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Διεύθυνση τοΰ Περιοδικού
*βχς. Αρμοδίου, 5 
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. Ελεγείο στην "Ελλάδα (μετά

φραση Στ. Ξεφλούδα) 
Οί σημειώσεις τοΰ Μάλτε Λά- 

ουριτς Μττρίγκε (μετφρ. Στ. Δήμου) 
. . Ή «’Ωδή εις τήν Έλευθερίαν> 

τοΰ Γ. Δασ°Δνη 
ΟΜΙΛΙΑ . . τρΰ "Υπουργού κ. θ. Νικολούδη: «Τά Εθνικόν 

Κράτος»
Π. ΣΠΑΝΔΩΝ1ΔΗ . :

γγί'!· λ*,'η. ν. /
Γιαΐί ό Παπαδιαμάντης δέν έ- 

■ S γίνε καθηγητής

Λ ■ ■ Π. ΣΠΑΝΔΩΝ1ΔΗ: Ν. Καζαντζάκη «Ισπανία».—Κ. ΠΟ
ΛΙΤΗ «Eroica».—Γ. ΘΕΟΤΟΚΑ «Τό δαιμόνιο».—Β α λκ α ν ι. 
κή λογοτεχνία, τεύχος άφιερωμένο στό Γ. Γιόφκοφ.— 
NT. ΛΟΥΜΑΝΗ «Μελαγχολία».—Π. ΛΟΥΡΑΝΑ «Ζωές στό 
φώς καί ατό σκοτάδι».
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Τδρυβεΐσα υπό τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 

συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 

' Υόρκης, προς έξυπηρέτησιντών έν ’Αμερική Ελλήνων 

Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα 1.350.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

? / <4 , ■ ·.■ · ·' - in- · .·. ■ j v..! . , . . ,

Κεφάλαια Μετοχ. καί Άποθεματικά Δρχ. 1.205 000 000
Καταθέσεις τή 31 Δεκεμβρίου 1936 » 10.103.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
': «ί Μ ι ' ν : . --Ί i ’ ' 1 /

ΥΠΟΚ1ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΓ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

■ -0. '■ ’’ ·

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Έ/ λαδος
, ■ ,· 'j, ' · 1 ;

εκτελεϊ πάσης «ρύσεως τραπεζικός έργασίας εις τό εσωτερικόν 
καί έξωτερικίιν ΰπρ ^Κρβϊικώς συμφέροντος ορούς·

Δέχεται καταθέσεις
< z - ****' " \ Τ· * * '

(εις πρώτην ζήτηοιν’ έπι προθεσμία καί ταμιευτηρίου)

είς δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY
NEW - YORK. 51 MAIDEN LANE

> . τ
Τυπώνεται στά Τυπογραφεία “ΝΕΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ
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ΗΜΕΡΕΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Κί. ‘

’ Λ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΕΤΡΟΣ X. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
. Ή Ελληνική άνοιξη (ποίημα)
. Ο tempora, ο mores (διήγημα) με

τάφραση Γ. Βασιλά 
. Ή αποσύνθεση τής γαλήνης (ποί

ημα) 
. Τά τετράδια τοΰ Μάλτε Λάουριττ; 

Μπρίγκε (μεταφρ. Δημ. Δήμου) 
. Ποιήματα χωρίς τίτλο (μεταφρ. 

(Στ. Ξεφλούδα)

Ν. ΠΑΠΠΑ
ΕΛΙΝ ΠΕΛΙΝ

Α. ΦΙΛΗΤΑ

R. Μ. RILKE .

ALDO CARASSO

ΟΜΙΛΙΕΣ
θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ (ύφυπόυργοΰ)&Τό ’Εθνικόν Κράτος» (τέλος) 

'Λ । < - ’ *■ 'ί·ν' c ' : ।
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ύπδ Πέτρου X. ΣπανδωνΙδη

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ: Π. Πρεβελάκη, Τό χρονικό μιας πο
λιτείας. — Σ. Μ α κ ρ ή, Οί βάτραχοι (μυθιστόρημα). — MJ 
Λουντέμη, Τά πλοία δέν άραξαν (διηγήματα).—“Α λ κ η 
Τροπαιάτη, "Ηρωες.

ΠΟΙΗΣΗ: Γ. Δ ο.ύ ρ α. Δέκα τραγούδια τής έλπίδας.—Σ τ. 
Μπολέτση, Βραδυνά φώτα.—Τ έ λ λ άς Μ π α λ ή, Ή
χοι κι άπόηχοι.—Σ π. ,χανθάκη, ’Αποκαθήλωση.

ΘΕΑΤΡΟ: Ά. Χατζηδά,κη, Ό Πατούχας.
ΜΕΛΕΤΗ: Στ. Κυριακίδου, Βυζαντιναί μελέται.—Μ. 

L. A s s e r i n, La poesie du terroir dsins la chanson Grec- 
que populaire.

Διεύθυνση τοΰ Περιοδικού 
όδώς ‘Αρμοδίου, 5 

Θεσσαλονίκη
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δραχ.

ΛΑΒΑΜΕ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Συνδρομή έτησία
» εξωτερικού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
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(ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ) 

διαχείριση ί όδ°ί ’Αρμοδίου, 5

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 2

fit
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Σπ. Ξανθάκη «’Αποκαθήλωση» (ποιήματα) ’Αθήνα, 1939.— Στ. Μπολέτση «Βραδυνά φώτα» 
(ποιήματα) ’Αθήνα, 1939.— Τίλλας Μπαλή «Ήχοι κι απόηχοι» (ποιήματα) ’Αθήνα, 1939.— 
Marianne Klaar «Klephtenkrieg» Αθήνα, 1938.— Στ. Κυριακίδου «Βυζαντινοί μελέται» (II—V) 
Θεσσαλονίκη, 1939.— Π. Λσυντέμη «Τά πλοία δέν άραξαν» ’Αθήνα, 1938.— Άδ. Διαμαντοπού- 
λαυ. «Διαβάζοντας την Eroica τοΰ Κ. Πολίτη» ’Αθήνα, 1939.— Α. Ίνίνου «Μεγάλες στιγμές μικρών 
άνθρώπων» ’Αλεξάνδρεια, 1938.— Μέλπως Άξιώτη «Δύσκολες νύχτες» ’Αθήνα, 1938.— ’Αντ. 
Βουβούνη «Γαλάζιες ώρες» ’Αθήνα, 1939.— Π. Πάτρα *Ό μέγας Διδάσκαλος ώς παιδαγωγός» 
Θεσσαλονίκη, 1939.— Γ. Σκαρίμπα «Τό σόλο τοΰ Φίγκαρο» ’Αθήνα, 1939.— Στ. Κυριακίδου «θεσσα- 
λονίκια μελετήματα» Θεσσαλονίκη, 1939.— Άστ. Κοββατζή «’Επιστροφή» (ποιήματα) ’Αθήνα, 1939. 
Παντ. Μπίστη «Ταξίδι στην Ελλάδα» Κύπρος, 1939.

·>' <;ν · ν'·' ■ 'ί '■<$·'-' ν'-
* ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«'Ελληνική ’ Επιθεώρησις» (’Αθήνα). «Πάφος» (Πάφος) Τεύχος 2. Φεβρ. 1939. « Εκπαιδευ
τικά Χρονικά» (’Αθήνα) 'Ετος 6ον Τεύχος 67. Μάρτιος 1939. «Κυνουριακή Έπιθεώρησις» 
(’Αθήνα). «Παιδαγωγική» (’Αθήνα). «Γεωργικόν Δελτίον» Τεύχος 5. (1938). Έκδ. 'Υπουργείου 
Γεωργίας (Αθήνα). «Προπύλαια» Τεύχος 8 - 10. (’Αθήνα). «’Αχαϊκά» Έτος Γ'., άρ. 9 (Πάτραι). 
«Μηνιαία Μεγαλόπολις» Φεβρουάριος (Μεγαλόπολις). ■
\ ν.1 λ-u r X. «ύ Λ Λ? -'?■·. 1 --Vi
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

«Νέοι Καιροί» (Πειραιάς). «Έφημερ’ις τών Λεσβίων» (Μυτιλήνη). «Φωνή τοΰ Αίγιου» 
(Αΐγιον). «Έρευνα» (Αίγιον). «’Ηχώ τών Πιερίων» (Κατερίνη). «Επτάνησος» (Κέρκυρα). «Ελεύ
θερος Κόσμος» (Έρμούπολις Σύρου). «Σπαρτιατικά Νέα» (Σπάρτη).

·. ■' ,·■- >» · '■■ ■ ■■ ' ■ · -iVi/ef, ;. IM

Ελληνική ’Άνοιξη
Στόν Άγγελο Σικελιανό

Τά δωδεκάωρα κατεβήκαν απ τούς θρόνους τον φωτός" 
Οί υδρίες των δροσοσταλίδων στους μεγάλους δρθρους, 
ραίνουν τους οδοιπόρους πούρχονται γεμάτοι από Μαίους- 
ΟΙ δρόμοι πλάταιναν σά σχέδια αποδημίας 
κι δλα τά δράματα λευκά, μας κατευθύνουν 
προς τη στιγμή που σέβονται οι αιώνες- 
Φως, φως, μέγα φως/
Οί θάλασσες τους ουρανούς, ατά πέρατα αγκαλιάζουν 
οί οροσειρές σάν όρθιες Ίλιάδες 
τά χελιδόνια ετήσιοι ποιητές μικρών φτερών 
κι ό εξαίσιος κολασμένος τών αγρών, δ έρωτας! 
Γλυκά σύμβολα τής ‘Ελλάδας- Γαλανοί χαιρετισμοί, 
σημαϊςς Από τά πιο διάσημα άνθη 
ντυμένα τά πελώρια χρώματα τών χιμαιρών- 
Στον κάμπο οί φωτεινές αποθεώσεις, τών μεσημεριών 
τους κουρασμένους που ελαφρά στον ήσκιο αμοκοιμίζουν 
μέσα ατά λίκνα τών εαρινών αγρών, 
τους ξύπνησαν σάν Απαλές παλάμες τά κορίτσια 
κι οί Ακράτητοι μαέστροι τών αηδόνων· 
Οι αύρες φούσκωσαν τών πόθων τά πανιά, 
γιά τό απραγματοποίητο ταξίδι μές στις ώρες 
μέ παιδικά φορέματα ντυμένο.
Λάμψεις γεμάτα και οργιά ήλιων τά σιτηρά 
μαλακά πέλαγα πράσινων θυσάνων 
μεγαλωμένα άπ' τους ίδρωτες τών γεωργών, 
κόκκινα στίγματα οι μεγάλες παπαρούνες 
στήτ τρικυμία τών πρωινών κελαϊδισμών 
ευλογημένα δλα Από την εποπτεία 
τοΰ πελαργού, που σήκωσε ψηλά

33



τό μέγα πέταγμά του'.
Οί άμπελικές, στρογγυλές υποσχέσεις της οπώρας 
με τά τσαμπιά πλανήτες κρεμασμένους 
τον ήλιο θρυμματίζουν μες στα φύλλα τής συκιάς 
σέ ήρωϊκες παλάμες.
Ο, τάγροτικά κορίτσια, ρυάκια αγνότητας, 

σά νά φύγαν από τάγάλματα των 'Αθηναίων 
λαός των φιλενάδων και των ρεμβασμών 
ποτίζουν σαν τά ποίμνιά των τους διψασμούς 
στά δειλινά που φλέγονται τόσα χαμένα νιάτα! 
Οί πολιτείες κλωβοί 
θηρία ΰποταχτικά οί άνθρωποι που τις υποφέρουν 
μέσα στά φωτεινά σύμπαντα τής άνοίξεως, 
μέ την άλητική στρωμνή κάτω απ’ τους ουρανούς 
και τά φεγγάρια χτήματα τών άυπνισμένων, 
οί απέραντοι κήποι τό κάθε ρόδο των μεγάλωσαν 
τό κάθε ρόδο, σάν μιά οικουμένη.....
”Ολα τά ποιήματα τά λέει ή περιστέρα 
λησμονημένη απ' τον αρσενικό 
στην εαρινή κατάσπρη μοναξιά της. 
Λίγες σταγόνες όμβριας ξεγνοιασιάς 
δάκρυα τών ουρανών πού ξέχασαν νά κλάψουν 
γέμισαν απ’ αρώματα καί ξαφνιασμένους φθόγγους 
τά χώματα καί τά πολύχρωμα νερά.
Ελληνική "Ανοιξη- Λαμπρότατη ευωχία στοιχείων, 

προκαλοΰν οί ζέφυροι τή φλόγα τοΰ αρχαίου Πάνα 
τούς ουρανούς χαμήλωσαν οί θερμοί ήλιοι 
μέσα στή δροσερή φυγή τρεχούμενων νερών 
πού κίνησαν υδάτινο κι αγύριστο τραγούδι. 
Τών ουρανών οί εξώστες αιωνιότητα κυανή 
κρεμάσαν τή μικρή ζωή μας εδώ κάτω 
σάν τρυφερό μαρτύριο παρακλήσεων, 
τοΰ Όλυμπου ή κορυφή άπέθανε ηοιήτρια 
όλα σάν καταρράχτες τών ματιών 
σάν Ευαγγέλια άγαλλιάσεως, 
έτσι πού όλα τά οράματα κυλάν σάν τά ποτάμια 
ωραίοι κι οί ρεμβασμοί μας, κοπάδια μέ βοσκούς, 
ωραίοι καί οί μαύροι θάνατοι τοΰ φθινοπώρου, 
πού θά μάς βρουν μέσα στήν τόσην άνοιξη 
σά μελανά σημεία μικρά, μικρά, μικρά-

1936 ΝΙΚΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ

ΕΛΙΝ ΤΤΕΑΙΝ

Ο TEMPORA, Ο MORES!
(διτγγημα)

Τά θολά νερά στρουφουλίζουν άρμη" 
ΐικά στή βοτσαλόσπαρτη ποταμιά. Σποΰ- 
νε κι άφροκοπούν πάνω στά χαλίκια' ρί- 
χνουνται φρενιασμένα στους βράχους κ 
υστέρα γαληνεύουν, άφοΰ πρώτα κροσσω- 
τά γκρεμιστούνε σέ κάποιον εκειδά κα
ταρράχτη. Γαληνεύουν και φεύγουν σερ- 
πετά μες στήν εξαίσια ρεματιά...

Γιορτερός δ ήλιος τοΰ Μαγιού, λαμ
ποκοπά πάνω σ’ έναν δλογάλαζο ουρανό, 
πού πλασιώνεται ένα γύρω από χαρωπές 
κι δλοπράσινες κορφοΰλες τής Στάρα— 
Πλάνινα. Κάπου εκεί, στήν ούγια τής πο
ταμιάς, δίπλα σέ μιαν ολόφρεσκη πατου- 
λιά, πού τιμούνε τρυγόνες και κοτσύφια, 
βρίσκουνται καθισμένοι και ψαρεύουν δ 
Μπάρμπα Ράννυ κι δ Τραντάφυλλος δ 
σπληνιάρης.

’Άφησαν τις σκοτούρες στή Σόφια κι 
ήρθαν νά ξεσκάσουν λιγάκι δωπέρα, πού 
μιά ουράνια ευλογία λές καί περιχάει δλα 
τά πλάσματα.

Αντίκρυ, πιο πέρα άπ τό ποτάμι, σ’ 
ένα γούπατο, π’ αγκαλιάζουν σωρό κατα- 
πράσινα βουναλάκια, βρίσκεται τό τσιφλί
κι μέ τά υποστατικά» τά χωράφια, τά λι
βάδια, τά κοπάδια, τή γυναίκα και τά παι
διά τοΰ Γέρο—Πασούν.

Καθαρό, στραφτοκοπά τό σπίτι του 
στον ήλιο" τά σπαρτά λυγίζουν κυματιστά 
καί τά λιβάδια λουλουδίζουν-

Κανένας δέ διακρίνεται κειπέρα' ψυχή 
ζωντανή/

Ρίχνουν σιωπηλά τ’ αγκίστρια οί φίλοι 
στο νερό κι άφηρημένα κοιτούν τούς φελ
λούς, π’ άναπαύουνται στήν ακύμαντη επι
φάνεια. ’Αρχίζουν τήν ψιλοκουβέντα, ρί
χνοντας πού καίποϋ καί καμμιά ματιά στήν 
έρημη αγροικία, ή οποία κοκέτικα καθρε

φτίζεται στ’ ασάλευτα νερά τής ποταμιάς.
—Δέ βρίσκεται δωπέρα θαρρώ σήμε" 

ρα (είπε βαριεστημένα βγάζοντας τον σκού
φο καί σαρώνοντας μέ τό δάχτυλο τον ΐδρο 
άπ τό κούτελο δ Μπάρμπα—Ράντυ) δ Γε- 
ρω—Πασούν.

Ό Τραντάφυλλος παίζοντας περιπαι- 
χτικά τάμικρούτσικα του μάτιαστρίβει προς 
αυτόν τό πυρωμένο άπ τον ήλιο μούτρο 
του.

—Τί χαμογελάς; έκανε πεπραγμένος 
καί σήκωσε τήν καλαμωτή γιά νά δολώση.

—Μή μέ συνερίζεσαι καί δέν είναι τίπο
τα' άποκρίθηκε σβέλτα δ Τραντάφυλλος 
καί δοκίμασε ν’ άλλάζη κι αυτός σκουλήκι 
στο πεταχτάρι του.

—Λέγε! Γιατί μειδίασε ή άφεντιάσου; 
ξαναρώτησε διψασμένα δ Μπάρμπα— 
Ράντυ.

— Είσαι μυστήριος! τό κατάλαβες; τ ί- 
π ο τ α, σοϋ λέω... Νά, σώνεται τό δόλωμα 
καί καθώς φαίνεται θά γυρίσουμε στή 
Σόφια μ’ αδειανά χέρια σήμερα.

—’Αλί καί τρισαλί! Βαθειαναστέναξε 
δ Μπάρμπα—Ράντυ καί πρόστεσε: δέν υ
πάρχουνε ψάρια πιά μές στο ποτάμι! πα- 
λιότερα δέν πρόκανες νάδολώνης, μά τώρα..

—Είμαστε άτυχοι! ούτε κι αυτός δ 
Γέρο—Πασούν δέ βρίσκεται δωπέρα γιά 
νά πάρουμε κανά βούρλο·

—Ποιος ξέρει ποΰ νά βρίσκεται άρα- 
γες; Σίγουρα θά πήγε σέ κανά πανηγύρι" 
κάπου εδώ κοντά θαρρώ πώς γιορτάζει ενα 
ξωκλήσι. Δέ λέω, μά νομίζει κανείς, πώς 
πέτρωσε ή ζωή σ’ αυτό κειπέρα τ άρχον- 
τικό.

—Μπά' αυτός κοιμάται μέ τίς... κότες! 
Θά τά κοπάνισε καί πλάγιασε νωρίς.

—Δέ βλέπω τό δίχτυ του' σά βρίσκε-
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rat δωπέρα αυτός πάντα απλώνει τό δί
χτυ για στέγνωμα κεΐ κάτω,μπρος στο μαν
τρί. Σίγουρα λείπει δ Γέρο—Πασούν και 
πρέπει νά τό πάρουμε απόφαση: δεν έχει 
ψάρια, ούτε λέπι σήμερα! ώ κακό πού πά- 
θαμε...

