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Η 10Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΤοΟ ΑΡΑΜ ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΙΑΝ

' / /  10η Συμφωνία τον Σοστάκοβιτς πού παίχτηκε και σέ μας πέρυσι άπ6 το 
Μητρόπονλο και μεταδώθηκε μιά - δυο φορές από τό ραδιοφωνικό μας σταθμό, εχει  
προκαλέσει παντού μεγάλες συζητήσεις και ζυμώσεις . ΟΙ συζητήσεις που έγιναν στη 
Σοβιετική 'Ένωση, παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον. Τη συζήτηση την άνοιξε 6 
άλλος διάσημος συνθέτης Χατοατονριάν και πήραν μέρος κΤ  άλλοι μουσικοί και κριτι
κοί. Δίνουμε γιά το άναγνωστικό μας κοινό τις κυριότερες απόψεις πού διατυπώθηκαν .

Τ δ ά ρ θ ρ ο  τού  Χ α τ σ α τ ο ν ρ ιά ν

Ή  συμφωνία αυτή, προκάλεσε τεράστιο 
ενδιαφέρον τόσο ανάμεσα στους ές επαγγέλ
ματος μουσικούς, όσο καί στο ευρύτερο κοι
νό. Αυτό τό πράγμα είνα ι ολότελα κατανοη
τό. *0 Δημ. Σοστάκοβιτς είναι ένας καλλι- 
τέχνης πού τό έργο του, διαπνέεται άπό 
μίαν οξεία α ίσθηση τού πραγματικού και 
θ έτε ι τά φλέγονια προβλήματα τού καιρού 
μας.

Στη 10η συμφωνία ό Σοστάκοβιτς αίχμα- 
λωτίζει τον ακροατή μέ την ειλικρίνεια καί 
μέ τη συγκινησιακή δύναμη τής μουσικής 
έκφρασης. Τό βάθος καί οί μνημειακές δια
στάσεις τής φιλοσοφικής σκέψης σφιχτοδέ
νονται μέσα στή συμφωνία μέ χτυπητή κυ
ριαρχία τής μουσικής καί δραματικής ανά
πτυξης των αντιθετικών είκόνων : Γ ι ’ άλλη 
μιά φορά ό συνθέτης φτάνει, στο έργο του 
αυτό, σέ μιά λαμπερή καί ποιοτικά καινού
ρια δύναμη έκφρασης.

Καί πρώτα-πρώτα έχουμε μιάν ά λ η-

θ ι ν ή σ υ μ φ ω ν ί α ,  ένα έργο δηλαδή πού 
στηρίζεται πάνου σέ μ ιά  μεγάλη καταφα
τική ιδέα τής ζωής κι έχει* ένα βαθύ φιλο
σοφικό καί συγκινησιακό περιεχόμενο. Τά 
τέσσερα μέρη τής συμφωνίας περικλείνουν 
έναν ολόκληρο κόσμο εικόνες, φωτεινές καί 
τραγικές, πού έχουν έναν οδυνηρό λυρισμό 
καί μιά θριαμβευτική χαρά. Μέσα στο έργο 
αυτό, ή ικανότητα τού συνθέτη νά δημιουρ
γεί άντιθετικές εικόνες πάνω στο δραματι
κό πλάνο, πού συγκλονίζουν τον ακροατή 
μέ τή βαθειά σημασία καί ομορφιά τους, 
εκδηλώνεται μέ μιά όχι κοινή δύναμη. Σ άν 
συνθέτης κ ι1 έγώ, δέν μπορώ παρά νά θα υ 
μάζω τή δραματική κυριαρχία τού Δ. Σο
στάκοβιτς, αυτό τό δώρο του νά χτίζει μορ
φές μεγάλων διαστάσεων, νά διαποτίζει μέ 
κίνηση άκόμα καί τό πιό μικρό άπόσπασμα 
τής συμφωνίας, νά κρατάει άδιάκοπα τήν 
ανάσα τού άκροατή.

Τί λαμπερή, τί αμίμητη άτομικότητα βρί
σκεται σέ καθένα άπό τά τέσσερα μέρη τής 
συμφωνίας I Ά π ό  τήν πρώτη φορά πού
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άκούει κανείς τή συμφωνία αυτή, δεν μπο
ρεί νά λησμονήσει τό τρομερό ξετύλιγμα του 
σκέρτσο σέ μορφή μαρς (δεύτερο μέρος), τήν 
κρυστάλλινη σονοριτέ του λυρικού νοττούρνο 
(τρίτο μέρος), τήν πανηγυρική ευθυμία τού 
φινάλε. Τό πρώτο μέρος, όλότελα δραματι
κό, περικλείνει τον θεμελιακό Ιδεολογικό 
καί συγκινησιακό πυρήνα τού έργου, κι* α
φήνει τεράστιαν εντύπωση. Ό  συνθέτης ανα
πτύσσει καί άντιθέτει εδώ, σέ έντονους πα
ροξυσμούς, εικόνες ζωηρά αντίθετες. Ε ίναι 
ολοφάνερο πώς ή δραματική σύλληψη τής 
συμφωνίας έκανε αναγκαία τήν προσφυγή 
σέ όρχηστρικά καί αρμονικά μέσα έκφρα
σης, ικανά νά ενεργήσουν δυνατά καί, όχι 
σπάνια, τολμηρά. Κατά τή γνώμη μου, όλες 
αυτές οί τολμηρότητες δικαιολογούνται άπό 
τήν άνάπτυξη τού θεματικού υλικού καί 
κάνουν νά βγαίνουν πιό καθαρά ή εκφρα
στική ομορφιά των φωτεινών εικόνων τού 
πρωταρχικού καί τού δεύτερου μοτίβου.

Δεν γνωρίζιο άν υπάρχει πρόγραμμα στή 
10η συμφωνία. Δεν φαίνεται ό συνθέ
της νά τήν έχει συλλάβει σαν έργο προγραμ
ματικό. Έ τσ ι, όπως κι* όλοι οί ακροατές, 
εξηγώ τό περιεχόμενο τής συμφωνίας μέ τις 
άμεσες εντυπώσεις μου. Νομίζω πώς είνα ι 
λίγοι οί ακροατές εκείνοι (εννοώ τούς προ
σεχτικούς καί δίχως προκαταλήψεις άπέναν- 
τι σ ιόν  Δημήτρη Σοστάκοβιτς) πού δεν 
ένιωσαν πώς ή 10η συμφωνία εκφράζει τά 
βαθειά  αισθήματα καί σκέψεις τού ανθρώ 
που τού καιρού μας καί πώς τά έντονα 
αναπτυγμένα θέματα αυτής τής συμφω\ίας 
άποκρυσιαλλίόνονται σέ ζωηρές δραματικές 
συγκρούσεις.

Ό τα ν  πρωτακούει κανείς τή συμφιονία, 
είναι φανερό πώς ή μελωδική γλώσσα της 
ανατρέχει στήν πολυφωνική στυλιστική συγ
κρότηση τής σοβιετικής μουσικής. Ή  μελω
δική γραμμή τής συμφωνίας διαποτίζεται ά 
πό ζωντανές καί εκφραστικές in to n a tio n s  
κα ί πώς δέν υπάρχει σ' αυτή ούτε ήθελη- 
μένη χοντροκοπιά, ούτε άπότομες άπομα- 
κρύνσεις άπό τή φυσική άνάπτυξη. Συγκρα
τώ τό θαυμαστό θέμα τής εισαγωγής, τή 
διαυγή καί ολοκληρωμένη μελωδία τού πρώ
του μέρους, τή μελωδία αυτή πού άναπτύσ- 
σεται σέ ρυθμό άργού βάλς. Συγκρατώ τις 
εκφραστικές μελωδικές εικόνες τού τρίτου 
μέρους (τό σόλο τού κόρνου μούκανε ιδ ια ί
τερη καί βαθειάν εντύπωση), τά χαραχτη- 
ριστικά μοτίβα τού φινάλε όπου ό συνθέ
τη ; τραγουδάει τή χαρά τής ζωής. *Η αρ
μονία τού Δ. Σοστάκοβιτς γίνεται πιό καθα
ρή, πιό ροηιαλέα, πιό εκφραστική. "Εχει 
μ ιάν ελαστική δύναμη πού κάνει δυναμικό
τερη τήν άνάπτυξη τής μουσικής σκέψης. *0 
Δ. Σοστάκοβιτς λύνει μέ πρωτότυπο τρόπο 
τό πολύ δύσκολο πρόβλημα τής σύνθεσης 
μορφής καί περιεχομένου τής σύγχρονης 
συμφωνίας...

Ό  συνθέτης βαδίδει τολμτ^ρά μπροστά, 
άνοίγοντας καινούριους δρόμους στή συμφιυ- 
νική μουσική, τό πιό πολύπλοκο είδος τής 
μουσικής τέχνης. Ή  σπουδαίοτητα τής έρ-

γασίας του είναι μεγαλύτερη σήμερα, ύστερα 
άπό τό χαμό τού Ν. Μιασκόφσκι καί τού 
Σ. Προκόφιεφ, πού στα καλύτερα έργα τους 
άναπτύξανε τις κλασικές παραδόσεις τών με
γάλων συμφωνιστών τού παρελθόντος. Κι* 
ε ίνα ι άκόμα πιό μεγάλη, γιατί ή σύγχρονη 
μουσική περνάει στις άστικές χώρες βαθειά  
κρίση καί Ιδεολογικό εκφυλισμό...

Μέ ικανοποίησε όμως ολόκληρη ή συμ
φωνία τού Δ. Σοστάκοβιτς; Ό χ ι  βέβαια. 
Μού φαίνεται π. χ. πώς τό φινάλε τής συμ- 
φωτίας. παρ* όλη τή γοητεία τών φωτεινών 
του εΙκόνων, δέν άντιζυγίζει. τόσο στο συγ
κινησιακό πεδίο, όσο καί στο πεδίο τής συγ
κρότησης, τά έπεισόδια μιας δραματικής 
σφοδρότητας άκόμα καί τής τραγικής έντα
σης τών δύο πρώτων μερών (*). Έ τσ ι 
αποκομίζει κανείς τήν εντύπωση πώς τό 
φινάλε περιορίζει λιγάκι τό βάθος καί 
τήν άρχιτεκτονική λογική τού συνόλου τής 
συμφωνίας καί έξασθενίζει τήν αίσθηση πού 
προκαλεΐ τό σύνολο. Μέσα στή συμφωνία, οί 
κακές, σκοτεινές δυνάμεισ, ζωγραφίζονται 
πολύ άνάγλυφα καί πειστικά, μέ μια συντα
ρακτική «ζωγραφική» δύναμη. Ό  μεγάλος 
ονμανισμός τής ειρηνικής ανθρωπότητας, 
πού ιούς άντιτάσσεται, εκφράζεται μέ μικρό
τερη δύναμη καί πλαστική τελειότητα. Θά- 
θελα νά έκφράσω τήν ευχή, ό Δημήτρης 
Σοστάκοβιτς νά βεβαιουσει μέ πιό σταθε
ρό καί πιό σίγουρο τρόπο, τ ό θ  ε τ ι κό 
στοιχείο. Γ ιατί τό σκοτεινό καί τό τραγικό 
ξέρει καλύτερα άπό τόν καθένα νά τό ζω
γραφίζει στή μουσική του.
* Η  κ ρ ι τ ι κ ή  το ν  Β· Γ ι ζ ρ ο υ σ τ ό φ σ κ ν

Στό κέντρο τού συμφιονικού έργου τού 
Δ. Σοστάκοβιτς, βρίσκεται ό άνθρω πος μέ 
τόν εξαιρετικά πλούσιο πνευματικό του κό
σμο, μέ όλες του τις άντιφάσεις, μέ τή δύνα
μη καί τις άδυναμίες του, μέ τις χαρές καί 
μέ τις λύπες του. Κι* αυτό είναι έκείνο πού 
εκτιμάει πάνου άπ* όλα ό σοβιετικός άκρο- 
ατής στά καλύτερα έργα τού Δ. Σοστάκοβιτς, 
πού ζωγραφίζουν πιστά τις σφοδρές συγ
κρούσεις τής ζωής. *11 φύση τών συγκρούσε
ων αυτών είναι πολυποίκιλη, μά σ ’ όλες τις 
περιπτώσεις, οί τραγικές συγκρούσεις κεν
τρίζουν τις μεγάλες πνευματικές μάχες. Προ
φανώς, ό συνθέτης καταλαβαίνει θαυμάσια 
πώς ή στιγμή πού άποκαλύπτεται ή ζωή τού 
ήρωα σ* όλη της τήν πληρότητα, πού εκτυ
λίσσεται τό προτσές άνάπτυξης τών ζωντα
νών φαινομένων μέ τό μάξιμουμ τού πλούτου 
καί τής άναγλυφικότητας, είναι άκριβώς ή 
στιγμή πού ή δραματική σύγκρουση φτάνει 
στήν πιό μεγάλη της οξύτητα. Ό  συνθέτης 
εκφράζει αυτό τό προτσές στή μουσική του 
μέ μιάν ευαισθησία καί μιάν άκρίβεια πού 
προκαλούν εντύπωση. Ά κρ ιβώ ς όποις τα ώ—

* Ό  Λ. Σοστάκοβιτς μιλάει γ ια  τήν κρ ιτ ι
κή πού ασκήθηκε στό φινάλε τής 10ης, σχό 
άρθρο «Συζήτηση μέ τούς νέους συνθέτες* πού 
δημοσίευσε ή «Ε. Τ.» σχό τεύχος τού Φλεβά
ρη 1956.
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φόρτε του Γκόγια, ot συμφωνίες του Τσαί- 
κόφσκυ, οί πίνακες του Ντελακρουά έτσι 
κ α ι τά καλύτερα έργα του Δ. Σοστάκο
βιτς επιβάλλονται με τό σφυγμό τής ζωής 
πού χτυπάει ζωηρά μέσα τους, με έκεΐνο τό 
δώρο πού κατέχει ό συνθέτης νά μεταδίδει 
τό δυναμισμό τής πάλης, τή διαρκή μονομα
χ ία  των αίσθημάτων, στο βάθος τού ανθρώ 
πινου πόνου.

Ή  ζωή, όπως ξέρουμε, έδωσε πειστική 
απάντηση σ’ εκείνους τούς θλιβερούς θεω- 
ρητικολόγους πού, υπό τήν επιφανειακή αυ
θ εντ ία  τών ειδημόνων, κηρύχνανε πώς ή αμ
φιβολία καί οί δισταγμοί, ό πόνος και ή 
■θλίψη καί ακόμα περισσότερο ή αίσθηση 
τού τραγικού ήταν πράγματα παραγεγραμμέ- 
να για  τόν σοβιετικόν άνθρωπο. Μέ αύτό, οί 
κριτικοί αυτοί αποδείχνανε πώς ήταν ξεκο- 
μένοι από τήν ζωή καί φτωχαίνανε τή φυ
σιογνωμία τού σοβιετικού ανθρώπου καί τόν 
πνευματικό του κόσμο, πού ήταν ωστόσο τόσο 
πλούσιος.

’Αντίθετα ό ήρωας τών συμφωνιών τού 
Λ. Σοστάκοβιτς ταράζεται πάντα από τή 
ζωή, ή συνείδησή του άντιδράει φλογερά καί 
μέ πάθος στά γεγονότα τού κόσμου πού 
τόν περιτριγυρίζει. Μιλώντας γιά  τήν 5η 
του συμφωνία, ό ίδιος ό συνθέτης έλεγε: 
«Στο κέντρο τής σύλληψης τής συμφωνίας 
μου τοποθέτησα ακριβώς τόν άνθρωπο μέ 
όλες τις βεβαιωμένες εμπειρίες του». Τά λό
γ ια  αυτά αρμόζουν επίσης σέ μερικά από τά 
άλλα καλά του έργα.

Ή  συμφωνική ανάπτυξη στά καλύτερα 
έργα τού Δ. Σοστάκοβιτς είναι ά π ’ αυτή τήν 
άποψη χαρακτηριστική. Στά  πρώτα μέρη τών 
συμφωνιών του ό συνθέτης εκθέτει στερεότυ
πα σχεδόν τις θέσεις τής θεμελιακής δραμα
τικής σύγκρουσης : Στήν 5η συμφωνία καί
στο Κουίντέττο, ή συνείδηση τού ήρωα γ ί
νεται θέατρο τών έσωτερικών αντιφάσεων. 
Στήν 7η συμφωνία έχουμε τ3ν αγώνα τού λα
ού τού συνεπαρμένου γιά τή λευτεριά του, 
ένάντια στη μισητή επίθεση τού εισβολέα.

Τά δεύτερα μέρη τών συμφωνιών του 
χρησιμεύουν συνήθως σάν σύντομα ίντερμέ- 
δ ια , καθαρά λυρικά, πού βάζουν μιά στι
γμή στήν πάντα τήν άνάπτυξη τής θεμελια
κής σύγκρουσης.

Τά τρίτα μέρη τών συμφωνιών του (5η, 
7η,) είναι άξιοσημείο>τα la rg o , όπου ό συν
θέτης αποκαλύπτει μέ πιό πλήρη καί πιο 
πλούσιο τρόπο τόν εσωτερικό κόσμο τού 
ανθρώπου, τ ις  άγωνίες του, τις οδύνες τού 
ήρωα στήν αναζήτησή νου ένός ήθικού στη
ρίγματος, στόν αγώνα του ενάντια στις δυνά
μεις τού κακού, ενάντια στά εμπόδια πού 
παρουσιάζονται στο δρόμο του. (Τό καλύτε
ρο παράδειγμα α π ' αυτή τήν άποψη είναι 
τό la rg o  τής 7ης συμφωνίας). Οί αργές κι
νήσεις τών συμφωνιών ιου χαρακτηρίζονται 
άπό τήν άνάπτυξη τής λογικής σκέψης, από 
τη συνέχεια τής συγκινησιακής ροής, από 
τόν πλούτο καί τήν ποικιλία τών άπονοώ- 
<Σεων.

Τέλος στά φινάλε του γενιέται σχεδόν

πάντα μιά στροφή: δ ήρωας ξαναπαίρνει 
θάρρος, καί πάει νά θριαβεύσει ένάντια στις 
δυνάμεις τού κακού. Τό προτσές έν τούτοις 
αύτό πού στή διάρκειά του ό ήρωας τείνει 
νά νικήσει τά έμπόδια, δέν άποδίδεται πάν
τα μέ τρόπο πειστικό. "Αν εξαιρέσει κανείς 
τό Κουϊντέττο γιά πιάνο, τά φινάλε τών έν- 
οργάνων δραμάτων τού Δ. Σοστάκοβιτς ε ίνα ι 
άπείρως πιό αδύνατα άπό τά πρώτα μέρη. 
Ή  βεβαίωση τού νικηφόρου στοιχείου γ ίνε
ται σ ’ αυτά μέ άνεπάντεχο τρόπο, καί ή πε
ρίοδος επέμβασης τών θετικ ώ ν  δυνάμεων 
περιορίζεται στο αυστηρό μίνιμουμ. Τή χαρά 
τού θριάμβου δέν τήν ν ιώ θει ό ακροατής 
σάν μιά κατάχτηση, σάν μιά κατάληξη...

« Ή  πένα δέν γράφει καλά άν δέν προ
σθέσει κανείς στό μελάνι μερικές σταγό
νες άπό τό δικό του αίμα», ε ίπε κάποτε ό 
Β Όντογιέφσκυ. Τά καλύτερα έργα τού Σο
στάκοβιτς ε ίνα ι γραμμένα μέ τό α ιμα  μιας 
φλογερής κ ι’ άνήσυχης καρδιάς. Οί εικόνες 
τους είναι έντονα βιωμένες: ίσως ό συνθέτης 
νά τις είχε πληρώσει μέ τόν πόνο του. Κι* 
αν συμβαίνει νά μή μπορούμε νά άποδείξου- 
με ένα τέτοιο πράγμα, ωστόσο ή καλλιτεχη- 
κή λύση πού διάλεξε ό συνθέτης είνα ι πάν
τα ή μόνη δυνατή λύση.

Ε ίναι σπάνιοι δυστυχώς οί συνθέτες πού 
μπορούν νά κολακευτούν πώς έφεραν στήν 
καλλιτεχνική τους σύλληψη μιά λύση τόσο 
πειστική.Ά πό τά έργα τους λείπει συχνά εκεί
νο τό παθητικό  πνεύμα, πού δίχως αύτό τό 
έργο τέχνης δέν μπορεί νά άσκήσει καμιάν 
άληθινήν επίδραση. Ε ίνα ι φανερό πώς μιά 
τέτοια μέθοδος δημιουργίας είναι δυνατή 
μόνον όταν ό συνθέτης κάνει ολοκληρωτικό 
δώρο στήν τέχνη τόν έαυτό του. 'Ό ταν ή 
σύνθεση τού έργου τέχνης γιά  τό οποίο δου
λεύει γίνεται γιά τό συνθέτη ζήτημα ζωής...

Καί τώρα, ποιο είναι τό περιεχόμενο τής 
10ης Συμφωνίας; ΙΙοιές είναι οί ιδέες πού 
βεβαιώνονται μέσα στή λογική τής άνάπτυ- 
ξης τών εικόνων του;

Τό πρώτο μέρος περικλείνει μιά μεγάλη, 
μιά σφοδρή σύγκρουση. Στήν άρχική εικόνα 
πού θυμίζει τόσο πολύ τήν άρχή τής «Συμ
φωνίας—Φάουστ*, άντιτάσσονται δυο θεμε
λιακές είκόνες πού σχεδιάζουν διαφορετι>ές 
άπόψεις τού χαρακτήρα ή τής κατάστασης 
τού ήρωα. Στή ροή τής ανάπτυξης καί κάτω 
άπό τήν επίδραση τού «φαουστικού» μοτίβου, 
μεταβάλλονται έπανειλημμένως τά περιγράμ
ματα αυτών τών εικόνων καί εμφανίζεται 
όλο καί περισσότερο ή άμοιβαια τους συγγέ
νεια. Καί τότες γεννιέται μιά in to n a tio n  
πού προκαλεί έναν άναστεναγμό(ή in to n a tio n  
αυτή προέρχεται άπό δυο άνθρώπινα θέμα
τα) καί πού μοιάζει νά εκφράζει τούς πόνους 
τού ήρωα, πού ή συνείδησή του κατατρώγεται 
άπό τό δηλητήριο τής άμφιβολίας καί τού 
δισταγμού. Τελικά, στήν coda ό ήρωας πού 
υποφέρει μοιάζει νά άπελευθερώνεται άπό 
τις σκοτεινές σκέψεις πού τόν βασανίζουν.

Τό δεύτερο μέρος τής συμφωνίας περι
γράφει σ’ όλη του τήν ποικιλία  τόν εσωτε
ρικό κόσμο τού ήρωα. Ή  άτμόσφαιρα ιού
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μέρους αυτού σκοτεινιάζει προοδευτικά φ τά
νοντας από την ονειρική μελέτη ίσαμε τήν 
κατάσταση τής άκρας συγκίνησης, πού τήν 
.τροκαλούν οί Ιδιες εικόνες τού κακού.

Τέλος, στο φινάλε, ύστερα άπό μιαν άρ- 
Υή εισαγωγή όπου ξαναβρίσκουμε τήν ίδ ια  
αντίθεση ανταγωνιστικών θεμάτων, εμφανίζε
ται μια καινούργια κατηγορία εικόνων, πού 
είναι καθαρές επικλήσεις μ ιας μακρυνής 
παιδικής ηλικίας, ενός κόσμου απλοϊκών 
καί χαρούμενων μελωδιών. Θά μπορούσε νά 
πιστέψει κανείς πώς μέσα σ* αυτή τή φω
τεινή ρόντα όλες οί αμφιβολίες κι* όλοι οί 
πόνοι ξεπεράστηκαν, μά νά πού εισβάλλει καί 
πάλι βίαια γιά  μιάν άκόμη φορά ό άνεμο
στρόβιλος τών κακών δυνάμεων. Καί μό
νον στό τέλος τής συμφωνίας ό ήρωας αφ ή
νεται νά παρασυρθεί απ ' αύτή τήν εύθυμη 
ρόντα τών φωτεινών καί απλοϊκών εικόνων.

Ή  10η συμφωνία ε ίνα ι ένα έργο βα- 
θειάς ειλικρίνειας. Ε ίναι ή αυθεντική εξο
μολόγηση τού καλλιτέχνη, ή παθητική διή
γηση τής ζωής του. ‘Ο μουσουργός επ ιχεί
ρησε νά έκφράσει σ’ αυτήν όλες τις αντιφά
σεις, τις εσωτερικές ή έξωτερικές πού δημι
ουργούν οί περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στό 
άτομο καί στον Αντικειμενικό κόσμο.

‘Η 10η συμφωνία, όπως καί τά με
γαλύτερα έργα τού Σοστάκοβιτς, μάς γοη
τεύει γ ιατί περιγράφει τολμηρά μιά σφοδρή 
σύγκρουση. Ε ίνα ι ίσως εξογκωμένα τά χρώ
ματα καί οί αντιθέσεις; Τ ί σημασία έχει αυ
τό τό πράγμα. Δεν έχουμε τό δικαίωμα νά 
καταδικάσουμε τόν καλλιτέχνη, αν μέ τή δι- 
όγκωση αύτή αποβλέπει στό νά βεβαιώσει 
με μεγαλύτερη δύναμη τή σκέψη του. «’Εκεί
νο πού ξεχωρίζει τό δημιουργό άπό τούς 
κοινούς θνητούς είναι ή έξαιρετική του εύ- 
πάθεια απέναντι καί στις πιό μικρές συγκι
νήσεις* είπε κάποτε ό Ρίμσκυ Κόρσακωφ 
καί αυτά τά λόγια χαρακτηρίζουν μέ πολλή 
λεπτότητα τή δημιουργική προσωπικότητα 
τού Δ. Σοστάκοβιτς πού κατέχει τό πο
λύτιμο δώρο τού Αληθινού καλλιτέχνη. Ό  
νέων Τολστόΐ υπογράμμισε κι* αυτός άπό 
τήν πλευρά του πολύ σιοστά: «Χρειάζεται 
άκόνισμα τό έργο τέχνης γιά  νά εισχωρήσει 
•ιέσα στή συνείδηση». Μόνο μ* αυτό τόν 
όρο τό έργο τέχνης εμψυχώνεται άπό έκείνο 
τό πάθος, πού είνα ι ικανό, μόνο του, νά κ α 
ταχτήσει τό Ακροατήριο.

Στή συμφωνία αύτή τού Σοστάκοβιτς» 
χρησιμοποιήθηκαν τά όρχηστρικά τέμπρα μέ 
καταπληκτικό εφευρετικό πνεύμα. Μέ πόση 
τίχνη π.χ. προστρέχει ό συνθέτης στά σόλο 
τών ξύλινων γιά  νά έκφράσει τις «εξομολο
γήσεις» τού ιήρωα! Αυτοί οί μονόλογοι σέ 
σ}λο Αντηχούν λές καί είνα ι ή ζω ντινή 
γλώσσα τού ανθρώπου, μ* όλον τόν πλούτο 
τον αποχρώσεων της. ΙΊόση δροσιά π.χ. σ ’ 
έ'.είνα τά ευρήματα τού σόλο τού κόρνου μέ 
συνοδεία τάμ—τάμ ή στό συνδυασμό τού 
όμποε μέ τό ταμπουρίνο! Καί συγχρόνως πό· 
« 1 , καταπληχτική οικονομία μέσιον. Δέν 
υτάρχει τίποτα τ.ό ανώφελο, τίποτα πού νά 
»ιή δικαιολογιέ,ται άπό τό περιεχόμενο! Θά

μπορούσε νά υπογραμμίσει κανείς ακόμα κι* 
άλλα στοιχεία τής συμφωνίας αυτής πού δια- 
κρίνεται γιά  τή μεγάλη της ανθρω πιά και 
γ ιά  τή μαστοριά της. Μά θά  προσβάλαμε τήν 
Αλήθεια άν περνούσαμε σιωπηρά μερικές 
άπό τις Αδυναμίες της.

Ή  συμφωνία έχει έναν καθαρά εκφρα
σμένο τραγικό χαρακτήρα. ’Αρκεί νά θυμη
θούμε πώς δέν προσφέρει ούτε ένα ήρεμο· 
σημείο, ή μουσική της είναι άπό τήν μιάν

φτάνει σε ακραν ένταση, καμία φορά ακόμα 
Αρρωστιάρικη.

’Υπάρχουν μήπως μέσα στήν πραγματικό
τητά μας οί πηγές γιά  σύνθεση ενός τραγι
κού αφηγήματος αυτής τής φύσης; Α υιό ε ί
ναι τό πρώτο ερώτημα πού θέτει ή Ιϋη 
συμφωνία. Κι* απαντούμε: μάλιστα, Ασφαλέ
στατα! Οί συνθήκες τής κοινωνικής πάλης, 
πού γίνεται τις μέρες μας στόν κόσμο είναι 
βαθειά τραγικές. Κι* ύστερα, συμβαίνει με
γάλοι προσωπικοί πόνοι νά συγκινούν τή, 
ζωή διαφόρων Ατόμων, τών συγχρόνων μας. 
Μά έκείνο πού αισθανόμαστε στή συμφωνία 
τού Δ. Σοστάκοβιτς είνα ι ή τραγωδία ενός 
Ατόμου β α θ ε ι ά  μ ο ν α χ ι κ ο ύ  Ό  ήρω 
ας τής συμφωνίας λές καί βρίσκεται μόνος 
απέναντι στις τρομερές δυνάμεις τού κακού. 
Κοιττάζει μέ τρόμο, άπό τόν άκρως ατομικό 
καί κατά συνέπεια στενό κόσμο ίο υ , αυτό 
τό κακό καί τούς κατακλυσμούς πού γεννάει 
κ ι’ έχει ένα αίσθημα Αδυναμίας απέναντι 
του. Αύτή ή αντίληψη τού κόσμου άλα Μά- 
λερ (δέν πρόκειται εδώ γιά τή μουσική 
γλώσσα παρά γιά  τήν Αντίληψη) βρίσκεται 
έξαιρετικά μακρυά άπό τά βιωμένα αισθή
ματα καί εμπειρίες τής συντριπτικής πλειο- 
ψηφίας ιώ ν σοβιετικών πολ·τών.

Μέσα σ* αύτή τή συμφο>νία ξετυλίγον
ται σφοδρά δραματικά γεγονότα. Γ ίνεται 
θέατρο λυσσασμένων αγώνων, μά ό ήρτοας 
είναι πάντα μόνος. Δέν νιώθουμε στήν πλα
στική συγκρότηση τής συμφωνίας, τήν πρα
γματική παρουσία τού λαού, τής κοινότητας- 
’Ακόμα καί οί φωτεινές καί χορευτικές μελω
δίες τού φινάλε είναι άφηρημένες σ ’ ότι 
αφορά τήν in tonation , είναι χω ρίς δεσμό μέ 
τή λαϊκή ρούσικη ζωή, τή σοβιετική ζωή κ ι’ας 
ξέρει ό συνθέτης θαυμάσια όλες τις ζωντα
νές in to n a tio n s , πού είναι τυπικές τής σο
βιετικής μας εποχής.

Ό  λιγάκι παιδικός χαρακτήρας τών θ ε 
μάτων τού φινάλε, ή κάποια βεβιασμένη 
τους απλοϊκότητα, δείχνει πώς ό συνθέτης 
αναζητώντας τις θετικές είκόνες, καλεί μάλ
λον τις είκόνες μιας μακρινής παιδικής ηλι
κίας.

Αυτό είναι σωστό ;
Ξέρουμε πώς άκόμα καί στις πιό σκο

τεινές ημέρες, γύρω στά 1880. ό Τσαίκόφ- 
σκι αναζήτησε νά συνδέσει στις συμφωνίες 
του τις είκόνες τής προσωπικής του έμπει- 
ρίας μέ τούς πίνακες τής λαϊκής ζωής. Γ ιά  
τόν έξεγερμένο, τόν πονούντα ήρωα τών 
συμφωνιών τού Τσαϊκόφσκι, ή έπικοινω νία  
μέ τό λαό αποτελούσε μιάν ισχυρή ή θ ικ ή
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•δύναμη πού ήταν Ικανή νά του δόσει βοή
θ ε ια  στις π ιό οδυνηρές στιγμές τής ζωής. 
Ε ίνα ι ανάγκη νά πούμε πώς σήμερα, οί δε
σμοί τού ατόμου μέ την κοινότητα, τού η
ρώα καί τού λαού έχουν γίνει άπείρως πιο 
στέρεοι, άπείρως πιο βαθείς ;

Για ν* άποδώσει την ιδέα τού κακού, ό 
συνθέτης τής συμφωνίας βρήκε εξαιρετικά 
δυνατά μέσα έκφρασης. Έ χάραξε στή συμ
φωνία του μέ τρομερή δύναμη τό πάθος τής 
οδύνης, τής μόνωσης. Μά δέν έκφρασε σχε
δόν τό πάθος τού θριάμβου απέναντι στις 
δυνάμεις τού κακού. Δέν άκούμε στή συμ
φωνία ρωμαλέες, θεληματικές εικόνες, Ικα
νές νά σπάσουν, νά νικήσουν τό άντιανθρώ - 
πινο στοιχείο. Ή  καταγγελία τού κακού 
έκφράζεται μέ δύναμη, μά δέν έπιβάλλει 
ή σχεδόν δέν επιβάλλει τον ενεργητικόν α 
γώνα γιά  την ομορφιά, αγώνα πού δίχως 
αυτόν δέν υπάρχει αληθινή τραγωδία. «Αί- 
στάνουμαι ευτυχισμένος κάθε φορά πού 
θριαμβεύω απέναντι σέ κάτι», φώναζε ά λ
λοτε ό μεγάλος Μπετόβεν. Α ντιλαμβανό
μαστε αυτή τή χαρά τού θριάμβου στο φ ι
νάλε τής 10ης συμφωνίας ;

Ό  Δ. Σοστάκοβιτς έγραψε κάποτε ό ίδ ι
ος πώς «σαν είδος ή σοβιετική τραγωδία έ
χει πλήρως τό δικαίωμα ύπαρξης. Μά τό 
περιεχόμενό της οφείλει νά διαποτίζεται από 
μ ιά  θετικήν  ιδέα»· ΙΙού είναι ή προσφορά 
τής θετικής αυτής Ιδέας στή 10η συμ
φωνία ,· Ε ίνα ι μήπως ό ήρωας πού κατα
βάλλεται από τή μόνωση καί τήν οδύνη ; 
Ή  είνα ι οί εικόνες τού απλοϊκού παιγνίδι - 
σματοςτού φινάλε; Α λή θεια , δέν αντιλαμβα
νόμαστε πουθενά τή βεβαίωση τού θετικού 
στοιχείου. Τό πρόσωπο τού ηρώα πού υπο
φέρει δέν έχει ενεργητικότητα κι* ακόμα 
καί οί εικόνες ευθυμίας φαίνονται επιφα
νειακές, μακρυά άπό τήν υγεία ζωική χαρά 
των λαϊκών μαζών. Στο φινάλε τής συμφω
νίας δέν δοκιμάζουμε τή βεβαιότητα τής 
νίκης απάνω στις δυνάμεις τού κακού. "Οχι. 
Ο ί δυνάμεις αύτές παραμερίζονται, απο
μακρύνονται γιά λίγον καιρό καί τίποτ’ 

-άλλο..
Τό επαναλαμβάνουμε, δέν είμαστε απο

λύτου αντίθετοι μέ τήν προσφυγήν αυτή τού 
συνθέτη στις τραγικές καταστάσεις τής ζω
ής. Ή  άκρα οξύτητα μέ τήν οποία συγ
κρούονται οί εικόνες τής συμφωνίας, δικαιο
λογούνται πλήρως άπό τή δραματική της 
σύλληψη. Ή  τραγωδία επιβάλλει σχεδόν 
πάντα έξαιρετικές, ξεχωρισιές περιστάσεις, 
πού δέν παύουν ωστόσο νά είνα ι καί τυπ ι
κές. Δέν ένοοΰμε έδώ μόνον τά άπειρα πα
ραδείγματα τού Πατριωτικού Πολέμου (Ζό 
γ ια , Ματρόσσωφ) μά καί τις καταστάσεις 
πού μπορούμε νά συναντήσουμε τις μέρες 
μας. Μπορούμε π.χ. νά φανταστούμε τά 
τραγικά αισθήματα ενός σύγχρονου πού έχει 
αναστατωθεί άπό τις επιθετικές ένέργειες 
των εχθρών τής άνθρωπότητας, ή τό οδυνη
ρό δράμα τού άνθρώπου πού, μπαίνοντας 
σέ άντίφαση μέ τήν κοινωνία, δέ βρίσκει τή 
θέση του μέσα στήν οίκογένεια τών οικοδό

μων τού κομμουνισμού. Μά όποια κΓ άν ε ί
ναι ή όξύτητα τών δραματικών καταστάσε
ων, υπάρχει ένας τυπικός όρος λύσης τής 
σοβιετικής τραγωδίας : κι* αυτό είνα ι ό
θρίαμβος τού ήΟικού της νόμου. Στή σύγ- 
χρονη τραγωδία ό θρίαμβος συνοδεύει πάν
τα τ ις  φωτεινές καί άνθρωπιστικές δυνά
μεις πού είναι άπείρως πιό πολλές στον κό
σμο άπό τις δυνάμεις τού κακού. Ό σο πιό 
πολύ θά βεβαιώνεται μέ δύναμη τό ηθικό 
στοιχείο, τόσο πιό μεγάλη θά είναι ή νίκη 
τού σοσιαλιστικού ούμανισμού. Αυτά απο
τελεί τό ανανεωτικό στοιχείο τής όπτιμι- 
στικής σοβιετικής τραγωδίας. Κι* αύ ό ακρι
βώς ιό  νιώθουμε άδύνατα στή 10η συμφω
νία  τού Σοστάκοβιτς.

' Η  ά π ο ψ η  το υ  Π. Ά π ο σ τ ό λ ω φ
Ή  έξαιρετικά υποκειμενική θεώρηση 

τού πραγματικούάπό τόσυνθέτη, καθόρισε καί 
τήν παραμορφωμένη στό σύνολό τ7]ς καί 
άπατηλή σύλληψη τής ιδέας τού κακού στό 
πρώτο μέρος τής συμφωνίας. Ό  ήρωας δέν 
μάς παρουσιάζεται σάν ένας μαχητής γ ιο 
μάτος αισιοδοξία πού άναλαμβάνει δραστή
ρια τήν υπεράσπιση τής άνθρωπιστικής 
Ιδέας, παρά σάν ένα άτομο χαμένο, κατα- 
βλημένο, με σκοτεινή συνείδηση. Τό σκο
τεινό καί άπαίσιο στοιχείο πού τον άπειλεί 
υψώνεται μπροστά του μέ άλλόκοτες μορ
φές, υπερφυσικές σάν κάτι πού τσακίζει τή 
θέληση καί τό λογικό. Ή  βαθειά άνθρωπι- 
στική μελέτη τού ήρωα παραχωρεί τή θέση 
της σέ μιά νευρασθενική απελπισία. Στις 
άνυψώσεις τού πριότου μέρους, οί συγκινή
σεις πού έχουν ένιοθεΐ στό έπακρο φτάνουν 
σ* ένα σφοδρό παροξυσμό (θρηνωδίες, ούρ- 
λιάσματα).

Ε ντούτο ις  τό όπτιμιστικό καί ΰγιο πνεύ
μα τού άνθριόπου τής εποχής μας πού έχει 
εμπιστοσύνη στήν άνίκητη Ισχύ τών κοινω
νικών πρωτοποριακών δυνάμεων καί δέν 
κάμπτεται μπροστά στήν τυφλή δύναμη τού 
έκμηδενισμού, μπορεί μήπως νά δεχτεί μιάν 
άντίληψη τόσο χαλαρή καί πού στερείται 
σέ τέτοιο βαθμό άπό κάθε πνεύμα άντιστα- 
σης, μπορεί νά δεχτεί τό άντιδραστικό καί 
τό κακό στοιχείο ;

...Γιατί τό προτσές τής ολοκληρωτικής 
άπελευθέρωσης τού συνθέτη άπό τις επι
δράσεις τής μοντερνιστικής φιλοσοφίας, μέ 
τήν κτηνώδη της ψυχολογία καί τή σκοτει- 
νότητα τής σκέψης της, νά μήν άκολουθεί- 
ται άκόμη δίχως άντιφάσεις. Ιδιαίτερα όταν 
προσφεύγει στά ένόργανα είδη ; "Εκανε δ,τι 
πρέπει γ ιά  νά κάνει φανερό τό δυναμικό 
τού οπτιμισμού και τής χαράς πού περικλείνει 
τό δημιουργικό πνεύμα τού συνθέτη : Κινη
τοποίησε δλα δσα χρειάζονται γ ιά  νά υπο
στηρίξει τήν προσπάθεια πού κάνει γιά  νά 
έχει μιάν είλικρινή καί έμπιστευτική συνο
μιλία μέ τό κοινό μέσα στή γλώσσα τής ζων
τανής γλώσσας τού μεγάλου αίσθήματος ;
Ή  ά π ο ψ η  το υ  Ά .  Β ο λ χ ό ν σ χ ι

Ποιο είναι τό γενικό περιεχόμενο αυτής
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τής συμφωνίας ; Ε ίναι όπτιμιστική ή τρα
γική ,· Μήπως είναι μια αισιόδοξη τραγω
δία ; Κι* άν είναι τραγωδία μπορούμε νά 
τή δεχτούμε ; Ποιά είναι ή θέση της τρα
γωδίας σάν αίσθητικής κατηγορίας μέσα 
στην τέχνη του σοσιαλιστικού ρεαλισμού ;

Ή  λύση τού ζητήματος αυτού είναι πολύ 
σπουδαία γιατί ακόμα κι* αν φτάσουμε στο 
συμπέρασμα πώς ή συμφωνία τού Σοστά
κοβιτς είναι όπτιμιστική (γιά τό όποιο δεν 
αμφιβάλλω) τό ίδιο ερώτημα θά άνακύψει 
αναπότρεπτα αργότερα σχετικά π. χ. μέ 
τήν 11η ή τή 12η συμφωνία τού Δ. Σοστάκο- 
βιτς. Μέχρις δτου οί αισθητικοί μας συζη
τήσουν τήν αισθητική κατηγορία πού άνα- 
φέραμε, θά  πάρω άπάνου μου νά έκφράσω 
τις Ιδέες μου στο πρόβλημα αυτό.

Άκούμε συχνά νά λένε πώς δεν υπάρχει 
θέση γ ιά  τό τραγικό στοιχείο στή σοβιετική 
τέχνη, γ ιατί, φαίνεται, τό τραγικό επιβάλλει 
μιά κατάσταση χωρίς διέξοδο, πράγμα πού 
δεν είναι τό τυπικό των άνθριόπων τής σο
σιαλιστικής κοινωνίας. *0 τρόπος αυτός 
πλησιάσματος τού προβλήματος μού φαίνε
ται όλότελα λαθεμένος. Πρώτα - πρώτα τό 
τραγικό στήν τέχνη δέν σημαίνει απολύτως 
κατάσταση χωρίς διέξοδο. Ή  αποτυχία τού 
ήρωα δέν επιβάλλει αποτυχία ολόκληρου 
τού ανθρώπινου γένους. 'Α ντίθετα, ό αλη
θ ινός ήρωας πεθαίνει γιά  τήν ευτυχία τού 
λαού, γιά τό θρίαμβο μιας μεγάλης Ιδέας. 
Κι* αυτό δίνει στήν αληθινή τραγωδία τήν 
υψηλή ουμανιστική της σημασία. Ή  τρα
γωδία δέν οφείλει απολύτως νά γεννάει τον 
πεσσιμισμό. 'Α ντίθετα σηκώνει πιο ψηλά 
τή σημαία τού ανθρώπου. Ό  ήρωας χάνε
ται, μά θριαμβεύει τό καλό ένάντια στο 
κακό. "Ας θυμηθούμε τον «Έγκμοντ» καί 
τις άλλες κλασικές τραγωδίες !

Μιά αληθινή τραγωδία είναι πάντα όπτι- 
μιστική. Στήν αντίθετη περίπτωση βουλιά
ζει μέσα στο μελόδραμα. Ή  αξία τού τρα
γικού στήν τέχν?ι (σάν αισθητική κατηγο
ρία) προέρχεται ακριβώς από τό ότι είναι 
ένα από τά πιο δυνατά μέσα αίσθητικής 
Ιδεολογικής καί ήθικής δράσης. “Αναρω
τιέται κανείς, γ ιατί ό σοβιετικός καλλιτέ
χνης πρέπει νά αγνοεί ένα τόσο δυνατό πα 
ράγοντα. Ξέρουμε πώς ή συμφωνική μου
σική σάν τρόπος ανάπτυξης, είνα ι ακατα
νόητη δίχως μιά σφοδρή σύγκρουση χαρα
κτήρων, θεμάτων καί εικόνων.

Μπορούμε μού φαίνεται νά χαρακτηρί
σουμε τη 10η συμφωνία τού Σοστάκο- 
βιτς σάν όπτιμιστική τραγωδία. Κ ι’ αυτό 
εκφράζεται τόσο στο περιεχόμενο όσο καί 
στή συγκρότηση τού συμφωνικού κύκλου...

'Από τήν άποψη τού περιεχομένου θά  
μπορούσαμε νά θεωρήσουμε τό φινάλε τής 
10η συμφωνίας τού Σοστάκοβιτς σάν ένα 
είδος «κάθαρσης» σάν μιά στιγμή περάσμα
τος «από τά σκότη στό φώς*...

Τό χλο ίσ ιμ ο  το ν  Χ α τσ α το υ ρ ιά ν
Νομίζω πώς* δέν ε ίνα ι σωστό νά καταδι

κάζουμε τή 10η Συμφωνία τού Σοστά
κοβιτς έξ αίτιας τών ανταγωνισμών τών π α 
θών καί τών βίαιων δραματικών εντάσεων 
πού εκφράζονται μέ σφοδρότητα σ ' αυτή. 
Ό  Δ. Σοστάκοβιτς δέν θά μπορούσε νά 
γράψει μιά συμφωνία «εύκολη». Σ ' αυτή 
τήν απαίτηση γιά «ευτυχή ευκολία» αντιλαμ
βάνεται κανείς, κατά τή γνώμη μου, κάποιον 
αντίλαλο τής περίφημης θεωρίας τής «απου
σίας συγκρούσεων» πού έκανε τόσο κακό 
στήν τέχνη μας.

Καλλιτέχνης ευαίσθητος, μεγάλος σοβιε
τικός πατριώτης, συνειδητός μαχητής τής 
ειρήνης, ό Δ. Σοστάκοβιτς ήταν άδύνατο νά 
μή νιώσει μ ' όλη του τήν καρδιά καί μ ’ όλο 
του τό πνεύμα τήν τάση πού υπάρχει στον 
κόσμο. Ό  σοβιετικός άνθρωπος πιστεύει 
σταθερά στό μέλλον του, στήν ακατανίκητη 
δύναμη τού σοσιαλιστικού καθεστώτος, στή 
μεγάλη δύναμη τής διεθνούς αλληλεγγύης 
τών εργαζομένων. Μά δέν μπορεί νά μ ή 
συγκινιέτσι καί από τούς σκοπούς τών έγ- 
κληματιών εχθρών τής ανθρωπότητας, πού 
συνεχίζουν νά φτιάχνουν όπλα θανάτου...

#0  Μαγιακόφσκι είχε π ε ϊ : « Ή  ημέρα
μας ήταν ωραία, γ ιατί ήταν δύσκολη». 
Δουλεύοντας κανείς μέ αυταπάρνηση γιά  τό 
καλό τής πολυαγαπημένης πατρίδας, παλεύ
οντας γενναία γιά τήν ειρήνη καί γιά τή 
δημοκρατία σ’ ολόκληρο τον κόσμο, ό σο
βιετικός λαός υπερασπίζεται τή φιλία καί 
τήν ευτυχία τών εργαζομένων τής γης.

Μάλιστα, ή 10η συμφωνία ξεχωρίζει, 
γιά  τή μεγάλη δραματική της ένταση. Μά 
δεν είναι ένα δράμα δίχως διέξοδο. Ε ίνα ι 
μιά τραγωδία όπτιμιστική, πού τή διαποτί- 
ζει μιά φλογερή πίστη στή νίκη τών φωτει
νών, βεβαιωτικών τής ζωής δυνάμεων.

