι ξαναβρήκαν τόν έαυτό * τους, 
άλλά αύτό πού βρήκαν είναι πεια ανεπα
νόρθωτα έπηοεασμένο άπο τό ελληνικό 
πνεύμα. 'Ο «ελληνιαμοζ* μπήκε πτο αιμα 
τους καί δέ διακρίνεται σάν ξεχωριστό, 
ίζένο χαρακτηριστικό. Οταν και ημ,εϊς πε
ράσουμε άπό μιά ισχυρή επιγαμία μας

κός ρεαλισμός εΐναι συνυφασμένος μ*ε ένα 
ξεκαθάρισμα τής άτομικότητος, μ ένα 
αίσθημα τής άτομικότητος, δπως είχε ξυ
πνήσει αύτή κατά τήν Αναγέννηση. Βλέ
πω στή λατρείατοΰ Παπαδια- 
μάντηπρόςτή λεπτομέρεια, 
τήν πρώτη ύ πόσχεση για κα
πό ι α ’Αναγέννηση, που πε
ρί μ έ ν ε τ α ι. Τήν ’Αναγέννηση, που 
μάς υπόσχεται μιά ειλικρινής και βαθεια 
συνάφεια μ’ αύτά τάϊδια πραγματα. Ωστό
σο πέρ’ άπ’ αύτή τή β ι ο λ ο γ ι κ η, να 
πούμε, ’Αναγέννηση κεϊται η πνευματική, 
πού δέν άφορά άπλώς τή συγκίνηση, αλ
λά τή συγκινημένη σκέψη μας μπροστά 
στά πράγματα. “Οταν απ ευθείας έρθου
με σέ μιά ζωική πείρα προς αυτό που, μάς 
δίδεται, πρός αύτό που μάς περιβάλλει, 
πρός αύτό πού εΐναι μέσα μας σαν εσω
τερική μας λεπτομέρεια καί αισθανθούμε 
άπό τά κατάβαθα τής ψυχής , μας* κα- 
ποια άναταραχή, έναν κοχλασμό, μια με
τατόπιση στό πλέγμα πού αποτελεί τή 
συνείδησή μας καί αισθανθούμε τον πρώ
το σπινθήρα τής νέας καί πρωτόφαντης 
σκέψης, πού θά πηδήση μπροστά στον 
έκπληκτο έαυτό μας, τότε αύτό θά* είναι 
ή πρώτη καί θετική υπόσχεση, γιά μιά 
πνευματική μας Ά ι α γ έ ν ν η σ η.

Ή εμπιστοσύνη στίς αύθεντίες, ό ιστο
ρισμός, ή εξυπνάδα, δ φιλολογισμος, ο 

άγονος θαυμασμός, ή ατροφική παρα
τηρητικότητα, ή άνεδαφική καί άφαιρε- 
μένη διαλεκτική είναι μερικές από τίς 
μεταβατικές μορφές τού πνεύματός μας.

12 'Ο προσδιορισμός ένός ιδιαιτέρου 
«νεοελληνικού πνεύματος» εΐναι άδύνατος. 
Άλλά καί έκεϊνο, πού πάει νά διαμορ- 
φωθή, θά εΐναι ή έσχατη άφέλεια νά πι* 
στεύσουμε, δτι θά προέρχεται απλά καί 
κατ’ εύθεϊαν άπό τή ρίζα τής ύπάρξεως 
μας, άπό τήν ιδιοσυγκρασία, μας. 
Γιά τή διαμόρφωση αύτής τής ιδιότητας 
τοΰ πνεύματος, τήν δποίαν ζητούμε πρέ
πει νά είμαστε βέβαιοι, δτι θα βοηθή
σουν παράγοντες πολλοί, τών δποίων συ- 
νισταμένη ίίά εΐναι ή μελλοντική ιδιοτυ
πία τού πνεύματός μας. Αυτοί οί παρά
γοντες εΐναι χρονικοί δσο και τοπικοί. Η 
άρχαιότητα καί δ βυζαντινισμός, καί η
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μέ το ευρωπαϊκό πνεϋμα, δταν είσδε · 
χθοΰμε ολους τούς ευεργετικούς σπόρους 
του, τότε υπάρχει ελπίδα ξαναγυρίζοντας 
νά βρούμε στόν έαυτό μας μιά πληρέ
στερη πνευματική υπόσταση καί τότε αύτή 
η ύπαρξη θά έχη παύση νά παρουσιάζη 
κάτι το ξενικό, θά είναι γνήσια, 
διότι θά είναι μεικτή, διότι θά 
έχει εϊσδεχθή τή χρυσή βροχή τοϋ αρ
χαίου, άλλά καί τοΰ ευρωπαϊκού πνεύ
ματος. (') Περνούμε μιά περίοδο γονιμο
ποιήσεις,μιά περίοδο μεταμοσχεΰσεως 
επειτα άπό τήν άνήκουστη άναιμία, στήν 
οποία μάς έφερε ή φρικτή δουλεία αΐώ- 
νων. Πώς νά γίνη άλλοιώς;

’Άλλωστε ή ξενοφοβία εΐναι ένδειξη 
αδυναμίας. Έγώ δέ φοβούμαιτούς ξένους. 
Διότι έχω την πεποίθηση, δτι δσο κατα- 
θλιπτικη, οσο συντριπτική καί άν είναι 
κάποτε η επίδρασί] τους σέ μιά άδύνατη 
ακόμα πνευματικότητα σάν τή δική μας, 
εμείς είμαστε ράτσα γερή, φυλή άκμαία, 
καί θα δεχθούμε τή διασταύρωση μέ 
τό ξένο χωρίς νά ύποκυψουμε σ’ αύτό. 
Γιατί νά φοβόμαστε; τόση λίγη έμπιστο- 
°υνη στ°ν εαυτθ άα? υπάρχει μέσα μας; 
Είμαστε τάχα ’Ερυθρόδερμοι μέσα σέ 
μιά ’Αμερική κατοικημένη άπό Εύρω- 
παιους; Μακρυα οί φόβοι. Μακρυά κάθε 
υποψία για αδυναμία. Θά δεχθούμε τό 
ξένο χωρίς νά υποταχθούμε σ’ αύτό, 
όπως οι Ρωμαίοι υποτάχθηκαν κάποτε. 
’Εκείνοι δέν είχαν τίποτε άκόμα, γιά τό 
όποιο νά είναι περήφανοι. ’Εμείς έχουμε 

ήδη πολλή περηφάνεια στό αίμα 5nri. 
Δέ θά αποκρούσουμε τό ξένο, διότι επί 
τέλους δέν είναι τόσο ξένο, δσο οί φοβίες 
μας τό πλάττουν. Είναι ίσως τό ίδιο τό 
πνεύμα τής ράτσας μας, πού επιστρέφει 
απο τά ξένα. Κάπως άλλοιωμένο βέβαια, 
αλλα υπάρχει ακόμη πολύ δικό μας μέσα 
του. ’Άς θυμηθούμε. Είχεφύγει στά 1453,

13. Οί κριτικές σκέψεις, πού ό Taine 
διατύπωσε στη «Φιλοσοφία της τέχντ^ς» 
θεωρούνται σήμερα ανεπαρκείς πέρ’ άπό 
κάποιο σημείο. Ή κριτκή τής τέχνης δέν 
είναι «έφηρμοσμένη βοτανική» ούτε μπο
ρεί νά παραγνώριση τό δημιουργικό ρόλο 
τής προσωπικότητας. Τό έργο τέχνης δέν 
είναι απλώς προϊόν τοΰ περιβάλλοντος, 
μία φυσική έκκρισή του, ούτε εκφράζει 
άπολΰτως τό σύνολο. ’Άν δ λογοτέχνης 
περιγράφη τά συναισθήματα τών συγχρό
νων του, αύτό γίνεται ώς ένα σημείο, 
διότι υπάρχει χώρος καί γιά τή διαφωνία 
καί τή φυγή καί τήν αδιαφορία. ’Έπειτα, 
οί δροι φυλή, στιγμή, περιβάλλον δέν 
μπορούν νά μάς δώσουν μέ σαφή πρό
βλεψη , ώρισμένα άποτελέσματα' πέρ’ 
άπο κάθε προκαθορισμό εμφανίζεται ή 
μεγαλοφυΐα, πού, «τόσο λίγο είναι 
ή έκφραση τής εποχής, ώστε πάντοτε τήν 
ξεπερνά» (F. Challaye). Τά προϊόντα της 
εκπλήττουν και μονο σιγά σιγά ή πραγμα
τικότητα προσαρμόζεται στους χρησμούς 
τής μεγαλοφυϊας. Τό άτομο υποτάσσει 
τήν εποχή.

14. Ό Brunetiere στόν πόλεμό του 
ενάντια στούς έμπρεσιονιστές κριτικούς 

(J. Lemaitre, A. France) απομακρύνθη
κε από τίς βάσεις τού Taine: δέχθηκε, δτι 
πρέπει νά δούμε τό λογοτεχνικό έργο ώς 
προϊόν εποχής καί ιδιοσυγκρασίας, άλλά 
δέν άρκεΐται σ’ αύτό, ζητεί τί αύτό καθ’ 
έαυτό, άπό μέσα του, τό λογοτεχνικό έργο 
φέρνει.

Αύτό, πού φέρνει, τό ιδιαίτερο, κάθε 
λογοτέχνημα είναι ή αισθητική του σύστα
ση, πού αποτελεί τή μόνη πραγματική δι
καίωση τής άξίας του. Σέ τελευταία ανά
λυση, μπορεί ένα έργο νά έκφράζη κατά 
ένα τρόπο ώρισμένο τήφυλή, τό περιβάλ
λον, τήν ιδιοσυγκρασία καί εποχή, άλλά 
έκεΐνο γιά τό όποιο θά άξίζη, εκείνο γιά

τό όποιο καί μόνο χαρακτηρίζεται, έργο 
τέχνης είναι κάτι πού κεϊται πέρ από τά 
δεδομένα, πού άναδεικνύει ό Taine, είναι 
ή καθυπόταξη δλων αύτών στις αισθητι
κές άπαιτήσεις. Ή κριτική τοϋ λογοτεχνή
ματος δέν είναι, δπως λέει ό Taine, «πει
ραματική βοτανική πάνω στά έργα τού 
πνεύματος», άλλά εξέταση τοΰ λογοτεχνή
ματος σάν αισθητικής αύτοαξίας. 
Ή κοινωνιολογία τοϋ περιβάλλοντος καί 
τής εποχής, ή ψυχολογία τού συγγραφέα, 
ή φιλολογική έρευνα, ή Ιστορική τοποθέ
τηση δέν είναι παρά προσταδια υπη
ρετικά τής αισθητικής κριτικ ή,ς, η 
όποια είναι ή μόνη θεμιτή γιά τά έργα 
τής τέχνης. , - π

Τό Ώραΐο είναι μιά μορφή του 11 ν ε υ 
μ α τ ο ς καί ή κρίση μας γιά τό Ώραΐο 
είναι κρίση γιά τό Πνεϋμα, πού στο 
λογοτέχνημα έχει πάρει τή μορφή τοΰ 
Ωραίου.

Δέ μποροϋμε νά κρίνουμε,πολύ περισ
σότερο νά επικρίνουμε ένα λογοτέχνημα 
καταγινόμενοι στήν έρευνα τοϋ βαθμού 
επαφής του μέ τήν κοινωνία, άπό την 
όποια πηγάζει ή στήν ψυχολογική μελέτη 
τής προσωπικότητας τοϋ συγγραφέα. ΓΓ 
αύτό τήν επίκριση τών πεζογράφων τής 
Θεσσαλονίκης άπ’ αύτή τή πλευρά τή 
θεωρώ ματαιοπονία (*).

*) Οί Ευρωπαίοι ανικανοποίητοι δέ διστά- 
>°υν _σιίμερα να ζητήσουν τήν ανανέωση τής 
εθνικής των τέχνης μέ τήν τέχνη τών βορείων 
γειτόνων τους, εμείς Οελουμε νά τά αντλήσουμε 
ολα απο τόν έαυτό μας άπό τή μιά μέρα στήν 
άλλη, σάν ή πνευματική τελείωση νά εΐναι ζή
τημα αποφασεως, καί οχι αποτέλεσμα προερ
γασίας αιώνων, το όποιο πάλι αποτέλεσμα καί 
στην πιό ευτυχή του παρουσία εχει άνάγκη άπό 
ανανέωση μέ ξένο αΐμα, μέ ξένο πνεϋμα. Ό 
Γάλλος ακαδημαϊκός Edm. Jaloux ονόμαζε 
την Αγγλία «χώρα τοΰ μυθιστορΐ]ματος» καί 
προς αυτήν οδηγεί τή γαλλική καλλιτεχνική 
σκέψη. Ό Ιταλός ακαδημαϊκός Borgese, μ ή 
ικανοποιούμενος άπό τή λατρειακή λογοτεχνία 
τήζ_ Ιταλίας, ζητεί τήν άνανέωσή της μέ τό 
πνεϋμα τών βορείων. Ημείς δέν έχουαε άνάγκη 
απο τή συνεργασία, τή βοήθεια κανενόςίι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ — ΠΑΘΟΣ — ΜΥΣΤΗΡΙΟ

1. Ή φυσιοκρατική άντίληψη εξετά
σθηκε στό πρώτο μέρος. Δείχ,θηκαν οί 
δροι, ύπό τούς οποίους είναι αύτή δεκτή 
καί οί λόγοι, πού τήν καθιστούν άπαρά- 

*) Ματαιοπονία θεωρώ ώς ένα σημείο 
καί δλη τή γενόμενη ή γινόμενη άπόκάμποσο 
καιρό έρευνα πάνω σνους εποχικούς _ καί τους 
προσωπικούς όρους τής έργασίας τών διάφο
ρων λογοτεχνών μας (Σολωμοϋ, Καβαφη,Κα
ρυωτάκη κ.λ.). Άλλά ίσως στο, βάθος υπάρχει 
αναγνώριση, δτι πολύ περισσότερό χώρο πα

ρέχει στήν έρευνητική μας διάθεση*  αυτή η κοι
νωνική, ιστορική καί ψυχολογική ερευνά παρά 
ή καθαρή αισθητική μελέτη έργων ακόμη μέ
τριων γιά τίς απόλυτες καί παγκόσμιες απαι
τήσεις της αισθητικός. “Ισως, τέλος, ή αισθη
τική έρευνα προϋποθέτει πολλά πράγματα, ενώ 
ή κοινωνικοψυχολογική—φιλολογική πολύ λι- 
γώτερα...

δεχτή. Ή φυσιοκρατική βάση ένός έργου 
θά είναι γερή, δταν ύπάρχη ή ικανότητα 
ή βάση αύτή νά ξεπεράση τά πράγματα 
μέ τό πνεϋμα, τά πράγματα πού ,θά χά
σουν τήν άξία τους καθ’ αυτά, ώστε νά 
γίνουν άπλοι φορείς καί όταν δημιουργη- 
θή άπό τή ζωή τους τή β ι ω μ έ ν η μιά 
ζωή καθαρή, θεωρησιακή, καλλιτεχνική, 
μιά ζωήπούάγαπά τόνέαυτό- 
της, μιά πνευματική ζωή. “Οταν ή πρα
κτική πείρα άπό τά πραγμάτα γίνη μία 
πείρα πνευματική.

Τώρα μέ τή σειρά θα εξετασθή άλλη 
μιάάντίληψη, ήάντιρρομαντικη, 
αν έχη θέση στήν άπροκατάληπτη καλ
λιτεχνική σκέψη ή ώς πιό σημείο είναι 
βάσιμη, ή αν κατ’ άνάγκη πρέπει νά 
εΐναι ορθή.

2. Γνωρίζω δυό βιβλία γραμμένα με 
πνεύμα άντιρρομαντικό. Τό βιβλίο τού 
L. Daudet «Le stupide XIX siecle» 
(1929), τοΰ όποιου ένα κεφάλαιο ειδικό, 
έπιγραφόμενο «L’aberration romanti- 
que» πολεμάει μέ θετικούς χαρακτηρισ
μούς τό ρομαντισμό- καί τό βιβλίο τοϋ 
J. Carrere «Les mauvais maitres» 
(1922), δπου πολεμεϊται δ ρομαντισμός 
μέ τήν άνάδειξη τών άρετών τής «ύγιούς» 
λογοτεχνίας (’).