Στήν απέναντι μεριά σύγκαιρα μπρό- 
βαλε μέσα άπ τα γρασίδια δμοια μ’ ολό
δροση κι άλικη παπαρούνα μια κοπελλί- 
τσα μ’ έναδμπρελλΐνο κατακκόκινο στο χέρι 
κι ολόλευκη μπλουζίτσα. Κοίταξε ένα γύ
ρο προσεχτικά κ’ έπειτα κάθισε πάνω στά 
μαλακά χορτάρια.

Ή δμπρέλλα της ξεπερνοΰσε τά γρα
σίδια κι άλαφροκουνιότανε.

Κοιτώντας οί ψαράδες προστακεϊθε 
γούρλωναν τά μάτια.

—Σίγουρα δ Γέρο—Πασούν έχει μου- 
σαφιρέους’ έχειπολλές γνωριμίες στή Σό
φια, πρόστεσε δ Μπάρμπα—Ράντυ δολώ
νοντας συνάμα τ’ αγκίστρι του.

Ό Τραντάφυλλος παρατηρώντας επί
μονα τ’ δμπρελλϊνο δλο καί γούρλωνε τά 
πονηρούτσικα ματάκια του.

Ξάφνω, πλάι στ’ δμπρελΐνο, δρθώθη- 
κε ένας κοτζάμ λεβέντης. Είχε ανασκουμ
πωμένα τά μανίκια καί ξεκούμπωτο τό 
πουκάμισο στο στήθος του. Μέ τό χέρι 
στά φρύδια βάλθηκε ν’ άγναντεύη στά γύ
ρω προσεχτικά. ’’Επειτα έγυρε σά νά ’θελε 
κάτι νά πή στ’ αυτί τής κοπελλιάς κι α
μέσως νόσου κι αυτή φανερώθηκε μέσ’ 
άπ τά γρασίδια-

—Νάτα μας! μουρμούρισε δ μπάρμπα 
Ράντυ: Θάρρεψα, πώς είσαι μοναχή, μά 
εσύ καθώς βλέπω κυρά...

—Έγώ ποτέ δεν πίστεψα ένα τέτοιο 
πράγμα.

—"Ενοια σου κάτι μυρίστηκα κ’ έγώ.
Οί φίλοι δεν είχαν δπως φαίνεται προ

σέξει την παρουσία των ψαράδων, γιατί δ 
νέος έ'σμιξε τό κεφάλι του μ’ εκείνο τής 
νέας καί αμέριμνοι παραδόθηκαν στά 
μπάλσαμα ενός ρουφηχτού φιλιού.

—Ου, παναθεμάσας! (γρύλλισε δ μπάρ
μπα Ράντυ) λες καί μάς τό ’καναν επίτη
δες... Αυτό, φίλε μου, είναι σκάνταλο (φώ
ναξε ξαναμμένος δ Μπάρμπα Ράντυ πε- 
τώντας δργισμένα καταγής τό κασκέτο του). 
Δεν πρέπει νά γίνουνται τέτοιες προστυ

χιές μέσ’ στ’ άγια χωράφια τ’ άλλουνού. 
Τό δίχως άλλο θά ’ναι καμμιά μοσχανα
θρεμμένη ντεμουαζελίτσα τού καλού κό
σμου πού ’πε ψέματα στούς δικούς της— 
πώς πάει τάχα εκδρομή—γιά νά’ρθη δω 
πάνω καί νά ρεμπελεύη. Τό λές κ’ έσύ; 
Γιατί—μά την πίστη μου—τον τελευταίο 
τούτο καιρό ή νεολαία τρελλαίνεται γιά 
τουρισμό. Είδες έλόγου σου ποτέ; εκδρο
μείς δίχως γυναικεία συντροφιά; Στις αρ
χές άρχισαν νά βγαίνουν δειλά-δειλά δργα- 
νωμένοι μ’ αρχηγοί κι’ δδηγάτορες. Παίρ
νω παράδειγμα τον εαυτό μου, πού κάπο- 
τες έβγαινα κ’ έγώ στο ύπαιθρο. Νοικο
κυρεμένα πράματα! Τότε, πού νά ξεμυτίση 
θηλυκό;! Μά καί σάν ξεθάρρευε καμμιά, 
πάντα θά συνοδεύονταν άπ τό γέρο ή τον 
άδερφό της. ’Αργότερα τά μπουλούκια χω
ρίστηκαν σ’ δμαδοϋλες δίχως κανέναν πιά 
άρχηγό. Τά ξαδέρφια—κ’ έκλεισε μέ νόη
μα τό ζερβί μάτι—δίνουν καί παίρνουν. 
Καί νά, δέν πάει καί πολύς καιρός, πού 
οί παραπάνω δμαδοϋλες ξετσιπώθηκαν— 
άγαπητέ μου Τραντάφυλλε, άκόμη περισ
σότερο καί δέν υπάρχουν την σήμερον ή- 
μέρα μήτε γκρούποι, μήτε διάολος τον πα
τέρα τους—είπε κ’ άπόσωσε φτύνοντας 
οργισμένα. ’Όρσε' μονάχα ζευγαράκια, 
ρσενικό μέ θυληκό, άγόρι μέ κορίτσι κα· 
τήντηοε ν’ ανταμώνουμε... Τουρίστες, σοΰ 
λέει δ άλλος' είπε; τίποτε παρακαλώ; Τώ
ρα νοιώθεις πολύ καλά τί βρίσκουν στή 
Φύση, τί τής θαυμάζουν έλόγου τους, πού 
θέριεψαν άπό φρέσκον αγέρα, άνάπαψη 
κ’ υγεία...

—Πού νά ξέρω—είπε μισοκακόμοιρα 
δ Τραντάφυλλος—δ φτωχός... κείνο πού 
βλέπω είναι, πώς άποζητάνε τή μοναξιά... 
ξέρω καί καλοξέρω—έκανε ζωηρότερα— 
μά καί λυπάμαι συνάμα, πού δέν άκολού- 
θησα στή ζωή τό παράδειγμα τους. Φταις 
δμως λίγο κ’ έσύ μπάρμπα Ράντυ, πού 
μού κόλλησες τή μανία τής ψαρικής. Δο
θήκαμε κ’ οί δυο σύψυχα σ’ αυτό τ’ άχαρο 
σπόρ’ καί νά σταύρωνες κανά ψαράκι; χα
λάλι του! Χιλιάδες ώστατώρα φορές δρκί- 
στηκανά διαλοστείλω καί πετονιές καί τό 
καλό τους, μά μού στάθηκε δλότελα δύ
σκολο· Κάθε πού ζυγώνει Σάββατο δ σά- 
ρακας τού πάθους μού τριβελίζει τά σω-

θικά’ καί σά μού πής: σύρε, τοιμάσου γιά 
τό αυριανό ψάρεμα, έ τότες φασκελλοκου- 
κούλωτα... ,

Σύγκαιρα οί άντικρυνοί, λές καί τό’κα- 
ναν έπίτηδες, σφίχτηκαν ξανά σ’ ένα πα
ράφορο φιλί.

—Μπά! πού νά σάς κάψη φωτιά! Δέ 
βαστώ άλλο... πάμε... δέ μπορώ νά υπο
φέρω πειά τις προστυχιές τους... (στρίγκλι
ζε οργισμένα δ μπάρμπα Ράντυ). Ήθελα 
νά’ξερα ποιοι είναι αυτοί οί προκομμένοι οί 
πατεράδες, πού αφήνουν τί; κλήρες τους 
δίχως καμμιάν έπίβλεψη νά σέρνουνται 
πέρα-δώθε καί νά τούς ρεζιλεύουν. Έγά>, 
πού λέει δ λόγος, ποτέ δέ θά ’φηνα τό κο
ρίτσι νά ξεποριίση μονάχο. Διαφέρει βέ
βαια τό πράμα σά βγαίνουμε οίκογενεια- 
κώς. Νά, λογουχάρη σήμερα, πρωί-πρωί 
ή θυγατέρα τού 'δώσε γιά τή θειά της καί 
μττά τήν άναχώρησή μου ή μάννα της— 
χίλια χρόνια νά μού ζήση—θά πήγαινε 
άπό κοντά. Ή θειά κι δ θειος της έχουν 
μιά βίλα σιμά στο Πάβλοβο. ’Έχουν ακό
μα μιά κόρη πού ’ναι τύπος καί υπογραμ
μός. Δέν τήν αφήνουν ού'τε ρούπι νά κά
νη άπό κοντά τους. Ή κυρά μου—μέρες 
νά μού κόβη δ Θεός, χρόνια νά τής δίνη 
—δμοια κι αυτή, είναι σκύλα στά ζητή
ματα ηθικής. Μού ’χει φάει τ’ αυτιά νά τήν 
ξεδώσουμε μικρή. ’Ή μικρός-μικρός παν
τρέψου ή μικρός καλογερέψου... Βρέθηκε 
κιόλας κάποιος πού ’χει τον τρόπο του, μά 
έγώ δέν αποφασίζω...

Στή στιγμή, οί λεγάμενοι χάθηκαν καί 
πάλι κάτω άπ τό δμπρελλϊνο, γιά ώρα 
πολλή.

Πύρ καί μανία δ μπάρμπα Ράντυ 
άντίκρυζε αυτά τους τά καμώματα.

Ξάφνω, δ φελλός σάλεψε’ κάποιο ψά
ρι φαίνεται τόν τραβούσε απελπισμένα, μά 
δ μπάρμπα-Ράντυ χαμπάρι δέν είχε’ήταν 
βυθισμένος σέ βαθειά συλλοή.

—”Ε... δός του λοιπόν! τί κάθεσαι; ξε
φώνισε ακράτητος δ Τραντάφυλλος.

Ό Μπάρμπα-Ράντυ πετάχτηκε ό'ρθιος 
καί σφεντόνισε τό πεταχτάρι κατά τή στε
ριά. "Ενα χοντρό, δκαδιάρικο, ασημένιο 
λαβράκι σπαρταρούσε στήν άκρηα τής πε
τονιάς.

Συγκινημένος δ Τραντάφυλλος βρέθη

κε δλόρθος κι αυτός άσυναίσθητα.
Δίχως άλλο οί έρωτεμένοι τώρα μάτια

σαν γιά καλά τούς όρθιους ψαράδες.
Παρόλη τή χαρά τό κουτσομπολιό δέ 

λιγόστεψε άπό μέρος τού μπάρμπα-Ράν
τυ πού’χε νά κάνη δλημερίς μέτή διεφθαρ
μένη νεολαία πού’χάσε, δπως τσαμπούναε 
κάθε ’ίχνος ντροπής καί τή φρονιμάδα άπ 
τήν άλλη μεριά, καί τή σεμνότητα τής ά- 
μάλαγης κόρης.

—Τί έκανε, λέει; ώστε δέ τήν ξέρεις 
Τραντάφυλλε; ”Ε τότε, θά κοιτάξω μάνι- 
μάνι νά στή γνωρίσω. ’Έλα σπίτι μεθαύ
ριο πού ’χω τή γιορτή μου—πρόστεσε δ 
μπάρμπα-Ράντυ παύοντας μονομιάς νά 
γκρινιάζη. Ώραϊα ευκαιρία! νά πιούμε καί 
κανένα τσιπουράκι.

Ύστερα άπό λίγο, σά νά μήν ήτανε 
αυτός συννέφιασε τό μούτρο του κι άρ- 
χεψε, πάλι τό περί ηθικής, άνατροφής, νεο
λαίας καί πατεράδων τροπάρι του.

Ό ήλιος κόντευε νά βασιλέψη. Χρύ
σωνε κ’ έντυνε τό καθετί σέ φανταχτερή 
μαργιολιά’ οί δυο ψαράδες τοιμάστηκαν 
γιά τόν επαρχιακό σταθμό άπ’ δπου τό 
τραίνο θά τούς έφερνε καί πάλι στή Σό
φια.

Παίρνοντας τόν άνηφορικό δρομάκο 
π’ δδηγοΰσε στο γιοφύρι κι άπεκεϊ στο 
μονοπατάκι καί στις ράγιες, πέσανε άνε- 
πάντεχα πάνω στο ζευγάρι τών νεαρών.

Ξάφνω δ ψαρομάλλης δ Ράντυ κλονί
στηκε κ’ έπεσε ξερός τ’ ανάσκελα’ κατρα
κύλησε στήν πλαγιά κ’ ένας σωρός χαλίκια 
τόν άκολούθησε τριζοβολώντας χλευαστικά.

Σαστισμένος έτρεξε ξοπίσω του δ Τραν
τάφυλλος

—Χτύπησες; τί σ’ έπιασε, βλοημένε; 
τί τρέχει; νά φωνάξω;

—Τίποτα... άχ... σοίπασε’ μήν κάνεις 
έτσι, δέν είναι τίποτε’ μικροπράγματα.. 
ήτανε γιά νά τσακίσω τό καλάμι μου...

—”Α, σκώσου! έλα... πλησιάζει κ’ ή 
ώρα τού τραίνου’ κάνε σύντομα μιά καί 
δέ βάρεσες στά γερά.

—"Ωχ, νά’ξερες... σάματι βάρεσα άσκη
μα’ στάσου!

'Ο Τραντάφυλλος κοντοζύγωσε τόν 
σύννροφό του. Τού δωκε τό χέρι κι ορ
τσάρισε γιά νά τόν σηκώση.
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— Καλά νά τά πάθης, γέρο-ξεκούτη! 
“Εφαες τά λυσσακά σου άπ τό πρωϊ, λες 
καί σού’βγαλαν τά μάτια τά κοκόμοιρα τά 
παιδιά...

—“Ασε με, ρέ Χριστιανέ μου... άσε με 
σ’ δ,τι αγαπάς. Ποιος είπε κακό, ποιος τά 
’χει μαζί τους κι αλλάζοντας τόνο πρόστε- 
σε: καλοί κι άγιοι είναι τους άσε με, στο 
Θεό, πού πιστεύεις...
Κοντοστάθηκε, ξεσκονίστηκε κι άφοϋ ξε
ρόβηξε είπε καλοσυνάτος-·

—“Ακου, λοιπόν, παιδί μου Τραντάφυλ-

Ή άποσύνδεση τής γαλήνης

I

Ή νύχτα ό πρόδρομος φιλιών 
βυθίστηκε στή νάρκη· μόνος 
μέ είδη μιαν αφελή παιδική υπόμνηση 
στιχουργώ τήν οπωσδήποτε αρεστή ζωή μου.

Τί δέν περνά σέ στάση άκροβασίας 
πάνου άπ’ τις γέφυρες τών άρωμάτων· φόβος 
υπάρχει' ό νοΰς 
δέν παίρνει μέρος 
στήν τελετή τοΰ αισθήματος.

Τά ρόδα στόλισαν τούς ούρανούς.

Οι άγάπες έπεβλήθηκαν 
χωρίς έπέμβαση σπαθών.

Λόγια γαληνεμένα οι ήχοι.

Αιθέρια μουσική 
τών βλεφάρων οϊ δεντροστοιχίες 
πού βλάστησαν σέ γόνιμο έδαφος 
μέ περιβολή ξανθών χλαμύδων. 

λε.Σού 'χα πει νά ’ρθης στή γιορτή μου,μά 
μόλις τωραδά θυμήθηκα, πώς κείνη τήν 
ημέρα θά πάμε οικογενειακώς στή Βίλλα 
τοΰ γαμπρού μου στο Πάβλοβο... Έλα 
άλλοτε’ τ’ άκοΰς; Θά σέ περιμένω εξά
παντος...

“Ετσι, κουτσά-στραβά, μπόρεσε νά τά 
μπαλώση ό μπάρμπα-Ράντυ, μιά καί στο 
πρόσωπο τής κοπελλίτσας με τ’ δμπρελλϊ- 
νο είχε αναπάντεχα γνωρίσει τήν προκομ
μένη του τή... θυγατέρα!

Μετάφρ. Γ. ΒΑΣΙΛΑ

Διότι πάσα σάρξ ώς χόρτος 
καί πάσα δόξα Ανθρώπου ώς άνθος 
χόρτου. Έξηράνθη ό χόρτος κα'ι τό 
άνθος αύτοΰ έξέπεσε.

ΑΠ. ΠΕΤΡΟΣ 
Έπ- Α. κεφ. α.

Ό νοΰς άσθένησε
καί μάταια οϊ ένέσεις τού παρόντος 
τονώνουν τήν καρδιά’ ή βαρυθυμιά 
σκοπεύει νά σκοτώσει
τήν πορφυρήν άνταύγεια τών στιγμών.

Τό βάρος πού άφησε ή καρδιά 
μετρήθη σέ γραμμάρια· ή φωνή 
τοΰ μισεμού έρχεται έκουσίως 
μ’ ένσάρκωση ερπετού.

Ά! ή ζωή βλαστήμησε τή ζωή!

Στάκροθαλάσσι σέρνεται 
Αλυσοδεμένη ή διάθεση.

Κανείς δέν προσπαθεί νά σπάνει 
τό λιγερό μίσχο τής άπάτης 
πού κρατεί τό δέντρο τών ονείρων.

Τών διακλαδώσεων ό χυμός ποτίστηκε 
μέ τό μαγνήτη όπίου.

Παραληρώ!

Ό στόχος τού παραληρήματος 
ή Αλλοίωση τοΰ σημείου.

Ό σκοπευτής δεσμεύεται.

Ή προσδοκία πού μέφερε 
τού θανάτου ή πνοή 
προστέθηκε σάθροίσματα κ' έσύρθη 
μάρρωστημένη επίκληση 
στό δρόμο τής εύφάνταστης πορείας.

Τό σούρουπο θολό.

Ή έρωτευμένη άμμος 
ταράσσεται Από πέλματα οδοιπόρων.

Γδούπος ύποκρισίας
ή Ατέρμονη φωνή τής Θάλασσας.

Περικαλλή χαρακτηριστικά 
οι ψαλμωδίες πού ήχούν καί σβήνουν.

Τίποτε πιά στήν ήδονή τής νύχτας!

Γαλήνη αιώνων.
Ήσκιοι τών σωμάτων.
Παράκληση ψυχών.

Ψευδαίσθηση σημάντρου ώς έπισφράγιση 
περιπαθών λειτουργιών.

Κύριε! Ή ζωή μου χαμερπής οσμίζεται τούς 
[τάφους.

Κύριε! Ή ζωή μου τή φιλία άσπάστη τών 
[νεκρών :

Στίγμα παλμού πού ή άρνηση έξαφάνισε.

1937
ΑΝΘΟΣ ΦΙΛΗΤΑΣ

Φίλοι, έτοιμάστε πιά τά στέφανα* ό κορμός 
διαφθείρεται· θέλω τήν ύπαρξη 
τού θετικού σημείου νά δείχνουν τά ίχνη τής νωπής βροχής, 
πού άρωματίστηκε μέ τό συμβολικό 
θάνατο τών ροδοπετάλων.

II
Όλη ή ζωή έξατμίστηκε· μέπιείκεια 
δέχτηκαν τά στεφάνια τών ατμών οί καπνο- 

[δόχες.

Θάνατος Αφιλοκερδής.

Τού δωματίου ή μούχλα 
νέκρωσε τήν όσφρηση- στόν τοίχο 
στίγματα περασμένης ευτυχίας 
φαντάζουν αϊφνηδίως προκλητικά.

Μέ νυχτερίδες παρομοιάσαμε 
τά δυο σου μάτια κάποτε’ ή παράκληση 
προσδοκούσε τό θάνατο στούς ήχους τών ώρών 
πού βιάζονταν νά σάφιερώσουν τόν άνθό τους.