Μετάφραση : Κ. Π
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S O U V E N I R  D E  L’ E T E  191 5 ’
P a r  ARAGON

J e me souviens C’etait je crois tout pres de Saint - Michel en Greves 
Mais peut - etre apres tout que je confonds la vie avec le reve

Je  ne savais pas qu’ on put traiter ainsi des etres liumains
•

Je  me souviens II etait venu des gens de tous les villages 
On en voyait arriver au loin par les sables de la plage

II y avait des groupes de paysans sur tous les chemins

Des villegiateurs avec leur marmaille de toile blanche
Des bourgeois de Lannion qui poussaient jusque la le dimancbe

Un monde au bord de la mer avec des chapeaux noirs et des gants

De plus en plus le temps gris de l’ete tournait a l’etouffoir 
Avec tout ςα les coiffes conferaient aux pres un air de foire

Le ciel portait un manege d’oiseaux criards et fatigants

Tout a coup les pecheurs abandonnent leurs filets dans les roches 
Les jambes sont pleines d’ enfants qui courent et crient qu’ ils approchent

Et les voila charges de poussiere et d’ humiliation

Troupeau confus les boutons arraches aux capotes de terre
Sans armes sans ceinturons enroues a force de se taire• ·

Le pas rompu le visage etrangement sans expression

Couleur des murs long£s les yeux gris une barbe de trois jours 
Blonde ou rousse et le regard egare des fauves et des sourds

Les voila comme un chemincment maudit dans des champs pierreux

Plus grands que nature a cote des fusils gras qui les escortent 
A travers ce pays ou pour eux les maisons n’ ont pas de portes

Ce pays qui n’ a que des homes kilometriques pour eux

Ils  out la tete qui retentit toujours des tirs de barrage
Et trop de poux qu’ on leur permette de dormir dans le fourrage

C’ est pres de Reims qu’ on les a pris commodes mouclies dans la craie

Cette terre a le crane dur On a bien du mal a s’ y faire 
Elle a garde morts et vivants a son abri tout un liiver

* F ra g m e n t in6dit d 'un  long pofeme au to  - b io g rap h iq u e .
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ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1915'
Τού ΑΡΑΓΚΟΝ

θυμάμαι. Είταν θαρρώ πολύ κοντά στόν "Αγιο-Μιχαήλ στη Γρέβη 
"Ομως στερνά κάτι μπορεί τ ’ όνειρό με τή ζήση νά μπερδεύει

Δέν τδξερα μαθές πώς γίνεται νά φέρνονται έτσι στους ανθρώπους

θυμάμαι Ε ίχ ’ έρθει κόσμος καί ντουνιάς απ’ δλα τά χωριά καί πάλι 
θώρεις στήν άμμο πέρα τής ακρογιαλιάς νάρχοντα: κι άλλοι κι άλλοι

Εΐτανε σμάρια μαζωμένοι οί χωρικοί πάνω σ’ δλους τούς δρόμους

Καί παραθεριστές πού ασπροντυμένα τά κουτσούβελα είχαν φέρει 
Κι αστοί πού φτάνανε την Κυριακή ως έκεΓ άπ’ τοϋ Λανιόν τά μέρη

Κόσμος πολύς στήν ακροθαλασσιά μέ γάντια καί καπέλλα μαύρα

Καί πλάϊ δ κάμπος φαίνονταν σάν νάχε πανηγύρι άπ' τά τσεμπέρια 
Έφερνε δ ούρανός κραυγές μέ τών κουραστικών πουλιών τ ’ ασκέρια

Γκρίζο τδ θέρος κι δ καιρός δλο καί πιδ πολύ μάς έπνιγε στή λαύρα

Ξάφνου στούς βράχους οί ψαράδες παρατάν τά δύχτια πού μπαλώνουν 
Τρέχουν ανάμεσα στά πόδια τά παιδιά φωνάζοντας : ζυγώνουν

Καί νά μπουλούκι άσύνταχτο γιομάτοι από ταπείνωση καί σκόνη

Δίχως έξάρτηση δίχως κουμπιά στις λασπωμένες χλαίνες δίχως 
Ντουφέκια καί στά γκρίζα μάτια τους κάτι σάν γκρεμισμένος τοίχος

Σπασμένο βήμα, πρόσωπο παράξενο πού έκφραση δέν τονώνει

Ροϋσα ή ξανθά τά γένια τους άξούριστα τρεις μέρες σάν άσφάκα 
τό βλέμμα τους δπως τών άλαλων ή τών θεριών στή φάκα

Κι έμοιαζαν δλοι τους σάν νάχαν από τήν πολλή σιωπή σκουριάσει

Νάτοι σάν κολασμένος συρφετός μές στά χωράφια πούταν δλο πέτρα 
Κι έδειχναν σάμπως μεγαλύτεροι απ' τά φυσικά τους μέτρα

Στά λαδωμένα πλάι ντουφέκια πού τούς συνοδεύουν δίχως βιάση

Μέσα στή χώρα τούτη πού γι αυτούς δέν έχουνε τά σπίτια πόρτες 
Στή χώρα τούτη πούναι δλο φραγμούς, χιλιόμετρα καί σκόρτες

Τούς αιχμαλώτισαν κοντά στή Ρένς δπως τά ψάρια μές στδ δύχτι

’Ακόμα τά πυρά φραγμού βροντάνε στό κεφάλι τους τριγύρα 
Μήτε άχερο δέν βρίσκουνε νά κοιμηθούν γιατί έχουν πολλή ψείρα

* Ανέκδοτο απόσπασμα άπό $να μεγάλο αότοδιογραφικό ποίημα.
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Mais un beau matin de printemps en a livre tous les secrets

Depuis ce jour leur long malheur s’ etire comme une couleuvre 
Ils ne sont que des prisonniers que Ton achemine a pied d’ oeuvre

Ils ont marche marche marche comme ils vivaient dans les trancliees

Ils ont marche marche marche jusqu ’au dela de la fatigue 
Les pieds et la memoire en sang revant la Saxe ou le Schlesvig

Et sans savoir ou ils allaient ils ont marche marche marche

Apres tout les voila contents d’ etre sortis de la bataille
Des fermiers tatent leurs mollets pour voir si c’ est du bon betail

On a des inorts dans la commune on les remplacera comment

Celui - la tenez le rouquin nous servirait pour les cultures 
Est - ce qu’ ils sont tres exigeants sur la question nourriture

Avec tous ceux qui sont partis on prendrait bien des Allemands

O creatures

Royaume ancien de la legende aux confins des vents et des pluies 
Les esclaves vendus les bagnards enchaines sur les galeres 
Et sur la tour guettant Tristan

mourait avant les heures claires 
Avant Yseut d’lrlande ensemble et l ’ aube a genoux pres de lui

II n’ est plus d’ enchanteur ni de fee o Bretagne imaginaire 
Rien que des prisonniers executant un travail ordinaire

Un petit chemin-de-fer cotier de Saint - Michel a Plestin

Ah ce n’ est pas la vie de palace ou la cour du roi Arthur 
S ’ ils tentent de s’enfuir les G.V.C. tirent dessus pour sur

Mais a cote de ceux qui sont au front les plaindre est enfantin

Vous ignorez comment vivent les ouvriers fran9ais sans doute 
Ou les nord - africains qu’ on emploie a Γ empierrement des routes

C’ etait vrai J ’etais en ce temps · la profondement ignorant

II y avait tant de grands mots que je ne savais lesquels croire 
Et les beaux nuages passaient toujours au fond de mon minoir

Le monde avec lenteur prenait pour moi des habits differents

ARAGON
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"Α, τούτη ή γης είν’ ξεροκέφαλη μπελάς μεγάλος άποδείχτη

Βάσταε νεκρούς καί ζωντανούς στ’ αμπρί κρυμένους δλο τό χειμώνα 
Μά ένα πρωινό της άνοιξης φανέρωσε τα μυστικά της δλα

Σάν έρπετό ή κακοτυχιά τους δλο άξαίνει από τη μέρα έκείνη

Είναι βλέπεις αιχμάλωτοι κι έτσι τούς στέλνουν για δουλειά πεζοπορία 
Πόδια καί μνήμη ματωμένα νοσταλγούν τό Σλέσβιχ ή τη Σαξωνϊα

Βαδίζουνε βαδίζουνε βαδίζουνε πιό πέρα απ’ δσο 6 κάματος αφήνει

Πριν ζοΰσαν μες στά χαρακώματα τώρα βαδίζουνε βαδίζουν
Δίχως νά ξέρουν πού τούς πάν μονάχα τούτο : νά βαδίζουν νά βαδίζουν

9
Στό κάτω κάτω της γραφής πάλι καλά πού γλύτωσαν τις μάχες

Τά μούσκουλα νά δοΰν άν είν καλά καματερά οί χωριάτες ψαχουλεύαν 
’Α π’ τό χωριό σκοτώθηκαν πολλοί καί τώρα Γερμανούς γυρεύαν

Γιά τις δουλειές μέ τόσους άντρες ποΰφυγαν χέρια μονάχα νάχες

Γιά δες κείνος δ κοκκινότριχας θάταν καλός γιά τό περβόλι 
Κοίτα μπας καί γυρεύουνε νά παρατρών καθημερνή καί σκόλη

Ώ  πλάσματα

Τού θρύλου αρχαίο βασίλειο πουχε βροχές κι ανέμους σύνορά του

Τούς πουλημένους σκλάβους καί κατάδικους άλυσωμένους στή γαλέρα 
Στόν πύργο του δ Τριστάνος περιμένοντας πεθαίνει πριν ή μέρα

χαράξει καί πρ'ν ή αύγή κι ή Ίζόλδη γονατίσουνε κοντά του

Δέν έχεις πιά νεράιδες μήτε γητευτές Βρεττάνη δνειρεμένη 
Τούτοι είναι μόνο αιχμάλωτοι πού κάνουνε δουλειά συνηθισμένη

Μικρό τό τραίνο Σαίν—Μισέλ— Πλεστέν περνάει κοντά στην παραλία

"Α χάθηκε ή ζωή τών παλατιών ή αυλή τού ’Αρθούρου έχει πιά σβύσει 
Οί χωροφύλακες θά ρίξουν στό ψαχνό σ’ δποιον πάει νά τό στρίψει

Μ’ άν λογαριάσεις έκεινούς στό μέτωπο θάναι στάση γελοία

Νά κλαίς γι αυτούς έδώ Βέβαια δέν ξέρετε πώς ζοΰν οί γάλλοι έργάτες 
Μήτε κι οί βορειαφρικανοί πού μέ χαλίκι στρώνουνε τις στράτες

’Αλήθεια έκεΐνον τόν καιρό ή άμάθεια μου είτανε πολύ μεγάλη

Καί δέν έγνώριζα τί νά πιστέψω γιά σωστό καί τί γιά λάθος 
Ά π ’ τά μεγάλα λόγια Σύννεφα απαλά περνούσανε στό βάθος

Τού καθρέφτη μου Κι δψη άλλη δ κόσμος έπαιρνε μπροστά μου άγάλι άγάλι

Μβτάφρααη : ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΛΟΓΦΑΚΟΣ
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ΤΗ Ν Τ X Τ Α ΣΤΙ Σ  Μ ϊ  Κ Η Ν Ε Σ
( Δ ι ή γ η μ α )

Τού ΘΡΑΣΟΥ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ

Εξήντα καί πέρα, δταν συνάντησε την Κα Δεκατσέλου. νΑσπρα τα μαλλιά 
του, άλλα σαν τό ασήμι. Τα μάτια του σμαράγδινα. Μάλλον ψηλός, όλοξούριστος. 
Περίβολή, ιδίως πουκάμισο καί παπούτσι, μέ μια μελετημένη απλότητα. Ε πιλογή  
για τό κάθε χρώμα, κραβάτα, σακάκι. 'Ένα έλαφρό εύώδιασμα κολώνιας συμπλή
ρωνε την έμφάνισή του, τ’ ασημένια μαλλιά, τά σμαράγδινα μάτια. «Πολύτιμος λί
θος!» λέγαν οί παλιοί φίλοι του, δηλαδή οΕ τώρα έχθροί του. «Λατρεύω τούς έχ· 
θρούς μου!» έλεγε έκείνος. «"Όποιος έχει έχθρούς, δε χρειάζεται φίλους». Τ ' όνομά 
του πασίγνωστο, δταν εϊταν ακόμη νέος καί τελείωσε τις σπουδές του, Λονδίνο, Πα
ρίσι, Λειψία, αρχαιολόγος. Συνεργάτης τότε στα πιό φημισμένα περιοδικά τής Ευ
ρώπης. Ή  μελέτη του, αγγλικά: «θήβες καί Μυκήνες» είχε διεθνή αντίκτυπο. ΕΕ- 
κοσιπέντε χρονώ, του δώσανε μια ύφηγεσία ατό Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγκαμ. 
Τόν ίδιο χρόνο, τόν Ιούνιο πέθανε δ πατέρας του, αιματουρία.

«Είμαι τώρα μόνος!» βρήκε αύτή τή φράση σέ κάτι χαρτιά τοϋ πατέρα του. 
Στά Γδια χαρτιά βρήκε έπίσης μιά επιστολή το0 πατέρα σέ κάποια φ ίλη: «Δεν 
υπάρχει έλπίδα, τό βλέπω στά μάτια τοϋ αγαπητού ‘Αλέκου, μέ ξέτασε σήμερα τό 
πρωί, τόν πείραζα γιά τήν ιατρική του, δπως ξέρεις πώς πάντα τόν πειράζω. Προ
σπαθούσε νά γελάσει. Δεν υπάρχει έλπίδα. Δεν έχω κανένα παράπονο από τή ζωή. 
Περάσαμε καλά, αύτή κι έγώ. Μα τώρα μ" άφίνει. Είμαι μόνος. Μέ τή φρίκη δεν 
μπορώ νά κάνω παρέα». Βρήκε ακόμη κι άλλα χαρτιά. Διάφορες υποθέσεις, ύπο- 
γραφές, περιουσιακά. Μεγάλη περιουσία. Μιά μακρυνή ξαδέλφη του, δικηγόρος, τόν 
παράστεκε. Πολύ όμορφη ή "Αλκή. Τά μαλλιά της. Περίπατοι στο Σούνιο. Τό 
στόμα της, δπως τό μισάνοιγε νά τόν ακούει ! Περίπατοι στή Βουλιαγμένη, ξημερώ
ματα οί δυό τους. Ή  θάλασσα. Ό τα ν  παντρευτήκανε καί σέ λίγο πλησίασε τό φθι
νόπωρο, τής είπε πώς έπρεπε νά έτοιμάζονται νά φύγουνε, γιά τή θέση του, στό 
Μπέρμινγκαμ. Έ  ’Ά λκη δέ θέλησε. «Έ5ώ δ κόσμος μέ ξέρει. Έ δώ  καί τό δικό 
σου μέλλον». Περίπατοι. Τά χρόνια περνούσαν. Του δώσαν θέσεις. Δέν τις δέχτηκε. 
’Έγραφε. Δέ δημοσίευε. Κατόπι ωραιότατες γυναίκες. "Η ' Αλκή ζήλευε. Δέν τόδειχνε. 
Προσπαθούσε νά τού κάνει τό βίο αβίωτο. Έκείνος αδιάφορος καί ξένος. Γιά τά πάν
τα. Διάβαζε τά περιοδικά του, τό ευρωπαϊκό του ταχυδρομείο. ’ Αρχισε ό πόλεμος. 
Τελείωσε. Λίγη πολιτική. Τή βαρέθηκε. Βαριόταν καί τις ωραίες κυρίες.

«Κι άπ’ δλους περισσότερο, βαριέμαι τόν έαυτό μου !» eH "Αλκή δέν τόν ζή
λευε πιά καθόλου. Ή  ζωή γαλήνεια. Ξανάρχισε τό ξένο ταχυδρομείο. Έβλεπε τούς 
έχθρούς του. Δέν είτανε δυσαρεστημένος. Μόνο κάπου κάπου βυθιζότανε σέ μιά κα
τάσταση αφασίας. Κλεινότανε κιέσιαζε τά βιβλία του. Τά χειρόγραφά του. Χωρίς νά 
βγαίνει από τό σπίτι, έβδομάοες. Πήγαινε από δωμάτιο σέ δωμάτιο. Έ σιαζε τά βι
βλία. Τό μέτωπο, τ ’ άσηιένια μαλλιά, τάρρ.χνε αγέρωχα πίσω, πολύ πίσω δσο περ
νούσαν τά χρόνια. Ή  νΑλκη ανησυχούσε μέ τις σιωπές του. Μόλις ακούε τή φωνή 
της: «Μά τί έχεις, Μάνο μου; Κουράζεσαι...» γινόταν έκείνος θηρίο. Σέ μιά τέτοια 
της κουβέντα, πέρισυ τό χειμώνα, πήρε καί πέταξε μέσα στό άναμένο τζάκι μιά από 
τις πιό άγαπημένες του έκδόσεις, τούς πέντε τόμους. eH ’ Αλκή φοβόταν. Εμπρός
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στόν καθρέφτη της τό πρωί, χτένιζε τά λίγα μαλλιά πού της είχαν άπομείνει, καί 
φοβόταν. Τόν άκουε, άπό δωμάτιο σε δωμάτιο.

*
* *

Τότε γνώρισε τήν Κα Δεκατσέλου, σ’ Ενα φιλικό σπίτι, στό Παλαιό Φάληρο. 
Μαρία τδνομα, ζωντοχήρα, μέ τρία παιδιά, αγόρια, πέντε, έφτά, δέκα χρονώ. ’Ομορ
φότατα, δταν καμμιά φορά τάπαιρνε 6 ύπνος, καθαυτό τέρατα στην Εγρήγορση. 'Ο  
πατέρας τους, κατά φανιασία Επιχειρηματίας μέγας, είχε φύγει στην ’Αμερική, γιατί 
ή Ελλάδα, δέ χωροΟσε τίς ίκανότητές του. «ΙΙτωχό Εδαφος ε£ς μετάλλευμα. ’Εγώ 
θέλω ορυχεία, χαλκόν, μόλυβδον, ουράνιον». Ά π ’ Εκεί, από την «ξενητείαν» ζήτη
σε διαζύγιο. Έστελνε κάπου κάπου κάτι μονά δολλάρια. «Διότι τά πολλά τά μυρί
ζονται Εκ τοΰ φακέλλου οί ταχυδρομικοί καί τά κλέπτουν». ’Εκεί παντρεύτηκε κά
ποια ξενοδόχα. Χωρίς μετάλλευμα κι Ελάχιστη ή πελατεία. «Ό  μοργανατικός αύτός 
γάμος μου, 0Ε θέτει τέρμα είς τάς βλέψεις μου καί γενικώτερα είς τάς απόψεις μου 
Επί τών άνθρώπων καί τών δρυχείων», της Εγραφε σ’ Εκείνα μέ τά μονά δολλάρια.

Ή  Μαρία Εμοιαζε σά νά είχανε πριν από λίγο κουρεμένη καί σά νά της βγή
καν τώρα τά μαλλιά μονομιάς κι αράπικα, απεριποίητα ίσως, μά πού ήθελες νά τά 
χαοέψεις, αμέσως κι Επί τόπου. Ε ίχε κάτι π-ιύ θύμιζε ορφανοτροφείο καί φυλακή. 
Μια καταδίωξη. Μια υποταγή, πού γινόταν θηλύτητα Επίμονη, θάχε περάσει τά 
τριάντα, μά ή δειλία Εκείνη στά μάτια, τά μαλλιά πού είπαμε, τ’ ορφανοτροφείο, 
Εξαφάνιζαν τά τελευταία δέκα της χρόνια καί μαζί κάθε άλλη γυναικεία ΰπαρξη άπ’ 
Εμπρός σου. Σ ’ απομόνωνε. Έσβηνε τίς αναμνήσεις πού κρατούσες άπό περασμέ
νους σου Ερωτες, σέ προκαλούσε καί σοϋ Εταζε κάτι πού Επρεπε νά γνωρίσεις.

Ό  αρχαιολόγος κυριεύτηκε. Βγήκε μαζί της στην ταράτσα. Φεγγάρι, θάλασ
σα πού δεν τέλειωνε.

—Ελληνική θάλασσα! της είπε, μέ τή φωνή του συγκινημένη, παλλόμενη, 
γιατί πολύ συχνά τοΰ συνέβαινε, Εμπρός στά κύματα Εδώ τού Φαλήρου νά νιώθει τήν 
ίδια νοσταλγία πού τόν Εδενε άλλοτε, στό Μπέρμινγκαμ, πριν άπό τριανταπέντε 
χρόνια.

—Γυναίκα τής Ελλάδας! τής είπε καί τής χάόεψε τά μαλλιά. Γυναίκα πού 
άλλη γυναίκα δίπλα της δέ στέκει, τής είπε σιγότερα.

— ’Εσείς, Εσείς νά μέ προσέξετε... κ ’ ή δειλία περίσσεψε στά μάτια της, σ’ δ- 
λο της τό σγουρό κεφάλι πού χαμήλωσε μ ’ Εκείνη τήν ύποταγή της ! Ά ν  ό Δε- 
κατσέλος...

—"Α ! δχι Δεκατσέλους, παρακαλώ! άγρίεψε Εκείνος κ’ ή Μαρία κρυφά, τα
πεινά, πήρε τό χέρι του, τά δάχτυλά του, μέσα στις δροσερές της παλάμες.

Τίς μέρες ύστερα, δπου συνέχεια άνταμώνανε, τής ξαναείπε γιά τίς δροσερές 
της παλάμες. Καί πάλι κατέβαζε Εκείνη τό σγουρό της κεφάλι:

— ’Εσείς νά μέ προσέξετε!
Κατόπι, κάθε μέρα κατέβαινε στό Φάληρο νά τή βλέπει. Τού είταν άδύνατο 

νά τού λείψει.
— Μιά μέρα χωρίς Εσένα!
'Ύστερα άπ’ τό άπόμερο καφενεδάκι, πού τούς στέγαζε στήν άρχή, πήγαινε 

πιά σπίτι της. Τά τρία παιδιά τη?, τόν υιοθέτησαν άπό τήν πρώτη. "Επαιζε μαζί 
τους, βοηθούσε τά δυό μεγάλα στά σχολικά τους καθήκοντα. Διηγόταν πράματα τής 
άρχαίας ιστορίας, σαν παραμύθι. Μά ή φωνή του, ή εύγένειά του, περιβάλανε μέ 
μυστήριο τίς κουβέντες του. Τά τρία άγόρια δέν τόν άφίνανε, τρέχανε μαζί του ως 
τό λεωφορείο.

— Τά παιδιά, άγόρια ή κορίτσια, άδιάφορο, είναι πάντα θηλυκά: θέλουν άντρα 
μέσα στό σπίτι! είπε Ενα βράδι τής "Αλκής, πού ήξερε τίς καθημερινές του Επιχει
ρήσεις, χωρίς νά τό δείχνει.
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—Γιατί τό λές;
— Γιά τά παιδιά της Κα; Δεκατσέλου, έκείνα τά πρώην τέρατα, ξέρεις...
—Ναι. Τό λές πολύ δμορφα. ’Ακόμη καί τά παιδιά θέλουν άντρα, τοΟ χαμο

γέλασε ή “Αλκή.
Οί μέρες περνούσαν. Τά παιδιά κρεμασμένα στά χείλη του, δπου άναγκάστη- 

κε τέλος νά προσέξει πώς μόνο ή Μαρία δέν άκουε. Ε ίχε τό νοΟ της άλλου. “Αμα 
μένανε μόνοι, τού μιλούσε, τά παράπονα γιά τόν άντρα της, γιά τις δυσκολίες της 
ζωής. Γιά μιά θειά της, τη θεία ’Αντιγόνη, πού ζοΰσε στη Θεσσαλονίκη, πάμπλου- 
τη, έβδομήντα χρονώ, πού πέθαινε άπό καρκίνο, έδώ καί χρόνια καί της έγραφε νά 
πάει νά μείνει κοντά τ η ς :

— «Κι δλα θά είναι δικά σου, τά σπίτια μου, τά κοσμήματα μου, τά έπιπλα, 
τά χαλιά μου». Πολύ βιός I Ά λλα χτήματα στην Καβάλλα... Έ χ ε ι μερτικά σέ βαπό
ρια. ’Αληθινή κυρία, ό άντρας της ύποπρόξενος, πέθανε στή Βιέννη, έχουνε νά λένε 
γιά την κηδεία του.

Καί οέ σταματούσε ή Μαρία τά οικογενειακά της, άμα είτανε μόνοι οί δυό τους. 
Συχνά την έπαιρνε μέ τ’ αότοκίνητο καί πηγαίνανε νά φάνε σ’ ένα απόκεντρο πολύ 
ακριβό ταβερνάκι, στό Τουρκολίμανο.

—Μοΰ έγραφε πάλι σήμερα ή θειά μου...
Κύλισε ό χειμώνας. Ή  άνοιξη. Οί πρώτες μέρες τού καλοκαιριού στό ίδιο 

|κεΓνο ταβερνάκι.
—Μιά μέρα χωρίς έσένα !
—Ή  θεία ’Αντιγόνη μοΰ έγραψε πάλι, είναι αληθινή κυρία, μοΰ έλεγε γιά τό 

μέλλον μου, πρέπει νά πάω κοντά της... «Είσαι άκόμη τόσον τόσον νέα», μοΰ λέει...
— Οί παλάμες σου, ή δροσιά τους!
‘Οπότε πέταξε έκείνη τό ποτήρι τ η ς :
—Έ  ! πάψε πιά, παρακαλώ. Οί παλάμες μου, οί παλάμες μου! Βαρέθηκα...
Ε ίχε στηθεί όρθια, τά χείλια της, τά μάτια της, είταν άγνώριστη. Εκείνος 

δέ μίλησε. Την κοίταζε έπίμονα, κατακόκκινος. Ξανακάθησε ή Μαρία. Μετάνοιωσε, 
έκαμε νά πιάσει τό χέρι του. ’Εκείνος τό τράβηξε, χωρίς θυμό, φιλικά.

Ά πό  κείνη τη στιγμή τδξερε πώς δεν είτανε νά τήν ξαναδεϊ.
“Αμα χωρίστηκαν της είπε: «Χά μοΰ φιλήσετε τά παιδιά...».
Γύρισε άργά σπίτι του. Δεν έφαγε.
'Η  Ά λ κ η  τόν άκουε δλη τή νύχτα, ξυπνή, άπό δωμάτιο σέ δωμάτιο.
Μά τό πρωί, πού είτανε στόν καθρέφτη της καί χτενιζόταν, τόν είδε νά μπαί

νει. Τό μέτωπό του τδρριχνε πιό άγέρωχα πίσω, ή δψη του είχε μιά νεανική πονη
ριά. Στάθηκε, τής έπιασε τούς ώμους. Τήν κοίταζε μέσα στόν καθρέφτη. Πρόσεξε, 
τώρα, πώς τά μαλλιά της, τάχε βάψει μ’ ένα γαλάζιο χρώμα, ή κόμωση άνακου- 
φωτή. Τό πρόσωπό της χαρούμενο.

—Είσαι χαρούμενη;
—Πολύ! '
— Λέω νά φύγουμε ένα ταξίδι.
“Οπου θέλεις.
Τό ταξίδι τους ωραιότατο. Μερικές διάσημες πολιτείες. Πρώτη φορά πού τα- 

τιδεύαν μαζί στό έξωτερικό. Πανευτυχείς.
— Τίποτα δέν έχει σημασία παρά τά χρόνια πού σοΰ απομένουν, της είπε. ΤΙ 

δροσερές πού είναι οί παλάμες σου!
Μέ τις δυό της παλάμες είχε σηκώσει τό χέρι του καί τό κρατούσε στά χείλη

της.
—Μήν κλαίς, ζωή μου, της είπε.
“Οταν έπιστρέψανε στήν ’Αθήνα, μάθαν πώς ή Μαρία Δεκατσέλου μέ τά παι



διά, είχε έγκχτασταθεί στή Θεσσαλονίκη, κοντά σ’ έκείνη τή θετά τη; ποΰχε καρ
κίνο καί δέν πέθαινε.

Τούς τά είπαν τά νέα στό ίδιο φιλικά σπίτι, στά Παλαιό Φάληρο, δπου είχε 
γίνει ή πρώτη γνωριμία.

Τ ’ άκουσε έκείνος, δέ μίλησε. Τά πρόσωπά του πολύ χλωμά, τά φρύδια του 
σμίξαν. Είταν άκάμη, άλήθεια, πολύ δμορφος γέρος. "Ολες οί κυρίες, κι ένα δυό 
φοιτήτριες τόν παρακολουθούσαν έρευνητικά.

Βγήκε στήν ταράτσα. 'Η μνήμη του αστραφτε. Κοίταζε τή θάλασσα, στήλω- 
νε τά βλέμμα του μακρυά, γύρευε. "Ενας πάνος βαρύς στά μάτια του. Ό  πάνος του 
έγινε ανυπόφορος.

Μπήκε μέσα, τά μέτωπο, τ ' ασημένια μαλλιά τάρριχνε πάντα πίσω.
Έπιμένανε νά τούς μιλήσει γιά ιό  ταξίδι.
Στεκόταν όρθιος, ή ματιά του στόν τοίχο :
—Ναί, είπε. Ή  Φλωρεντία τό πρωί... Είναι πρωινή ή σκιά τών Μεδίκων. 

Έ νώ στις Μυκήνες... Οί ’Ατρείδες βγαίνουν τή νύχτα.
Τότε μονομιάς θυμήθηκε, χωρίς λόγο, μιά παράγραφο από τό πρώτο του

βιβλίο :
— c'O διαβάτης, στήν πεδιάδα τών Μυκηνών, άμα βρεθεί άξαφνα τή νύχτα 

έμπρός στόν Τάφο τού Άγαμέμνονα, καταλαβαίνει πώς τίποτα δέν είναι πιά νά τόν 
τρομάξει. Ούτε ή μοίρα, ούτε ή τραγωδία. Μόνο ή σιωπή τής γής καί τής πέτραςε.

Ξακολουθοΰσε νά κοιτάζει τόν τοίχο. Λίγο πιό ψηλά. Γύρευε.
Κατόπι κάθησε.

ΘΡΑΣΟΣ ΚΛΣΤΑΝΑΚΗΣ

Κάρλο Λ έ δ ι : Τά λόγια είναι πέτρες ( X X V I I I  Μπιενάλε)
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ΞΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

Ε Ξ Ε Γ Ε Ρ Σ Ε Ω Ν  Τ Ο Υ  1848

Του ΤΑΣΟΥ ΒΟΥΡΧΑ

Σ τις  Αρχές τοϋ 1848 ή Ευρώπη μπαίνει 
σέ μιά Από τις πιό Αποφασιστικές καμπές 
τής Ιστορίας της. ΟΙ Αναπτυσσόμενες νέες 
παραγω γικές δυνάμεις προβάλλουν με όρμή 
στό Ιστορικό προσκήνιο κι* έρχονται σέ 
σφοδρή σύγκρουση μέ τις φεουδαρχικές 
σχέσεις παραγω γής καί Ανταλλαγής, πού 
τΑ τελευταία  τους κατάλοιπα έπικρατού- 
σαν Ακόμα στόν ευρωπαϊκό χώρο, μέ πολ ι
τική τους έκφραση τόν Απολυταρχισμό. Τή 
σύγκρουση έπιταχύνει ή εύρωπαϊκή οικονο
μική κρίση του προηγούμενου έτους, ένώ ή 
Ανάπτυξη τών καινούριων παραγωγικών 
δυνάμεων, φέρνει στήν έπιφάνεια μιά νέα 
παραγωγική τάξη, πού δσο πάει Α ποχιά 
ένότητα καί έπιρροή Αποφασιστικού κοινω
νικού ρυθμιστή, τήν έργατική τάξη. Τό 1848 
λοιπόν Αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιά  τήν 
καπιταλιστική έξέλιξη τών ευρωπαϊκών χω 
ρών καί ή έργατική τάξη γίνεται σοβαρός 
πα ρά γοντας, πού μέ τήν παρουσία της 
σφραγίζει τήν πορεία τών γεγονότων.

ΤΑ έπαναστατικά γεγονότα πού συγκλό
νισαν τό 1848 τόν εύρωπαϊκό χώρο, ξεκίνη
σαν στις 22 Φεβρουάριου άπό τή Γ α λλ ία  
κι* άπό κε7, σάν πυρκαγιά, μεταδόθηκαν σ ’ 
δλη τήν Εύρώπη. Στό  Παρίσι, π λ ά ϊ στά 
άστικά δημοκρατικά στοιχεία , πήρε ένεργό 
μέρος σ τις ένοπλες συγκρούσεις καί ή έρ
γατική τάξη, καί άναδείχτηκε σέ πρώτης 
ποιότητας δημοκρατική έπαναστατική δύνα
μη. Σ τις  άλλες ύποανάπτυκτες χώρες, τήν 
έπαναστατική πρω τοπορία άποτέλεσαν οΐ 
άγρότες, πού μέ τά  α ίτήματά τους γιά  τήν 
Ατομική ίδιοκτηοία πάνω στή γή πού καλ
λιεργούσαν καί τήν μετατροπή τών πα ρα 
γωγικών σχέσεων, ένίσχυσαν τήν γενικότε
ρη πάλη κατά τού φεουδαρχισμού καί βοή- 
θούσαν στόν Αστικό μετασχηματισμό.

Μέσα σ’ ένα χρόνο περίπου άπό τήν έκ
ρηξη τής Ε πα νά σ τα σ η ς στό Παρίσι, ή φλό
γα  τής έξέγερσης έκανε μιά πανευρωπαϊκή 
διαδρομή, κλονίζοντας τά Αντιδραστικά κοι
νωνικά καθεστώτα άπό τήν ’Ιτα λ ία  ώς τά 
δυτικά σύνορα τής ρωσικής αύτοκρατορίας. 
Ό  φεουδαρχισμός δέχτηκε σοβαρά χτυπή
ματα κι* ή μορφή τής πάλης καθορίστηκε, 
μέ μιά Απαρασάλευτη ιστορική αιτιοκρατία, 
άνάλογα  μέ τις συνθήκες πού έπικρατού-

σαν σέ κάθε χώρα. “Ετσι στούς έθνικά ύπό- 
δουλους λαούς όπως τής ’Ιταλίας, τής Ούγ- 
γαρίας, τής Πολωνίας, οί έξεγέρσεις εΤχαν 
έντονο έθνικοαπελευθερωτικό καί έθνικο- 
ενωτικό χαρακτήρα, ένώ στις χώρες πού 
είχαν λυμένο τό έθνικό τους πρόβλημα, ό 
Αγώνας ήταν καθαρά άστικοδημοκρατικός.

Τά γεγονότα τού 1848 εΤχαν άμεσο άν- 
τ ίχτυπο  καί στήν Ε λ λ ά δ α  μέ τις μίσοφε- 
ουδαρχικές σχέσεις στήν οικονομική ζωή 
καί τό καθεστώς τής ύποτέλειας στήν πολ ι
τική. Ξέσπασαν κι* έδώ, όπως κι* Αλλού, 
έντονοι πολιτικοί καί κοινωνικοί άγώνες μέ 
αίτήματα βασικά τήν Αστική Αλλαγή, τήν 
Απαλλαγή άπό τήν ξενική έξάρτηση καί τήν 
καθιέρωση τού δημοκρατικού πολιτεύματος. 
‘Ω στόσο, ή χώ ρα μας ήταν Ανώριμη γιά  νά 
έπιδιώξει μιά τέτοια έσωτερική Αλλαγή. Δεν 
υπήρχε ούτε ένα πολιτικό κόμμα μέ δημο
κρατική Ιδεολογία πού θά είχε σάν έργο 
του νά συσπειρώσει γύρω του καί νά όργα- 
νώσει τις δυνάμεις πού θά οδηγούσαν στήν 
Αλλαγή αυτή. Έ τ σ ι τόσο οί πολιτικοί δσο 
καί ό ένοπλος Αγώνας, πού ξέσπασαν στήν 
’Αθήνα, τή Ρούμελη καί τόν Μόριά, γρήγο
ρα άπότυχαν κΓ ή Ε λ λ ά δ α  έπεσε καί πάλι 
στό Αδιέξοδο τής ύποτέλειας καί τής κοινω
νικής καθυστέρησης (*).

’Α λλά καί στις ά λλες εύρωπαϊκές χώ 
ρες πού ζούσαν κάτω άπό συνθήκες έθνικής 
δουλείας καί κοινωνικής όπισθοδρόμησης, 
οί εξεγέρσεις τών λαών τους γνώρισαν δ ια 
δοχικά τήν στρατιωτική ήττα, χω ρίς ώστό- 
σο αύτό νά σημαίνει πώς δέν πρόσθεσαν 
ένα καινούριο χρυσό κρίκο στήν πάλη τής 
Ανθρωπότητας γ ιά  τήν κοινωνική καί πο λ ι
τική της χειραφέτηση. Οί εύρωπσϊκοί Αγώ
νες τού 1848, έκτός άπό τό Αναμφισβήτητο 
γεγονός δτι προώθησαν τό κοινωνικό πρό
βλημα τής Ευρώπης (άς μήν ξεχνάμε δτι 
τό 1848 εΓναι ή Αφετηρία τής πολιτικής δρά
σης τού Μάρξ καί τού "Ενγκελς), άνάδει- 
ξαν καί μεγάλες πολιτικές φυσιογνωμίες, 
πού ήγήθηκαν τών λαϊκών Αγώνων καί 
σφράγισαν μέ τήν παρουσία τους τήν εύ-

1. Γιά τονς άγώνες τοϋ 1848 στην ' Ελλάδν,  
ιδες τη μελέτη μου *Τδ 'Ελληνικό 1848», ’Αύή-  
να 1952.
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ρωπαϊκή πολιτική ζωή, όπως τόν Ά δ ά μ  Μι- 
σκίεβιτς στήν Πολωνία, τό φλογερό ποιητή 
καί πατριώ τη, τόν Μ αντζίνι καί τόν Γκα- 
ρ ιμπάλντι στήν ‘Ιτα λ ία  ή τόν Κόσουθ στήν 
Ο υγγαρία .

Ή  παλινδρόμηση τής Αντίδρασης σ τις  
χώ ρες όπου νικήθηκαν οΐ έξεγέρσεις του 
1848, δημιούργησε ένα μεγάλο ρεύμα π ο λ ι
τικών προσφύγων. 'Ιδια ίτερα στις περιοχές 
όπου κυριαρχούσε ό αύστριακός δεοποτι. 
σμός, ό διωγμός κα τά  τών έπαναστατώ ν ή
ταν τόσο (οχυρός, ώστε χιλ ιάδες Απ’ αυ
τούς πήραν τό δρόμο τής προσφυγιάς πρός 
τις γειτονικές χώρες. Μέοα οτό  1849 ένα με
γ ά λ ο  μερίδιο προσφύγων δέχτηκε κι* ή Έ λ . 
λ ά δ α , κυρίως Από τήν Ι τ α λ ία , τήν Ούγγα- 
ρία , όπως έπίσης καί μέρος Από τούς πο- 
λωνούς λεγεωνάριους τού Μισκίεβιτς μέ 
τόν ίδιο έπικεφαλής, πού πολεμούσαν στό 
πλευρό τών γάλλω ν έπαναστατώ ν οτά  πα 
ρισινά όδοφράγματα καί τών (ταλών π α 
τριωτών, στά πεδία τών μαχών τής Ιτα λ ία ς .

Γιά τούς ξένους πρόσφυγες τών έξεγέρ; 
σεων τού 1848 στήν Ε λ λ ά δ α , καθώς κα^ 
τήν έγκάρδια ύποδοχή καί προστασία πού 
τούς έπιφύλαξε ό έλληνικός λαός, έχουμε 
Αξιόλογες ειδήσεις, τόσο άπό  τόν Αθηναϊκό 
τύπο τού 1849, δσο κι' άπό έπίσημα έγ
γραφα. Ιδ ια ίτερ α  γ ιά  τούς Αγώνες τών 
μαχητών του Ιταλικού «ριζορτσιμέντο», 
έκτός άπό τ ις  είδήσεις πού άναφέραμε, 
ύπάρχουν καί Αξιόλογες Απηχήσεις στό 
έργο ένός άπό τούς πιό όλοκληρωμένους 
συγγραφείς μας, του 'Εμμανουήλ Ροΐδη.

Έ ν α  μεγάλο κομμάτι (ταλών π ο λ ιτ ι
κών προσφύγων βρίσκεται έγκαταστημένο 
στά  1849 στή Σύρα, πού ήταν τότε έ'να 
άπό τά  πιό ά ξ ιό λο γα  έμπορικά καί βιοτε
χνικά κέντρα τής χώ ρας. Νά, τί γράφει 
γ ι' αύτούς ό Ροΐδης στά «Συριανά διηγή
ματα» :

«Ερχόμενος έξ ’Ιταλίας δέν εύρέθην όσον 
έφοβούμην είς τήν Σύραν ξηνητευμένος. Πολ
λοί τψ δντι άπέμενον ακόμη είς τήν ύμνηθεϊ- 
σαν υπό τού Ορφανίδου ξηρόνησον Ιτα?ο ί  
πατριώται έκ τών φιλοξενηθέντω/ μετά τήν 
αποτυχίαν τής έπαναστάσεως του 1848. 01
Ιταλοί ήσαν οί κλειστό;  άκονηταί ξυραφίων, 

καθαρισταί κηλίδων, συγκολληταί σπασμένων 
πινακίων, άνακαινισταί παλαιών υποδημά
των, διακοομηταί τών νεκρικών φερέτρων, 
εύνουχισταί πετεινών, υπαίθριοι τηγανισταί 
σμαρίδων καί πάντες ανεξαιρέτως ζωγράφοι, 
λιθοξόοι, χοροδιδάσκαλοι καί μουσικοί».

Ο λοι αύτοί οί 'Ιτα λ ο ί βετεράνοι του 
«ριζορτσιμέντο», πού ό έλληνικός τύπος τής 
έποχής τούς ύπολοχίζει σέ 450 μόνο στή 
Σ ύρα , κρατούσαν Ακέρια τήν Ιδεολογία  τους 
καί δέν δίσταζαν νά τήν έκλαϊκεύουν μπρο
στά στό κοινό τής Σ ύρας. Νά, τί λέει καί 
πά λ ι ό Ροΐδης περ ιγράφ οντας μέ έξαίρετα 
χρώ μ ατα  τόν Γαριβαλδινό λ ο χ ία  Γιαμβατί- 
στα, στό διήγημά του « Ισ το ρ ία  ένός σκύ
λου» :

«Πολύ μάλλον τούτων εΐλκυε τήν περιέρ
γειαν καί τά πεντάλεπτα τών Συριανών ό 
σκύλος, ζητωκραυγάζουν ή μάλλον ζηχωγαυ- 
γίζων υπέρ του Γαριβάλδη, ήτοι πρό πασσά
λου ένδυθέντος κόκκινον χιτώνα ή ορμών νά 
κατασπαράξη τόν Ιησουίτην ή τον Ραδέσκην, 
τόν αύτον δηλαδή πάσσαλον φέροντα μαύρον 
ή άαπρόχρυσον στολήν καί πίλον πτερωτόν 
αυστριακού στρατάρχου. Α κ ό μ η  νοστιμότε
ρος ήτο όταν όρθιος επί τής τραπέζης καί 
εχων έπί κεφαλής αρχιερατικόν διάδημα έκ 
χρυοοχάρτου εμιμεΐτο τόν πάπαν Πΐον Νόν- 
νον ευλογών διά τών έμπροσθίων ποδών του 
τά πΛήθη τών πιστών».

Ποιά ήταν τώρα ή ύποδοχή πού έπιφύ
λαξε στούς ξένους πολιτικούς πρόσφυγες ό 
έλληνικός λα ός ; Ό π ω ς  μαθαίνουμε άπό 
τόν τύπο τής έποχής, ήταν όδελφική καί 
έγκάρδια. * Ο ταν μάλιστα, άπό έξωτερικές 
έπεμβάοεις, πιέστηκε ή έλληνική κυβέρνηση 
νά πάρει έχθρική στάση Απέναντι στούς 
πρόσφυγες, ξέσπασε θύελλα διαμαρτυριών 
πού ματαίω σε, δπως θά δούμε, τις προθέ
σεις τών ξένων Αντιδραστικών κυβερνήσεων 
έναντίον τών φυγάδων. Γενικά ή στάση του 
έλληνικού λαού  Απέναντι τών πολιτικών 
προσφύγων είναι άπό  τις ώραιότερες έκδη- 
λώσεις δημοκρατικής Α λληλεγγύης, γ ι ' αύτό  
Αξίζει νά ρίξουμε μιά γρήγορη ματιά στήν 
είδησεογραφία τού τύπου τής έποχής.

Ή  πρώτη είδηση γιά  τήν άφιξη ξένων— 
(ταλών πολιτικών προσφύγων δημοσιεύεται 
στόν «Α(ώνα» τής 9 Ιο υ λ ίο υ  1849 :

«Τήν 4ην ’Ιουλίου άπεβιβάσθησαν εις Πάτρας 
έβδομήκοντα Ιταλοί πρόσφυγες έξ ών ε ίς  
λοχαγός καί εξήκοντα εννέα στρατιώται έκ 
τής φρουράς τής Άγκώνης .  ~Λλλοι έκ τής 
Ιδίας φρουράς έμειναν είς Κέρκυραν, ως δια
κόσιοι έβδομήκονια. Ό  νομάρχης Α χα ΐας  
κα ί "Ηλιδος κύριος Π. Α. Άναγνωστόπουλος, 
καλώς ποιών, διέταξε τήν Λημαρχίαν νά τους 
δοθώσι καταλύμματα. Μανθάνομεν δε μετά 
τής μεγαλυτέρας εύχαριστήσεως ότι οί πολί-  
ται Πατρών έδειξαν συμπαθείας χριστιανικής 
αισθήματα ύποδεχθέντες καί περιποιούμενοι 
τους πρόσφυγας είς τούς οίκους των. Μαν
θάνομεν προσέιι ότι οί πρόσφυγες ούτοι έζή- 
τησαν νά καταταχθώσιν ώς λόχος είς τόν 
ελληνικόν στρατόν. "Δν τούτο, ώς βλέπομεν, 
δέν θέλει πραγματοποιηθή, έχομεν όμως οί 
Έ λληνες  καθήκον δικαιοσύνης καί φιλαν
θρωπίας νά έκπληρώσωμεν πρός τούς πρόσ
φυγας τών Ατυχών Ιταλών, ένθυμούμενοι μά
λιστα τά όποια επί τού Ά γώνος έλάβομεν 
βοηθήματα καί συνδρομήν διά παντός μέσου».
Τέλη 'Ιουλίου φτάνουν στόν Πειραιά 

ε(κοσιέξη Ιταλοί πολιτικοί πρόσφυγες άπό  
τήν Π άτρα, μέ τό σκοπό νά πετύχουν κυ
βερνητική προστασία  γ ιά  τούς όμοεθνείς 
τους.

«Είς Πειραιά μετέβησαν— γράφει ό «Αιών» — 
είκοσι έξ έκ τών είς Πάτρας προσφύγων Ιτα
λών. Όμολογούμεν όπόσην είς τούς κατοί
κους Πειραιώς διήγειρε συμπάθειαν ή παρου
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σία τούτων. ΙΙισχεύομεν δέ ότι συνεισφορά 
ικανή θέλει υπέρ αυτών γίνη καί ευελπιζό- 
μεθα εις τόν καλόν δήμαρχον Πειραιώς κ. 
Όμηρίδην, ότι δέν θέλει φεισθή ούδενός κό
που, ούτε παντός δυνατού μέσου πρός περί· 
θαλψιν τούτων».
Π ραγματικά τό ένδιαφέρον τής κοινής 

γνώμης γίνεται ολοένα καί πιό θερμό γιά  
τούς Ιταλούς πολιτικούς πρόσφυγες. Ή  
Βουλή συζητεί τό πρόβλημα καί σχηματί
ζεται έπιτροπή άπό βουλευτές γιά  νά τό 
μελετήσει. Σ χέδια  προτείνονται, όπως ή 
Ιδρυση κοντά στόν Ισθμό ιδιαίτερης πόλης 
πού θά τούς στεγάσει, σχηματίζονται πρό
χειρα  έπίσημες καί άνεπίσημες έρανικές έπι- 
τροπές πού μαζεύουν χρήματα στήν Α θή 
να. Π άτρα, Σύρα κι* άλλου , ένώ οί κατά 
τόπους δήμοι παίρνουν τά  πρώτα μέτρα 
στέγασης καί διατροφής των.

Τό ρεύμα τών πολιτικών προσφύγων 
συνεχώς όγκώνεται. Σ τις  άρχές Α ύγουστου 
1849, κατά τις ειδήσεις του τύπου, φτάνουν 
άλλοι 165 άπό τή Ρώμη καί μεταξύ τους 
εΤναι καί ό πολύς Μ αντζίνι, μέλος τής 
Ιταλικής έπαναστατικής κυβέρνησης. Ό  
«Αιών» συνοψίζοντας τό πρόβλημα πού 
δημιουργήθηκε στό φτωχό έλληνικό κράτος, 
γράφει στό φύλλο τής 20J8J1849:

«Ά δια λε ίπτω ς  έρχονται είς Αθήνας πρόο* 
φυγές έκ διαφόρων μερών τής ’Ιταλίας. Ό  
μέχρι τοϋδε αριθμός αύτών υπερβαίνει ίσως 
τού; 400. Άρτίως άπεβιβάσθησαν καί τινες 
έκ τής Σικελίας μετά τών οικογενειών των. 
Δυστυχώς εις τήν Μελίτην* και Κέρκυραν 
(άγγλοκρατούμενα νησιά) γίνονται δεκτοί μό
νον όσοι φέρουσι μεθ* εαυτών και μέσα χρ η 
ματικά διά νά ζώσι Δέν δύναιαι νά βλέπη 
τις έν Αθήναις τά θύματα αυτά άνευ πολλής 
συγκινήσεως καί συμπαθείας, αλλά πού υ
πάρχει βιομηχανία διά νά έπιδοθή είς αυτήν 
μέρος τούτων ; Πού μέσα δημόσια καί ιδιω
τικά ικανά ν απαντώσι διη/εκώς τά υπέρ 
αύτών Ιξοδα τής πρώτης τουλάχιστον ανά
γκης ; Τής σχηματισθείσης φιλανθρωπικής 
επιτροπής αί εισπράξεις μόλις φθάνουσι τάς 
πέντε ή ές χιλιάδας δραχμών μέχρι τούδε. 
Ά λ λ  άν τις παραδεχθή ώς είσπραχθησόμε- 
νον τριπλάσιον καί τετραπλάσιον ποσόν, π ά 
λιν μεσολαβεί μέγα ελειμμα ώς πρός τήν 
άπαιτουμένην δαπάνην διά τά μέσα τής πρώ
της ανάγκης τοσούτων προσώπων. Ό  άγιος 
Θεός άς γίνη ίλεως ! Όφείλομεν δέ έν το- 
σούτφ καθόσον αφορά ημάς νά προτρέπωμεν 
έπαναλειπτικώς γενναιοτέραν τών πολιτών 
τήν συνδρομήν. Όφείλομεν έν τούτοις νά πα- 
ρατηρήσωμεν πρός τήν Έπ.τροπήν ότι διά νά 
φθάση είς τόν όποιον προέθετο φιλανθρωπι
κόν σκοπόν άπαιτεΐται,  τή άδείφ τής έξου- 
σίας, ν άνοίξη καταλόγους συνδρομών καί 
είς τάς επαρχίας, άπό τάς όποίας δύναται 
ν' άπαρτισθή ποσότης τις άποχρώσα. Ά λ λ ω ς  
αί Άθήναι μόναι δέν θέλουσι δυνηθή νά 
έπαοκέσωσι, έντός αύτών τής έπιτροπής πε·

♦ Ή  Μάλτα.