3. ’Ιδού τί λέγει δ J. Carrere:
«Ό καλός ποιητής, ό εύεργετικός δά

σκαλος, εΐναι δ οικοδόμος πόλεων, ο δη-

2) Τά βιβλία αύτά τά γνωρίζει βέβαια ο κ. 
'Ωρολογάς καί επικρίνοντας τήν πεζογραφία 
τής Θεσσαλονίκης κάνει χρήση ώρισμένων μο- 
τίβων σκέψεως, δπως δείχθηκε δτι ακολουθεί 
καί δλη τή σειρά τών σκέψεων τοϋ Taine. 
Μετά τόν Taine λοιπόν ό L. Daudet, ό Car
rere. “Ετσι δ κ. ‘Ωρολογάς ρομαντικός στόν 
άντιρρομαντισμό του σέ άλλον τομέα, δείχνε
ται τώρα «Εύρωπαϊος» στό άντιευρωπαίσμό 
του, διότι θεμελειώνει, καί μάλιστα χωρίς με
γάλη σπουδή γιά κατεργασία, τή σκέψη του 
πάνω στή σκέψη εύρωπαίων διανοουμένων. 
Άπό τά έλληνικά στηρίγματά του, αναγνωρί
ζουμε μονάχα τόν I. Δραγούμη, δ δποϊος δμως 
εΐναι πολύ συγγενής τοϋ Μ. Barres κ.' ο. ν.. 
(’Εδώ αναφέρουμε έν παρόδω ακόμη, δτι ο 
Καρλαϋλικός στή σκέψη 'Ωρολογάς άποδοκι- 
μάζει τό γνωστό Καρλαϋλικό τής πύλης*  μας 
κ. Γ. Άποστολάκη κ.λ.π. κ.λπ., ών οΰκ εστιν 
αριθμός).
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μιουργός ηρώων, δ ιδρυτής ένερ- 
γειας, δ διανομέας τοϋ φωτός, ένα δν 
ηλιακό καί άκτινοβόλο. Κάθε μεγάλος 
ποιητής εΐναι ηρωικός. Γεννήθηκαν καί 
οί δυό (δ ήρωας καί δ ποιητής) από τήν 
ίδια προσπάθεια τής ανθρωπότητας πρός 
μιά ιδανική ευγένεια. Άπό αυτή τήν 
άποψη υπάρχει σχεδόν πάντα ένας ποιη
τής στόν ηρώα καί ένας ήρωας στόν 
ποιητή. Γιά τόν ένα καί γιά τόν άλλο ή 
ζωη δεν εΐναι παρά μιά συνεχής αφο
σίωση σε μιά καλύτερη ανθρωπότητα... 
“Ολοι οί μεγάλοι δλοι οί αρσενικοί (* *)  
δλοι οί ρωμαλέοι ποιηταί μάς έχουν 
έμπνεύσει τήν αγάπη πρός τή ζωή, μάς 
έχουν εξάρει τή νίκη τής θελήσεως έπί 
τοϋ πάθους, μάς έχουν ερεθίσει νά εκ
πληρώνουμε ένδοξες θυσίες, μάς έχουν 
ωθήσει στόν ηρωισμό». (’) «Λοιπόν, δποια 
καί αν εΐναι ή χώρα τους, ή θρησκεία 
τους, ή φιλοσοφία τους, αναγνωρίζουμε 
τούς «καλούς δασκάλους» στό χαρακτη
ριστικό τοΰτο, δτι εΐναι ένισχυτικοί... 
"Ολη ή υψηλή κλασσική λογοτεχνία δέν 
είναι ύπό δλες τίς μορφές της παρά δ 
θρίαμβος τοΰ άρσενικοΰ πνεύματος, τοϋ 
φωτεινού, τοΰ ισορροπημένου καί άρμο- 
νικοϋ, επί τοΰ θηλυκοΰ... “Ο,τι εννοούμε 
με τόν δρο «κακός διδάσκαλος» εΐναι 
αυτός, πού έχοντας τή δύναμη νά θέλγη 
τούς άνθρώπους... αντί νά εξελίσσεται δ 
ίδιος πρός τόν ηρωισμό καί συνεπώς νά 
προσελκυη τίς ψυχές, πάνω στις δποϊες 

επίδραση, αντίθετα έγκαταλείπεται 
σέ δλες τίς αδυναμίες τοΰ πάθαυς, σέ 
δλες τίς γοητείες τής εύκολης ζωής, 
παρασύρεται πρός τήν έξαρση τών ταπει
νών ηδονών... καί γίνεται μέ τοΰτο άκρι
βώς γι αυτούς, πού έθελξε, ένας διαδό- 
της αδυναμίας, εγωισμού, δειλίας καί 
πιθυμητικότητας. Ό καλός διδάσκαλος 
είναι έκεϊνος πού μάς παρασύρει πρός ένα 
ιδεώδες δυνάμεως καί φωτός, δ κακός 
είναι εκείνος πού μάς λικνίζει στήν ταρα
χή τοΰ .πνεύματος καί τό ρϊγος τών αι
σθήσεων. Στήν Ελλάδα δ Ανακρέων, ή 

, *) Βλ. Π. 'Ωρολογά «Οί συγγραφείς καί ή 
εποχή τους» σ, 11

*) J. Carrere έ. ά. σ. 10

Σαπφώ. δ Ευριπίδης, δ Λουκιανός υπήρ
ξαν κακοί διδάσκαλοι... (3). Μά πρό πάν
των δ τελευταίος αιώνας τούς άνέδειξε 
(τούς κακούς διδασκάλους)... Πολύ άδύ*  
νατοι γιά ν’ άντιδράσουν κατά 
τοΰ ρομαντικοΰ περιβάλλον
τος, υπήρξαν αρκετά ισχυροί γιά νά 
δημιουργήσουν έργα αντοχής καί γι’ αύτό 
η επίδρασή τους ιδιαιτέρως βλαπτική καί 
ύφίσταται άκόμη».

Ιϊαρατηρεϊ κανείς εύκολα τά κύρια 
σημεία τών σκέψεων τοΰ J. Carrere: δ 
συγγραφέας γιά νά εΐναι «καλός διδάσκα
λος» οφείλει νά έπιδιώκη ώρισμένους 
θετικούς σκοπούς, πού εΐναι σκοποί 
ή θ ι κ ο ί: νά είναι δημιουργός ένερ· 
γ ε ί α ς, νά μήν άφήνη τόν άναγνώστη 
στην παθητική θεώρηση τοΰ αΐσθητικοΰ, 
άλλά νά τείνη νά μεταβάλη τήν καλλιτεχ
νική πράξη σέ πράξη ζωής, τήν καλλι
τεχνική θέα σέ ηθική συνέχεια, σέ άγά- 
πη τής θετικής ζωής, σέ άνάγκη νίκης, 
τό γραφτό του νά έχη χαρακτήρα ένισχύ- 
σεως, ένδυναμώσεως, άρσενικότητας (*).

·) Κατά τή σειρά τών σκέψεων αυτών ό 
Dostoievski απορρίπτεται, διότι είναι απολύ
τως εσωτερικός, άλλά καί ό Shakespeare μέ 
τόν άμλετικό του κόσμο, πού μάς γεμίζει άπό 
μιά όμορφιά, ή οποία μάς τρρομάζει, άλλά 
δέ μάς ενισχύει.

4) Ή θεωρία τής άρσενικότητας μοΰ φαίνε
ται μιά χονδροειδής καί βάρβαρη θεωρία. Στέ
κεται πολύ κοντά στό βιολογικό καί σιερεϊ- 
ται άπό τήν πνευματική εκείνη υφή, πού είναι 
δεκτή στήν περιοχή τής τέχνης. Ό πνευματι
κός άνθρωπος δέν είναι δεκτός μέ μαστίγιο ή 
μέ βούκεντρο στό χέρι, σάν παράγων δυνά
μεως καί ένεργείας. Ή τέχνη δέν είναι ζωή 
τής δυνάμεως, άλλά ζωή τής πολυτελείας, άκρι- 
6ώς δηλ. τοΰ στοιχείου, πού ξεπερνά τή δύ
ναμη. Υπάρχει όμως μιά άποπνευματωμένη 
μορφή τοΰ δ υν α τ ο ΰ στή λογοτεχνία : αύτό 
είναι τό άξιόπρεπο. 'Ολόκληρη ή λογο
τεχνία τών νεωτέρων χρόνων στή Δύση στηρί
ζεται. στή dignite. "Ομως είναι αυτή μιά 
dignite πνευματική, μιά περηφάνεια γιά τή 
διανοητικήύπεροχή τοΰ άνθρω
πον, δχι πιά γιά τήν υπεροχή τής δυνάμεως. 
Κάποιο άνάλογο μέ τήν αξιοπρέπεια, άλλά ακα
τέργαστο έλληνικό στοιχείο είναι τό φιλό
τιμο.

Ή θεωρία τής άρσενικότητας είναι δεκτή, 
όταν... άποθάλη τήν άρσενικότητά της καί 
άποβή άνθρώπινη. Ημείς ο'ι "Ελληνες δέν έν- 

νά δδηγή στό φώς, στήν ευγένεια, στή 
χαρά. Ό συγγραφέας εΐναι ένας· κακός 
διδάσκαλος, δταν έγκαταλείπεται στό πά
θος του, στόν εγωκεντρισμό, στήν έλ
λειψη άνδρικότητασ, στή δειλία τής άπο_- 
μονώσεως καί ανίας, στήν ταραχή τοΰ 
πνεύματος, στό ρϊγος τών αισθήσεων, στή 
θλίψη, στό μούχρωμα.

4. ’Ιδού τώρα τί παρατηρεί δ κ. Π. 
‘Ωρολογάς στούς πεζογράφους τής Θεσ
σαλονίκης. ’Αναζητώντας τη γερή, την 
άντιρρομαντική λογοτεχνία σημειώνει τή 
θηλυκότητα πεζογραφίας τοΰ Στ. ςιεφλου- 
§α, τήν ατελείωτη θλίψη του, άπό την 
οποία δμως ζητεί μιά βαθύτερη οδύνη, 
τό αίσθημα τής ανίας καί τής μοναξιάς, 
ψυχικές πληγές, άπο τις οποίες λείπει ή 
τραγικότητα καί βάθος. Για τον^ Αλκ. 
Γιαννόπουλο παρατηρεί, πώς δίνει ανθρώ
πους μέ νεκρωμένο το ένστικτο, που ανή
κουν σ’ έναν κόσμο παρακμής, πώς τοΰ 
λείπει ένα ανώτερο ηθικό ιδανικό. Γιά 
τόν Ν. Πεντζίκη παρατηρεί, δτι μάς δίδει 
τήν οδύνη χωρίς τή δυνατότητα ένός 
λυτρωμοΰ. Γιά δλους μαζί το ασαφές, 
τήν έλλειψη σαφών περιγραμμάτων, φω
τός καί χαράς. Έπίσης τήν έλλειψη ειλι
κρίνειας, δηλ. φυσικής άνταποκρίσεως 
τής τέχνης μέ τή σύσταση τής προσωπι
κότητάς τους καί τοΰ περιβάλλοντος.

5. Είναι φανερό,δτιδ σχηματισμός τής 
σκέψεως τοΰ κ. 'Ωρολογά στή γενικότητά 
του οφείλει πολλά στις συνταγές τοΰ J. 
Carrere- Μετά τόν Carrere δ κ. Ώρολο- 
γάςάναδείχνεται ένας άναζητής τοΰ κάλ
λους, πού βρίσκεται στή σαφή γραμμή τοΰ 
φωτός, τής χαράς, τής δυνάμεως πού 
περισσεύει καί πρό πάντων τής δυνάμεως 
τοΰ αισθήματος εκείνου, πού εΐναι ένέρ-

νοοΰμε άκόμη πολύ καλά αύτή τήν πνευματική 
άξιοπρέπεια τοϋ Ευρωπαίου. Ήμεϊς οΙ "Ελλη
νες εννοούμε καλύτερα τό αίσθημα τής,τ απ ε ι- 
ν ό τ η τ α ς. πού μάς εμπότισε ή ορθόδοξη 
χριστιανική θρησκεία, (καί διεφθάρη σέ ραγια- 
δική άνειλικρίνεια) πού τό ερμήνευσε ό Dosto- 
jevski μέ όλο του τό έργο, αίσθημα πού είναι 
άκατανόητο γιά τόν Ευρωπαίο. , * ,

Άκόμα μιά φορά ή Έλλαδα στέκεται ανα- 
μεσα στήν ’Ανατολή καί στή Δύση, άνάμεσα 
στό αίσθημα τής αξιοπρέπειας καί τής ταπει
νότητας.

γεια, ή δποία βγαίνει άπό τόν έαυτό της 
—ροπή τοΰ ατόμου, πού εγκαταλείπει τήν 
απομόνωση καί τό πάθος — έγγίζοντας 
ένα ιδανικό ηθικής καί δυνάμεως, καρ- 
λαϋλικό, νιτσεικό. (*).

Στις παρατηρήσεις, πού κάνει ξεπερ- 
νώντας τό μοραλιστικό και δεοντολογικά 
στάδιο τοΰ στοχασμού του δ κ. 'Ωρολο
γάς, τίς καθαρά καλλιτεχνικές, ίσως υπάρ
χει μιά δόση αλήθειας στην αναγκη π ε- 
ρισσότερηςγής, περισσοτέρου χώ
ματος—δπως αλλού έκφράσθηκα—γιά 
τά ωραία καί ευγενικά άνθη τής πεζογρα
φίας τής Θεσσαλονίκης. Δέ βρίσκω, δτι 
λείπει σ’ αυτή ή σκέψη- έχουν οί συγ
γραφείς τής Θεσσαλονίκης σκέψη, ε’ις 
ποσό άνάλογο πρός το βάρος τοΰ θέμα
τος. Δέ βρίσκω, δτι τούς λείπει ή γενικό
τητα, οί άνθρωποί τους είναι αρκετα 
συνοπτικοί καί συμβολικοί. Εκείνο, πού 
λείπει εΐναι ένα περισσότερο σκαλισμα τών 
μορφών, άλλά πρό πάντων ένας ευρύτε
ρος δρίζοντας, μιά πλατύτερη θεώρη
ση τής ζωής καί τοΰ κόσμου. “Θ,τι επι
ζητεί κανείς άκόμη, δέν εΐναι ή άνδρικότ ή
τα, οί ηθικές, ενεργειακές προεκτάσεις, 
άλλά ή δύναμη σάν έννοια καλ
λιτεχνική, εκείνη ή ένταση, ήκλι- 
μάκωση τής έντάσεως, ή ποικι
λία, πού διώχνει τήν αίσθηση τής μονο
τονίας καί δημιουργεί μέσα μας τήν τρι
κυμία καί τή γαλήνη σέ δλους των τούς 
αισθητικούς καί ψυχικούς κυματισμούς, 
λείπει εκείνο, πού είπα άλλοτε γιά τό τε
λευταίο βιβλίο τοΰ κ. Γ. Δέλιου: ή εσωτερι
κή άγωνίακαί σύγκρουση. “Ολα τά άλλα: 
έλλειψη φωτός, καθαρής γραμμής, κλπ. 
δέν είναι ψεγάδια, δταν ή καλλιτεχνική

*) Ίσως εΐπή κανείς, ότι ό,κ. 'Ωρολογάς 
στόν Carrere άνεΰρε τόν έαυτό του., "Ομως 
έχω τήν υποψία, οτι ο κ. 'Ωρολογάς πολύ ,οψιμα 
έχει άνακαλύψει μέσα του τάσεις καί ροπές, πού 
δέν ϊοορροποΰν καθόλου μέ τήν ιδιοσυγκρασία 
του. Ή έλλειψη τής άνταποκρίσεως αυτής, γιά 
τήν οποίαν μέμφεται τούς άλλους, προσδιο
ρίζει άκριβώς τήν ιδιαίτερη δική του στάση. 
"Ομως τί σημασία έχει αύτό γιά τούς πεζογρά
φους τής Θεσσαλονίκης δπως καί γιά τόν κ. 
'Ωρολογά; Λέγω, ότι δέν έχει καμμιά σημασία 
διότι πιστεύω, πώς είναι κανείς άληθινά κάθε 
φορά αύτό, πού δέν είναι...
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σκέψη γνωρίζει νά διαφεντεύη μόνη τον 
εαυτό της.

6. 'Όσον αφορά τή μυθολογία τής 
ζωικής δυνάμεως, πού ζητείται άπό τή 
λογοτεχνία, δέν υπάρχει άλλο παρά νά 
παραδεχθή κανείς, π. χ. οί ποιηταί πού 
δημιουργούν ενέργεια, δπως δ 
Βαλαωρίτης, δ Hugo, είναι προτιμότεροι 
άπό τόν Novalis, τόν Rilke, τόν Shelley, 
πού έμμένουνστήν καλλιέργεια τοΰ πάθους 
των. Τό σημείο αύτό παίρνει μιά άπέ- 
ραντη γενίκευση. Όσοι συγγραφείς δέ 
μεταβάλλουν τήν τέχνη σέ ενέργεια, οσοι 
παραδίδονται στό πάθος τους πρέπει 
νά τεθούν σέ κατώτερη μοίρα; Ό Car- 
rere τό νομίζει, δ κ. Ωρολογάς δμως 
γνωρίζει νά μή τόν άκολουθήση. Ζητεί 
τό πάθος, δπως ζητεί καί τήν ενέρ
γεια. Καί ένώ τήν ενέργεια τή θέλει 
νά προβάλλεται σ τ ή ζ ω ή γιά τό πάθος 
δεν ζητεί παρά μιά εσωτερική προβολή. 
Αυτή είναι μιά καθαρή καλλιτεχνική δηλ. 
μιά σωστή άντίληψη. ’Αλλά πρέπει νά 
διευκρινισθή, δτι μέ τόν δρο πάθος 
δέ δικαιολογεί καί τήν ά ν ί α, πού δέ 
βρίσκει καμμια δικαίωση στό κλίμα τής 
ελληνικής μεταπολεμικής εποχής : τό tae- 
dium vitae ούτε τό πάθος πού ηδο
νίζεται μέ τόνέαυτό του, τόν πα
θολογικό λογοτεχνικό μαζοχισμό, τή δια- 
βρωτική μελαγχολία, τό spleen. Γενικά, 
δέχεται δ κ. 'Ωρολογάς, δτι ή δλοκλήρω- 
ση τοΰ άνθρώπου κεΐται στήν κυκλική 
παράσταση τής ένεργείας πού δη
μιουργεί ζωή, καί τοΰ πάθους πού 
είναι μια βαρειά, άλλά νόμιμη ψυχική 
άπασχόληση. Γιά μένα, ό κύκλος δλοκλη- 
ρώνεται κατ’ άλλον τρόπο, δπως φαίνεται 
απο την τοποθέτηση, πού κάνω παρα
κάτω: στήν παράσταση ένός κόσμου πνευ- 
ματοποιημενού, μαγικού, ονειρικού, κάτω 
απο τον οποίο θά σαλεύη ή τραχεία πραγ
ματικότητα τών μορφών, τών πληγωμέ
νων άπό ψυχικά τραύματα, άπό τά πάθη.

Γιά μένα ή τέχνη δέν είναι ενέργεια, 
αλλα πάθος, δδύνη,ή δδύνη πού 

πηγάζει άπό τόν άνθρωπο καί τά πράγ
ματα : πράγμα—αίσθημα — συναίσθημα 
— πάθος. Καί δχι μόνο πάθος, δδύνη, 
αλλα και κάτι πού ξεπερνά τήν δδύνη, 

διότι ξεπερνά τό ώρισμένο: μύστη- 
ρ ι ο. Πάθος καί μυστήριο. Ή συνύπαρ
ξη αύτή τοΰ πραγματικού καί τοΰ μυστη- 
ριακοΰ: τοΰ σαφούς καί τοΰ θολού’ τοΰ 
έχοντος βάρος καί τοΰ ελαφρού καί άσυλ- 
λήπτου’ τής περιγραμμένης πραγματικό
τητας καί τοΰ ονείρου’ τού άντιληπτοΰ 
καί τοΰ άκατανοήτου’ τοΰ πάθους πού 
πυρπολεί τή στιγμή τής ζωής μας καί 
τής ήμισυνειδησίας στά ρόδιν’ άκρογιάλια 
τής Σκιάθου. Χωρ’ς τήν περίσσεια δυνά
μεως, πού συγκεντρώνεται, καί τήν άνία 
που σκορπιεται’ χωρίς τήν εμπλοκή αύτοΰ 
πού είναι μ’ αύτό, πού θά ήθελε νά 
είναι η Λαλιω ή νοσταλγός’ χωρίς δλο 
αύτό τό άντιφατικό κύκλωμα, δέ 
μπορώ νά εννοήσω τήν τέχνη.

7. Το δεύτερο βιβλίο, πού άνάφερα 
ώς άντιρρομαντικό είναι τοΰ L. Daudet 
«Le stupide XIX siecle» (1919).