Έλλειψη Αγαπημένης ένοράσεως.

Μέρος νερού έπισκέφτηκε 
τις άδειες κόχες τών ματιών σου.

Ή περηφάνεια 
μάφησε ίραρή αναζήτηση φωτός.

Πέρα ή αυγή σημείο έαρινό.

Σκυμμένος στό τραπέζι ξαγρυπνώ 
μάπρόοπτη περισυλλογή.

Ή τακτοποίηση νίκησε’ δέν θέλω 
καμιάν Ανησυχία* μαύρα πουλιά 
χτυπούν τό παραθύρι 
σά σκέπτομαι τις νεκρές κόχες 
πού άλλοτε φιλούσα.

Σκούγματα ραΐζουν τις καρδιές 
πού ύπάρχουν.—Δέν υπάρχουν!
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ΚΑΘΟΥΜΑΙ καί διαβάζω Εναν 

ποιητή. Είναι πολλοί άνθρωποι στήν 
αίθουσα, δμως δέν τούς αισθάνεσαι. 
Είναι μέσα στά βιβλία. Κάποτε κι
νούνται μέσα στά φύλλα, σάν άνθρω
ποι, πού κοιμούνται καί στρέφονται 
άνάμεσα σέ δυο δνειρα. "Αχ τί καλά 
πού είναι άλήθεια, νά βρίσκεσαι άνά
μεσα σέ άνθρώπους, πού διαβάζουν. 
Γιατί δέν είναι τους πάντα έτσι; Μπο
ρείς νά πας σέ κάποιον καί νά τόν 
άγγίξεις άλαφρά: δέν νοιώθει τίποτα. 
Κι δταν σκουντήσεις λίγο έναν γείτο
να, καθώς σηκώνεσαι, καί ζητήσεις 
συγγνώμη, τότε ' αύτός γνεύει πρός 
τή μεριά πού άκούγει τή φωνή σου, 
τό πρόσωπό του στρέφεται πρός τό 
μέρος σου καί σέ κυττάζει, καί τά μαλ
λιά του είναι σάν τά μαλλιά ένός κοι
μισμένου. Πόσο εύεργετικό είναι αύτό! 
Καί κάθουμαι κ* έχω έναν ποιητή. Τί 
τύχη! Είναι ίσως τώρα τρακόσοι άν
θρωποι στήν αίθουσα, πού διαβάζουν 
δμως είναι άδύνατο, νάχουν ξεχωρι
στά ό καθένας τους έναν ποιητή. (Ό 
θεός ξέρει, τί έχουν). Τρακόσοι ποιη
τές δέν ύπάρχουν. "Ομως κύτταξε, τί 
χύχη, έγώ, ίσως ό φτωχότερος άπό 
τούτους τούς άναγνώστες, ένας ξέ
νος : έχω έναν ποιητή. "Αν καί είμαι 
φτωχός. Αν Jkoi ή φορεσιά μου, πού 
τή φορώ κάθε μέρα, άρχίζει σέ ώρι- 
σμένες μεριές νά γυαλίζει, άν καί θά 
ύπήρχαν αύτές ή έκεΐνες οί άντιρρή- 
σεις γιά τά παπούτσια μου.Τό κολλάρο 

μου είναι βέβαια καθαρό, τ’άσπρόρου- 
χά μου έπίσης, καί θά μπορούσα,δπως 
είμαι, νά πάω σ’ ένα όποιοδήποτε ζα
χαροπλαστείο, άκόμα καί στά μεγάλα 
βουλεβάρτα, θά μπορούσα ήσυχα ν’ 
άπλώσω τό χέρι μου σ’ ένα πιάτο 
μέ γλυκύσματα καί νά πάρω κάτι. Δέ 
θάβρισκαν τίποτα τό παράξενο σ’αύτό 
καί δέ θά μέ άποπαίρνανε, και δέ θά 
μέ πετοΰσαν έξω, έπειδή είναι πάντα 
ένα χέρι τών καλών κύκλων, ένα χέρι, 
πού πλένεται κάθε μέρα τέσσερις ή 
πέντε φορές. Ναι δέν ύπάρχει τίποτα 
πίσω άπ τά νύχια, ό δείχτης είναι δί
χως μελάνη, καί ιδιαίτερα οί άρμοί 
είναι άψεγάδιαστοι. "Ως αύτού δέν 
πλένονται οί φτωχοί άνθρωποι, αύτό 
είναι ένα γνωστό γεγονός. Μπορεί 
λοιπόν κανείς νά βγάλει ώρισμένα 
συμπεράσματα άπ τήν καθαριό
τητά τους. Καί τά βγάζει. Στά κα
ταστήματα τά βγάζουν. 'Ωστόσο 
ύπάρχουν καί κάποιες ύπάρξεις στό 
Boulevard Saint-Michel λόγου χάρι 
καί στή rue Racine, πού δέν ξεγε
λιούνται, πού δέν τούς καίγεται καρ
φί γιά τούς άρμούς. Αύτοί μέ βλέπουν 
καί τό ξέρουν, ξέρουν, πώς άνήκω 
σ’ αύτούς, πώς παίζω μονάχα λίγο 
κωμωδία. Είναι δά άποκριά. Καί δέν 
θέλουν νά μου χαλάσουν τό γούστο· 
τρίζουν μονάχα λίγο τά δόντια καί 
κλείνουν τό μάτι. Κανείς δέν τό πρό
σεξε. Κατά τ’ άλλα μέ μεταχειρίζον
ται σάν κύριο. Πρέπει μόνο ναναι κα
νείς έκεΐ κοντά, τότε συμπεριφέρονται 

καί δέν πρόσεξα τίποτα. "Ομως,αύτή 
τώξερε, πώς τήν είχα ίδεΐ, τώξερε 
πώς στεκόμουν καί συλλογιζόμουν, τί 
έκανε άλήθεια. ’Επειδή τό καταλάβαι
να βέβαια, πώς δέν ήταν δυνατό νά 
πρόκειται γιά τό μολύβι: αισθανόμουν 
πώς αύτό ήταν ένα σημάδι, ένα ση
μάδι γιά τούς μεμυημένους, ένα ση
μάδι, πού γνωρίζουν οί άπόκληροι· 
μάντευα, μού υποδείκνυε, πώς έπρεπε 
κάπου νά πάω, ή κάτι νά κάνω. Καί 
τό πιό άλλόκοτο ήταν, ότι Εξακολου
θούσα νά μήν μπορώ ν’ άπαλλαγώ 
άπό τήν έντύπωσι, πώς πραγμοιτικά 
ύπήρχε μιά ώρισμένη συμφωνία, δπου 
ανήκε αύτό τό σημάδι, καί πώς αύτή 
ή σκηνή ήταν κατά βάθος κάτι, πού 
θάπρεπε νά τό περιμένω.

Τούτο έγινε πριν δυό Εβδομάδες. 
Όμως τώρα δέν περνάει σχεδόν μέρα 
δίχως μιά τέτοια ουνάντησι. Όχι μό
νο στό σύθαμπο, τό μεσημέρι μέσα 
στούς πυκνότερους δρόμους συμβαί
νει, νά πλησιάζει ξαφνικά ένας κον
τός άντρας ή μιά γρηά γυναίκα, νά 
γνεύει, νά μοΰ δείχνει κάτι καί πάλι 
νά ξαναχάνεται, σά νάγιναν δλα δ- 
σα έπρεπε. Δυνατό, νά τούς έρθει 
μιά μέρα στό νού, νάρθουν μέχρι τήν 
κάμαρή μου, ξέρουνε σίγουρα, πού 
κατοικώ, καί θά τά κανονίσουν έισι, 
ώστε νά μήν τούς σταματήσει ό θυ
ρωρός. 'Όμως έδώ, άγαπητοί μου. έ- 
δώ εΐμαι άσφαλισμένος άπό σάς. Πρέ
πει νάχει κανείς ένα ιδιαίτερο εισιτή
ριο, γιά νά μπορέσει νά μπει σέ τού
τη τήν αίθουσα. Αύτό τό εισιτήριο 
τώχω πριν άπό σάς, Περπατώ λίγο 
φοβισμένα μέσ’ άπ τούς δρόμους, κα
θώς μπορεί κανείς νά στοχαστεί, δμως 
τέλος στέκουμαι μπροστά σέ μιά τζα
μόπορτα, τήν άνοίγω, σά νάμουν στό 
σπίτι μου, δείχνω στήν παρακάτω πόρ
τα τό εισιτήριό μου(άκριβώς δπως καί 
σεις μοΰ δείχνετε τά πρσμματα σας> 
μέ τή μόνη διαφορά, πώς έμένα μέ 
καταλαβαίνουν καί νοιώθουν, τί έν- 
νοώ—), κ’ υστέρα βρίσκομαι άνάμεσα 
σέ τούτα τά βιβλία, σας ξέφυγα, σά 
ναχα πεθάνει, καί κάθουμαι καί δια-

άκόμα καί μέ ταπείνωσι. Σάν νά φο
ρούσα γούνα καί νά μέ άκολουθοΰσε 
τό άμάξι μου. Κάποτε τούς δίνω δυο 
sous καί τρέμω, μήπως δέν τά δεχτού
νε· δμως τά δέχονται. Καί θά ήσαν 
δλα έν τάξει, άν δέν ξανατρίζανε πά
λι λίγο τά δόντια καί δέν κλείνανε τό 
μάτι. Ποιοι είναι αύτοί οί άνθρωποι; 
Τί θέλουν άπό μένα; ’Εμένα περιμέ
νουν; Πού μέ άναγνωρίζουν; Εϊναι α
λήθεια, τό γένι μου είναι κάπως πα- 
ραμελημένο, καί θυμίζει λίγο, πάρα 
πολύ λίγο τά άρρωστα, γερασμένα, 
ξεθωριασμένα τους γένια, πού πάντα 
μοΰ κάνανε έντύπωσι. 'Όμως δέν έχω 
τό δικαίωμα, νά παραμελώ τό γένι 
μου; Πολλοίάνθρωποι πολυάσχολοι το 
κάνουν αύτό, καί κανενός δέν τού 
έρχεται στό νού, νά τούς κατατάξει 
άμέσως γι’ αύτό στούς άπόκληρους. 
’Επειδή μού είναι φανερό, πώς αύτοί 
είναι οί άπόκληροι, όχι άπλοι ζητιά- ■ 
vol' δχι, δέν είναι καθαυτό ζητιάνοι, 
πρέπει νά κάνει κανείς διακρίσεις. 
Είναι άπορρίμματα, φλούδες ανθρώ
πων, πού τις έφτυσε ή μοίρα. Υγροί 
άπό τό σίελο τής μοίρας, κολλάνε σ 
έναν τοίχο, σ’ ένα φανάρι, σ’ έναν 
στύλο τοιχοκολλήσεων, ή κυλάνε σιγά 
πρός τά κάτω τό δρόμο μ’ ένα σκοτει
νό, βρώμικο άχνάρι πίσω τους. Τί γιά 
τ’ όνομα τής οικουμένης ζητούσε άπο 
μένα αύτή ή γρηά, πουχε ξετρυπώσει 
άπό κάποια τρώγλη μ’ ένα συρτάρι 
κομοδίνου, δπου κυλούσαν άνάκατα 
μερικά κουμπιά καί βελόνες; Τί πή
γαινε πάντα πλάι μου καί μέ κατα
σκόπευε; Σά νά προσπαθούσε νά μέ 
άναγνωρίσει μέ τά τσιμπλιάρικα μά
τια της, πού μοιάζανε, σά νά τής είχε 
φτύσει ένας άρρωστος πράσινη βλέν- 
να πάνω στά ματωμένα βλέφαρα. Καί 
τί τής ήρθε έκείνης τής γκρίζας, κον
τής γυναίας, νά στέκει ένα τέταρτο 
τής ώρας μπροστά σέ μιά βιτρίνα στό 
πλάι μου, ένώ μοΰ έδειχνε ένα παλιό, 
μακρύ μολύβι, πού έβγαινε πάρα πο
λύ σιγά μέσα άπό τ’ άχαμνά, κλει
σμένα της χέρια; ’Έκανα, πώς παρα
τηρούσα τά έκτεθειμένα άντικείμενα
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βάζω έναν ποιητή.
Δέν ξέρετε, τ’ είναι σύτό. ένας 

ποιητής;— Ό Βερλαίν... Ούτε; Καμ- 
μιάν άνάμνησι; Όχι. Δέν τόν ξεχω
ρίζετε, άνάμεσα σ’ αύτούς, πού γνω- 
ρίαατε; Δέν κάνετε διακρίσεις, τό ξέ
ρω. Ομως είναι ένας άλλος ποιητής, 
αύτός πού διαβάζω, ένας, πού δέν 
κατοικεί στό Παρίσι, ένας όλότελα 
διάφορος. “Ενας, πού έχει ένα ήσυχο 
σπίτι στό βουνό. Αύτός άντηχεϊ σάν 
καμπάνα στόν καθάριον άγέρα. Ένας 
εύτυχισμένος ποιητής, πού διηγιέται 
γιά τό παράθυρό του καί γιά τίς τζα
μόπορτες τής βιβλιοθήκης του, πού 
καθρεφτίζουν στοχαστικά ένα άγαπη- 
μένο, έρημο διάστημα, Νά ό ποιητής 
άκριβώς, πού θάθελα νά γίνω· έπειδή 
ξέρει γιά τά κορίτσια τόσα πολλά, 
κι’ έγώ έπίσης θάξερα πολλά γι’ αύτά. 
—έρει γιά κορίτσια, πού ζήσανε πριν 
άπό έκατό χρόνια· δέν πειράζει, πώς 
είναι πεθαμένα, έπειδή αύτός τά ξέ
ρει δλα. Κι αύτό είναι τό σπουδαιό
τερο. Προφέρει τά όνόματά τους, αύτά 
τά σιγανά, λεπτογραμμένα όνόματα 
μέ τά παλαιικά πλουμίδια στά μα
κρουλά ψηφιά καί τά ήλικιωμένα όνό
ματα τών γεροντότερων φιλενάδων 
•τους, όπου κιόλας άντηχεϊ λίγη μοί
ρα, λίγη άπογοήτευσι καί θάνατος. 
Ισως μέσα σ’ ένα συρτάρι τοΰ γρα

φείου του νά στέκουν τά ξεθωριασμέ
να τους γράμματα καί τά βγαλμένα 
φύλλα τών ημερολογίων τους, πού 
μιλούν γιά γενέθλια, γιά θερινές έκ· 
δρομές, γιά γενέθλια. “Η μπορεί νά 
υπάρχει στό κυρτό κομό στό βάθος 
τής κρεββατοκάμαρής του ένα συρτά
ρι, δπου νδναι φυλαγμ,ένα τά άνοι- 
ξιάτικα ψορέματά τους· λευκά φορέ
ματα, πού τό Πάσχα φοριούνταν γιά 
πρώτη φορά, φορέματα άπό χνουδω
τό τούλι, πού άνήκουν κυρίως στό 
καλοκαίρι, πού δέν μπόρεσε κανείς 
νά περιμένει. ”Ω τί εύτυχία, νά κάθε
σαι στήν ήσυχη κάμαρη ένός σπιτιού 
πού κληρονόμησες, άνάμεσα σέ ήρε
μα μόνο καί σταθερά άντικείμενα καί 
ν άκοΰς έξω στόν έλαφρό, άνοιχτο- 

πράσινον κήπο τά πρώτα τρυποκά
ρυδα, πού δοκιμάζουν τά φτερά τους, 
καί στό μάκρος τό ρολόγι τού χω
ριού. Νά κάθεσαι καί νά κυττδς πάνω 
σέ μιά ζεστή λουρίδα άπογευματινού 
ήλιου, καί νά ξέρεις πολλά γιά κο
ρίτσια πού πέρασαν, καί νδσαι ένας 
ποιητής. Καί νά σκέπτεσαι, πώς κ’έγώ 
θά γινόμουν ένας τέτοιος ποιητής, άν 
μπορούσα νά κατοικήσω κάπου, κά
που στόν κόσμο, σ’ ένα άπ τά πολλά 
κλειδωμένα έξοχικά σπίτια, γιά τά 
όποια κανένας δέν σκοτίζεται, θά 
χρησιμοποιούσα ένα μόνο δωμάτιο (τό 
φωτεινό δωμάτιο τού άετώματος). 
Εκεί μέσα θά ζούσα μέ τά παληά 

μου πράμματα, τά οίκογενειακά πορ- 
τραΐτα, τά βιβλία. Καί θαχα μιά πο
λυθρόνα, καί λουλούδια, καί σκύλους, 
κ’ ένα γερό μπαστούνι γιά τούς πε- 
τραδερούς δρόμους. Καί τίποτα άλλο. 
Μονάχα ένα βιβλίο δεμένο μέ κιτρι
νωπό, φιλντισένιο δέρμα, μ’ ένα πα
λαιό λουλουδένιο σχέδιο γιά έξώ- 
φυλλο: μέσα έκεϊ θάγραφα. ©άγρα
φα πολλά, έπειδή θάκανα πολλές σκέ
ψεις καί θάχα άναμνήσεις γιά πολλά.

'Όμως ήρθαν άλλιώς, ό θεός ξέ
ρει γιατί. Τά παλιά μου έπιπλα σα
πίζουν μέσα σέ μιάν άχερώνα, δπου 
μου έπέτρεψαν νά τά τοποθετήσω, 
κ’ έγώ ό ’ίδιος, ναί, θεέ μου, δέν έχω 
στέγη πάνωθέ μου, καί μου βρέχει 
στά μάτια.

ΚΑΠΟΤΕ περνώ μπρός άπό μικρο- 
μάγαζα, στή rue de Seine λόγου χά- 
ρι. Εμποροι μέ παληά πράμματα, ή 
μικρά παλαιοβιβλιοπωλεία, ή πωλη- 
τές χαλκογραφιών μέ κατάφορτες προ
θήκες. Κανείς δέν μπαίνει ποτέ στό 
κατάστημά τους, προφανώς δέν έχουν 
δουλειές. 'Όμως δταν κυττάξει κανείς 
μέσα, κάθουνται, κάθουνται καί δια
βάζουν, άμέριμνοι· δέν φροντίζουνε 
γι’ αύριο, δέν φοβούνται γιά μιάν ε
πιτυχία, έχουν έναν σκύλο, πού κά

θεται μπρός τους, εύδιάθετος, ή μιά 
γάτα, πού κάνει την ήσυχία άκόμα 
πιό μεγαλύτερη, καθώς γλυστράει στό 
μάκρος άπ τίς σειρές τών βιβλίων, σά 
νάσβυνε τά όνόματα άπ’ τίς ράχες 
τους.

"Αχ, άν ήταν αύτό άρκετό: έπιθύ- 
μησα κάποτε, ν’ άγοράσω μιά τέτοια 
γεμάτη προθήκη, καινά καθήσω πίσω 
άπό κεΐ μ’ έναν σκύλο γιά είκοσι 
χρόνια.