ριοριζομένης. Δέν χρησιμεύει τόσον τό πεν- 
τάδραχμον τών ολίγων όσον ή δραχμή τών 
πολλών».
Ή  έφημερίδα συνεχίζοντας δημοσιεύει 

σημαντικότατες ειδήσεις γ ιά  τό έργο τής 
περίθαλψης τών ξένων πολιτικών προσφύ
γων στήν 'Ε λλά δα . "Ετσι μάς πληροφορεί 
ότι ό τότε υπουργός τών έσωτερικών Χρη- 
στίδης ουνιστά μέ έγκύκλιό του στούς νο
μάρχες νά περιθάλψουν τούς πρόσφυγες. 
'Επίσης μαθαίνουμε πώς στήν έρανική έπι
τροπή πήραν μέρος οί πιό έπιφανείς π ο λ ί
τες τής πρωτεύουσας.

Ω σ τό σ ο  ή συμπάθεια του έλληνικοϋ 
λαού καί οί φροντίδες του κράτους γιά  
τά  θύματα τού εύρωπαϊκοϋ άπολυταρχι- 
σμού, άνησύχησαν φοβερά τις άντιδραστι- 
κές κυβερνήσεις τών μεγάλων δυνάμεων 
καί ιδιαίτερα τής ’Α γγλίας καί τής Αύ- 
στρίας. *Από τό δημοσίευμα του cAtcova» 
φαίνεται ή εχθρική στάση τής 'Α γγλ ία ς, 
πού άπαγορεύει στούς πρόσφυγες ν’ άπο- 
βιβαστοϋν στά άγγλοκρατούμενα Ε φ τ ά 
νησα καί τήν Μ άλτα. 'Α ρχισ αν λοιπόν 
έπίσημα καί άνεπίσημα διαβήματα, ζητών
τας άπό τό έλληνικό κράτος νά σταματή
σει κάθε μέριμνα ύπέρ τών προσφύγων, νά 
τούς άπαγορεύσει τή διαμονή σέ έλληνικό 
έδαφος καί νά άπελάσει δσους είχαν έγκα- 
τασταθεΐ στήν 'Ε λλά δα .

Οί πληροφορίες γ ιά  τά  διαβήματα τών 
ξένων έγιναν γρήγορα γνωστές στήν κοινή 
γνώμη καί ξέσπασε μεγάλη άγανάχτηση 
έναντίον τών ένεργειών τους. Τό Βατικανό, 
πού ήταν άποφασιστικά εχθρικό στις άστι- 
κοδημοκρατικές έξεγέρσεις του 1848 καί 
πού στάθηκε ένας άπό τούς κύριους στό
χους τών έπαναστατημένων λαών τής Εύ- 
ρώπης, άνέλαβε νά γίνει τό φερέφωνο τής 
άπολυταρχικής πολιτικής τών ξένων στήν 
Ε λ λ ά δ α , στέλνοντας μηνύματα σ τις έδώ 
άποστολές του νά ζητήσουν τήν άπέλαση 
άπό τή χώ ρα  τών πολιτικών προσφύγων. 
Νά, τί γράφει καί πά λ ι ό «Αίών» στό φ ύλ
λο τής 31-8-1849:

«Καί Ρωμανό·, καί Βενετοί καί Λομβαρδοί 
καί Πολωνοί πρόσφυγες είς ’Αθήνας ήρχισαν 
νά τρέμωσι καί ν’ άπελπίζωνται μαθόντες όχι 
οί Καπουτσίνοι χήζ Σύρου διεχάγηοαν παρά 
τού Πάπα τά ελθωσιν ενταύθα καί νά έπι-  
καλεσθώσι πα ρά  τού βασιλέως ήμών τήν α 
ποπομπήν τούτων. Άγνοούμεν είσέτι άν άλη· 
θεύη άποσχολη χοιαύτη. Βεβαιούμεν όχι ε ίς  
άριθμός Καπουτσίνων εφθασε κ α τ ’ αύτάς εκ 
Σύρου είς Αθήνας. Δοθείσης όμως αληθούς 
τής φήμης ταύχης, ε ί ν α ι ,  έ ρ ω τ ώ μ  ε ν  
κ α ί  α ξ ι ο π ρ ε π έ ς  ν ά  π α ρ α δ ε χ ώ -  
μ έ θ α  δ ι α τ α γ ά ς ,  ο ύ τ ω ς  ε ί π ε !  ν,  
ξ έ ν ω ν ,  δ ι α τ α γ ά ς  Π ά π α  καί 
ταύτας έναντίον παντός άνθρωπίνου αισθήμα
τος καί πάσης φιλανθρωπίας ; Πειθόμεθα έξ 
έναντίας όχι ή κυβέρνησις ήμών θέλει Απο
κρούσει μετ’ άγανακτήσεως τοιαύχην αυθάδη 
αίχησιν, τοιαύχην άπάνθρωπον σκληρότητα 
μεχαφέρουσαν καί εν τα ϊς  ’Αθήναις τό άνα-
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νεωθέν έν τή δυστυχή Ρώμη κατάπτυστον σύ
στημα των διωγμών τής Τέρας έξετάσεως».

Χάρη ατή θαρραλέα  άντίσταση τής κο ι
νής γνώμης δσο καί του τύπου, οί μηχανορ
ραφίες τών ξένων καί τοϋ Βατικανού άπο- 
τυχα ινουν καί τό έργο τής περίθαλψης τών 
προσφύγων όλοένα συστηματοποιείτα ι. ΟΙ 
έφημερίδες άναγγέλλουν καί νέα κύματα 
προσφύγων. «Κατέπλευσαν είς τόν Πειραιά 
—γράφει ό «Αίών» τής 20-9-1849—ώς πεν
τακόσιοι νέοι πρόσφυγες ’Ιταλοί, ΒενετοΙ 
και ά λλο ι έηί δύο Σαρδηνικών πλοίων». 
Τ αυτόχρονα  τό κοινό πληροφορείται δτι 
πολλο ί ά π ’ αύτούς άπορροφήθηκαν, ε ίτε σά 
βιοτεχνικοί έργότες στις πόλεις εϊτε σάν 
έργάτες γής στήν ύπαιθρο. Γίνονται σκέ
ψεις νά Ιδρυθε7, όπως γράφει ό τύπος, 
«γεωργικός τις συνοικισμός έκ μέρους τών 
Λομβαρδών, τόν όποιον άνήκει νά παρα- 
δεχθή καί συντρέξη ή κυβέρνησις λόγω  φι
λανθρωπίας, οικονομίας καί πολιτικής πρό
νοιας».

ΟΙ πρόσφυγες άπό  τήν ’Ιτα λ ία  ξεπέρα- 
σαν σέ συνολικό άριθμό τούς χ ίλ ιους καί 
οΐ περισσότεροι έγκαταστάθηκαν στήν Π ά
τρα, οπού οΐ άπόγονοί τους ζουσαν έκεϊ 
ώς τήν άπελευθέρωση τής Ε λ λ ά δ α ς  τό 
1944. Ή  παρουσ ία  τών πολιτικών προσφύ
γων του 1848 στή χώ ρα μας είχε εύνοϊκό 
ά ντίχτυπ ο  στό βιοτεχνικό τομέα, γ ια τ ί «έφε
ραν έδώ καί έδίδαξαν στους ντόπιους μιά 
προηγμένη τεχνική. ’Από τόν «Αιώνα» τής 
15-10-1849 παίρνουμε μιά διαφήμιση, πού 
δείχνει δτι πολλοί ά π ’ αύτούς μπόρεσαν 
νά βροΟν στήν Ε λ λ ά δ α  έπαγγελματική  
προστασία : « Ό  Δομένικος Βαρόνι, χύτης 
κωδώνων έκκλησιών, όγδίων έξ όρειχάλ- 
κου, μηχανών μακαρονίων» έγκατάστηοε 
βιοτεχνικό έργαστήριο κα ί κατασκεύαζε τά  
παραπάνω είδη πού ώς τά  τότε είσάγονταν 
άπό τό έξωτερικό.

Ή  ύποδοχή πού συνάντησαν οί ξένοι 
πολιτικοί πρόσφυγες στήν Ε λ λ ά δ α  καί 
Ιδιαίτερα οί Ιταλοί, συγκίνησε έξαιρετικά 
τήν προοδευτική κοινή γνώμη τής ’Ιταλίας. 
"Ετσι ή έφημερίδα «Κονκόρντια» τού Του- 
ρίνου γράφει :

«Στήν καταπιεζόμενη καί άτυχη ’Ιταλία ή 
μεγαλόψυχη 'Ελλάδα προσφέρει τήν ένίσχυ- 
ση μιας αξιαγάπητης καί γενναιόφρονης φι
λοξενίας. *2, άς σέ ανταμείψει ό Θεός μέ τό 
μεγαλύτερο άπό τ αγαθά του, μέ τήν κατο
χύρωση τής ελευθερίας σου καί τής ανεξαρ
τησίας σου, γή αγαπημένη κΓ εύγενική». 
(Καιροφύλα, La G rec ia  et IT talia nel 
R iso rg im en to  Ita lian o , R om a 1919).
Έ κ το ς  άπό τούς Ιταλούς πέρασε τήν 

Ιδια έποχή άπό τήν Ε λ λ ά δ α  καί ή Πολω
νική λεγεώνα τού Μισκίεβιτς. Ά φ ο υ  πολέ
μησε στό Παρίσι καί κατόπι στά έπανα- 
στατικά πεδία τών μαχών τής Ιτα λ ία ς , 
υστέρα άπό διαδοχικές ήττες, έφτασε στό 
λ ιμ ά ν ι—-έπίνειο^τής Ρώμης Τσιβίτα Βέκκια. 
κι άπό κει μπήκε σέ π λ ο ία  καί πέρασε

στήν Ε λ λ ά δ α , μέ τό  σκοπό νά βαδίσει καί 
νά διαπεραιω θεΐ στήν έπαναστατημένη Ούγ- 
γαρία . ‘Ό τ α ν  δμως έφτασαν στήν ’Αθήνα 
ήταν ά ργό  νά άναζητήσουν καινούρια πε
δ ία  μαχώ ν, γ ια τ ί ε ίχε  π ιά  έπέλθει πανευ
ρωπαϊκή κάμψη στά  άστικοδημοκρατικά κι
νήματα. Στήν Α θήνα  ή λεγεώ να του φλο
γερού ποιητή καί πατριώ τη διαλύθηκε. ‘Έ να  
μέρος μαχητών έμεινε στήν Ε λ λ ά δ α , ά λ λ ο ι 
πέρασαν στήν Τουρκία καί ά λ λο ι Επιβι
βάστηκαν γ ιά  τήν Α μερική. Ό  Μ ισκίεβιτς 
κατέφυγε στή Γ α λλ ία  καί λάβαινε τακτικά  
γράμματα  άπό  τούς όπαδούς του στήν 
’Αθήνα. Σ ’ ένα άπόσπασμα άπό  σωζόμενα 
τέτοια  γρ ά μ μ α τα , ένας μαχητής του τοΟ 
γράφει άπό δώ :

«Νικηθήκαμε άπό τή δύναμη, άλλα δέν λυ
γίσαμε τή σπονδυλική μας στήλη μπροστά 
στόν έχθρό τής ανθρωπότητας. Οί άνδρες 
μας δέν πέθαναν. Οί μεταγενέστεροι θά απο
δώσουν δικαιοσύνη στήν Ιερή μας υπόθεση». 
(Ελεύθερα Γράμματα, φ. 7 - 8/19*19, σ. 298).

Ά π ό  τις έπίσημες διπλωματικές ένέρ- 
γειες τής Α ύστρίας έναντίον τών ύπηκόων 
της πολιτικών προσφύγων στήν Ε λ λ ά δ α , 
δίνουμε τ ις  παρακάτω  δύο άνέκδοτες έκθέ- 
σεις τής αύστριακής πρεσβείας στήν Α θ ή 
να, παρμένες άπό τά  κρατικά Ά ρχε»α  τής 
Βιέννης, πού δείχνουν δτι πολύ πριν φ τά 
σει τό κύμα τών προσφύγων στήν Ε λ λ ά 
δα , ή Α ύστρία κινήθηκε γ ιά  ν’ άποτρέψει 
ένδεχόμενη προστασία  τους :
I . ’’Εκθεση υπ άριθ. 2139/1359

Αθήνα 11 Φεβρουα ρίου 1819
Ή  υπηρεσία τής Ανατολής

πρός τό Καισαροβασιλικό Υπουργείο 
'Εξωτερικών.

Ή  υψηλή έντολή σας ύπ' άριθ. 510 τής 23 
Τανουαρίου 1849 σχετικά μέ τις κινήσεις 
ουγγρων φυγάδων έπαναστατών, βρίσκεται 
στά χέρια μας αύτή τήν έβδομάδα. ’Αμέσως 
πληροφόρησα έμπιστευτικά τό ένταύθα προ
ξενείο μας καθώς καί τά προξενεία μας Πα- 
τρών καί Σύρας, μέ τό σκοπό νά έπιτύχω τή 
σύλληψη τών άτόμων αύτών, σέ περίπτωση 
που θά είχαν επιβιβαστεί σέ αύσιριακά 
πλοία ή θά είχαν αποβιβαστεί σέ ελληνικό 
έδαφος.

Στή δεύτερη περίπτωση έπρεπε φυσικά νά 
συνεννοηθώ μέ τήν 'Ελληνική κυβέρνηση. Δι
απίστωσα ότι ένώ άπ' τή μιά μεριά συμφω
νεί μέ τήν απαίτησή μας, άπ' τήν άλλη 
ισχυρίζεται δτι εμποδίζεται άπό τό σύνταγ
μα καί άπό τήν ανυπαρξία συμφωνίας γιά  
τήν παράδοση πολιτικών έγκληματιών. ΙΙε- 
ριορίστικα λοιπόν >’ άξιώσω τή βοήθειά της 
μόνο έπί τού άστυνομικοϋ πεδίου καί συνο
μολόγησα μαζύ της τά ακόλουθα:
Οί διοικητές τών παραλίων περιοχών έλα

βαν έντολή νά ειδοποιήσουν αμέσως τό Αύ· 
στριακό προξενείο σέ περίπτωση πού θά έμ· 
φανίζονταν αυστριακοί υπήκοοι χωρίς δ.αβα- 
τήρια ή μέ πλαστά ή ξένα διαβατήρια, θά
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παραδίδουν στό προξενείο κάθε άτομο που 
θά συλλαμβάνεται καί θά βοηθούν στην τα 
χύτατη άπέλασή τους άπό τη χώρα έπ ί αυ
στριακών πλοίων. Στους νομάρχες δόθηκε 
διαταγή νά διπλασιάσουν τήν προσοχή τους 
πάνω σ’ όλους τούς ξένους καί νά στέλνουν 
ταχύτατα, μέ συνοδεία, στήν Αθήνα, κάθε 
ύποπτο άτομο.
Οί νομάρχες των θαλασσίων περιοχών άνέ- 

λαβαν τήν υποχρέωση νά παίρνουν βεβαίωση 
τών αυστριακών προξενείων γ ιά  τήν έθνικό- 
τητα τών άτόμων, ενώ οί νομάρχες τών με
σογειακών νομών κατατοπίστηκαν έμπιστευ- 
τ ικά πάνω στά χαρακτηριστικά τών κατα- 
ζητουμένων φυγάδων. "Ετσι άπό ελληνικής 
πλευράς μου παρασχέθηκαν διαβεβαιώσεις 
γ ιά  κάθε αναγκαία βοήθεια, έγώ δέ ενημέ
ρωσα τά προξενεία.

‘Γπάρχει ακόμα ένας δρόμος, πού δυστυχώς 
δέν μπορώ νά τόν κλείσω. γ ιατί  μου λείπουν 
τά μέσα. Φοβούμαι δηλαδή μήπως κανένας 
άπό τούς έπαναστάτες κατορθώσει νά φτάσει 
στήν Κωνσταντινούπολη ή τά Δαρδανέλλια ή 
τήν Σμύρνη μέ αγγλικό ή γαλλικό πλοίο, 
κ ι ’ άπό κ ε ί  ν’ ανέβει πρός βορράν. Ε π ίσ η ς  
είναι δυνατή ή δραπέτευση πρός τή Μάλτα ή 
τήν Αλεξάνδρεια.

Πρόκες—“Οστεν»
2. «“Εκθεση ύπ' άριθ. 20

Αθήνα. 20 Μαίου 1849
Υψηλότατε,
Ό  αύτοκρατορικός πρόξενος στά Γιάννενα 

δόκτωρ φόν Χάν μέ πληροφορεί ότι έννέα 
Ούγγροι πού υπηρετούσαν στό στρατό τής 
Σαρδηνίας παραιτήθηκαν ύστερα άπό τήν τ ε 
λευταία ανακωχή καί έφτασαν εκεί  μέ δια
βατήριο τού λόρδου αστυνομικού διευθυντού 
τών Ίονίων νήσων, στό οποίο φαίνονται ώς 
Ούγγροι υπήκοοι πού έχουν σκοπό άπό τά 
Γιάννενα νά ξαναγυρίσουν στήν πατρίδα τους 
κα ί νά ενωθούν μέ τούς έπαναστάτες. Ό  κύ
ριος φόν Χάν τούς όδήγησε μέ συνοδεία στό 
Δυρράχιο.

Τό αύτοκρατορικό προξενείο τών Πατρϋ» 
μέ πληροφόρησε έπίσης ότι έφτασαν έ κ ε ΐ  
τρεις άλλοι ύπό τις  ίδιες συνθήκες καί τήν 
ίδια προοπτική. Τά όνόματά τους ε ίναι!  
Ιωακείμ Βουγιάκοβιτς, ’Ιωσήφ Τάουφ, κα ί 

Γεώργιος Μπάουμαν. ΟΙ δύο τελευταίοι,  κ α 
θώς μέ πληροφούν, είναι Βιεννέζοι. Κι’ οί 
τρείς συνέχισαν τό δρόμο τους πρός τήν ’Αθή
να καί άπό τριημέρου βρίσκονται έδώ.

Συνεννοήθηκα μέ τις ελληνικές άρχές νά 
τούς έπιτηρούν κατάλληλα καί νά μέ ένη- 
μερώσουν γ ιά  τήν διεύθυνση πού θ’ άκολου- 
θήσουν σέ περίπτωση πού θά επιχειρήσουν 
νά διαφύγουν. Οί προσπάθειές μου στις διευ
θετήσεις τέτοιων υποθέσεων μέ τήν κυβέρνη
ση δέν μπορούν νά ύπερβούν τά όρια αδτά. 
Σέ όμοιες ένέργειες πρότρεψα κα ί  τις ύφι- 
στάμενές μου προξενικές μας άρχές. στήν 
περίπτωση πού κάποιο άπό τά άτομα αυτά 
θά εμφανιστεί στήν περιφέρειά τους. Ταυ
τόχρονα διέταξα τά προξενεία νά μή θεωρή
σουν διαβατήριά τους γ ιά  τις χώρες τού αύ- 
τοκράτορος καί νά τό παρακολουθούν μήπως 
άπομακρυνθούν άπό τήν περιοχή τους. Μέ πα 
ρόμοιες όδηγίες θά έφοδιάσω τόν πρεσβευτή 
μας στήν Κωσταντινούπολη. όπως καί τόν 
πρεσβευτή τού Πάπα.

Τό αύτοκρατορικό γενικό προξενείο μας 
στήν Κέρκυρα μού γνωστοποιεί δζι ή νήσος 
έξακολουθεί όπως καί στό παρελθόν νά ε ί 
ναι καταφύγιο πολιτικών φυγάδων. Ή  εύ- 
κολία με τήν όποία μπορεί κανείς νά κινη
θεί άπό έκεϊ  έπιστρέφοντας στήν πατρίδα 
μας ή όπου άλλού ή κατάσταση είναι όξυμέ* 
νη. μαρτυρεί τήν άλήθεια τής προξενικής 
καταγγελ ίας ,  θ ά  ευχόταν κανείς νά σέβον
ται οί τοπικές συνοριακές άρχές περισσότε
ρο τά διαβατήρια τών πρεσβευτικών καί προ
ξενικών υπαλλήλων.

“Ας ευαρεστηθεί ή ‘ϊψηλότης σας νά δεχ
τε ί  τήν έκφραση τής βαθύτατης αφοσίωσής, 
μου.

φόν Βάϊς»
ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο

— "Αντρες, γυναίκες καλωσήρθατε αθλητές 
"Ενα κρΰο νερό σταθήτε, πιήτε...

— Κρΰο νερό δέν ήπιαμε τόσα χρόνια...
— Τά λόγια σας είναι λίγα, μά καθήσιε πήτε μας 

Καί γιά τούς Όλυμπιόνίκες...
— Προκριθήκανε άρκετοί στους τελικούς...

Μπήκαν στό στίβο πού άνοίγει μιά μαύρη αδγή.
"Ενας-Ενας ή όμάδες, μέσα 6 χάρος διαιτητής.
"Οσοι νικούνε τούς παίρνει τή ζωή τους...

ΕΛΛΗ Π Α Π Λ Δ Η Μ Η ΤΡΙΟ Υ
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TO ΖΕΠΕΛΛΙΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Του Ο ΥΙΛ ΛΙΑ Μ  ΣΑΡΟ ΓΙΑ Ν

Ό  Δούκας μου κρατούσε τό χέρι κι* έγώ  
τό  χέρι τής Μ αργαρίτας. Ε ίχα μ ε  ό καθένας 
μ ιά  πεντάρα στήν τσέπη γ ιά  τόν έρανο κι 
ά  Λ ούκας μου λέει :

— Μ άρκο, μή ξεχάσεις νά τή δώσεις. 
Μ ή|τήν κρατήσεις σάν τήν άλλη  φορά γ ια  
ν* άγορά σ εις  πα γω τό .

—Μήτε έσύ, του λέω.
Τήν περασμένη φορά ό Λ ουκάς δέν 

έδωσε τήν πεντάρα του καί τόν ε ίχ α  δει. 
Τό άπόγεμα , που έκανε πολλή ζέστη, ε ίχα  
ά γο ρά σ ει ένα πα γω τό . Ό  Σούλτζ μου 'χε 
γεμίσει τό χωνάκι μέ δυό καλές κουταλιές. 
Ό  Λ ούκας μέ ε ίχε  δεϊ τήν ώρα πού 'τρω- 
γα  τό χωνάκι μου κάτω άπό τά δέντρα του 
σχολείου. Φ ερνόταν όπως ό Χαουξόου ό 
ντέτεκτιβ.

—"Α! χά! λέει, Μάρκο που βρήκες τά 
λεφτά;

—Τό ξέρεις καλά, λέω.
—“Ο χι, λέει, πού; Πές μου το.
—Στό κατηχητικό, λέω . Δέν έδωσα τήν 

πεντάρα μου. Ε ίνα ι άμάρτημα, λέει ό Λού
κ α ς .

—Μά ούτε έσύδέν έδωσες τή δική σου.
— Μ άλιστα, τήν έδω σα, λέει ό Λούκας.
—"Ο χι δέν τήν έδωσες. Ε ίδα  πού πέρα 

σες τό κάνιστρο χω ρίς νά τή ρίξεις μέσα.
—Κάνω οικονομίες, λέει ό Λούκας.
—Γιά ν* άγοράσεις τί; λέω.
— Γιά ν* άγοράσω  ένα ζέπελλιν, λέει.
—Πόσο στοιχίζει ένα ζέπελλιν; λέω.
— 'Υ πάρχει ένα μέσα στόν «Παιδικό Κό

σμο», πού στοιχίζει ένα δολλάριο, λέει. 
"Ερχεται άπό τό Σ ικάγο.

—'Έ ν α  άληθινό ζέπελλιν; λέω.
Δυό πρόσω πα μπορούν νά μπουν μέ

σ α , λέει. Έ γ ώ  κΓ ό Έ ρνέστος Ο ύέστ.
— Κ ατάπινα τό τελευταίο κομμάτι του 

παγω τού  μου.
— ΚΓ έγώ; λέω.
—Δέ μπορείς ν' άνέβεις, λέει ό Λούκας. 

Ε ίσα ι πολύ μικρός. Ε ίσ α ι ένα νήπιο. Ό  
Έ ρνέστος Ούέστ είνα ι τής ήλικίας μου.

—Δέν είμα ι νήπιο, λέω. Ε ίμ α ι όκτώ χρο- 
νώ, κΓ έσύ δέκα. Λούκα άσεμε ν ' άνέβω 
στό Ζέπελλιν μαζί σου.

'Ό χ ι, λέει ό Λούκας, δέ γ ίνετα ι.
Δέν έκλαψα μά αίστάνθηκα λυπημένος. 

Τό λοιπόν ό Λ ούκας μ ' έκανε νά λυπηθώ.
—'Α γα π ά ς τήν 'Αλίκη Σ μόλλ, λέει. Δέν 

ε ίσα ι παρά  ένα νήπιο.
’ Ηταν άλήθεια. ’Α γαπούσα  τήν 'Α λίκη 

Σ μόλλ , μά ό τρόπος πού μού τό'πε ό Λού
κα ς μέ στεναχώρησε.

Α ίστανόμουν λυπημένος καί μόνος. 'Α 
γ α π ο ύ σ α  τήν ’Αλίκη Σμόλλ, βέβαια , άλλά

μήπως έκαμα ποτέ αύτό πού ήθελα νά 
κάμω ; Πήγα ποτέ βόλτα μαζί της ; Τής 
έπιασα ποτέ τό χέρι λέγοντας πόσο τήν 
άγα πούσ α  ; Τής ε ίπ α  ποτέ τ ' όνομά της 
μέ τόν τρόπο πού θάθελα νά τό κάμω γιά  
νά μάθει τί ήτανε γ ιά  μένα ; 'Ό χ ι ,  φοβό
μουνα πολύ. Δέν ήμουνα άκόμα ούτε τό
σο γενναίος γιά  νά τήν κοιτάξω λίγο π α 
ραπάνω ... Μ* έκανε νά φοβάμαι γ ιατί ή 
τανε τόσο όμορφη κι όταν ό Λούκας μού 
μίλησε έτσι, αύτό μ ' έκανε νά λυπηθώ.

—ΕΤσαι ένας βρω μιάρης, Λούκα, λέω. 
Ε ίσ α ι ένα βρωμογούρουνο.

Δέν έβρισκα π ιά  ά λ λα  χοντρόλογα  σάν 
κι αύτά  πού λέν οί μ εγά λο ι, κΓ έβαλα τά 
κλάματα .

"Ημουνα πολύ λυπημένος πού έβρισα 
τόν ίδιο  μου τόν άδερφό. Τό βράδυ τ ο ύ 'π α  
πώ ς τό μετάνοιωσα.

—Μή μέ περνάς γ ιά  κανένα βλάκα, λέει 
ό Λούκας. Τά ξύλα καί τά χαλίκ ια  μπο 
ρούν νά μού σπάσουν τά κόκκσλα. άλλά  
οί βρισιές δέ θά μού κάνουν ποτέ κακό.

—Λούκα, λέω , δέ σού πέταξα  ποτέ χ α 
λίκια  ούτε σού’δω σα ποτέ ξυλιές.

—Μ ού'πες βρισιές, λέει ό Λούκας.
—Λούκα, λέω, δέν τό 'θελα . Σ τ’ όρκίζο- 

μαι δέν τό 'θ ελα . Μ ού 'πες πώ ς άγαπούσα  
τήν 'Α λίκη Σμόλλ.

—Έ ,  καλά , τήν ά γ α π ά ς , λέει ό Λού
κα ς. Τό ξέρεις πώ ς τήν ά γ α π ά ς . Ό  κό
σμος όλος ξέρει πώ ς τήν ά γα π ά ς .

—"Οχι, δέν τήν ά γα πώ , λέω. Δέν άγαπώ  
κανένα.

— 'Α γα π ά ς  τήν Ά -λ-ί-κη  Σμόλλ, λέει ό 
Λ ούκας.

—Ε ίσαι ένα βρωμογούρουνο, λέω.
Ό  πατέρας άκουσε.
’Ή τανε καθισμένος στό σαλόνι καί δ ιά 

βαζε ένα βιβλίο. Τινάχτηκε σ τά  πόδ ια  του 
κΓ ήρθε στό δω μάτιό μας. Έ β α λ α  τά  κλά
μ α τα .

—Τί συμβαίνει, νεαρέ; λέει. Πώς φώνα 
ξες τόν άδελφό σου;

—Ξυλιές καί πετρ ιές, άρχισε νά λέει ό 
Λούκας.

— Δέν πρόκειται γ ι ' αύτό, λέει ό π α τέ
ρας μου. Γ ιατί π ά ντα  πειράζεις  τόν Μ άρ
κο;

— Δέν τόν πείραξα , λέει ό Λούκας.
—Ναί, ναί, λέω κλαίοντας. Ε ίπε πώς

ά γ α π ώ  τήν 'Αλίκη Σμόλλ!
—Τήν 'Α λίκη Σμόλλ; λέει ό πατέρας.
Δέν ε ίχε  άκούσει ποτέ νά μιλούνε γ ιά  

τήν 'Α λίκη Σ μ όλλ , Δέν ήξερε ούτε κάν άν 
ύπήρχε.
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—Ποιά είνα ι λοιπόν ή Ά λικη  Σμόλλ; 
λέει.

— Ε ίναι στήν τάξη μου ατό σχολειό, λέω. 
ΕΤναι ή κόρη του πα πά . 'Ό τ α ν  θά μ εγα 
λώσει θά γίνει Ιεραπόστολος. Τ ό’πε μπρο
στά σ ’ 6λη τήν τάξη.

Ό  πα τέρας λέει:
—Πές στό Λούκα ότι λυπά σα ι πού τού 

’πες ένα χοντρόλογο.
—ΛοΟκα, λέω, λυπάμαι πού σου ε ίπα  

ένα χοντρόλογο.
— Λούκα, λέει ό πατέρας, πές στόν Μ άρ

κο δτι λυπά σα ι πού τόν πείραξες γ ιά  τήν 
Ά λικη  Σμόλλ.

—Λ υπάμαι πού σέ πείραξα  γ ιά  τήν 
Ά λικη  Σμόλλ, λέει ό Λουκάς.

Μόνο ήξερα πώς δέ λυπήθηκε. 'Ό τα ν  
τοϋ ε ίχα  πει πώ ς έγώ λυπήθηκα, ε ίχα  λυ
πηθεί, άλλά  ήξερα πώς δταν μου *χε πει δτι 
λυπήθηκε δέν ε ϊχε  λυπηθεί. Τό *λεγε μόνο 
έπειδή ό πατέρας του είχε πει νά τό πει.

Ό  πα τέρα ς γύρισε νά καθήσει στό σα
λόνι. Α κριβώ ς πριν καθήσει λέει:

— Π αιδιά μου, θέλω νά σάς βλέπω ν’ 
άσχολεϊσθε μέ δημιουργικά πα ιχν ίδ ια  κι* 
δχι νά ένοχλεΐ ό ένας τόν άλλο μέ άνοη- 
σίες. Μέ καταλάβατε;

—Ναι πα τέρα , λέει ό Λούκας.
Τό λοιπόν πήραμε ό καθένας ένα π ε 

ριοδικό μέ ζω γραφιές καί βαλθήκαμε νά 
τό φυλλομετράμε. Ό  Λούκας δέ θέλησε 
νά μοΟ μιλήσει.

—θ έλ ω  ν* άνέβω στό ζέπελλιν, λέω.
Π εριοριζότανε στό νά φυλλομετρά τό 

περιοδικό καί δέ μου μιλούσε.
—Μιά φορά μόνο, λέω.
Ξύπνησα στή μέση τής νύχτα ς καί σκε

φτόμουνα τό ζέπελλιν.
— Λούκα, λέω, Λούκα...
Στό τέλος ξύπνησε.
—Τί θέλεις; λέει.
—Λούκα, άφησέ με ν* άνέβω στό ζέ- 

πελλιν μαζί σου δταν φτάσει ό πό  τό Σ ι
κάγο.

—"Ο χι, λέει.
Α ύτά γίνονταν τήν περασμένη βδομάδα, 

Τώ ρα πηγαίναμε στό κατηχητικό.
—Μ άρκο, μήν ξεχάσεις. Δώσε τήν πεν

τάρα  σου, λέει ό Λούκας,
—Κι* εσύ τό ίδ ιο , άπάντησα.
—θ ά  κάνεις αύτό πού σου λένε, λέει ό 

Λούκας.
—θέλω  κι* έγώ ένα ζέπελλιν, λέω.
— Ποιός μίλησε γ ιά  ζέπελλιν ; λέει ό Λού- 

καο.
Ά ν  δέ δώσεις τήν πεντάρα σου, λέω, 

ούτε κι* έγώ θά τή δώσω.
*Η Μ αργαρίτα  ούτε κάν έδειχνε νά μάς 

άκούει. Ά ρκούντανε νά περπατά  δίπλα 
μας, ένώ ό Λούκας κι’ έγώ συζητούσαμε 
γ ιά  τό ζέπελλιν.

—Λούκα, λέω, πλερώνω τά  μισά άν μ* 
άφήσεις ν’ άνέβω.

—Ό  Έ ρνέσ τος Ούέστ δίνει τ ’ άλλα  μ ι
σά , λέει ό Λούκας. Ε ίμαστε συνέταιροι.

—Α κ ό μ α  όκτώ βδομάδες, λέει ό Λ ού

κας, καί τό ζέπελλιν θά φθάσει άπό  τό 
Σ ικάγο.

—Πολύ καλά, λέω. Μή μ* άφήσεις ν ’ 
άνέβω . θ ά  στό πλερώσω μιά μέρα, θ ά  τό 
μετανοιώσεις τήν ήμέρα πού θά μέ δεις νά 
κάνω τό γύρο τοϋ κόσμου στό καράβι τό 
δικό μου.

Κάνε τον λοιπόν, λέει ό Λούκας.
Λούκα, λέω, σέ παρακαλώ , άσε με ν* 

άνέβω στό ζέπελλιν. θ ά  σάς άφήσω νά 
κάνετε τό γύρο του κόσμου μαζί μου στό 
καράβι μου.

Ό  Έ ρνέσ τος Ούέστ κ ι’ ή άδερφή του 
ή Δωροθέα στεκόντουσαν μπροστά στήν έκ- 
κλησία δταν φτάσαμε. #Η Μ αργαρίτα κι* 
ή άδερφή τοΟ Έ ρνέστου πήγανε μαζί 
νά περπατήσουν στό νεκροταφείο, κι* έγώ, 
κι’ ό Λούκας κι* ό Έ ρνέστος μείναμε στό 
πεζοδρόμιο.

—«Π άλζα  έσκος», λέει ό Έ ρνέστος στό 
Λούκα.

— «Ίμελ», λέει ό Λούκας.
— Λούκα, λέω, τί θά πεί α ύ τό ;
—Δέν μπορώ νά στό πώ, λέει ό Λούκας, 

είναι ή μυστική μας γλώσσα.
—Λούκα, λέω, πές μου τί θά πεί. Δέ θά 

τό πώ  σέ κανένα.
—"Οχι, λέει ό Έ ρνέστος.
—« Έ φ ιν  δντουρ» λέει στό Λούκα.
— «Γκάρικ λόπιν». λέει ό Λούκας καί τό 

λοιπόν σκάσανε οτά γέλ ια .
— «Γκάρικ λόπιν», λέει ό Έ ρνέστος γ ε 

λώ ντας.
—Λούκα, λέω, πές μου το. Δέ θά τό πώ  

ποτέ σέ κανένα.
—Ό χ ι ,  λέει ό Λούκας. Βρές μ ιά  μυστική 

γλώ σ σ α  γ ιά  σένα. Κανένας δέ σ* έμποδί- 
ζει.

— Δέν ξέρω πώ ς νά κάνω, λέω.
Ό  κώδων χτύπησε, τό λοιπόν μπήκαμε 

καί καθήσαμε· Ό  Λούκας κι ό Έ ρνέσ τος 
καθίσανε ό ένας κοντά στόν άλλο.

Ό  Λούκας μου λέει να πάω  νά καθή- 
σω άλλου. Κάθησα στήν τελευταία σειρά 
πίσω τους. Στήν πρώτη σειρά καθόταν ή 
Ά λικη  Σμόλλ. Ό  πατέρας της, ό π α π ά ς 
μας, πέρασε τή χαμηλή πλευρά καί κατόπι 
άνέβηκε στό γραφείο του. Ε κ ε ί  πού έτοί- 
μαζε τά κηρύγματά του. "Ητανε ένας άν
θρωπος πού χαμογελούσε σ* δλο τόν κό
σμο πριν καί μετά τό κήρυγμα. Τήν ώρα 
του κηρύγματος δέ χαμογελούσε ποτέ.

Τραγουδήσαμε ύμνους, έπειτα  ό Έ ρ 
νέστος Ούέστ μέ τό Λούκα ζητήσανε νά 
πούμε τό: «Είς τούς πόδας τοϋ Σ ταυρού», 
μόνο πού έκεΐνος κι ό Λούκας τραγουδού
σαν : Στό μπάρ, στό μπάρ, πού κάπνισα 
τό  τελευταίο μου τσιγάρο, οί πεντάρες κι* οί 
δεκάρες ξανεμίζονταν, οί πεντάρες κι* οι 
δεκάρες ξανεμίζονταν.

— "Ενοιωσα ζήλεια  γ ιά  τό Λούκα καί 
τόν Έ ρνέστο. —έρανε πώς νά διασκεδά
ζουνε. Α κ ό μ α  καί στήν έκκλησία. Κάθε, 
τόσο, ό Έ ρνέστος κοίταζε τό Λούκα καί 
τούλεγε «άρκελ ρόπερ» κι ό Λούκας άπαν- 
τοϋσε «Χάγκεντ ΰσουμ» κι* οί Ουό τους τό
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λοιπόν βαστιόντουσαν νά μή γελάσουν. 
Βαστιόντουσαν δσο μπορούσανε ώσότου 
Ινα ς  δυνατός ύμνος άντήχησε καί τό λ ο ι
πόν άφήσανε νά ξεσπάσει τό γέλιο  πού 
φαινότανε ν* ά π οτελεΐ μέρος τής μυστικής 
τους γλώσσας.

"Ενοιωθα δυστυχισμένος πού ήμουνα 
έξω άπ* αύτό τ ’ ώραΐο πράγμ α .

«"Αρκελ ρόπερ», λέω γ ιά  νά δοκιμάσω, 
νά δώ πόσο άστειο θά ’τανε, μά δέν ήτανε, 
καθόλου. "Ητανε τρομερό νά μή ξέρω τί 
θά πει «άρκελ ρόπερ». Μ πορούσα νά φαν
ταστώ πώς ή τα \ε  τό π ιό  άστειο  πράγμα  
του κόσμου, μά δέν ήξερα τί θά πει. «Χ άγ- 
κεντ δσουμ», λέω, μόνο, μά αύτό δέν έκα
νε τίποτε άλλο παρά  νά μέ κάνει μ ελα γ
χολικό. Μιά μέρα, θά άνακαλύψω τήν πιό 
παράξενη γλώ σσα του κόσμου, κι* ό Δού
κας κι* ό Έ ρνέστος δέ θά ξέρουνε τί 
θέλουν νά ποϋν οΐ λέξεις. Κάθε λέξη θά μέ 
κάνει εύ ιυχισμένο  καί δέ θά μιλώ π ιά  ά λ 
λη νλώ σσα. Μ όνοι, έγώ  καί ένα άλλο 
πρόσωπο, στόν κόσμο θά ξέρουμε τή μυ
στική μου γλώ σσα. Ή  Α λίκ η  Σμόλλ. Μό
νο ή ’Αλίκη κι* έγώ.

«‘ Αμπέρ λίντεν», θά λέω τής ’Αλίκης 
καί θά ξέρει τί ώ ραιο πράγμ α  θά θέλει νά 
πει αύτό, καί θά μέ κοιτάζει καί θά μου 
χαμ ογελά  καί θά κρατώ τό χέρι της καί 
μπορεί ίσως καί νά τή φιλήσω.

Τό λοιπόν ό Χ άρβεϋ Ζήλλης, ό έπόπτης 
μας, άνέβηκε στήν έξέδρα καί μ άς μίλησε 
γιά  τό έργο του θρησκευτικού πρεσβυτε
ριανού κηρύγματος, έργο πού συντηρούμε 
μέ τά χρήματά μας σέ πολλές ξένες καί 
είδω λολατρικές χώρες.

— Στή βόρεια Α φ ρική , ά γα πη τά  μου 
πα ιδιά , λέει μέ τή σφυριχτή φωνή του, οΐ 
ποιμένες τού Κυρίου ημών πραγμ ατοπο ι
ούν καθ' έκάστην θαύματα  έν όνόμα α  τού 
Ιησού. Διδάσκουν τά άγ ια  εύαγγέλια  καί 
τήν εύσέβειαν, καί τό φώς τού Κυρίου 
ήμών εισχωρεί εις τά  βαθύτερα σκότη τής 
άμαθείας. Μ πορούμε νά χαροποιηθώ μεν 
καί νά προσευχηθώμεν.

« Αμπέρ γκάμπερ», Χάρβεϋ Ζήλλης», 
λέει ό Δούκας στόν Έ ρνέστο .

Ό  Δούκας κρατιόταν μέ δυσκολία νά 
μή γελάσει.

Α ίσθανόμουν όλομόναχος.
Αν τούς καταλάβα ινα  μόνο ... «*'Αμπερ 

γκάμπερ» Χάρβεη Ζήλλης. Αύτό μπορούσε 
νά λέει τόσα πρά γμ α τα  γ ιά  τόν έπόπτη 
μας. "Ητανε ένας άνθρω πος γυνσικωτός 
πού μιλούσε μέ κελαϊδιστή  φωνή. Φ αντά
ζομαι πώ ς κανένας, έκτός Ισως άπό τήν 
’Αλίκη Σμόλλ, δέν πίστευε λέξη ά π ’ αύτά  
πούλεγε.

— Ε κ ε ί κάτω , οι εύγενεΐς ήμών ήρωες 
άφοσιώνονται είς τό νά νοσηλεύωσι τούς 
άσθενείς, λέει, θυσ ιά ζο υ ν  τήν ζωήν των 
καί τήν ύγείαν των διά νά έτοιμάσωσι τήν 
δευτέραν παρουσίαν τού Κυρίου ήμών. Ε 
ξαπλώνουν τήν άλήθειάν του είς τάς πλέον 
μακρυνάς χώ ρα ς. Ας προσευχηθώμεν δ ι’

α ύ το ύ ς .—Ή  Δίς Β αλεντίνα θέλει νά προ
σευχηθεί ;

“Αν ήθελε ; .. Ό λη  τή βδομάδα περίμε· 
νε έτούτη τή στιγμή.

Ή  δεσπινίς Βαλεντίνα ήτανε καθισμένη 
στό άρμόνιο. Σηκώθηκε, έβγαλε τά γυ α λ ιά  
της καί έτριψε τά  μ άτια  της. Ή τανε μιά 
γυναίκα πολύ άδύνστη, γύρω  στά σαράν
τα  της. "Επαιζε τό άρμόνιο στήν έκκλησία 
μ ας. "Ε πα ιέε σά νά τ ά ’χε μέ κάποιον κι* 
ήθελε νά τού δείξει δτι θ ά ’βρισκε σέ ποιόν 
ν* άποτανθεΐ. Χτυπούσε δυνατά τά πλήκτρα 
καί γυρνούσε γιά  νά ρίξει μ ιά  γρήγορη 
ματιά στό άκροατήριο. θ ά ’λεγε κανείς πώς 
μισούσε κάποιον. "Εμεινα γ ιά  τό κήρυγμα 
μόνο δυό φορές σιή ζωή μου, μά κάθε φο
ρά φερνότανε έτσι, καί μιά φορά έπιδοκί- 
μαςε κάτι πού ό π α π ά ς  μόλις ε ίχε  πε ι, σά 
νά ήτανε τό μόνο πρόσωπο μέσα σ’ δλη 
τήν έκκλησία πού κατάλαβε τί ήθελε νά 
πει.

Σηκώθηκε νά προσευχηθεί γ ιά  τούς ήρωϊ- 
κούς ήμών Ιεραποστόλους τής μαύρης ’Α 
φρικής καί τώ\/ άλλων είδωλολατρικών χω 
ρών.

« Έ ξ ε λ  σόργκα» λέει ό Έ ρνέστος στό 
Δούκα.

Τό’πες, άπαντά  ό Δούκας, καί πολύ χ ε ι
ρότερα άκόμα.

— Πάτερ Π αντοδύναμε καί φ ιλεύσπλα
χνε, προσευχότανε έκείνη. Έ χο μ εν  πλανη
θεί, έχομεν άπομακρυνθεΐ άπό τάς τρίβους 
Σου δπως ένα κοπάδι παραπλανημένον— 
καί ένα σωρό άλλα π ρ ά γμ α τα .

Νόαιζα πώ ς προσευχότανε γιά  τούς 
ήρωες Ιεραποστόλους μας, μά δέν έκανε 
παρά νά μιλά, νά τραβά λαθεμένο δρόμο 
καί νά διηγιέται κακιές πράξεις, ά ντίς  νά 
μ ιλά γ ιά  καλές. Προσευχήθηκε πολλήν ώρα 
άκόμα.

Γιά μιά στιγμή, νόμισα δτι ό Χάρβεϋ 
Ζήλλης θά ά γγιζε  τό ιαπράτσο καί θά τής 
άνοιγε τά μάτια  καί θά τής έλεγε, φτάνει 
γ ιά  σήμερα δεσποινίς Βαλεντίνα. Μά γε 
λάστηκα. Ε ίχα  άνοίξει τά μ ά τια  ά π ’ τή 
στιγμή πού άρχισε νά προσεύχεται. Νομί
ζαμε πώ ς ε ίχα μ ε δλοι τά μάτια  κλειστά, 
μά έγώ τά άνοιγα  πά ντα  γιά  νά δώ τί γ ι
νότανε στήν έκκλησία.

Δέ γινότανε τίποτα. "Ο λα τά κεφάλια 
ήτανε σκυφτά, έκτός άπό τού Δούκα καί 
τού  Έ ρνέστου. καί τό δικό μου, κι ό Δ ού
κας κι ό Έ ρνέσ τος διηγόντουσαν σέ χαμηλή 
φωνή ψευτιές στή μυστική τους γλώ σσα. 
Μ πορούσα νά βλέπω τήν ’Αλίκη Σμόλλ, 
πού τό κεφάλι της ήτανε πιό σκυφτό άπό 
τών άλλων κι* έλεγα.

—θ έ  μου, κάνε μιά μέρα νά μιλήσω μέ 
τήν Α λίκη  Σμόλλ στή μυστική μας γλώσσα 
πού κανένας άλλος στόν κόσμο δέ θά κα
ταλαβα ίνει, Α μήν.

Ή  δεσποινίς Βαλεντίνα είχε σταματή
σει τελικά νά προσεύχεται καί πήγαμε στή 
γω νιά  τής έκκλησίσς δπου τά πα ιδ ιά  άπό 
έφτά έω ς δώδεκα χρονώ  διδάσκονταν τις
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στορίες τής Βίβλου καί ρίχνανε τήν προ
σφορά τους στό κάνιστρο.

Ό  Λούκας κι ό Έ ρνέστος ξανακάθησαν 
μαζί καί μου είπανε νά πάω νά καθήσω 
άλλου.

Κάθισα άκριβώς πίσω τους γιά  νά δώ 
άν δ Δούκας θ ά ’ριχνε τήν πεντάρα του. Κά
θε Κυριακή, έδιναν στόν καθένα μας μιά 
μικρή έφημερίδα γιά  τις κατηχήσεις, μέ τόν 
τίτλο «Παιδικός Κόσμος». Μιλούσε γ ιά  τά 
μικρά άγόρια  πού συμπεριφερόντουσαν εύ- 
πρεπώς στούς γέρους, τούς τυφλούς καί 
τούς άσθενεϊς, καί ύπήρχαν μέσα έκεΐ όδη- 
γίες γιά  νά κατασκευάζει κανείς διάφορα 
πρ ά γμ α τα .

Μιά φορά, ό Λούκας κι* έγώ, είχαμε δο 
κιμάσει νά φτιάξουμε ένα καροτσάκι, άλλά  
δέν ε ίχα μ ε  ρόδες. ’Ύ στερα ά π ’ αύτό δέ 
δοκιμάσαμε πιά. Στήν τελευταία  σελίδα 
είχε ρεκλάμες μέ είκόνες.