’Ιδού πώς άντιλαμβάνεται δ Daudet 
τα πραγματα : «Τί είναι ρομαντισμός; θ® 
τον ορίσω ψυχολογικά σάν μιά παραδο- 
ξότητα σύγχρονα διανοητική καί λεκτική, 
πού συγχέει τήν έννοια τοΰ ωραίου μέ τήν 
έννοια τοΰ άσχήμου υποτάσσοντας τό αι
σθητικό στόν νόμο τοΰ ύπερμεγέθους καί 
στήν έκπληξη τών άντιθέσεων. 'Ο χαρα
κτήρας του είναι ή ά μ ε τ ρ ί α (deme- 
sure), διότι 1) θέτει τά πάντα στόν υπερ
θετικό καί δέ λογαριάζει τήν υπερβολή 
σέ δλες τίς κατηγορίες καί σέ δλα τά 
είδη, 2) δίνει τήν προτεραιότητα στό 
συναίσθημα επάνω στή σκέψη, τής σκέ- 
ψεως επάνω στό συναίσθημα, τής λεκτικής 
καί συντακτικής έκφράσεως επάνω στο 
ένα καί τό άλλο... τό ρομαντικό συνίσταται 
στή δυσαρμονία μιάς σκέψεως 
πλούσιας καί στήν άδυναμία τής κρίσεως, 
^ού κάμει άλλοτε άπό τόν οίκτο, άλλοτε 
από τήν δργή, άλλοτε άπό τήν άηδία, 
άλλοτε άπό τή μελαγχολία τόν τρελλό 
κανόνα τοΰ κόσμου. ’Αντιλαμβάνεται κα
νείς, δτι μία τέτοια έλλειψη ισορροπίας 
δδηγεΐ γρήγορα στήν άνειλικρίνεια, 
άφοΰ ή κωμωδία τής συναισθηματικότη- 
τας καί τής αισθητικότητας γίνεται άπα- 
ραίτητη σέ κείνον, πού θέλει νά συγκινή 
διαρκώς, χωρίς νά έχη συγκινηθή ό ίδιος»· 
(σ. 86-87) «Ό Chateaubriand έδωκε 

τήν ώθηση σ’ αύτή τήν προσποίηση τοΰ 
κόρου τής ζωής συνδεμένου με τό 
φόβο τοΰ θανάτου. Είναι δ πάππος δλων 
τών «έγώ, έγώ, έγώ», τών φθισικών, 
πού βλέπουν τόν εαυτό τους νά ώχριά καί 
νά γηράσκη στόν καθρέφτη.» (σ. 88) 
«Υπάρχουν δυό είδη μελαγχολίας’ ή μιά 
πού δδηγεΐ στή δράση, αύτή μπορούμε 
νά τήν ονομάσουμε ήρωική’ ή άλλη μελαΥ 
χολία άπλώς λυρική καί στείρα. Καταλα
βαίνει κανείς, δτι δέν υπάρχει μεγαλύτε
ρη δυστυχία γι’ αύτή παρά ή πραγματο
ποίηση τών άορίστων πόθων!» (σ. 91) 
«Ό Beaudelaire είναι μπερδεμένος καί 
συγκεχυμένος, δ Verlaine ένας απλός 
μέθυσος, δ Morias ένας σχολαστικός Ελ
ληνας» (σ. 134). «Οί συμβολικές παρα
μορφώσεις τοΰ Mallarm<5» (σ. 137). « Ο 
ρομαντισμός άρχισε μέ τή ματαιόδοξη καί 
αρρωστιάρικη θεώρηση τοΰ έγώ» (σ. 143).

8. "Ωστε δ ρομαντισμός χώρεσε στή 
σκέψη τοΰ L. Daudet σάν ε λλ ε ι ψ η 
μέτρου στό λόγο, στό αίσθημα, στη 
σκέψη καί μιά δυσαρμονία, άνα- 
μεσά τους, σάν συναισθηματική ά ν ει
λικρίνεια καί προσποίηση κόρου 
ζωής, σάν μιά μελαγχολία λ υρικη 
καί στείρα, σάν μιά συμβολική τέχνη 
άνάξια λόγου, σάν,μιά άρρωστιαρικη θεώ
ρηση τοΰ «έγώ».

Προφανώς υπάρχει στις σκεψεις αυτές 
μιά σύγχυση, πού προέρχεται άπό την 
έπέκταση τών στοιχείων, που χαρακτηρί
ζουν τόν κακό ρομαντισμό—πού, είναι 
τέτοιος δταν ή τέχνη που εκδηλώνεται 
είναι άνεπαρκής—στήν έννοια τοΰ ρο
μαντισμού καθόλου. Ό Daudet ήμπορεΐ 
καί κάνει αύτή τήν έπέκταση, γιατί στε
νεύει τά δρια τοΰ ρομαντισμού στή, γαλ
λική έκδήλωση τοΰ XIX αιώνα,, ενώ ο 
ρομαντισμός είναι κάτι πολύ ευρύτερο 
καί ώς πνεΰμα καί ώς τέχνη. ’Ακόμη φαί
νεται, δτι δ Daudet έπεκτείνει τήν παρε
ξήγησή του καί στό συμβολισμό, στον 
δποϊο δέν έχει άντιληφθή τή μεγαλύτερη 
καλλιτεχνική έπανάσταση τών νεωτερων 
χρόνων, καί τόν δποϊο χαρακτηρίζει πρό
χειρα, βιαστικά, άνάρμοστα.

Δέν εΐναι τόπος έδώ νά παρουσιά
σουμε τή γενικώτερη σημασία τοΰ ρομα

ντισμού στή σκέψη τοΰ νεωτέρου άνθρώ
που, δπως καί τό μέγεθος τής προοφοράς 
τοΰ συμβολισμού γιά μιά πιό έξελιγμένη 
μορφή τέχνης. Αύτά άρκετά, νομίζω, τά 
έχω άναπτύξει στό τελευταίο βιβλίο μου, 
«Τό κλασσικό καί τό ρομαντικό» (1938) 
καί δποιος ένδιαφέρεται νά παρακολου- 
θήση πλατύτερα τό ζήτημα, μπορεί νά 
άνατρέξη έκεΐ.

Έδώ έπιθυμώ νά δείξω, οτι δ κ. Π. 
'Ωρολογάς κατηγορεί τούς πεζογράφους 
τής Θεσσαλονίκης μέ τά ίδια άκριβώς 
έπίθετα, πού άκούσαμε άπό τόν Daudet; 
άνειλικρίνεια, δυταρμονία (πολύς αισθη
ματισμός, λίγο βάθος λίγη σκέψη, πολλή 
ώραιογραφία), προσποίηση κόρου ζωής 
(άνία φιλολογική), μελαγχολία χωρίς αντι
κείμενο, έγωκεντρισμός άρρωστος, καί γε
νικά: τέχνη πού μένει στόν εαυτό της καί 
δέ μεταβάλλεται σέ δράση, σέ κίνητρο 
εύγενισμοΰ καί ηρωισμού! Τό ζήτημα 
είναι, δτι μετά τόν Daudet δ κ. Π. 'Ωρο
λογάς τά χαρακτηριστικά μιάς στάσεως 
τοΰ πνεύματος—πού είναι μιά στάση τοΰ 
πνεύματος αίωνία καί άκατάλυτη—δηλ. 
τή διέγερση τής φαντασίας καί τοΰ συναι
σθήματος άπό τό μονωμένο άτομο πού 
συστρέφεται χωρίς έλπίδα στόν εαυτό 
του, αντίθετα μέ τό άτομο πού πολύ καλά 
στηρίζει τήν ύπαρξή του στήν κοινή άπο- 
δοχή τών δρων τής ζωής, τά χαρακτηρι
στικά τής ρομαντικής τάσεως τά άρ- 
νεΐται, καί τά έπικρίνει άπέναντι τής 
κλασσικής, τήν δποία προτιμά, καί γι’ 
αύτό καί αύτός δέν καταγγέλλει τόν κακό 
τυχόν ρομαντισμό τών πεζογράφων τής 
Θεσσαλονίκης, άλλά προδίδεται καταγ
γέλλουν τό ρομαντισμό άπλώς καί προ
τιμά τό κλασσικό πνεΰμα, πού καί άπραγ- 
ματοποίητο γιά τούς νεωτέρους χρόνους 
είναι καί δέ μπορεί νά γίνη άντικείμενο 
προτιμήσεως ή άπορρίψεως, διότι τό 
πνεΰμα τών νεωτέρων άνθρώπων δέ θά 
γίνη κλασσικό, διότι τό θελει το γούστο 
μας, άλλά θά γίνη κλασσικό, δταν καί 
αν έρθη ή ώρα του νά γίνη.

9. Πολλά άπό τά ψεγάδια, πού βρί
σκει στούς πεζογράφους τής Θεσσαλονί
κης δ κ. Π. 'Ωρολογάς δέν είναι χαρα
κτηριστικά μιάς κακής λογοτεχνίας άπλώς,
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δπως ώφειλαν νά είναι, άλλά θεμελιακά 
χαρακτηριστικά τοϋ ρομαντισμού. Αυτά 
άπαντώνται σ’ δλους ανεξαιρέτως, τούς 
μεγάλους καί μικρούς πεζογράφους τών 
νεωτέρων χρόνων—πλήν τοΰ G&the έως 
ένα σημείο—νά τούς άπορρίψουμε λοιπόν 
δλους; Εΐναι λοιπόν άνάγκη μάλλον νά 
δεχθούμε τόν εγωκεντρισμό, τή στροφή 
πρός τά έσω, τόν εσωτερισμό, τήν τέχνη 
σάν ζωή πού άγαπά τόν έαυτό της, τή 
δυσαρμονία, τήν έλλειψη μέτρου, άλλά 
νά άπορρίψουμε τήν άνειλικρίνεια, τήν 
προσποίηση κόρου ζωής, τή στείρα με
λαγχολία. Εΐναι άνάγκη νά κατατάξουμε 
κριτικά τό ρομαντισμό. ’Έτσι θά δώσουμε 
δικαίωμα ύπάρξεως σέ κείνους, πού ή 
φύση τού πνεύματός τους εΐναι 
διαφορετική άπό τή δική μας καί 
πάλι, θά ελέγξουμε τούς κακούς λογο
τέχνες. "Έτσι ή κριτική μας δέ θά εΐναι 
κριτική «σχολής».

10. Τέλος δ κ. Ω. θά δμολογήση — 
σύμφωμα μ’ αύτά, πού δέχεται άλλωστε, 
δτι δέν εΐναι δυνατό νά ξεφύγη άπό τό 
ντερμινισμό, πού καθορίζει καί τή γραμμή 
τοΰ δικού του πνεύματος. Ό ίδιος εΐναι 
ρομαντικός «χωρίς νά τό ξαίρη» ή χωρίς 
νά τό θέλη, δμως εΐναι, διότι: ή τέχνη 
στάθηκε πάντοτε γι’ αύτόν ανέκαθεν δχι 
ή έκφραση τής δυνάμεως καί μιά 
περίσσεια ένεργείας, άλλά ή 
ρομαντική έκφραση τοΰ πάθους, πού 
άγαπά τόν έαυτό του... Δέν είμαστε, 
λοιπόν, πάντοτε δ,τι θέλουμε, άλλά μάλ
λον... θέλουμε δ,τι δέν είμαστε...

BIQMENH ΖΩΗ—ΑΥΤΟΑΓΑΠΗ—ΠΝΕΥΜΑ

1. Σ χέ σ η τ ή ς έ ν ν ο ί α ς «ζωή» 
μέτήν έννοια «λογοτεχνί α». 
'Η λογοτεχνία εΐναι ζωή 
άγαπώμενη.

"Ενα έργο λογοτεχνικό, καί τό πιό 
μέτριο, ύφίσταται, νομίζω, μόνο γιά τόν 
έαυτόν του. Μετρεΐται μόνο σύμφωνα μέ 
τήν εσωτερική του σκοπιμότητα. Ζή στή 
δική του σφαίρα. Εΐναι ένα γεγονός, ένα 
συμβάν, μιά πράξη άλλου κόσμου, 
δπου ένας πρακτικά σκεπτόμενος άνθρωπος 
ένας άνθρωπος, πού βλέπει τά πάντα διά 

μέσου τής άλλης εκείνης περιοχής τής ζωής, 
τήν δποία ονομάζουμε «πρακτικότητα», 
δέν πρόκειται νά εΐσέλθη ποτέ.

Ποιά εΐναι ή στάση τής πρακτικότητας; 
Εΐναι αύτή τοΰ άνθρώπου πού ζητάει νά 
κατανοήση τή ζωή διά τςή Πραγματικό
τητας δπως ένας πρακτικός άνθρωπος, καί 
γι’ αύτό άρνεΐται τήν αύτοτέλεια τοΰ κόσ 
μου τής τέχνης, άρνεΐται τή χρησιμότη
τα τοϋ κάλλους καθ’ έαυτό, τοΰ θελγή- 
τρου καθ’ έαυτό, τοΰ τραγικοΰ καί μεγα
λοπρεπούς, τοΰ ειδυλλιακού καί ελεγειακού 
καθ’ έαυτό, άρνεΐται τήν ωφέλεια τοΰ 
«άνωφελοΰς» καί ζητεί άπ’ δλα τά στοι
χεία τής τέχνης ένα θετικό κατάλοιπο, δέν 
αναγνωρίζει τό άνωφελές τής ώφελείας 
μέσα στήν καλλιτεχνική ζωή πού τρέχει σάν 
όνειρο, δέν εννοεί πώς τό όνειρο εΐναι 
κι αύτό μιά μορφή ύπάρχουσα μέσα στήν 
σύνθετη έννοια τής ζωής, πού χαρακτηρί
ζεται άπό ύπαρξη, καί άκόμη δέ βλέπει, 
πώς ή τέχνη παρέχει μιά ωφέλεια άλλου 
ποιοΰ, ποιοΰ ύπερβατικοΰ, διότι έγγυάται 
μέ τήν παρουσία της, δτι δ άνθρωπος ξεπέ- 
ρασε δριστικά τή βιολογική του υπόστα
ση μέ τήν πνευματική, δτι υψώθηκε άπό 
τό ωφέλιμο πρόςτό άνώφελο.

Εΐναι φυσικό τώρα, ή καλλιτεχνική 
σφαίρα, στήν δποία ,άνήκει ένα έργο νά 
μήν εΐναι γεμάτηάπό άέρα, θά περιέχη 
ύλη άπό τή ζωή, τήν δποίαν δμως υλη 
καλείται νά μετουσιώση, καί τό έργο θά 
άξίζη γιά αύτή άκριβώς τή μετουσίωση, 
γιά κείνο πού δέν εΐναι πιά ή πραγματι
κότητα τών πραγμάτων. "Ο,τι άπό τή ζωή 
θά άπομείνη ώς τέχνη δέν εΐναι ούτε τό 
άντικείμενοτοΰτο ούτε ή καθημερινότητα 
έκείνη, ούτε ή ιδιοσυγκρασία αύτή, ούτε ή 
ιδέα. Διότι εΐναι καλλιτεχνικό εκείνο, πού 
παύει νά εΐναι πραγματικό. Τό πραγμα
τολογικό στέκεται στή συγκίνηση, στόν 
πόνο, στό πάθος, στήν άγάπη δηλ. στήν 
συναισθηματική επαφή μας μέ τά πράγ
ματα καί τίς Ιδέες. Όμως αύτή ή συ ν
α ι σθη μα τ ική έ π αφή καθώς απο
βαίνει άπό γεγονός ζωής ένα γεγονός τέχ
νης, χάνει τό ζωικό της βάρος, τό νεύρο 
της καί γίνεται πνευματική συγκίνηση κα[ 
μονάχα σάν πνευματική συγκί
νηση μπαίνει ελεύθερα καί άνεμπόδι-

στα στόν κόσμο τής τέχνης. Το καλλιτε
χνικό δέν εΐναι ή άμεση έκφραση της 
συγκινήσεώς μας άπό τά πραγματ_α, αλλα 
ή πνευματοποίηση αυτής της επα
φής. 'Υπάρχει στήν περίπτωση τής ζωής, 
στήν επαφή, μιά άγάπη μέ όποιο ποιον 
καί όποια ένταση, ένας σύνδεσμος μας με 
τά πράγματα, τόν δποΐο θέλω να ονομάσω 
άγάπη δσο καί άν κοινά ονομάζεται 
μίσος, άγάπη, εκδίκηση, αδιαφορία, ζήλεια 
κλ. Ωστόσο στήν περίπτωση τής τέχνης 
θ’ άναγνωρίσουμε μιά άλλη άγαπη, που 
δέν προέρχεται άπό καμμιά πεια επαφή, 
πού εΐναι άγάπη καθ έαυτή, που είναι 
άγάπη γιά τόν έαυτό της, α ύ τ ο α γ α- 
π η. Ναρκισσισμός. Ή τέχνη είναι ένας 
άπειροποίκιλος ναρκισσισμός. « Αποσπω- 
μαστε από τή βάναυση κτήση των πραγμά
των γιά νά δνειρευθοΰμε την εσώτερη κτη 
ση» λέει δ Duhamel ί1) , , ,

Ή τέχνη εΐται βύθισμα στην αγαπη 
τοΰ εαυτού μας, στιγμή ζωής έξω από 
κάθε συνάφεια μέ τά πράγματα. Μονον 
δταν δλα τά μόρια τής ζωής μου γίνουν 
μόρια αύτοαγάπης, τότε υπάρχει πορουσια 
τέχνης. Ίδου ενα παράδειγμα . ,

Στά 1936 δ Ξεφλούδας βρίσκεται με 
τή Δωροθέα στις όχθες του Νείλου η 
δπουδήποτε. Τί σημαίνει ο Νείλος, ο 
τόπος, τί σημαίνει δ χρόνος,, η εποχή; Ο 
Taine ήμπορεΐ νά κάνη τον περίπατο 
του Ό Ξεφλούδας άγαπά τή Δωροθεα· 
Τό ούσιώδες εΐναι, δτι θερμαίνεται απο 
τήν άγάπη αύτή, άπό τήν παρουσία της 
άγάπης, φοβάται γιά τό χαμό της,, προε
κτείνεται ώς τή γνώση τοΰ παντός μ αυτή,, 
φτάνει ώς τό Θεό. Η άγαπη εγινε η 
ούσία τής ζωής, ούσια της ζωής 
του. Άγάπη στό άπόλυτο. Όχι φαινομε
νικότητα. Τά περιγράμματα τών φαινο
μένων καταργοΰνται. Ή αγάπη αυτή υφι- 
σταται γιά τόν έαυτό της, όχι ως ορος που 
προάγει τή ζωή μας. Λατρεύει τον εαυτό 
της μέσα στό άδυτο τής ψυχής. Αυτολα- 
τρεύεται καί αύτοκαταναλίσκεται. Ολα τα 
φαινόμενα, δλα τά υλικά δεδομένα χάνουν 
τήν σημασία τους, γίνουνται στολισματικα, 
νεφελώδη, ονειρικά, μουσικά.