ΕΙΝΑΙ καλά, νά τό λές δυνατά. 
«Δέν συνέβη τίποτα». "Αλλη μιά φο
ρά : «Δέν συνέβη τίποτα». ’Ωφελεί;

'Ότι ξανακάπνισε πάλι ή θερμά
στρα μου κ’ ήμουν άναγκασμένος νά 
βγώ έξω, αύτό δέν είναι βέβαια δυ
στύχημα. 'Ότι αισθάνομαι τον έαυτό 
μου έξαντλημένον καί κρυωμένον, δέν 
έχει σημασία. "Οτι τριγύρισα δλη τή 
μέρα στούς δρόμους, εΐναι δικό μου 
φταίξιμο. Τό ίδιο θά ^μπορούσα νά 
κάθουμαι στό Λούβρο. ’Ή δχι, δέν θά 
μπορούσα αύτού. Έκεϊ εΐναι ώρισμέ- 
νοι άνθρωποι, πού θέλουν νά ξεστα- 
θοΰνε. Κάθουνται στούς βελουδένιους 
καναπέδες, καί τά πόδια τους στέ
κουν σάν μεγάλα άδεια υποδήματα 
τό ένα πλάι στ’ άλλο πάνω άπ τό πε
ρίφραγμα τής θερμάνσεως. Είναι έ- 
ξαιρετικά μετριόφρονες άντρες, πού 
εΐναι εύγνώμονες δταν τούς ανέχον
ται οί ύπηρέτες μέ τίς σκούρες στολές 
καί τά πολλά παράσημα. 'Όμως δταν 
μπώ έγώ, τρίζουν τά δόντια. Τρίζουν 
τά δόντια καί κουνούν λίγο τό κεφά
λι. Κ’ υστέρα, δταν πηγαινοέρχομαι 
μπρός στις εικόνες, μέ παρακολουθούν 
μέ τό μάτι, μέ παρακολουθούν πάντα, 
πάντα μ’ αύτό τό ταραγμένο, θολω
μένο μάτι. Καλά λοιπόν, πού δέν πή
γα στό Λούβρο. ’Ήμουν πάντα στό 
δρόμο. Ό θεός ξέρει σέ πόσες πολι
τείες, συνοικίες, νεκροταφεία, γέφυ
ρες καί περασιές. Κάπου είδα έναν 
άντρα, πού έσπρωχνε μπροστά του 
ένα καρροτσάκι μέ λαχανικά. Εφώ- 
ναζε: Chou-fleur, Chou-fleur, τό fleur

μ’ ένα άλλόκοτα σκοτεινό eu. Στό 
πλάϊ του πήγαινε μιά χοντροκομμέ
νη, άσκημη γυναίκα, πού τον έσκουν- 
τοΰσε άπό καιρό σέ καιρό. Κι’ δταν 
αύτή τόν έσκουντοΰσε, αύτός έφώνα- 
ζε. Κάποτε φώναζε καί μόνος ,του, 
δμως τότε μάταια, έπειδή βρισκόταν 
μπροστά σ’ ένα σπίτι πού άγόρασε. 
Τό άνάφερα πώς ήταν τυφλός ; ’Όχι; 
Λοιπόν ήταν τυφλός. Ήταν τυφλός 
καί φώναζε. Παραποιώ τήν άλήθεια, 
δταν τό λέγω αύτο, άποσκιωπώ τό α
μάξι, πού έσπρωχνε, καμώνουμαι, σά 
νά μήν είχα προσέξει, πώς διαλαλοΰ- 
σε κουνουπίδια. 'Όμως έχει αύτό ση
μασία ; Κι άν είχε καί σημασία, δέ 
μένει νά ίδοϋμε, τί ήταν γιά μένα ό- 
λόκληρη ή ύπόθεσι; Είδα έναν γέρον 
άντρα, πού ήταν τυφλός καί φώναξε. 
Αύτό είδα. Αύτό.

θά τό πιστέψει κανείς, πώς ύπάρ- 
χθυν τέτοια σπίτια; ’Όχι, θά πούνε, 
πώς λέγω ψέμματα. Αύτή τή φορά 
είναι άλήθεια, τίποτα δέν παράλειψα, 
φυσικά καί τίποτα δέν έχω προσθέ
σει. Ποΰθε θά τώπαιρνα; Ξέρουν, πώς 
είμαι φτωχός. Τό ξέρουν. Σπίτια; Ο
μως, γιά ναμαι άκριβής, ήσαν σπίτια, 
πού δέν υπήρχαν πιά έδώ. Σπίτια, 
πού τά είχαν κατεδαφίσει άπό πάνω 
έως κάτω. Αύτό πού ύπήρχε, ήταν τά 
άλλα σπίτια, πού στέκονταν στό πλάϊ, 
ψηλά γειτονικά σπίτια. Έκινδύνευαν 
καθώς φαίνεται νά γκρεμιστούνε, άπό 
τόν καιρό πού στό πλάϊ τάχανε βγά
λει δλα· έπειδή μιάόλόκληρη σκαλωσιά 
άπό μακρυά, πισσωμένα δοκάρια ήταν 
χωμένη λοξά άνάμεσα άπ’ τό έδαφος 
τού κατεδαφισμένου χώρου, καί τού 
ξεσκεπασμένου τοίχου. Δέν ξέρω, άν 
έχω ήδη είπεΐ, πώς έννοώ τούτον τόν 
τοίχο. 'Όμως δέν ήταν ό πρώτος σα 
νά λέμε τοίχος τών σπιτιών πού ύ- 
πήρχαν (πρδμμα, πού θά μπορούσε 
κανείς νά παραδεχτεί), παρά ό τελευ
ταίος τών προηγούμενων. ’Έβλεπε 
κανείς στούς διάφορούς όρόφους τοί
χους δωματίων, δπου μέναν άκόμα 
κολλημένες οί ταπετσαρίες, έδώ κ’ έκεϊ 
κομμάτια τοΰ πατώματος ή τοΰ ταβα-
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νιοΟ. Πλάι άπ’ τούς τοίχους των δω
ματίων εστεκε άκόμα στό μάκρος ό- 
λόκληρου τοΰ τοίχου μιά λερωμένη 
άσπρη επιφάνεια, καί πάνω σέ τούτη 
σερνόταν μέ άνείπωτα άποκρουστι- 
κές, μαλακές σάν τά σκουλήκια, τρό
πον τινά χωνευτικές κινήσεις ό ά- 
νοιχτός, σκουριασμένος σωλήνας τοΰ 
άποχωρητηρίου. ’Απ δπου είχε περά
σει τό φωταέριο, είχανε μείνει γκρί
ζα, σκονισμένα άχνάρια στις άκρες 
των ταβανιών, καί, όλότελα άπροσδό- 
κητα,έστρεφαν έδώ κ’έκεΐ γύρω καί χώ
νονταν μέσα στό χρωματιστόν τοίχο 
καί μέσα σέ μιά τρύπα, πού ήταν ά- 
νοιγμένη, μαύρη καί άδιάκριτη. 'Όμως 
πιο άλησμόνητοι ήσαν οί τοίχοι οί ί
διοι. 'Η έπίμονη ζωή αύτών τών δω
ματίων δέν άφησε νά ποδοπατηθεΐ. 
Ήταν άκόμα έδώ, κρατιόταν άπ τά 
καρφιά, πού είχαν μείνει, έστεκε πά
νω στά πλατυά σάν τή παλάμη ύπο- 
λείμματα τών δαπέδων, ήταν ζαρω
μένη κάτω στις κώχες, δπου ύπήρχε 
άκόμα λίγος έσωτερικός χώρος. Μπο
ρούσε κανείς νά ίδεΐ, πώς ύπήρχε στό 
χρώμα, πού σιγά, χρόνο μέ χρόνο, τό 
μετέβαλλε : τό γαλάζιο σέ μουχλισμέ- 
νο πράσινο, τό πράσινο σέ γκρίζο καί 
τό κίτρινο σ ένα παληό, έφθαρμένο 
άσπρο, πού σήπεται. "Ομως ύπήρχε 
καί στά πιό νωπά μέρη, πού είχαν 
διατηρηθεί πίσω άπό καθρέφτες, εικό
νες καί ντουλάπες· έπειδή είχε σχη
ματίσει καί ξανασχηματίσει τό διά
γραμμά τους, καί ύπήρχε άραχνια- 
σμένη καί σκονισμένη καί σέ τούτες 
τις κρυμμένες μεριές, πού τώρα είχαν 
άπογυμνωθεΐ. 'Υπήρχε σέ κάθε λου
ρίδα, πού εϊχε γδαρθεί, ύπήρχε μέσα 
στις υγρές φούσκες στήν κάτω άκρη 
τής ταπετσαρίας,κρεμότανε στά ξεσκι
σμένα κουρέλια κ’ έσταζε άπ τούς ά- 
κάθαρτους λεκέδες, πού είχαν γίνει 
πριν άπό πολύν καιρό.Κι άπό τούτους 
τούς γαλάζιους, πράσινους καί κίτρι
νους άλλοτε τοίχους, πού πλαισιώνον
ταν άπό τ’ άχνάρια τών γκρεμισμένων 
ένδιάμεσωντοίχων,έβγαινε ήάτμόσφαι- 
ρα αύτής τής ζωής, ή έπίμονη, βαρυά,

δυσκίνητη άτμόσφαιρα, πού κανένας 
άνεμος δέν την είχε άκόμα διασκορ
πίσει. Έδώ στεκόντανε τά μεσημέ
ρια και οί άρρώστιες καί τά χνώτα 
κι ό χρονιάρικος καπνός κι ό ιδρώ
τας, πού βγαίνει κάιω άπ τις μασχά
λες καί κάνει βαρυά τά φορέματα, 
καί ή γάνα τών στομάτων καί ή ά- 
ποφορά άποσυντεθειμένων ποδιών. 
Εδώ στεκόταν ή διαπεραστική μυρου

διά ουρών, καί ή καυτερή τής καπνιάς, 
καί γκρίζοι άτμοί άπό πατάτες, καί ή 
βαρυά, γλυστερή δυσοσμία μπαγιάτι
κου λίπους. Η γλυκειά, έξακολουθη- 
τική μυρουδιά παραμελημένων βρε
φών ήταν αύτοΰ καί ή μυρουδιά του 
φόβου τών παιδιών, πού πηγαίνουν 
στό σχολείο, καί ή πνιγηρότητα τών 
κρεββατιών άνδρωμένων άγοριών.'Καί 
πολλά είχαν προστεθεί, πού ,ήρθαν 
άπό κάτω, άπό τό βάθος του δρόμου, 
πού άναθυμιοΰσε, καί άλλα στάξανε 
άπό πάνω μέ τή βροχή, πού δέν είναι 
καθαρή πάνωάπ τις πόλεις.Καί μερικά 
τάχανε φέρει οί άδύνατοι, ήμερωμένοι 
σπιτικοί άνεμοι, πού μένουν πάντα 
στόν ίδιο δρόμο, καί ύπήρχαν άκόμα 
πολλά αυτου, πού δέν ήξερε κανείς 
τήν προέλευσί τους. Δέν είπα, πώς 
είχαν γκρεμίσει όλους τούς τοίχους 
μέχρι τόν τελευταίο —; Λοιπόν γιά 
τούτον τόν τοίχο έξακολουθώ νά μι
λώ. θά ποΰνε, πώς στάθηκα έκεΐ 
μπροστά του πολλήν ώρα- ώστόσο 
έγώ τ’ ορκίζομαι, πώς άρχισα άμέ- 
σως νά τρέχω, μόλις άναγνώρισα τόν 
τοίχο. Επειδή αύτό είναι τό φοβερό, 
πώς τόν άναγνώρισα. Τ’ άναγνωρίζω 
όλα ταΰτα έδώ, καί γιά τοΰτο τά δέ
χομαι δίχως διατυπώσεις μέσα μου: 
σέ μένα βρίσκουνται σάν στό σπίτι 
τους.

’Ήμουν κάπως εξαντλημένος υστέ
ρα άπ’ δλα αύτά, καταβεβλημένος 
μπορεί νά πει κανείς, καί γι’ αύτό 
ήταν πολύ γιά μένα, πώς έπρεπε νά 
μέ περιμένει άκόμα κι αύτός. Περίμε- 
νε στό μικρό γαλακτοπωλείο, όπου 
θέλησα νά φάγω δυό αύγά μάτια’ πει
νούσα, όλόκληρη τή μέρα δέν είχα κα- 

σωθεί ό άγέρας καί πώς άνάσαινα 
πιά μόνο χνώτα, πού κάναν τούς πνεύ- 
μονές μου νά σταματοΰνε.

'Όμως τώρα πέρασε· τό βάσταξα. 
Κάθουμαι στήν κάμαρή μου κοντά 
στήν λάμπα’ είναι λίγο κρύο, έπειδή 
δέν τολμώ, νά δοκιμάσω τή θερμά
στρα’ τί θάκανα, άν έκάπνιζε κ’ έπρε
πε πάλι νά βγώ έξω;, Κάθουμαι καί 
συλλογίζομαι: άν δέν ήμουν φτωχός, 
θά νοίκιαζα ένα άλλο δωμάτιο, ένα 
δωμάτιο μέ έπιπλα, δχι τόσο μεταχει
ρισμένα, δχι τόσο γεμάτα άπό προη- 
γούνενους ένοικιαστές, καθώς τούτα 
έδώ. Στήν άρχή μου ήταν πραγματι
κά δύσκολο, ν’ άκουμπήσω τό κεφάλι 
σέ τούτη τήν πολυθρόνα· ύπάρχει δη
λαδή ένα κάποιο λιπαρό, γκρίζο βα
θούλωμα στό πράσινό της ντύσιμο, 
δπου φαίνεται νά ταιριάζουν δλα τά 
κεφάλια. Πολύν καιρό είχα τήν πρό · 
βλεψι, νά βάζω κάτω άπ τά μαλλιά 
μου ένα μαντήλι, όμως τώρα τό βα- 
ρυέμαί’ βρήκα πώς γίνεται κ έτσι καί 
πώς τό μικρό βαθούλωμα έγινε άκρι- 
βώς γιά τό σβέρκο μου, σάν παραγγε
λία. "Ομως προπάντων θάγόραζα μιά 
καλή θερμάστρα, άν δέν ήμουν φτω
χός, καί θά θέρμαινα μέ καθαρά, γε
ρά ξύλα, πουρχονται άπ τό βουνό, κι 
δχι μέ τούτα τ’ άπαρηγόρητα tetes 
de moineau. πού ό καπνός τους πνί
γει τήν άνάσα τόσο καί ζαλίζει τό κε
φάλι. Κ’ υστέρα θάπρεπε νά ύπάρχει 
κάποιος, πού νά σιγυρίζει, δίχως με- 
γάλον θόρυβο καί νά φροντίζει για 
τή φωτιά, δπως τή χρειάζομαι· έπειδή 
συχνά, όταν πρέπει νά γονατίζω ένα 
τέταρτο τής ώρας μπροστά στή θερ
μάστρα καί νά παιδεύομαι, μέ τό δέρ
μα τοΰ μετώπου τεντωμένο άπό τήν 
κοντινή πΰρα καί μέ φωτιά μέσα, στ 
άνοιχτά μάτια, δλα τά δαπανώ, δσα 
διαθέτω σέ δύναμι γιά τήν ήμέρα, 
κι όταν ύστερα βρεθώ άνάμεσα σέ 
άνθρώπους, μέ καταβάλλουν φυσικά 
εύκολα, θάπαιρνα κάποτε ένα άμάξι 
δταν είναι μεγάλος συνωστισμός, θά 
προσπερνούσα, θάτρωγα κάθε, μέρα 
σ’ ένα Duval— κσϊ· δέ θά χωνόμουν

τορθώσει νά φάγω. 'Όμως καί τώρα 
άκόμα δέν μπόρεσα νά φάγω τίποτα’ 
πριν άκόμα έτοιμαστοΰνε τ’ αύγά, έ
νοιωσα κάτι νά μέ σπρώχνει έξω 
στούς δρόμους, πού κυλοΰσαν κατ’ ε
πάνω μου πηχτοί άπό άνθρώπους. Ε
πειδή ήταν άποκριά καί βράδυ, καί οί 
άνθρωποι είχαν δλον τόν καιρό καί 
τριγυρνοΰσαν καί τρίβονταν ό ένας 
πάνω στόν άλλον. Καί τά πρόσωπά 
τους ήσαν γεμάτα άπό τό φώς, πού 
έρχότανε άπό τις προθήκες, καί τό 
γέλιο άνάβλυζε άπό τά στόματά τους 
σάν πύο άπό άνοιχτές πληγές. Εξα
κολουθούσαν νά γελούνε όλο καί 
περισσότερο καί όλο καί στριμώνον- 
ταν σφιχτότερα, όσο πιό άνυπόμονα 
προσπαθούσα νά προχωρήσω. Τό μαν
τήλι μιας γυναίκας σκάλωσε κάπως 
άπάνω μου, τήν έσερνα πίσω μου, κ’ 
οί άνθρωποι μέ σταμάτησαν γελών
τας, κ’ αισθανόμουν, πώς έπρεπε κ’ 
έγώ νά γελάσω, ώστόσο δέν μπορού
σα. Κάποιος μούριξε μιά χούφτα κου- 
φεντί στά μάτια, κ’ έτσουξε σάν καμ- 
τσικιά. Στις γωνίες στέκονταν άνθρω
ποι σφηνωμένοι, ό ένας χωμένος μέσα 
στούς άλλους, καί δέν ύπήρχε μέσα 
του: κανένα προχώρημα, μόνο ένα σι
γανό, άπαλό έπάνω-κάτω, σά νά ζευ
γάρωναν ορθιοι. ’Όμως άν καί στε
κόντανε κ’ έγώ έτρεχα σάν μανιακός 
στήν άκρη τοΰ δρόμου, όπου ύπήρχαν 
ρήγμανα μές στό συνωστισμό, μολα- 
ταΰτα στήν πραγματικότητα αύτοί 
κινούνταν κ’ έγώ δέν έσάλευα. ’Επει
δή τίποτα δέν μεταβάλλονταν’ όταν 
έκύτταζα επάνω, έξακολουθοΰσα νά 
βλέπω τά ίδια άκόμα σπίτια στή μιά 
πλευρά, καί στήν άλλη τις προθήκες. 
’Ίσως καί νάστεκαν όλα άσάλευτα, 
κ’ήταν μονάχα μιά ζάλη μέσα μου καί 
μέσα τους, πού φαινόταν πώς τά έγύ- 
ριζε δλα. Δέν είχα καιρό νά τό συλ
λογιστώ, μέ βάρυνε ό ίδρώτας, κ ένας 
κουφός πόνος στριφογύριζε μέσα μου 
σά νά κυκλοφορούσε κάτι μεγάλο μέ
σα στό αίμα μου, πού διέστελλε τις 
φλέβες, δπου περνούσε. Καί συνάμα 
αίσθανόμουν, πώς άπό καιρόν είχε
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πιά μέσα στα γαλακτοπωλεία... ”Αρα 
γε θάτανε καί μέσα σ’ έ'να Duval; 
’Όχι. Έκεΐ δέν θά μπορούσε νά μέ 
περιμένει. Τούς έτοιμοθάνατους δέν 
τούς άφήνουν νά μπούνε. Ετοιμοθά
νατους; ’Αφού τώρα κάθουμαι στήν 
κάμαρή μου, μπορώ νά δοκιμάσω, νά 
συλλογιστώ ήρεμα, δτι μοΰ συνέβη. 
Καλό είναι, νά μήν άφήσω τίποτα ά- 
βέβαιο. Μπήκα λοιπόν μέσα καί είδα 
στήν άρχή μόνο, πώς τό τραπέζι, πού 
συνήθιζα νά κάθουμαι συχνά, ήταν 
πιασμένο άπό κάποιον άλλο. Χαιρέ
τησα πρός τό μέρος τοΰ μικρού μπου
φέ, παράγγειλα καί κάθησα πλάι. ’Ό
μως τότε τόν άντελήφθηκα, άν καί 
δέν έσάλευε. Αισθανόμουν άκριβώς 
τήν άκινησία του καί τήν καταλάβαι
να μεμιάς. Ό σύνδεσμος μεταξύ μας 
είχε άποκατασταθεΐ, καί ήξερα, πώς 
ήταν παγωμένος άπό τόν τρόμο. ’Ήξε
ρα, πώς ό τρόμος τόν είχε παραλύ- 
σει, τρόμος γιά κάτι, πού συνέβαινε 
μέσα του. "Ισως έσπασε μέσα του έ
να άγγεΐο, ίσως μπήκε τώρα άκρι
βώς ένα δηλητήριο, πού τό φοβόταν 
άπό καιρό, μέσα στούς κόλπους τής 
τής καρδιάς του, ίσως άνοιξε ένα με
γάλο άπόστημα στόν έγκέφαλό του 
σάν ήλιος, πού τοΰ μετάβαλε τόν κό
σμο. Μέ άπερίγραπτη προσπάθεια ά- 
νάγκασα τόν έαυτό μου νά κυττάξει 
πρός τό μέρος του, έπειδή ήλπιζα ά- 
κόμα, πώς θά ήσαν δλα φαντασίες. 
'Όμως συνέβηκε ν’ άναπηδήσω καί 
νά όρμήσω έξω- έπειδή δέν είχα άπα- 
τηθεΐ.