‘Ο δάσκαλός μας ήτανε ό Ε ρρ ίκος 
Πάρκερ. "Ητανε ένας τύπος πού φορούσε 
γυαλιά  μέ πολύ χοντρούς φακούς καί είχε 
κόκκινα σπυριά γύρω άπό τό στόμα του.

Ε ίχε άρρωστιάρικο ύφος καί κανένας 
δέν τόν άγαπούσε. Ε ίμαι βέβαιος πώς δέν 
άρεσε σέ κανένα νά πηγαίνει στό κατηχη
τικό. 'Α λλά έπρεπε νά πάμε, γ ιατί ό π α τέ
ρας έλεγε πώς αύτό θά μάς έκανε μάλλον 
καλό πα ρά  κακό. 'Α ργότερα, έλεγε, δταν 
θά είστε πιό μεγάλοι θά σταματήσετε νά 
πηγαίνετε ή θά έξακολουθήσετε άν θέλετε. 
Τώρα, έλεγε, ε ίνα ι καλό γιά  τήν πειθαρ- 
χ[α.

—"Εχεις δίκιο, άπαντούσε ή μητέρα μου.
Γ ι’αυτό πηγαίναμε. "Ισως συνεχίζαμε νά 

πηγαίνουμε γ ια τί δέ ζητήσαμε ποτέ νά μήν 
ξαναπάμε. Πρέπει άκόμα νά πώ 6τι δέν 
είχαμ ε μεγάλα πράγμ ατα  νά κάνουμε τήν 
Κυριακή τό πρω ί. Ό  Έ ρνέστος Ούέστ 
έπρεπε κι* έκείνος νά πάει, καί νομίζω πώς 
γ ι ’αυτό ό Λούκας δέν εΓχε δοκιμάσει ποτέ 
νά μήν ξαναπάει. Μπορούσε έτσι νά συνε
χίζει νά μ ιλά τή μυστική του γλώ σσα μέ 
τόν Έ ρνέστο Ούέστ καί νά κοροϊδεύει όλο 
τόν κόσμο.

Αύτή τήν Κυριακή, πρόκειταν γιά  τόν 
’Ιωσήφ καί γ ιά  τ' άδέλφ ια  του, γ ιά  τόν 
Ιω σήφ  καί γιά  τόν πολύχρωμο χιτώνα του 
καί κατόπι ξαφνικά δλη ή τάξη βάλθηκε νά 
μ ιλά  γ ιά  τόν κινηματόγραφο.

— "Α χά, λέει ό Λούκας στόν Έ ρνέστο 
Ούέστ.

—Καί τώρα λέει ό 'Ερρίκος Πάρκερ, κα
θένας άπό σάς θά μοΟ πει τούς λόγους 
γ ιά  τούς όποιους δέν πρέπει κανείς νά πη
γα ίνει στόν κινηματογράφο.

ΕΤμασταν εφτά μέσα στήν τάξη.
—Στόν κινηματογράφο, λέει ό Πάτ Καρί- 

κο, βλέπουμε γυναίκες γυμνές πού χορεύ
ουνε. Γι’αυτό δέν πρέπει νά πηγαίνουμε.

— Πολύ καλά, λέει ό Ε ρρ ίκ ο ς Πάρκερ, 
ναί, νά ένας άπό τούς λόγους.

— Μάς δείχνουν κλέφτες πού σκοτώνουν 
άνθρώπους, λέει ό Τόμμυ Σεζάρ, κι* είναι 
ένα άμάρτημα.

—Πολύ καλά, λέει ό δάσκαλός μας.
—Ναί, λέει ό Έ ρνέστος Ο ύέστ, άλλά  οΐ 

κλέφτες σκοτώνουνται πάντα  άπό τήν 
άστυνομία, λοιπόν; ΟΙ κλέφτες πιάνονται 
πάντα  στό τέλος, δέν είναι έτσι ; Δέν είναι 
ένας άπό τούς λόγους αύτός.

—Μ άλιστα, λέει ό Τόμμυ Σεζάρ, μάς 
μαθαίνουνε νά κλέβουμε.

—θά 'μ ουν  μάλλον μέ τήν άποψη τού κυ
ρίου Σεζάρ, λέει ό Ε ρ ρ ίκ ο ς  Πάρκερ. Ναί, 
λέει, εΤναι ένα κακό πα ρά δειγμ α  γιά  μάς.

—νΩ καλά, πολύ καλά, λέει ό Έ ρνέστος 
Ούέστ.

"Εριξε πρός τό Λούκα ένα πονηρό βλέμ
μα κι* έφτασε άκόμα ώς τό σημείο νά πεϊ 
κάτι στή μυστική τους γλώσσα, μόνο πού 
αύτή τή φορά δέν άξιζε τόν κόπο, γ ια τ ί ό 
Λούκας βάλτηκε μέ μ ιάς νά γελά  πολύ δυ
νατά , κι* ό Έ ρνέστος έμπηξε τά γέλ ια  μαζί 
του. "Ητανε σάν ό Λούκας νά ήξερε αύτό 
πού* θελε νά πει ό Έ ρνέστος κι* έπρεπε νά 
είνα ι κάτι τό πολύ άστείο άφού γελούσα
νε χωρίς καί νά 'χουνε άνόγκη νά τό πού
νε.

—Τί 'ναι αύτά; λέει ό δάσκαλός μας. 
Γέλια στό κατηχητικό; Γιατί γελάτε έσείς 
οί δυό;

Ε ίπ α  μέσα μου, θά τού τό πώ. θ ά  τού 
πώ δτι ξέρουνε μιά μυστική γλώ σσα. 
'Ύ στερα άποφάσισα όχι. Αύτό θά τά χ α 
λούσε δλα . "Ητανε μιά γλώσσα τόσο π α 
ράξενη. Δέν ήθελα νά τούς τά χαλάσω , 
έστω κι' άν δέν κα τα λά βα ινα  λέξη.

—Τ ίποτα, λέει ό Λούκας. Δέ μπορούμε 
νά γελάσουμε;

Τώρα ήτανε ή σειρά τού ’Ιάκωβου Χίλ- 
λαντ. Ό  Ιάκω βος ήτανε τό πιό ήλίθιο 
άγόρι τού κόσμου. Δέν έβρισκε τίποτα νά 
πει. Δέ μπορούσε νά σκαρφιστεί καμιάς 
λογής άπάντηση. Δέν είχε κάν τήν π α ρ α 
μικρή Ιδέα.

—Καί τώρα, λέει ό κύριος Πάρκερ,θά μ άς 
πεις γ ια τί δέν πρέπει νά πηγαίνουμε στόν 
κινηματογράφο.

—Δέν ξέρω, λέει ό 'Ιάκω βος.
— Ε μ π ρό ς, έμπρός, λέει ό κύριος Πάρκερ, 

’Ασφαλώς θά πρέπει νά ξέρεις κάποιο λό 
γο γιά  τόν όποιο δέν πρέπει νά πηγαίνου
με στόν κινηματόγραφο.

Ό  'Ιάκωβος βάλθηκε νά σκέφτεται, θ έ 
λω νά πώ δτι βάλθηκε νά κοιτάζει γύρω 
του, κατόπι τά πόδια  του, υστέρα τό ντα- 
βάνι, ένώ έμείς περιμέναμε δλοι νά  πει τί 
ε ίχε  σκεφτεΐ.

Σκέφτηκε κάμποση ώρα. ’Ύ στερα λέει.
—Νομίζω πώς δέν ξέρω γιατί, κύριε Π άρ

κερ. Γιατί; ρώτησε.
—Είμαι έγώ πού σέ ρωτώ, λέει ό δάσκα

λός μ ας. Έ γ ώ  ξέρω γιατί, άλλά  θέλω νά 
τό βρεις μόνος σου. Καί τώρα κύριε Χ ίλ- 
λαντ, έμπρός βρές μου μιάν α ίτια .

Τό λοιπόν ό 'Ιάκωβος βάλθηκε νά σκέ
φτεται ξανά καί είμαστε δλοι έξω φρενώ 
έναντίον του. Ό π ο ιο ς  άλλος κι* άν ήταν 
θά μπορούσε νά βρει μιά μικρή α ιτία , 
δποιος άλλος έκτός άπό ένα άγόρι ήλίθιο



σάν τόν Ιά κ ω β ο . Κ ανείς δέν ήξερε γ ια τ ί 
ήτανε τόσο βλάκας, ήτανε ό μεγαλύτε
ρος τής τάξης μας.

“Α ρχισε νά κουνιέται πάνω  στήν καρέ
κλα του καί μετά νά χώνει τά δάκτυλά του 
αιή  μύτη καί νά ξύνει τό κεφάλι του καί 
νά κοιτάζει τόν κύριο Πάρκερ δπω ς ένα 
σκυλί πού πα ρα κα λά  κάποιον μέ τά μάτια.

— Καλά, λέει ό δάσκαλός μας.
—’Αλήθεια, λέει ό Ιάκω βος, δέν ξέρω 

γιατί. Δέν πάω  πολύ στόν κινηματογράφο.
—Δέν πήγες ούτε μιά φορά στόν κινη

ματογράφ ο; λέει ό δάσκαλός μας.
—Μ άλιστα, κύριε, λέει. Π αραπάνω  άπό 

μιά φορά, μά ξεχνώ γρήγορα. Δέ θυμάμαι 
πιά.

—’Ασφαλώς, λέει ό δάσκαλός μας, θά 
θυμάσαι κάτι πού ε ίδες  στόν κινηματογρά
φο καί πού εΓναι ένα κακό παράδειγμα  
καί ένας σοβαρός λόγος γ ιά  νά μήν π η γ α ί
νουμε ποτέ.

Ξάφνου, τό πρόσωπο του Ιά κ ω β ο υ  φω 
τίστηκε μ* ένα πλατύ  χαμόγελο .

—Ξέρω, λέει ό Ιά κ ω β ο ς.
—Καλά, λέγε, λέει ό δάσκαλός μας.
— Ό  κινηαατογράφος μάς μαθαίνει νά 

ρίχνουμε τούρτες μέ κρέμα στό κεφάλι τών 
έχθρών μας, νά δίνουμε κλωτσιές στις κυ
ρίες καί νά τό στρίβουμε υστέρα.

—Αύτό είνα ι δλο καί δλο πού θυμ ά 
σαι; ρώτησε ό κύριος Πάρκερ.

— Μ άλιστα, κύριε, λέει ό Ιά κ ω β ο ς .
Δέν είναι λόγος α ύτός, λέει ό Έ ρνέστος

Ο ύέστ.
—Τί κακό ύττάρχει στό νά ρίξεις μ ά 

τούρτα μέ κρέμα;
—Τ ρέχει δληπάνω  σου άπ* δλες τις με

ριές, λέει ό Ιά κ ω β ο ς καί ξέσπασε στά γέ
λια . Ξέρεις καλά, λέει, στάζει άπό τό κε
φάλι του κυρίου.

— Ε ίναι πραγματικά  πολύ κακό πρά γμ α  
νά δώσεις μιά κλωτσιά σέ μ ιά  κυρία, λέει 
ό  κύριος Πάοκερ. Πολύ καλά κύριε Χίλ- 
λαντ, λέει. “Ηξερα καλά δτι θά βρίσκατε 
ένα σοβαρό λόγο άν προσπαθούσατε λίγο.

Τώρα ήταν ή σειρά του Νέλσων Λόλγ- 
κουμ.

—Ε ίνα ι άκριβός, λέει. Κοστίζει πολλά .
— Δέν κοστίζει πα ρά  μιά πεντάρα στό 

«Μ πιζού», λέω. Δέν είνα ι λόγος α ύ τό ς.
—Μ πορούμε ν* άγοράσουμε ένα ψωμί 

μέ μιά πεντάρα, λέει ό Νέλσων. Σ τις  μέρες 
μ ας μ ιά  πεντά ρα , ε ίνα ι κάτι.

— Πολύ σωστά, λέει ό κύριος Πάρκερ. 
’Έ να ς πολύ καλός λόγος άλήθεια , ‘Υ πάρ
χουνε πολύ καλύτεροι τρόποι νά ξοδεύου
με τά λεφτά μας. “Α ν,οΙ νέοι σ ταμ ατού
σανε νά πηγαίνουνε στόν κινηματογράφο 
καί δίνανε τά λεφτά τους γ ιά  τό έργο τών 
άποοτολών, σκεφτεΐτε τι θαυμάσιες προό
δους πού θά μπορούσαμε νά κάνουμε μέ
σα σ ’ ένα χρόνο. Μ άλιστα σ ’ ένα χρόνο θά 
μπορούσαμε νά προσηλυτίσουμε όλόκληρο 
τόν κόσμο στό χριστιανισμό μ* δλα  α ύ τά

τά  χρήματα πού ξοδεύονται κάθε χρόνο 
γ ιά  τις κούφιες διασκεδάσεις σάν τόν κι
νηματογράφο.

Ό  κύριος Πάρκερ έκανε νεύμα στόν 
Έ ρνέστο Ούέστ.

—Ό  κινηματογράφος μάς διδάσκει νά 
μήν είμαστε Ικανοποιημένοι άπ* δτι έχου
με, λέει ό Έ ρνέστος. Βλέπουμε άνθρώπους 
πού όδηγουνε μεγάλες λιμουζίνες καί πού 
ζοΟνε μέσα σέ ώ ρα ϊα  σπίτια , τό λοιπόν 
ζηλεύουμε.

—Φθονερέ, λέει ό κύριος Πάρκερ.
— Α ρχίζουμ ε νά έπιθυμούμε δλα  αύτά  

τά  πρ ά γμ α τα , λέει ό Έ ρνέστος καί ξέρουμε 
πώ ς δέ μπορούμε νά τά ’χουμε γ ιατί δέν 
έχουμε λεφτά γ ιά  νά τ* άγοράσουμε, τό 
λοιπόν νοιώθουμε λυπημένοι.

— Λ αμπρά, λα μ πρά , λέει ό κύριος Π άρ
κερ.

"Ήτανε ή σειρά του Λ ούκα κ ι’ υστέρα ή 
δική μου.

—Ή  μουσική είνα ι κακή, λέει ό Δούκας.
— “Ο χι στό «Λίμπερτυ», ? έει ό Τόμμυ 

Σεζάρ. Ούτε στό «Κινέμα».
—Δέν είνα ι ένας λόγος αύτός.
—Ε ίνα ι κακή, στό «Μ πιζού», λέει ό Δ ο ύ 

κας.
— Τό άρμόνιο πα ίζει δλη τήν ώρα τόν ίδ ιο  

σκοπό, λέει. Κ αναντά στό τέλος μονότονο 
« Ό  γά μ ος τών άνέμων».

—Δέν είνα ι άλήθεια, λέει ό Τόμμυ Σ ε
ζά ρ . Καμιά φορά παίζουνε ένα άλλο σκο
πό. Δέν ξέρω πώ ς τόν λένε. Κ αμιά φορά 
πα ίζουνε έξη ή έφ ίά  σκοπούς.

—"Ολοι τους μοιάζουνε, λ έε ι ό Δούκας. 
Αύτό σου φέρνει πονοκέφαλο.

— Αύτό είνα ι, λέει ό δάσκαλος. Αύτό. 
Μάς φέρνει πονοκέφαλο. Ό  κινηματογράφος 
βλάπτει τήν ύγεία  μ ας. Καί δέν πρέπει νά 
κάνουμε τίποτα πού μπορεί νά βλάψει τήν 
ύγεία  μας. Ή  υγεία ε ίνα ι τό πολυτιμότερο 
άπό δλα  τά  ά γα θ ά . Πρέπει νά κάνουμε 
αύτό πού ώ φελεΐ τήν ύγεία  μας καί νά τό 
προτιμούμε άπ* αύτό πού τή βλάπτει.

—Δέω δτι δέ θά ’πρεπε νά πηγα ίναμε 
στόν κινηματογράφο, γιατί δταν θά β γα ί
ναμε δέ θ* ά γα πούσ α μ ε π ιά  τήν πόλη μας. 
"Ο λα φαίνονται τόσο γελο ία , λέω. “Ε χου
με διάθεση νά πά με άλλού.

Τώ ρα ήτανε ό έρανος. Ό  κύριος Π άρ
κερ έκανε μιά μικρή όμιλία γ ιά  νά πει δτι 
τό έργο ε ίχε  έπείγουσα  άνάγκη χρηαάτων 
καί δτι ε ίνα ι πολύ πιό εύχάριστο νά δίνει 
κανείς πα ρά  νά παίρνει.

Ό  Τόμμυ Σεζάρ έδωσε δυό πέννες, ό 
Π άτ Καρίκο τρεις, ό Νέλσων Χόλγκουμ 
μία κι* ό Ιά κ ω β ο ς Χ ίλλαντ μιά πεντάρα 
καί τό λοιπόν τό κάνιστρο έφτασε στόν 
Έ ρνέσ το  Ούέστ. Τό πέρασε στό Λ ούκα, 
κι* ό Δ ούκας σ ’ έμένα, κι* έΥώ τό γύρισα 
στόν κύριο Πάρκερ. Δέ δώσαμε τ ίποτα . Ό  
κύριος Πάκερ πήρε άπό τή τσέπη του τό 
πορτοφόλι του, κούνησε μερικά νομίσματα , 
πήρε ένα είκοσιπεντάρικο σέντς μέ τέτοιο
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τρόπο πού δλοι τό είδαμε. Τό’ βάλε μέ 
τ’ άλλα λεφτά. Έ π α ιρ ν ε  Ενα ύφος πολύ 
έπίσημο. Ό λ ο ς  ό κόσμος τόν άντιπαθοΰσε 
γ ιά  τις σπουδαίες πόζες του άκόμα κι* έ 
νας βλάκας σάν τόν Ιάκω βο, θά*  λεγε 
κανείς πώς θά *σωζε τόν κόσμο μέ τά εί- 
κοσιπέντε του σέντς.

Μετά έδωσε στόν καθένα μ ας άπό ένα 
φύλλο του «Παιδικού Κόσμου* κι* ή τάξη 
σχόλασε.

Ό λ ο ι  μας πεταχτήκαμε καί βγήκαμε 
τρέχοντας.

— Έ ,  καλά , λέει ό Έ ρνέστος Ούέστ στό 
Αούκα, «άπλίκα», μέχρι τήν έρχομένη φο
ρά.

«’Απλίκα», λέει ό Λούκας. Τό λοιπόν 
ή μικρή μου άδερφή Μ αργαρίτα, βγήκε 
άπό τήν έκκλησία καί τραβούσαμε γ ιά  τό 
σπίτι.

Κ οίταζα τήν τελευταία σελίδα τού «παι
δικού Κόσμου», κι* εΤδα τή ρεκλάμα γιά  τό 
ζέπελλιν. Ή  ζωγραφιά έδειχνε δυό άγό- 
ρια, πολύ ψηλά στόν ά έρα . μέσα στό κ α 
λάθι τού ζέπελλιν. Κι’ οι δυό τους φαινόν
τουσαν λυπημένοι καί κουνούσαν τό χέρι 
τους σέ χαιρετισμό.

Μπήκαμε στό σπίτι κι* ήτανε έτοιμο τό 
κυριακάτικο φαγητό. Ό  μπαμπάς καί ή μα
μά ήτανε πολύ κεφάτοι στό τραπέζι καί 
φάγαμε τόσο πού δέν μπορούσαμε πιά. Ό  
μπαμπάς ρώτησε πάνω σέ πιό θέμα ήταν τό 
σημερινό μάθημα.

— Πάνω στόν κινηματογράφο, λέει ό 
Λούκας. Γ ιατί δέν πρέπει νά πηγαίνουμε.

—Γιατί; λέει ό μπαμπάς.
—Γιά τις γυμνές γυναίκες πού χορεύουν, 

λέει ό Λούκας. Γιά τούς κλέφτες πού σκο
τώνουν τούς άστυνομικούς. Κοστίζει πολ
λά . Μ άς μαθαίνει νά πετάμε τούρτες μέ 
κρέμες.

— Κ ατάλαβα, λέει ό μπαμπάς. Πολύ κα
κό.

"Υστερα άπό τό φαγητό δέν έβρισκα τ ί
ποτα νά κάνω. "Αν δέν ε ίχα  φοβηθεί θά 
πήγαινα στό σπίτι τής ’Αλίκης Σμόλλ καί 
θά τής έλεγα πόσο τήν άγαποΰσα. ’Αλίκη, 
θά τής έλεγα, σ ' άγαπώ . Μά φοβόμουνα. 
Ά ν  ε ίχα  τό καράβι μου, θά *κανα τό γύ 
ρο τού κόσμου. Ό  Λούκας ήτανε στήν 
αύλή καί κάρφωνε δυό σανίδια.

—Τί κάνεις ; λέω.
—Τίποτα, λέει ό Λούκας. Καρφώνω.
—Λούκα, λέω, νά ή πεντάρα μ ο υ .Ό τα ν  

θά πάρεις τό ζέπελλιν, άφησέ με νά μπώ 
μέσα. Προσπάθησα νά τού δώσω τήν πεν
τάρα, μά δέ θέλησε νά τήν πάρει.

—Ό χ ι ,  λέει, τό ζέπελλιν ε ίνα ι γ ιά  μένα 
καί τόν Έ ρνέστο Ούέστ.

—Πολύ καλά, λέω. Μά θά σού τό πλε- 
ρώσω αύτό.

— Δοκίμασε, λέει.
Έ κ α νε  πολλή ζέστη. Κάθησα στήν δρο

σερή χλόη στά πόδια  τής συκομουριάς καί

κοίταζα τό Λούκα πού κάρφωνε τά σανί
δ ια .

Μέ τόν τρόπο πού κάρφωνε τά καρ
φιά, θά νόμιζε κανείς πώς έκανε κάτι 
σπουδαίο. Περίμενα μέ περιέργεια μέχρι 
πού τελείωσε. Κάρφωσε πάνω-κάτω δέκα 
σανίδια μαζί, κΓ αύτό ήτανε όλο. Δέκα 
σανίδια  καρφωμένα τό* να κοντά στ’ άλλο. 
Αύτό δέν έμοιαζε μέ τίποτα.

Ό  μπαμπάς άκουσε τόν κρότο τού 
σφυριού καί βγήκε καπνίζοντας τήν πίπα 
του.

— Πώς τό όνομάζεις αύτό ; λέει.
— Αύτό; λέει ό Λούκας.
—Ναι, λέει ό μ πα μ π ά ς. Τί είν* αύτό;
—Τ ίποτα, λέει ό Λούκας.
—Λαμπρά, λέε·. ό μ παμπάς, κΓ έκανε με

ταβολή καί μπήκε στό σπίτι.
—Λ αμπρά; λέει ό Λούκας.
—Αύτό δέ μοιάζει μέ τίποτα, λέω. Γ ιατί 

δέν κάνεις κ ά τ ι ;
Ά κ ο υ γ α  τό μπαμπά πού τραγουδούσε 

μέσα. Νομίζω πώς σκούπιζε τα π ιάτα  γ ιά  
νά βοηθήσιε τή μαμά.Τραγουδούσε πολύ δυ
νατά κ ι’ ύστερα άπό λίγο ή μαμά άρχισε 
νά τραγουδά μαζί του.

Τό λοιπόν ό Λούκας σταμάτησε νά 
καρφώνει καί πέταξε τά σανίδια  πάνω άπό 
τό γκαράζ. Έ τρ εξε  πίσω άπό τό γκαράζ 
καί ξαναγύρισε μέ τά σανίδια, καί τά ξα- 
νάριξε κι* έτρεξε καί ξανάρθε άκόμα μ ιά  
φορά.

—Τί παίζεις; λέω.
—Τ ίποτα, λέει ό Λούκας.
— Λούκα. λέω, πάμε μαζί στό «Μ πιζού»...
—’Εγώ κΓ έσύ; λέει ό Λούκας,
—Βέβαια λέω. Έ χ ε ις  τήν πεντάρα σου,

έχω κΓ έγώ τή δική μου. Πάμε νά δούμε τόν 
Ταρζάν.

— Πρέπει νά κάνω οίκονομίες γ ιά  τό ζέ· 
πελλίν μου, λέει ό Λούκας. Έ χ ω  τώρα 
πέντε πεντάρες. Ά κόμ α  όχτώ βδομάδες καί 
θά βρίσκεται έδώ, καί τό λοιπόν γειά  σου.

—Γειά σου; λέω.
—Ναι, λέει, ό Λούκας, γειά  σου.
—Πές μου Λούκα, λέω, δέ θά φ ύγεις... ί
—Καί βέβαια, λέει. Τί νομίζεις πώς θά 

κάνω;
—Λούκα, θέλεις νά πεις πώς δέ θά ξα· * 

νάρθεις ποτέ πιά;
— Βέβαια καί θά ξανάρθω, λέει, θ ά  φύ

γω  γιά  κανένα δυό μήνες μά θά ξανάρθω .
—Λούκα, λέω πού θά πάς;
—Στό Κλίντικ, λέει, στό Βορρά.
—Ε κ ε ί κάτω, σ ’ αύτή τήν παγωμένη πε- 

ριοχή;
—Φυσικά, λέει ό Λούκας. Έ γ ώ  καί ό 

συνέταιρός μου ό Έ ρνέστος Ούέστ. Π άλκα 
έσκος, λέει.

— Λούκα, λέω. τί θά πεί αύτό; πές μου 
το, σέ παρακαλώ . Τί θά πει πάλκα έσκος;

—Κανένας άλλος έκτός άπό μένα καί τό 
συνέταιρό μου δέν ξέρει τί θά πεί, λέει 6 
Λούκας.
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— Δέ θά τό πώ σέ κανένα Λουκά. Σου 
τ’ όρκίζομαι.

— θ ά  π ά ς ν ά  τό πεις ο* δ) ο τόν κόσμο 
λέει ό Λούκας.

—Σου τ' όρκίζομαι, λέω. Στ* όρκίζομαι 
στή ζωή μου.

—Νά σου μπήξω βελόνες στή γλώ σσα 
άν τό πεις πουθενά;

—Ν αί, λέω , βελόνες κι* ένα πυρωμένο 
οίδερο. Δ ούκα.

—Λόγω τιμής;
—Ναί, Λούκα. Τί πά* νά πει αυτό;
—Πάλκα έσκος; λέει.
—Ναί. Λούκα. π ό λ κ α  έσκος.
— Καλημέρα, λέει. Αύτό θά πει καλημέ- 

ρα.
—Δέ μπορούσα νά τό πιστέψω.
—Λούκα, αύτό ε ίνα ι όλο κι* όλο πού πά* 

νά πει;
— Αύτό είνα ι δλο κι* δλο πού πά* νά 

πει. "Εχουμε μ ιά  όλόκληρη γλώ σσα έτσι.
—Πάλκα έσκος, Λούκα, λέω.
—Ίμ μ ελ , λέει.
— Λούκα, τί θά πεϊ Τμμελ;
—"Ιμμελ;
— Ν αί, Λούκα.
—Δέ θά τό πεις πουθενά;
— Ο ύτε αύτό, λέω. θ ά  μπορείς νά μου 

τρυπήσεις τή γλώ σσα μ* ένα καφτό σ ίδε
ρο.

—Γειά σου, λέει ό Λούκας. "Ιμμελ θά πει
γειά  σου.

— Λούκα. λέω, πάμε στό «Μπιζού». "Ε
χουμε ό καθένας μιά πεν ια ρα .

—Καλά, λέει. Στήν πραγματικότητα ή 
μουσική δέ μου φέρνει πονοκέφαλο. Τ ό 'π α  
έτσι.

—Νά τό πούμε τής μαμάς.
— Μπορεί νά μή μάς άφήσει νά πάμε,
—Μπορεί καί νά μάς άφήσει. Μ πορεί ό

μπαμπάς νά τής πει νά μ ά ς άφήσει νά 
πάμε.

—Ό  Λούκας κι* έγώ μπήκαμε στό σπίτι. 
‘Ο μπαμ πάς σκούπιζε τά π ιά τα  κι* ή μαμά 
τά  *πλενε.

— Μαμά, λέει ό Λούκας, μπορούμε νά 
πάμε στό «Μπιζού ;»

—Τίάκούω , λέει ό μπαμπάς. Νόμιζα δτι 
σάς κάνανε μάθημα γ ιά  τούς λόγους γιά  
τούς όποίους δέν πρέπει νά πηγαίνετε στόν 
κινηματογράφο.

—Ναί μπαμπά, λέει ό Λούκας.
—Λοιπόν, ή συνείδησή σας είνα ι ήουχη; 

λέει ό μ πα μ π ά ς.
—Καί τί παίζουνε; λέει ή μαμά.
—Τόν Τ αρζάν, λέω. Μ πορούμε νά πάμε 

μαμά; Δέν δώ σαμε τήν πεντάρα μας στόν 
έρανο. Ό  Λούκας κάνει οίκονομίες γ ιά  ν* 
άγοράσει ένα ζέπελλιν, μά δέ θέλει νά μ* 
άφήσει ν* άνέβω μαζί του.

— Δέ δώσατε τήν πεντάρα  σας; λέει ό 
Μπαμπάς, Αύτό σάς μάθανε στόκατηχητικό; 
—έρετε καλά πώς οί πρεσβυτεριανοί ιερα
πόστολοι θά 'να ι ύποχρεωμένοι νά πάρου

νε τις άποσκευές τους καί νά έγκαταλεί«- 
ψουνε τήν ’Αφρική άν δέν έρθετε σέ βοή- 
θειά τους μέ τ ις  πεντάρες σας :

— Ξέρω, λέει ό Λούκας. μά έγώ  κι* ό 
Έ ρνέστος Ο ύέστ, οικονομάμε γ ιά  ν ' ά γο - 
ράσουμε ένα ζέπελλιν. Πρέπει νά τό κάνου
με αύτό.

— Καί τί είδους ζέπελλιν; ρώτησε ό 
μπαμπάς.

—"Ενα άληθινό, λέει ό Λούκας. Κάνει 
όγδόντα μ ίλλια  τήν ώρα καί μπορεί νά 
χωρέσει δυό πρόσω πα, έμένα καί τόν Έ ρ -  
νέστο Ούέστ.

— Καί πόσο κοστίζει; λέει ό μ π α μ π ά ς.
—"Ενα δολλάριο, λέει ό Λούκας. Στό

Σ ικά γο .
—θ ά  σάς πώ κάτι, λέει ό μπαμπάς. Ά ν  

καθαρίσετε τό γκα ρά ζ καί δέ φέρνετε σέ 
άκαταστασ ία  τήν αύλή δλη αύιή  τή βδο
μ άδα , θά σάς δώσω ένα δολλάριο τό έρ- 
χόμενο Σ άββατο . Σύμφωνοι;

—"Υποθέτω ναί, λέει ό Λούκας.
— Μέ τή συμφωνία, λέει ό μ πα μ πά ς, ν* 

άφήσεις τό Μ άρκο ν* άνέβει μαζί σου.
—"Αν μέ βοηθήσει, λέει ό Λούκας.
— θ ά  σέ βοηθήσει, λέει ό μ παμ πάς. Δέν 

ε ίνα ι έτσι Μάρκο;
— θ ά  κάνω γΓαυτό κάτι πα ρα πά νω  άπό 

τό Λούκα, λέω.
—Ό  μπαμπάς μάς έδωσε άκόμα δυό

σέντς π α ρά  πάνω στόν καθένα μας καί 
μάς είπε νά πάμε στόν κινηματογράφο.

Π ήγαιιε στό «Μπιζού» καί είδαμε τά  
δέκατο δγδοο έπεισόδειο τού Τ α ρ ζά ν .Ά κ ό 
μα δυό έπεισόδια καί θά τέλε ιω νε .Ό  Τόμ- 
μυ Σ εζάρ  ήτανε έκεϊ μέ τόν Πάτ Κσρίκο. 
*Ό ταν ό Τίγρης στρίμωξε τόν Ταρζάν σέ 
μιά γωνιά αύτοί οί δυό κάνανε φ ασαρία  
πιό πολλή άπ* δλους τούς άλλους μαζί.

Κ αθαρίσαμε τό γκ α ρ ά ζ έγώ  κι* ό Λού
κας, δέν φέραμε καμιά  άκα τασ τασ ία  δλη 
τή βδομάδα στήν αύλή, καί τό Σάββατο 
βράδυ ό μπαμ πάς έδωσε στό Λούκα ένα 
χαρτονόμ ισμα  ένός δολλάριου. Ό  Λούκας 
έκατσε κΓ έγραψ ε ένα ώ ραΐο γράμ μ α  
στούς κυρίους τού Σ ικάγου πού πουλού
σανε τό ζέπελλιν. Έ β α λ ε  τό χαρτονόμισμα 
τού δολλάριου μές* στό φάκελλο κι* έριξε 
τό φάκελλο στό γραμματοκιβώ τιο , στή 
γω νιά  τού δρόμου. Πήγα στό γραμ μ α- 
τοκιβώτιο μαζί του.

—Καί τώρα, λέει, δέν έχουμε πα ρά  νά 
περιμένουμε.

Περιμέναμε δέκα μέρες. Μ ιλούσαμε γ ιά  
δλες τ ις  ξένες καί μακρυνές χώρες δπου 
θά μπορούσαμε νά πάμε μέ τό ζέπελλίν 
μας.

Μ ιά μέρα, έφτασε. "Ητανε ένα μικρό 
πλακωτό πακετάκι κι* ε ίχε  πάνω  τήν ίδ ια  
ζω γραφ ιά  πού είχαμε δει στόν «Παιδικό 
Κόσμο».

Δέ ζύγιζε ούτε μ ιά  λίμπρα, ούτε μισή 
λίμπρα άκόμα. Τ ά  χέρια  τού Λούκα τρέ-
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μανε ένώ άνοιγε τό κουτί. Α ισθανόμουνα 
άσχημα γιατί καταλάβα ινα  πώς κάτι δέν 
πήγαινε καλά ...

Μές ατό κουτί ε ίχε  ένα κομμάτι χαρτί 
πάνω  ατό όποιο ήταν γραμμένο κάτι. 
"Εγραφε:

« ’Α γαπητά μου πα ιδ ιά , ιδού τό ζέπελ- 
λίν σας, μέ τις όδηγίες, γ ιά  νά τό κάνετε 
νά λειτουργήσει. wAv άκολουθήσετε κατά 
γράμμα κάθε ύπόδειξη, αυτό τό παιγνίδι 
μπορεί νά κρατήσει στόν άέρα είκοσι δευ
τερόλεπτα περίπου».

Ό  Λουκάς άκολούθησε άκριβώς τις 
όδηγίες καί φύσηξε μέσα στή χάρτινη σακ· 
κούλα μέχρι πού φούσκωσε καί πήρε σχε
δόν τό σχήμα ένός ζέπελλιν. Τό λοιπόν, 
τό χαρτί σχίστηκε καί τό ζέπελλιν ξεφού
σκωσε, σάν ένα λαστιχένιο μπαλόνι.

Αύτό ήταν δλο. Αύτό ήταν τό ζέπελ- 
λίν μας. Ό  Λούκας δέ μπορούσε νά τό 
πιστέψει. "Ελεγε: «*Η ζω γραφιά έδειχνε 
δυό άγόρ ια  μέσα στό καλάθι. Έ γ ώ  νόμι
ζα  πώ ς τό ζέπελλιν θά 'ρχότανε σ’ ένα 
φορτηγό τραίνο».

Τό λοιπόν βάλθηκε νά μιλά στή μυστι
κή του γλώ σσα.

—Τί λές Λούκα; λέω.
—Καλύτερα νά μή καταλάβεις, λέει.
Κομμάτιασε δτι είχε άπομείνει άπό τό 

ζέπελλιν κι έσχισε τό χαρτί σέ κομμάτια . 
‘Ύ στερα , πήγε στήν άποθήκη κ ι’ έβγαλε 
σανίδια , καρφιά κι* ένα σφυρί, καί βάλθη
κε νά καρφώνει τά σ α ν ίδ ια  μαζί.

Μ ετάφραση ΡΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ

Υ Π Ε Ρ Η Φ Α Ν Ε Ι Α

Τό σώμα μας 
κρυστάλλινο δργα\ο 
βουλωμένο μέ ισπανικό κερί, 
δέν αποπνέει καμμιά μουσική.
Οί άνεμοι, οί μεγάλοι αντίλαλοι 
πέρασαν τούς νεκρούς θαλάμους 
άπό τή μια πόρτα στήν άλλη, 
χωρίς νά πάρουν 
χωρίς ν’ άφήσουν 
κανένα ίχνος.
Ενωρίς άνοιξε μπροστά μας 
ή μοναδική πύλη 
άλλ’ άποφύγαμε νά έλευθερώσουμε 
τά σμήνη των αιχμαλωτισμένων περιστε-

|ριών.

Είναι τίποτα πού νά μοιάζει 
σέ δύναμη, 
σέ περηφάνεια, 
σέ δμορφιά,
τά ξαφνιασμένα αγριοπερίστερα ;
Κι’ δμως
κατακτήσαμε
τόν βαθύν ϋπνο,
την ακινησία,
την αδράνεια,
την υπόσταση τών αγαλμάτων. 
Στόν ορίζοντα 
άπλώθη πικρή νέφωση 
ή περηφάνειά μας, 
ή αξιοπρέπεια τών άνδριάντων.

A. Κ. ΗΛΙΑΚΗΣ 
Κύπρος

ΒΑΡΓΝΕ Η ΣΤΕΓΗ...

Βάρυνε ή στέγη τών ματιών μου 
κΓ έπεσε.
Βγαίνω καί φωνάζω τόν ούρανό μέσα.

Τώρα ένα γαλάζιο τόξο γέρνει 
στήν κάμαρά μου

βάζει τό φώς του στό ποτήρι μου 
καί πίνω.
Πίνω νά φύγει απ' τά χείλια μου τό βράδυ 
γιά νά μπορώ νά τραγουδάω 
καί νά μήν πικραίνω τόν ήλιο.

Δ Η Μ .Κ Ο Ν Τ Η Σ
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Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ
Του ΜΑΝΟΛΗ Λ Α Μ Π ΡΙΔΗ

* Α π ο λ ύ τ ω ς  α το μ ικ ά  κ α ί  κο ινω ν ικ ά  ν ο ή μ α τ α .
Πολλές φορές, γ ια  νά πλησιάσουμε την 

αλήθεια, είναι πιο βολικό νά ξεκινήσουμε 
από έναν παραλογισμό. Στο προκείμενου ό 
παραλογισμός πού θά  μάς βοηθήσει, είνα ι 
αυτό πού ονομάζουν «απόλυτον υποκειμενι
κόν ιδεαλισμό». Σύμφωνα μ* αυτήν την άντί- 
ληψη, τό αληθινό όν, είναι τό έγώ. Τίποτε 
δεν μπορεί νά υπάρχει ανεξάρτητα άπ* αυ
τό. Ή  αποδοχή ενός πράγματος κ α θ ’ εαυτό 
είνα ι λείψανο τού δογματισμού. Ό λ α  πα- 
ράγονται από τό υποκείμενο. Τό έγώ 
στήν αρχή θέτει απόλυτα τήν ίδ ια  του τήν 
ύπαρξη. Μά τό έγώ μπορεί νά καθοριστεί 
μόνο με τήν αντίθεσή του προς τό άλλο, τό 
Ο ύκ—Έ γιό . Κι* αυτό δμως δεν υπάρχει έξω 
από τή συνείδηση. ’Εξαρτάται από τήν αυ
τενέργεια τού έγώ. πού αντιτάσσει στον 
έαυτό του τό ούκ—έγώ. "Ετσι, ό κόσμος, 
πού μπροστά του στεκόμαστε, οί άνθρωποι, 
τα ζώα, τά αντικείμενα, δεν υπάρχουν στ* 
αλήθεια. Ε ίνα ι μονάχα φαντασίες, ξεγελά
σματα τού νού. Προϊόντα τής ένέργειας τού 
έγώ νά φτιάχνει παραστάσεις. Οί ποιότητες 
των αισθήσεων, ό χώρος, ό χρόνος, ή αιτία, 
δλα βγαίνουν άπό τό έγώ, καί περιορίζον
ται μέσα στο ίδιο τό έγώ. « Ό  ήλιος, ά\ε- 
βαίνει, κατεβαίνει μέσα στο κρανίο μου. 
Έ ν α  μελίγγι είναι ή ανατολή, τό άλλο ή 
δύση*.

Ή  αλλόκοτη άπιθανότητα τής γοητευτι
κής αυτής παρανόησης είνα ι ολοφάνερη. 
’Ιδού τί έξομολογείται ένας παθός, ό τετρα
πέρατος Τζιοβάννι ΙΙαπίνι :

« Ό  τέλειος καί συνεπής σολιπσισμός υ
πήρξε τό τρελλότερο μεθύσι τής πρώτης μου 
νιότης, μά όχι καί τό διαρκέστερο. Βάσταξε 
λίγο, σαν δλα τά μεθύσια. Τό ξύπνημα ήταν 
θλιβερό. Συνηθισμένος νά σκέφτομαι τον 
εαυτό μου, σαν άξονα τού σύμπαντος, σάν 
τη μοναδική ενότητα, πού ήταν ικανή νά 
δώσει μορφή καί διάρκεια στό τίποτα, πού 
ανυπόμονα γύρευε μιά υπόσταση, παρουσιά- 
στηκε ξαφνικά μπροστά μου ή βεβαιότητα 
πώς ήμουνα τό αστείο θύμα ενός λογοπαί
γνιου, μιας λογικής παγίδας, μ ιας μεταφυ 
σικής παράνοιας. Τόση θέρμη, τόση ήδονή, 
τόση κατάπληξη γιά  τό παράνομο συμπέρα
σμα ενός φαύλου κύκλου ! Λέγοντας πώς ό 
κόσμος είνα ι παράσταση, αυτό άπλούστατα 
σημαίνει πώς οί παραστάσεις είναι ό κόσμος 
καί πώς ό κόσμος υπάρχει. Π ιστεύοντας 
Λως οί άλλοι υπάρχουν, αυτό άπλούστατα 
πάει νά πει πώς υπάρχουν εκείνα τά σύνολα 
από αισθήματα, καθοδηγούμενα από μιά θέ- 
ληση όμοια με τή δική μου, πού ονομάζον

ται άνθρωποι, κι* αυτά δέν είναι παρά 
ο ρ ι σ μ ο ί ,  πού τίποτα άπολύτως δέν μ ετα 
βάλλουν. Τό λεξιλόγιο μένει τό ίδιο. Καί 
μπροστά στά πράγματα, όπιος καί μπρο
στά ατούς ανθρώπους πρέπει νά ένεργοϋμε 
δπως καί πρώτα, κ ι 'ο ύ τε  μπορούμε νά ένερ- 
γήσουμε διαφορετικά. Με τήν αντίδραση πού 
αντιτάσσουν τά σώματα στή θέλησή μου, 
σμίγουν κι* οί θελήσεις έκείνες πού διαφέ
ρουν καί πού έχουν μιά κατεύθυνση ένάντια 
στή δική μου καί μέ τούτο αποδείχνεται πώς 
έγώ αντί νά είμαι ένας θεός είμαι άπλού
στατα ένας βλάκας (*)·

Ε ίναι γνωστό δ ιι σέ περιπτώσεις οξειών 
δηλητηριάσειον άπό ναρκωτικά καί άλλες 
τοξικές ουσίες, ό μεθυσμένος έχει έντονον 
ονειρισμό, αρχιτεκτονικού καί γεωμετρικού 
χαρακτήρα. Μπροστά άπ* τά μάτια του 
περνούν χρωματιστά τοπία, παλάτια καί πο
λιτείες, λίμνες καί θάλασσες τεράστιων δ ια 
στάσεων ή παρελαύνουν στρατιές άπό άναρ- 
ρίθμητα πρόσωπα ή λιλιπούτεια όντα ή καί 
τρομαχτικά όράματα κλπ. "Ενας άλλόκοτος 
κόσμος οπτασιών, σέ διαπλοκές άπίθανες. 
’Επίσης ψευδαισθητικές παρακρούσεις καί 
ιδεοληψίες έχουν καί οί ψ υχοπαθείς (σχιζο- 
φρενικοί, παρανοϊκοί κλπ.). Σ ’ αυτούς ένα 
τμήμα τής προσωπικότητάς τους (διάφορες 
εικόνες καί πνευματικές παραστάσεις, ορι
σμένες διεργασίες -πού συντελούνται στά βά- 
θή  τής συνείδησής τους καί διανοήματα) ά- 
ποξενώνεται άπό τήν υπόλοιπη προσιοπικό- 
τητα, αύτοτελείται καί έμφανίζεται στά μά
τια τους σάν κάτι πού έρχεται άπ* έξω, πού 
άποδίδεται σέ έξωπροσωπικές αίτιες. Ό  άρ
ρωστος, αύταπατο>μενος, φρονεί δ τι οί δικές 
του υποκειμενικές παραστάσεις άνήκουν στον 
έξωτερικόν κόσμο, καί είναι κάτι σάν ήχώ  
τής σκέψης του, ένα παρασιτικό στοιχείο, 
ένα ξένο σώμα, πού τον τυραννά.

Βέβαια υπάρχει κάποια διαφορά άνάμεσα 
στήν κλινική συμπτωματολογία τών παραλη- 
ρημάτο>ν στις περιπτώσεις οξειών δηλητηριά
σεων καί ψυχώσεων, καί τής μεταφυσικής 
παράνοιας τού υποκειμενικού Ιδεαλισμού (2). 
Οί μέν πρώτοι —οί άρρο>στοι— πιστεύουν 
στήν ύπαρξη άντικειμενικού κόσμου—μόνο 
πού ό κόσμος τους αυτός δέν είναι ό πρα
γματικός, παρά ένας άναδιπλασιασμός τής 
σκέψης τους. Ό  σολιπσιστής, άντίθετα, δέν 
πιστεύει πώς υπάρχει άλλος κόσμος έξω άπό 
τό έγώ καί τις παραστάσεις του. Τά πλά
σματά του είνα ι ό μόνος δυνατός κόσμος. 
Ό μ ω ς, άν παραμερίσουμε τήν υποκειμενική 
πίστη γιά  τον αντικειμενικό ή υποκειμενικό 
χαρακτήρα τού κόσμου, βρίσκουμε τούτο τό 
θεμελιώδες κοινό χαρακτηριστικό : τήν ταυ
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τοποίηση του εξωτερικού κόσμου μέ τό ίδιο
τό εγώ.

Νομίζω, συνεπώς, πώς, αν θεωρήσουμε 
δτι Ισχύουν πράγματι αυτά πού διδάσκει ό Ιδε
αλισμός, θά πρέπει νά φανταστούμε τον κό
σμο σάν έναν απέραντον τεκέ ή ένα απέραν
το φρενοκομείο, όπου ό καθένας, μόνος καί 
ξένος, βυθισμένος στις οπτασίες του καί στά 
παραληρήματά του, θά δημιουργούσε καί 
θά χάλαγε συνεχώς τό δικό του σύμπαν. 
Αυτή ή εικόνα άπό έκατομμύρια ξεμοναχια
σμένα σύμπαντα χωρίς καμιάν επαφή, πυύ 
στό κέντρο τους βρίσκονται άνθρωποι πού 
παραμιλούν καί χειρονομούν ακατανόητοι 
καί αγνοημένοι μεταξύ τους, μάς δίνει μιά 
ιδέα για την έννοια τού « ά χ ο λ ύ τ ω ς  ά- 
τ ο μ ι κ ο ύ», ιού μή κοινωνικού. Σ ’ έναν 
τέτοιον κόσμο άπό απολύτως άτομικές π α 
ραστάσεις, έννοιες καί συνειρμούς, κάθε 
ένέργεια από κοινού, κάθε σύμπραξη, είναι 
αδύνατη καί άδιανόητη.—Ξεκινώντας α π’ 
αυτό τό σημείο—κατ’ αντιδιαστολή—μπορού
με νά συλλάβουμε την έννοια τού κ ο ι ν ω- 
ν ι κ ο ύ. Μπορούμε νά φανταστούμε μιάν ο
μάδα στο υποθετικό μας φρενοκομείο νά κ ι
νείται μέσα στό ίδιο παραισθητικό περιβάλ
λον. Διάφοροι, λίγο πολύ όμοιοι, παράγον
τες (συγκινήσεις, προδιαθεσικά αίτια , ψυ
χολογικά κέντρα, επιθυμίες κλπ.), συνεργούν 
ώστε σέ διάφορα άτομα νά ουντελούνται 
ψευδαισθητικές εξεργασίες πού νά μοιάζουν 
μεταξύ τους. Τότε αυτά τά άτομα βρίσκον
ται νά συμφωνούν πάνω σέ ορισμένες παρα
στάσεις καί έννοιες, καί νά συνεννοούνται. 
Τέτοια περίπτωση είναι τό λεγόμενο «πνευ- 
ματιστικό παραλήρημα»(3). Οί πνευματιστές, 
οί άποκρυφιστές καί οί όμοιοι, αποτελούν 
ένα είδος «κοινωνία» πάνω σέ ομαδικές 
πλάνες (υπερπέραν, πνεύματα, επιρροές 
κλπ.). Σκέφτονται, κινούνται καί συνεπαίρ- 
νονται άπό μιά κοινή αλλόκοτη νοοτροπία, 
απρόσιτη στην ομαλή νόηση. Μέσα στήν 
υποβλητική άτμόσφαιρα των σκοτεινών θα- 
λάμων, όπου γίνεται επίκληση τών πνευμά
των των πεθαμένων αγαπημένων προσώπων, 
έχουμε την οργάνωση ένός ο μ α δ ι κ ο ύ  
παραληρήματος.