Αύτή εΐναι ή αύτοαγάπη μέσ’ άπό μιά 
καθαρή λυρική θεώρηση τής ζωής.,Μά 
εΐναι καί κάποια άλλη αγάπη καί άλλη 
τέχνη. Δύο τύποι άνθρώπων, δυο τύποι 
τέχνης, οι έ σ ω τ ε ρ ι κ ε υ ό μ ε ν ο ι: 
γιά αύτούς ή τέχνη εΐναι πόθος καθαρός, 
πάθος καθαρό, άρωμα, άνάδοση, θερμό
τητα, ακτινοβολία, δηλ. εΐναι σ υ γ κ ί ν η· 
σ η' καί σύγχρονα καθαρή βίωση 
αύτής τής συγκινήσεώς: αύτοαγάπη: ιδού 
δ Rainer-Maria Rilke. Καί οΐ έ ξ ω τ ε- 
ρικευόμενοι. Άν γιά τούς πρώτους 
ή τέχνη εΐναι έκφραση, γι’ αύτούς είναι 
μορφή, χρώμα, σχέδιο, αρμονία, πλαστι 
κότητα καί άκόμη σκιαγραφία θετικών 
δεδομένων τής κοινωνικής ζωής, τής ψυ- 
χης, της ιδιοσυγκθίΐοκχς, ττ (t Q « ο τ α σ η. 
Αυτοί, τό έργο τέχνης τό θεωρούν σάν ντο- 
κουμέντο, τύν τέχνη σάν reportage. Δέ
νουν μιά αντικειμενική παράσταση τής 
πραγματικότητας ’Ηθογράφοι καί με 
τήν ιιπαλζακική εύρύτητα άκόμα. Στη ρεα
λιστική αύτή τέχνη υπάρχει ωστόσο έπίσης 
ή δυνατότητα αύτοαγάπης. Αύτό θά πι- 
στωθή, δταν στό έργο δ λογοτέχνης δεν 
έκφράζη τήν εποχή γιά νά έκφραση τήν 
έποχή, άλλά μόνο καί μόνο γιατί ά γ ά
π η σ ε (ή μίσησε ή άδιαφόρησε ή έφυγε 
άπό) τήν έποχή δηλ. μόνο διότι,τήν έζησε 
γιά τόν έαυτό του, μέσα του, στο π ν ε ΰ- 
μ α του, τήν υπέταξε, τή χάρηκε, τή, δά
μασε στήν άγάπη του, στό πιό άφη- 
ρημένο καί τό πιο θετικό συναμα μέρος 
τής ύπάρξεώς του.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπο υπάρχει ένας 
συμβιβασμός άνάμεσα στή φαινομενική 
διάσταση μεταξύ τοΰ εσωτερικευο- 
μενού καί τοΰ εξωτ ερ ι κ ε υ ο μ ε
ν ο υ λογοτέχνη, αίρεται μέ την ά γ ά π η 
ή απόσταση, πού χωρίζει ,το λυρικό από 
τό πραγματικό, το όνειρό από τη ζωη, το 
συμβολισμό άπό τό ρεαλισμό. Κατ’,αυτόν 
τόν τρόπο αντί γιά κάθε σχήμα, πού, όνο 
μάζουμε έσωτερικοτητα η ε ξ ω- 
τερικότητα υπάρχει ένας μονάχα νο- 
μος, μία μονάχα έπιταγή τής τέχνης: ή 
Άγάπη. %

(Έτσι ήμπορεΐ ένας κριτικός να κυμαί
νεται έλεύθερα άναμεσα στις περιοχες,τοΰ 
μ α γ ι κ ο ΰ καί τοΰ πραγματικού, δταν*) G. Duhamel «Possession du monde».
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μπόρεσε νά συλλαβή τη σύνθεση τών αντι
θέσεων αυτών μέσα στήν Άγάπη. Έγώ 
προσωπικά είμαι ευτυχής, διότι κυνηγών
τας τό νόημα τής τέχνης μέσ* άπό τόν 
ρεαλισμό τήςψυχής στήν «Πεζογραφία τών 
νέων» προχώρησα στόν υπερβατικό ρεαλι
σμό τής συ μβολιστικήςτέχνης, 
τής οποίας μεγάλο πρότυπο στάθηκε στή 
ζωή μου ό χαοτικός ό «Άγαμέμνωι » τοΰ 
Αισχύλου. Είμαι ευτυχής, διότι δέν έμεινα 
πεπεισμένος σέ ο,τι μοΰ δόθηκε έκ 
πρώτης δψεως’ είμαι χαρούμενος μέσα 
στήν Αγωνία μου νά δημιουργήσω μέσα 
μου έναν άντίθετοά'νθρωπο άπό τόν αρχικά 
τεθειμένο καί νάξεπεράσω τά πάντα μέσα 
σέ μιά σύνθεση, τής οποίας τό πρότυπο 
κυνηγούσα νά πιάσω κάπου. «Ή πνευμα
τική έργασία μου έχει τήν έννοια τής πολ
λαπλής ζωής»έγραφα κάποτε στά «Νεοελ
ληνικά Γράμματα».® Υφίσταμαι μιά διαρ
κή μεταμόρφωση. “Εχω άνάγκηνά ζήσω 
δσο τό δυνατόν περισσότερους άνθρώ πους. 
‘Ικανοποίηση σημαίνει νά ζή κανείς τόν 
ϊδιο πάντα άνθρωπο. Μά έγώ προσπαθώ 
νά μπώ πάντασέ νέα πλέγματα σκέψεων, 
σέ μιά νέα συνείδηση, σ’ ένα νέον άνθρω
πο». Έφυγα πάντοτε μπροστά στήν άπειλή 
τοΰ κρυσταλλωμένου, τοΰ δογματικού. 
Έζησα τή μεταβατικότητα καί 
αυτή μοΰ φαίνεται ή μόνη άληθινή καί 
γνήσια έγγύηση πνευματικής ζωής. Έάν 
τώρα θέλη κανείς νά βγάλη άπό τή μετα
βατικότητα συμπεράσματα χρήσιμα γιά 
τούς ιδιαιτέρους σκοπούς του, σ’ αύτό δέν 
μπορώ νά τόν έμποδίσω. Μπορεί νά κάνη 
ελεύθερα τή μικρή δουλειά του.

Ή παλινδρόμησή μου άπό τό πραγμα
τικό πρόςτό μαγικό άποτελεΐ γιά μένα ιστο
ρία ζωής, δέν είναι άλλαγή προτύπου. 
Πρότυπα δέν έχω. Άποστρέφομαι τό πνεύ
μα, πού κινείται καθ’ ύπόδειξιν. Είμαι 
ελεύθερος μέσα στίς πιθανότητές μου. Αι
σθάνομαι ταπείνωση νά ύποκύψω τόσο 
στίς ξένες κριτικές άντιλήψεις, δσο καί στίς 
δικές μου άκόμα. Ζώ, δέν Αντιγράφω. Θυ
μάμαι τήν πνευματική ζωή, τίς ωραίες 
παλινδρομήσεις καί μεταβά
σεις τοΰ Papini, τοΰ Nietzsche, τοΰ 
G<Jthe, ποΰ Stendhal, τοΰ Gogol, τοΰ 
Aug. Comte... "Οταν άντικρύζω τήν ’Ανα

τολή ζητώ τη Δύση καί δταν άντικρύζω 
τή Δύση ζητώ τήν ’Ανατολή. Στρέφομαι 
γύρω στόν εαυτό μου. Καί βρίσκω τήν 
πόλωση τών άντιθέσεων αύτών στό 'Ωραίο. 
Βρίσκω τήν πόλωση τών άντιθέσεων, τήν 
ταυτότητα άνάμεσα στό πραγματικό 
καί τό μαγικό, στήν Άγάπη. Γι’ αύτό 
σήμερα θαυμάζω τόν Παπαδιαμάντη. Ό 
Παπαδιαμάντης εΐναι δ νοΰς, δπου έλαβε 
χώραν δ αιθέριος γάμος τής πραγματικό
τητας μέ τό δνειρο, ένας γάμος δλος Άγά
πη. ‘Ο Παπαδιαμάντης εΐναι δ βιρτουόζος 
τής μαγικής πραγματικότη
τας. Αύτά τά δύο αντίθετα στοιχεία: τό 
διάχυτο, καί τό κρυσταλλωμένο, τό μουσι
κό καί τό πλαστικό ένώνουνται άξεδιάλυτα 
σέ μιά δημιουργία, δπου τό ονειρικό καί 
τό πραγματικό διατηρούν τήν αύτοτέλειά 
τους, τήν αύτοαξία τους, άλλά καί εμπλέ
κονται σέ μιά σύνθεση τέτοια, πού δέν 
ξαίρει κανείς αν ζή ένα δνειρο ή αν ονει
ρεύεται μιά πραγματικότητα. Αύτή τή σύν
θεση μόνον δ Παπαδιαμάντης άπ* δλους 
τούς λογοτέχνας μας πέτυχε. Καί τήν επέ
τυχε μόνο αύτός,διότι κατώρθωσε αύτός 
νά βρή τήν άκτή, νά φθάση στήν ’Ιθάκη 
τών ονείρων του, στό λιμάνι, ένώ άλλοι 
έμειναν στό μετεωρισμό τής προσδοκίας 
τους,—άλλά καί μετέδωκε πάλι στήν ’Ιθάκη 
αύτή δλη τήν Αγωνιώδη προσδοκία καί 
τόν καυτερό δραματισμό τοΰ άπραγματο- 
ποιήτου, τοΰ Ανέφικτου, τοΰ ές άεί νοσταλ- 
γημένου. Ό Παπαδιαμάντης μπήκε στό 
κύκλωμα τής ζωής μέ τήν Άγάπη. Αγά
πησε τήν πραγματικότητα μέσ’ άπό τό 
δνειρο, άλλά καί τό δνειρο μέσ’ άπό 
τήν πραγματικότητα. Εΐναι γιά μένα δ 
πλήρης άνθρωπος καί δ ώλοκληρωμένος 
καλλιτέχνης. Διότι πολύ άγάπησε, διότι Αγά
πησε πολύ τόν εαυτό του πέρ’ άπό τόν 
κόσμο καί πφλι τόν εαυτό του μέσ’ άπό 
τόν κόσμο. Τί γόνιμος ναρκισσισμός αύτός, 
νά ζής τόν κόσμο μέσα σου, γιά σένα, νά 
ΰψώνης τό δραμά του γιά τήν άνάγκη τών 
ματιών σου! αύτός πού κάνει τή ζωή λα
χτάρα άγάπης, πού μετουσιώνει τή ζωή σέ 
άγάπη! Ή λογοτεχνία δέν εΐναι ζωή παρά 
καθόσον εΐναι άγάπη, δηλ. καθόσον γίνεται 
ζωή πού Αγαπά τόν εαυτό της).

2. Ή λ ο γ ο τ ε χ νία είναι πάλι μ ι ά 

ζωή Αδύνατη (impossible). Στό ση
μείο αύτό θά ήθελα νά φέρω μπροστά 
σας γνώμες, πού εκτιμώ ιδιαίτερα. Όμως 
επειδή ίσως κανείς θυμώνει γιά τή συνα
ναστροφή μου μέ γαλλικά ονόματα, θ’ανα
φέρω έδώ τόν ’Ιταλό αισθητικό Adr. Til- 
gher. Λέει λοιπόν δ Tilgher (στό βιβλίο 
του «Primi scritti di estetica»): «Άν 
ό Σαίκσπηρ δέν ήταν δυνάμει καί Πρόσπε- 
ρος καί Κάλιμπαν καί Μιράντα καί Άριελ 
καί Φερνάνδος καί Σεβαστιανός, δέ θά 
μπορούσε νά γράψη τήν «Τ ρ ικ υ μ ί α». 
Μά δέ θά μπορούσε πάλι νά τήν είχε 
γράψει, άν είχε υπάρξει πραγματικά Πρό- 
σπερος ή Κάλιμπαν ή Μιράντα κλ. Αύτός 
μποροΰσενά εΐναι δλα αύτά τά 
πλάσματα καί γι’ αύτό τά τραγούδησε σέ 
στίχους Αθάνατης ομορφιάς, μά τά τρα
γούδησε ακριβώς γιατί μποροΰσενά 
εΐναι, άλλάδέν ήταν, δηλ' δέν 
μπορούσε νάεϊναι αύτά τά πλά
σματα άφοΰ ήταν Σαίκσπηρ. Αύτός ύ π ή ρ- 
ξ ε δτι δέν τραγούδησε: Σαίκσπηρ. 
Τραγούδησε δ,τι δέν ήταν καί δέ μπορού
σε νά είναι... Καί αύτό πού λέγεται γιά

I · τόν Σαίκσπηρ ισχύει γιά δλους τούς 
συγγραφείς, πού δταν εΐναι Αληθινοί 
καλλιτέχνες τραγουδούν αύτό, πού 
δέ μπορούσαν νά εΐναι καί δέν υπήρξαν’ 
δθεν δ κόσμος τοΰ έργου τέχνης μάς άνα- 
παριστά... έκεΐνο, πού δ κόσμοςμπο- 
ροΰσενά εΐναι, μά μπορούσε μόνο 
καί γι’ αύτό δέν ήταν». Έάν υπάρχει καμ- 
μία πειθώ στά λόγια αύτά, εΐναι φανερό, 
δτι πρέπει νά πιστευσουμε πώς ή ζωή 
τής λογοτεχνίας κεΐται ακριβώς πέραν 
άπό αύτή, πού περιλαμβάνει δ κόσμος τής 
πραγματικότητας εΐναι ή αδύνατη 
(impossible) ζωή. Καί αύτή εΐναι άκόμη 
μιά μορφή έκείνης πού άγαπά τόν 
έ α υ τ ό τ η ς·

3. 'Η λογοτεχνία εΐναι μιά δο
κιμαζόμενη ζωή. Έδώ θά ήθελα νά 
πώ πάλι, πώς ή λογοτεχνία δέν εΐναι μό.νο 
μιά ζωή ΐδίου ποιου, μιά ζωή Αδύνατη, 
άλλά πώς άκόμη εΐναι μιά δοκιμα
ζόμενη ζωή καί αύτή Ακριβώς γι’ 
αύτό εΐναι πάλι μιά ζωή, πού άγαπά τόν 
εαυτό της.

Ή έννοια τής δοκιμαζόμενης ζωής 

«θά βρίσκεται Ακριβώς σάν συνέχεια αύτής 
πού ονομάσθηκε αδύνατη». Δέ συμβαίνει 
μονάχα, δτι δ άνθρωπος ζή στατικά’ αύτό 
πού δέν εΐναι, πάν δτι δέν εΐναι, άλλά καί 
δυναμικά θέλει νά εΐναι αύτό πού δέν 
εΐναι. Καί Ακριβώς σ’ αύτή τή θέληση 
τοΰ Αδυνάτου κεΐται τό ζήτημα.

Υπάρχει ένας πόθος πάντοτε στόν 
άνθρωπο, δ όποιος τόν βγάζει άπό τόν 
εαυτό του, κινεί τά όνειρά του καί κατευ
θύνει τή μυστική ζωή του. Μυστική ζωή 
εΐναι έκείνη, πού δείχνει τόν άνθρωπο νά 
ποθή καί νά ονειρεύεται κάτι άλλο άπ’ 
αύτό, πού είναι. Δέν έκτιμήθηκε Αρκετά 
—μολονότι ό Nietzsche τό έτόνισε τόσο 
δυνατά, μολονότι ή φροϋδική θεωρία τό 
ένεφάνισε, δέν έννοήθηκε Αρκετά δ ρόλος 
τοΰ ονείρου στή ζωή, τοΰ ονείρου πού 
εΐναι ένα ξυπνόνειροή έκείνου πού 
πλανάται άπάνω μας δταν κοιμώμαστε. 
Δέν υπάρχει πιό Αποφασιστικό στοιχείο 
γιά τήν κατεύθυνση τής ύπάρξεώς μας 
παρά αύτό τό δνειρο, τό δποΐο μάς κάνει 
νά ζοΰμε, δ,τι Ακριβώς λείπει άπό ήμάς. 
Καί πολλές φορές ή ζωή μας μοιράζεται 
άνάμεσα σέ πραγματικότητα καί σέ δνειρο 
καί πολύ συχνά αύτό πού ζοΰμε εΐναι πολύ 
περισσότερο τό δνειρό μας παρά ημείς οΐ 
ίδιοι’ δέ ζοΰμε δλοι αύτή τήν ιδέα, πού 
σχηματίσαμε γιά τόν εαυτό μας παρά τόν 
ίδιο τόν εαυτό μας; Βιώνουμε λοιπόν δυό 
άνθρώπους μαζί τουλάχιστο.

Άλλά έκεΐνο, πού βρήκα τό παράξενο, 
μά δχι καί λιγώτερο Αληθινό εΐναι, δτι δ 
άνθρωπος επιθυμεί άπό μέσα του νά ζήση 
δχι άπλώς αύτό πού θά ήθελε νά εΐναι, 
άλλά δλες τίς Ανθρώπινες πιθανότητες. Ή 
ψυχολογία μας εΐναι μιά καθαρά δυνα
μική ένέργεια καί μάς δδηγεΐ νά φαντα
ζόμαστε κάθε φορά έναν καινούργιο εαυτό 
μας, νά δοκιμάζουμε μιά νέα μορφή ύπάρ- 
ξεως μέσα μας. Είμαστε δλοι σκόρπιοι καί 
Αφανείς δ,τι δ ηθοποιός εΐναι φανερά 
Αλλά έκεΐνος πού Ακριβώς εΐναι ένας ηθο
ποιός ίδιου ρυθμού εΐναι δ λογοτέχνης. 
Διότι δσο εΐναι άλήθεια, πώς ένας λογο
τέχνης μέ τό πρόσωπό του δέν έκφράζει 
σιό βάθος παρά τόν έαυτό του, αύτό δέν 
πρέπει νά έκληφθή άλλοιώς, παρά δτι ό 
εαυτός μας ζητεί αύτή τήν ποικιλία ύπάρ- 
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ξεων, τήν οποία αποδέχεται νά έκφραση ή 
λογοτεχνία. Ό Σαίκσπηρ λοιπόν έξέφρασε 
τόν έαυτό του δοκιμάζοντας τίς 
ποικίλες μορφές ύπάρξεώς καί τόσες, όσες 
είναι οΐ μορφές τών έργων του: Ίάγος 
καί Δεισδαιμόνα, Ρωμαίος καί Ίουλιέττα, 
Λήρ καί Κορδηλία, Άμλέτος καί Όφηλία 
κλπ. μορφές αγγελικές καί σατανικές, γήι
νες καί ουράνιες, όλη ή ποικιλία τοΰ κό
σμου μέσα στό μικρόκοσμο τής τέχνης του.

Ή λογοτεχνία λοιπόν είναι ή πραγμα
τοποίηση μιας ζωής πιό πλούσιας άπό τή 
ζωή τής φαινομενικής πραγματικότητας.

4. Ή λογοτεχνία εΐναι μιά ζωή, πού 
αγαπά τόν έαυτό της, μιά ζωή αδύνατη, 
μιά ζωή δοκιμαζόμενη. Άλλά ή λογο
τεχνία είναι άκόμη μιά ζωή 
χαρούμενη.