Καθόταν έκεΐ μ’ ένα χοντρό, μαύ
ρο χειμωνιάτικο παλτό, καί τό γκρί
ζο του, γεμάτο προσδοκία πρόσωπο 
κρεμόταν βαθιά μέσα σ’ ένα μάλλινο 
σάλι. Τό στόμα του ήταν σψαλιχτό, 
σά νάχε κλείσει μέ μεγάλη όρμή, δ- 
μως δέν ήταν δυνατό νά πει κανείς, 
πώς τά μάτια του βλέπανε άκόμα: 
μπροστά τους έστεκαν άχνισμένα, 
γκρίζα άπ τόν καπνό ματογυάλια καί 
τρέμανε λίγο. Τά ρουθούνια του ήσαν 
άνοιγμένα καί τά μακρυά μαλλιά πά
νω στούς κροτάφους του, πού είχαν 

όλότελα άπογυμνωθεϊ, μαραίνονταν 
δπως σέ μεγάλη ζέστη. Τ’ άφτιά του 
ήσαν μακρυά, κίτρινα, μέ μεγάλους 
’ίσκιους πίσω τους. Ναί, ήξερε, πώς 
τώρα άπομακρύνονταν άπ’ δλα: δχι 
μονάχα άπ τούς άνθρώπους. Μιά στιγ
μή άκόμα, καί δλα θάχουν χάσει τό 
νόημά τους, καί τούτο τό τραπέζι καί 
τό φλυτζάνι καί τό κάθισμα, πάνω 
στό όποιο είναι άγκιστρωμένος, δλα 
τά καθημερινά καί κοντινά θάχουν 
γίνει άκατανόητα, δύσκολα καί ξένα. 
"Ετσι καθόταν αύτοΰ καί περίμενε, 
ώς πού νά γίνει. Καί δέν άντιστεκό- 
τανε πιά.

Κ’έγώ άντιστέκομαι άκόμα. ’Αντι
στέκομαι, άν καί ξέρω, πώς ή καρδιά 
μου είναι κιόλας ξεριζωμένη καί πώς 
δέν μπορώ πιά νά ζήσω, έστω κι άν 
τώρα μ’ άφήσουν οί βασανισιές μου. 
Λέγω μέσα μου: δέν συνέβηκε τίποτα, 
κι ώστόσο μπόρεσα νά νοιώσω έκεΐ- 
νον τόν άντρα μονάχα έπειδή καί μέ
σα μου κάτι συμβαίνει, πού άρχίζει, 
νά μέ άπομακρύνει καί νά μέ χωρίζει 
άπ δλα. Πώς έφριττα πάντα, δταν 
άκουγα νά λένε για έναν έτοιμοθά- 
νατο: δέν μπορούσε πιά ν’ άναγνω- 
ρίσει κανέναν. Κ’ ύστερα φανταζό
μουν ένα μεμονωμένο πρόσωπο, πού 
άνασηκωνόταν άπό μαξιλάρια καί ά- 
ναζητούσε, άναζητούσε κάτι γνωστό, 
άναζητοΰσε κάτι ιδωμένο μιά φορά, 
δμως δέν ύπήρχε τίποτα αύτοΰ. ”Αν 
ό φόβος μου δέν ήταν τόσο μεγάλος 
θά με παρηγορούσε τό πώς δέν εΐναι 
άδύνατο, νά τά βλέπεις δλα άλλιώς 
κι’ ώστόσο νά ζεΐς. “Ομως φοβούμαι, 
φοβούμαι άκατανόμαστα τούτη τήν 
άλλαγή. ’Αφού δέν είχα συνηθίσει κα
θόλου σε τούτον τόν κόσμο, πού μου 
φαίνεται καλός. Τί θάκανα σ’ έναν 
άλλον; ©άθελα τόσο νά μένω άνάμε- 
σα στις έννοιες, πού μου γίναν άγα- 
πητές, κι άν πρέπει κάτι ν’ άλλάξει, 
θάθελα νά μπορώ νά ζώ τουλάχιστο 
άνάμεσα στούς σκύλους, πού έχουν 
έναν κόσμο συγγενικό καί τά ίδια 
πράμματα.

Μιά στιγμή άκόμα μπορώ δλα αύ-

de moi, je voudrais bien me racheter 
et m’enorgueillir un peu dans le si
lence et la solitude de la nuit. Ames 
de ceux que j’ai aimes, ames de ceux 
que j’ai chantes, fortifiez-moi, soute- 
nez-moi, eloignez de moi le mensonge 
et les vapeurs corruptrices du monde; 
et vous, Seigneur mon Dieu ! accordez 
-moi la grace de eproduire quelques 
beaux vers qui me prouvent i moi- 
meme que je ne suis pas le dernier 
des hommes, que je ne suis pas infe- 
rieur a ceux je meprise».

«Τά τέκνα τών χαμένων καί τών 
καταψρονεμένων, πού ήσαν οί πιό ά- 
σήμαντοι στή χώρα. Καί τώρα κα
τάντησα έγώ νά μέ κάνουν τραγούδι 
τους καί νά μέ διαλαλούνε.

... άνοιξαν έναν δρόμο άπό πάνω
μου...... τούς ήταν τόσο εύκολο, νά μέ 
βλάψουν, πού δέ χρειάστηκαν καμμιά 
βοήθεια.

... τώρα δμως λυώνει ή ψυχή μου 
κ’ έπάνω μου ένέσκυψε ή άθλια ώρα.

Τή νύχτα παντοΰ μοΰ περονιάζει ό 
πόνος τά κόκκαλα, κι αύτοί πού μέ 
κυνηγούνε δέν πέφτουν νά κοιμηθούν.

'Ολοένα κι άλλάζω τό ένδυμα μέ 
τοΰ πάθους τή δύναμι, πού μέ περι
σφίγγει δπως τό άνοιγμα τοΰ ρούχου 
μου...Τά σπλάχνα μου βράζουν άκατά- 
παυστα· ένέσκυψε έπάνω μου ή άθλια 
ώρα ...

‘Ένα παράπονο ή άρπα μου, κι 
ό αύλός μου ένα κλάμμα».

(’Ακολουθεί)

Μεταφραστής: ΔΗΜ. ΣΤ. ΔΗΜΟΥ

τά νά τά γράψω καί νά τά πώ. 'Ό
μως θάρθει μιά μέρα, πού τό χέρι μου 
θδναι μακρυά άπό μένα, κι. δταν τό 
προστάξω νά γράψει, θά γράψει λό- . 
για, πού δέν τάχω στό νού μου. θ’ ά- 
νατείλει ό χρόνος τής άλλης έρμη- 
νείας, καί καμμιά λέξι δέν θά μείνει 
στή θέσι της, καί κάθε έννοια θά δια
λυθεί σάν σύννεφο καί θά πέσει σάν 
βροχή. Μ’ δλον τόν φόβο εΐμαι έπί 
τέλος σάν ένας, πού στέκει μπροστά 
σέ κάτι μεγάλο, καί θυμοΰμαι, πώς 
συχνά άλλοτε δοκίμαζα τό ίδιο 
συναίσθημα, προτού άρχίσω νά γρά
φω. ‘Όμως αύτή τή φορά θά γραφτώ. 
Έγώ είμαι ή έντύπωσι, πού θά μετα- 
βληθεΐ. “Ω, λίγο θέλει άκόμα, καί θά 
μπορούσα νά τά καταλάβω δλα αύτά 
καί νά τά έπιδοκιμάσω. Μόνο ένα 
βήμα, καί ή βαθυά μου άθλιότητα θά 
γινόταν εύδαιμονία. ‘Όμως δέν μπο
ρώ νά κάνω τούτο τό βήμα, έπεσα 
καί δέν μπορώ πιά νά σηκωθώ, έπει- 
δή είμαι τσακισμένος. Πάντα έξακο- 
λουθοΰσα νά πιστεύω άλήθεια, πώς 
θά ήταν δυνατό νάρθει βοήθεια. Αύτό 
πού προσευχόμουν κάθε βράδυ, στέ
κει μπροστά μου έδώ μέ τό δικό μου 
γράψιμο. Τό άντέγραψα άπό τά βι
βλία, δπου τό βρήκα, γιά νά μοΰ εΐ
ναι κοντά καί γιά νά προέρχεται άπό 
τό χέρι μου σάν δικό μου. Καί τώρα 
θά τό γράψω άλλη μιά φορά, θά τό 
γράψω γονατισμένος έδώ μπροστά 
στό τραπέζι μου, έπειδή μέ τούτον 
τόν τρόπο τό έχω δικό μου περισσό
τερον καιρό, παρά δταν τό διαβάζω, 
καί κάθε λέξι διαρκεϊ κ’.έχει τόν και
ρό γιά νά σβύσει.

«Mecontent de tous et mecontent
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Aldo Capasso

ΠΑΤΡΙΟίΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ . .

' ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
Td Β' μέρος τής βιαλέξεως 
τοΰ ‘Υφυπουργοί) Τύπου καί 

(Συνέχεια) Τουριομοΰ κ. θ· ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ

Ποίημα χωρίς τίτλο

Είσαι τόσο βουβή στο βάθος των χωρών 
τής μνήμης σου σά μια εικόνα είσαι 
ζωγραφισμένη καί σβησμένη 
πού εφήβους μάταια βασανίζει 
για φιλιά στ’ δνειρο ξοδεμένα. 
’Ακίνητη είσαι σέ μια ώρα χλωμή 
ενώ τό πρόσωπό μου αλλάζει. Συ που ποτέ 
δεν μεταβάλλεσαι τ’ άροτριώνεις· Μολαταύτα βυθισμένος 
στής καρδιάς τό βάθος, σ’ αναζητώ δπως ό τυφλός.

'Έχω τις φλέβες κύματα καί σκιές πλημμυρισμένες 
καί μυστικά ολοζώντανα καί φθείρουμαι.
Μά σύ, πού είσαι τόσο πεθαμένη, τώρα, άθάνατη 
τη ζωή καλείς, καθώς 
τοΰ "Αδη τά φαντάσματα πού χωρίς χαμόγελο 
βλέπουν νά χάνεται τών ζωντανών δ κόσμος. 
’Αδύναμη, στή παρομοίωση 
πόσο είναι μικρός ό άνθρωπος·

Χάνουμαι στο αυλάκι 
τών ωρών πού έφυγαν. 
“Εχουνε φτάσει στήν ομίχλη 
τών οριζόντων καί σχεδόν γλυκά 
ονειροπολούν. Μά είναι γραμμένο να ζητώ 
εκείνο πού νά έξερευνήσουμε είναι αδύνατο! 
Σύννεφα πεια από καιρό 
είναι σπαρμένα στα σύνορα εκείνα. “Ορθιος 
στήν δ χάη, μοιάζω μέ άνθρωπο 
πού να γυρίσει στήν πατρίδα δέ μπορεί-

Παρελθόν, πατρίδα θελκτική, δεξου ακόμα εμένα 
μέ τ’ άλλα τά φαντάσματα κ’ έγώ νά ζήσω μόνος 
μές στις βαθειές καρδιές. ’Ακίνητος στο τέλος 
μέσα στις φλέβες 
φθαρμένες από κείνο πού αλλάζει.

(Μεταφρ ΣΤ. ΞΕΦΛΟΥΔΑ)

Άπό τοΰ IB' αίώνος γίνεται βαθεϊα με
ταβολή εις τήν κοινωνίαν τής Δύσεώς. Μέ 
τήν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου, τής βιομηχα
νίας, τώ γραμμάτων καί τών τεχνών, μέ 
τήν άποκληθεϊσαν άνάγέννησιν, έτέθη τέρ
μα είς τήν μεσαιωνικήν διάσιτασιν τής κεν
τρικής έξουσίας. Τότε μέ τήν άνάπτυψιν 
τής άρχής τών έθνοτήτων έδημιουργήθη- 
σαν τά μεγάλα νεώτερα έθνικά κράτη ώς 
ή Γαλλία, ή Αγγλία, ή Ισπανία, Τοΰτο 
καί έπέφερε τήν ένίσχυσιν τής Κεντρικής 
Βασιλικής έξουσίας.

Τοιουτοτρόπως κατά τούς πρώτους αι
ώνας τών νεωτέρων χρόνων έπεκράτησεν 
είς τήν Ευρώπην ή άπόλυτος μοναρχία. 
Είς τήν Γαλλίαν ιδίως οί Βασιλείς δπως ό 
Φίλιππος Αύγουστος, ό Άγ. Λουδοβίκος, 
ό Φίλιππος ό Ωραίος άπέκτησαν ένωρίς 
μεγάλην δύναμιν καί κατώρθωσαν νά ά- 
ναβιβάσουν τήν Γαλλίαν είς τήν θέσιν τοΰ 
καλύτερον ώργανωμένου κράτους τής έπο- 
χής έκείνης. Άργότερον περί τά 1600, οί 
Ρισελιέ καί Μαζαρέν έπέβαλον τήν άπό- 
λυτον μοναρχίαν καί ή Γαλλία έφθασεν 
είς τό άπόγειον. τής Ισχύος καί τής λαμ
πρότητας αύτής έπί Λουδοβίκου 1Δ'. Είς 
τήν Άγγίαν άντιθέτως άνεπτύχθη ένωρίς 
συνταγματική μοναρχία ιδία άπό τοΰ βα- 
σιλέως Ίωάννου τοΰ Άκτήμονος. Είς ά- 
κμήν έφθασεν δμως έπί τής βασιλίσσης Ε
λισάβετ κατά τό έτος 1600. Τόν 17ον δ
μως αιώνα διήλθε περίοδον άναστατώσεως 
μέ τήν έπανάστασιν τοΰ Κρόμβελ. Τέλος 
τό πολίτευμά της έπαγιώθη είς τόν γνω
στόν τύπον τής κοινόβουλευτικής μοναρ
χίας, ό όποιος διατηρείται μέχρι σήμερον.

Είς τήν Ισπανίαν ό Φερδινάνδος καί ή 
Τσαβέλα ήλευθέρωσαν τήν χώραν των ά
πό τούς "Αραβας κατά τό 1500. Μετά ταΰ- 
τα συγκεντρώσαντες δλην τήν εξουσίαν 
είς χεΐρας των ώδήγησαν τήν πατρίδα των 
είς άκμήν καί πρόσοδον. Ό έγγονός των 
Κάρολος Ε' έγινε όνομαστός αύτοκράτωρ 
τής Ισπανίας καί Γερμανίας καί μετεχει- 
ρίσθη τήν μεγάλην του δύναμιν διά νά κα- 
ταστήση τήν Ισπανίαν κοσμοκράτειραν. Ή 
Ή μοναρχία δέν διετηρήθη μέχρι τών ήμε- 
ρών μας. ΕΤναι γνωστή δέ ή κατάστασις 
ήτις έπηκολούθησε τήν έγκαθίδρυσιν τής 
δημοκρατίας έν Ισπανία.

Ή πολιτική άνάπτυξις τής άνατολικής 
Εύρώπης έπροχώρησε πολύ βραδύτερον. 
Τόν 17ο αιώνα τά κράτη τής 'Ανατολικής

Εύρώπης εΤχόν άκόμη τόν μεσαιωνικόν φε- 
ουδαλικόν χαρακτήρα καί χαλαράν τήν 
κεντρικήν έξουσίαν. Σιγά—σιγά δλως έπήλ- 
θεν ό πολιτισμός καί οί βασιλείς των ά
πέκτησαν δύναμιν καί έπέβαλον τήν άπό- 
λυτον μοναρχίαν.

Είς τά άλλα κράτη
Είς τήν Ρωσσίαν ή άπόλυτος μοναρχία 

ήλθε μέ τόν μεγάλον Πέτρον, τοΰ όποίου 
τήν πολυπράγμονα καί δημιουργικήν πολι
τικήν έσυνέχισεν ή αύτοκράτειρα Αικατε
ρίνη. "Εκτοτε, άπό τοΰ 1700 δηλαδή, ή 
Ρωσσία έκυβερνατο άπολυταρχικώς ύπό 
τών Τσάρων μέχρι τής μπολσεβικικής έπα- 
ναστάσεως. Ποία κατάστασις ήκολούθησε 
καί έν Ρωσσία είναι γνωστόν. Είς τήν Πρωσ- 
σΐαν τήν διοικητικήν συγκέντρωσιν καί τήν 
πρόοδον τής χώρας έπέτυχεν ιδία ό μέγας 
Φρειδερίκος καί είς τήν Αύστρίαν ή Μαρία 
θηρεσία καί ό υίόςτης ’Ιωσήφ ό Β'. Άντι
θέτως κατά τούς ίδιους, περί τά τέλη τοΰ 
18οο αίώνος ή Πολωνική δημοκρατία κα- 
θυστερημένον μεσαιωνικόν κράτος καί μέ 
χαλαράν διοίκησιν έστάθη άνίκανος νά προ- 
στατεύση έαυτήν καί διεμελίσθη.

Περί τά τέλη τοΰ 18ου αίώνος είς τήν 
Γαλλίαν τήν μοναρχικήν καθεστηκυίαν τά- 
ξιν άνέτρεψεν ή έπανάστασις τοΰ 1789, δ
μως έκ τών τάξεών της έξεπήδησεν ό Να
πολέων ό Α' διά νά ρυθμίση τό έπαναστα- 
τικόν χάος καί ίδρύση τήν Α' γαλλικήν αύ- 
τοκρατορίαν. Μετά τήν συντριβήν τοΰ Να- 
πολέοντος είς τό Βατερλώ είς όλόκληρον 
τήν Εύρώπην κατά τάς πρώτας δεκαετίας 
τοΰ 19ου αίώνος έπιβάλλεται ή άπόλυτος 
μοναρχία δημιούργημα τής ίεράς συμμα- 
χίας καί τής έπιβολής τής ίσχυρας προσω
πικότητας τοΰ Μέττερνιχ, οϋτω καί είς τήν 
Γαλλίαν έπραγματοποιήθη ή παλινόρθωσις 
τής δυναστείας τών Βουρβόνων. 'Η βασι
λεία αΰτη μεταρρυθμισθεΐσα κάπως έπί τό 
συνταγματικώτερον διετηρήθη μέχρι τοΰ 
1848.