Ώ ς  ομαδικό παραλήρημα αξιολογεί ό 
Φρόύδ καί τις θρησκείες, ώς καθολική δαι- 
μοΥοφοβική νεύρωση τής ανθρωπότητας. Ή  
θρησκεία, επιδιώκοντας νά συμφιλιώσει μέ 
τήν αθλιότητα καί τήν οδύνη, έπιβάλλει 
στούς οπαδούς της μιά όμοιόμορφη μεθοδο
λογία. Ή  τεχνική της συνίσταται στήν υπο
τίμηση τής αξίας τής ζωής καί στήν παρα
μόρφωση μέ παραληρηματικό τρόπο, τής ει
κόνας τού πραγματικού κόσμου, καί αυτά 
είνα ι ενέργειες πού έχουν ώς προϋπόθεση 
τον εκφοβισμό τής διάνοιας. Καταδικάζον
τας τούς οπαδούς της σ’ έναν ψυχικόν έμ- 
φαντιλισμό, καί ύποχρεώνοντάς τους νά συμ- 
μετάσχουν σ’ ένα ομαδικό παραλήρημα, ή 
θρησκεία κατορθώνει νά γλυτώσει πολυά
ριθμα ανθρώπινα όντα άπό μιάν άτομική 
νεύρωση (*).

"Ετσι, καί οί όπαδοί ένός θρησκευτικού

δόγματος αποτελούν μιά «κοινωνία». Οί 
«κοινωνίες» αυτές, πού άναφέραμε, έχουν 
ώς συγκροτητική προϋπόθεση μιά «κοιναι- 
σθησία» στή βάση τού παραλογισμού.

"Ομως ή κανονική κοινωνική ζωή τών 
ανθρώπων έχει τό θεμέλιό της σέ νοήματα 
πού διαμορφο')νονται στή διαδικασία τής 
προσαρμογής μας πρός έναν εξωτερικό κό
σμον υπαρκτόν, αντικειμενικό («)

Ή  άνατολή καί τό βασίλεμα τού ήλιου 
φαίνεται νά είναι κάτι πιο στερεό άπό τή 
διαγραφή ένός φανταστικού τόξου άπό τό 
ένα μελίγγι μου ώς τό άλλο. Γ ιατί, άν συ- 
νεννοηθώ μέ τό φίλο μου νά συναντηθούμε 
στό Φάληρο τό άπόγεμα μέ τό βασίλεμα τού 
ήλιου, συμβαίνει τό —άλλιώς παράξενο— 
γεγονός ότι πράγματι συναντιόμαστε.

Ή  θεμελιώδης προϋπόθεση πού οί ά ν 
θρωποι τά καταφέρνουν καί δρούν άπό κοι
νού είναι ένα σύμπλεγμα άπό κ ο ι ν ω ν ι 
κ ά  ν ο ή μ α τ α. Μέ τά κοινά αισθήμα
τα, μέ τήν κοινήν άντίληψη, μέ τήν κοινή 
συνείδηση, μ* άλλα λόγια μέ τή μετοχή τους 
στό σύστημα τών νοημάτων, οί άνθρωποι έρ
χονται σ' επαφή, συνεννοούνται, συμφω
νούν, διαφωνούν, άγαπιούνται, μισούνται, 
συμπράττουν, συγκρούονται κ.λ.π.

'Αντικειμενικές αποκρυσταλλώσεις τον άκ-
{έρωπίνου  π ν ε ύ μ α το ς .  Τά κ α λ λ ι τ ε χ ν ή 
μ α τ α .
Ή  ιστορική ζοή τών κοινωνικών σχημα

τισμών, ή υπόσταση τών άνθράιπων, ή μοί
ρα τους, διοχετεύεται καί άποκρυσταλλώνε- 
ται σέ ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς  μ ο ρ φ έ ς .  
Είναι τά δημιουργήματα τού άνθρο>πίνου 
πνεύματος. ΟΙ ζωντανοί άνθρωποι περνούν, 
τό πνευματικό τους όμως περιεχόμενο άπο- 
τραβιέται καί παγιοποιείται σέ σταθερές 
μορφές. Τό έργα τού πνεύματος υπερβαί
νουν τή ζωή. Μέσα τους ή ροή τής ζωής 
έχει άναιρεθεί. Τά στοιχεία πού περικλείουν 
δέν είναι ζωντανά. Ε ίναι ν ο ή μ α τ α .  ΟΙ 
μορφές τού πνεύματος, μιά καί δημιουργή- 
θηκαν, μένουν, άνεξάρτητα άπ ' τή ροή τής 
ζωής καί άπό τή μοίρα τών δημιουργών 
τους.

Τέτοιες άντικειμενικές αποκρυσταλλώσεις 
τής ζωής τών άνθραίπων είναι καί τά 
κ α λ λ ι τ ε χ ν ή μ α τ α. Μέ τή βοήθειά 
τους άναπαράγουμε μέσα μας τό πνεύμα τής 
ζωής τών άνθρώπων, πού πέρασαν, μόχθη
σαν, άγωνίστηκαν, χάρηκαν, πόνεσαν.

Πάλι, προϋπόθεση γιά  μιά τέτοια άνα- 
βίωση, δηλαδή γ ι ' αυτό πού λέμε κατανό
ηση, είναι ή ύπαρξη τών κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  
νοημάτων. Τά καλλιτεχνήματα είναι καμω
μένα άπό όνειρα, άπό οράματα καί φαντα
σίες. Πολλών μάλιστα καλλιτεχνών ή έμ
πνευση οφείλεται στή διέγερση πού προκα- 
λεί τό οινόπνευμα ή τό όπιο, καί ή δημι
ουργία τών έργων τους συντελέστηκε μέσα 
στήν άλλόκοτη έκείνη κατάσταση τών πα- 
ραλαρημάτων, πού μελετάει ή ψυχιατρική 
(Πόου, Μπωντελαίρ κ.λ.π.).

Πώς συμβαίνει νά τά κατανοούμε τέτοια
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έργα ; Τά κατανοούμε χάρη στο κοινωνικό, 
τό διανθρώπινο στοιχείο πού περιέχουν—καί 
μόνο σε όσο μέτρο περιέχουν νοήματα μέ 
κοινωνική διάσταση. Στο μέτρο πού βασί
ζονται στην κοινή αίσθαντικότητα, στην 
κοινή βιωματική εμπειρία. Τό άλλο τμήμα, 
τό άπολύτω; ατομικό, μένει για  πάντα ακα
τανόητο.

Γιατί πρέπει νά κάνουμε διάκριση άνάμε· 
οα στούς ό ρ ο υ ς  τ ή ς  δ η μ ι ο υ ρ 
γ ί α ς  έ ν ό ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ  έ ρ 
γ ο υ ,  καί σ τ ο  ί δ ι ο  τ ό έ ρ γ ο .  Στό 
έδαφος μιας έντελώς προσωπικής, ιδιόρρυθ
μης καί μοναδικής ή νοσηρής θυμικής καί 
διανοητικής κατάστασης, μπορεί νά βλα- 
στήσει έργο «υγιές», δηλαδή κατανοητό, πού 
νά εφάπτεται μέ τούς χώρους τής συνείδη
σης των άλλων ανθρώπων (ΰ).

Έ ξ  άλλου καί κάθε ομαλός άνθρω πος 
έχει επίσης μια περιοχή απρόσιτη, απολύτους 
ατομική, άμετάδοτη, ακατανόητη, (μια έκστα
ση λ.χ. μια παράκρουση, ένα όνειρο τή νύ
χτα), πού δέν μπορεί νά ένδιαφερει τούς 
αλλους(7).

Φ υ σ ιχ ο ε π ισ ζ η μ ο ν ιχ ή  ε ξ ή γ η σ η  χ α ι  αίσ&ηζι-
χ ή  α π ό λ α υ σ η  ενός  έργου  τ έ χ ν η ς .  1Η
ά ν ζ ιχ ε ιμ ε ν ι χ ό ζ η ζ α  το υ  έρ γο υ  τ έ χ ν η ς .

Ε ίνα ι απαραίτητο νά κάνουμε μια δ ια 
στολή ανάμεσα στή φ υ σ ι κ ο ε π ι σ τ η -  
μ ο ν ι κ ή καί  κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ι κ ή  
έ ς ή γ η σ η ένός έργου τέχνης άφ* ένός, 
καί στήν ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή  κ α τ α ν ό η- 
σ η καί  α ξ ι ο λ ο γ ι κ ή  α π ο τ ί μ η σ η  
ά φ* ε τ έ ρ ο υ .

"Ένα έργο τέχνης, ώς κατ’ εξοχήν φαι
νόμενο ψυχοδυναμικό, έχει τις ρίζες του 
στά -θολά στρώματα τού ασυνειδήτου, καί 
είνα ι προϊόν μιας περίπλοκη αλυσίδας ψυχι- 
κοδιανοητικών διεργασιών. ’Α π’ τήν άλλη 
μεριά, κάθε έργο τέχνης. —'Ό πως καί κάθε 
γεγονός μέ νόημα— αναπηδά από δρισμένα 
κοινωνικά δεδόμενα, από ορισμένες ιστορι
κές συνθήκες. Καμιά πνευματική αποκρυ
στάλλωση δεν μπορεί νά ξεφύγει αυτόν τό 
διπλό προσδιορισμό. Ή  έρεύνηση καί διακρί- 
βωση αύτού τού αίτιακοϋ προσδιορισμού ένός 
έργου τέχνης, καί τής σημασίας πού έχει αυ
τό στην ψυχικήν οίκονομ ία τού δημιουργού 
του, αποτελεί εργασία πολύτιμη ένός τομέα 
των επιστημών (τής ψυχολογίας καί τής 
κοινωνιολογίας), καί παρουσιάζει πολύ έν- 
διαφέρον(8). Ό μως αυτή ή γνώση τής αίτια- 
κής σύνδεσης ένός νοήματος (ένός έργου 
τέχνης λ. χ.) μέ ορισμένα άτομικά καί κοι
νωνικά γεγονότα, είναι κάτι δ ι α φ ο ρ ε 
τ ι κ ό  άπ* αυτό πού λέμε κ α τ α ν ό η σ η  
κ α ί  α ι σ θ η τ ι κ ή  ά π ό λ α υ σ η ένός 
έργου τέχνης. Π ρόκειται για  δυο διαφορε- 
*ικ«ς ^ποιότητες, γ ιά  δυό διαφορετικές σκο
πιές έρευνας, γιά δυό διαφορετικές πνευμα
τικές λειτουργίες. "Ενα τριαντάφυλλο δέ φυ
τρώνει ποτέ χωρίς ορισμένο έδαφος, ορισμέ
νες συνθήκες καί φροντίδες. Ό μ ω ς στέκο
μαι καί χαίρομαι ένα τριαντάφυλλο στό πο
τήρι μου, χωρίς νά έχω ένδιαφερθεί καθό

λου γι* αυτούς τούς όρους. ΚΓ άν υποθέ
σουμε πώς ένας γεωπόνος καταφέρνει νά έχει 
τελείως έναργή παράσταση όλων αυτών των 
γενεσιουργών όρων (σύσταση τού σπόρου, 
χώμα, ήλιος, νερό κ .λ .π  ) αυτό δέ θ ά  τών 
βοηθούσε σέ τίποτε γιά  νά χαρεί παραπάνω, 
άπό μένα τό τριαντάφυλλο. Ε ίναι δυό δια
φορετικά πράγματα.

"Ετσι καί τό έργο τέχνης, πέρα άπό 
τούς προσδιορισμούς, πού σημειώσαμε, έχει 
μιάν α ύ τ ό ν ο μ η ν ύ π α ρ ξ η ,  μια ξέ- 
χωρη ζωή, ξεκομμένην άπό τή ζωή τού δη
μιουργού, καί τούς όρους πού προσδιόρισαν 
τή γέννησή του. Κ ι' α ύ ιό  συμβαίνει χάρη 
στό αντικειμενικό στοιχείο πού περικλείνει 
μέσα του, δηλαδή τά νοήματα, πού τού δί
νουν ύπερυποκειμενικήν ύπαρξη. Ή  κ α τα 
νόηση, ή ερμηνεία, ή απόλαυση γίνεται βά
σει αυτών τών στοιχείων, πού π ερ ικ λείον
ται μέσα στό ίδιο τό έργο. Κάθε καλλιτέ
χνημα, γιά  νά θεωρείται τελειωμένο, πρέπει 
άπαραίτητα νά συγκεντρώνει μέσα του τις 
προϋποθέσεις τής άρτιότητάς του, τής αύ- 
τάρκειάς του, τής αυθυπαρξίας του, έτσι 
πού γιά  τήν κατανόησή του καί τήν άπό- 
λαυσή του νά μ ή χρειάζεται άναφορά στις 
προσωπικές σχέσεις τού δημιουργού ή σέ 
άλλους προσδιορισμούς. Τό πόσο αληθινός 
είναι αύιός ό ισχυρισμός φαίνεται άπό τό 
γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα 
σπουδαία καί μεγάλα, πού γιά  τούς δημι
ουργούς τους καί τις περιστάσεις, κάτω άπό 
τις οποίες δημιουργήθηκαν, πολύ λίγα πρά
γματα γνιυρίζομε, ή τίποτε (Σαίξπηρ, Ό μ η 
ρος). Κι* όμως αυτή ή άγνοιά μας δέ μας 
εμποδίζει νά άπολαύσουμε τον «νΑμλετ».

Τό ίδιο ισχύει καί γ ιά  κάθε πνευματικό 
έργο—κι* όχι ειδικά γιά  τά καλλιτεχνήματα. 
« 'Η  καταγωγή τού Χριστιανισμού» είναι 
ένα κλασσικό έργο τής μαρξιστικής φιλολο
γίας, μολονότι ό Κάουισκυ κατέληξε «απο
στάτης». Τό θειορητικό έργο τού Πλεχάνωφ 
δέν χάνει καθόλου άπό τή σημασία του, 
επειδή ό συγγραφέας βρέθηκε αντίθετος 
πρός τήν εξέγερση τού Ό κτώ βρη. Καί μή
πως διανοήθηκε κανείς νά ψέξει τό έργο 
τού Γκόρκι, επειδή ό μεγάλος συγγραφέας 
άσκησε μέ τήν εφημερίδα του βίαιη πολεμι
κή εναντίον τών αρχηγών τών μπολσεβίκων 
καί τής επανάστασης, τις μέρες πού συνε- 
τελεΐτο ; Καί μήπως αυτός πού έβγαλε επι
κήδειο τού Γκόρκι στήν «κόκκινη πλατεία» 
ήταν άλλος άπό τον Ά ντρέ Ζίντ ; Κι* ό 
Λέων Τολστόι, διαβάζεται καί τιμάται στήν 
Ε .Σ .Σ .Δ . Καί δέν είνα ι μονάχα ό Καρυω- 
τάκης, ό Λαπαθιώτης, ό Στέφαν Τσβάίχ, 
ή Βιρτζίνια Γούλφ, αύτόχειρες. Κι* οί δυό 
μεγαλύτεροι ποιητές πού έβγαλε ή επανά
σταση, ό Μαγιακόφσκι κΓ ό Έσσένιν, έπί- 
σης αύτοκτόνησαν.

Λέγοντας ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η τ α  
ένός έργου τέχνης δέν εννοούμε τίποτε άλλο 
παρά τή δ υ ν α τ ό τ η τ α  νά βάζει σέ δό
νηση τήν ψυχή τών άλλων άνθρώπων, νά 
συγκινεΐ, νά ενεργοποιεί ορισμένες άγωγές, 
τ ις  λεγάμενες αισθητικές άγωγές (°). Ή  άν·
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τικειμενικότητα ενός έργου τέχνης δεν είναι 
μια διαρκάς παρουσία—δπως φαντάζεται τά 
πράγματα ό απλοϊκός ρεαλισμός, ή τις ιδέες 
ό αντικειμενικός Ιδεαλισμός. Ε ίναι μόνο μια 
δ υ ν α τ ό τ η τ α  π α ρ ο υ σ ί α ς  μ έ σ α  
σ τ ή  σ υ ν ε ί δ η σ η  τ ω ν  τ ρ ί τ ω ν  
α ν θ ρ ώ π ω ν  ο ρ ι σ μ έ ν ω ν  π ε ρ ι έ 
χ ο μ ε  ν ω ν. Ή  δυνατότητα αναβίωσης 
των καταστάσεων καί γεγονότων τής συνεί
δησης. Τό ωραίο δέν υπάρχει μ ’ έναν τρό
πο μεταφυσικό, άπόλυιο καί αιώνιο. Γεν
νιέται κάθε φορά πού ό δέκτης (παρατηρη
τής. ακροατής, θεατής) κάνει μέρος τής 
δικής του ψυχικής ζωής ένα σύνολο από 
αισθητικά νοήματα, ένσωματωμένα σ' ένα 
έργο τέχνης.

'Υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς  κα ι  α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ έ ς  π ρ ο ϋ 
π ο θ έ σ ε ι ς  τή ς  α ίσ & η τ ικ ή ς  α γω γή ς .

'Ετσι ή ψυχολογική καί κοινωνική λει
τουργία α π ’ δπου γεννιέται τό αισθητικό 
φαινόμενο, είναι μιά σύνθετη λειτουργία, 
συναίρεση δυό ομάδων συντελεστών : του 
καλλιτεχνήματος καί του δέκτη.

'Υπάρχει ένα φαινόμενο στην άκουστική, 
πού λέγεται συνήχηση :

”Αν μπροστά στις χορδές μιας άρπας πα- 
ραγάγυυμε μέ τή διαπασόν ένα μουσικόν τό- 
το, άς πούμε τό λά, όλες οί χορδές λά τής 
άρπας θ ά  μπούνε σέ κραδασμό, κι* από τό 
ήχεΐο τού οργάνου θ ’ άναδοθεϊ μιά μουσική 
βουή. Μά γιά νά συντελεστεί αυτό, χρειάζε
ται, από τή μιά μεριά 6 ήχος πού θά παρα- 
γάγουμε νά είναι μουσικός τόνος, κι* από 
τήν άλλη, τό όργανο νά είναι εφοδιασμένο 
μέ τις αντίστοιχες χορδές.

Κάτι ανάλογο είλαι καί μέ τό αισθητικό 
φαινόμενο : τό καλλιτεχνικό έργο πρέπει ν ά 
ε χ ε ι  ν ό η μ α, ήτοι νά είναι συγκροτημέ
νο κατά ένα μίνιμουμ από στοιχεία κατα- 
τοητά. Καί ό θεωρητής νά είναι κάτοχος 
αντίστοιχων νοημάτων, νά είναι μέτοχος των 
λογικών τρόπων τού σκέπτεσθαι. νά έχει 
μιά πλατιά ιστορική και κοινωνική έποπτεία, 
νά έχει κάποιον πλούτο εσωτερικής ζωής, 
καί φαντασία άναπαραστατική. ’Αλλά δέν 
αρκεί τό νόημα πού είναι εγκλωβισμένο μέ
σα σ' ένα έργο τέχνης νά εχει απλώς διαν
θρώπινη διάσταση. ’Απαραίτητη προϋπόθε
ση γιά τήν κατανόηση είναι καί ή π ρ ο ·  
σ φ ο ρ ό τ η τ α  τ ώ ν σ υ μ β ό λ ω ν .  Ε ί
ναι ανάγκη, ένα κατανοήσιιιο νόημα, γιά νά 
κατανοηθή, νά προσφέρεται μέ σύμβολα πού 
νά έχουν ένα μίνιμουμ κοινωνικότητας, νά 
έξωτερικεύεται μέ έννοιες, μέ σχήματα τυ
πικά, πού νά σημαίνουν κάτι συγκεκριμένο 
καί τό ίδιο γιά πολλούς άνθραΥπους. Χρειά
ζεται ακόμα καί ένα μίνιμουμ τυπικού συ
νειρμού. ’Αλλιώς, τό νόημα παραμένει άμε- 
τάδοτο—καί τότε τό έργο τέχνης δέν έχει 
σημασία αντικειμενική. Π ιθανό νά έχει έπι- 
τελέσει τήν άτομικολυτρωτική λειτουργία 
του, μά είναι ανίκανο νά φέρει καί στούς 
άλλους «τήν των παθημάτων κάθαρσιν». Κι* 
αυτό ακριβώς είνα ι ένα από τά ούσκόδη 
σημεία, όπου φανερώνεται ή δεξιοσύνη καί

ή δημιουργική Ικανότητα τού καλλιτέχνηr 
καί κάνει ένα έργο επιτυχημένο ή όχι. Στήν 
έρημη χίόρα τής μοντέρνας τέχνης βρίσκει 
κανείς άπειρα παραδείγματα, οπού ή προϋ
πόθεση αυτή δέν έκπληρώνειαι. Λ. χ. ή 
«Κίχλη» τού Γ. Σεφέρη, σ’ έκεϊνον πού τή 
διαβάζει εμφανίζεται σάν ένα σύνολο νοη- 
μάτων απροσπέλαστο. Δέ βρίσκεις ένα κεν
τρικόν ειρμό, πού νά συνδέει τά διάφορα 
μέρη. Δέν είναι κατανοητό τό ποίημα, καί 
δέ συγκίΛεί. Αυτή ή προσληπτική αδυναμία 
δέν είναι κάτι όπου μόνον οί «αμύητοι» 
σκοντάφτουν. Καί οί «μεμυημένοι» τού πιό 
στενού περιβάλλοντος τού ποιητή, στάθηκαν 
ανίκανοι «νά ίδούν τή γραμμή πού κυβέρνα 
τό Β ' μέρος τής «Κίχλης» καί άλλα σηιιεια». 
ΓΓ αυτό βρέθηκε στήν ανάγκη ό ποιητής 
νά δημοσιέψει ένα διεξοδικό γράμμα (πέντε 
μεγάλες τυπωμένες σελίδες), όπου, μέ λεπτές 
καί βαθιές αναλύσεις των πηγών τής έμ
πνευσής του, δίνει εξηγήσεις γιά τά σημαν
τικότερα μέρη τού ποιήματος, γιά τή σημα
σία τών συμβόλων του κλπ. ( ,0). Αυτό σημαί
νει πώς ό ποιητής δέν κατόρθωσε νά δώσει 
τήν άναγκαίαν αντικειμενικότητα δηληδή με- 
ταδοσιμότητα στο ποίημά του.

Μ ’ αυτά δέν προπαγανδίζουμε έναν έκχυ- 
δαίσμό τής τέχνης, ούτε αναγνωρίζουμε ώς j 
αιιτονόητο δικαίωμα στον κάθε καλοπροαί- 
ρετον αγράμματον ή άκατατόπιστο νά εκδί
δει αισθητικούς φεφτάδες γιά  τά έργα τού 
πνευματικού μόχθου, πού συμβαίνει νά μην 
τά νοκόθει. (Σ ' εποχές αθλιότητας, στερή
σεων καί καταπίεσης—όπως καί πάρα πολ
λά άλλα αγαθά τού τεχνικού καί πνευματι
κού πολιτισμού—καί ή τέχνη είναι δυστυ
χώς, κλειστός παράδεισος γιά  μεγάλα στρώ -Ι 
ματα τού λαού).
'Υ π ο κ ε ιμ ε ν ικ ή  κα ι  α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ή  ση μ α ο ΐα

το ϋ  έρ γο υ  τ έ χνη ς .
Ή  δημιουργία τού έργου τέχνης εχει 

μιάν υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή  σ η μ α σ ί α  
γιά τό δημιουργό του! Ε ίναι ή λειτουργία I 
πού έπιτελείται στήν ψυχική του οικονομία I 
σάν αντίδραση μιας ζωντανής υπόστασης σ’ ] I 
ένα ορισμένο περιβάλλον. 'Επίσης τό έργο j 
τέχνης έχει ένα υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ό  ν ό· 1 
η μ α, τό υποκειμενικά προσδομένο από τό I 
δημιουργό. I

Ό μ ω ς αύτά δέν ένδιαφέρουν— πιό σω- j 
στά: ένδιαφέρουν άπό μιάν άλλη σκοπιά. 
’Εκείνο πού έχει ενδιαφέρον είνα ι ή αντί- j j 
κειμενική, δηλαδή ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή σημα
σία καί τό α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό  ν ό η- j 
μ α τού έργου.

'Υποκειμενική καί αντικειμενική σήμα- j 
σία ενός έργου είναι τις πιό πολλές φορές I 
έντελώς διαφορετικά πράγματα. Τό γράψιμο | 
τού «Βέρθερου», καθώς είναι γνωστό, γλί- 
τ(οσε τον Γκαϊτε άπό τήν αυτοκτονία (ύπο- j I 
κειμενική σημασία), ενώ ή ανάγνωσή του 
έσπροίξε πολλούς σέ αυτοκτονία (κοινωνική j 
σημασία). Ό  σημερινός αναγνώστης βρίσκει I 
πολύ άστεία τή ρομαντική αυτή ιστορία. Τό 
ίδιο καί γιά  τό νόημα. Έ να  έργο τέχνης ]
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ποτέ δέ λέει μονάχα αυτό πού θέλησε ό δη
μιουργός του. Λέει κι* αυτό πού τό έργο κά
νει νά ξυπνάει και νά αντηχεί μέσα μας. Κι* 
αυτό μπορεί νά είναι κάτι διαφορετικό άπό 
τις προθέσεις τού δημιουργού. Τό ποίημα 
«Στο Σταυραϊτό» τού Κρυστάλλη, πού τελει- 
ώνει μέ την επίκληση:
Παρακαλώσε, στανραϊτέ, γιά χαμηλώσου ολίγο 
και δός μου τες φτερονγες σου, και πάρε με μα-

[£/ οον,
πάρε με άπάνον οτά βουνά, τι θά με φάει 6

[κάμπος.
για τόν ίδιο τον ποιητή μπορεί νά μην έχει 
άλλο νόημα παρά μονάχα τη λαχτάρα ένός 
φτωχού φυματικού νά βρεδει μακριά άπό τή 
μολυσμένη πολιτεία, πάνω στον καθαρόν 
άέρα των βουνών τής πατρίδας του, νά βρει 
τήν ύγειά του. Ό μ ω ς επιδέχεται άπειρους 
συμβολισμούς, όπου μπορεί νά χωρέσει ή 
λαχτάρα γιά  κάθε μορφή λύτρωσης.

’Ακόμα ένα μικρό παράδειγμα :
Τά μαλλιά που μάταια θ' αγαπήσω 
μ ' αντήλιες τά ράντισες ξανθές.
7* άταχτα μαλλιά ριγμένα πίσω 
δαχτυλίδια πλέκουν— και στροφές.

Γ ιά  νά εντάξει κανείς στ ή δική του τήν 
•ψυχικήν εμπειρία την έξαισια πίκρα αυτού 
τού «μάταια», δέν είνα ι καθόλου άνάγκη νά 
είναι ραχητικός, όπως ό ποιητής πού τό 
έγραψε. ‘'Ενας ανέλπιδος έρωτας είνα ι δυ
νατόν νά παρουσιάζει μιάν άπειρη περιπτω 
σιολογία.

'Αποφασιστική είναι παρέμβαση τής 
συνείδησης τού δέκτη τού έργου. Αυτός πού 
απολαμβάνει τό έργο, κατά κάποιαν έννοια, 
κάνει μια δημιουργική δουλειά, συγγενική 
μέ τή δουλειά τού δημιουργού. Ό μ ω ς  αυ
τές οί δυό λειτουργίες δέν συμπίπτουν. Ό  
παρατηρητής αναπαράγει στή συνείδησή 
του μόνο κατά προσέγγιση μιά ψυχική κα
τάσταση όμοια μέ τού δημιουργού." Πάντα 
κουβαλάει τή δική του νοοτροπία, τις ιδέες 
τής εποχής του, τής τάξης του, τά προσωπι
κά του κριτήρια, τήν άτομική του βιωματι
κή εμπειρία. Ά πό  τήν επαφή όλων αυτών 
τών συντελεστών μέ τό έργο τέχνης ανακύ
πτει ή κοινωνική, ή αντικειμενική σημασία 
του. Κι* αυτό κυρίως έχομε στο νού μας όταν 
μιλάμε γιά κατανόηση, αισθητική απόλαυση 
καί αξιολογικήν αποτίμηση ένός έργου τέχ- 
νης. Ετσι, όταν λέμε «ό Καβάφης» εννοού
με κυρίως καί πρωταρχικά τά 154 ποιήμα
τα του. Καμιά ψυχανάλυση δέ μάς λέει γιά 
τό νόημα καί τή σημασία τού « Α πολείπει ν 
ο Θεός Αντώνιον» τίποτε περισσότερο άπ* 
αυτό τό ϊόιο τό ποίημα. Τό γ ι α τ ί  καί 
π ω ς ό Ποιητής εγκλείει στο έργο του α ύ- 
τ ό τό νόημα είναι μιά άλλη υπόθεση, εν
διαφέρουσα καί συναρπαστική καμιά φορά 

όμως μια ά λ λ η  υπόθεση. Τό κύριο θ έ 
μα  ̂είναι π ο ι ό ε ίνα ι αυτό τό ν ό η μ α  
*αι  η σ η μ α σ ί α  του. Πολλές φορές γ ί
νεται αυτό τό μπέρδεμα κριτηρίων καί από
ψεων ; Α ντ ί νά μιλάμε γιά  τό έργο, μιλάμε 
ί ια 10 δημιουργό του. Προσάπτομε στο

πνευματικό έργο κάτι πού άναφέρεται στις 
προσωπικές σχέσεις τού δημιουργού.
Κ ο ινω ν ικό ς  σ χ ε τ ι κ ι σ μ ό ς  το ν  έρ γο υ  τ έ χ ν η ς .

Σέ μιά κοινωνία διαφορισμένη, πού οί 
συγκρούσεις της έχουν φτάσει ώς τόν παρο
ξυσμό, δέν υπάρχει ενιαία συνείδηση καί 
ενιαία καλλιέργεια. Ή  συνείδηση είναι δια- 
σπασμένη, θρυμματισμένη σέ μορφές αντιφα
τικές, άκατανόητες καί εχθρικές ή μιά γιά  
τήν άλλη.

Καί ή τέχνη σάν περιεχόμενο τής συνεί
δησης ύπόκειται σ ’ αυτόν τόν κοινωνικό 
σχετικισμό. 'Υπάρχει μιά τέχνη προσανατο
λισμένη προς τήν κοσμοθεωρία τού παλιού 
τού κόσμου, κολλημένη στις «αξίες» τις πα- 
γιωμένες, τις «αιώνιες», όπως τις λένε, 
πού κινείται μέσα σέ μορφές ζωής ύπερνικη- 
μένες άπό τήν εξέλιξη, καί βλέπει κάθε αλ
λαγή σάν καταστροφή, σάν χαλασμό κόσμου. 
Ε ίνα ι ή σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ή  καί  α ν τ ι 
δ ρ α σ τ ι κ ή  τέχνη. 'Υπάρχει μιά άλλη 
τέχνη πού έχει τινάξει άπό πάνω της τά 
άχθη τού παρελθόντος, πού αντανακλά τις 
μυστικής φωνές καί τά οράματα τού μέλ
λοντος. Τέχνη πού ε ίνα ι ένα αστέρι καί φω
τίζει τή νύχτα τού παραδαρμένου ανθρώπου. 
Ε ίναι ή π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή ,  ή έ π α ν α -  
σ τ α τ ι κ ή τέχνη.

'Υ πάρχει καί μιά άλλη μορφή τέχνης 
σέ τόνον έλάσσονα. ’Εκφράζει τήν ψυχή 
τήν εύκολόσπαστη, πού ή βαναυσότητα τής 
ζωής τήν πληγώνει άγιάτρευτα, τή ρημάζει 
άνεπανόρθωτα. Τής λείπει ή άτσαλένια δύ
ναμη νά στυλωθεί όρθια , πρόσωπο μέ πρό
σωπο μπρος σ ι ή ζωή, νά τήν υποτάξει λο
γικά καί νά τήν υπερνικήσει μέ τήν τέ
χνη. Σταματά «στο μαύρο αδιέξοδο, στήν 
άβυσσο τού νού», στήν απόγνωση, στήν π ι
κρία, τό σαρκασμό, τούς θυμούς. Τήν άρ- 
νιέται. Α ναχω ρεί. Α λλά , όταν ένας άνθρω
πος μέ τά πιό διαλεχτά χαρίσματα τού νού 
καί τής καρδιάς, δέν μπορεί νά φτάσει στήν 
κατάφαση μιάς δεδομένης μορφής ζωής καί 
τών αξιών της, όταν δέν μπορεί νά συμβι
βαστεί μαζί της, αλλά τήν άρνιέται αυτήν 
τή ζωή —καί πολλές φορές καί τή ζωή «καθ* 
έαυτήν» μέ τήν αύτοκαταστροφή —τί άλλο 
είναι αυτή ή μή αποδοχή τής ζωής, παρά 
κραυγή διαμαρτυρίας, μ ιά  υπέρτατη ανταρ
σία ; Πολλοί, πού κάνουν τό «δυναμικό», εκ
φράζονται μέ περιφρόνηση γιά  τή σπαρα- 
γμένη τούτη τέχνη, καί τήν ξεκάνουν άπό τή 
μέση μ ’ ένα έπίθετο : «d6ca.da.nte»· Δέν εί
ναι άξια , λένε, γ ιά  έναν «άντρα» καί γ ιά  
τήν εποχή μας μιά τέχνη νοσηρή, σάπια, 
φουκαριάρικη. 'Η τέχνη—λένε—-σήμερα πρέ
πει νά είναι όλο δύναμη καί υγεία καί α ι
σιοδοξία. Μά όταν τήν ψυχή τήν έχουν κα
ταντήσει νά μήν είνα ι άπό «δύναμη καί υ
γεία», πώς νά υψώσει αισιόδοξα τραγούδια ; 
Ό τα ν  ή ψυχή είναι ξεχειλισμένη άπό πίκρα 
καί οδύνη, πώς νά υμνήσει τή χαρά μέ τά 
ποιήματα ; Καί τέτοια πού βγαίνουν άπό 
μέσα της, είνα ι επαναστατικά, άφού ξυπνούν 
τήν άγανάκτηση καί τήν έξέγερση γιά  μιά
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συγκεκριμένη μορφή ζωής (ή «Αισιοδοξία», 
«'Ο Μιχαλιός» τού Καρυο>τάκη, το «Chfc 
fece... il g ra n  rifiutO»xoO Καβάφη, οί «Μοι
ραίοι» τού Βάρναλη λ.χ. είναι ποιήματα 
βαθύτατα επαναστατικά).

Ή  αίσθητική λειτουργία—δπως καί οί 
άλλες πνευματικές δραστηριότητες—δεν κα
θρεφτίζει μονάχα τις κοινωνικές δυνάμεις 
στη διαλεκτική τους σχέση καί πορεία. Δέν 
είναι απλώς παθητική αναπαραγωγή τ^ς 
φύσης καί τής ροής της μέσα στήν ανθρώ
πινη συνείδηση. Ε ίνα ι καί ή ίδια , σά μορφή 
ανθρώπινης δραστηριότητας, ένα μέρος τής 
ίδιας τής διαλεκτικά κινούμενης φύσης. Αυτό 
σημαίνει ότι σέ μια ταξικά διαρθρωμένη κοι
νωνία, καί ή συντηρητική καί ή επαναστατική 
τέχνη καί ή τέχνη τής παρακμής καί ή τέχνη 
τής άποσύνθεσης, κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ι κ ά  
κ α ί  ι σ τ ο ρ ι κ ά  ε ί ν α ι  τ ό  ί δ ι ο  
δ ι κ α ι ω μ έ ν ε ς .  Καί  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ά  
Επίσης. Ό  Φρόϋδ μάς μαθαίνει πώς όταν ή 
πραγματικότητα δε δίνει ικανοποίηση κι* ε ί
ναι άβάσταχτα οδυνηρή, καταφυγή μένει ό 
κόσμος τού όνείρου καί των φαντασιώσεων. 
*0 άνθρωπος διορθώνει τον κόσμο, τόν ό
ποιο δέν μπορεί νά άνεχθεί, παρεμβάλλον
τας μέσα στήν πραγματικότητα τις επιθυ
μίες του, τις χίμαιρες του. Φτιάχνει έναν 
άλλον κόσμο, όπου οί οδυνηρές όψεις έχουν 
άντικατασταθεί με άλλες σύμφωνες μέ τούς 
πόθους του, κι* έτσι προστατεύει τόν εαυτό 
του εναντίον τής οδύνης. Ή  τέχνη—όπως 
καί τά όνειρα—είναι ένας άπό τούς ακίνδυ
νους γιά  την ψυχικήν υγεία μηχανισμούς 
χιμαιρικής μεταρρύθμισης μιας εχθρικής 
πραγματικότητας, πού απελευθερώνει την

Χυχή άπό ορισμένες καταστάσεις έντασης.
οιπόν, ή πραγματικότητα μιας κοινωνίας, 

πού οί άνταγωνισμοί της έχουν φτάσει ώς 
τόν παροξυσμό, είναι μια πραγματικότητα 
εχθρική γιά την ψυχικήν ισορροπία, πηγή 
οδύνης καί γ ιά  τό επαναστατικά καί γιά τό 
συντηρητικά προσανατολισμένο άτομο. *0 έ
νας προβάλλει τό όραμα ενός παραδείσου 
στον ορίζοντα τού μέλλοντος. Κι* ό άλλος δέ 
θέλει νά ξεκολλήσει άπό τήν εικόνα ενός 
παραδείσου πού καταποντίζεται κάτω άπό 
τήν πλημμυρίδα τής ιστορίας.

‘Η ή θ  ι κ ή άποψη τού ζητήματος εί
ναι άλλο θέμα.
Σ ν γ χ ν σ η  α ι σ θ η τ ικ ώ ν  και α ν α ι σ θ η τ ι κ ώ ν  

κ ρ ί σ ε ω ν .

Γιά τούς εχθρικά προς τήν ύπάρχουσα 
κατάσταση προσανατολισμένους ανθρώπους, 
ή αντιδραστική τέχνη -  καλύτερα: ή τέχνη 
μέ αντιδραστικό περιεχόμενο, δέν έχει νόη
μα. Πιο σωστά: έχει αρνητικό νόημα. Δ έ ν  
τ ο ύ ς  ά ρ έ σ ε ι ,  γ ι α τ ί  δ έ ν  ε κ 
φ ρ ά ζ ε ι .  Δέν είναι ή τέχνη τ ο υ ς .  
'Ο μοίως καί γιά τούς συντηρητικούς καί 
αντιδραστικούς, ή τέχνη μέ επαναστατικό 
περιεχόμενο.

’Από τό ψυχολογικό αυτό γεγονός προέρ
χεται ή σύγχυση, νά μήν αναγνωρίζουν συ
νήθως οί μέν, στα καλλιτεχνικά δημιουργή

ματα των δέ τό χαρακτήρα τής τέχνης.
Αυτό συμβαίνει γ ια τί, αν ή αξία Ενός 

έργου έγκειται στήν ποιότητά του, στήν ά ρ - . 
μονιά άνάμεσα σ* αυτό πού εκφράζει καί στά 
μέσα πού μεταχειρίζεται, δηλαδή είναι κα
τηγορίας α ί σ θ  η τ ι κ ή ς —ή ένέργειά του 
πραγματοποιείται μέ κάποια μετατόπιση των 
αισθητικών άξιων. Τό έργο |έχνης είναι κά
τι περισσό ιερό άπό μιά αίσθητική άξια. Ε ί 
ναι μιά σύνθεση μέ ένα πλατύ, λίγο, πολύ, 
υπόστρωμα καί στοιχείων έξωαισθητικών, 
είνα ι γενικότερα ένα ήθικό γεγονός. Σάν 
τέτοιο, τό έργο τέχνης Ενεργεί πάνω στή συ
νείδηση όχι αποκλειστικά—καί πολλές φορές 
όχι κυρίως—μέ τά αισθητικά του στοιχεία. 
Ε ίνα ι μιά πολυσύνθετη λειτουργία. Καί ή 
σημασία του, ξεπερνά τήν αίσθητική άποτί- 
μηση. "Ετσι πολλές φορές άκούμε κρίσεις 
σάν αυτές : «Αυτό τό έργο δέν είνα ι αληθι
νή τέχνη γιατί είναι αντιδραστικό· ή «δέν 
είναι αληθινή τέχνη γ ια τ ί είνα ι προπαγάν
δα». Τέτοιες κρίσεις ενέχουν πολλή σύγχυση. 
*0 χαρακτηρισμός ενός καλλιτεχνήματος ώς 
προοδευτικού ή αντιδραστικού όέν αποτελεί 
κρίση α ί σ θ  η τ ι κ ή. Ά κούμε άκόμα νά 
λένε πώς ό «φορμαλισμός» λ.χ. είναι άντι- 
δραστική άξια. Υ πάρχουν προοδευτικές ή 
αντιδραστικές αισθητικές άξίες; Οί αισθη
τικές άξιες είναι απλώς α ι σ θ η τ ι κ έ ς  
άξίες. Δηλαδή, μιά έκφραση, ή θά είναι 
έπιτυχημένη συνεπώς άξια ή δέ θά  είναι ε
πιτυχημένη (δηλαδή δέ θά είναι καθόλου 
άξια). Ό  χαρακτηρισμός «άντιδραστικός» ή 
«προοδευτικός» δέν είνα ι αισθητικός. Ε ίναι 
ηθικός, ιδεολογικός. Πρόκειται γιά μπέρδε
μα κριτηρίων. Οί αισθητικές άξίες, χωρίς 
νά είναι αιώνιες καί άνάλλαχτες, παρουσιά
ζουν, σέ μιά συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, 
δ ι α τ α ξ ι κ ό  χαρακτήρα. Ε ίναι κοινό 
κτήμα, κοινό όργανο τής κοινωνίας, όπως 
άκριβώς καί οί μηχανές, τά εργαλεία, ή τεχ
νική καί γλώσσα. "Οπως δέν έχομε ταξικά Ερ- 
γαλεϊα , φασιστικές μηχανές ή σοσιαλιστικά 
τρακτέρ, τό ίδιο δέν έχομε καί ταξικά Εκ
φραστικά μέσα. Βέβαια υπάρχει δ ι α φ ο
ρ ι σ μ ό ς  τ ο ύ  γ ο ύ σ τ ο υ ,  προσδιορι
σμένος άπό κοινωνικούς όρους. "Ομως ό δια- 
φορισμός καί ό σχετικισμός τού γούστου δέν 
είναι κ α τ’ αρχήν ταξικός. Ό  «Θησαυρός» 
λ .χ., ή κυρία Ντελλύ καί τά μπουζούκια άπο- 
τελούν τό πνευματικόν εντρύφημα τόσο γιά  
τά μοδιστρόνια καί τις καπνεργάτισσες, όσο 
καί γ ιά  τις κυρίες τού λεγάμενου «καλού 
κόσμου». Μιά συμφωνία τού Μπετόβεν συγ- 
κινεϊ κι* ένα φτωχό φοιτητή κι* ένα βασανι
στή τών S.S. Οί ίδιες αισθητικές άξίες είναι
δεκτές άπό στρώματα άντίμαχων ιδεολογιών, 
άρκεΐ μ ’ αυτές νά εκφράζεται ό κόσμος 
τους. Μέ τήν ίδ ια  τεχνοτροπία Εκφράζεται 
καί ό Πικασσό (μέλος Κ.Κ.Γ.) και ό Σαλβα- 
τόρ Ντάλι (δεδηλωμένος μοναρχικός). Ή  
τεχνική τής μοντέρνας ποίησης είναι κοινή 
σέ προοδευτικούς καί συντηριτηκούς ποιη- 
τές (1*).
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Α ια να ξ ικ ό ς  χ α ρ α κ τή ρ α ς  ενός  έρ γο υ  τ έ χ ν η ς .
Ό τ α ν  μιλάμε για  δ ι α τ α ξ ι κ ό  χ α- 

ρ α X τ ή ρ α ενός έργου τέχνης, δέν άνα- 
φερόμαστε μονάχα στο χαρακτήρα τών αι
σθητικών άξιων, πού σημειώσαμε παρα
πάνω.

Σέ πολλές περιπτώσεις, για  τή γέννηση 
τής συγκίνησης, βαραίνουν πρωταρχικά τα
ξικοί, (αναισθητικοί) παράγοντες. 'Υ πάρ
χουν πάρα πολλά έργα τέχνης, πού συγκι- 
νοϋν μόνον ορισμένες ομάδες ανθρώπων, 
γιατί απηχούν έντονα τις συγκεκριμένες τα
ξικές επιδιώξεις τους. "Ομως ένα έργο τέ
χνης δέν έχει πά ντα  καί μιά ταξική σημα
σία, δέν εντάσσεται πάντα στο σχήμα τής 
πάλης τών τάξεων. Θά ήταν αρκετά αστείο 
καί νά όιερωτηθοΰμε λ.χ. άν ό «"Αμλετ» 
*οΰ Σαίξπηρ, ή το «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ, 
ή « Γό φίλημα» καί « Ό  Στοχαστής» τού 
Ροντέν ανήκουν στό προλεταριάτο ή στήν 
αντίδραση.

Ό  Ή λ ία ς  Έ ρεμπουργκ μαρτυρεί : «Οι 
προλήψεις καί οί συμβατικότητες τής κο ι
νωνίας, πού περιέγραψε ό Λ. Τολστόι δέν 
υπάρχουν π ιά . Κ ι’ όμως ή εργάτρια τού ερ
γοστασίου «Τά τρία βουνά» κλαίει γιά  τά 
φοβερά βάσανα τής "Αννας Καρένινα. Α ι
σθάνεται τό ίδ ιο  καλά τήν άδυναμία μιας 
καρδιάς πού άγαπάει. καί τή δύναμη τού 
μητρικού φίλτρου. Ή  παλιά αυτή ιστορία 
βοηθάει τή νεαρή γυναίκα νά δει στά κατά- 
βαθα τής ψυχής της. Ή  σημερινή άναγνώ* 
στρια παίρνει τό μυθιστόρημα τού Τολστόι 
όχι μονάχα γιά  νά γνωρίσει τά ήθη καί έθ ι
μα τή; άλλοτινής κοινωνίας πού πέθανε, 
άλλά καί γιά νά καταλάβει επίσης τά ζων- 
τανά καί σύνθετα άνθριυπινα αισθήμα
τα» ( ι<).

Ή  Ούλάνοβα χορεύει τή «Λίμνη τών 
Κύκνων», καί τή χαίρονται οί άνθρωποι τής 
Σοβιετικής "Ενωσης, τήν ίδια «Λίμνη τών 
Κύκνων» πού χαίρονταν καί οί άριστοκρά- 
τες τής τσαρικής αυλής. Ό  Προκόφιεφ συν
θέτει μουσική γιά  τό «Ρωμαίο καί Ίουλιέ- 
τα», καί ή σοβιετική κινηματογραφία γ υ ρ ί
ζει μιά εξαίσια ταινία μέ τήν ιστορία τών 
άμοιρων εραστών. Περάσανε τόσοι αΙώνες, 
κ ι’ ομιος μάς συγκινούν οί αρχαίες τραγο)δί- 
ες» ή μουσική τού Μπάχ, οί γοτθικές έκ- 
κλησίες.

Ό τα ν  μιλάμε λοιπόν γιά  διαταξικό χαρα
κτήρα ε νός έργου τέχνης δέν εννοούμε ανεξαρ
τησία από τους όρους τής κοινωνικής ζωής. 
Ε ννοούμε μόνο τή δυνατότητα νά βάζει σέ

κίνηση τήν καλαισθητική αγωγή ατόμων πού 
άνήκουν σέ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  τ ά ξ ε ι ς .  
’Εννοούμε ότι ό μηχανισμός τού ταξικού 
διαφορισμού τής συνείδησης στή συγκεκρι
μένη περίπτωση μένει ανενεργός οις αποφα
σιστικός συντελεστής στή γέννηση τής συγ
κίνησης. Ό  ρόλος του περιορίζεται στό νά 
τής δίνει μονάχα έναν Ιδιαίτερο χρωματι- 
σμό.
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πώς ό οργανισμός μας είναι χΤ αυτός ένα μέρος 
τής φύσης, χΤ ότι τό πρόβλημα για. ένα *ον· 
τως όν», εξεταζόμενο ανεξάρτητα από τό νοούν 
υποκείμενο, ξεκολλημένα από τον αντιληπτικό 
μας μηχανισμό, δέν έχει έννοια.

6. Πρβλ. Δρος Γερασ. Λοβέρδου (L overdo  
G °ra s  ή και άντιστρόφως, S a reg , O d rev o l)!
• Τυχογνωμική καί συμπτωματολογία τής νεοελλ. 
τέχνης».

7. Πρβλ. Κ. Δεσποτοπούλου : Ο άνθρωπος
και ή κοινωνία «* Αρχεΐον Κοινών ιολογίας και
* Ηθικής», 1914, * Απρίλιος—* Ιούνιος (*).

8. *0 αναγνώστης πού θά τον ένδιέφερε 
τό θέμα τών σχέσεων υποκειμένου και έργου, 
τής δημιουργικής αξίας ενός ατόμου με τις άλ- 
λες ένέργειες τής ζωής του, θά μπορούσε νά 
ίδεΐ τού Λαλό : Γ Η  τέχνη και ή ζωή», τού 
Πλεχάνωφ : «*Η Τέχνη και ή κοινωνική ζωή*, 
τού Βάρναλη : «*0 Σολωμός χωρίς μεταφυ
σική» .