’Εκείνο άληθινά, πού χαρακτηρίζει τήν 
βιούμενη ζωή, είναι τό πάθος ή οδύνη, ό 
πόνος. Οί θεοί γεννήθηκαν άπό τό γέλοιο 
τοΰ Διονύσου, οί άνθρωποι γεννήθηκαν 
άπό τά δάκρυά του. Ο πόνος είναι στήν 
ρίζα τής ζωής μας. Ό πόνος είναι ή ίδια 
ή ζωή μας. Άλλ’ δ ά'νθρωπος ζητεί νά 
βγή άπό τόν έαυτό του' δ Wilde ζητεί νά 
φύγη άπό τή φυλακή τοΰ Reading, ό Dos- 
tojevski άπό τή Σιβηρία. Στήν τέχνη, 
άντίθετα, τό πάθος άγαπά τόν έαυιό του, 
τόν λατρεύει, δ Wilde κάνει άπό τή φυ
λακή του ενα τραγούδι, δ Dostojevski 
μέσα σέ μιά μαζοχική χαρά περιγράφει 
τό «Σπίτι τών πεθαμένων».

Άλλά ή χαρά υπάρχει άκόμη στήν 
τέχνη μέσα σέ μιά συνειδητή αυταπάτη: 
τό πιό καταθλιπτικό όραμα γινόμενο τέχνη, 
ενέχει τήν ελαφρότητα εκείνη καί τήν λύ
τρωση εκείνη, τήν άνακούφιση εκείνη, πού 
μάς φέρνει ή ιδέα, δτι τό όραμά μας, 
πορφυρό άπό τό αίμα τής ζωής μας, τώρα 
έγινε ένα πλάσμα τής ίδιας μας φαντα
σίας ξεφεύγοντας άπό τό περίγραμμα τής 
θετικής ζωής. ’Ενέχει τή χαρά. Όπως καί 
άν είναι, μέσ’ άπό τήν συντριπτικώτερη 
ενατένιση ή λογοτεχνία άναδίδει μιά άπό- 
λαυαση, υψώνει μιά χαρούμενη ζωή.

Ή λογοτεχνία εΐναι τέλος, μιά χαρού
μενη ζωή μέσ’ άπό τή λατρεία τοΰ μο
ναδικού: δ άνθρωπος ζή μέσα του τή με
γάλη άντινομία τοΰ γενικού καί τοΰ μονα

δικού. Άπάγει τά πράγματα στή γενικό
τητα τής ύποστάσεώς τους, έσωτερικεύει 
τήν υφή τους καί τά λατρεύει σάν πνεύμα' 
άπό τήν άγάπη πρός τή Δωροθέα φτάνει 
ν άγαπήση τήν ίδια του άγάπη, τήν 
Άγάπη. Ό ίδιος άνθρωπος ώστόσο άγνα- 
ντεύει τό ένικό, τό μοναδικό καί σταμα
τάει σ’ αύτό. Αύτό εΐναι εκείνο, πού ρέει, 
πού άλλάζει, πού φεύγει καί δέν επανέρ
χεται πειά. Όδυγηρή εΐναι ή θέα α ύ τ ή ς 
τής βραδυάς πού είναι αύτή καί 
ό'χι άλλη, μόνον αύτή, μοναδική καί μή 
έπαναλήψιμη. Ποτέ δέ θά ξαναδή δ ποιη
τής αύτό τό πουλί, πού χάνεται άπόψε 
στά μυστηριώδη βάθη τοΰ ούρανοΰ! Εΐναι 
μιά οδύνη τό αίσθημά του καί δμως 
πόσο ή οδύνη αύτή έ'χει άπό άγάπη! 
Εΐναι μιά καυτερή άγάπη γι’ αύτό τό 
ένικό, τό μοναδικό, πού υπάρχει μιά φορά 
γιά πάντα! Αύτή ή άγάπη, πού νικάει τήν 
οδύνη τής ροής καί τραγουδάει μέ τήν 
τέχνη, αύτή είναι πού κερδίζει άπό μέσα 
άπό τήν άλγεινή θέα τών πραγμάτων τό 
νικητήριον αίσθημα, τό χαρούμενο αί
σθημα, δτι αύτό πού ήταν πριν θλιβερό 
κατακτήθηκε καί έγινε τώρα άντικείμενό 
λατρείας καλλιτεχνικής. Ή λογοτεχνία μάς 
δίνει τή χαρά τής νίκης μας πάνω στήν 
οδύνη τής ζωής.

5· Ή λογοτεχνία’ αναγνωρίζεται σάν 
μιά μεταφορά άπό τή βιωμένη ζωή πρός 
τή ζωή πού άγαπάτόν έαυτό της, τή χαρού
μενη, τήν άδύνατη, τή δοκιμαζόμενη. 
Άλλά καί μία άλλη άντίληψη τής έννοιας 
τής λογοτεχνίας είναι δυνατή:

Σκέπτομαι, δτι κατά γενικό κανόνα οί 
συγγραφείς τοποθετούν τό έργο τους σέ 
διατομές ζωής, στό δ ι ά σ τ η μα. Εΐναι 

δμως δυνατή καί μιά καλλιτεχνική βίωση 
σέ χρόνο, σέ δ ι ά ρ κ ε ι α : γνωρίζουμε 
τίς «άναμνήσεις», τό είδος πεζογραφήμα
τος, πού ό συγγραφέας μάς διηγείται γε
γονότα τής ιδιαίτερης ζωής του άντλημένα 
άπό τό χρόνο. Εδώ δ χρόνος παρουσιάζε
ται σάν άνάμνηση : τά γεγονότα άνήκουν 
στό παρελθόν’ άλλά δέν παύουν γιά τοΰτο 
πάλι νά διατίθενται σέ χώρο. Κατά βάθος 
καμμιά διαφορά δέν υπάρχει, ή δέ άναφο- 
ρά τών γεγονότων στό παρελθόν κρατάει 
άκέραιη τή σημασία τής τοπικότηκας.

6. Όμως ήμπορεϊ νά σημειωθή καί 
δεύτερη περίπτωση, πού ή τοποθέτηση 
τών πραγμάτων στό χρόνο ά φ α ι ρ ε ΐ 
άπό τά πράγματα τήν τοπική προτεραιό
τητα καί είναι σάν νά υπάρχουν αύτά 
μόνο διότι υπάρχουν εν χ ρ ό ν φ

"Ετσι δ Th. Mann στό «Μαγεμένο 
βουνό» συγκεντρώνει δλοτό παρόν τών 
πραγμάτων στή χρονική στιγμή: «δάρρω
στος, πού παίρνει τή θερμοκρασία του επί 
έφτά λεπτά, χάνοντας τή συνείδηση τοΰ 
υπολοίπου τής οικουμένης, αισθάνεται 
άληθινά τή ροή τοΰ χρόνου μεσ’ άπ’ αύτά 
τά έφτά λεπτά, τά κρατάει μέσα στά χέρια 
του σάν άμμο πού φεύγει* * 0). Κατ 
αύτόν τόν τρόπο ή πραγματικότητα γίνεται 
καθαρή χρονική έ'ννοια, γίνεται 
μιά πραγματικότητα νέου ποιοΰ, στρέφε
ται γύρω άπό τόν έαυτό της, άξίζει γιά 
τόν έαυτό της, άγαπά τόν έαυτό της, μακρυά 
άπό τήν πραγματικότητα εκείνη, δπου τά 
πράγματα γίνουνται άντιληπτά σέ τόπο, 
σέ έκταση.

*) R. Brassillac Portraits σ. 68.7
*) R. Β r a s i 11 a c, Portaits, 69.

7. Άλλά τώρα καί μιά άλλη άντίλη
ψη τής τέχνης μεταπραγματική 
ξανοίγει. Έδώ θυμάμαι τήν μέθοδο, μέ 
τήν όποία δ Μ. Proust έχει μεταχειρισθή 
τήν πραγματικότητα: έτσι ώστε, βιοίνεται 
αύτή δχι σάν άνάμνηση ούτε πειά σάν 
καθαρός χρόνος, άλλά σάν ένα μοναδικό 
άντικείμενό νοούμενο καθ’ έαυτό σάν 
αίσθηση ζωής καί τό όποιο άντικείμενό 
φέρνει μέσα του τό χρόνο, δχι πειά ένα 
χρόνο κάπως μεταφυσικό, ά?Λά γεμάτο 
άπό τήν εύδαιμονία τής στιγμής, εύδαιμο- 
νία πού τό άντικείμενό ξεσήκωνε σάν αί
σθηση ζωής, εύδαιμονία πάλι άκατάλυτη, 
άφθαρτη, διότι άκριβώς ήταν εύδαιμονία 
μ ι ά ς χρονικής στιγμής. ’Εννοείται, 
δτι ή εύδαιμονία, πού συνδέεται μέ τήν 
αίσθηση ζωής ένός άντικειμένου πού 
άπασχολεΐ στή συνείδηση τοΰ Proust ()  
μπορεί νά είναι μιά άρνητική διάθεση, 
ένα πάθος. Άλλά ημείς ήδη αύτές τίς 
άποχρώσεις τών παθών τίς ώνομάσαμε 
Ά γ ά π η. Λοιπόν ή άφθαρτη στιγμή, 
πού αίρει μέσα της τόν τόπο διά τοΰ χρό

*

νου, ένα τόπο καί ένα παρελθόν που 
εΐναι άδύνατο νά άλλοιωθή, παρελθόν πού 
αντικαθιστά τό παρόν, παρελθόν γεμάτο 
άπό δικά του πάθη πού εΐναι ξένα πρός 
τά πάθη τής παρούσης ψυχολογικής στιγ
μής τοΰ συγγραφέα, αύτή, είναι μιά στιγ
μή καθαρά καλλιτεχνική, στήν όποία πραγ
ματοποιείται ή εύδαιμονία εκείνη, (ή τό 
πάθος εκείνο) πού προστατεύεται άπό τή 
φθορά, γιατί κρατιέται κλεισμένη στόν 
έαυτό της,—αύτή εΐναι μιά στιγμή ζωής 
πού άγαπά τόν έαυτό της.

8. Άπό τήν ποίηση τής ενέργειας πρός 
τήν ποίηση τής ζωής πού άγαπά τόν 
έαυτό της υπάρχει μιά μετάθεση στό κα
θαρό καλλιτεχνικό πεδίο. Λίγοι κάνουν 
αύτή τή διάκριση, λίγοι ξεκαθαρίζουν 
μπροστά τους μέ οαφή συνείδηση τά στοι
χεία τοΰ καθαρού λυρισμού, άπό κείνον, 
πού δέν κατορθώνει νά βρή πέρ’ άπό τά 
πράγματα τή δικαίωσή του. Αύτοί είδαν, 
δτι «οί θεωρίες, πού άνάγουν τήν αΐσθη- 
τική έκφραση σέ μιά απλή περίσσεια 
ενέργειας, ζωτικότητας, στήν άπορ- 
ροή άπό τά πράγματα, είναι επιπόλαιες», 
δτι «άνάμεσα στή συναισθηματική έκ
φραση τής άμεσης επαφής μέ τά πρά
γματα καί τής πραγματικής αισθητικής 
έκφράσεως παρετίθενται αόρατες οθό
νες» (’) δτι ύ π ά ρ χ ε ι μετάβαση 
σέ άλλο χώρο.

Αύτή τή μετατεθεϊσα σέ άλλο χώρο 
τήν ονομάσαμε ζωή πού άγαπά τόν έαυτό 
της, σέ διάφορες μορφές, σά ζωή χαρού
μενη, άδύνατη, δοκιμαζόμενη, ζωή σέ 
διάρκεια. “II δη θά τήν ονομάσουμε άκόμη; 
μουσική ζωή.

9. Ή δικαιολογία τοΰ δρου «ζωή 
μουσική» έχει άνάγκη άπόμιά πλατύτερη 
εξήγηση : Ειπώθηκε, δτι υπάρχει μιά λο
γοτεχνία, πού μεταφέρει τό υλικό της άπό 
τό πεδίο τοΰ χώρου, στό πεδίο τοΰ χρό
νου. Ή λογοτεχνία αύτή δέν είναι σέ 
χρήση καθολική, δμως εΐναι άναμφισβή- 
τητο, δτι άποτελεϊ μιά νέα μορφή τής 
λογοτεχνίας, άγνωστη ώς τά χθές, διότι 
δημιουργεί μιά νέα άντίληψη, τής καλλι
τεχνικής εκείνης πραγματικότητας, πού

5) Π. D e 1 a c r o i x, Psychologie de Part.
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κινεί τόν τόπο μέσ*  άπό τόν χρόνο, πού 
άφαιρεΐ μ’ αύτόν τόν τρόπο άπό τά πρά
γματα τό υλικό τους βάρος. Υπάρχει 
δμως καί μιά άλλη λογοτεχνία, πού προ
χωρεί άκόμα πιό πέρα, μάς φέρνει μπρο
στά σέ μιά νέα μετάπλαση.

*) ε. α. σ. 212.

Ή μουσική λογοτεχνία (‘λ 
Εΐναι αύτή, πού ξεπερνάει τόσο τόν 
τόπο τών παλαιοτέρων, δσο τό χ ρ ό ν ο 
τοΰ Proust καί τοϋ Th. Mann μέ μιά νέα 
λογοτεχνική βίωση : τή μουσικότητα. Τά 
πράγματα αίρονται έτσι σέ μιά μεταφυ
σική καθαρότητα, καί τά πράγματα δέν 
εΐναι άλλο άπό συναισθήματα πού κινού
νται, άν εΐναι δυνατόν νά λεχθή, μόνα 
τους, γυμνά, έξω άπό τούς τόπους, τούς 
χρόνους καί πρό πάντων έξω άπό τίς λέ
ξεις. Τώρα ή λέξη χάνει τό βάρος της, 
χάνει τή λογική της υπόσταση καί γίνεται 
ένα σήμα μουσικό, πού μέ άλλα σήματα 
μουσικά θά κεντήση μιά φράση στό χώρο 
τοϋ καθαρού συναισθήματος. Είμαστε 
πολύ μακρυά άπό τήν κλασσική, άλλά καί 
από τήν τετριμμένη αντίληψη τής τέχνης, 
δπου ή λέξη φέρει μέσα της τό λόγο τής 
ύπάρξεώς της' τώρα δέν εΐναι αύτή άλλο 
παρά ένα πλήκτρο άπό τά πολλά πλήκτρα, 
πού θά χτυπηθούν γιά ν' άκουστή τό ού- 
ράνιο τραγούδι τής τέχνης. Μέ τή λέξη 
τό συναίσθημα εΐχε λογικοποιηθή, τώρα 
μέ τήν διάλυσή της στή φράση ή λογική 
έχει γίνει συναίσθημα. Καί ένα συναί
σθημα μουσικοποιημένο' αύτό θά πή, πού 
δέν εκφράζει τήν ιδιαιτερότητα καί τήν 
καθημερινότητα, άλλά τό γενικό καί άΐδιο, 
—χωρίς πάντοτε νά ξεφεύγη άπό τό 
συγκεκριμμένο. «Ή μουσικώς ηχούσα 
συναισθηματική ύλη άπαλλαγμένη άπό τό 
πλαστικό βάρος καί τή λογικότητα τής λε- 
ξεως» (’) παραδίδεται «στό δυναμισμό τής 
έντάσως, στις ποιοτικές βαριατσιόνες τού 
ύψους, τοΰ χρώματος, στούς νόμους μιάς 
λογικής, πού άποβλέπει μονάχα στή κατα-

4) ’Απόρροια τών αντιλήψεων τών συμ6ο- 
λιστικών, οί όποιες πάλι έχουν τήν πηγή τους 
οτΐς φιλοσοφικές αντιλήψεις τοϋ Bergson καί 
τοΰ Freud (αργότερα).

®)Delacroie, Psychologie de 1’art 
ο. 212.

σκευή μιάς οποίας φόρμας» ί’λ’Η ηχούσα 
ύλη δέν εΐναι λοιπόν έρμαιο μιάς τυχαίας 
καί τυφλής μουσικότητας. ’Απαιτεί μιά 
μουσικότητα έλλογη· Καί έδώ θά έπανα- 
λάβω, δτι, άν στόν Ξεφλούδα ύπάρχη ή 
έλλειψη γής καί σχήματος, καί άπαλλαγή 
άπό τό πλαστικό βάρος καί άπό τή λο
γική τής λέξεως, κάτι δμως τοΰ λείπει καί 
εΐναι αύτό ή λογικοποίηση τοΰ μουσικού 
του χώρου, πού στά πρώτα έργα τοΰ Ξε
φλούδα εΐναι άκατάστατα ρηχμένος καί 
βρήκε τήν ισορροπία μονάχα στό τελευ
ταίο έργο, «Στό φώς τοΰ λευκού άγγέ- 
λου». ’Αλλά τοΰ λείπει πρό πάντων ή 
ποικιλία τοϋ ύψους καί τοΰ τόνου, πού 
άναζητεΐ δ Delacroiox, καί κατ’ εξοχήν 
δ δυναμισμός εκείνος τής έντάσεως καί 
χαλαρώσεως καί άπηρεμήσεως, τό cresce
ndo καί τό diminuendo εκείνο, πού θά 
έδινε στήν ύλη του ένα ενδιαφέρον, 
ενδιαφέρον πάντοτε καθαρού μουσικού, 
καθαρού καλλιτεχνικού ποιου, άφού δέν 
έχει έκεϊνο τό γνωστό, τό πολύ γνωστό εν
διαφέρον τοΰ θέματος, τών τυχών, τών 
περιπετειών.

Αύτή ήμουσικήπεζογραφία 
μή έχοντας τίποτε τό ενεργειακό, δπως εΐ
ναι φανερό, εγκλείει μία σπανιώτερη μορ
φή, δμως πάλι μιά νέα μορφή τής ζωής 
πούάγαπά τόν έαυτό της.

10. Ζωή χαρούμενη, ζωή 
άδύνατη, ζωήδοκιμαζόμενη, 
ζωήσέδιάρκεια, ζωή σέ μου
σικότητα, γενικά ζωή πού 
άγαπάτόν έαυτό της,ήλο- 
γο-τεχνία, είναι μιά μορφή 
ύπάρξεωςστήνδποία μ π αί- 
ν ε ι μ ό ν ο ν έκεϊνος, πού μπο
ρεί νά άπαλλάσσεται άπό 
τή θίξη τών πραγμάτων. Ό
ποιος άπό τήν θίξη γνώρισε νά κάμη μιά 
άνάμνηση. Όποιος άπό τόν τόπο τήν 
έποχή τοποθέτησε τή ζωή στή Διάρκεια 
καί τήν “Εκταση. Στή θεώρηση καί στό 
δνειρο. Στό πνεύμα. Άν ή τέχνη δδηγήση 
τή ζωή ώς τό'Πνεΰμα πραγματοποιεί τόν 
έαυτό της. Τά μεγάλα έργα κέρδισαν τήν 
αιωνιότητα δχι μέσα άπό τό καιρικό καί 

τό ιδιαίτερο, άλλά έξαιτίας τήν πνευ
ματική δύναμη, πού κλείουν μέσα 
στις μορφές καί τά σχήματα.