Τά Βαλκανικά Κράτη.
Σημειωτέον, δτι καί τά Βαλκανικά κράτη 
εύθύς μετά τήν άπελευθέρωσίν των καθιέ
ρωσαν τό μοναρχικόν πολίτευμα μέ τίνας 
διαφοράς άποχρώσεων. Ή Τουρκία έπίσης 
καθ’ δλους τούς χρόνους διεβίωσεν ύπό 
απόλυτον μοναρχικόν ή δικτατορικόν κα-
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θεστώς. Ή άνάπτυξις τών δημοκρατικών 
ιδεών χρονολογείται μόλις άπό τοΰ μέσου 
τοΰ 19ου αϊώνος. Ή θρησκεία δέ αϋτη της 
άνθρωπότητος, ώς ήθελον νά τήν παρου
σιάσουν οί δημοκρατικοί, δέν ήνθισε πρα- 
γματικώς παρά έπί μίαν δεκαπενταετίαν 
μόνον. Τό δημοκρατικόν δόγμα έγεννήθη 
ώς μία άντίδρασις κατά τής Ιερας συμ- 
μαχίας, ή όποια ήθελε νά όπισθοδρομήση 
τήν Εύρώπην καί έκεϊθεν τοΰ 1789 καί έ- 
φθασεν εις τήν άκμήν του κατά τό 1848 
όταν καί ό Πάπας Πΐος ό IX έξεδηλώθη 
ώς φιλελεύθερος. ’Αλλά ή παρακμή ήρξα- 
το άμέσως άπό τοΰ έπομένου έτους κατά 
τό όποιον ή Δημοκρατία τής Ρώμης συνε- 
τρίβη άπό μίαν άλλην δημοκρατίαν, τήν 
γαλλικήν. Τό ίδιον έτος ό Κάρολος Μάρξ 
έξέδιδε τό περίφημον μανιφέστον του πού 
άπετέλεσε τό εύαγγέλιον τής σοσιαλιστι
κής θρησκείας. Εις τό 1851 Ναπολέων ό Γ' 
διακόπτων τάς φιλελευθέρας ιδέας του ι
δρύει τήν δευτέραν γαλλικήν αύτοκρατο- 
ρίαν βασιλεύσας μέχρι τοΰ 1870.

Έάν έπεσε, τοΰτο οφείλεται εις τήν με- 
γάλην ήτταν πού ύπέστη κατά τόν γαλλο- 
γερμανικόν πόλεμον εις τό Σεντάν. Εις 
τήν Γερμανίαν δμως ό νικητής αύτοΰ, ό 
Βίσμαρκ, δστις ούδέποτε άπέκλινε πρός τήν 
νέαν θρησκείαν, κατώρθωσε νά συγκροτή- 
ση τήν μεγάλην γερμανικήν αύτοκρατορίαν. 
Οΰτω ή Γερμανία έπέτυχε τήν έθνικήν της 
ένότητα, δχι μόνον χωρίς τόν φιλελευθερι
σμόν, άλλά καί έναντίον αύτοΰ. "Οσον 
διά τήν Ιταλικήν ένότητα, αύτή κυρίως ό- 
φείλεται είς τήν έπέμβασιν τοΰ Ναπολέον- 
τος Γ' διά τής όποιας προσηρτήθη ή Λομ
βαρδία καί είς τήν βοήθειαν τοΰ Βίσμαρκ, 
είς τόν όποιον όφείλεται ή Βενετία καί ή 
Ρώμη.

Συγκεφαλαιοΰντες νά ύποστηρίξωμεν, 
δτι ή Ελλάς κατά τάς μεγαλυτέρας άπό 
πάσης άπόψεως περιόδους τής Ιστορίας 
της, έκυβερνήθη όλιγαρχικώς.

Τά διάφορά της πολιτεύματα είχον διά
φορα όνόματα άλλά πάντοτε ένα καί τόν 
αυτόν άπολυταρχικόν χαρακτήρα. Επίσης 
τά εύρωπαΐκά κράτη πλήν τής ’Αγγλίας ή 
οποία διά λόγους άναγομένους είς τόν χα
ρακτήρα καί τήν ιδιοσυγκρασίαν τοΰ λαοΰ 
της κατορθώνει νά διατηρή τήν έθνικήν καί 
κοινωνικήν της πειθαρχίαν μέσα είς φιλε

λευθέρους τύπους. Τά διάφορα εύρωπαΐκά 
κράτη, λέγομεν, συνεκροτήθησαν καί άνήλ- 
θον μόνον μέ συγκεντρωτικόν πολιτικόν 
σύστημα.

Eij τήν άρχαίαν Ρώμην

’Αλλά έάν καί είς τήν άρχαίαν Ρώμην 
ρίψωμεν ένα βλέμμα ταχύ θά ίδωμεν, δτι 
είς τάς κρίσιμους στιγμάς είς δικτάτορας, 
ώς ό Κιγκινατος καί ό Φάβιος Μάξιμος, 
άνετίθετο ή σωτηρία τής πατρίδας. Κατά 
τήν περίοδον έκείνην καί πάλιν δικτάτορες, 
ώς ό Μάριος, ό Σύλλας, ό Ιούλιος Καϊ- 
σαρ, παρασκεύαζαν καί έσφυρηλάτησαν τό 
ρωμαϊκόν μεγαλεΐον.

Ουτω ή Ρώμη κατώρθωσε νά γίνη κο- 
σμοκράτεια καί νά συνέχιση ώς αύτοκρα- 
τορία μετά^ταΰτα τήν λαμπρόν ιστορίαν 
της άπό τοΰ Όκταβιανοΰ Αύγούστου μέ
χρι τών_ χρόνων τοΰ Μεγάλου Κωνσταντί
νου, τοΰ ίδρυτοΰ τής Βυζαντινής Αύτο- 
κρατορίας.

Αύτή εϊνε περίπου είς γενικωτάτας 
γραμμάς ή Ιστορία τών διαφόρων πολιτευ
μάτων μέχρι τοΰ 1918—έτους τής άνακωχής 
τοΰ παγκοσμίου πολέμου. Ό παγκόσμιος 
πόλεμος, μέσα είς τούς ποταμούς τών αι
μάτων πού έστοίχισεν είς τήν άνθρωπότη- 
τα, έξέπλυνε πολλά ψεύδη, πολλάς πλά
νας, πολλάς νοσηρότητας, μεταξύ τών ό
ποιων τό ψεύδος τής δημοκρατίας, τήν ού- 
τοπίαν τής λαϊκής πλειοψηφίας, τήν ποσο
τικήν έννοιαν τής ζωής.

Οΰτω τό τέρμα τοΰ μεγάλου πολέμου 
άποτελεΐ άφετηρίαν νέων άγώνων διά νά 
έπανέλθωμεν σιγά σιγά δλοι εις τήν Ιστο
ρικήν πραγματικότητα τοΰ Έθνικοΰ Κρά
τους πόύ ύπήρξε άνέκαθεν ελληνικόν. ’Αλλά 
άς ίδωμεν ποια εΐνε ή σύγχρονος θεωρία 
τοΰ Έθνικοΰ Κράτους τό όποιον άνταπο- 
κρίνεται, είς τάς άνάγκας παγκοσμίου χα
ρακτήρας άφοΰ λύει τά προβλήματα τοΰ 
έθνους, τά προβλήματα τοΰ άτόμου έν 
σχέσει πρός τό κράτος, τά προβλήματα 
τής έξουσίας καί τής έλευθερίας, τά προ
βλήματα τών σχέσεων μεταξύ κεφαλαίου 
καί έργςτσίας, τών σχέσεων μεταξύ κρά
τους καί ώργανωμένων όμάδων, μεταξύ 
των, προβλήματα δηλαδή έθνικά πολιτεια
κά, κοινωνικά καί οικονομικά.

Ο ΜΗΝΑΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
’Υπό ΠΕΤΡΟΥ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ

Π. Πρεβελάκη «Τό χρονικό μιας πολιτείας». 
’Αθήνα, 1938.

Ή άξια ένός βιβλίου μετρεϊται άπό τήν 
άνάδοσή του, άπό τό γεγονός δτι παρα- 
τείνεται μέσα μας, δταν τελειώνουμε τήν 
άνάγνωσή του καί μάς άπασχολεϊ έντονα 
σάν συναίσθημα καί μάς άπασχολεϊ συχνά 
άργότερα σάν πνεύμα καί μάς γίνεται 
πρόβλημα. 'Υπάρχουν βιβλία τόσο άξια 
καί δυνατά, ώστε διατηρούν αύτή τή δύ
ναμη γιά άπασχόληση έπι αιώνες αιώνων 
καί άπό κτήμα τοΰ άνθρώπου γίνουνται 
κτήμα τής άνθρωπότητας.

'Υπάρχουν ώστόσο βιβλία, πού τό θέλ
γητρο τους δέν είναι άλλο παρά μιά διά
θεση, μιά άτμόσφαιρα, στή βάση βιβλία 
λυρικά, πού άπό τήν ίδια τή φύση τους, 
έμπλέκουν τήν ψυχή μας σ’ ένα ελκυστι
κό παρόν, πού δσην ένταση έχει άλλο τό
σο λίγο διαρκεϊ. Μάς μεταδίδουν αύτό τό 
βραχύβιο θέλγητρό τους, δταν, κάτω άπό 
τά μάτια μας, άκοΰμε τις σελίδες τους νόι 
σιγομιλοΰν μέσ’ άπό τόν άνάλαφρο καί 
άπαλό τους τόνο. "Ετσι ένα ποίημα καθα
ρά λυρικό, έτσι ένα σονέττο.

Τό «Χρονικό» τοΰ κ. Πρεβελάκη είναι τέ
τοιο. Δέ μπορείς νά άποσπάσης άπό κεΐ 
μέσα τίποτε γιά νά τό κρατήσης γιά τόν 
εαυτό σου καί μέ τήν ήσυχία σου άργό
τερα νά τό ξαναεπισκεφθής καί νά τό γνω- 
ρίσης καλύτερα. 'Ένα όποιόδήποτε μέρος, 
πού θ’ άποσπάσης χάνει τό μοναδικό λό
γο τής ύπάρξεώς του, τή δύναμή του, πού 
είναι: νά συνιστσ τήν άτμόσφαιρα ένός ι
διοσύστατου συνόλου,—καί ξεπέφτει. Καί 
ή ιδιότητα αύτή τοΰ «Χρονικού» είναι ό 
μεγαλύτερος τίτλος άξίας του.

Άλλα τό «Χρονικό» στή συνθετικότητά 
του δέν είναι τόσο ένα τραγοΰδι, δσο είναι 
μιά φωτογραφία, εννοώ μιά παλιά φωτο
γραφία: τή βλέπει ό ξερριζωμένος Ρεθυ- 
μνιώτης καί νοσταλγεί. Είναι μάλιστα μια 
μαγική φωτογραφία· διότι άπό μέσα της 
βλέπει ό νοσιαλγός δχι μονάχα αύτό, πού 
είναι μπλεγμένο σά σέ δνειρο, άλλά καί 

αύτό πού ήταν καί δέν είναι πειά. Καί ή 
Ιστορία, ή χρονογραφία τοΰ τόπου κατ’ 
αύτόν τόν τρόπο θερμαίνεται, καί άπό στοι
χείο νοητικό ζητεί νά γίνη στοιχείο άν- 
θρώπινο.

Μ’ άρέσει αύτή ή άνακλητική διάθεση 
πρός τά παλιά καί τά τωρινά τής μακρυνής 
πατρίδας. ’Ίσως αύτή ή διάθεση τής άνα- 
κλήσεως είναι τό κεντρικώτερο αίσθημα 
τοΰ άνθρώπου, πού προσπαθεί νά ήσυχά- 
ση τήν άγωνία του μέσα στις γαληνεμένες 
άπό τό χρόνο καί τήν άπόσταση άγαπημέ- 
νες μορφές. "Ισως ό κ. Πρεβελάκης ωστό
σο ζήτησε πιό πολύ νά άναστήση γιά λο
γαριασμό του ένα Ρέθυμνο δικό του, πού 
δέ γίνεται πάντα δικό μας Ρέθυμνο πού 
χάθηκε καί πάει — νά έτσι δπως ή ’Ιθάκη 
πού άναζητοδμε στό τέρμα τοΰ υγρού ό- 
ρίζοντα τής Πατρίδας μας είναι μιά ’Ιθά
κη γιά δλους τούς "Ελληνες καί γιά δλους 
τούς άνθρώπους. ΓΓ αύτό έχουμε τήν αί
σθηση μιάς χρονογραφίας μάλλον, 
δπου ό χρονογράφος ζήτησε νά σώση άπό 
τή φθορά καί τή λήθη περιστατικά καί 
αισθήματα πού τόν άπασχόλησαν άτομικά.

Ή μορφή τοΰ πεζογραφήματος είναι κα
θαρά άφηγηματική. Μάλιστα ύπάρχει μιά 
πολύ έντονη ύφή στή φραστική, πού μάς 
θυμίζει τά βυζαντινά συναξάρια.

θά έπιθυμοΰσα τώρα αύτό τό Ρέθυμνο 
τό άγαπημένο καί άνακαλοόμενο νά ήταν 
λιγάκι... κωμικό. Πόσο συμπαθητική εί
ναι ή μούρη τοΰ κύρ Στρατή τοΰ Μπιρμί- 
ζου! "Ετσι έχω τό αίσθημα τοΰ κωμικού, 
δταν άντικρύζω κάτι, πού, είτε πολιτεία 
είναι είτε άτομο, έχει χάσει κάτι άπό τή 
δόξα του ή έχει ξεπέσει, είναι ξεζωισμένο. 
θυμούμαι, πώς ό θερβάντες μεταχειρίσθη- 
κε τήν άποτυχημένη ίπποτική Ισπανία, 
πώς ό Greco έθεοποίησε τά κρεμαντζου- 
λισμένα μούτρα τών ξεπεσμένων Ισπανών 
άρχόντων. θά ήθελα άκόμη νά είναι λιγώ- 
τερο σιγανή ή φλόγα, πού καίει μέσα τις 
άπλοϊκές ψυχές τών Ρεθυμνιωτών, νά_ μου 
ξανοίγουν κάποια αινίγματα, νά μοΰ ξυ
πνούν κάποιες φοβίες, νά μοΰ φέρουν κά
ποια μηνύματα μακρυνά. Τέλος, έχω τήν 
έντύπωση, δτι αύτό πού σέ μερικά μέρη 
μόλις άρχισε νά γίνεται, δηλ. ή μυθοιΐοί-
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ηση τής ζωής (δπως τό καράβι πού έπεσε 
έξω στήν άμμου διά τοΰ Ρεθύμνου) θά μπο
ρούσε νά δώση μιά δύναμη τήν όποια 
χρειάζεται και τήν όποια δέν έχει δσο κιαν 

ώ ρ αί ο ς ό άχνώδης ρεαλισμός 
του έργου. Κι αυτός ό γλυκός άθέρας, πού 
περιβάλλει τό Ρέθυμνο, νά σκέπαζε μιά 
μεγαλύτερη ποικιλία ζωής έστω καί περα
σμένης, έστω καί όνειρεμένης.

Τό ϋφος είναι άπό τά στοιχεία τοΰ βι
βλίου, πού υπέταξε—εκτός άπό ελάχιστα 
σημεία έπιτηδεύσεως—όλοκληρωτικά ό συγ
γραφέας. Etv’ ένα τρανό δείγμα ϋφους 
λείου καί καθαρού, στρογγυλεμένου καί 
μέ πολλή εύχαρίστηση όμαλοΰ. ’Εδώ πρέ
πει νά θυμηθούμε, δτι οί περισσότεροι άπό 
τούς νέους πεζογράφους μας δέν έχουν 
κατακτήσει τό ϋφος τους. 'Όμως είναι δί
καιο νά άντιπαρατηρήσουμε γι’ αύτούς, δτι 
δχι σπάνια ή αύθορμησία, ή πρωτοτυπία, 
ή ζωηρότητα, ή ένταση, ό παλμός ζωής 
στή φράση έξαγοράζουν τήν άκαταστασία 
τοΰ ύφους. Στό «Χρονικό» ή γαλήνια έκ
φραση βρίσκεται σέ άπόλυτη άρμονία μέ 
τό γαλήνιο δραμα, πού ώστόσο τυραννάει 
μέ τή άγάπη του τό συγγραφέα.
Σόλ. Μακρή «Οί Βάτραχοι». ’Αθήνα 1938.

’Ιδού ένα βιβλίο παράξενο. Τό παίρνεις, 
διαβάζεις, δυσαρεστεϊσαι. τό εγκαταλεί
πεις καί τό ξαναπαίρνεις στό χέρι. Είναι 
σκοτεινό, συγκεχυμένο, μονότονο, καταθλι- 
πτικό καί δμως θέλεις νά έξακολουθήσης 
τήν ζωή τοΰ παράξενου ήρωα, νά τόν άκο- 
λουθήσης στό άπελπισμένο κυνηγητό, πού 
γίνεται κάτω άπό τό κρανίο του. ”Αε στήν 
όργή λές, αυτό τό βιβλίο δέ γράφηκε βέ
βαια μάΐαια. Καί βέβαια ό συγγραφέας 
είχε κάτι νά μάς πή καί είχε κάτι νά φέρη 
μπροστά μας. Αύτή τήν έφευρετικότητα 
τής άνίας, αύτή τή λεπτότητα τής ύστερι- 
κής άνικανοποιήσεως, γιά τήν όποια μιλάει 
ό ήρωας. Αύτή πού ερεθίζει τό πνεύμα 
πού κυνηγάει νά βρή τό ενδιαφέρον τής 
ζωής στήν άγάπη, στόν έρωτα, στόν Ανώ
τερο προρισμό. Καί τό πνεΰμα αύτό, πού 
δέν είναι νόηση, άλλά διαρκής άκατασίγα
στη ροή. διαλύει τά πάντα, τά θρυμμα
τίζει (αύτό πού είναι μέσα μας καί αύτό 
πού είναι έξω άπό μάς), άνίκανο νά άπο- 
λαύση κάτι μέσα στή σιγή τής ίκανοποιή- 
σεως.

Ή εικόνα τοΰ ήρωα Παύλου είναι ή 
μεγεθυσμένη εικόνα τοΰ άνικανοποιήτου 
άνθρώπου, πού σκοτώνει τά αίσθήματά του 
μέ τή σκέψη καί τις ίδιες του τις σκέψεις 
μέ τήν άρνηση. 'Η μορφή τοΰ Παύλου κα
θώς είναι σπρωχμένη στά άκρα μάς δεί
χνει, πώς τό μυαλό είναι ή μεγαλύτερη δυ
στυχία τοΰ άνθρώπου.