9. Βλ. το πρόσφατο βιβλίο τού σοφού αι
σθητικού θ. Μουστοξύδη : «*Αντικειμενική αι
σθητική».

10. «' Αγγλοελληνική * Επιθεώρηση» ΊουΙ . 
—Αύγ. 1950J12, σελ. 501 κ. έπ.

11. Για τή φύση τών αισθητικών αξιών,
Βλ. Θ. Μουστοξύδη : Οί αισθητικές άξιες,
«" Αγγλοελληνική ’Επιθεώρηση» Μαρτ.— ' Απρ. 
1952] 10 σελ. 392 κ. έπ. καί € Αισθητικά Προ
βλήματα» καί 'Αντικειμενική αισθητική».

12. Βλ. * Η Χία "Ερεμπουργκ : *// όουλειά
τού συγγραφέα, στό τεύχος « Αισθητικό διπτυχο»^
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
* Ελάτε γιά λίγο στή &έση μας. Είναι ένα 

χάφτερό μεσημέρι. Πηγαίνεις σ* ενα διαμέρι
σμα, πού βρίσκεται σ* Ενα άτι' τά πιο κεντρί- 
χά σημεία τής *Α&ήνας για νά συναντήσεις έναν 
ζωγράφο, κα&ηγητή τής Σχολής Καλών Τε
χνών. και νά μιλήσεις μαζί τον για τέχνη κι 
iva σωρό τέτοια σοβαρά ζητήματα. 76 κεφάλι
σου είναι αδύνατο νά χωρέσει και τά πιο απλά 
χοάμαια. Μπαίνεις μέσα σ' ένα εργαστήριο, 
βολεμένο οπως-οπως σε δυο συνεχόμενα δω μ ι
τιά, και συναντάς έναν καλόβολο συνομιλητή, 
£ναν προσγειωμένο άνύρωπο. *0 Γιάννης Μό- 
ραλης, ζωγράφος, καθηγητής τής Σχολής Κα
λιών Τεχνών, μιλά με άνεση ν.αι πειστικά, για 
χο  θέμα μας.

—'()  ζωγράφος, νομίζω, δεν κάνει τίποτα 
<ίλλο από το νά συνθέτει σέ μιαν επιφάνεια 
χρώματα καί σχήματα, δημιουργώντας έτσι 
έργα, πού πέρα άπ* την καθαρά διακοσμη- 
τική τους χρησιμοποίηση μέσα σ* ενα άρχι- 
τεχτονικο χώρο, εκφράζουν, υποβάλλουν, τά 
συναισθήματα, τις ιδέες, τις εικόνες τού κό
σμου, όπως τον συνέλαβε ό καλλιτέχνης μέ 
την ευαισθησία του. Ή  ζωγραφική είναι μιά 
έκφραση ζωής καί ό ζωγράφος έκφραζει τη 
ζωή, μέ τή γενικώτερη σημασία τού όρου, είτε 
μεταχειρ.ζάμενος γ ι ' αυτό συγκεκριμμένες 
μορφές είτε άφηρημένα οχήματα.*Έτσι καί τό 
μεγάλο εκείνο πρόβλημα, τό πρόβλημα τής 
επαφής τού καλλιτέχνη μέ τό λαό, δέν ύφί- 
σταται, κατά τή γνώμη μου, γιά τόν καλλι
τέχνη. Ό  καλλιτέχνης ενα καί μόνο σκοπό 
έχει καί αυτόν πρέπει νά έχει : νά εκφρα
στεί απόλυτα. Άλλων δουλειά είναι νά φ έ
ρουν σ’ έπαφή τό λαό μέ τά δημιουργή
ματα τής τέχνης Φυσικά ό ζωγράφος έχει 
νά διανύσει ενα μεγάλο καί δύσκολο δρόμο 
ώσπου νά καταχτήσει τα μέσα του, τή γλώσ
σα του, δηλ. τά εκφραστικά εκείνα μέσα, 
πού μπορούν νά έκφράσουν τό όραμά του. 
Ε ίνα ι ένας δρόμος πού θά τόν καταχτήσει 
βήμα προς βήμα. Λυτό είνα ι κάτι πού δέ 
μπορεί νά τό παρακάμψει. Καί κατά την 
αδιάκοπη αυτή προσπάθεια του παράγει καί 
δημιουργεί έργα πού παρόλο πού φέρουν τή 
σφραγίδα αυτής τής προσπάθειας, συχνά δέν 
παύουν νά είναι υποβλητικά. Βέβαια, συνέ
χισε ό Μόραλης οά νά&ελε νά προλάβει μιάν 
αντίρρηση από μέρους μας, άν ψάχνοντας γιά  
τό υλικό μου, κλειστώ μέσα στήν τεχνική 
μου, άν ψάχνοντας γιά τό ύφος, τή μορφή, 
πού θά έχει ένας πίνακας, πάρω όλα μου 
*ά μέτρα ώστε ν ’ ανήκει ό πίνακας σ’ αυτή 
τή σχολή κι όχι στήν άλλη, άν ασεβήσω στο 
ενστιχτό μου, «τήν τήν πρώτη μου ύλη (έόώό 
καλλιτέχνης υπογράμμισε χτυπητά τή φράση τον), 
ν ά  κάνο) τότε μιά ζωγραφική απάνθρωπη, 
πού δέν θα  συγκινεί, δέν θά  πείθει, αλλά 
θά  υποστηριχτεί από τούς οπαδούς τής τάδε 
η δείνα σχολής επειδή θά  φέρνει τά έξωτε· 
ρικά της γνωρίσματα. Προσωπικά δέ νομί

ζω πώς υπάρχει καμιά συνταγή πού νά μάς 
λέει πώς κατασκευάζεται ένα γνήσιο έργο 
τέχνης.

Διακινδυνεύουμε μιά παρατήρηση γιά τό αί
σθημα στη ζωγραφική. Ο Μόραλης μάς άπαν
τά αμέσως.

Ό  έρεθισμός γιά νά δημιουργήσει κάτι 
ό ζωγράφος είνα ι οπτικός. Αυτή είνα ι ή α 
φορμή πού ξυπνά τόν συναισθήματικό μας 
κόσμο καί προσπαθούμε μέ τά μέσα, πού 
έχουμε, μέ τά σύμβολα τής τέχνης μας, 
πάλι μέσον τής όρασης, νά τόν έκφράσουμε. 
Τό ότι αγαπάς ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο, 
μιάν ιδέα, δέν φτάνει γ ιά  νά γίνει ζωγρα
φική. όσες τεχνικές καί άν επιστρατεύσεις, 
άν δέν βρεις τόν τρόπο νά τό συλλάβεις, αυ
τό πού αγαπά;, καί πλαστικά. Ε ίνα ι ευτύ
χημα, συνέχισε 6 Μόραλης, πού στόν τόπο 
μας υπάρχουν ζωγράφοι, πού καταφέρνουν 
νά έκφραστουν μέ καθαρά πλαστικά μέσα, 
χωρίς νά προδίδουν τόν εαυτό τους, ούτε 
τήν τέχνη τους. Θά σάς ανέφερα μερικά ό- 
λόματα, αλλά δέν τό κάνω από σεβασμό στο 
μόχθο των άλλων.

Μιλάμε συνέχεια για τόν τόπο μας, για τις 
δυσκολίες πού αντιμετωπίζουν εδώ οι καλλιτέ- 
χνες.

— Θά πρέπει νά το παραδεχτούμε, λέει ό 
καλλιτέχνης. Στόν τόπο μας δέν υπάρχει αγο
ρά, δέν υπάρχει τρόπος νά πουληθούν έργα 
τέχνης. Τά μόνα πράγματα πού μπορούν νά 
δώσουν στόν καλλιτέχνη τά μέσα νά ζήσει 
ε ίνα ι κυρίως ή σκηνογραφία, ή αγιογραφία 
καί οί προσωπογραφίες.

Μιλάμε γιά λίγο , γιά τό τελευταίο αυτό εί
δος και για τά προβλήματα πού προκύπτουν 
άπ* αυτό. Είναι γνωστό πώς ό Μόραλης ζω 
γ ραγίζει αρκετές προσωπογραφίες.

—Ναί, λέει 6 καλλιτέχνης, έχω αρκετές 
προσωπογραφίες κάθε τ>σο. "Ερχονται πολ
λοί άνθρωποι, σπρωγμένοι άπό ιιιάν παλιω 
μένη διάθεση καί θέλουν νά τούς ζω γραφ ί
σεις. "Αν ό άνθρωπος αυτός σ* αφήσει νά 
κάνεις ενα έργο, πού τό μοντέλλο αποτελεί 
απλώς τήν αφορμή, τότε έχω κι έγώ τή φ ι
λοδοξία νά κάνω ένα έργο τέχνης. Μά καί 
στήν άντίθετη περίπτωση προσπαθώ νά κά
νω κάτι πού νά έχει τήν τιμιότητα μιας 
σπουδής καί τότε δέν έχω τύψεις

*// κουβεννα γυρίζει γύρω άπό ένα ζήτημα, 
πού είναι, κατά τή γνώμη μας, πολύ βασικό. Τι 
να γίνει δηλ. μέ τόν τόπο μας, οπού οί καλλι
τέχνες δέν μπορούν νά βρουν τά μέοα γιά ζη- 
σουν και νά δουλέψουν ;

— Δέν είναι δυνατόν, λέει 6 Μόραλης, νά 
δημιουργήσουμε αγορά, μέ τρόπο τεχνητό. 
Ούτε θ ά  ήταν δυνατόν νά περιμένουμε νά 
μάς δώσει τά μέσα τό κράτος, ιδιαίτερα σέ 
μάς τούς καλλιτέχνες. Έ γώ  προσωπικά δέν 
θά  ήθελα καμιάν έπέμβαση τού κράτους 
στόν τομέα αυτό. Υ πάρχουν βέβαια μερικά
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κράματα πού θά  μπορούσαν οί καλλιτέχνες 
να τα ζητήσουν από τό κράτος, II.χ. α ίθου
σας εκθέσεων που νά πληρούν δλους τούς 
δρους τής καλής παρουσίασης τής εργασίας 
τους, ευκολίες για την αγορά τού υλικού 
τής δουλειάς τους, οργάνωση εκθέσεων συγ
χρόνων ξένων μεγάλων καλλιτεχνών πού καί 
στη διαπαιδαγώγηση τού κοινού θά  ωφε
λούσε αλλά πού κυρίως εμείς οί ίδιοι οί 
καλλιτέχνες θ ά  είχαμε νά έπτυφεληθούμε 
περισσότερο. Την όργάνωση 'Ελληνικών έκ- 
θέσεων στό έξωτερικό κτλ.

Μιλάμε τώρα για τη Σχολή. Ό  Μόραλης 
είναι από τούς νίους καθηγητές της.

• —Νομίζω, λέει 6 ζωγράφος, πώς τό πο
σοστό τών μαθητών πού ί)ά γίνουν πραγμα
τικοί καλλιτέχνες είναι, καθώς είναι έξ άλ
λου φυσικό, σχετικά μικρό. Είναι συγκινητι
κό όμως όταν γνωρίζεσαι μ* αυτούς τούς 
λίγους, έστω, νέους ανθρώπους πού άγιονί· 
ζονται μέ αγάπη καί πίστη γιά νά προκό
ψουν. Ή  Σχολή μας κάνει μιά σοβαρή κα
τά τη γνώμη μου προσπάθεια. Προσπαθού
με νά διόσουμε στούς μαθητές περισσότερα 
μέσα γιά νά αξιοποιήοουν τις δυνατότητές 
τους. Κι όχι μονάχα αυτό. ΙΙροσπαθούμε 
μαζί, νά τούς εφοδιάσουμε με περισσότερα 
έφόδια, ώστε νά βρούν κι επαγγελματικά 
τό δρόμο τους, όταν θά βγουν από τή Σχο
λή. 'Ελπίζω πώς σύντομα θά  λειτουργήσουν 
τά «φρο>ττιστήρια έφαρμογών», όπως θά  λέ 
γονται τά διάφορα τμήματα κεραμευτικής, 
χαλκοχυτικής, διακοσμητικής, μωσαϊκού, 
φρέσκου, σκηνογραφίας κ .τ.λ ., όπου οί μα
θητές θά μπορούν νά εργάζονται είτε γιά

ν ' αποχτήσουν επικουρικές γνώσεις, είτε χ α ί  
γιά νά ειδικευτούν στις εφαρμοσμένες τέ
χνες. Γιατί Θά πρέπει νά τό παραδεχτούμε 
πέος αυτές οί εφαρμοσμένες τέχνες δίνουν 
ψωμί στούς καλλιτέχνες. Βλέπετε μέ τή ζω
γραφική δεν γίνονται σπουδαία πράματα. 
Είναι λίγοι αυτοί πού μπορούν ν' αγορά
σουν καί προτιμούν, τις πιό πολλές φορές, 
έργα ακαδημαϊκά. Τούς άλλους, σού λέει, 
δέν τούς καταβαίνω.

Μάς ένόιαφέρει ν' άκονοουμε τή γνώμη 
του γιά τό ρόλο του όάαχαλου ο τή ζθ)γραφικη.

— Στή ζωγραφική, λέει ό καλλιτέχνης, <> 
δάσκαλος μπορεί νά έχει στην αρχή μιά λο
γική έπαφή μέ τό μαθητή, νά τού πει δηλ. 
πράματα τεχνικά, πού μπορούν νά έλεγχθούν. 
Ό τα ν  ένας ζωγράφος είναι δάσκαλος σέ 
μιά Σχολή όπου μοιραία υπάρχει περιορι- 1 
σμένος αριθμός καθηγητών καί μεγάλος 
αριθμός μαθητών, φυσικό είναι ό μαθητής 
νά μήν έχει την ευχέρεια νά διαλέξει με
ταξύ πολλών τό δάσκαλό του. όπως γινότανε 
σέ παλιότερες εποχές πού δέν υπήρχαν κρα-Ι 
τικές σχολές. Τότε ό υποψήφιος ζωγράφος, 
γλύπτης, χαράκτης κ.τ.λ. έμπαινε στήν άρ-Ι 
χή σάν παραγιός στό εργαστήριο τού καλ- . 
λιτέχνη πού θαύμαζε καί πού τον διάλεγε · 
άνάμεσα στούς καλλιτέχνες τού τόπου του. ( 
Σήμερα αυτό δέ γίνεται, μά τούτο είνα ι άλ- < 
λο ζήτημα. Ό μω ς καί στή Σχολή, σιγά-σιγάΐ 
αναπτύσσεται καί μιά ψυχική επαφή μέ τό] 
μαθητή καί τότε μέσα σ* αυτή τή θερμή] 
άτμόσ φαιρα ό δάσκαλος μπορεί νά προ·Ι 
σφέρει περισσότερα. Ό  δάσκαλος έχον
τας τις λιγότερες απαιτήσεις γιά μιαν

Γ. Μόραλη Γυμνό (λάδι)



απόλυτη έπαφή μέ τό μαθητή, προσπαθεί 
να τόν βοηθήσει μέ την πείρα του για  νά 
γνωρίσει τή γλώσσα πού διάλεξε για νά Εκ
φραστεί. "Οταν βέβαια ό μαθητής διαθέτει 
έκτος από την αντίληψη καί ψυχικά χαρί
σματα, τότε έρχεσαι σ' έπαφή μαζί του καί 
μέ τήν πείρα σου καί σάν άνθρωπος. Σε 
καμιάν όμως περίπτωση δέν θέλω οί μαθη
τές μου νά τυποποιούν τις απόψεις μου, 
νά βλέπουν τά πράματα σύμφωνα μέ τό δικό 
μου πρότυπο. 'Υ πάρχουν μερικοί πού κωδι
κοποιούν ό,τι λές καί τότε ξεπέφτουν σέ 
μιάν εύκολη κατασκευή* θά  πρέπει νά υπο
γραμμίσουμε πώς ή στάθμη των αποτελε
σμάτων στή Σχολή σήμερα, ε ίνα ι ανώτερη 
από παλιό τέρα. Τα παιδιά δείχνουν πραγ
ματικό ενδιαφέρον. 'Υπάρχουν πολλοί πού 
παρακολουθούν ξένα καλλιτεχνικά περιοδι
κά, ενδιαφέρονται γιά τά σύγχρονα προβλή
ματα τής τέχνης, γνωρίζονται μέ τούς κα λ
λιτέχνες καί τή δουλειά τους, κάνουν ότι 
μπορούν γιά ν* ανεβούν.

Και τώρα, νά και το τελευταίο ζέμημα. Θέ- 
λονμε ν' ακούσουμε κάτι και γιά τη δουλειά 
του καλλιτέχνη,

—Δυσκολεύομαι πάντα στή δουλειά μου. 
"Εχω πάντα τήν έντύπωοη πώς ύστερα από 
δυό τρεις μήνες θά  είμαι καλύτερος. Π ά ν
τα μοϋ φαίνονται πώς τά έργα μου δέν ε ί
ναι αντιπροσωπευτικά. ’Αλλάζω συνεχώς 
τή δουλειά μου γ ια τ ί δέν Ικανοποιούμαι. 
Είναι βέβαια δύσκολο νά π ε ις  τί σ’ αρέσει 
πιό πολύ, θά  μπορούσα όμως νά αναφέρω 
μερικά από τά πράματα πού ά^απώ. Π .χ .

τά πορτραίτα τού φαγιούμ, τήν πομπηΐανή 
ζωγραφική, τά αρχαία Ελληνικά μωσαϊκά, 
τά μωσαϊκά τού αγίου Δημητρίου τής Θεσ
σαλονίκης, τά μωσαϊκά τής Ραβένας, τά έρ
γα τού Γκρέκο, τού Βελάσκουεθ, τού Π ι- 
κάσσο, καί πολλά άλλα. Π ιθανόν νά σάς 
φαίνονται όλα τούτα σάν ένα απίθανο άνα- 
κάτωμα και όμως έχουν τόσα κοινά σημεία 
μεταξύ των. Ό μ ω ς  παρόλα αυτά θά  ήθελα 
νά μπορούσα νά εκφραζόμουνα μέ τήν αμε
σότητα πού Εκφράζεται ένας λαϊκός ζωγρά
φος ή ένα παιδί. Μιά όμως καί δέ μπορώ 
νά έχω τήν αγνότητά τους θ ά  πρέπει σιγά 
σιγά μέ τή γνώση, από άλλο δρόμο, νά φτά
σω στο μοναδικό σκοπό κάθε καλλιτέχνη, νά 
Εκφραστώ άμεσα και έντονα.

*Η κουβέντα πήρε τέλος. Το άπομεοήμερο 
εχει προχωρέ]σει πολύ. Τά τελευταία ϊργα τοΰ 
καλλιτέχνη κρεμασμένα στους τοίχους ή άκου- 
μπησμένα στά καβαλέτα περιμένουν τις τελευ- 
ταίες πινελιές. Τά πιο πολλά είναι γυμνά. Με
ρικές μονοτυπίες ξεχωρίζουν εδώ κι εκεΐ. Ό  
Μάραλης συνεχίζει τήν κουβέντα του, σά νά 
μονολογεί.

—Σάν πει κανείς «είμαι ποιητής», είνα ι 
βέβαιο πώς δέν θά τόν πάρουν στά σοβαρά, 
γιατί αυτό δέν είνα ι Επάγγελμα. Σάν πεϊ 
όμως «είμαι ζωγράφος» ό πολύς κόσμος 
τόν έχτιμά περισσότερο γιατί στήν ανάγκη 
μπορεί καί νά βάψει καί καμιά πόρτα. 
Κ ρίμα καί γ ιά  τόν έναν καί γιά  τόν άλλον, 
γ ια τ ί κι οί δυό τό ίδ ιο  πράμα προσπαθούν 
νά κάνουν, μέ διαφορετικά μέσα.

Πετρής

Σ Η Μ Ε Ρ Α

Έ να  κουβάρι Θύμησες σοΰβαλε μπρός σου ή μνήμη 
καί ποιός τις ξεμπερδεύει...

Τό Σήμερα είναι πιό ξανθό,
Τό Σήμερα είν* ασήμι

κι ας τό μαυρίζει πότε - πότε ή χλεύη...

Ένα κουβάρι θύμησες...
Κ άν κάνεις πώς αγγίζεις τις κλωστές του 
που ξέρεις σέ ποιό δίχτυ θα πιαστείς !

Λοιπόν ας μένει.
Έ ξω  τό θέρος μάς σκορπά τις ράθυμες χαρές του 

κι ένας κεφάτος ήλιος γλεντιστής 
κερνάει αφροντισιά χαριτωμένη.

€Η κάμαρα πού μπήκα στό μισόφωτο
καμμιά ιστορία φανερή δέν έχει κι ούτε μυστική: 

Γραμμένη όλοϋθε
τοϋ Σήμερα έχει μόνο τή σφραγίδα 

κι ό Έ ρως, ό Έρως περιμένει έκεϊ 
φορώντας μιά καινούρια προσωπίδα !

PENA ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ
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D E P R O F U N D I S
(άπόσπασμα)

Σήμερα θάλασσα έχεις τή μεγαλοπρέπεια
[τής ψυχής μου.

Μ έσα μου
βόσκουν αυτά τ ’ άσημόχα ιτα  λιοντά-

[ρια
πού ξαπόλυσε ό βοριάς στις κορφές σου. 
Τ ' άκώ
τ ' άκώ νά βελάζουν
τ ’ άκώ νά όρμάνε γιά  νά χορτάσουν μ ’ δτι

[δέν έφαγε ό πυρετός.
Τ ’ άκώ
κι* όταν πολεμώ 
κ ι’ όταν γράφω
κι’ όταν πάω νά φιλήσω τήν καλή μου 
Τ ’ άκώ σ ’ δλη μου τή ζωή.

"Ανθρωποι, άνθρωποι
πότε θά ταΐσουμε αυτούς τούς πεινασμέ-

[νους έλέφαντες
π ’άρουλιόνται στήν καρδιά μας ;
Δέν μπορώ νά σταθώ
Δέν ύπάρχει τόπος νά ήσυχάσω
δπου κι’ άν καταφύγω, μέ καταδιώκουν.
Μέσα μου ξεβράζονται δλα τά συντρίμια
άπό τά όνειρα πού ναυαγήσανε
δλα  τά πτώ ματα

πού δέν τούς δώσανε έναν τάφο 
ν* άναπαυτουν καί νά λυώσουν. 

‘Ό λ ες  οΐ έλπίδες
πού ντουφεκίστηκαν, σάν τις κοπέλ-

[λες μας
στά είκοσι χρόνια τους.

Ό χ ι  δέ μπορώ !
Ο ύτε σάν ε ίμ α ι μόνος 
ούτε σάν προσπαθώ νά διασκορπιστώ 

σ* άνυποψίαστες συντροφιές.
Ό χ ι ,  δέν μπορώ, δέν τό δύναμαι.
Μ έσα μου

στριμώχνονται χιλιάδες ά τά ϊσ τα  μωρά 
παλεύοντας νά φτάσουν τά χείλη μου, 

κορίτσια, χω ρίς τήν έλπίδα γ ιά  έναν άντρα, 
ό θρήνος άπ* τ* άθέριστο χωράφι του Νε-

[κράσωφ,
οί άνεργοι κι* οι πεινασμένοι έργάτες

πού κρατάν τό μέλλον τής Ισ το ρ ία ς . 
Μέσα μου μουγκρίζει ένας λα ός άπό καϋ·

[μούς
ένας λαός Ε πα να στά τη ς.
Μ ’ δλα τά μ π ρ ά τσ α  τεντωμένα 
νά προστατεύσουν τό δικαίωμα τής δουλειάς 
κ ι’ όλα τά  στόματα άνοιγμένα,

νά μποδίσουν τά  δρνια του μίσους 
άπό τό χρυσό σταροχώ ραφο τής

[άγάπης
μ ’ δ λ τ  τά νεύρα κουρντισμένα

στήν όργισμένη διαπασών τής ΕΙρήνης

Μ έσα μου μουγγρίζει ή Ε λ λ ά δ α
στό μεγάλο της τοκετό.

Καί σκούζει 
καί θρηνεί
καί μάχεται μές τή \ύ χ τα  
καί μάχεται άτέλειωτα 
σ ’ αύτή τήν κόλαση του Ρωμαϊκού Πολι

τ ισ μ ο ύ .

*Ώ πώς άντέχετε σοφοί.
πώ ς άντέχετε νά βαδίζετε σάν πρίγκηπες
όταν ά π ’ τό μεγάλο ήλεκτρικό έργοστάσιο
πού παραδώσατε στό χαλύβδινο τράστ
δέ φωτίζει τ* άνθρώπινα χείλη
ούτε ένα χαμόγελο πέντε κηρίων ;

Καί σείς, άρχηγοί τών έκκλησιών
καί σείς, πώς τό μπορείτε
νά βλέπετε αύτά τά γύψινα πρόσωπα νά

[παρελαύνουν
καί νά σφυρίζει ό βοριάς
μέσα ά π ’ τά σωσμένα τους σπλάνα καί τ ’

[άνοιχτά στόματα 
τό άτέλειωτο θρήνο τής πείνας ;

Ποιητάδες καί καλλιτέχνες
έσεΐς τριανταφυλλένιοι Ιππότες τής άνθρώ-

[πινης ομορφιάς 
πώς τό βαστάει ή καρδιά σας 
ν’ άκουτε τή ζωή νά σκούζει 
σάν τά πεινασμένα τσακάλια  υστέρα άπ*

[τή νεροποντή ;

*Ώ άγάπη
άγάπη  πού σέ χρειάζονται οί άνθρωποι 
νά τα ϊστουν καί νά  ήμερώσουν 
άγάπη  πεντακάθαρη, άπό κάθε βρωμιά φι

λα νθρ ω π ία ς
άγάπη άγνή

σάν άναγνώριση του δικαιώματος
[στήν εύτυχία

άγάπη τριανταφυλλένια
σάν τά όνειρα τών έραστών 

σάν τό ζεστό έργαστήρι του έπιστήμονα
(μ* δλα  τά μέσα 

άχάπη μέ πνιγμένα τά φίδια  όλων τών
[έγωϊσμών

καί μέ τά χέρια άπλωμενα 
σέ μιά ζεστή καλημέρα 

πάνω άπ* τις  γειτονιές καί τά σύνορα 
τών πατρίδω ν καί τών χρωμάτων. 

Πότε θά σέ γνωρίσει ή ζωή 
γ ιά  νά γεμίσει

ή δουλειά  κι’ έπιστήμη 
όλες τις χρυσές υδρίες μ ’ εύτυχία  ;

ΣΑΚΗΣ ΡΕ Τ ΣΙΝ Α Σ
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Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Τ Υ Π Ι Κ Η Σ  
ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

(Συνεχεία από τό προηγούμενο)

IV.— Φιλοσοφία χ α ΐ  χ α ν ω ν ι χ ή  π ρ α κ τ ι κ ή  
στήν Ε .Σ .Σ .Δ .

Για νά τοποθετήσουμε ακόμα καλύτερα 
τή συζήτηση μπροστά στον αναγνώστη, πρέ
πει νά υπογραμμίσουμε και μιάν ουσιαστική 
πλευρά τού φιλοσοφικού στοχασμού στην 
Ε.Σ Σ.Δ. Σέ μάς, οί συζητήσεις ανάμεσα σέ 
«στοχαστές*, όταν ποτέ γίνονται (άμα ό φ ι
λόσοφος δέ μονολογεί !), ξετυλίγονται στις 
εργασίες συνεδρίων ή συνδιαλέξεων πάνω σέ 
άφηρημένα θέματα, ξεκομμένα άπό τή ζωή, 
καθορισμένα άπό λόγους διάφορους, θέμα
τα εσωτερικά τής φιλοσοφίας ή των φιλοσό
φων. Στην ΕΣΣΔ  ό φιλοσοφικός στοχασμός 
δέν άποχωρίζεται άπό τήν κοινωνική πρακτι
κή : άπό τήν εκπαίδευση, τήν παιδαγωγική, 
άπό τή μαχητική δράση πού μεταμορφώνει 
τον κόσμο. Τό θεωρητικό πρόβλημα τής Λογι
κής πού τέθηκε στή διάρκεια τής συζήτη- 
σης, περικλείνει συνεπώς πρακτικά προ
βλήματα :

Που, πότε, πώς νά διδάξουμε την τυπική 
λογική ; Σε ποιες τάξεις τον σχολείου ; 
Ποια παραδείγματα πρέπει νά δίνουν τά 
εγχειρίδια ; * Από που νά τά παίρνουν ; 
Πώς &ά μά&ονν οί μαχητές, οί σπουδαστές, 
νά λογίζονται ορϋά ;
Ή  συζήτηση γιά  τή Λογική δεν χωρί

ζεται άπό τις άλλες μεγάλες συζητητικές 
διαμάχες πού έγιναν στήν Ε .Σ .Σ .Δ ., πού κι* 
αυτές ήταν συνδεμένες μέ τά πολιτικά γε
γονότα και τις πολιτικές συζητήσεις. Π . χ. 
βρίσκουμε σέ διάφορα άρθρα εκφράσεις 
όπως τούτη : «Οί Ραππιστές τής Φιλοσο
φίας». Πρόκειται γ ι ’ αυτούς πού κύρια πα
ραμέρισαν τήν τυπική λογική (*)·

Ά π ’ τήν άλλη μεριά είναι άρκετά πε
ρίεργο πού ή φιλοσοφία (ή διαλεκτική υλι
στική φιλοσοφία) άκο?*ουθεί μέ μιάν αρκε
τά μεγάλη καθυστέρηση τις έρευνες στο 
καλλιτεχνικό και τό λογοτεχνικό πεδίο. "Ως 
τό 1949 (έντεκα χρόνια μετά τό τέλος τής 
Ράππ), υπήρχαν άκόμη «ραππιστές τής φ ι
λοσοφίας» !

1. Ράππ : Ρωσική ένωση τών προλεταρίων 
συγγραφέων, που διακήρυξε κατά τό 1930 
τή λαθεμμένη Θέση τής «Προλέτκουλτ». Δια
λύθηκε τό 1932 καί έπικρίθηκε στό συνέδριο 
τών σοβιετικών συγγραφέων (1934).

Τού ΑΝΡΥ Λ ΕΦ ΕΜ Π Ρ

V .—'Η  συζήτηση πάνω στή λογική
"Υστερα άπ* αυτές τις προκαταρκτικές 

σκέψεις (πού μπορεί νά φάνηκαν εκτεταμέ
νες άλλά πού, στήν πραγματικότητα, (θά ή 
θελαν κι άλλη άνάπτυξη), άς έρθουμε στήν 
ίδια τή συζήτηση.

Ή  συζήτηση έχει τή μακρινή της άπαρ- 
χή στήν άπόφαση πού πάρθηκε τό 1946 
(ύστερα άπό επέμβαση τής Κεντρικής Ε π ι 
τροπής τού Κ. Κ. (μπ.) τής Ε .Σ .Σ .Δ  ) γιά 
τή διδασκαλία τής τυπικής λογικής στά σο
βιετικά σχολεία. ’Αλλά δέν άρχισε στά σο
βαρά παρά μόνο ύστερα ά π ’ τήν έμφάνιση 
τών κειμένων τού Στάλιν. Τό Δεκέμβρη του 
1950 πραγματοποιήθηκε μιά κοινή σύσκεψη 
τού ’Ινστιτούτου Φιλοσοφίας τής ’Ακαδη
μίας ’Επιστημών καί τών συντακτών τής 
επιθεώρησης « Ζ η τ ή μ α τ α  Φ ι λ ο σ ο 
φ ί α ς » .  Ή  σύσκεψη αυτή συνήλθε εξ αι
τίας τού βιβλίου τού Κοντάκωφ. Πολλά 
όμως ένδιαφέροντα άρθρα πάνω στό πρό
βλημα δημοσιεύτηκαν πριν άπό εκείνη 
τή σύσκεψη, στήν επιθεώρηση «Ζ η τ ή μ α- 
τ α  Φ ι λ ο σ ο φ ί  α·ς».

Τή συζήτηση άρχισαν οί οπαδοί τής τυ
πικής λογικής, πού έκριναν τή στιγμή ευ
νοϊκή.

α) 'Ο κα&ηγητής Μπακρατζέ
Κατά τόν καθηγητή Μ πακρατζέ αυτό 

πού ενδιαφέρει είναι νά μάθουμε άν ή λο
γική είναι μιά απλή γραμματική, μιά συλ
λογή κανόνων, ή άν είναι μιά φιλοσοφική 
έπιστήμη. Ό  ίδ ιος άσπάζεται τή δεύτερη 
άποψη.

*/7 λογική είναι ή έπιστήμη τής ακριβούς 
και όρ&ής σκέψης, τών τύπων της και τών 
νόμων της... 'Η λογική είναι ή έπιστήμη 
τών νόμων που διέπονν τήν κανονική δομή 
τής σκέψης..., ή έπιστήμη τών νόμων τής 
απόδειξης.
Αυτοί οί νόμοι είναι οί κλασσικοί : ό 

νόμος τής ταυτότητας, τού άποκλειομένου 
τρίτου, τής μή άντίφασης. Αυτοί καθορί
ζουν τούς όρους κάθε έρευνας τής άλή- 
θειας. Ε ίναι άλλωστε καθαρό (πάντοτε σύμ
φωνα μέ τόν καθηγητή Μπακρατζέ) πώς ή 
τήρηση αυτών τών νόμων δέν δίνει τή γνώ
ση τού πραγματικού, άλλά μονάχα τήν επ ι
τρέπει. *Η γνώση είναι υπόθεση τών επι
στημών, όλων τών επιστημών. Ή  (τυπική) 
λογική πρέπει νά αποτελεί μέρος τής πιο
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γενικής επιστήμης πού μελετάει την αντι
κειμενική πραγματικότητα : δηλαδή τής θε
ωρίας τής γνώσης. Βέβαια δέν μελετάει πα 
ρά μια μόνο έκφανση και ένα τμήμα τής 
πορείας (processus) τής γνώσης (δέν έχει 
σαν αντικείμενο ένα τμήμα τού αντικειμενικού 
κόσμου). Ά λλα  αυτό είναι αρκετό για νά 
τή θεωρήσουμε σάν ένα φιλοσοφικό κλάδο, 
μια ξέχωρη επιστήμη, πού μελετάει τούς 
ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς  νόμους τής κρίσης και 
τής απόδειξης. Καί κοντά σ' avco :

Τούς τύπους τής λογικής σκέψης δέν τους 
καθορίζει καμία έξάρτηση άπό κοινωνικές 
τάξεις. * Εμείς οΐ σοβιετικοί πολίτες, σνμ· 
μορφωνόμαστε ακόμα και σήμερα στους 
τύπους και κανόνες πού καθιέροίσαν οί 
*Ελληνες.

*Εάν στην ανάπτυξη τής σκέψης ανακαλύ
πτουμε νέους τύπους κρίσης και συλλογι
σμού, αυτές οί μορφές γίνονται αναγκαστι
κές για κάθε φυσιολογική σκέψη. Θά ειταν 
άτοπο νά πιστεύουμε πώς οι αντιπρόσωποι 
τής αντιδραστικής μπουρζουαζίας, ό ~Λτσε- 
σον κι* ό Φόρρσταλ, σχηματίζουν τις σκέ
ψεις τους σύμφωνα μέ άλλους κανόνες άπό 
μας. Δέν θέλω νά πώ ότι δέν συμβαίνει νά 
παίζουν ιιέ τις εννοιες, νά τις παραποιούν, 
νά κάνουν σοφιστείες. Αυτό όμως δέν άπο- 
δεικνύει πώς ή λογική τους είναι διαφορετι
κή, άλλα μόνο πώς δέν την εφαρμόζουν... 
Μπορούμε λοιπόν νά πούμε πό>ς οί τύποι 
τής λογικής σκέψης είναι παραδεκτοί άπ* 
ολη την ανθρωπότητα (ο . 202).
Ά ρ α  ή τυπική λογική είναι κατά τον 

Μπακρατζέ ένας αναγκαίος αλλά όχι επαρ
κής όρος γιά τή γνώση. Οί νόμοι της, οί 
τύποι της είναι καθολικοί. Τότε όμως τί 
γίνονται ό υλισμός, ό ιδεαλισμός καί ή δια
πάλη τους ;

Αντο πού μπορεί νά είναι υλιστικό ή 
ίδεαλιστικό δέν είναι οί ίδιοι οί τύποι άΑ- 
λά ή ερμηνεία τους ή ή εξήγηση τής προέ
λευσής τους.
Υ λιστική ή ίδεαλιστική μπορεί νά είναι 

ή θεω ρία, όχι τό σύνολο των τυπικών κα
νόνων. Αυτοί οί τύποι αντιπροσωπεύουν ένα 
είδος μόνιμου επιστημονικού πυρήνα τής 
σκέψης, πού πρέπει νά εξηγηθεί καί πού 
μόνο ό υλισμός τον εξηγεί. Δέν πρέπει νά 
φοβόμαστε πώς μέ τό νά συγκροτούμε τήν 
περιοχή τής κρίσης καί τού συλλογισμού, 
δηλαδή τήν περιοχή τής απόδειξης, θ ά  άπο- 
σπάσουμε τή λογική από τήν αλήθεια. Ή  
απόδειξη ή ή επίδειξη (ctem otnsration) 
δέν είναι κάτι τό εξωτερικό ή τό δευτε- 
ρεύον. Ό χ ι  μόνο ελέγχει τις κατακτημένες 
αλήθειες, άλλά προετοιμάζει τήν ανακάλυψη 
τής αλήθειας καί τή μεταμόρφωση τού μέ 
εσωτερική συνέπεια (ορθού) συλλογισμού 
σέ αλήθεια. Οί όροι «ορθός», «εσωτερικά 
συνεπής*, εφαρμόζονται μονάχα στήν επα
γωγή (ενώ οί όροι «αληθής» καί «ψευδής*, 
εφαρμόζονται στήν έννοια καί στήν κρίση). 
Αυτό μάς κάνει νά υποστηρίξουμε πώς ή

πρωταρχική φροντίδα τού ειδικού τής λογι
κής είναι καθαρά ή απόδειξη ή επίδειξη! 
αφού ή επίδειξη παίρνει αναγκαστικά τόν 
επαγωγικό τύπο. Ή  ορθή επαγωγή δέν έγ· 
γυάται τήν αλήθεια τού συμπεράσματος, άλλα 
τής είναι (ό συγγραφέας επιμένει σ’ αυτό τό 
σημείο) ό αναγκαίος όρος.

Μά τότε, ποιά είναι ή σχέση ανάμεσα 
στήν τυπική καί τή διαλεκτική λογική ; O-j 
καθηγητής Μπακρατζέ απαντάει μέ τό άπό-Ι 
σπασμα τών Τετραδίων τού Δένιν πού κ α θ «  
ρίξει τήν κίνηση τής γνώσης πού μεταβαί
νει άπό τήν παρατήρηση στήν άφηρημένη. 
σκέψη κι* άπ* αυτήν στήν πρακτική. Ό  δρ* 
μος τής γνώσης μπορεί ·\ά δοθεί σέ τούτο 
τό σχήμα : A —>- Β —>  Γ, μέ τρεις στιγμές] 
Ή  τυπική λογική θά τοποθετιόταν γύρ 
στο Β, μέσα στο πέρασμα άπ* τό μερικό στέ 
γενικό καί προ παντός στήν έπαγωγικ 
εφαρμογή μιας γενικής πρότασης σέ μιά με
ρική (συγκεκριμένη) περίπτωση. Ή  διαλε^ 
κτική μελετάει τό σύνολο τής πορείας (pr 
cessus), τή σχέση ανάμεσα στύ είναι καί τ 
σκέψη—ανάμεσα στήν αντίληψη καί τή 
πρακτική ά π’ τή μιά μεριά, καί τής αντα
νάκλασης καί τού στοχασμού απ’ τήν άλλτρ 
Ά ρ α  ή τυπική λογική έχει ένα περιορι 
σμένο τμήμα. Ή  περιοχή της υπάγεται σ 
μιά στιγμή τής πορείας (processus) τής γνώ| 
σης, στο εσωτερικό τού σχηματισμού τής 
άφηρημένης σκέψης. Ό ταν οί κλασικοί τα 
μαρξισμού έπέκριναν τήν τυπική λογική! 
είχαν ύπ ' όψη τους τήν ίδεαλιστική (μεταί 
φυσική), ερμηνεία, δηλαδή τήν τάση νά 
εφαρμόζονται σέ κάθε γνώση οί κανόνε 
τής τυπικής λογικής, ή σταθερότητα καί 
διαχο)ρισμός τών συγκεκριμένων. Καταδίκα^ 
σαν τή μεταφυσική χρησιμοποίηση τής τ 
πικής λογικής—τίποτα παραπάνω. Ά λλά  αύ 
τοί οί ίδιοι οί νόμοι καί οί κανόνες τής τ 
πικής λογικής δέν είναι μεταφυσικοί. Ό τ  
ό Στάλιν π. χ. μελετάει τό εθνικό ζήτημα^ 
καί τόν προλεταριακό διεθνισμό, δείχν 
πώς ή μαρξιστική λύση είναι άπαλλαγμέ 
άπό λογικές αντιφάσεις. Πώς θά  μπορο 
σαν νά έπιμείνουν ό Έ νγκελς και ό Λένι 
πάνιυ στή σημασία τής τυπικής λογικής, έά 
δέν είχε μιά ξεκάθαρη αναγκαιότητα ;

Κατά τόν καθηγητή Μπακρατζέ, τό θ 
μελιακό πρόβλημα είναι τό πρόβλημα τ 
σχέσεων ανάμεσα στήν τυπική καί τή δΐϋ] 
λεκτική λογική. Τό πρόβλημα τούτο δέν 
είχε ποτέ τεθεί καθαρά, κι αυτό έξ αιτίας 
τής έλλειψης επαφής ανάμεσα στους μελε
τητές τής λογικής καί τούς μελετητές X 
διαλεκτικής—έξω απ’ τό εγχειρίδιο X 
Στρόγκοβιτς. Κι* εκεί δυστυχώς —κατά τ 
Μπακρατζέ— έχει τεθεί άσχημα. Κατά τ 
Στρόγκοβιτς, ή τυπική λογική δέν θά εί 
αξία παρά μόνο στήν περιοχή τής τρέχο 
σας πρακτικής, τής καθημερινής ζωής. % 
«οικιακής χρήσης* (’Έ νγκελς) όπου τά ά 
κείμενα μένουν σχεδόν σταθερά. Ά λλά  π 
βρίσκεται, ρωτάει ό Μπακρατζέ, τό ακριβέ 
οριο ανάμεσα σ’ αυτήν τήν περιοχή κα 
τήν περιοχή όπου ή διαλεκτική γίνεται άπα
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ραίτητη ; Κι* ακόμα, άν ή λογική και ή δια- 
λεχτική έχουν τό Ιδιο αντικείμενο (τή γνώση 
toO πραγματικού), τότε, ή μια ά π ' τις δυο 
γίνεται περιττή. Ό τ α ν  οί κλασικοί τοϋ μαρ
ξισμού μιλάνε για  την διαλεκτική λογική, 
τήν ταυτίζουν μέ τύ διαλεκτικό υλισμό, πού 
βίναι ή αντίληψη πού το μαρξιστικύ-λενινι- 
στικό κόμμα έχει για τόν κόσμο καί ταυτό
χρονα ή μεθοδολογία του καί ή θεω ρία τής 
γνώσης.

ν/1οα δεν πρέπει νά μιλάμε για δύο λογι
κέ; πού έχουν τή ίδιο αντικείμενο, άλλα σε 
όνο διαφορετικέc γλώσσες' πρέπει να μιλά
με για τη λογική άπ* τη μια μεριά και για 
τη διαλεκτική άπ* την άλλη, τη θεωρία τής 
γνώσης.
"Αρα ό Μ πακρατζέ καταλήγει σ τ η ν  αυ

τονομία τής τυπικής λογικής σαν φιλοσοφι
κής επιστήμης, ενώ τό πρόβλημα τών σχέ
σεων τη ; μέ τή διαλεκτική μένει ανοιχτό.

β) Ό  καθηγητής Τσερκάσωφ
Ό  καθηγητής Τσερκάσωφ επ ιτίθετα ι βί

αια εναντίον ορισμένων σοβιετικών φιλοσό
φων πού θεωρούσαν ή θεωρούν ακόμα πώς 
ή τυπική λογική πέφτει στον «κάλαθο τών 
αχρήστων» τής ιστορίας. Σύμφωνα μ ’ α υ 
τούς τούς φι/.οσόφους, ό αντικειμενικός κό
σμος είναι ένας* άρα ή επιστημονική λογι
κή πού αντανακλά τούς νόμους αυτού τού 
κόσμου δεν μπορεί παρά νά είνα ι μία. Ή  
αντικειμενική διαλεκτική (στή φύση καί στην 
κοινωνία) έχει σαν αντανάκλαση τή διαλε
κτική λογική καί μόνο αυτή. Ε ίναι έκδηλο 
πώς εδώ υπάρχει ένα σφάλμα. Ή  τυπική 
λογική, όπως ή γραμματική καί ή αριθμη
τική, διατηρεί τήν αξία της για  όλους : 
έλληνες ή σύγχρονους, καπιταλιστές ή προ
λετάριους.

Βέβαια, παρατηρεί ό Τσερκάσωφ, οί νό
μοι τής σκέψης συνδέονται μέ τούς αντικει
μενικούς νόμους τής πραγματικότητας. Έ -  
ξαρτώνται άπ* αυτούς. ’Αλλά αυτό δεν μάς 
επιτρέπει καί νά υποστηρίξουμε πώς ή τυ 
πική λογική είνα ι παράλογη, άχρηστη, κα
ταδικασμένη, παραπεταμένη στό παρελθόν. 
ΙΙώς ό Έ γκελς καί ό Λένιν είχαν συστήσει 
τή μελέτη της (φέρνοντας καί τις αναγκαίες 
διορθώσεις στις παλιές πραγματείες) ; Ό  
Έ νγκ ελς έδειξε πώς ή τυπική λογική 
ήταν δεμένη μέ τή μεταφυσική, αλλά πρό
σεξε νά μήν τήν ταυτίσει μ* αυτήν.

’/ /  τυπική λογική, συνεχίζει 6 Τσερκά
σωφ, έχει μια πλευρά ορθολογική' καθορί
ζει τούς στοιχειώδεις κανόνες τής ανθρώπι
νης σκέψης. Και ολοι οί άνθρωποι οφεί
λουν νά σέβονται αυτούς τούς κονόνες, είτε 
προλετάριοι είναι είτε καπιταλιστές (οί τε
λευταίοι στο βαθμό πού θέλουν νά σκέφτον
ται καθαρά και νά εκφράζονται σωστά, αν
θρώπινα).
Οί κλασικοί τού μαρξισμού δεν είχαν 

ποτέ χαρακτηρίσε τή λογική ούτε σάν «αστι
κή*, ούτε σάν προλεταριακή ! Ό  κανόνας 
πού αποφαίνεται πώς δεν πρέπει νά αντι

φάσκει κανείς στό εσωτερικό ένός συλλογι
σμού, είναι υποχρεωτικός. Μόνο ένας βάρ
βαρος μπορεί νά θεωρήσει πώς δεν πρέπει 
νά μελετάει τήν τυπική λογική, μέ τήν πρό
φαση πώς δέν είναι σοβιετική, προλεταρια
κή ή σοσιαλιστική λογική ! Γιά νά μπει ή 
τυπική λογική στά υποχρεωτικά μαθήματα 
τής μέσης εκπαίδευσης, παρενέβησαν οί με
γαλύτερες αυθεντίες—κι έκαναν καλά. "Ε 
πρεπε τώρα νά έτοιμασθούν τά εγχειρίδια .

Κάθε τι πού ήταν θετικό στην τυπική λο
γική είχε άνατοποθετηθεΐ και υιοθετηθεί μ * 
£ναν κριτικό τρόπο, απ' τούς κλασικούς τον 
μαρξισμού.
Πρέπει μόνο, σύμφωνα μέ τό Λ ένιν, νά 

απαλλάξουμε τή λογική από τήν υποτιθέμε
νη καθολικότητα καί τόν απόλυτο χαρακτή
ρα της, νά δείξουμε τις αδυναμίες της κα ί 
νά εξηγήσουμε μέ υλιστικό τρόπο τούς νό
μους της Πρέπει ακόμα νά τήν απαλλά
ξουμε από τό σχολαστικισμό καί τή μετα
φυσική, (άλλ* αυτό δέ σημαίνει πώς δημι
ουργούμε μιά καινούργια τυπική λογική, 
ειδικά προλεταριακή, σοσιαλιστική ή σο
βιετική).