11. 'Η τέχνη λοιπόν δέν εΐναι ή απλή 
ιστορία τής έπαφής μας μέ τά πράγματα, 
πείρα πρακτική, άλλά άναγνωρίζεται στήν 
πνευματοποίηση τήςέπαφής αύτής. Εΐναι 
μιά πείρα πνευματική. Αύτό άναπτύχθηκε 
στό πρώτο μέρος τής μελέτης.

Ή τέχνη δέν εΐναι, άκόμη, ένέργεια, 
πού ξεπερνά τόν έαυτό της, άλλά εΐναι 
τέτοια, πού έπιστρέφει στόν έαυτό της αν 
είναι πάθος, συστρέφεται πάλι στόν έαυτό 
του. Αύτό άναπτύχθηκε στό δεύτερο μέρος 
τής μελέτης.

Ή τέχνη, δέν είναι, τέλος, δπως είπαν, 
ένας καθρέφτης περιαγόμενος στό δρόμο, 
άλλ’ αν εΐναι ένας καθρέφτης πάντοτε, 
εΐναι έκεϊνος, πού δ Νάρκισσος κράτησε 
κάποτε στό χέρι του γιά νά ΐδή τόν έαυτό 
του. Ό Νάρκισσος βλέποντας έσω, βλέ
ποντας τόν έαυτό του δέν έκαμε παρά 
νά τόν άγαπά. 'Η τέχνη εΐναι δ 
Νάρκισσος, πού πάσχει γιά 
τόνέαυτότου,τόν όποιο ά γ α
π ά. Στή διήγηση τής ιστορίας τοΰ Ναρ
κίσσου έξαντλεϊται δλο τό Πνεύμα τής 
τέχνης. Ό Νάρκισσος ήρθε άπό τή χώρα 
τού πνεύματος. Καί ή ιστορία του εΐναι 
Πνεύμα, βίος υψηλός, αγνός, 
καμωμένος Πνεύμα. 'Η Ιστορία 
κάθε τέχνης εΐναι ιστορία τής ύψώσεως 
τής ζωής μέ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΝΑΡ
ΚΙΣΣΟΥ.

ΤΟ ΩΡΑΙΟ-ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ—ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

1. Ή λογοτεχνία έκφράζει· τόν άν- 
ρωπο Αύτός εΐναι ένας πολύ μεγάλος λό
γος καί έχει νά σκεφθή κανείς, άν εΐναι 
έπαρκής σέ κάθε περίπτωση ή διατύπωση 
«έκφραση τοΰ άνθρώπου», δταν αύτή πε
ριορίζεται στόν έαυτό της: ένας λογοτέ
χνης έκθέτειτά συναισθήματά του, τίς σκέ
ψεις του, τά πάθη του άπό έσωτερική 
ώθηση καί τό πράγμα έξαντλεϊται ώς έδώ 
μονάχα;

Αύτό εΐναι άκατανόητο’ ή ώθηση δέν 
εΐναι απλή άνάγκη εκροής. Εΐναι ώθηση, 
τάσι] μιάς ψυχής, πού έχει άνάγκη άπό 

κάποια άλλη, μέ τήν δποία θά έπικοινω- 
νήση. Ή λογοτεχνία λοιπόν έκφράζει σύγ
χρονα καί τόν άναγνώστη. Τή λύπη του, 
τή χαρά του, τήν άγανάκτηση, τήν άπο- 
καρδίωση. Δέν υπάρχει λογοτεχνία παρά 
μόνο τών παραφρόνων, πού εΐναι γραμ
μένη χωρίς τήν υποψία άναγνώστη. 
Ή έννοια τής λογοτεχνίας, 
δπωςκαίκάθε έργου τέχνης, 
πραγματοποιείται μονάχα 
μέ τήνπροϋπόθεση σύγχρο 
νης παρουσίας υποκειμένου 
καί άντικειμένου. Ή ψυχική 
ταύτιση τοΰ συγγραφέα μέ τόν άναγνώ
στη, αύτό εΐναι δ έσχατβς λόγος τής λο
γοτεχνίας.

Ή λογοτεχνία άπ’ αύτή τήν πλευρά 
εΐναι ένα γεγονός κοινωνικό, καθό
σον προϋποθέτει καί τήν ψυχική συμμε
τοχή τοΰ άναγνώστη γιά τήν δλοκλήρωση 
τής έννοιας της. "Ενα βιβλίο λογοτεχνικό, 
πού γράφηκε γιά νά διηγηθή τήν ιστορία 
τοΰ συγγραφέα, βιβλίο πού τυπώθηκε καί 
κλείσθηκε στήν ντουλάπα, εΐναι ένα βι
βλίο, πού δέ γράφηκε.

'Η λογοτεχνία λοιπόν εκφράζοντας τόν 
άνθρωπο στή συνάφεια του τήν ψυχική μέ 
τούς άλλους άνθρώπους, έκφράζει τή ζωή 
τών άνθρώπων. Διότι ή ζωή τών ανθρώ
πων δέν εννοείται παρά στή συνάφεια με
ταξύ τών άτόμων καί, στήν ειδική περί
πτωσή μας, στή συνάντηση καί έπαφή με
ταξύ τοΰ συγγραφέα καί τοΰ άναγνώστη. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπο, δ συγγραφέας γί
νεται μέ τό βιβλίο του σάν ένα άτομο πού 
ζή τά αισθήματα καί τίς σκέψεις του δσο 
ζοΰν τά αισθήματα καί τίς σκέψεις του οί 
άλλοι. Σέ τελευταία άνάλυση, τό λογοτέ
χνημα δημιουργεί μιά δ μ ο ψ υ χ ί α, μιά 
συγκατάθεση, μιά κατάφαση άνάμεσα στό 
κοινό, πού διαβάζει καί τό κοινό, πού 
γράφει. Γι’ αύτό τό λόγο, ό λογοτέχνης έκ · 
φράζοντας τόν έαυτό του γιά τόν έαυτό 
του εΐναι σύγχρονα υπεύθυνος, δέν εΐναι 
ελεύθερος έντελώς, αφού ή προσωπική έκ 
φραση πραγματοποιείται μονάχα στό γε
γονός τής δμοψυχίας. Τό βιβλίο πραγμα- 
τοποεϊ μιά σιωπηλή συμφωνία ψυχών, πα
ρασύρει τίς ψυχές σέ δμοιότητα ιδεών καί 
συναισθημάτων. Δέ γράφηκε βέβαια άπό182
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καμμιά άλλη σκοπιμότητα, άλλά ώστόσο 
εΐναι σκοπιμότητα χωρίς νά είναι. Διότι 
δ τελικός σκοπός δέ σταματά στό συγγρα
φέα, άλλά στή μυσταγωγία, στή μετάληψη 
τών ιδεών και τών συναισθημάτων άπό 
τό κοινό. "Ενα λογοτέχνημα εσωτερικά 
υπεύθυνο άπέναντι τοΰ έαυτοΰ του μο
νάχα, εΐναι, κατά περίεργη άντινομία, εξω
τερικά υπεύθυνο άπέναντι τής ολότητας.

2. 'Η ευθύνη, τήν οποία φέρει ένα βι
βλίο εΐναι πολλών ειδών. Εΐναι ένα βιβλίο 
κακό, υπεύθυνο γιά τό κακό, πού κάνει, 
δταν διαφθείρει τό γούστο μας λαμβανό- 
μενο σάν μιά κοινωνική αίσθηση. "Οταν 
άκόμη, μάς μεταδίδει μιά κατώτερη ποιό
τητα ή βλαβερή σύσταση ιδεών καί αισθη
μάτων. Εΐναι κακό, δχι πειά διότι εΐναι 
κακογραμμένο (δηλ. κρινόμενο γιά τόν 
έαυτό του), άλλά διότι εΐναι καλογραμ
μένο καί γι’ αύτό άκριβώς θά μάς φέρη 
σέ ψυχική συμφωνία μαζί του, άφοΰ δέ 
μπορούμε νά άντισταθούμε στή δύνα
μή του.

Σ’ ένα λογοτέχνημα, μόλις έκπληρώση 
τόν άσκοπο σκοπό του βγαίνοντας άπό τήν 
πέννα τοΰ συγγραφέα, δταν πειά κρατηθή 
στά χέρια κάτω άπό τά μάτια τών χιλιά
δων άναγνωστών, πρέπει νά τρέμουν τά 
φύλλα μήπως έκεΐ μέσα κάτι είναι, πού 
ενώ παρέλαβε τούς άναγνώστες καλυτέ
ρους, τούς κάνει χειροτέρους. Καί τό χει
ρότερο κακό, πού μπορεί νά κάνη ένα 
βιβλίο, εΐναι ένα εθνικό κακό.

Τό λογοτέχνημα εκφράζει τό συγγρα
φέα, τόν άνθρωπο γενικά. Όμως τό λογο
τέχνημα εΐναι σύγχρονα μιά άσύνειδη, μιά 
άσκοπη ενέργεια μεταβιβάσεως στούς άνα
γνώστες, δηλ. κοινωνικοποιήσεως, 
σκέψεων καί αισθημάτων. Καί υπάρχουν 
μερικά αισθήματα καί μερικές σκέψεις 

άπαράδεχτα. Ή ηττοπάθεια, ή άποσυνθε- 
τική, ή άντεθνική διάθεση.

Τίποτε δέ μπορεί νά σώση ένα ωραίο 
βιβλίο άπό τό μεγάλο εθνικό κακό, πού 
μπορεί νά κάνη. Διότι ένα βιβλίο ωραίο 
εΐναι ώστόσο κακό, άφοΰ ώραΐο δέ μπορεί 
νά εΐναι παρά έκεϊνο, δπου άναπνέει κα
νείς μέ δλη τήν άνεση τών πνευμόνων του 
τόν εθνικόν άέρα.

’Άν ένας λογοτέχνης εΐναι έθνικός, 
δταν είναι καλός λογοτέχνης, εΐναι πάλι 
καλός λογοτέχνης μόνον δταν εΐναι έθνι
κός δηλ. δταν αισθανόμαστε νά έκφράζη 
μέ τόν τρόπο του τή δύναμη τού έθνου- 
είς Πνεύμα καί αίσθηση τοΰ 'Ωραίου, μά 
καί ένα άνεκδήλωτο ίσως, άλλά σάν άνα- 
πνεόμενο αίσθημα σιωπηρής συμφωνίας 
καί άνυπόκριτης κατανεύσεως πρός τά ίδα- 
νικά καί τούς πόθους τοΰ έθνους.

Τί είμαστε δλοι έμεΐς; είμαστε οί πόθοι 
μας, ή ιστορία μας, οί κοινές ώρεςτής δυ
στυχίας καί τής χαράς, οί λεπτομέρειες τής 
ζωής, οί νεκροί μας. Τό ’’Εθνος. Δέ συλ- 
λαμβάνεται ή ύπαρξή μας έξω άπό τή ζωή 
τοΰ έθνους. Ή έννοια αύτή ένέχει τήν 
άνάγκη περηφάνειας, τήν άξιοπρέπεια τής 
ύπάρξεως, μιά διαμάχη γιά κέρδη άνώ- 
τερα, γιά υστεροφημία πνευματική, έναν 
άγώνα λυτρωτικό’ δέν εΐναι διαπίστωση 
φυσικού έργαστηρίου. «’Έθνος» εΐναι έν
νοια ριζική, προηγείται άπό κάθε χαρα
κτηρισμό.

Ή συνείδηση τής έννοιας έθνος 
εΐναι σάν μιά άνομολόγητη σέ τακτή ώρα 
ομολογία, μιά άνεπίγνωστη έπίγνωση, μιά 
μή δημιουργηθεϊσα καί δμως ύπάρχουσα 
κάθε ώρα Άναγκαιότητα. Σάν μιά έσχατη 
αιτία ύπάρξεως.

Ή συνείδηση τής έννοιας έθνος 
εΐναι ένα γεγονός καθαρά υπαρξιακό, μιά 

ψυχική άνθιση, ένα κυτταρικό αίσθημα. 
Καί εΐναι άνύπαρκτος έκεϊνος, πού δέν 
αισθάνεται, δτι υπάρχει διά τοΰ έθνους του.

'Η έννοια τοΰ ’Εθνικού σάν μιάς 
άπούσης καί δμως πάντοτε παρούσης πα
ρουσίας, τόσο στήν έπικίνδυνη δσο καί 
στήν ειρηνική ζωή, έπιβάλλεται άφ’ έαυ- 
τής, δπως ή έννοια τής ίδιας μας 
ύπάρξεως. Ό λογοτέχνης πρέπει νά 
κλή τά μάτια καί νά βλέπη τήν πάντοτε 
άποΰσα μυστική αύτή παρουσία.

3. Ό λογοτέχνης γιά νά έκφράση τό 
έθνος του πρέπει νά βλέπει τήν ίδια του 
τήν ύπαρξη, στό ίδιο τό στήθος του (De

Sanctis): νά έκφράση τόν έαυτό του’ τόν 
άνθρωπο. Αύτόν, πού εΐναι ένα μόριο τής 
εθνικής ύπάρξεως καί δέ μπορεί νάνοηθή 
έξω άπ’ αύτή.

Ό λογοτέχνης, πού έκφρά 
ζει είλικρινά τήνάνθρώπινη 
ύπαρξή του, εΐναιένας έθνι
κός λογοτέχνης, αύτός σάν 
ένας φορέας έθνικός άσ ό
νειδος θά έκφράζη τή δύ
ναμη τοΰ έθνους είς Πνεύμα 
καί αίσθηση τοΰ Ωραίου, 
δηλ. άκριβώς τόν πολιτισμό 
τοΰ έθνους του.

Π. Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ
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Ο ΜΗΝΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑ

ΛΟΝΙΚΗΣ

Μέ τήν πρωτοβουλία τοΰ Γενικού Γραμ- 
ματέως τοϋ Δήμου κ. Β. Βύζα, μπήκαν οί 
βάσεις γιά τή λειτουργία τής Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης. Έπί έξη όλό- 
κληρα χρόνια ή Δημοτική Βιβλιοθήκη ήταν 
ένας άνόπαρκτος όργανισμός, ύπαρκτός 
μονάχα στά χαρτιά. Δέν ξέρουμε πόσος 
καιρός θά περνούσε έτσι άκόμα, άν ό κ. 
Βύζας, ένας άνθρωπος νέος, άποφασιστι- 
κός καί φίλος τών Γραμμάτων, δένέπαιρνε 
ώς ποοσωπικήν ύπόθεση τήν άνάγκη τής 
λειτουργίας της.

Ή όπηρεσία τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
έχει άνατεθή στούς κ.κ. Γ. Σαγιαξή καί 
Γ. Βαφόπουλον, οί όποιοι θά έργασθοΰν 
ύπό τήν έποπτεία τοΰ κ. Ά. Σιγάλα, κα- 
θηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Ό κ. Σιγάλας είναι ειδικός σέ ζητήματα 
βιβλιοθηκονομίας καί έχει άσχοληθή μέ 
τήν όργάνωση βιβλιοθηκών καί μέ τήν τα
ξινόμηση διαφόρων άρχείων τοΰ Κράτους.

‘Υπολογίζεται δτι τό μεγάλο άναγνω- 
στήριο τής Βιβλιοθήκης θά τεθή στή διά
θεση τών άναγνωστών στήν άρχή τοΰ χει
μώνα.

ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ;

‘Η ϊδρυση καί λειτουργία τής Δημοτι
κής Βιβλιοθήκης δέν εΐναι βέβαια άρκετή, 
γιά νά δώση τόν δυναμικόν έκεϊνον τόνο, 
πού θάπρεπε ν’ άποκτήση ή πνευματική 
ζωή τής πόλεως. 'Η θεσσσαλονίκη έχει 
άνάγκη καί άπό Δημοτικό θέατρο. Ή ύπαρ
ξη ένός μεγάλου συγχρονισμένου θεάτρου 
θά δώση καινούργιο ρυθμό στήν κίνηση 
τής πόλεως καί θά δημιουργήση νέα πεδία 
πνευματικής δράσεως.

Βέβαια, χάρη στήν πρόνοια τοΰ Κρά
τους καί ειδικά στή θαυμαστή δραστηριό
τητα τοΰ κ. Κ. Μπαστιά, πραγματοποιή
θηκε ή ίδρυση στή Θεσσαλονίκη μονίμου 
θερινοΰ Κρατικοΰ θεάτρου, πού άρχισε τή
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λειτουργία του ώς παράρτημα τοΰ Βασιλι- 
κοΰ θεάτρου. Ή πνευματική Θεσσαλονίκη 
δέν μπορεί παρά εύγνωμοσύνη μόνο νά αι
σθάνεται γιά τή μεγάλη αύτή κρατική χει
ρονομία. "Ομως ή λειτουργία τοΰ θεάτρου 
τούτου δέν λύνει ριζικά τό ζήτημα. Εντο
πίζει τή λύση του στή θερινή μονάχα περίο
δο. ’Αλλά στή Θεσσαλονίκη γιά νά δια- 
μορφωθή καί παγιωθή όριστικά μιά τάξη 
πνευματικής ένεργείας, άποτελεϊ βιολογική 
πιά άνάγκη ή ίδρυση καί χειμερινού θεά
τρου.

'Υπάρχει ή γενική βεβαιότης δτι τό 
Κράτος, στήν καθολική του μέριμνα γιά τά 
μεγάλα πνευματικά ζητήματα τής χώρας, 
θά ένδιαφερθή πρώτ’ άπ” δλα γιά τήν ίδρυ
ση καί χειμερινοΰ θεάτρου στή Θεσσαλο
νίκη. Τά μέσα, άλλωστε, ύπάρχουν. 'Ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης εΐναι πρόθυμος νά 
έπιβάλη καί ό λαός τής πόλεως πρόθυμος 
νά δεχθή μιά ειδική φορολογία, τό προϊόν 
τής όποιας θ’ άποτελέση τήν έγγύηση γιά 
τή σύναψη ένός μεγάλου τοκοχρεωλυτικού 
δανείου, τό όποιο θά διατεθή γιά τήν οικο
δόμηση καί τήν συγκρότηση τοΰ Δημοτι- 
κοΰ θεάτρου.