Άν ή παράσταση τών πραγμάτων γι
νόταν μέ ήρεμώτερο ϋφος, χωρίς αύτή τή 
σκοτεινότητα καί άσθματικότητα πού μάς
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κουράζει, άν ή έπεξεργασία τοΰ λεκτικού 
ήταν περισσότερο προσεκτική καί πρό πάν
των άν τό βιβλίο ήταν λιγώτερο φλύαρο 
θά έφαίνετο πολύ καλά, δτι ό κ. Σ. Μα- 
κΡής, ®χει κάτι θετικό νά μάς πή καί τό 
κυριώτερο, δτι γνωρίζει νά συλλαμβάνη 
μέ έναν άξιοπρόσεχτο προσωπικό τρόπο 
τις άποχρώσεις, τις τόσες άποχρώσεις μιας 
σκέψεως, πού δέ μάς τις δίνει χοντροκομ
μένες, κατ όγκους, αλλά άναλυμένες μέ 
ένα πνεύμα πού άναμφισβήτητα δέν στε
ρείται άπό λεπτότητα.
ΜΕΝ. ΛΟΥΝΤΕΜΗ : «Τά πλοία δέν άραξαν» 

Αθήνα, 1938.
ΕΤναι δυνατόν δλα τά πρόσωπα τών 

διηγημάτων αύτών νά γίνουν ένα καί μόνο 
πρόσωπο πολυγωνικό, μά κατεχόμενο άπό 
ένα δυνατό καί έκδηλο αίσθημα, τήν αί
σθηση τής Ζωής. Ό όποιος άνθρωπος έδώ 
μέσα μπορεί νά πή : «Μέ είχε ποτίσει ή 
ψυχολογία τοΰ ναυαγού, πού βαστάει μές 
στό κρύο ολόκληρη νύχτα. Καί πού τό 
πρωί πού ξημερώνει καί ζεσταίνει ή θάλασ
σα αφήνεται νά πνιγεί, γιατί βλέπει πόσο 
ωραία καί πόσο μακρυά είναι ή στεριά. 
Κ εγώ, πού έβλεπα πόσο ώραΐος ήταν ό 
κόσμος, εκλεινα τά μάτια μου γιά νά μή 
βλέπω πόσο μακρυσμένος ήμουνα άπ τά 
σύνορά του», αύτός έχει τήν αίσθηση τής 
ζωής έντελώς πραγματική, δεμένη μέ τόν 
πόνο καί όχι βγαλμένη μέ τήν άφαιρετική 
δύναμη τού νοΰ καί δοσμένη στό διήγημα. 
Αύτή είναι μιά πραγματική αίσθηση 
καί, ό πεζογράψος πού μπόρεσε νά συλλά- 
βη έτσι τά, πράγματα, δείχνει δτι έχει κα
τανοήσει οριστικά τόν προορισμό του : νά 
μάς δώση ζωή καί όχι νοητικές συλλήψεις. 
Κοιτάξτε άκόμη δταν λέη «Τούτη ή όμορ
φη ώρα πλάστηκε γιά τούς κουρασμένους». 
Αλλά καί σ άλλες συζεύξεις μπορούμε 

ν’ άντικρύσουμε τό ζωικό αίσθημα : «Μέ 
τέτοιον ήλιο, δεσποινίς, είμαι προκαταβο
λικά σύμφωνη μαζί σας μέ δ,τι σκοπεύετε 
νά πήτε». Αύτό σημαίνει, δτι άν μεσ’ άπό 
τόν π όνο αισθάνεται τήν άξια τής ζωής, 
άντίστροφα τό άντίκρυσμα τής ζωής είναι 
πού τοΰ δίνει τή χαρά, πού τά κάνει δλα 
χαρούμενα. ’Έπειτα συνδέει τόσο έσωτε- 
ρικά τό ζωικό αίσθημά του μέ τή γενικώ- 
τερη ζωή τοΰ κόσμου καί δέ μπορεί νά έν- 
νοήοη άλλο παρά, πώς πρέπει νά συνυπάρ
χουν : «'Όταν δέ θά ύπάρχη γιά μάς πειά 
ό κόσμος, θά είναι μάταιες όσες καινούρ
γιες όμορφιές κι άν έχη ή ζωή»...

Αύτός ό άνθρωπος μέ τόσο ισχυρή τήν 
αίσθηση τής ζωής, τήν οποία άντιλαμβά- 
νεται όχι στήν άφηρημένη της σύλληψη, 
άλλά σάν ένα ζωικό πλέγμα, αύτός 
μπορεί νά άποκρούη τόν πολιτισμό σάν 
ψευτιά, νά περνάη μέ περιφρονητική άδια- 
φορία γιά δ,τι ψεύτικο έχει ό άστικός άν
θρωπος καί νά τό άνατρέπη χωρίς οίκτο,

χτάρα, τήν άγάπη, τήν ειρωνεία. Βλέπει 
μέσ’ άπό μιά διάθεση, πού σκορπιέται ζε
στή καί πλημμυρίζει τό ϋφος. Γεμίζει τήν 
εικόνα μέ αίσθημα.

Ή Ρ ά ν τ ι κ α είναι τό καλύτερο διή
γημα τής συλλογής. Εκεί ούτε ό κάποιος 
ρητορισμός πού τά χαλάει κάποτε, ούτε ή 
έλλειψη σεμνότητας στό λόγο (βλ «Καί 
τώρα πώς θά ζήσω έγώ χωρίς προορισμό;») 
παρά ένα γλυκό καί ήρεμο ήθος σάν τή 
θέα ένός γλυκού καί ήμερου λουλουδιού, 
φυτρωμένου δμως στό φυσικό του κλίμα, 
τήν τραχειά ζωή τής πόλεως, τήν άρχαϊκή 
ζωή τοΰ χωριοΰ. Τό διήγημα αύτό θυμίζει 
κάτι άπό τήν αίσθηση πού άφήνουν κάποια 
διηγήματα βουλγάρικα ή άρβανίτικα, πού 
άποπνέουν τήν τραχύτητα μαζί καί τήν 
άπλοϊκότητα κ’ έναν πόνο πού σπαράζει 
τά σωθικά γιά νά μπορή νά σιωπά.

Τά διηγήματα αύτά πέρ’ άπό κάθε άλ
λο, σκορπούν τήν έντύπωση τού υπαρκτού. 
'Όταν κλείσουμε τις σελίδες τοΰ βιβλίου 
είναι σά νά μάς άκολουθοΰν. κάποιες άν- 
θρώπινες μορφές παρακαλώντας νά μεί
νουμε άν είναι δυνατό άκόμη λίγο μαζί 
τους...
ΑΛΚΗ ΤΡΟΠΑΚΑΤΗ: «"Ηρωες» ’Αθή

να, 1939-
Ό ήρωας μέσα στό διηγηματικό τρί- 

πτυχο αύτό είναι πάντα ό ίδιος. Είναι έ
νας άπό τούς καθιερωθέντας τύπους τών 
άνέργων καί πειναλέων διανοουμένων, 
στούς όποιους ή βούληση είναι άτροφική 
καί ή δράση εξαντλείται σχεδόν σάν έσω- 
τερική άπασχόληση. _

Ώστόσο έδώ τό πρωτεύον δέν είναι ή 
σκέψη έκείνη, πού προχωρεί ώς τά βάθη 
τής ύπάρξεως γιά νά άποκομίση άπό κεΐ 
τήν άποθεραπευτική αίσθηση τής άπαξίας 
καί νά δικαιώση τή στάση τού σαρκασμού 
πρός δλους καί πρός δλα· ή ψυχική στάση 
τοΰ σκεπτομένου ήρωα ποτίζεται ελάχιστα 
άπό τήν αύτοειρωνεία καϊ τήν άναρχική 
καί σκληρή άρνηση κάθε άξίας μέσ’ άπό 
τό γέλοιο. Έδώ αύτό πού κυκλώνει καί 
κανονίζει τήν ψυχική πορεία είναι ένα 
συναίσθημα, ή τρυφερότητα, ή άνάγκη 
άγάπης. Ό ήρωας δέν ζή παρά μέσ’ άπό 
τήν άγάπη πότε ένός κοριτσιού, πότε ένός 
παιδιού, πότε ένός σκύλου. Καί δταν δέν 
έχει τίποτε ν’ άγαπήση, ή φαντασία άνα- 
πληρώνει τόν κενό χώρο : θυμάται τά πε
ρασμένα. ’Αλλά είναι πολύ άπλή, πολύ 
άραιή, πολύ λεκτική αύτή ή άγάπη δταν 
είναι πραγματικότητα καί περισσότερη ση
μασία βρίσκει γιά μας δταν ‘είναι πόθος, 
αίτηση, άνάγκη άγάπης. Τότε ό ηρώας 
έρχεται στις στιγμές, πού μελετά τόν 
έαυτό του καί μάς δίνει τό έσω τής ύπάρ- 
ξεώς του. Άλλά πώς; ή γενική έντύπωσή 
μου είναι, δτι οι σκέψεις, οί ιδέες δέν είναι 
πάντοτε συνυφασμένες μέ τό άτομο, δέν

σαρκάζοντας πρός τή φτώχεια τοΰ πολι
τισμού καί πλούτου. Αύτός ό άνθρωπος, 
πού μπορεί νά περιφρονή δ,τι έχει φύγει, 
δ,τι έχει λοξοδρομήσει άπό τό φυσικό δρόμο 
τής ζωής, δέν είναι ένας περήφανος καί έ- 
γωιστής μέ τή στάση του· άντίθετα αισθά
νεται πόσο λίγο άξίζει ό ίδιος σάν ένα ■ 
κακέκτυπο τής ιδανικής μορφής τού φυσι
κού καί άγνοΰ άνθρώπου. Αλλά ποιός ή- 
μπορεϊ νά φτάση εύκολα στό σήμεϊο νά 
άντιληφθή τήν τόσο άπροσδόκητη αύτή έλ
λειψη ύποκρισίας, τήν τόση κατά βάθος αύ- 
τοταπείνωση;

Αύτός ό άνθρωπος, πού προχωρεί και 
μπαίνει τόσο βαθιά στό νόημα τής ζωής 
καί τής άτομικής του ύπάρξεως, είναι, μοι
ραία, ένας μονωμένος άνθρωπος. Ποιός 
μπορεί νά φτάση ώς τούς λαβυρίνθους πού 
έχει σκάψει καί έχει βυθίσει τό έγώ του; 
Αύτός ό άνθρωπος είναι γυμνός άπό κατα
νόηση καί συμπάθεια άπό μέρος τών άλ
λων, είναι φτωχός άπό τήν άγάπη τους. 
Κ’ ένώ έπήγε πολύ μακρυά τους, γιά νά 
βρή τήν πηγή τής ζωής, έπιστρέφει ζητών
τας συνεννόηση, συμπόνια, άγάπη: αισθά
νεται δτι ύπάρχει κάποιο κενόν πού πρέ
πει νά πληρωθή, μία ισορροπία πού πρέπει 
νά άποκατασταθή. Έδώ βρίσκεται ή τρα
γικότητα τής ζωής του.

Είναι χαρακτηριστικό δλης τής σειράς 
τών πεζογραφημάτων πού ξεκινούν άπό τόν 
πατέρα Hamsun πώς σ’ όλους αύτούς 
τούς άνθρώπους ή τραγικότητα δέ γίνεται 
τραγωδία. Υπάρχει ή άνασχετική δύναμη 
τής ψυχικής ύγείας, ή οποία σπεύδει νά 
γεμίση τό κενό: ό άνθρωπος σαρκάζει 
τόν ίδιο του τόν πόνο καί αύτοθεραπεύε- 
ται «Ή χαρά, ή εύθυμη διάθεση, δέν είναι 
προσωπική μας ύπόθεση. Είναι ή ζωή, ο 
προορισμός όλων μας». Αύτός είναι ό,πλοΰ- 
τος τής φτώχειας, αύτή είναι ή υγεία τής 
άρρώστειας, αύτή είναι ή μεγαλειότητα 
τοΰ λεχρίτη. "Έχει τήν ψυχική δύναμη νά 
παλαίψη καί νά νικήση μέ τήν φαιδρότητα, 
μέ τό brio, τόν πόνο του κάί κατορθώνει 
τό θαυμαστό αύτό: ένώ είναι μόνος νά μήν 
είναι θλιμμένος. ,

Ποιός πολιτισμένος, καλομαθεμε- 
νος άστός, μπορεί νά δώσή άπό μέσα του 
αύτό τό βάθος ζωής, αύτή τήν παθητικό- 
τητα τής ύπάρξεως, αύτή τή δύναμη τής 
άδυναμίας;

Καί ιδού δτι οί λεχρίτες, οί πειναλέοι, 
οί κακομριριασμένοι δικαιωνουνται, διότι 
έχουν ζωή πού πάει πιό βαθιά άπό τή ξώ- 
δερμη ένός ραφιναρισμένου γεγέ. Καί ιδού, 
δτι ή λογοτεχνία δέν έχει άνάγκη νά ύπο- 
κύπτη στό βάρος τών ιδεών, δταν ο 
συγγραφέας γνωρίζει νά μελετά τό ίδιο 
τό στήθος του! Πόσα κέρδη! Ή σχέση του 
πεζογράψου αύιου μέ τή ζωή έχει πηγή 
τήν καρδιά: βλέπει τά πάντα μέσ’ άπό τόν 
καημό, τό παράπονο, τήν πίκρα, τή λα
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πηγάζουν άπό τή ζωή του, άλλά προστί
θενται στή ζωή του. Τό κύριο συστατικό 
τού ήρωα εΐναι ή μανία τής άγάπης, 
πού μπορούσε νά κατέχη κ’ έναν άλλο τύ
πο μ ή άλητικό. Κ’ ένώ θά μπορούσε νά ά· 
ναλύση μάλλον τά αισθήματα άγάπης πού 
τόν κατέχουν, δέν κάνει παρά νά τά ά- 
πλώνη λυρικά. Καί δ,τι άποτελεϊ τήν ένδο- 
σκόπηση, τή μελέτη τής ίδιας του ψυχής 
φαίνεται, πώς δέν είναι όργανικά συνδε
μένο μέ τήν ύπόστασή του. "Οταν πληρο
φορούμαστε, πώς ό ήρωας όχι μόνο πεινού
σε, άλλά καί έρωτευόταν καί τόν άκούμε 
τέλος νά άναφωνή «Νά λοιπόν, δέν εΐναι 
μονάχα ή κοιλιά κυρίαρχος τής γής», ή 
όταν λέει «Έγώ δέν είμαι πλασμένος νά 
δώοω τήν εύτυχία πουθενά», ή δταν φω
νάζει, πώς πάει νά ξεκόψη άπ’ δλους τούς 
δεσμούς, νά γίνη ένας σκύλος, δλες αύτές 
οι μορφές τής οκέψεως δέν είναι άπόλυτα 
συνδεμένες μέ αύτό πού ζητάει άπό μιά 
όργανική άνάπτυξη τής ύπάρξεώς της ή 
μορφή τού ηρώα, τοΰ άνθρώπου τού πά
σχει άπό πληθωρισμό άγάπης. Άλλ’ άν εί
ναι πάλι άλήθεια αύτό, πού θέλει νά σκορ- 
πίση ως έντύπωση ό συγγραφέας, δτι ή
ρωας δέν είναι παρά ένας άνθρωπος, πού 
τό κενό τής ζωής του τό γεμίζουν χίλιοι 
άνέμηδες σκέψεων καί πού, στό βάθος, 
γιά νά ζήση δέν έχει άνάγκη παρά άπό λί
γη άγάπη, είναι τάχα αύτός, ό καλύτερος 
τρόπος γιά νά δοθή ή δίψα τής άγάπης, 
μέ έναν τρόπο διαχύσεως πού φτάνει πολ
λές. φορές στήν άραιότητα;

, Η έκθεση τών γεγονότων βαίνει κατ’ 
εύθεϊα γραμμή, τό ύφος όμαλό. Ή σκέψη 
κυλάει άπάνω σέ γενικές καί όγκηρές ιδέες· 
άλλά ή λογοτεχνία καλείται άκριβώς νά 
άναλύση, νά θρυμματίση τίς ιδέες αύτές 
καί νά σκορπίση τίς άποχρώσεις τους. Τό 
καλό και τό κακό· ή άγάπη καί τό μίσος· 
ή ευτυχία καί ή δυστυχία κλ. είναι ιδέες 
άφηρημένες, οί όποιες γιά νά γίνουν λο
γοτεχνικές πρέπει νά σκορπίσουν σέ χίλιες 
άποχρώσεις καί άντιφάσεις. ”Ας θυμηθού
με τίς όγκηρές Ιδέες στούς «Άθλιους» τού 
V. Hugo, πού δέν είναι καθόλου «λογοτε- 
χνικές», άλλά «ήθικές». Εΐναι ή άλήθεια, 
δτι ό συγγραφέας δείχνει, δτι γνωρίζει κά
ποτε νά σπάη μιά ιδέα μέ τό άντίθετό της 
(π.χ. ένώ ζητάει ό ήρωας τήν άγάπη, στό 
τέλος μάς λέει, δτι δέ θέλει τήν άγάπη, 
άλλά μονάχα νά συλλογιέται πώς τόν ά- 
γαπάνε—κυμαίνεται άνάμεσα στήν άνάγκη 
νά βάλη ένα σκοπό στή ζωή του καί νά 
τήν άφήνη νά κυλάη άσκοπα—σκέπτεται 
δτι άν είχε τήν άγαπημένη του Φανή, ή 
ζωή του θά ήταν άλλοιώτικη, άλλά καί 
άμφιβάλλει γι’ αύτό...), άλλά αύτό θά έ
πρεπε, νομίζω, νά εΐναι ό φυσικός τρό
πος πού θά δοκιμάση τά πράγματα μέ τή 
σκέψη του, ένώ ό χαρακτηριστικός τρόπος 
πού έπικρατεϊ στόν κ. Τροπαιάτη εΐναι ή 

μονοειδής καί εύθύγραμμη καί άδιαίρετη 
σκέψη. Σέ τελευταία άνάλυση λείπει αύτό 
πού όνομάζουμε κυρίως διανόηση: ή σκέψη 
πού έχει διαλυθή καί δέν κάνει μπροστά 
μας παρά νά ζητάει τήν άρχική της ένό- 
τητα.

Αύτά δλα σημαίνουν, δτι έχει κανείς 
κάτι νά συζητήση μέ τό βιβλίο τοΰ κ. Τρο
παιάτη· αί άντιρρήσεις έδραιώνουν τήν έν
τύπωση δτι ύπάρχει στούς «'Ήρωες» ένα 
θετικό λογοτεχνικό έδαφος.

ΠΟΙΗΣΗ

Γ. Σ. ΔΟΥΡΑ : «Δέκα τραγούδια τής ελπί
δας» Αθήνα, 1938.

Τά πρώτα έξη ποιήματα τά χαρακτη
ρίζει ή ομοιομορφία τής κατασκευής· ύ- 
πάρχει μ.ά θέση καί μιά άντίθεση· αύτό 
πού είναι καί αύτό πού ό ποιητής εύχεται 
καί έλπίζει νά εΐναι: ό θεϊκός λόγος πού 
θά φέρη τή «Γνώση» ή όποια λείπει καί θά 
φωτίση τό νοΰ (1), ό θεϊκός λόγος πού θά 
φέρη δικαιοσύνη ή έλεος (2), ή καινούργια 
μέρα πού θά φέρη τόν ήλιο τής δικαιοσύ
νης καί τής έλπίδας, (4) ή ούράνια πνοή 
πού θά φέρη τήν ελπίδα, (5) ό ούρανός πού 
θά στείλη στή γή τήν δικαιοσύνη καί τήν 
ειρήνη, (6) δλ’ αύτά μάς δίνονται μεσ’ άπό 
μιά κανονική άντίστιξη έκφρασμένα μέ μέσο 
τό σύμβολο. Τό σύμβολο, στήν περίπτωση, 
εξναι 7αΡίιένο κανονικά άπό τόν κόσμο 
τής φύσεως: ό λύχνος ό σβησμένος πού 
θ’ άνάψη- τό χορτάρι πού χλώμιασε καί 
θ άναβλαστήση- τό άνοιξιάτικο δέντρο, 
πού θ άνθοβολήση· τό σκοτάδι τής νύχτας, 
πού, θά τό νικήση ή αύγή· ό βοριάς πού θά 
πνεύση εύεργετικός- ή γή πού θά καρπίση· 
δλ αύτά τά φυσικά δεδομένα έκφράζουν, 
άκριβώς μέ τή δυνατότητα τής μεταβολής 
πού έχουν άπό τή φυσική τούς σύσταση, 
τό ποθούμενο άποτέλεσμα μιάς μεταβο
λής, πού άναμένεται στή φυσική τάξη τών 
πραγμάτων, σάν είδωλο αύτού πού άνα
μένεται στό φυσικό χώρο.