'Α πό δώ βγαίνει ό ορισμός πού δίνει ό 
καθηγητής Τσερκάσωφ :

* // τυπική λογική είναι ή στοιχειώδης έ- 
πιστήμη τών τύπων και τών κανόνων τής 
ανθρώπινης σκέψης και αντανακλά τις πιο 
απλές σχέσεις τής ανθρώπινης πραγματικό
τητας' πρέπει νά τή συναρθρώσουμε μέ τή 
διαλεκτική λογική.
Ή  τελευταία είναι ό ανώτερος βαθμός, 

ό ανώτερος τύπος λογικής πού εκφράζει τήν 
ανάπτυξη τής γνώσης καί αντιστοιχεί στό 
πραγματικό της στάδιο (γνώση τής φύσης 
καί τής κοινωνίας). νΑρα ό Τσερκάσωφ 
απορρίπτει τή θέση τού Μπακρατζέ. Ή  τυ
πική λογική δέν είναι καθολική, δέν διέπει 
τό σύνολο τής σκέψης. Περιοχές της ε ίνα ι 
τά στοιχειώδη μαθηματικά καί οί έπιστή- 
μες πού χρησιμοποιούν κατηγορίες σχετικά 
σταθερές. ’Αν ό Μπακρατζέ είχε περιορι
στεί νά πει ότι ή αντανάκλαση τών αντικει
μενικών άντιφάσεων οφείλει, σάν άντανά- 
κλάση, νά είναι απαλλαγμένη από αντιφά
σεις, θά είχε δίκιο. 'Αλλά αυτό τού χρη
σιμεύει σάν βάση γιά  νά άποσπάσει τούς 
νόμους τής σκέψης (πού τούς θεωρεί περιο
χή τής μή αντίφασης) άπό τούς νόμους τού 
πραγματικού κόσμου. Π ερνάει σέ μιά κ α ν
τιανή άποψη ένώ ταυτόχρονα χάνει άπ* 
ά π’ τά μάτια του ό,τι σωστό υπήρχε στήν 
αριστοτελική όντολογία. Κατ' αυτόν οι νό
μοι τής σκέψης δέν είναι οί νόμοι τού αν
τικειμένου : τή διαλεκτική ύποκαθιστά μιά
διχοτόμηση. Καί μέ τήν πρόφαση πώς ή λο
γική σκέψη αντανακλά χωρίς αντιφάσεις τις 
αντιφάσεις τού πραγματικού, μπορεί νά φθά- 
σει κανείς ακόμα νά απορρίπτει τήν αντί
φαση σάν άτοπο. Ό  Λένιν ωστόσο έδειξε 
πέος ή σκέψη καί οί νόμοι της αντανακλούν 
τό αντικειμενικό γίγνεσθαι μέ μιά αύξανό-
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μενη προσέγγιση, την προσεγγίζουν άσυμ- 
πτωτικά.

Εΐτε πρόκειται για την τυπική εΐτε για 
τη διαλεκτική λογική, οΐ νόμοι τους πρέπει 
νά είναι όχι μόνο οΐ νόμοι τής σκέψης άλ
λα κ* οι νόμοι του αντικειμενικού κόσμου.
Ή  τυπική λογική δεν πρέπει νά απασχο

λείται αποκλειστικά μέ σχέσεις ανάμεσα σέ 
αντικείμενα. Πρέπει τέλος νά δείξουμε πώς 
ό νόμος τής ταυτότητας —πού απαιτεί τήν 
ταυτότητα τής έννοιας στήν πορεία ενός 
συλλογισμού— απαιτεί επίσης νά διατηρεί 
τό αντικείμενο μιάν ορισμένη ταυτότητα. ΟΙ 
λογικοί νόμοι αντιπροσωπεύουν λοιπόν τούς 
ποιοτικούς προσδιορισμούς πού είναι σ χετι
κά σταθεροί στά πράγματα.

Ό τα ν  ό Μπακρατζέ παρουσιάζει τήν τυ- 
.πική λογική σά μιά μοναδική, απόλυτη καί 
καθολική επιστήμη τοΰ συλλογισμού, άπα- 
τάται καί μάλιστα σοβαρά. Στήν πραγμα
τικότητα, α π ' τήν εποχή τού Αριστοτέλη 
έχουν γίνει βαθειές αλλαγές στη γνώση, στή 
μέθοδο, στήν επιστήμη τής σκέψης. Ή  δο
μή τής σκέψης έχει αλλάξει. Ό  Μπακρα
τζέ καί οί σύντροψοι πού σκέφτονται σάν 
κ ι αυτόν δέν τό λογαριάζουν. Ό  Λένιν λέει 
πώς ή γνώση εμπεριέχει τρία στοιχεία ή 
στιγμές :

α) Τή φύση καί τήν αντικειμενική πρα
γματικότητα, β) τόν άνθρώπινο εγκέφαλο, γ) 
τήν άντανάκλαση τής πραγματικότητας, τήν 
ανθρώπινη συνείδηση. Οί μορφές τής άντα- 
νάκλασης αυτής είναι οί έννοιες, οί κατη
γορίες καί οί νόμοι τής αλυσωτής τους σύν
δεσης. Τό άφηρημένο είναι μία στιγμή ανά
μεσα στήν άντίληψη ή τήν ενόραση καί τήν 
επιστροφή στήν πρακτική. Ό  Μπακρατζέ 
μέ τή θέση του αυτή καταλήγει νά κάνει 
τήν τυπική λογική ούσιαστικό παράγοντα 
αυτής τής τρίτης στιγμής ή στοιχείου. "Ετσι 
τής επιφυλάσσει μιάν εκλεκτή θέση : μ ’ α υ 
τό τόν τρόπο ή διαλεκτική εξαφανίζεται σάν 
λογική καί σάν επιστήμη άπό τή σκέψη. 
Αυτή δέν μπορεί πιά νά κάνει τίποτα χω
ρίς τήν τυπική λογική.

Συνεπώς, «τόσο οί νόμοι τής τυπικής δσο 
καί τής διαλεκτικής λογικής, αντανακλούν 
τούς νόμους τού αντικειμενικού κόσμου». 
’Αλλά οί πρώτοι δέν άντανακλούν παρά μό
νο τις απλές, τις συνηθισμένες σχέσεις* κ* ή 
τυπική λογική άρκείται σ’ αυτό. ’Επεται 
λοιπόν δ τι οί νόμοι της δέν εκφράζουν μόνο 
τ ις  ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς  άπαιτήσεις τής σκέ
ψης* άντανακλούν άκόμα καί ορισμένες σχέ
σεις πού υπάρχουν μέσα στά πράγματα, π.χ. 
ό νόμος τής ταυτότητας. Δέν πρέπει νά 
πέσουμε στον απλό καί καθαρό σχετικισμό, 
καί νά παραδεχτούμε πώς τό κάθετι άλλά- 
ζει άδιάκοπα. Ά κόμα περισσότερο, δέν μπο
ρούμε νά παραδεχτούμε πώς ή δραστηριότη
τα τής σκέψης έπαναλαμβάνεται εδώ καί χ ι
λιάδες χρόνια χωρίς νά μεταβάλλεται.

'Η γνώση είναι μιά πορεία (processus) 
που τελειοποιεί το όργανο τής οκέψης, έτσι

που ο* έναν ανώτερο βαΰμο υπακούει στους
νόμους τής διαλεκτικής.
Ή  θέση τού Μπακρατζέ, πού σύμφωνα 

μ* αυτήν ή τυπική λογική κυβερνάει τή σκέ
ψη συνολικά, άκόμα κι αυτήν πού άποκαλύ
πτει άντικειμενικές πορείες (processus) πα
ρουσιάζεται συνεπώς σάν άνυπόστατη. 'Ο 
δηγεί στή σκέψη πώς ή διαλεκτική δέν είναι 
μιά λογική, άλλά μόνο μιά θεωρία τής γνώ
σης. Ά ρ α  θά  έπρεπε νά τή συμπληριύσουμε 
μέ μιά λογική. ’Απ’ αυτά δημιουργείται μιά 
σύγχυση άπ* τήν οποία ή διαλεκτική βγαίνει 
μειωμένη. Δέν μπορούμε νά παραδεχτούμε 
αυτό τό διαχωρισμό πού είσάγεται γιά  χά
ρη ετούτης τής ανυπόστατης θέσης, αυτόν 
τό χωρισμό πού άπ’ τή μιά μεριά αποδίδει 
τή σκέψη στήν τυπική λογική κ ι’ άπ* τήν 
άλλη αποδίδει τό πραγματικό στή διαλεκτι
κή. Ή  διαλεκτική είνα ι ταυτόχρονα λογική 
καί θεωρία τής γνώσης. ’Εμπεριέχει, έμ- 
πλουτίζοντάς την. τήν τυπική λογική. Καί 
τό πέρασμα ά π’ τόν κατώτερο βαθμό στον 
άνώτερο δέν θέτει κανένα πρόβλημα.

γ )  Ό  κα & η γη τής  Σ τρ ό γκ ο β ι τ ς
Ό  καθηγητής Στρόγκοβιτς, συγγραφέας 

ενός εγχειριδίου λογικής πού ό καθηγητής 
Μπρακρατζέ, τού έκανε ιδιαίτερη μνεία, υ
περασπίστηκε τήν άποψή του πού είνα ι άρ- 
κετά κοντινή μέ τήν άποψη τού καθηγητή 
Τσερκάσσωφ, άλλά κάπως διαφορετική (ι). 
Πρώτα-πρώτα καταπιάνεται μέ τήν κριτική 
τών «φιλοσοφικών λεξικών* ή εγχειριδίων, 
πού σύμφωνα μ ’ αυτά ή λογική υπήρξε ό 
τρόπος σκέψης καί τό δπλο τών έκμεταλλευ- 
τριών τάξεων. Ή  θέση αυτή συνδέεται μέ 
τή θέση τού Μάρρ γιά τις γλώσσες. Ά κόμα  
όμως κ* οί θεωρητικοί πού απορρίπτουν αύ- 
τήν τήν απλουστευτική άποψη, όπως ό Μα- 
κολέβσκι, εξακολουθούν νά θεωρούν τή λο
γική σάν άξεχώριστη άπό τή μεταφυσική. 
Ή  τυπική λογική εφαρμόζεται στά απλά γε
γονότα, λέει 6 Στρόγκοβιτς* περιορίζεται στήν 
οικιακή καί καθημερινή χρήση, σύμφιυνα 
μέ μιάν έκφραση τού Έ νγκελς στο έργο του 
« Ή  δ ι α λ ε κ τ ι κ ή  τ ή ς  Φ ύ σ η  ς».Αυ
τό σέ τίποτα δέν μειώνει τή σπουδαιότητα 
της, χωρίς όμως καί νά άπο τελεί αύτόνομη 
φιλοσοφική επιστήμη (θέση τού Μπακρατζέ). 
Ωστόσο δέν συγχωνεύεται μέσα στή διαλε
κτική λογική. ΓΗ τυπική λογική βρίσκεται 
σέ μιά κατώτερη βαθμίδα καί ή διαλεκτική 
σέ μ ιάν  άνώτερη Αυτοί πού άρνιούνται τήν 
ύπαρξη ενός κριτηρίου άπατώνται. Ε ίνα ι 
πάντοτε εύκολο νά εξακριβώνουμε άν έχου
με νά κάνουμε μέ κατηγορίες, έννοιες, ή αν
τικείμενα απλά, σταθερά, χωριστά—ή δχι. 
Τό νά μάθουμε π.χ. άν εν α συμβάν ή ένα 
γεγονός πραγματοποιήθηκε ή όχι, είνα ι ένα 
ζήτημα σχετικά απλό, πού δέν πρέπει νά τό 
συσκοτίζουμε άνώφελα μέ διαλεχτικούς στο
χασμούς.

Αυτό δέν σημαίνει πώς ή τυπική λογική 
είναι μιά κατώτερη έπιστήμη. Ή  διαλεκτι-

1. Ζητήματα φιλοσοφίας, 1950, dp. III.
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κή λογική δεν καταργεί την τυπική λογική, 
άλλα τήν ξεπερνάει συντηρώντας την (σ. 315). 
•Ο Τσερκάσσιυφ δεν ξέρει και πολύ καλά 
fiv οί νόμοι τής τυπικής λογικής διατηρούν 
χήν αξία τους για  τή διαλεκτική σκέψη, ή 
Αλλιώς, αν ή διαλεκτική μπορεί να τά βγά
λει πέρα χωρίς τήν'τυπική λογική ! Πάντως 
ή τυπική λογική έπιβάλλεται από τό αντικει
μενικό σύμπαν, πού περιέχει τά αντικείμενα 
καί τις σχέσεις πού κάνουν αναγκαία τή 
δημιουργία της. Δεν υπάρχει μιά αστική καί 
μιά προλεταριακή λογική. Οί άστοί δεν σκέ
πτονται λαθεμμένα επειδή παραβιάζουν, 
σκόπιμα ή όχι, τή λογική. *11 διαλεκτική 
σκέψη δεν εξαντλείται στήν τυπική λογική. 
Ούτε καί θεωρεί τήν τυπική λογική σάν τον 
α ν α γ κ α ί ο ,  αλλά μ ή έ π α ρ κ ή καί 
μ ή  ο υ σ ι ώ δ η  όρο της. *Η θεωρία τής 
γνώσης παίζει έδώ τό βασικό ρόλο.

δ) Ό  χ α ΰ η γ η τ ή ς  Μ α ρ ό ν σ ν ικ
Σύμφωνα με τόν Μαρότσνικ, ή ουσιαστική 

αντίθεση βρίσκεται ανάμεσα στή δ ι α λ ε
κ τ ι κ ή καί τή σ ο φ ι σ τ ι κ ή.

Ή  μεταφυσική σκέψη δέ βλέπει τήν κ ί 
νηση των πραγμάτων. *11 σοφιστική καί ό 
καθαρός σχετικισμός δέ βλέπουν τίποτα πε
ρισσότερο από τή μεταβλητότητα καί παρα
μελούν τήν ύπαρξη τών πραγμάτων πού βρί
σκονται σέ κίνηση. ’Αλλά στό βάθος, ή μιά 
άπ* αυτές τις στάσεις φέρνει στήν άλλη 
(παράδειγμα : ή «Σημαντική» θεωρία τής 
έπιστήμης—άλλο παράδειγμα : ορισμένες συ
ζητήσεις στή Γενική Συνέλευση τού Ο ΗΕ). 
*Η διαλεκτική διακηρύσσει πώς τά όρια α 
νάμεσα στά αντικείμενα καί τις έννοιες ε ί
ναι κινούμενα. Ή  σοφιστική τά εξαλείφει.

Μόνο ένας σοφιστής μπορεί να εξαλείφει 
τις διάφορες π ον νπάρχονν ανάμεσα στον 
ιμπεριαλινεοτ ιχό και τον εΰνιχο πόλεμο, με 
την πρόφαση πως ό ίνας μπορεί να μετά- 
τραπεί στον άλλο (Λένιν).
"Η διαλεκτική δείχνει τόν αντιφατικό 

χαρακτήρα τών φαινομένων. Οί σοφιστές 
έπωφελοϋνται ά π’ αυτό γιά  νά υποστηρίζουν 
γιά τά ίδια γεγονότα θέσεις καί εφαρμογές 
αντιφατικές. Αυτό τούς χρησιμεύει σάν βάση 
στις προσπάθειές τους ν ’ αποδείξουν πώς ή 
διαλεκτική μεταβάλλεται σέ σοφιστική.

ε) Ό  Όσμάκωφ
Κατά τόν Όσμάκωφ, διευθυντή τού τμή

ματος φιλοσοφίας τού υπουργείου Ά νω τά- 
της Κκπαιδεύσεως, πολλοί θεωρητικοί πα
ρανοούν μιά φράση τού Λένιν I

* * Κεφάλαιο*, ή λογική, ή διαλεκτική,
ή νεώρια τής γνώσης, εφαρμόζονται στο 
ίδιο αντικείμενο.
Απ αυτό συνάγουν πώς γιά  τό Λένιν ή 

ογικη ταυτίζεται μέ τή διαλεκτική. Τούτη 
η ερμηνεία είνα ι εσφαλμένη.

τ ΥπάΦΧ81 Μ·*·ά καθολική λογική πού δεν 
είναι ταξική, πού δεν είναι ή λογική μιας 
ποχης? ενός λαού ή μιας άντίλ,ηψης τού

κόσμου (μεταφυσική). 'Υ πάρχει έπίσης μιά 
διαλεκτική λογική. Κι* ωστόσο δέν υπάρχουν 
δυο λογικές, Αλλά μιά επιστήμη τής λογι
κής.

Ό  Ό σμάκωφ διακρίνει τρεις τάσεις πού 
καταπολεμά. *Η πρώτη θεω ρεί πώς ή τυ
πική λογική έπαρκεί, κι* άκόμα πώς είναι 
ή μόνη επιστημονική μεθοδολογία. Ή  τάση 
αυτή πηγαίνει κατευθείαν στή λογιστική. 
’Αντιπροσωπεύεται κύρια άπό τόν καθηγητή 
"Ασμους, πού α π’ αυτή τήν άποψη πηγαίνει 
πολύ πιο πέρα άπό τόν Μπακρατζέ. ’Α ντι
στοιχεί στήν αστική ιδεολογία, στήν πα ι
δεία τών καπιταλιστικών χωρών.

*Η δεύτερη δείχνει μιά χεγκελιανή στά
ση. ’Αποδίδει στή διαλεκτική μιάν απόλυτη 
προτεραιότητα Απέναντι τής τυπικής λογικής 
καί διαλύει ολοκληρωτικά ετούτη μέσα σ ’ 
εκείνη (ή τάση αυτή Αντιπροσωπεύεται βα
σικά άπό τό Αεόνωφ καί τό Βινογκράντωφ)·. 
Έ ξ  αιτίας ενός είδους Ανάδρασης άπό τή 
σύγκρουσή τους μέ τούς άλλους, άρχίζουν νά 
συγχέουν τήν τυπική μέ τή διαλεκτική λο
γική καί φτάνουν νά μετατρέπουν τή δ ια 
λεκτικέ) σέ μιά μεταφυσικέ).

Ή  τρίτη τάση (έκλεκτική) δέχεται δύο 
λογικές διάφορες ή άκόμα καί χωριστές 
(Στρόγκοβιτς).

Σύμφωνα μέ τόν Όσμάκωφ, στή μαρξι- 
στική-λενινιστική άντίληψη, ή λογική πρέ
πει νά θεωρείται σάν μιά σ υ γ κ ε κ ρ ι- 
μ έ ν η  έ π ι σ τ ή μ η  τ ή ς  σ κ έ ψ η ς »  
Ό  Ό σμάκω φ επιμένει πολύ πάνω σ* αυτό 
τό σημείο : σάν μιά συγκεκριμένη έπιστήμη 
δίπλα στις άλλες έπιστήμες, σάν μιά Ιδιαί
τερη έπιστήμη δίπλα στή χημεία, τή φυσιο
λογία, κ.λ.π.·.. Δέν είναι περιγραφική έπι
στήμη. Πρέπει νά έξηγεί πώς ή μορφή καί 
τό περιεχόμενο τής σκέψης άναπτύσσονται 
διαλεκτικά. *11 λογική Ινώνει τήν τυπική 
καί τή διαλεκτική λογική. Φαίνεται άπαρά- 
δεκτο νά διακρίνουμε δύο μεθοδολογίες : 
ή λογική είναι μ ί α έπιστήμη πού μελε
τάει τούς νόμους τής τυπικής λογικής κα- 
θ(ός καί τούς νόμους τής διαλεκτικής λο
γικής. Δέν υπάρχει παρά μία λογική πού 
έχει γιά  άντικείμενο τήν αληθινή σκέψη. Ή  
γνώση τών νόμων της μεταβάλλει καί διορ- 
θά>νει τ ις  αποφάσεις τής παράδοσης. "Αλ
λωστε ή διαλεκτική λογική είνα ι κ α τ ’ εξο
χήν μεθοδολογία. Συνεπώς ή λογική κατα
τάσσει τούς νόμους σέ τυπικούς καί διαλε
κτικούς, στο εσωτερικό τής λογικής. Ό  Ό 
σμάκωφ θεωρεί λοιπόν πό>ς υπάρχει ένας 
σταθμός στή λογική έπιστήμη, πού τώρα 
παραχωρεί τή θέση του σ* ένα καινούργιο 
σταθμό : τή σοβιετική καί σοσιαλιστική έπι
στήμη, τή μαρξιστική-λενινιστική έπιστήμη, 
πού άναγκαία ε ίνα ι διαλεκτική. Καθαρίζει 
τή λογική άπό τις επιβιώσεις τής μεταφυσι
κής καί τότε Ανακαλύπτει τήν ενότητά της. 
Ή  σκέψη δέν έχει παρά ένα μόνο θεμέλιο, 
μιά βάση : τήν ανάπτυξη τού έξ Αντικειμέ
νου πραγματικού, πού Αντανακλάται στή 
συνείδηση. Τό πραγματικό (φύση καί κοινω
νία) άναπτύσεται, τό ίδιο κ* ή γνώση. Κα
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ταλαβαίνουμε έτσι πώς σ* αυτήν ή έκείνη 
την εποχή ανακαλύφθηκε ή κυριάρχησε, ή 
ανάλογη μορφή τής σκέψης, ή ανάλογη κα
τηγορία. ’Αλλά ή σκέψη —καί ή επιστήμη 
τής σκέψης— παραμένει μία. Δέν υπάρχουν 
δύο περιοχές.

Έγκαταλειμένη στον εαυτό της, απομο
νωμένη, απογυμνωμένη, ή τυπική λογική ξα- 
ναγυρνάει αναπόφευκτα στ ή μεταφυσική.

Ό σ ο  για τό διαλεκτικό υλισμό, αύτός 
δέν είνα ι λογική, είνα ι αυτή ή ίδια ή θεω
ρία τής γνώσης. Πρέπει νά Αγωνιστούμε για 
τήν ανάπτυξη τής λογικής πάνω στη βάση 
τού διαλεκτ.κού υλισμού, χωρίς να τόν ει
σαγάγουμε σάν μια Ιδιαίτερη επιστήμη δί
πλα ή πάνω από τις έπιστήμες καί άπ* τήν 
ίδια τή λογική.

Στη συζήτηση, οί συνάδελφοί του έπέ- 
κριναν ζωηρά τόν καθηγητή Ό σμάκωφ γ ι ' 
αύτό τό διαχωρισμό : λέγοντας πώς ή λογι
κή—τόσο ή τυπική όσο καί ή διαλεκτική— 
είναι σχολή, επιστήμη, τήν άποσπά άπό τό 
διαλεκτικό υλισμό καί τή θεωρία τής γνώ
σης, ένώ ή μέθοδος πηγάζει άπό τή γνώση.

Θά έπιανε πολύ χώρο άν συνοψίζαμε εδώ 
τήν κριτική τής ’Αξιωματικής (μετάφραση 
καί ερμηνεία τού Χίλμπερτ στην ΕΣΣΔ άπό 
τόν νΑκερμανν, τόν Τάρσκι, κ.ά ) καί την 
υποστήριξη τής ’Αξιωματικής άπό τή Ζανού* 
σκαγια.

στ) Δ ιά φ ο ρες  π α ρ ε μ β ά σ ε ις
Ό  ΙΙοπώφ, ειδικός στά ζητήματα τής 

ιστορίας και συγγραφέας άξιόλογων έργα- 
σιών γιά τόν ’Αριστοτέλη, επιμένει πάνω 
στή σημασία τής τυπικής λογικής.

’Αλλά οί όροι μέσα στους όποιους μπο
ρούν νά έφαρμοσθούν αυτοί οί κανόνες δί
νονται άπό τή διαλεκτική έρευνα τού έξετα- 
ζόμενου υλικού. Ή  άφηρημένη, ή τυπική 
στιγμή τής σκέψης καί ή συγκεκριμένη γνώ
ση προϋποθέτουν ή μία τήν άλλη. Ό  Ιδεα
λισμός διαχωρίζει τήν πρώτη στιγμή.

’Α π’ τήν άλλη μεριά δέν πρέπει νά συγ
χέουμε τήν τυπική λογική μέ τό λογικό 
φορμαλισμό.

Ό  ΙΙοπώφ συμπερσίνοντας καταλήγει 
στήν ένότητα τής τυπικής καί τής διαλεκτι
κής λογικής.

Ό  Μακολέφσκι θέτει ένα έρώτημα πού 
τό θεωρεί σημαντικό καί πού ώς τώρα έμε
νε χωρίς άπάντηση : Ή  διαλεκτική σκέψη 
διακρίνεται μέ Ιδιαίτερους νόμους άπό τήν 
τυπικολογική σκέψη ; Ά ν  αυτή ή διαφορά υ
πάρχει, μπορεί νά μετατραπεί σέ μια δια
φορά βαθμού ; Γ ι’ αυτόν, ή τυπική λογική 
όχι μονάχα έχει ένα περιορισμένο πλαίσιο, 
αλλά καί προηγείται ιστορικά άπό τή διαλε
κτική σκέψη. Θ άπρεπε λοιπόν νά ξανακα- 
ταπιαστοϋμε μαζί της καί νά τήν επεξεργα
στούμε πάνω στή βάση τού διαλεκτικού 
υλισμού.

Ό  Σπάσσωφ άνάγει τήν τυπική λογική 
σέ μιά περιληπτική περιγραφή, σέ μια στι
γμή υποδεέστερη τής διαλεκτικής.

Ό  Ά λεξέγιεφ έπικρίνει σφοδρά τή θέση

πού άποδίδει ά π ’ τή μιά μεριά τό περιεχό
μενο καί τή συγκεκριμένη γνώση στή δια
λεκτική, κι* άπ* τήν άλλη τή μορφή στή λο
γική, σά νά είχαν δυό διαφορετικές λειτουρ
γίες.

Ό  υπουργός τού Πολιτισμού Άλεξαν- 
τρώφ, επιμένει πάνω στις λογικές άνάγκες 
τής αυστηρής άκρίβειας, τής έσωτερικής συ- 
νοχής ή τής ορθότητας. Ά ν  όμως άναθέ- 
σουμε τις άνάγκες αυτές στον καθαρό λογι
κό τύπο απομακρυνόμαστε άπό τήν άντικει- 
μενική ορθότητα καί τήν αντικαθιστούμε 
μέ κριτήρια πού άποτελοϋν επί μέρους εκ
φράσεις της. H  λογική είναι ή επιστήμη 
τής σκέψης πού μπορεί νά φτάσει στήν ε
παρκή Αντανάκλαση τού Αντικειμένου : στή
γνώση. Α λλά  ή αντανάκλαση δέν είναι ποτέ 
άμεση καί συνολική. Περνάει μέσα ά π ’ τήν 
Αφαίρεση. *11 λογική (ή οποία δέν έξαντλεί 
τή θεωρία τής γνώσης) είναι ή θεωρία τών 
άφηρημένων αυτών τύπων : τών εννοιών, τών 
κρίσεων, τών κατηγοριών κλπ. Μελετάει τή 
γενική τους δομή καί τούς νόμους τής σύν
δεσής τους εξω άπό τό περιεχόμενο. Ά λλα 
ή Αφαίρεση δέ σημαίνει καί διαχωρισμό,1 
Ά ρ α  ή λογική δέ μελετάει τούς χωριστούς, 
Ακίνητους, αμετάβλητους τύπους. Οί έννοιες 
καί οί κατηγορίες είναι ποιοτικά άλματα 
μέσα στήν Ανάπτυξη τής Αντανάκλασης τής 
φύσης στον άνθρωπο (γνώση). Ή  διαλεκτι
κή περιλαμβάνει μέσα της όλες τις βαθμ ί
δες πού έχουν διανυθεί. Τό τελευταίο μέρος 
τής λογικής—καί τό κατά πολύ σημαντικό
τερο—θά είναι επομένως ή θεωρία τής δ ια 
λεκτικής μεθόδου πού θά χαρακτηρίζεται 
άπό τήν (μ ή υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή )  εύκαμ- 
ψ ία τών εννοιών καί τής μεταβλητότητάς I 
τους.

Μετάφραση : Τ ΙΤ Ο Σ  Π Α Τ ΡΙΚ ΙΟ Σ

ΣΗΜ. Στο πρώτο μέρος τής μελέτης, πού 
δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος τής 
«/Γ.7.», στή σελ. 56, στήλη β', στ. 2 απ' τδ 
τέλος και στή λέξη π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  υπάρ
χει ή παρακάτω παραπο/ίΐπή :

« Ζ η τ ή μ α τ α  Φ ι λ ο σ ο φ ί α ς » ,  1950, ] 
III, σ. 367 : «Πριν άπό τή δημοσίευση τού άρ
θρου τού Στάλιν, ή τρέχουσα αντίληψη ήταν νά 
θεωρείται πώς κάθε συνείδηση ανήκει στό υ- 
περοικοδόμημα. *0 Στάλιν διδάσκει πώς τά υ· 
περοικοδομήματα είναι απόψεις, ιδέες, κα ί οί 
αντίστοιχοι θεσμοί. Πρόκειται λοιπόν γιά τις 
ιδέες πάνω στήν τέχνη κι* όχι γ ιά  τήν τέχνη 
τήν ίδια, που δέν άνήκει Αναγκαστικά καί ό- J 
λοκληρωτικά στό υπεροικοδόμημα... Έ  έπιστή·| 
μη είναι ή Αντανάκλαση τής Αντικειμενικής! 
πραγματικότητας.. . Ή  τέχνη πρέπει έπίσης. 
νά έκφράζει τήν Αντικειμενική πραγματικότη
τα. Ά π ό  κε ί  προκύπτει ή διαρκής Αξία της* 
(Γκλαίζερμαν).

Στό επόμενο : Οί Απόψεις τού καθηγητή 
Κεντρώφ καί τό κλείσιμο τής μελέτης άπό> 
τόν Λεφέιιπρ.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
R A L P H  M AYER

(Συνέχεια από τό 18ο φύλλο)
‘Υπάρχουν πολλοί τρόποι χειρισμού των χρωμάτων στην τοιχογραφία. ’Αλλά γιά 

λόγους τεχνικής καί οπτικών έφφέ τά περισσότερα χρώματα τοποθετούνται μέ την άκρη 
τού πινέλλου σε στακάτες πινελιές. Έ ν α  από τά χαρακτηριστικά τής τεχνικής αυτής, 
πού θά  κάνει πολλήν εντύπωση στους ζωγράφους ε ίνα ι καί ό τρόπος μέ τον όποιο άπορ- 
ροφάται τό χρώμα από τή νωπή έπιφάνεια τού σουβά καθσ>ς καί ό άριθμός τών π ινε
λιών πού μπορούμε νά ρίξουμε ή τό μήκος τής γραμμής πού μπορούμε νά τραβήξουμε 
δίχως νά χρειαστεί νά ξαναβουτ»]ξουμε τό πινέλο.

Τό τελικό επίστρωμα πάνω στο όποιο θά  έκτελεστεί τό έργο, τοποθετείται, όπως 
είδαμε, κατά τμήματα. Ή  έκταση τού κάθε τμήματος καθορίζεται από τή ζωγραφική 
εργασία πού μπορεί νά γίνει στό διάστημα τής ημέρας ή τού έργάσιμου χρόνου. Οί αρ
μοί ανάμεσα στά διάφορα τμήματα τού τελικού επιχρίσματος πρέπει νά γίνουν όσο τό 
δυνατόν πιό αόρατοι. Γ ι ' αύτό χρειάζεται νά σχεδιάζουμε τήν τοποθέτηση τού κάθε 
τμήματος προσεχτικά, έτσι πού τά όριά του νά ακολουθούν μιά από τις γραμμές τού 
έργου, εκεί πού χωρίζονται δυό χροηιατα. Τό παραπανίσιο επίχρισμα πού έμεινε αζω
γράφιστο πρέπει νά κοπεί μέ τό μυστρί ή τό μαχαίρι έτσι πού νά μπορεί νά γίνει πιό 
εύκολα τήν άλλη μέρα ή τοποθέτηση τού νέου τμήματος καί ή συνέχιση τής δουλειάς 
χωρίς δυσάρεστα. Πρέπει νά σημειωθεί ότι τά χρίσματα στούς αρμούς δέν άπορροφώνται 
μέ τον ίδιο τρόπο όπως στά άλλα μέρη τού επιχρίσματος. Αύτό καθώ ς καί τό γεγονός 
ότι ή τελική απόχρωση τών στεγνών χρωμάτων τής τοιχογραφίας είναι διαφορετική από 
κείνη τών υγρών χρωμάτων, θεωρήθηκαν από πολλούς σάν δυό άπό τις σημαντικώτερες 
δυσκολίες τής τοιχογραφίας. Ωστόσο αυτά είναι πράγματα πού μαθαίνονται εύκολα.

Α ρχίζουμε τή δουλειά πάντοτε άπό τήν αριστερή πάνω γωνία γιά  νά άποφύγουμε 
τά πιτσιλίσμαια κι* άλλες ζημιές όταν θ ά  δουλεύονται τά κατοπινά τμήματα. Καί έπει- 
δή οί πινελιές στήν τοιχογραφία είνα ι μιά σβέλτη δουλειά σέ νωπή επιφάνεια, τό άνα- 
κάτιομα τών χρωμάτων καί οί διαβαθμίσεις τών διαφόρων τόνων πρέπει νά γίνονται μέ 
όσο τό δυνατόν πιό άμεσο τρόπο.Οί αναμίξεις γίνονται στακάτα μέ τήν άκρη τού π ινέ
λου καί πρέπει νά προσέχουμε νά μην κουράσουμε τό έργο. Ά ν  θέλουμε νά κάνουμε κα
μιά διόρθωση είναι προτιμότερο νά κόψουμε τό λαθεμένο μέρος τού τελικού έπιχρίσμα- 
τος μέ ένα κοφτερό μαχαίρι καί μυστρί. Ή  δουλειά αυτή είνα ι καλύτερα νά γίνει τριάν
τα ώρες ύστερα α π ’ τήν αρχική τοποθέτηση τού σουβά αυτού. Ά μ α  γίνει ή αφαίρεση 
τούτη, ισοπεδώνουμε τό ξυσμένο τμήμα καί ξανασοβατίζουμε μέ φρέσκο έπίχρισμα.

Σέ αντίθεση μέ τούς περισσότερους σύγχρονους Μ εξικανούς, Ά μερικάνους κι* 
Εγγλέζους τοιχογράφους, πού προτιμούν γιά  τή διάλυση τών χρωμάτων άπεσταγμένο 
νερό, πολλοί ’Ιταλοί, Γάλλοι καί Γερμανοί (κρίνοντας α π ’ τά γραφόμενά τους) χρησιμο
ποιούν γιά τή διάλυση άσβεστόνερο.

"Ετσι τά χρώματα στεγνώνουν γρηγορότερα άπό κείνα πού διαλύθηκαν σέ απεσταγ- 
μένο νερό, αλλά εισχωρούν λιγότερο βαθειά μέσα στο σουβά καί τείνουν νά άποτελέσουν 
ενα έπιφανειακό επίχρισμα. Σέ τέτοιες περιπτιόσεις ε ίνα ι σχεδόν αδύνατο νά ξαναπερά- 
σουμε δεύτερο στρώμα χρίσματος άπό πάνω, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος νά μήν 
πιάσει.

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗ Σ ΤΟ ΙΧ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ Σ

Ή  τοιχογραφία, σέ σύγκριση μέ τούς άλλους κλάδους ζωγραφικής έχει τό πιό 
περιορισμένο χρωματολόγιο. 01 χρωστικές ουσίες δέν πρέπει μόνο νά παρουσιάζουν 
απόλυτη σταθερότητα στή χημική επίδραση τού φωτός, αλλά καί νά μήν προσβάλλον-
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ται άπό την αλκαλική αντίδραση τού ασβέστη καί την όξινη αντίδραση τοϋ ακάθαρτον 
αέρα. Δηλ. πρέπει νά είναι όλότελα ουδέτερα.

’Επίσης τά χρώματα πρέπει νά είνα ι απαλλαγμένα άπό διαλυτά άλατα καθώς 
καί άπό κάθε πρόσμιξη πού θά μπορούσε ν ’ άντιδράσει μέ οξέα ή άλκάλια. "Οταν δ ια 
λέγουμε τά χρώματα πρέπει νά προσέχουμε Ιδιαίτερα τή λάμψη καί την καθαρότητα 
τού τόνου τους σέ στεγνή κατάσταση. Έ τσ ι θά  ξέρουμε, κατά μεγάλη προσέγγιση, τήν 
εντύπωση πού θά  δίνουν μετά τό στέγνωμα τής τοιχογραφίας.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
α) Α Ι γ υ π τ ι α κ η  το ιχο γρα φ ία

Μαύρο : Κάρβουνο (ζω ϊκός άνθρακας).
Γαλάζιο : ’Αζουρίτης καί ψημένο κυανούν τής Αίγυπτου.
Καστανό : Διάφορες άψητες τέρρες.
Πράσινο : Μαλαχίτης καί χρυσόκολλα.
Κόκκινο : ’Ορυκτά κόκκινα οξείδια.
Λευκό : Κιμωλία καί γύψος.
Κίτρινο : "Οχρες.

β) Μ ιν ω ϊκ ή  το ιχ ο γ ρ α φ ία
Λευκό : Πάστα σβυσμένου άσβέστη.
Μαύρο : Μαύρα ορυκτά σέ σκόνη.
Κόκκινο : Διάφορα κόκκινα ορυκτά οξείδια.
Πράσινο : Μείγματα γαλάζιου, μαύρου καί κίτρινου.
Κίτρινο : Ό χρα .

γ )  Ρ ω μ α ν ικ ή  το ιχο γρ α φ ία
Μαύρο : Ζωϊκός άνθρακας καί πιθανώς όστεάνθρακας.
Γαλάζιο : Κυανούν τής Αίγύπτου, π ιθανώ ς ορυκτά τού χαλκού.
Καστανό : Τέρρες άψητες.
Πράσινο : Πράσινο τής Αίγύπτου, πράσινα χώματα (τέρρες).
Λευκό : ’ Ασβέστης.
Κίτρινο : "Οχρες.
Κόκκινο : ’Ορυκτά οξείδια, ερυθρό τού Ποτσουόλι κ.λ.π.
Π ιθανώς χρησιμοποιούσαν καθαρές, π/.υμένες καί ψημένες τέρρες. Ή  μέθοδ< 

παρασκευής τού πράσινου και τού κυανού τής Αίγύπτου είχε μεταφερθεϊ άπ' τήν 
Αίγυπτο.

δ) Π αραδοσ ιακή  *Ι τ α λ ικ ή  το ιχο γρα φ ία
Λευκό : Μπιάνκο Σαν Τζιοβάννι.
Μαύρο : Ζωικός άνθρακας.
Κόκκινο : Όρυκτό κόκκινο τής Βενετίας, ή ’Ισπανικό κόκκινο. ’Ερυθρό τού Πο

τσουόλι καί άλλα ορυκτά κόκκινα οξείδια.
Ψημένη Σιέννα.
Βερμιγιύν, χρησιμοποιούμενο στεγνό (iu secco).

Πράσινο : Πράσινα χώματα (τέρρες).
Μείγματα κίτρινου καί γαλάζιου.

Κίτρινο : "Όχρα. Ά ψ ητη  Σ ιέννα.
Καστανό : Ά ψ ητη  όμπρα.

Ψημένη όμπρα.
Καστανό τής Βερόνας.

Γνωστότατα είναι πολλά ραφιναρισμένα, πλυμένα καί ψημένα ορυκτά οξείδια  
καί οχρες.

ε) Σ ύ γχ ρ ο ν η  το ιχο γρ α φ ία  
Λευκό : Α ρα ιή  πάστα σβυσμένου άσβέστη.
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Μπιάνκο Σαν Τζιοβάννι.
Ουδέτερο λευκό (B lanc  fixe neu tre ).

Μαύρο : M ars b lack .
Ζωικός άνθρακας.

Κόκκκινο : Διάφορες αποχρώσεις χημικώς καθαρών, τεχνητών κόκκινων οξειδίων :
M ars red , In d ian  red , άνοιχτό κόκκινο κ λ.π. Ψημένη Σιέννα.

Γαλάζιο : Γνήσιο μπλέ τού Κοβαλτίου,—C eru lean  blue.
Πράσινο : V irid ian .

’Οξείδιο τού χρωμίου.
Πράσινο Κοβαλτίου.
Πράσινο χώμα.

Κίτρινο : M ars  yellow . Γαλλική "Όχρα. ’Ιταλική άψητη Σιέννα.
Βιολέ : Βιολέ τού Κοβαλτίου.

M ars violet.
Καστανό : Raw T u rk ey  um ber.

B u rn t T urkey  um ber.
Καστανό τής Βερόνας.

σ τ )  'Ε π ι λ ο γ ή  χ ρ ω μ ά τ ω ν  γ ια  μ ό ν ιμ ε ς  τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ς

Τά χρώματα τούτα προτείνονται Ιδιαίτερα γιατί έχουν έπιλεχθεί σαν τα ανθεκτι
κότερα στή διαβρωτική δράση τής ακάθαρτης ατμόσφαιρας.

Λευκό : B lanc  fixe.
Μαύρο : M ars b lack .
Κόκκινο : In d icn  red, ανοικτό κόκκινο.
Γαλάζιο : Μπλέ κομπάλτ—C eru lean  blue.
Πράσινο : ’Οξείδιο τού χρωμίου—V irid ian .
Κίτρινο : M ars  ye llow .
Βιολέ : M ars violet.
Κατά καιρούς προτάθηκαν και πολλά άλλα χρώματα πού δεν έχουν γίνει παρα

δεκτά άπ ' δλους, ή πού αποτελούν αντικείμενο διαφωνιών, όπως τό μπλέ τής φθαλο- 
κυανίνης, ή παράγωγα τού καδμίου. Μερικά άπ* αυτά  έδωσαν πολλές υποσχέσεις κατά 
τήν πειραματική τους έφαρμογή αλλά τά ώς σήμερα δεδομένα δέν είνα ι αρκετά γιά  νά 
άποτελέσουν τή βάση μιας οριστικής γνώμης.

Οί ζωγράφοι πού διαλύουν τά χρώ ματά τους σέ ασβεστόνερο, προτιμούν νά χρη
σιμοποιούν σά λευκό χρώμα τόν ασβέστη. Ά λλο ι πάλι προτιμούν νά χρησιμοποιούν σάν 
λευκό μιά πιο αδρανή ουσία. Ε ίν α ι αμφίβολο άν τό κόκκινο τού Ποτσουόλι, πού προ
τείνουν μερικοί συγγράφεις, έχει πάντα τις στερεωτικές Ιδιότητες πού τού αποδίδουν. 
Τό χρώμα του πάντως είναι μιά έξαιρετικά επιθυμητή απόχρωση τού κόκκινου προς 
τό ροδαλό. Τά χρώματα πού έχουν σάν βάση τό κάδμιο απορρίπτονται γ ιά  τούς έξής 
τρεις λόγους, α) Ή  άνθεκτικότητά τους αντίκρυ στήν αλκαλικότητα τού ασβέστη είνα^ 
άμφισβητήσιμη. β) "Οταν είναι στεγνά παρουσιάζουν υπερβολική λάμψη, τόση πού δέν 
μπορεί νά συντονιστεί μέ κανενός άλλου χρώματος από κείνα πού χρησιμοποιούνται στήν 
Τοιχογραφία, γ) Ε ίναι θειούχες ένώσεις καί συνεπώς ε ίνα ι πολύ ευπρόσβλητα άκόμη 
καί άπό μικρές ποσότητες οξέων στόν άέρα.

Τά βιολέ τού Κοβαλτίου παρουσιάζουν πολλές ποικιλίες αποχρώσεων καί χημι
κών ιδιοτήτων. Ωστόσο μερικά άπ* α ύ ίά  ξεθωριάζουν όταν έρχονται σ* επαφή μέ τόν 
ασβέστη. Πολύ καλά χρώματα είναι τό πράσινο τού τουρκουάζ (tu rq u o ise  g re e n ) , τό 
κόκκινο τού πηλού (P o tte r 's  p ink) καί τό βιολέ τού Μαγγανίου (m a n g a n e se  violet). 
Γενικά όμως, πριν χρησιμοποιήσουμε ένα καινούργο χρώμα πρέπει νά κάνουμε αρκετά 
πειράματα μ* αύυό, ώστε ν* αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Ε π ίσ η ς  πρέπει νά προ- 
σεχουμε νά μή παίρνουμε τά χρώματα πού πουλιούνται γιά  σμάλαομα καί γιά  άλλες 
κεραμευτικές χρήσεις επειδή είναι πολύ ακατάλληλα γιά  τοιχογραφίες.

(Συνέχεια στο επόμενο) R A L P H  M AYER
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Α Π Ο  Μ Η Ν Α  Σ Ε  Μ Η Ν Α

ΠΛΗΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

'Α ρ κ ε τ έ ς  φ ο ρές  ως τώ ρα οι Ι θ ύ ν ο ν τ ε ς  τ Ις  τ ύ χ ε ς  το ν  άμοιρου το ύ το ν  τόπου ,  έχουν  
έ π ιδ ε ί ξ ε ι  α χα ρ α κ τή ρ ισ τη  σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά  σέ ζ η τή μ α τα  π ο υ  αφορούν άμεσα τη ν  πρόοδό  
του  καί τη ν  'Ε θ ν ι κ ή  α ξ ιο π ρ έπ ε ια .  Ά λ λ α  τό  νομοσχέδιο  για τη ν  αύξηση  τω ν έκ π α ιδ ευ -  \ 
τ ικ ώ ν  τελώ ν  (κ α τά  6 0 — ΙΟΟ ο)ο σ τά  'Α ν ώ τα τα  ' Ιδ ρ ύ μ α τα ,  κατά  5 0 0  δρχ. σ τά  Ιδ ιω τικά  
σχολε ία  κο ϊ  κα τά  1 6 0  ο)ο σ τη  Μ έση  Ε κ π α ί δ ε υ σ η )  ξ επ ερνά ε ι  κ ά θ ε  οριο ανοχής.  Γ ια τ ί  
ή εφ α ρ μ ο γή  του, κά νο ντα ς  τη ν  π α ιδ ε ία  ούσ ιαστ ικά  α π ρ ό σ ι τη  στο λαό , μοναδικό  α π ο τ έ 
λ εσ μ α  θ ά  εχε ι  νά κ α τ α σ τή σ ε ι  τη ν  ' Ελλάδα * Ε θ ν ο ς  αναλφάβητω ν . ‘Ό τ α ν  όλες οΐ χώ ρες  
το ύ  κόσμου  κατα βά λλουν  α κά μ α τες  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  γ ιά  νά β ελ τ ιώ σ ο υν  τό εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό  
το υ ς  σύσ τη μα  κα ί  νά κάνουν  τη ν  εκ π α ίδ ευ σ η  οσο τό δυνατό  π ρ ο σ ι τό τ ε ρ η  στό λαό το υς , ; 
εδώ, τό Κ ρά τος ,  όχι μόνο  δέν κάνε ι  κ α μ ιά  τ έ το ια  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  (ενώ  ε ίνα ι  γ ν ω σ τά  τα  
χάλια  μ α ς — λειψό δ ιδα κτ ικό  π ρ ο σ ω π ικ ό  π ο υ  πα ρα δ ίδε ι  μέσα σέ ά θ λ ι ε ς  π α ρ ά γ κ ε ς  χω ρ ίς  
ε π ο π τ ι κ ά  μ έσ α  κα ι  μ έ  χ ίλ ι ε ς  δυο άλλες  ε λ λ ε ίψ ε ις ) ,  (ο χ ι  μόνο δέν α ν τ ιμ ε τ ω π ί ζ ε ι  τό πρό·1  
βλή μα  α πό  τη  σω σ τή  του π λ ε υ ρ ά ,  δηλαδή τού συγχρ ο ν ισμ ο ύ  τού  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  τή ς  δ ιδα - ! 
κ τ έ α ς  ύλης)  άλλα α ν τ ί θ ε τ α  σάν τον π ιό  ασυνε ίδητο  μ π α κ ά λ η  θ έ λ ε ι  ν ά . . .  π ο υ λά ε ι  την  
ήδη  κα κ ή ς  π ο ιό τη τα ς  δημόσια  ε κ π α ίδ ε υ σ η  στόν ίδιο τό λαό κα ι  μ ά λ ισ τα  σέ  τ ιμ έ ς  μ α ύ ρ η ς  
α γο ρ ά ς . Α υ τό  τό νόημα  έχε ι  σ τη ν  ουσία ή δ ικαιολογ ία  π ο ύ  προβάλε ι  ή Κ υβ έρνη ση  λέ ·  
γ ο ν τα ς  οτ ι  κα ί  μ έ  τ ι ς  α ύξή σε ις  α υ τ έ ς  δέν κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι  τά  έξοδα τής  δημόσ ια ς  ε κ π α ί 
δευσης .  Τό κακό γ ίν ε τα ι  ακόμα μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  α πό  τό γεγονός  οτι  τά  πο σά  α πό  τ ι ς — κα κέ  
κ α ί  ψ υ χ ρ έ ς  σέ κ ά θ ε  π ε ρ ί π τ ω σ η — α υξήσε ις  δέν π ρ ό κ ε ι τα ι  νά δ ια τεθ ο ύ ν  γ ιά  τη  β ελ τ ίω σ η  
τ ή ς  π α ιδ ε ία ς  άλλα γιά  τη ν  κά λυψ η  τώ ν  ε λ λ ε ιμ μ ά τω ν  τού  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ .

Θ έλουμε νά ε λ π ί ζ ο υ μ ε  π ώ ς  οι αρμόδιοι έσ τω  κα ι  την  δω δεκάτην  θ ά  συνα ισθαν  
θ ο ύ ν  τό μ έ γ ε θ ο ς  τού  π λ ή γ μ α τ ο ς  π ο ύ  κ α τα φ έ ρ ε τα ί  ενάντια  σ τη ν  ίδια τη ν  υ π ό σ τα σ η  το 
"Ε θ ν ο υ ς  και θ ά  α π ο σύ ρο υ ν  τό  ε π α ίσ χ υ ν τ ο  νομοσχέδ ιο .