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ

ΟΙ «Μοοτεδονικές Ημέρες», πού καί μέ 
τή νέα τους διεύθυνση θά έξακολουθήσουν 
τήν τακτική τής θεωρήσεως τών πνευματι
κών ζητημάτων άπό μιά σκοπιά άνωτερό- 
τητος καί πολιτισμού, σέ στενή συνεργα
σία πάντοτε μέ τόν Ιδρυτικό «κύκλο» τοΰ 
περιοδικοΰ, μέ κάποια πικρία κάμνουν μιά 
θλιβερή, θλιβερώτατη διαπίστωση. "Η μάλ
λον έκφράζουν τή διάχυτη γενική δυσθυ
μία τοΰ έλληνικοΰ κοινοΰ, πού έχει κάμει 
ήδη άπό καιρό τή διαπίστωση τούτη: ΟΙ 
πνευματικοί άνθρωποι τής 'Ελλάδος, ένα 
σημαντικό τούλάχιστο μέρος άπ’ αύτούς, 
ποιητές, πεζογράφοι, κριτικοί, έκδότες περι
οδικών, άκαδημαϊκοί ή ύποψήφιοι άκαδη- 
μαϊκοί, διαψεύδουν κατά τόν πλέον άπο- 
καρδιωτικό τρόπο, μέ τήν πολιτεία τους, 

μέ τά άρθρα τους, μέ τις έπιστολές τους 
καί μέ τά βιβλία τους άκόμα, μπρός στά 
μάτια τοΰ κατάπληκτου κόσμου, τήν κοινή 
πεποίθηση, πού έχει γίνει συνείδηση στήν 
ψυχή τών άπλών άνθρώπων, δτι οί άνθρω
ποι τών γραμμάτων άποτελοΰν τήν προνο
μιούχο καί έκλεκτή τάξη, πού τής έλαχε ό 
βαρύτατος κλήρος τοΰ πνευματικού όδη- 
γοΰ. "Ολα τά πνευματικά ζητήματα έχουν 
άναχθή σέ στενά προσωπικές ύποθέσεις, 
πού άποσκοποΰν τίς περισσσότερες φορές 
στήν έξυπηρέτηση άνομολόγητων συμφε
ρόντων καί έπιδιώξεων.

Πέρυσι είχε δημιουργηθή, χωρίς καμ- 
μιάν άναγκαιότητα, άλλ’ έτσι έντελώς έπι- 
πόλαια καί άπό διάθεση άπλώς θορύβου, 
τό περίφημο «έπαρχιακό» ζήτημα, πού έδω
σε τήν εύκαιρία νά βρεθή τό μέτρον τής 
πνευματικής συγκροτήσεως καί νά βυθο- 
μετρηθή τό ήθος καί ό πολιτισμός ώρισμέ- 
νων «πνευματικών» άνθρώπων. Σήμερα έξ 
άφορμής τοΰ «Γιαννοπουλείου» ζητήματος 
οί έλληνες «διανοούμενοι» δίνουν ένώπιον 
τοΰ έλληνικοΰ κοινοΰ έξετάσεις εύπρεπείας 
ήθους καί πνευματικής άνωτερότητος. "Αν 
σ’ δλην αύτήν τήν «πνευματική κίνηση» 
προστεθοΰν καί οί διάφορες προσωπικές 
έπιστολές, πού δημοσιεύονται κατά και
ρούς στις σελίδες τών περιοδικών καί τών 
έφημερίδων, καί πού, έν τούτοις, παρ' δλο 
τό πικρόχολο τους ύφος καί τις ΰποπτές 
τους προθέσεις, έχουν τό έλαφρυντικό τοΰ 
φθηνοΰ πνεύματος, όλοκληρώνεται κατά 
τρόπον πραγματικά θαυμάσιο ή εικόνα τής 
έλληνικής πνευματικής ζωής.

"Υστερ’ άπ’ δλα τοΰτα, πρέπει τάχα 
νά παραξενεύεται κανείς άν τό έλληνικό 
κοινό άποβάλλει μέρα μέ τή μέρα τό ένδια- 
φέρο του γιά τά «πνευματικά» πράγματα 
τοΰ τόπου; ΚΓ άκόμα μπορεί νά γίνεται πιά 
λόγος γιά τήν περίφημη κρίση τοΰ έλληνι- 
κοΰ βιβλίου;

Ο Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δέν καταλαβαίνουμε γιατί δλη αύτή ή 
προσπάθεια νά έπιβληθή ό Π,· Γιαννόπου- 
λος ώς πνευματικός οδηγός μας. Είναι 
κοινή άλήθεια δτι οί πνευματικοί οδηγοί 
έπεβλήθησαν μόνοι τους, χωρίς νά περιμέ
νουν τούς άλλους νά τούς δημιουργήσουν 
αύθαίρετα καί νά τούς έπιβάλουν. ’Αλίμο
νο, τότε θά ήσαν μονάχα χάρτινοι όδηγοί. 
"Αν λοιπόν ό Π. Γιαννόπουλος μποροΰσε 
νά γίνη ό πνευματικός οδηγός μας θά γι
νότανε. Μά ώς σήμερα δέ συνέβη κάτι 
τέτοιο κΓ ούτε πιστεύουμε δτι θά συμβή. 
Άφοΰ λοιπόν ή δική του φωνή δέν είχε 
τή δύναμη νά μάς παρασύρει, οί φωνές πού 
ύψώνουνται σήμερα γιά νά τόν έπιβάλουν 
εΐναι άσκοπες καί άχρηστες.

Ο «ΕΥΡΩΠΑ Ι-ΣΜΟΣ»

Άκόμα δέν καταλαβαίνουμε τήν έπίθε- 
ση πού γίνεται ένάντια σ’ δλους τούς συγ
γραφείς πού δήθεν μιμοΰνται τήν Εύρώπη, 
πού θέλουν νά μάς φέρουν έδώ τήν Εύρώ
πη, ώσάν ή 'Ελλάδα νά βρισκότανε έξω 
άπ’ τήν Εύρώπη καί κάθε δημιούργημα 
πού εΐναι γραμμένο έλληνικό καί μιλά γιά 
τόν άνθρωπο καί τή ζωή κ’ έχει πραγματι
κή λογοτεχνική άξια νά μήν εΐναι έργο 
έλληνικό, έργο έθνικό. Μονάχα ένα κακό 
έργο δέν θά ήθελε κανένα έθνος νά εΐναι 
δικό του.

ΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Εΐναι άνάγκη νά σημειωθή δτι γιά τά 
άνυπόγραφα σημειώματα τοΰ περιοδικοΰ, 
είτε έκφράζουν προσωπικές γνώμες τής 
διευθύνσεως, είτε άπηχοϋν γνώμες τοΰ 
κύκλου τών συνεργατών του, εύθύνεται 
άποκλειστικά καί μόνο ή διεύθυνση τοΰ 
περιοδικοΰ, ή όποια καί τά υίοθετεϊ. Γιά τά 
ένυπόγραφα δημοσιεύματα, μπορεί ή διεύ
θυνση, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, νά δια- 
τηρή έπιφυλάξεις ή καί άκόμα νά έχη έντε
λώς άντίθετη γνώμη πρός αύτά.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Π. Σπανδωνίδη: «Τό κλασσικό καί τό ρο
μαντικό». "Εκδοση στό περιοδικό «’Έρευ
να» Αλεξάνδρειάς, 1938.

Μελέτη αισθητική, δπου ό κ. Σπανδω- 
νίδης έπιχειρεϊ νά καθορίση καί νά δια- 
κρίνη τίς έννοιες «κλασσικό» καί «ρομαν
τικό» κ’ έξαντλεϊ δλα τά καθέκαστα καί 
άπό κάθε πλευρά, σέ μιά άναδίπλωση πού 
φτάνει νά όλοκληρώση τό θέμα του.

Στή μελέτη αύτή, έμφανίζονται, σάν σέ 
σύνοψη, δλα δσα συνιστοΰν τήν προσωπι
κότητα τοΰ συγγραφέα.

Εΐναι έν πρώτοις ό Κριτικός, ένας κρι
τικός όξύς στήν έρευνα τών συστατικών 
πού άπαρτίζουν τό έργο ή τό θέμα πού 
άντικρίζει· βαθύς στήν άνερεύνηση τών 
διανοητικών ή μυστικών κινήτρων ένός συγ
γραφέα ή μιάς έκδήλωσης.

Ό κ. Σπανδονίδης έχει τήν Ιστορία του, 
πού σημειώνει τήν έξέληξη καί τή διαμόρ
φωσή του, τό φτάσιμό του στήν τωρινή 
πληρότητα :

"Αρχισε πριν άπό χρόνια έδώ στή Θεσ
σαλονίκη, τοπικά, μέσα σ’ ένα περιβάλλον 
πού φυτοζωοΰσε πνευματικά, μέσα σέ μιά 
μιζέρια «έπαρχιακών» ήθών καί λογοτεχνι
κών έκδηλώσεων. Τό ντεμποΰτο του ήτανε 
πόλεμος, ένας άγώνας έξυγιαντικός, νά 
ποΰμε. Αύτός μαζί μέ δυό — τρεις άλλους 
προετοίμασε τό έδαφος, καθάρισε τό ψυ-
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χικό κλίμα γιά μιά καλλίτερη πνευματική 
κίνηση άντάξια τοΰ τόπου του, καί ή Θεσ
σαλονίκη ήδη εμφανίζει, άλλά καί «άνέ- 
χεται!!» μιά άνθηση.

'Όμως καί τώρα, ό κ. Σπανδωνίδης, δέν 
παύει, δταν τοΰ δοθή άφορμή, νά πή, μέ 
τήν τόλμη πού τόν διακρίνει, δ,τι πρέπει 
καί τοπικά και πανελλήνια. ,ΖΑρχιοε μέ 
άγώνα καί χαίρεται τόν άγώνα, άλλά ή 
δυναμικότητά του ήταν καί εΐναι πλατύ
τερη καί ήδη εχει φτάσει νά εΐναι καί νά 
θεωρήται ένας άπό τούς λίγους Νεοέλλη
νας κριτικούς.

Μέ τόν κριτικό συμβαδίζει ό λογοτέχνης* 
δέν ύπολογίζει έδώ τόσο τήν Αξιόλογη λο
γοτεχνική του έργαοία, δσο τήν λογοτεχνική 
υφή τής κριτικής του. Πιστεύω μάλιστα 
δτι τό ιδιαίτερο κλίμα τοΰ κ. Σπανδωνίδη 
είναι ή κριτική, άλλά μιά κριτική πού γί
νεται κείμενο* ή ισορρόπηση, ή άδρά γενική 
γραμμή, ή συνύπαρξη πυκνότητας καί κα
θαρότητας καί ή πνοή πού διέπει τό σύ
νολο σέ κάθε του έργο, μιά πνοή άνδροπρέ- 
πειας, κάνουν ώστε κάθε του έργαοία πλα
τύτερη ή ειδικότερη, νά είναι έ'ργο τέχνης.

Πίσω άπ’ δλα αύτά ό κ. Σπ. εΐναι ό 
διανοούμενος, μ’ έναν οπλισμό πλούσιο· 
κινεί πάντα ένα πλήθος άπό έφόδια, άντλεϊ 
καί έπιστρατεύει άπό παντοΰ, χωρίς όχληρό 
φόρτο άλλά μέ δημιουργική άνεση* μερικά 
έργα του Εκπροσωπούν μεμονωμένα ώρισ- 
μένους κύκλους (Εισαγωγή στήν Τραγω
δία, Ή Πεζογραφία τών Νέων...) "Ομως 
κάθε φορά κινείται ταύτόχρονα σέ πολ
λούς κύκλους, ενοποιεί τό κλασσικό μέ τό 
νεοελληνικό πνεϋμα, άντιπαραθέτει τό νεο
ελληνικό πρός τό εύρωπαϊκό, οραματίζεται 
Βι\ άνύψωση τοΰ παρόντος. Εΐναι ένα 
πνεϋμα Ερευνητικό καί άνήσυχο, πού δέν 
Ανέχεται καμμιά άποτελμάτωση. 'Η κίνη
σή του άπό τήν άρχή εΐναι άνάταση καί 
άνανέωση.

Πρέπει ίσως νά γίνη ιδιαίτερος λόγος 
γιά τό ϋφος του* ύφος προσωπικό, γιομάτο 
άπό μιά δύναμη έκκρηκτική πού σαλπίζει, 
θαρρείς, άπό τή λέξη καί τή φράση, πού 
σε παρασέρνει μέσα σ’ ένα δαιδάλωμα 
Αντιθέσεων. Τό «κλασσικό καί τό ρομαν
τικό» εΐναι μοναδικό δόγμα ϋφους καί συν- 
θέσεως. Αναλύει κυρίως δυό έννοιες «κλασ
σικό» «ρομαντικό» καί σάν παραφυάδες 
τοΰ τελευταίου δλες τίς τεχνοτροπίες πού 
Εμφανίστηκαν ίσαμε σήμερα, δίνοντας καί 
τά Εξωτερικά τεχνικά στοιχεία καί πιό 
πολύ τήν ούσιαστική ιδιοτυπία κάθε μιάς.

Αν θά μποροΰσε κανείς νά χαρακτη
ρίση τό συγγραφέα μέ μιά μόνο λέξη, μιά 
ονομασία θά τόν ωνόμαζε: ό Λογοτέχνης 
πού έγινε Κριτικός.

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

STEPHANE Μ ALL ΑΡΜΕ «Τό απόγευμα 
ένός Φαύνου» Μετάφραση ΚΑΙΣΑΡΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.— ’Αθήνα 1938.
Δέν εΐναι ή πρώτη φορά πού μοΰ δίνεται 

ή άφορμή νά Εκτιμήσω τή μεταφραστική 
Εργασία τοΰ φίλου ποιητή κ. Καίσαρα Εμ
μανουήλ. Καί άλλοτε μέ τήν Επιμελημένη 
μετάφραση τής «Ήρωδιάδας» τοΰ Malla
rme καί τοΰ «Κορακιοΰ» τοΰ Poe, πού 
όφείλω νά σημειώσω δτι εΐναι ή καλύτερη 
άπ’ δσες έχω διαβάσει στά Ελληνικά, ό κ. 
Έμμαναυήλ μάς έδωσε άρκετά δείγματα 
τών μεταφραστικών ικανοτήτων του. Μέ 
τή μετάφραση δμως τοΰ «Απογεύματος 
Ενός Φαύνου» δχι μονάχα ένίσχυσε τήν 
ιδιαίτερη έκείνη Εμπιστοσύνη πού τρέφαμε 
πρός τήν άνωτερότητα τών διαθέσεών του 
άλλά καί δικαίωσε ορισμένες παλαιότερες 
Ενδόμυχες προσδοκίες μας. Μόνον δποιος 
μελέτησε τό έργο τοΰ Mallarme μπορεί νά 
φανταστεί τίς τρομερές δυσκολίες πού είχε 
νά ύπερνικήσει ό κ. ’Εμμανουήλ καί νά 
Εκτιμήσει, τήν τεράστια προσπάθειά του. 
Ν άποδώσεις έστω καί κατά ένα ποσοστό 
εύσυνείδητα καί μάλιστα σέ μιά γλώσσα 
άκόμα Αδιαμόρφωτη, δπως εΐναι ή δική μας, 
ποιητικό έργο ούσιαστικά Αμετάφραστο 
καί τό τελειότερο ίσως πού έχοι νά παρου
σιάσει ή poesie pure, δέν τό νομίζω μικρή 
Επιτυχία.

θά προσπαθήσουμε νά διατυπώσουμε 
ορισμένες παρατηρήσεις μας γιά τή μαλ- 
λαρμική τέχνη, ούτως ώστε ν’ άποδειχθεΐ 
πώς δέν ύποπίπτουμε σέ ύπερβολές καί νά 
καταφανεί καλύτερα ή άξία τής Εργασίας 
τοθ κ. ’Εμμανουήλ. ’Άλλωστε μάς ήταν 
πάντα εύχάριστο ένα ταξίδι στήν ποίηση 
του Mallarme, δπου ή ψυχή μας βρίσκει τό 
κλίμα της.

Τό μοτίβο τοθ «’Απογεύματος» εΐναι 
αισθησιακό. Ό ποιητής δμως μέ τά σύμ
βολα πού δημιουργεί καί μέ τόν κατάλλη
λο συνδυασμό τών λέξεων, τών εικόνων 
καί των ήχων, κατορθώνει νά μάς μεταδώ
σει τήν αίσθηση τής άγνότητας, νά μάς 
μεταφέρει μακρυά άπό τίς Εκστατικές περιο
χές, δπου διεγείρεται ό πόθος τοθ Φαύνου, 
σέ μιάν άτμόσφαιρα διάφανη, σχεδόν κρυ
στάλλινη: Γ

«Μέσα άπ* τ* σκοινά έλόγχιζαν τώ μάτια μου 
τούς θείους τραχήλους, πού έλουζαν στά ρείθρα^τΐς 

■ ,. . , (πληγές τους
μέ μιαν άλλοφρονη κραυγή στόν ούρανό τοΰ δάσους· 
’itA περίλαμπρο λουτρό άφανίζεται τής κόμης 
ω λίθοι έσεϊς πολύτιμοι, στίς λάμψεις καί στά ρίγη! 
Γρέχω. στά πόδια μου άγκαλιά κοίτονται ι'πληγω- 
. , . , ίμένες
άπό τή χαύνωση που φέρνει ό πόθος νά ένωθουνε) 
φίλυπνες, στά ίδια μπράτσα τους τά έπίφοβα δοσ- 

Ετσι δπως εΐναι άγκαλιαστές, τΙς πέρνω έγώ καί 

στδ άλσος αύτό, τό μισητό άπό τό μικρόχαρο ΙσκΧω 
των ροδών που στεγνώνουνε κάθε εύωδιά στόν ήλιο,

άπόδοση, χωρίς βέβαια νά παραλείψει κα
θόλου, δπου ήταν κατορθωτό, νά έπιμελη- 
θεϊ καί τή φόρμα μέ μιάν ύποδειγματική 
δεξιοτεχνία καί μ’ έναν τρόπο κατάλληλο 
νά Επενεργήσει στήν εύαισθησίαν μας.
Κράσπεδα έσεϊς σικελσιά ένός άτάραχου έλους, 
πού μέ τόν ήλιο σύναθλο, ή κουφότης μου έρημωνει, 
άδηλη κάτω άπ* τά λαμπρά λουλούδια, ΑΦΗΙ Η-

1 [ΘΕΙΤΕ :
πώς τά καλάμια έδρεπα έδώ τά κούφια δαμασμένα 
άπό τήν τέχνη, δταν έπάνω στό γλαυκό χρυσάφι 
τών φύλλων, πού τό κλήμα τους στίς κρήνες άφιε- 

[ρώνουν, 
μιά ζωϊκή στήν ήρεμία λευκότης κυματίζει: 
καί πώς στ’ άργυρό προανάκρουσμα, δπου οι αυλοί 

[γεννιούνται, 
Λ πτήση αύτή τών κύκνων, δχι! τών ναϊάδων φεύγει 

[περίτρομη ή βυθίζεται...».