Ή άλλη όμάδα άποτελεϊται άπό τά 
πέντε άλλα ποιήματα, δπου τό φυσικό 
σύμβολο (τό άνοιξιάτικο δέντρο (3), τό άη- 
δόνι (7) ή κρυφή πηγή (8), τό δάσος (9), 
ή σκηνή (10), πού δέν έχει διχασμένες τίς 
δυνατότητές του σέ θέση καί άντίθεση, σέ 
τώρα καί ύστερα, σέ θλίψη καί ελπίδα, έκ- 
Φράζει μέ τό ξετύλιγμα τοΰ φυσικού άντι- 
κειμένου μιά άντίστοιχη διάχυση τής ψυχής.

Παρατηρούμε λοιπόν, δτι στά ποιήματα 
τής πρώτης σειράς ή άνάπτυξη τών δυό 
άντιθέτών η διαδοχικών συναισθηματικών 
στιγμών (αύτής πού εΐναι καί αύτής πού 
έλπίζεται νά εΐναι) βαίνει πάνω στήν άντι- 
στοιχη άλληγορική καί ψυχρή άνάπτυξη 
τών διαδοχικών στιγμών τών φυσικών συμ
βόλων· καί δέ θά μπορούσε νά γίνη άλ- 

στά στό θεό, «ένώπιος ένωπίω». Και άν 
ζητεί κάτι άπό τό θεό: τήν Ειρήνη, τήν 
Άγάπη, τήν Ελπίδα, τόν Οίκτο, τή Δι
καιοσύνη, δμως ένώ ζητεί, έχει τό κορμό 
του πάντα δρθιο...

Γι’ αύτό δ,τι γνησιώτερο ύπάρχει σ’ αυ
τά τά ποιήματα εΐναι ή μουσική πού σκορ- 
πιέται άπό τά λόγια δταν ό ποιητής άγα- 
πά, λατρεύει, ύμνεΐ. Καί άγαπά τό φουν
τωμένο δέντρο καί άγαπα τό φουντω
μένο τραγούδι. "Οχι διότι τόν πάνε 
πιό μακρυά, πρός τό θεό, άλλά διότι εΐναι 
αύτά, δπως εΐναι, ή άγάπη του: διότι σ’ 
αύτά παραδίδεται. Άγαπά τά ίδια τά 
πλάσματα τής φαντασίας του, άγαπά τόν 
έαυτό του.
ΧΠ. ΞΑΝΘΑΚΗ «’Αποκαθήλωση» (ποιήμα

τα). ’Αθήνα 1939.
Ό ποιητής μπλέγεται μέσα στήν έρωτι- 

κή ήδονή, άποζητάει τύ γαλήνη αισθάνε
ται τήν κούραση. Δέν έξετάζουμε άν τά 
συναισθήματα αύτά εΐναι γνήσια, εκείνο 
πού μάς ενδιαφέρει καί εΐναι φανερό θά τό 
ποΰμε: δτι ό κ. Ξ. δέν κατορθώνει νά δη- 
μιουργήση μέσα μας τήν ποιητική πειθώ, 
νά μάς παρασύρη, νά μάς πλουτίση μέ 
ζωντανές στιγμές ποιητικής ζωής, πού θά 
γίνουν δικές μας στιγμές. ’Έχει ώρισμένα 
αισθήματα, άλλά δέ μπορεί νά ψάξη δσο 
χρειάζεται γιά νά τά συλλάβη... καί πολύ 
περισσέτερο, νά μας τά μεταδώση. Η έκ
φραση εΐναι άχρωμη καί δχι σπάνια πεζο- 
λογική, μόλη τήν έπιτήδευση τοΰ έλευ- 
θέρου στίχου. Νά ένα παράδειγμα, δπου 
τίποτε δέν ύπάρχει νά διακρίνη τό ποίημα 
άπό τήν πεζολογία «Τά περασμένα χρό
νια άναλογίζομαι -— πού τά σπατάλησα 
στούς δρόμους—τώρα που αργά κατάλα
βα τήν άνετη—καί τόσο εύχάριστη γαλήνη 
τού σπιτιού μου—Καλοτυχίζω, τώρα, αυ
τούς πού έγνώρισαν—τήν εύτυχία τους κλει
σμένη σιμά σέ δυό άδελφές... “Αχ! εΐναι 
τόσο ώραϊα μές στό σπίτι μου, πού δρεξη 
δέ μού κάνει πειά νά φύγω...».
ΣΤ. ΜΠΟΛΕΤΧΗ «Βραδυνά φώτα» (ποιήμα

τα). ‘Αθήνα, 1939.
Τά «Βραδυνά φώτα» καί «Τό τραγούδι τής 

Λίλυ», πού περιέχει ό τόμος είναι δύο «λυ
ρικές διηγήσεις» κατά τόν τρόπο πού έ
χουν έγκαινιάσει στήν Ελλάδα οί μιμητές 
τοΰ Poe: τό θέμα σχεδιάζεται άπλώς καί 
δ,τι συμβαίνει, κυλάει έξω σχεδόν άπό τό
πο καί χρόνο. Έδώ ώστόσο δέν ύπάρχει 
τίποτε τό συμβολικό καί στό «τραγούδι 
τής Λίλυ» διακρίνεται μιά έξαψη τοΰ αι
σθήματος μάλλον παρά τής φαντασίας. 
"Ολα κυλούν μέσ’ άπό τήν άνάμνηση τήν 
ποτισμένη μέ πικρία, κυλούν μ’ έναν άπό- 
ηχο—εΐναι άλήθεια-άρκετά άπαλό. Τό 
κακό εΐναι, δτι τό λυρικό αίσθημα εΐναι 
πολύ άραιό, πολύ μετέωρο καί άκαθόριστο.

λοιώς- Έδώ ύπάρχει πάντα μιά στιγμή 
στατική, ή πρώτη, αύτή πού άποκρούεται 
μέ φτωχό πάντα συναισθηματικό έφοδια- 
σμό, ψυχρή, άντίθετα πρός τή δεύτερη 
στιγμή, αύτή πού άναμένεται, τήν όποια 
τά συναισθήματα τήςέΛπίδας, δικαιοσύνης 
κλ. τήν άπλώνουν, τήν πλαταίνουν. Άλλά 
πάλι αύτή ή χρήση ή φανερή τών άφηρη- 
μένων εννοιών: ελπίδα, φώς, δικαιοσύνη, 
έλεος κ.λ. έννοιών, πού θά έπρεπε νά ύπο- 
βληθοΰν πολύ περισσότερο παρά νά λε
χθούν,μάς σπρώχνει πολύ μακρυά άπό τόν 
καθαρό ποιητικό πρός τόν ψυχρό έννοιο- 
λογικό χώρο.

Γι’ αύτούς τούς λόγους νομίζω, δτι τά 
ποιήματα τής πρώτης σειράς δέν είναι ό 
λυρικός οίστρος, πού τά κυβερνά. Αντί 
θετά, μου φαίνεται, δτι τά δεύτερα, έκεΐνα 
πού δέ στηρίζουνται στήν άνάπτυξη, άλλά 
στή διάχυση, άοκοΰν άπάνω μας μιά πιό 
άδιαφιλονίκητη λυρική πειθώ. Ή έκσταση 
μπροστά στό δέντρο, πού άνθοβολεϊ, πού 
φαίνεται σά νά λαλή τόν άνθινο ύμνο του 
πρός τό θείο φώς—ή έκσταση μπροστά στό 
άηδόνι, πού φλογίζει μέ τό πάθος του τήν 
ψυχή μας, άλλά καί τή δροσίζει καί σά 
νά τή φωτίζη μέσα στή νύχτα νά γνωρι- 
ση τήν Άγάπη—εΐναι ξεχειλίσματα λυρι
κά, πού τείνουν νά μεταβάλουν τό λόγο 
σέ μουσική, μάς παρασύρουν μέ τή λεπτή 
αύρα τοΰ αισθήματος πού διαχύνουν σάν 
άρωμα καί γινόμαστε κ’ έμεϊς λάτρες καί 
προσκυνητές τού θείου φωτός καί τής θείας 
Άγάπης! ‘Όμως αύτό τό φώς καί αύτή ή 
άγάπη εΐναι κάτι άλλο άπό τό μυστικό 
φώς καί τή μυστική άγάπη τών Χριστια
νών! Εΐναι τόσο έντονη ή είκόνα τοΰ φυ
σικού συμβόλου τους, ώστε, παγανιστές 
άδιόρθωτοι, στεκόμαστε πολύ περισσότερο 
μπροστά στό μαγικό δ ρ α μ α τοΰ άηδο- 
νιοΰ πού τό τραγούδι του λάμπει στό δά
σος, καί στό ύπέροχο άκουσμα τού δέν
τρου, πού τά πάθη του ύμνοΰν τό φώς, 
παρά δσο προχωρούμε νά συναντήσουμε 
πέρ’ άπό τά φαινόμενα τή μυστική πηγή 
τού φωτός καί τής Άγάπης...

Τό ποίημα τής «Κρυφής πηγής» κατα
στρέφεται άπό ένα άτεχνο δίστιχο, τό προ
τελευταίο. Τό ποίημα τού «Δάσους» δέν 
έχει τίποτε τό πρωτοείπωτο. Τό τελευταίο, 
«‘Η σκηνή μας», στέκεται σ’ ένα ξερό καί 
άνεκμετάλλευτο συμβολισμό.

Γενικά βρίσκω, δτι ό κ. Δούρας είναι 
ένας ποιητής θρησκευτικός χωρίς νά είναι 
μυστικός. Λατρεύει περισσότερο τή μορφή 
παρά έκεΐνο, πού ό χριστιανός άναζητεΐ 
περ’ άπ’ αύτή. ‘Η ποίησή του στά δυο 
ποιήματα πού ξεχωρίσαμε έχει χαρακτήρα 
ύμνου. Δέν έχουν ταθή σέ καμμιά αίτηση 
τά χέρια, δέν έχει καμφθή σέ Ικεσία τό 
γόνυ τοΰ Αδυνάτου μπροστά σέ κείνο πού 
είναι Μεγαλοδύναμο. Δέ φαίνεται ό λογι
σμένος, ό συντριμμένος άνθρωπος μπρο
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ώστε μόλις ό ποιητής κατορθώνει νά μας 
συγκεντρώση καϊ νά μας ένδιαφέρη σάν 
ψυχή, σάν καρδιά, σάν στοχασμός. Καί τό 
κάτω τής γραφής, ό λυρικός έρωτικός έ- 
ρεθισμός έχει άφεθή νά ζήση μέσα σ’ 
έναν πολύ κοινό ποιητικό τόπο. Καί δπου 
ύπάρχει τό κοινό, δέν ύπάρχει τό ιδιαίτε
ρο, τό προσωπικό....
ΤΙΛΛΑΣ Α. ΜΠΑΛΗ «Ήχοι κι απόηχοι» 

(ποιήματα) ’Αθήνα, 1938.
Τά θέματα εΐναι παρμένα, τά περισσό

τερα, άπό τή ζωή καί τά άντικείμενα τής 
φύσεως· άλλα, άπό τή ζωή τών άνθρώπων, 
καί λίγα εΐναι κατ’ εϋθεϊαν ύποκειμενικάς 
έκφράσεις. Πίσω άπό τά σύμβολα διακρί
νει κανείς τά συναισθήματα τής ποιήτριας. 
"Ομως λείπει ή ζωηρή άπεικόιιση, ή όποια 
θά μας άφηνε τίς άνάλογες μέ τό σύμβο
λο ψυχικές έντυπώσεις.
ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΗ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ «Ό Πατούχας» ’Αθή

να, 1938
Ό κ. X. δοκίμασε νά μεταβάλη σέ σκη

νικό έργο τό γνωστό διήγημα τοΰ Κονδυ- 
λάκη. ‘Ένα τέτοιο έγχείρημα δέ μπορεί νά 
στέκεται στήν έκλογή τών στιγμών έκείνων 
άπό τή διήγηση, κατά τίς όποιες ύπάρχει μιά 
άντίθεση, διαμάχη, διότι σ’ ένα διήγημα 
τό κυριαρχικό στοιχείο εΐναι ίσα ίσα έκεϊ- 
νο πού δέ μπορεί νά δοθή στό σκηνικό έρ
γο: δηλ. ή βαθμιαία περί γραφική άνάπτυξυ.

Μία δραματική σκηνή λοιπόν έγκα- 
ταλείπει πολύ μέρος ά πό δτι άποτελεϊ τήν 
κύρια δικαίωση ένός διηγήματος, δηλ. τήν 
άναλυτικότητα καί περιορίζεται δέ δ,τι εΐ
ναι πολύ έντονο καί άπότομο. ΓΓ αύτόν 
τό λόγο εΐναι πολύ δύσκολο νά διατηρηθή 
τό ήθος τοΰ διηγήματος σ’ ένα έργο σκη
νικό. Γι’ αύτόν τό λόγο καί τό φαιδρό καί 
πικάντικο τοΰ διηγήματος μας τό δίνει ό 
κ. X. φτασμένο ώς τό γελεΐο καί τήν κω
μική θέση τήν σπρώχνει ώς τή φάρσα.'Όλη 
ή δροσιά τοΰ περιγραφικού λόγου έφυγε 
καί έμεινε τό ξερό καί άπότομο σκηνικό 
ϋφος. Ό «Πατούχας» δέ γίνεται σκη
νικό έργο· πρέπει νά μπορή κανείς νά πλά
ση άπό τήν άρχή ένα Πατούχα τής σκηνής. 
Νά έχη τήν άντίληψη τής δραματικής άν- 
θρωποπτίας.
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΙΛ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ : «Βυζαντινοί μελέται 

II—V» Θεσσαλονίκη, 1939.
Ό τόμος περιέχει τρεις μονογραφίες μέ 

τούς τίτλους : «Άπό τήν ιστορίαν τών τει
χών τής Θεσσαλονίκης», «Τό Βολερόν», 
«Σύμμεικτα». 'Όλα αύτά τά μελετήματα 
εΐναι Ιστορικά. Ήμποροΰμε νά παρατηρή
σουμε, δτι ό κ. Κυριακίδης καί έδώ καί 
στις άλλες δείχθηκε καί δείχνεται ένα πνεύ
μα έσχάτως προσεκτικό, άκριβολόγο. Έπι- 
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μελέστατα συγκεντρώνει καί τακτοποιεί 
τήν υλη, προσέχει καί έξάγει συμπεράσμα
τα θετικά. Προάγει τή γνώση μας χωρίς 
νά χρησιμοποιεί παρά ένα μέρος τών ψυ
χικών δυνάμεων, αύτό πού όνομάζουμε «τό 
λογικό». Καί δέν άποσκοπεΐ χρησιμοποιώ
ντας τή νόμιμη επέκταση τής νοησεως, τήν 
ύπόθεση, νά φθάση σέ συμπεράσματα εύ- 
ρύτερα άπό τόν χώρο πού καθορίζουν τά 
πράγμα. 'Ωστόσο μέσα σ’ αύτή τήν επίση
μα έπιστημονική έργασία χωρεΐ, ολοφάνε
ρα, ή άγάπη τοΰ έπιστήμονα πρός τό θέ
μα πού έκλέγει, ή γεμάτη εμπιστοσύνη καί 
έγκατάλειψη άγάπη; πού . διακρίνει όλες 
τίς έργασίες τοΰ κ. Κυριακίδη καί πού γι’ 
αύτόν ύπήρξε κοντά στή δίψα τής γνώσης 
ή πρωτεύουσα δύναμη, ή όποια τόν άνέ- 
βασε έπαξίως σέ μιά τόσο περίβλεπτη ε
πιστημονική κορυφή.
Μ. L. ASSERIN “La poesie du terroir 

dans la chanson Populaire Grecque.
'Η Ελλάδα, λέει ή Κα Asserin, ύπήρξε 

πάντα μιά δύναμη πού δχι μόνο άφωμοί- 
ωσε άλλά καί έξευγένισε κάθε ξένο στοι
χείο. Τή δύναμη της γιά ένα τέτοιο άπο- 
τέλεσμα τήν όφείλει πάνω άπ’ δλα στή γή 
της, τήν άτμόσφαιρα, τόν ούρανό, τό φώς, 
τό έδαφος.

Ό μεγάλος όμαδικός ποιητής τής έλλη- 
νικής γής εΐναι ό ελληνικός λαός. Άλλ’ ή 
γή αύτή δέν ύμνεΐται άπλώς σάν γή, άλλά 
σάν τό καθετί πού μπορεί νά πηγάζη άπ' 
αύτή. Καί ό τρόπος πού γίνεται αύτή ή 
έξύμνηση δέν εΐναι ούτε ή άφαίρεση οΰτε 
ή θεώρηση: ό λαϊκός ποιητής έμψυχώνει 
τή γή πού τραγουδεΐ μ’ ένα άνθρώπινο 
ψυχισμό, μ’ ένα άνθρωπομορφισμό.

Στούς άρχαίους έλληνας ποιητάς τά 
φυσικά άντικείμενα διατηρούν τό φυσικό 
τους σχήμα, άλλοΰ καί παίρνουν μιά μορ
φή άνθρώπινη πού ύφίσταται μονάχα στό 
μή πραγματικό. Στό δημοτικό τραγούδι 
διατηρείται πάλι τό φυσικό σχήμα, άλλά 
τά άντικείμενα δέν παίρνουν μιά μορφή 
είδική άνθρώπινη: ή συγχέονται μέ τά πρά
γματα μέσ* άπό μιά παρομοίωση ή κρύ
βονται εντελώς μέσα σέ μιά άλληγορία.

Άλλ’ άν ό κλέφτης τραγούδησε τή ζωή 
του, δέ συνέβηκε τό ίδιο μέ τόν άγρότη. 
Τά τραγούδια τής άγροτικής ζωής εΐναι 
συνθέματα τών κατοίκων τών πόλεων, πού 
νοσταλγούν μιά ύποθετική γαλήνη καί 
ήρεμία.

'Η διάλεξη τής Κας Asserin—διότι γιά 
διάλεξη πρόκειται—εΐναι έμποτισμένη, άπό 
μιά θερμή άγάπη γιά τήν 'Ελλάδα. Καί ή 
άγάπη αύτή εΐναι πού τής έπιτρέπει δχι 
μόνο νά πλησιάση τό θέμα της μέ γνώση, 
άλλά καί νά άποσπάση άπ’ αύτό κάποια 
μυστικά, νά μάς φέρη μπροστά σέ καινούρ
γιες άπόψεις, δσο καί άν οί άπόψεις αύτές 
έχουν, μοιραία, τό πλάτος τοΰ όρίζοντα 
πού επιτρέπει τό ίδιο τό θέμα.