Στίχοι σάν κι’ αύτούς μας χαρίζουν 
μιάν άγνή αισθητική συγκίνηση κι’ είναι 
Ικανοί νά μάς κάνουν νά γευθοΰμε λιγάκι 
τήν πολύτιμη ούσία τής μαλλαρμικής ποί
ησης. Χαίρεται κανείς τήν εύσυνειδησία 
τοΰ μεταφραστή ποιητή καί τήν γλωσσική 
του εύχέρεια παρ’ δλο πού είναι φανερό 
πώς σέ ορισμένα σημεία ύστερε! ή μετά
φραση, ιδίως ώς πρός τήν ύποβλητικότητα 
καί τήν Εκφραστική τελειότητα τοΰ πρωτο
τύπου κι’ έκείνη τήν Ασύλληπτη μουσική 
γοητεία του. Δέν πρέπει δμως νά λησμο
νούμε δτι ή ποίηση τοθ Mallarme εΐναι 
τόσο έντονα προσωπική καί τόσο μογαδική 
πού εΐναι άδύνατο ν’ άποδοθεΐ σ άλλη 
γλώσσα χωρίς νά χάσει άπό τό άρωμα 
καί τήν άκτινοβολία της.

Ό κ. ’Εμμανουήλ, ποιητής Αναμφισβή
τητα άπ’ τούς πιό Εκλεκτούς πού έχει νά 
έπιδείξει ή νέα γενιά μας, προικισμένος 
μ’ ένα γοΰστο λεπτό καί καλλιεργημένο, 
ήταν ίσως ό περισσότερο ένδεδειγμένος ν 
άναλάβει μιά τέτοια Επικίνδυνη καί δύσκο
λη προσπάθεια.

Αισθανόμαστε βαθειά Ικανοποίηση που 
βλέπουμε μεταφρασμένο στή γλώσσα μας 
ένα άπ’ τά παγκόσμια άριστουργήμα- 
τα τοθ συμβολισμού πού άπετέλεσε θέμα 
Ενορχήστρωσης γιά έναν Debussy καί ευ
χόμαστε κι’ άλλες παρόμοιες Εργασίες νά 
κοσμήσουν τήν λογοτεχνική παραγωγή μας.

ΤΑΚΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣ1ΩΤΗΣ

Μηνά Δημάκη: «Φύλλα Τέχνης» (ποιή
ματα)
' Ο κ. Δημάκης ξεκινά, φαίνεται, μέ τήν 

Ιδέα πώς ό άνθρωπος δέ βλέπει τίποτε 
άλλο παρά ένα φάσμα μιάς πένθιμης ζωής. 
Μιά άρχή δχι καλή καί μέ στατικό περιε
χόμενο τόσο γιά τόν άνθρωπο, όσο καί 
γιά τήν τέχνη. Άλλά ή ζωή καί ή τέχνη 
ύποκαθιστοΰν άμοιβαϊα τούς ρόλους τους 
σ’ ένα δημιουργικό άνέβασμα, δπου μάλι
στα ό άνθρωπος καί ό ποιητής πρέπει νά 
συνεργάζονται άρμονικά.

δπου ή X°P* στίΙ φθ“ΡμένΠ ήμέραν δμοι_α^άς

"Οσοι νοιώσουν τή θείατου αύτή γλώσ
σα δέν γνωρίζω ποΰ άλλοΰ υστέρα θά,κα
τορθώσουν νά βροΰν μιάν .Ανώτερη εύτυ- 
χία. Μονάχα ίσως ένας Rimbaud μέ τήν 
άθωότητα καί τήν άρχέγονή του παρθενι- 
κότητα, ή ένας Baudelaire μέ τόν σανσουα- 
λισμό καί τή λυρική του μέθη, μπορούν νά 
μάς χαρίσουν άνάλογες στιγμές ύψίστης 
εύδαιμονίας.

Ό Mallarme ούσιαστικά «ιδιοφυία της 
μορφής, Αλγεβριστής τής καθαρής ποίησης» 
προσεγγίζει, δσο πολύ λίγοι ποιητές στόν 
κόσμο, τό ιδανικό τής ποίησης πού δέ μπο
ρεί νάναι άλλο άπό τήν όμορφιΑ, άλλά 
μιά όμορφιά ψυχρή, αίθέρια, μεγαλόπρεπη, 
ναρκισσική, τέτοια πού συμβολίζεται στήν 
«ΉρωδιΑδα». Τόσο στό «Απόγευμα ένός 
Φαύνου» δσο καί στά άλλα ποιήματά του 
βρίσκουμε ένα μέσ 3 γιά νά Επικοινωνήσου
με μέ τήν άληθινή ζωή, μέ τό άνερεύνητο 
μυστήριό της καί μέ τό άνέκφραστο μεγα
λείο της. Ειδικά οί στίχοι τοθ «’Απογεύμα
τος» δπως λέει ό Thibaudet, «έχουν τήν 
Ελαφρότητα, τήν άγνότητα καί τό άπρο- 
σδιόριστο μήκος μιάς άστρικής Αχτίδας» 
καί θάπρεπε νά φέρνουν ώς Επίγραμμα τό 
σαιξπηρικό «είμαστε καμωμένοι άπ τών 
όνείρων τήν ούσία». ,

Εΐναι περιττό νά προσθέσω κι άλλους 
χαρακτηρισμούς. 'Ομολογώ πώς δέν ξέρω 
άλλη ποίηση τόσο έκλεκτική, τόσο υπερβο
λικά λεπταίσθητη, γεμάτη λάμψεις μυστι
κές καί ρυθμική δυναμικότητα.θάλεγες πως 
μοιάζει μέ τήν παροδικότητα τών 
αισθήσεων, μέ τό στιγμιαίο παιχνιδισμα 
τών κυμάτων καί τών ίσκιων . Πρό παντός 
δμως εΐναι μουσική. Ή θεματογραφία, οί 
φιλοσοφικές θεωρίες, ή ρητορία δεν έχουν 
έδώ θέση. ’Επειδή ό ποιητής εΐναι τελείως 
άδύνατο νά διατυπώσει τίς Ιδέες και τα 
συναισθήματά του μέ λογικές έννοιες, 
άκολουθεϊ μιά μέθοδο καθαρά Αντιρασιο- 
ναλιστική, καταφεύγει στήν υποβλητική 
έκφραση. Ό ρυθμός και ή άρμονία τών 
λέξεων εΐν’ Εκείνα πού θά προκαλέσουν 
τό συναίσθημα, τήν Ιδέα, τήν εικόνα. Ο 
άναγνώστης πρέπει ν’ Ακούει νοερά τους 
μουσικούς συνδυασμούς πού τοΰ ύποβάλ- 
λουν οί λέξεις σά νά βρίσκεται σέ μιά συ
ναυλία. Εΐναι φανερό πώς μιά τέτοια ποίη
ση δέν προορίζεται παρά μονάχαγιά μιάν 
Εξαιρετικά περιορισμένη elite. Ό ίδιος ό 
Mallarme τό κατανοοΰσε (Nous fumes 
deux je le maintiens).

Ό κ. Καϊσαρ ’Εμμανουήλ, γνώστης δλων 
αύτών τών μυστικών τής μαλλαρμικής τέχ
νης, φαίνεται πώς φρόντισε νά κερδίσει η 
μετάφρασή του, μέ τήν δσο τό δυνατό 
Εναργέστερη διατύπωση τοθ νοήματος, δ,τι 
άναπόφευκτα θά έχανε σάν Εκφραστική
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*0 κ. Δημάκης τέτοια συνεργασία τήν 
άποκρούει καί δέν άρκεϊται νά βλέπη τόν 
άνθρωπο στό κατάντημά του, άλλά πιστεύει 
πώς τόν βλέπει δυστυχισμένον καί στίς 
εύτυχέστερες στιγμές του, καί μάλιστα σέ 
στιγμές, πού δέν εΐναι δημιούργημα άνθρώ- 
πινο, άλλά δώρο δοσμένο άπό αύτη τή 
φύση καί συνεπώς δώρο άναφαίρετο. Άπ’ 
οπουδήποτε κι’ άν ξεκίνα ό κ. Δημάκης, δέ 
θυμίζει στόν άνθρωπο τή δυστυχία του, 
άλλά τήν ύψώνει σά μιά καταδίκη τελεσί
δικη. Παντού θάνατος, θλίψη, έρημία ναυά
για χωρίς σκοπό. Ούτε ένα κάποιο ξεκί
νημα γιά τήν κατάκτηση τής ζωής, ούτε 
μιά έλπίδα έστω καί σάν άντιφέγγισμα 
τής εύγενέστερης άνθρώπινης άδυναμίας, 
ούτε τέλος ένας παλμός χαράς έστω καί 
μακρυνής. Γι’ αύτό καί ή τέχνη του εΐναι 
στατική.

ΚΓ δμως ό κ. Δημάκης εΐναι ποιητής. 
Κατέχει τήν τέχνη καί έσωτερικά δείχνει 
μιά ψυχική καί πνευματική ρώμη. Ό στίχος 
του εΐναι πλούσιος καί σέ νοήματα καί σέ 
ένοραματικές προβολές. ’Ακριβώς γι’ αύτό 
άποροΰμε γιατί νά έπιμένη νά εΐναι ό 
κ. Δημάκης τόσο ήγησιακός. Άν ό 
πόνος συγκινή, ή χαρά δμως δημιουργεί. 
*Η ζωή στόν πόνο εΐναι δειλή, στή χαρά 
δμως άπλώνει τά χέρια της σάν δλα νά 
τ’ άγκαλιάση, γιά νά δημιουργήση μέ αύτά 
τόν κόσμο, πού όνειρεύεται.

"Αν ό κ. Δημάκης άλλάξη τή σκηνοθε
σία τής ζωής καί πάρη τόν θετικό δρόμο 
τής τέχνης, χάρις στήν Ικανότητά του, θά 
μάς δώση έργα γεμάτα ζωή μέ πλέρια έξυ- 
ψωτική δύναμη. Τήν Ικανότητα έπαναλαμ- 
βάνουμε τήν έχει, δέν άπομένει παρά νά 
συνειδητοποιήση τίς άξιες τής ζωής μακρυά 
άπό κάθε πεσσιμιστική ήττοπάθεια καί θά 
δίεκδικήση τή θέση τοΰ πραγματικού δη
μιουργού.

Μ. Γ. Πετρίδη: «Ψυχής ’Αντίλαλοι» (ποι
ήματα)

'Ο κ. Πετρίδης μάς εΐναι γνωστός καί 
άπό προηγούμενα έργα του. Συνεχίζει τό 
σταθερό άνέβασμά του στήν κορυφή τής 
τέχνης. Άν δέ μάς δίνη μέ τούς «Αντί
λαλους τής Ψυχής» όλοκληρωμένη τήν 
προσπάθειά του, δμως μάς άφήνει νά σχη
ματίσουμε τή γνώμη πώς έχει νοιώση τήν 
ιδέα τής τέχνης. Εΐναι λυρικός δσο πρέπει 
καί φιλοσοφικός δσο τά δρια τής ποιήσεως 
τό έπιτρέπουν. Ή σκέψη του εΐναι φιλτρα
ρισμένη άνάμεσα άπό τό συναίσθημα. Ή 
ποίηση δέν τοΰ εΐναι άπλό πρόσχημα, άλλά 
σκοπός, ό μοναδικός σκοπός γιά νά έξυψώ- 
ση δημιουργώντας.

Ή ποικιλία τών θεμάτων δείχνει πώς ό 
κ. Πετρίδης εΐναι καί ένας ποιητής πολυ
μερής.Δέν τόν ένδιαφέρουν μονομερείς άν-

θρώπινες καταστάσεις, άλλά καλλιτεχνικές 
στιγμές, πού διαδέχονται ή μιά τήν άλλη 
στήν άέναη ροή της. "Οτι τόν έμπνέει γίνε
ται ποίημα μέ ένα τρόπο δικό του, άρκετά 
στοχαστικό, πού δείχνει πώς έκεΐνο πού 
γράφει τό ζή τώρα μέ δλη τή δροσερότη- 
τά του χωρίς νά θυμίζη παρελθόν. ΓΓ 
αύτό ό κ. Πετρίδης εΐναι ποιητής έσωτε- 
ρικός μέ λεπτή ποιητική δόνηση, πού κάνει 
τήν ποίησή του ήρεμη καί συνεπώς πολύ 
διαφορετική άπό τήν ποίηση τών νεωτέρων 
κατευθύνσεων.

Ν. Σφυρόερα: «Πύρεθρα» (ποιήματα)

Ό κ. Σφυρόερας εΐναι ποιητής, πού τόν 
θέλγει τό παρελθόν, τό στενό οικογενειακό 
παρελθόν ή τής ιδιαίτερης πατρίδος του, 
δπου έζησε καί περισσότερο πόνεσε παρά 
χάρηκε. Ζή μέ τίς άναμνήσεις του, πού 
όσοδήποτε κΓ άν εΐναι άτομικές δέν χάνουν 
τήν πανανθρώπινη σημασία τους. Τίς έντάσ- 
σει μέσα στό άπλό περιβάλλον τής πατρί
δος του καί τίς έμψυχώνει μέ τόν άέρα 
τής άπλής ζωής, τής άγροτικής ή τής ζωής 
τοΰ ύπαίθρου. Τό ίδιο δμως δέν μπορούμε 
νά είποΰμε γιά τά ποιήματα, πού έχουν 
τόν ύπότιτλο «πλανέματα» καί «άγωνίες». 
Στά μέρη αύτά τής συλλογής ή ποίησή 
του εΐναι άνεδαφική, γενική καί άόριστη, 
καί γι’ αύτό άκριβώς μέ μικρή ποιητική 
συγκίνηση. Εΐναι ποίηση χωρίς προέκταση, 
έπιτηδευμένη καί τεχνική.

Άν ό κ, Σφυρόερας σταματούσε στό 
πρώτο μέρος ή συνέχιζε τήν ποίησή του 
στά ίδια μοτίβα,· θά γινόταν περισσότερο 
συνειδητός. Ό σκοπός του θά έπερνε μιά 
καθωρισμένη κατεύθυνση, γιά νά ξαναζή- 
ση ένα παρελθόν μέσα σ’ ένα φόντο πού 
θά έκλεινε τίς παιδικές άναμνήσεις του.

"Αν καί ή ποίηση τοΰ κ. Σφυρόερα δέν 
έξυψώνει, δέ μετεωρίζει τή σκέψη ούτέ μέ 
λνρικούς ούτε μέ στοχαστικούς όπτασια- 
σμούς, δμως θέλγει μέ τήν άλήθειά της, 
πού σέ τέτοια θέματα γίνεται ένα σπου
δαίο προτέρημα. Καί άν ό ποιητής δέ χρη
σιμοποιούσε άγνωστες ιδιωματικές λέξεις 
ή λέξεις δικής του κατασκευής άπό κάποια 
γλωσσοπλαστική τάση, θά έδινε στό άνε- 
πιτήδευτο περιεχόμενό του περισσότερη 
εξωτερική μουσικότητα.

Άλ. Μπάρα: «Συνθέσεις» (ποιήματα)
*Η ποίηση τοΰ κ. Μπάρα άκολουθεϊ τό 

δρόμο τών νέων τάσεων έξωτερικά καί 
έσωτερικά. Στίχος έλεύθερος, ποιήματα 
μακρόσυρτα, θέματα πρωτότυπα, δλα έκεϊ- 
να τά χαρακτηριστικά πού καθορίζουν μιά 
συγχρονισμένη ποίηση. Άλλά μιά τέτοια 
ποίηση, όσοδήποτε συγχρονισμένη, πρέπει 
νά εΐναι πάντοτε καί ποίηση, γιατί μέ τό 
νά άποβάλλη ώς άχρηστα τά Ιδιαίτερα χα- 

χρρακτηριστικά τοΰ ρυθμικού λόγου καί 

μέ τό νά έπιδιώκη μιά κάποια πρωτοτυ
πία σέ θέματα σχεδόν άντιποιητικά, κιν
δυνεύει νά εΐναι ό,τιδήποτε άλλο έκτός άπό 

ποίηση.

‘Η ποίηση όσοδήποτε κΓ άν προέρχεται 
άπό τήν περιοχή τοΰ νοΰ, εΐναι πάντα ή 
μουσική έξωτερίκευση τοΰ έσωτερικοΰ έγώ 
τοΰ άνθρώπου σέ στιγμές καλλιτεχνικής 
έμπνεύσεως. Καί ή νεώτερη ποίηση πρέπει 
νά λάβη αύτό ύπ’ δψη της καί τόσο περισ
σότερο, δσο κάθε τόσο γίνεται στοχαστι
κή. Καί έφ’ δσον μάλιστα θεωρεί πολλά 

έξωτερικά περιττά, πρέπει νά τά άντικα- 
ταστήση μέ τό ποιητικό περιεχόμενο, ποιη
τικό περισσότερο άπό άλλοτε, γιατί άν 
αύτό δέ συμβή, τότε ή σκέψη χωρίς συναί
σθημα, κοινότυπη, ούτε κατορθώνει κάν νά

έξωτερικευθή. Μιά τέτοια ποίηση 08ixv8t 
τόν ποιητή άνίκανο νά ύποβάλη τή σκέψη 

στόν έλεγχο τής άλήθειας.
Πολλά άπό τά έλαττώματα αύτά καί ό 

κ. Μπάρας, δπως καί τόσοι άλλοι νεώτε- 
ροι ποιηταί, δέν τά διέφυγε. Σέ πολλά μέρη 
συγκρατημένος, πλήρης, ποιητικός, άλλά 
δμως κοινότυπος, πεζός, άντιαισθητικός. 
Άν ό κ. Μπάρας λάβη ύπ’ δψη του πώς 
ό έλεύθερος στίχος άπαιτεϊ ποιητικώτερο 
περιεχόμενο, γιά νά προλάβη τής κοινοτυ
πίες, συνηθισμένο φαινόμενο δπου δέν ύπάρ- 
χει ποίηση, θά παρουσιάση άσφαλώς έργα 
τελειώτερα, γιατί έχει τή δύναμη, δπως 
φαίνεται στίς «Συνθέσεις» του, πού καί μέ 
δλα τά έλαττώματά τους τίς θεωρούμε 

έργο άξιοπρόσεκτο.

Π. ΣΤΑΣ1ΝΟΠΟΥΛΟΣ
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II ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΑΤΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ

ΜΟΛΙΣ ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ

ΠΕΤΡΟΥ Σ· ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ 

«Τό κλασσικό καί τό ρομαντικό» 

(Μελέτη)

ί ’Έκδοση «’Έρευνας» Άλεξανδρείας

Λρχ. 1Ϊ2.ΒΟ 

■

Πωλείται είς δλα τά μεγάλα βιβλιοπωλεία

Διαφημίζει 

αποτελεσματικός 

τά ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

προϊόντα

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ καί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γ. Θ Ε Μ Ε Λ Η

Επίγραμμα 

κ α ί 

Μακεδόνες Επιγραμματοποιοί
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