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ
Αυτό πού έγινε μέ τον κυπριακό θίασο 

πού ήλθε στην 'Ελλάδα τόν περασμένο μή
να, είναι προσβλητικό γιά  τη χώρα μας. 
"Ένα γνήσιο λαϊκό θέατρο, καί μάλιστα 
κ υ π ρ ι α κ ό ,  άφέθηκε άπό αρμόδιους 
και μή, νά δίνει παραστάσεις μπροστά σέ 
κενά καθίσματα. Σάν τό πιό ασήμαντο <μπου- 
λουκάκι» στήν πιό απόμερη επαρχία, πέρα
σε απαρατήρητο σχεδόν, χωρίς νά άπασχολή- 
σει τις θεατρικές στήλες πού καταπιάνονται 
μέ τις πιό έντίμ λεπτομέρειες τού καμα
ρινιού, την θεατρική κριτική—μέ την τ ι 
μητική εξαίρεση έλαχίστοη* εφημερίδων— 
χωρίς νά προκαλέσει κάποια καλλιτεχνική 
ζύμωση καί —τό κυριότερο— χωρίς νά επι
σύρει τό ενδιαφέρον τού Κράτους, πού δέν 
καταδέχθηκε ούτε νά παραστεί στήν πρε
μιέρα του. Καί άν δ θίασος δέν είχε κάνει 
ένα ταξίδι στήν Κρήτη δέν θά είχε ούτε τά 
ναύλα νά επιστρέφει στή σκλαβωμένη Κύ
προ. Οί δικαιολογίες πού προβλήθηκαν άπό 
τό 'Υπουργείο Π αιδείας είνα ι γελοίες και 
ανάξιες νά συζητηθούν. Ή  μεγάλη ευθύνη 
βαρύνει τό Κράτος, αλλά δέν είναι αμέτο

χος σ* αυτή κι* ό πνευματικός κόσμος κι 
οί όργανόίσεις του καθώς καί ό τύπος —κι 
ή «Επιθεώρηση Τέχνης», παρ’ όλο πού εΐ 
ναι μηνιαίο περιοδικό— καί οί δήμοι μέ τίι 
καλλιτεχνικές τους επιτροπές καί πολλι 
άλλοι.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ Β ΡΑ Β ΕΙΑ
Ή  έμπνευση κ ι’ ή πρωτοβουλία τού Νύ 

κου Καζαντζάκη νά δημιουργήσει καί ν< 
χρηματοδοτήσει ένα λογοτεχνικό βραβι 
στή μνήμη τού 'Αγγέλου Σικελιανοϋ, άποι 
λεΐ χειρονομία άντάξια μιας πνευματικ 
φυσιογναηιίας. Χειρονομία πού φανερόν 
καί ευγένεια καί πόνο γιά τήν ανάπτυξη κι 
τήν προκοπή τής λογοτεχνίας μας.

Τόσο όμως ή προσωπική πείρα, όσο, π< 
λύ περισσότερο, καί ή ιστορική γνώση μ< 
έχει διδάξει, ότι οί μεμονωμένες αυτές πρ< 
τοβουλίες όσο κι* άν είναι καί άπαραίτηι 
καί ευγενικές, είναι αδύνατο νά παίξοι 
ένα αποφασιστικό ρόλο στήν προοόθηση έ1 
πολιτισμού. Θεωρούμε ?w0^ o v  άπαραίτηι 
νά προσθέσουμε πώς ή χειρονομία τού Κα- 
ξαντζάκη πρέπει νά σταθεί άφετηρία κι
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παράδειγμα όχι μόνο για  ανάλογες ατομικές 
Εκδηλώσεις αλλά, καί ιδιαίτερα, γιά  δρα- 
οτηριοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση 
χών διαφόρων οργανισμών καί του Κράτους. 
Αναμφισβήτητα τό ποσόν τών 2.000 δραχ
μών πού προσφέρει ό ^Εκλεκτός συγγραφέας 
χοΰ Καπετάν-Μιχάλη, έχει περισσότερο συμ
βολική έννοια κι* ηθικό νόημα παρά μια ά
μεση υλική άνταπόκριση. Στους διάφορους 
καλλιτεχνικούς όργανισμούς και στις αρμό
διες κρατικές υπηρεσίες έγκειται τώρα νά 
υλοποιήσουν άκόμα περισσότερο τό βραβείο, 
άπως έπίσης καί νά συντελέσουν στήν πλα
τιά δημιουργία μιας ολόκληρης σχετικής 
κίνησης. Οί διάφοροι οργανισμοί, δπως άνα· 
φέραμε, οί Δήμοι κι* οί Κοινότητες (πού σ’ 
αρκετούς άπ' αυτούς έχουν αρχίσει γόνιμες 
καλλιτεχνικές ζυμώσεις) καί τό 'Υπουργείο 
Παιδείας πρέπει νά μελετήσουν σοβαρά ολό
κληρο τό πρόβλημα, νά δημιουργήσουν «ύ- 
7 ΐείς» οργανισμούς βραβείων, οί όποιοι θά 
λειτουργούν μέ πλατιά καλλιτεχνικά κριτή
ρια καί πνευματικό ήθος. Καί πού πλάι 
στήν ήθική επιβράβευση θά  υπάρχει μιά 
πραγματική, υλική συμβολή. Μονάχα έτσι 
ό θεσμός αυτός θ* άποτελέσει μέσογιά τήν 
ανάπτυξη τών έλληνικών γραμμάτων καί 
γενικά τής εκπολιτιστικής ζωής τής χώρας 
μας.
Ο  ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Οί στήλες αυτές επανειλημμένα έπεσή- 
μαναν τόν κίνδυνο πού διέτρεχαν τά πολυ
διαφημισμένα φεστιβάλ, νά καταντήσουν θ λ ι
βερές πανηγυριώτικες έκδηλώσεις. Δυστυ- 
χώς όχι μόνο δεν πάρθηκε κανένα μέτρο 
γιά  νά διορθω θεί ή κατάσταση, αλλά ό κα
τήφορος συνεχίστηκε μ ' επιταχυνόμενο ρυθ
μό, γιά νά φτάσουμε στά γνωστά θλιβερά 
Επεισόδια τής ’Επίδαυρου, στήν ουσιαστική 
αποδιοργάνωση τού «Φεστιβάλ Α θηνών», 
οτίς προσκλήσεις αρχιμουσικών πού στήν 
κατοχή ξαναβρίσκονταν στον τόπο μας σάν 
καταχτητές αξιωματικοί τών *Ές-Ες, καί 

ι τόσα άλλα. Στούς αρμόδιους δέν μένουν 
πιά πολλά περιθώρια. "Ηδη έχουν βλάψει 
σοβαρότατα τήν τόσο σημαντική αυτή υπό
θεση. Γ ι’ αυτό πρέπει ή νά ανασκουμπω
θούν —έστω καί τήν τελευταία στιγμή— καί 
νά διορθώσουν ό,τι κακό οί ίδ ιο ι έχουν κά
νει, ή : νά παραιτηθούν καί νά παραχωρή
σουν τή θέση τους σέ άλλους ικανότερους. 
πθίν τούς άποπέμψει ή κοινή κατακραυγή. 
Καί πάνω άπ* όλα —μιά καί ή επιτυχία 
τών φεστιβάλ δέν είναι μόνο ζήτημα προ
σώπων— νά δοθεί επί τέλους ή σωστή κα
τεύθυνση στις εκδηλώσεις αυτές, πού έχουν 
καταντήσει υπόθεση βεντετισμού, θεσιθηρίας 
καί κοσμικής κίνησης.

Ο Ι Α ΙΩ Ν ΙΕΣ Π ΡΟ Χ Ε ΙΡΟ Τ Η Τ Ε Σ
Δίπλα όμως στά κρατικά καλλιτεχνικά 

συγκροτήματα, μέ τις παχυλές επιδοτήσεις, 
υπαρχουν καί οί Ελεύθεροι θίασοι πού αγω
νίζονται χωρίς χρήματα, χωρίς μέσα, χωρίς 
υποστήριξη, νά προσφέρουν στό ευρύτερο

κοινό τά αρχαία έργα μέσα στό φυσικό τους 
περιβάλλον. Προσπάθεια άξιόλογη πού τής 
αξίζει κάθε αναγνώριση καί συμπαράσταση, 
υπό έναν όρο : νά μή γίνονται τσαπατσου
λιές, νά μήν ταλαιπωρείται ό κόσμος, νά 
μην περιφρονείται τό κοινό. Καί δυστυχώς 
αυτά συνέβησαν πριν λίγες μέρες σέ μιά 
παράσταση στό αρχαίο θέατρο τών Δελ.- 
φών : καθυστέρηση στήν έναρξη, έλλειψη 
κάθε τάξης, εγκατάλειψη τών θεατώ ν μέσα 
στά ερείπια καί τή σκοτεινιά, καί τό χειρό
τερο, μιά παράσταση πού, μέ τήν εξαίρεση 
δύο ήθοποιών, ήταν όλότελα έρασιτεχνική. 
*Επί τέλους, δέν θά  μπορέσουν ποτέ νά άξιο- 
ποιηθούν οι δυνατότητες τής χώρας μας χω 
ρίς τέτοιου είδους προχειρότητες ;

ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗ Δ Ρ Α Σ Τ Η ΡΙΟ Τ Η Τ Α
Ή  «'Επιθεώρηση Τέχνης» βλέπει μέ χα 

ρά τήν εμφάνιση ή τήν αναγγελία νέων λο
γοτεχνικών καί καλλιτεχνικών περιοδικών. 
Κι* ένώ ίσαμε πριν από μερικούς μήνες αυ
τή, μόνη της σχεδόν, προσπαθούσε νά κα
λύψει—καί ήταν φυσικό νά μήν μπορεί νά 
τό επιτύχει πέρα γιά  πέρα—ολόκληρο τόν 
πνευματικό χώρο, σήμερα αισθάνεται πιο 
δυνατή, όταν βλέπει πλάι της νά άγωνίζον- 
ται τόν ίδιο δύσκολο δρόμο καί άλλα έντυπα. 
Ν οιώθει άκόμα καί κάποια περηφάνεια, γιατί 
νομίζει πό>ς 6 αγώνας της, ένάμισυ χρόνο 
τώρα, δέν πήγε χαμένος καί πώς στάθηκε 
αφορμή γιά κάποιαν πνευματική δραστηριό
τητα. Δέν μπορεί όμως νά μήν κάνει καί 
μερικές σκέψεις : Πολύ φοβάται πώς οί προ
θέσεις δέν είνα ι πάντοτε αγνές καί πολλές 
φορές ό κύριος σκοπός είνα ι ή δημιουργία 
θορύβου καί αύτοπροβολής.

*Η «’Επιθεώρηση Τέχνης» πού ίσαμε 
τιόρα, άν όχι τίποτ* άλλο, έδωσε απτά δείγ
ματα, πέος άποκλειστικός της σκοπός .είναι 
ή προαγωγή τής πνευματικής μας ζωής, καί 
ή κίνηση τών ιδεών, καί φιλοδόξησε νά γ ί 
νει ένα ελεύθερο βήμα άπ* όπου θ ά  μ πο
ρούσε ό καθένας νά μιλήσει αδέσμευτα, 
επισημαίνει ορισμένες εκδηλώσεις αύτοδι- 
σφήμισης πού παρουσιάστηκαν μέ τό πρό
σχημα τής Ελεύθερης κριτικής. Καί έπει- 
δή νομίζει πώς ή ελεύθερη συζήτηση καί 
ανταλλαγή απόψεων είναι απαραίτητος όρος 
γιά  τήν αναζωογόνηση τής πνευματικής μας 
ζωής, θεω ρεί καθήκον της νά τονίσει πώς 
ή παρεμβολή προσωπικών φιλοδοξιών καθώς 
καί τά χαμηλού έπιπέδου ξεφωνητά όχι μό
νο δέν προωθούν τή 1 λύση τών πνευματικών 
προβλημάτων αλλά αντίθετα  τή νοθεύουν 
καί τήν κάνουν νά πισωδρομεί.
Ο ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΣΤΑ ΡΩ ΣΙΚ Α

*Η είδηση ότι ό Δημοσθένης Βουτυράς 
θά  είνα ι ό πρώτος έλληνας πεζογράφος πού 
θά μεταφραστεί στά ρωσικά προσεχώς, 
έγινε δεκτή μέ ικανοποίηση από τόν κόσμο 
τών γραμμάτων. "Οχι μόνο γ ιατί αποτελεί 
μιά δίκαιη επιβράβευση τού έργου τού σε
μνού πρύτανη τής λογοτεχνίας μας αλλά καί 
γ ιά  ουσιαστικότερους λόγους. Ή  μετάφρα

147



ση τού Βουτυρά στη γλώσσα μέ τά μεγαλύ
τερα δημιουργήματα τού πεζού λόγου θά  
φέρει σέ έπαφή τό σοβιετικό κοινό μέ μια 
περιοχή τής δικής μας κοινωνιστικής πεζο
γραφίας, πού συγγενεύει μέ τή ρωσική λο
γοτεχνία χωρίς νά είναι άμεσα τουλάχιστον 
επηρεασμένη από τούς μεγάλους ρώσους 
τής προεπαναστατικής περιόδου. Γιατί ό 
Βουτυράς έμεινε άνόθευτος καί πρωτότυπος 
όσο λίγοι από τούς διαλεχτούς τής πεζογρα
φίας μας.

Η ΕΔΡΑ ΓΕΝ ΙΚ Η Σ Κ Τ ΙΡΙΟ Λ Ο ΓΙΑ Σ

Ή  συμπλήρωση τής έδρας Γενικής Κτι- 
ριολογίας τού Πολυτεχνείου τείνει νά δη
μιουργήσει ένα ζήτημα πού ουσιαστικά δεν 
θά  είχε λόγο ύπαρξης. Φοβούμαστε όμως 
πώς ή άντιμειώπισή του δεν έχει μπει πάνω 
σέ σωστή βάση. Κατά τή γνώμη μας τό θ έ 
μα είναι στην ουσία του λυμένο άπό καιρό. 
Ό  διεθνούς φήμης καθηγητής κ. I. Δεσπο- 
τόπουλος, πού κατά τό παρελθόν κατείχε 
τόσο επάξια τήν έδρα αυτή, καί πού κακώς 
τον είχαν άπομακρύνει ά π ’ τό Πολυτεχνείο

γιά λόγους όλότελα άσχετους προς τήν έπι- 
στημονική του αξία, ήταν καί είναι ό μόνο 
ουσιαστικός καί τυπικός της κάτοχος. Πολ 
περισσότερο τώρα πού οί λόγοι αυτοί έπα 
ψαν νά ύφίστανται καί πού πολλοί ά π’ τού 
άλλους καθηγητές, τούς οποίους είχαν άπο 
μακρύνει μαζί του, έχουν άπό καιρό έπιστρέ· 
ψει στις έδρες τους. Συνεπώς, πιο νόημ 
έχει ή υπογραφή υπομνήματος άπό μέρου 
22 καθηγητών πού προτείνουν τήν άνάθεση! 
τής έδρας στον καθηγητή κ. Ε. Ρουσόπο 
λο, ό οποίος κατέχει ήδη τήν έδρα Είδικ 
Κτιριολογίας καί έχει τή δυνατότητα ά: 
τήν έξ ίσου σημαντική αυτή έδρα τής Ά  
χιτεκτονικής Σχολής ν ' άναπτύσσει τή γόνι 
μη καί δημιουργική δραστήριοτητά του |  
Βέβαια, δέν ξέρουμε άν σήμερα πιά ό κ. Δε^ 
σποτόπουλος έχει τή διάθεση νά έπιστρέψε 
Δέν έχουμε όμως καί κανένα στοιχείο π 
νά βεβαιώνει γιά τό αντίθετο. IV  αυτό κ 
νομίζουμε πώς ό κ. Κοσμήτωρ τής Ά ρχιτε 
κτονικής Σχολής θ ά  ώφειλε τουλάχιστον 
εξηγήσει τούς λόγους γιά τούς οποίους ά 
γνοήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ό κ. Δεσποτ 
πουλος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Τού ΓΙΑ Ν Η  Δ. ΣΚΟΥΡΙΩΤ]

Ε ίνα ι πολύ ευχάριστο ότι τό δημοτικό 
τραγούδι απασχολεί τώρα τελευταία όλο 
καί περισσότερο τή διανόηση καί τό κοινό. 
Κοντά στ* άλλα τό θέμα αυτό συζητήθηκε 
τον περασμένο Φλεβάρη καί στό «Ελληνικό 
Κέντρο Κοινωνιολογικών ’Ερευνών». Μέ βά
ση τήν εισήγησή μου στή συζήτηση έκείνη 
καί τις γνώμες πού ακούστηκαν, γράφονται 
τά παρακάτω, έχοντας αποκλειστικά υπόψη 
τά δημοτικά τραγούδια τών σύγχρονων λα
ών, άπό τό μεσαίωνα κι" έδώθε.

Τί είναι δημοτικό τραγούδι ; Ή  άπάν- 
τηση επιφανειακά φαίνεται εύκολη : τί άλλο 
παρά τό τραγούδι πού δημιουργεί καί τρα
γουδάει ό λαός. *Έχουμε όμως καί τραγού
δια πού τά τραγουδάει ό λαός, αλλά τά 
έχουν συνθέσει γνωστοί ποιητές, όπως ό 
«Έρωτόκριτος» τού Κορνάρου, πού ολόκλη
ρα κομμάτια του τραγουδιούνται άπό τό λαό 
τής Κρήτης, ό «Γερο-Δήμος» τού Βαλαωρίτη 
καί Καρέρ, πού έχει γίνει πανελλήνιο δημο
τικό τραγούδι καί άλλα.

Καί όταν όμως ό ποιητής είναι άγνωστος, 
δέν σημαίνει πώς είναι καί ανύπαρκτος. Τό 
δημοτικό τραγούδι δέν γενιέται αυτόματα άπό 
τή λαϊκή μάζα σάν σύνολο. Πάντα ύπάρχει 
κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο πού πρωτοται- 
ριάζει τό δημοτικό τραγούδι, καί ύστερα τό 
παραλαβαίνει ή μάζα καί τό κάνει δικό της. 
Πολλές φορές τά πρόσωπα αυτά είνα ι πρα
γματικά ποιητικά ταλέντα μέ συνέχεια ποιη

τικής παραγωγής, πού όμως δέν άφήνου 
γραφτά έργα—σύνηθα άπό έλλειψη γραμμα 
τικής μόρφωσης—κι* έτσι τό όνομά τους χ 
νεται. "Αλλες φορές είνα ι πρόσωπα π 
φτιάχνουν ένα τραγούδι σέ στιγμή ξαφνικ 
καί ίσως άνεπανάλειπτης έμπνευσης, κά 
άπό μιά έντονη συγκίνηση. Τέλος δέν λ 
πουν καί περιπτώσεις, πού ένα πρόσω 
ταιριάζει μιά ποιητική φράση, ένα δίστι 
λ.χ., καί ένας άλλος τή συνεχίζει. Αύ 
μπορεί νά γίνει άμέσως καί άνταποκριτικ 
λ.χ. γύρω στό νεκρό μιά γυναίκα άρχΓ 
νά ταιριάζει ένα καινούριο μοιρολόγι κ 
άλλες άπό τις παραστεκάμενες τό άποσ 
νουν μπορεί νά γίνει καί άσυσχέτιστα, όι 
τό ποιητικό αυτό έμβρυο ή καί ένα άρτιό 
ρο τραγούδι διαδοθεί πρώτα σάν αύτύνο 
κομμάτι κι* ένας άπό τούς πολλούς πού  ̂
τραγουδούν τό συμπληρώνει άργότερα μέ ν 
ες φράσεις. Στις τελευταίες αυτές περιπτ 
σεις τό δημοτικό τραγούδι είναι έργο πρ 
σώπων περισσότερων τού ενός, πάντα όμ 
λιγάριθμων καί όχι τής συνολικής μάζ 
τού λαού.

Δέν είναι σωστό λοιπόν νά λέμε ότι 
δημοτικό τραγούδι τό «δημιουργεί» ό /αό 
Ό  λαός, σάν σύνολο, κάνει κάτι άλλο 
καθορίζει τά πλαίσια, άπό άποψη μορ 
καί περιεχομένου, τού δημοτικού τραγούδι 
εγκολπώνεται καί κάνει «δημοτικό» όπ< 
τραγούδι ταιριάζει μέσα σ ’ αυτά τά πλαίσ 
καί ταυτόχρονα άρχίζει νά τό δουλεύει ά*<>
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οτόμα σέ στόμα δίνοντας του την δριστική 
μορφή του. Δεν δημιουργεί λοιπόν, άλλα 
έ π ε  ;  ε ρ γ ά ζ ε τ α ι  τό δημοτικό τρ α 
γούδι ό λαός. Και μόνο έμμεσα συμμετέχει 
καί στην καθαυτό δημιουργία του, επειδή 
•άπό τό λαό βγαίνουν τά συγκεκριμένα πρό
σωπα πού τό δημιουργούν. Ό λ α  αυτά θα τά 
Αναλύσουμε άμέσως παρακάτω, Αφού όμως 
καθορίσουμε πρώτα ποιος είνα ι αυτός ό 
-«λαός».

Τό δημοτικό τραγούδι, σάν λογοτεχνικό 
βίδος πού είναι, βρίσκεται άναπόοπαστα δε
μένο μέ ορισμένη γλώσσα. Γ ι’ αυτό έχουμε 
καί τόσες όμάδες δημοτικού τραγουδιού, όσα 
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο  και τά γλωσσικά ιδιώμα
τα. Ίσ ω ς δεν υπάρχει γλώσσα, όσο πρωτό
γονη καί άν είνα ι, πού νά μην έχει καί τά 
δικά της δημοτικά τραγούδια. Συμβαίνει ό
μως συχνά στην ίδια γλώσσα νά άντιστοι- 
χοϋν πολλές όμάδες δημοτικού τραγουδιού, 
κΓ αυτό γίνεται όταν τή μιλούν ανθρώπινα 
σύνολα πού διαφέρουν μεταξύ τους έ θ  ν ο- 
λ ο γ ι κ ά, όπως λ.χ. συμβαίνει μέ την 
άγλλική γλώσσα, την Ισπανική κ.α. Τό δημο
τικό τραγούδι όπως καί κάθε έργο τέχνης, 
καθρεφτίζει την ψυχοσύνθεση, τή ζωή καί 
τήν ιστορία τού άνθρώπινου συνόλου, όπου 
γενιέται. “Ό ταν λοιπόν τά στοιχεία αυτά, πού 
μπορούμε νά τά είπούμε έ θ  ν ο λ ο γ ι κ ά, 
είναι διαφορετικά, τότε έχουμε καί διαφορε
τικά δημοτικά τραγούδια, καί άν άκόμα ή 
γλώσσα είναι ή ίδια. Καί μόνο όταν ή κοινή 
γλώσσα είναι δείγμα κάποιας εθνολογικής 
συγγένειας, μπορεί νά έχουμε κ α ί  κ ο ι ν ά  
δημοτικά τραγούδια, δίπλα πάντα στά Ιδιαί
τερα δημοτικά τραγούδια τού καθενός όμό- 
γλωσου συνόλου.

Μέ βάσεις τις διαπιστώσεις αυτές μπο
ρούμε νά είπούμε, ότι ό λ α ό ς  πού έπέ- 
ξεργάζεται τήν κάθε αυτόνομη ομάδα των 
δημοτικών τραγουδιών, ε ί ν α ι  έ ν α  ό- 
ρ ι σ μ έ ν ο  ά ν θ ρ ώ π ι ν ο  σ ύ ν ο λ ο  μέ  
γ λ ω σ σ ι κ ή  κ α ί  έ θ  ν ο λ ο γ ι κ ή έ ν ό- 
τ η τ α. Αυτός όμως ό λαός άποτελεί τό ό ρ ιο 
μονάχα τού ανθρώπινου συνόλου πού μετέ
χει σ ’ αυτή τήν επεξεργασία. Δηλαδή όσοι 
βρίσκονται έξω του δέν μπορούν νά λάβουν 
μέρος, δέν σημαίνει όμως ότι καί όλοι όσοι 
βρίσκονται μέσα του άνακατεύονται πρα
γματικά σε δαύτη.Ποιό είναι τό ενεργό τμή 
μα θά μάς τό καθορίσει ή κοινωνιολογική 
παρατήρηση.

Ό π ω ς είπαμε, τό δημοτικό τραγούδι κα
θρεφτίζει τή ζωή καί τήν ψυχολογία τού κά 
θε λαού. Αυτή ή ζωή καί ή ψυχολογία όμως, 
μολονότι βρίσκεται μέσα σέ κοινά πλαίσια, 
δέν είναι καί ενιαία γιά όλον τό λαό : πα
ρουσιάζει πολλές ποικιλίες, πού καθορίζον- 
τ,αι. *** διάφορα αίτια* τό σημαντικότερο 
απ όλα είναι η τ α ξ ι κ ή  δ ι α φ ο ρ ά .

Είναι γνωστό πώς όλοι οί λαοί, σάν 
κοινωνικά σύνολα, είνα ι χωρισμένοι σέ κοι
νωνικές τάξεις, άνάλογα μέ τό κοινωνικο
οικονομικό σύστημα, πού κυριαρχεί τήν κά 
νε  φορά. Μέ έξαίρεση τού πρωτόγονου κοι

νοτικού συστήματος, όλα τά άλλα συστήμα
τα ίσαμε καί τό άστικό, χαρακτηρίζονται 
άπό Αντίστοιχον ταξικό διαφορισμό. Σέ όλα 
υπάρχουν τάξεις κυρίαρχες, πού ε ίνα ι τά
ξεις εύπορες, κ α ί τάξεις δυναστευούμενες, 
πού είναι άπορες. Φυσικό Αποτέλεσμα είναι 
ό διαφορετικός τρόπος ζωής άνάμεσά τους : 
οί άπορες τάξεις έχουν ζωή πιό πρωτόγονη, 
στερεμένη, γεμάτη βάσανα καί Αγώνα, άλλά 
κι* άπό τήν άλλη μεριά πιό φυσική, Ανεπι
τήδευτη καί, άπό πολλές Απόψεις, πιό 
υγεία* Αντίθετα οί εύπορες ζούν άνετα καί 
πιό πολιτισμένα, άλλά καί μέ τεμπελιά καί 
βίτσια, κΓ έχουν λίγο ή πολύ χάσει τήν έπα- 
φή τους μέ τή φυσική ζωή. Ό λ α  αυτά φέρ
νουν καί Αντίστοιχη διαφορά στά αισθήμα
τα καί στήν ψυχολογία. ’Εξάλλου υπάρχει 
καί διαφορά σ ιή  γραμματική μόρφωση, 
γιατί, ως τά τώρα, ή μόρφωση στάθηκε 
προνόμιο τών εύπορων τάξεων.

Οί παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στό 
συμπέρασμα, ότι μέσα στόν κάθε λαό πρέπει 
νά υπάρχουν διαφορετικά δημοτικά τραγού
δια γιά  τις δυο αυτές βασικές κοινωνικές τά
ξεις. Στήν πραγματικότητα όμως καί σέ γε
νικόν κανόνα, ή κυρίαρχη τάξη δέν έχει δ ι
κά της δημοτικά τραγούδια. Ό ,τ ι  τραγου
δάει γράφεται άπό λόγιους ποιητές καί μου
σουργούς, πού ή τάξη αυτή μπορεί νά τούς 
συντηρεί. ’Έ τσι ή παραγωγή τών τραγου
διών της είνα ι επαγγελματική, κι* αυτό 
φέρνει μιά λίγο ή πολύ αδιάκοπη Ανανέωσή 
τους καί όχι μεγάλη προσοχή στήν ποιότη
τα* ή κυρίαρχη τάξη τραγουδάει ό ,τι είνα ι 
τής μόδας, πολλές φορές μεταφράσεις ή μ ι
μήσεις, Ακόμα καί αυτούσια ξενόγλωσσα 
τραγούδια. νΕτσι τά τραγούδια της έχουν 
ζωή εφήμερη, δέν περνούν άπό καμιά 
επεξεργασία καί κανένα ξεδιάλεγμα. καί 
ή ξεχνιούνται όλότελα ή μένουν σάν μνη
μεία γραφτά, πού κάθε τόσο άνασέρνυν- 
ται αυτούσια άπό τά βιβλία καί τις παρ- 
ντιτούρες. Τό φαινόμενο αυτό, σέ διά
φορους βαθμούς, τό συναντούμε πάντοτε 
άπό τό μεσαίωνα τουλάχιστο κΓ εδώθε. Βέ
βαια δέν λείπουν καί οί εξαιρέσεις, πολλές 
φορές σημαντικές, πού θά  μας Απασχολή
σουν πιό κάτω, άλλά ό κανόνας μένει.

Μπορούμε λοιπόν νά είπούμε ότι σ έ 
γ ε ν ι κ ό ν  κ α ν ό ν α  τ ά δ η μ ο τ ι κ ά  
τ ρ α γ ο ύ δ ι α  Α ν ή κ ο υ ν  σ τ ι ς  φ τ ω 
χ ό τ ε ρ ε ς  κ α ί  σ τ ι ς  π ι ό  Α γ ρ ά μ 
μ α τ ε ς  τ ά ξ ε ι ς  τ ο ύ  κ ά θ ε  ο μ ό 
γ λ ω σ σ ο υ  ε θ ν ο λ ο γ ι κ ο ύ  σ υ ν ό -  
λ ο υ—αυτές Ακριβώς πού ή κοινή Αντίληψη 
τις ονομάζει «λαϊκές» τάξεις. Αυτός είναι 
ό «λαός» πού επεξεργάζεται τά δημοτικά 
τραγούδια. 'Α ξίζει τώρα νά τον παρακολου
θήσουμε σ’ αυτή του τή λειτουργία.

Τά έθνολογικά στοιχεία καθορίζουν τά 
πλαίσια τού δημοτικού τραγουδιού, δηλαδή, 
τή μορφή, τό ρυθμό, τό ύφος, τά θέματα, 
τά εκφραστικά μέσα, τόν συναισθηματικό 
τόνο καί γενικά όλα όσα Αποτελούν τήν 
Ιδιομορφία τής κάθε έθνικής ομάδας δημο-
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τικού τραγουδιού (Καθορίζουν ακόμα καί 
τή μουσική τους άλλα σέ μικρότερο βαθμό, 
γιατί αυτή, καθώς δεν δεσμεύεται από τή 
γλώσσα, ξεπερνάει πολλές φορές τά έθνικά 
σύνορα. Τό θέμα ωστόσο τής μουσικής εί
ναι ξεχωριστό καί χρειάζεται ειδική μελέτη). 
Ό λ α  αυτά διαμορφώνονται σιγά*σιγά μέσα 
στα σπλάχνα τού κάθε λαού καί τού γίνονται 
ζωντανή αισθητική συνείδηση, μέ αποτέλε
σμα ότι ό λαός δεν μπορεί νά κάνει δικό 
του ένα τραγούδι πού βρίσκεται έξω α π ’ αυ
τά τά πλαίσια.

’Από την άλλη μεριά ή ταξική προέλευση 
τού δημοτ. τραγουδιού έχει κι* αυτή επίδρα
ση, αλλά στο περιεχόμενό του* αυτό όχι μόνο 
καθρεφτίζει τή ζωή των φτωχών τάξεων, 
ά)λά είναι καί ανάλογο πρός τό μορφωτικό 
τους επίπεδο* κι* επειδή τό έπίπεδο αυτό εί
ναι χαμηλό χάρη στήν άγραμματοσύνη, τό 
δημ. τραγούδια—χωρίς νά είνα ι ξένο πρός 
τον σοβαρό στοχασμό—είναι απλό στά νοήμα- 
τά του, απαλλαγμένο από πολύπλοκες έν
νοιες και στοιχεία πολυμάθειας, έτσι πού
νά μή χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη διανοη
τική άνάπτυζη γιά τήν κατανόησή του.

Ό  δημιουργός τού δημ. τραγουδιού, πού, 
όπως είπαμε, είναι πάντα προσωπικός, τις 
περισσότερες φορές ανήκει κι* αυτός στις 
άπορες τάξεις καί βρίσκεται στο ίδιο μορ
φωτικό έπίπεδο—όλότελα αγράμματος πολ
λές φορές. Τά δημιουργήματά του λοιπόν 
βρίσκονται αυτόματα μέσα στά έθνικά καί 
ταξικά πλαίσια. "Ετσι έχουν όλες τις δυνα
τότητες νά γίνουν δημ. τραγούδια, άφού μάλι
στα, σέ γενικότατον κανόνα, ό ίδιος συνθέτει 
ταυτόχρονα καί τή μελωδία τους, πάνω στούς 
αντίστοιχους λαϊκούς σκοπούς.

Έ χουμε όμως καί περιπτώσεις πού ό δη
μιουργός είναι λόγιος ποιητής. Αυτός, ανε
ξάρτητα από τήν ταξική του προέλευση, έχει 
πάντα γραμματική μόρφωση καί διανοητι
κότητα λίγο ή πολύ ανώτερη από τις άγράμ- 
ματες τάξεις. Καί ή ζωή του τις περισσότε
ρες φορές πλευρίζει τή ζθ)ή τών κυρίαρχων 
τάξεων. Τά ποιήματά του λοιπόν καθρεφτί
ζουν τις καταστάσεις αυτές καί ξεχωρίζουν 
από τά δημ. τραγούδια καί στή μορφή καί στο 
περιεχόμενο* έτσι, σέ γενικόν κανόνα, δεν 
είναι κατάλληλα γιά νά γίνουν δημ. τραγού
δια. Καί μόνο οι ποιητές, πού αγάπησαν πολύ 
τό λαό καί στάθηκαν πολύ κοντά του, μόνο 
αύτοί ξέρουν νά γράφουν στά λαϊκά καλού- 
πια* ξέρουν άκόμα καί νά ταιριάζουν τήν 
άνιότερη διανόησή τους πρός τά απλά αυτά 
καλούπια καί, κάνοντάς την προσιτή στό 
λαό, νά γίνονται πραγματικοί δασκάλοι καί 
οδηγοί του. Αύτονών τά τραγούδια μπο
ρούν νά γίνουν δημοτικά, άν βρούν τήν κα
τάλληλη μελωδία—γιατί, σέ γενικότατον κα
νόνα, ό λόγιος ποιητής δέν τραγουδάει τά 
έργα του, αλλά μόνο τά γράφει.

Αυτά γιάτή  γένεση τού δημ. τραγουδιού 
’Ακολουθεί ή διάδοσή του άπό στόμα σέ στό
μα, πού ή έκτασή της έξαρτιέται άπό διάφο
ρους παράγοντες (αισθητική του αξία, έπικαι- 
ρότητα κλπ). Ταυτόχρονα γίνεται καί ή έπε-

ξεργασία του : ό λαός δηλ. άπό στόμα σ 
στόμα τού αλλάζει λέξεις, όσες δέν τού πη-| 
γαίνουν καλά στ* αφτί ή δέν τις καταλα 
βαίνει, τού διορθώνει τό μέτρο ή τή ρίμα 
όπου τή βρίσκει έλαττωματική ή ξένη, τοι 
κόβει φράσεις όσες βρίσκει περιττές κ.ο.κ. 
Μ* ένα λόγο τό ομαλίζει, τό στρογγυλεύει 
καί τό προσαρμόζει στά γενικά πλαίσια το 
δημ. τραγουδιού, μέ αποτέλεσμα νά τού δώσε 
όριστ.κή μορφή πού, λίγο ή πολύ, διαφέρ 
νει άπό τήν αρχική του, καί πού μ' αύτι 
μένει μόνιμα στό στόμα τού λαού. ’Εδώ 
άνι'μκει καί ή προσαρμογή τού τραγούδια 
στις τοπικές κ.λ.π. συνθήκες, άπ* όπο 
βγαίνουν οί διάφορες παραλλαγές του.

Πρός τήν επεξεργασία αυτή δέν είνα 
ξένες καί οί κυρίαρχες τάξεις. Πρώτα-πρώτ 
τά δημ. τραγδούδια τραγουδιούνται κάπως καί 
μιά άπό δαύτες. σάν τμήματα πού είναι κι 
αυτές τού ίδιου εθνολογικού συνόλου καί όσ 
νάναι δέν μένουν ασυγκίνητες απέναντι τους 
Πολλές φορές μάλιστα τά δημ. τραγούδι 
γίνονται καί τής μόδας γιά τις κυρίαρχες τά 
ξεις. Τραγουδώντας τα λοιπόν λαβαίνουν κ 
ποιο μέρος στήν έπεξεργασία τους, μέ άποτέλ 
σμα μάλιστα καί τό νόθεμα τού δημ. τρ 
γουδιού μέ διάφορα στοιχεία λόγια ή έξο>| 
εθνικά, οπότε είτε δημιουργιέται νέα π 
ραλλαγή τού δημ. τραγουδιού ή παραλλα* 
τών «σαλονιών» όπως θά μπορούσαμε ν<| 
τήν πούμε, είτε ή νοθεία αυτή κατεβαίν 
καί στις λαϊκές τάξεις.

Καί στή δημιουργία τού δημ. τραγούδι
μπορούν, σ εξαιρετικές περιπτώσεις,
συντρέξουν καί οί κυρίαρχες τάξεις. Είπα] 
κ ι’ όλας πώς λόγιοι ποιητές άπό τις τάξι 
αυτές δέν είνα ι άπίθανο νά συνθέσουν τρα^ 
γούδια κατάλληλα γιά δημοτικά, πού φτι 
νουν στό στόμα τού λαού καί γίνονται δικί 
του. *Άλλη περίπτωση είναι όταν ό τρόπ< 
ζωής καί τό μορφωτικό έπίπεδο τής κυ-| 
ρίαρχης τάξης δέν ξεχιορίζει καί πολύ ά 
τις λαϊκέο. Αυτό μπορεί νά συμβαίνει στή 
εποχές καί στις χώρες όπου ή οί κονομά 
δέν έχει ξεπεράσει τό οικιακό καί άγροτιι 
στάδιο. Σέ μιά τέτια κοινωνία ή συνεισ< 
ρά στή δημιουργία τών δημ. τραγουδιών είνι 
σχεδόν ομοιόμορφη γιά όλες τις τάξεις τη< 
Τέλος σέ εποχές κοινής εθνικής προσπάθεκ 
ή περιπέτειας, μιας υποδούλωσης λ. χ. 
ενός έθνικοαπελ ευ θ ερωτικού αγώνα, : 
παραμερίζει πρόσκαιρα τις ταξικές άντιϊ 
σεις, μπορεί καί τότε νά έχουμε συμμετοχή 
τών κυρίαρχων τάξεων στή δημιουργία τρ< 
γουδιών σχετικών μέ τά κοινά έθνικά περί 
στατικά. Σάν κανόνας όμως μένει πάντα οι 
τά δημ. τραγούδια είναι έργο τών λαΐκ< 
τάξεων τού κάθε έθνους. Κι’ έτσι μπορού| 
νά δώσουμε τον ακόλουθο ορισμό τών δι 
τραγουδιών : Ε ίναι π ο ι η τ ι κ ά  δ
μ ι ο υ ρ γ ή μ α τ α  π ο ύ ,  σ έ  γ ε ν
κ ό ν  κ α ν ό ν α  τ ά  έ γ κ ο λ π ώ ν ο  
τ α ι ,  τ ά  έ π ε ξ ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  κ α  
τ ά  τ ρ α γ ο υ δ ο ύ ν  ο ί  φ τ ω χ ό τ  
ρ ε ς  κ α ί  π ι ο  ά γ ρ ά μ μ α τ ε ς  τ d
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£ ε ι ς  ε ν ό ς  ο μ ό γ λ ω σ σ ο υ  έ θ ν  ο
χ ο ν ι κ ο ν  σ υ ν ό λ ο υ .

Έ κτος από τά κ ο ι ν ά  ή π α ν ε θ  ν ι- 
κ ά δημοτικά τραγούδια έχουμε και διάφο
ρες π ο ι κ ι λ ί ε ς  δημοτικών τραγουδιών 
αντίστοιχες στις διάφορες ποικιλίες ζωής 
πού παρουσιάζονται καί μέσα στις λαϊκές 
τάξεις. Μιά πρώτη ποικιλία είναι ή τ ο π ι- 
κ ή : διαφορετικόα είναι ό τρόπος ζωής στις 
ορεινές περιοχές, διαφορετικός στον κάμπο, 
διαφορετικός στά νησιά. Διαφορές υπάρχουν 
κι* ανάμεσα στά γεωγραφικά τμήματα τής 
κάθε χώρας. Γ ι’ αυτό άλλα είναι καί τά 
τρ α γούδ ια  τών νησιών, άλλα τής στεριάς, 
άλλα τά μω ραίτικα , άλλα τά μακεδονικά 
κ.ο.κ.

Ά λλο στοιχείο διαφορισμού είναι τό 
φ υ λ ε τ ι κ ό  ή π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό :  μέ
σα στην ίδια εθνότητα μπορεί νά υπάρχουν 
δευτερότερες φυλετικές διαφορές ή καί δια
φορές πολιτισμού. Ό λ ε ς  αυτές Εκδηλώνονται 
στο δημοτικό τραγούδι, σύνηθα όμως ταυ
τίζονται μέ χ\ς τοπικές.

Έχουμε ακόμα καί τις έ π α γ γ ε λ μ α -  
τ ι κ έ ς διακρίσεις, πού μπορούν νά δημι
ουργήσουν ιδιαίτερα δημοτικά τραγούδια, 
Επαγγελματικά ή τραγούδια τής δουλειάς. 
Καί γενικά κάθε ιδιαίτερος κύκλος κοινής 
ζωής πού σχηματίζεται μέσα στο Εθνικό σύ
νολο μπορεί νά δημιουργήσει ξεχωριστά δη
μοτικά τραγούδια. Δύο σημαντικοί τέτοιοι 
κύκλοι είναι ό σ τ ρ α τ ώ ν α ς  καί ή φ υ- 
λ α κ ή. Γιά τά δημοτικά τραγούδια τού 
στρατού έχει γράφει αξιόλογη μελέτη 6 Δ. 
Λ ο υ κ ά τ ο ς  (Νέα Ε σ τ ία , ΚΖ 1940, σ. 
163). Γιά τής φυλακής έχει δημοσιέψει πα- 
λαιότερα άρκετά κατατοπιστικό άρθρο ό Ν. 
Φ α λ τ ά ΐ τ ς, δέν θυμούμαι όμως πού.

Τέλος σημαντικότατο στοιχείο διαφορι- 
σμού είναι ή διάκριση π ό λ η ς  κ α ί  χ ω- 
ρ ι ο ύ, αστικών κέντρων καί αγροτικών πε
ριοχών. Μέ τή διάκριση αυτή συνδέεται τό 
διαβόητο «ρεμπέτικο» τραγούδι καί αξίζει 
νά την αναλύσουμε ειδικότερα.

Ό λ ε ς  οί κοινωνικές τάξεις τής πόλης έ
χουν ζωή διαφορετική από τις αντίστοιχες 
τάξεις τού χωριού—προπαντός οί λαϊκές τά
ξεις. Έ δώ , στή θέση τής αγροτιάς έχουμε 
την Εργατική τάξη, πού περνάει όλη τή ζωή 
της μέσα στο Εργοστάσιο ή τό γραφείο, κα
τοικεί σέ Ελεεινές φτοχογειτονιές καί είναι 
έρμαιο πάντα τών οικονομικών κρίσεων καί 
τής ανεργίας. Ή  φτώχεια στήν πόλη είναι 
στυγνότερη, γ ια τί δέν υπάρχει ούτε ή κά
ποια αλληλεγγύη τού χωριού, ούτε ή συν
δρομή τού φυσικού περίγυρου (κυνήγι λ.χ., 
μάζεμα χόρτων άπό τά χωράφια, ξύλων άπό 
τό δάσος) πού ανακουφίζουν τό φτωχό χω- 
<?*;άτη. Έ τσ ι ενα μεγάλο τμήμα από τις λα ϊ
κές τάξεις τών πόλεων καταντάει στήν έ- 
σχατη εξαθλίωση μέ τελική κατάληξη τήν 
αλητεία, τήν πορνεία καί τό έγκλημα. Ό λ α  
αυτά βοηθιούνται καί άπό τήν πολυκοσμία, 
πού δημιουργεί μεγαλύτερη συγκέντρωση τών

κακοποιών στοιχείων καί Επιτρέπει ανετό
τερη δράση τους. Καί τό ευπορότερο όμως 
τμήμα τών λαϊκών τάξεων τής πόλης κάνει 
ζωή γενικά αφύσικη καί τεχνητή, μέ μεγα
λύτερη ίσως επαφή προς τον τεχνικό πολι
τισμό καί τή μόρφωση, αλλά μακρυά καί 
άπό τή φύση καί άπό τ ις  γνήσιες ρίζες τής 
Εθνικής ζωής. Ό λ ες  αυτές οί διαφορές κα
θρεφτίζονται σέ διαφορετικά δημοτικά τρα
γούδια, πού αποτελούν μιά ιδιαίτερη ποικι
λία : τά δημοτικά τραγούδια τών πόλεων ή 
άστικά δημοτικά τραγούδια.

Καί τά άστικά όμως δημοτικά τραγούδια 
δέν είνα ι ενιαία. Χάρη στον μεγάλο όγκο 
τού πληθυσμού της, δημιουργιούνται μέσα 
στήν κάθε πόλη μικρότεροι κύκλοι κοινής 
ζωής, πράγμα πού δέν μπορεί νά γίνει στο 
λιγάνθρωπο χωριό. Ή  κύρια αιτία είνα ι ή 
οικονομική άνομοιομορφία τών λαϊκών τά- 
ξεο^ν τής πόλης. Έ ν α  τμήμα τους ζε ί σέ 
κάποια άνθρωπινότερη βαθμίδα, χωρίς βέ~ 
βαια καί νά ξεπερνάει τά όρια τού λαϊκού 
βιοτικού Επιπέδου* τό τμήμα αυτό παρου
σιάζει ψυχική ισορροπία, ήθική εύρωστία και 
αγωνιστική διάθεση : είναι τό ύγειο τμήμα 
τού προλεταριάτου τών πόλεων. Τό άλλο ε ί 
ναι ό θλιβερός υπόκοσμος, τό «λούμπεν- 
προλεταριάτο», πού οί «πριόην άνθρωποι» 
τού Γκόρκι καί οί «μοιραίοι» τού 3άρναλη 
άποτελόύν τούς χαρακτηριστικούς του τύ
πους* ό κόσμος τών καταγωγίων, τών κακό
φημων σπιτιών καί τών κακοσύχναστων δρό
μων, όπου κάθε λογής κακοποιά στοιχεία 
καί Εξαθλιωμένοι τύποι σέρνουν μιά ζωή 
ύπανθρώνινη καί σκοτεινή. Ό λ ο ς  αυτός ό 
κόσμος ωστόσο δέν λείπει νά έ/^ει τά τραγού
δια του* κι* αυτά είνα ι—γιά την Ε λ λ ά δ α — 
τά «ρεμπέτικα». Μερικοί μελετητές θέλουν 
νά ξεχωρίσουν Υά ρεμπέτικα άπό τά άλλα 
δημοτικά τραγούδια, δίνοντάς τους άκόμα 
καί άλλο όνομα. Ή  άποψη αυτή δέν είνα ι 
σωστή. Τά ρεμπέτικα άνήκουν κι* αυτά στά 
δημοτικά τραγούδια, κανένα Εννοιολογικό 
γνώρισμα δέν τά ξεχωρίζει άπό δαύτα, άλ- 
λά είνα ι μόνο ειδική ποικιλία τους, όπως 
οί τόσες άλλες πού άναφέραμε. Ε ίνα ι αλή
θεια  πώς τό περιεχόμενο καί ή μουσική 
τους τά φέρνει σέ άντίθεση προς τον γνίυ- 
στό μας τύπο τού—ελληνικού—κοινού δημο
τικού τραγουδιού. Αυτό όμως οφείλεται σέ 
λόγους Ιστορικούς :

Ό  μεγάλος όγκος τών Ελληνικών δημοτι
κών τραγουδιών δημιουργήθηκε τήν Εποχή 
τής τουρκοκρατίας ή τά τελευταία χρόνια 
τού Βυζαντίου. Ό λ η  αυτή τήν περίοδο ά 
στικά κέντρα ήταν ουσιαστικά άνύπαρκτα 
καί ή Ελληνική οικονομία είχε πέσει στο οι
κιακό καί άγροτικό στάδιο, όπου άπόσταση 
μεγάλη άνάμεσα στήν κυρίαρχη τάξη τών 
κοτζαμπάσηδων καί στο λαό δέν ύπαρχε, 
ούτε βιοτική ούτε μορφωτική. ’Από τήν άλ
λη μεριά ή κοινή Εθνική περιπέτεια καί ό 
απελευθερωτικός αγώνας, όπου λίγο ή πολύ 
τραβήχτηκε καί ή κυρίαρχη τάξη, στάθηκε 
άλλο ενα στοιχείο Ενότητας. Έ τσ ι σύντρεξαν 
οί όροι, πού άναφέραμε, τής συνεργασίας
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δλων των κοινωνικών τάξεων στη δημιουρ- 
ία των δημοτικών τραγουδιών, κι* αυτά 
έν παρουσιάζουν παρά τοπικές μόνο διαφο- 
ές. Καί επειδή στις αγροτικές περιοχές δέν 
πάρχει χωριστός κύκλος \>πόκοσμου, δέν έ

χει περάσει καί κανένα αντικοινωνικό στοι
χείο μέσα τους. Έ τσ ι λοιπόν μάς καθρεφτί
ζουν τά χαρακτηριστικά τής υγείας έλληνι- 
κής κοινωνίας, τή λεβεντιά, τήν αισιοδοξία, 
τη σεμνότητα καί τήν ευγένεια τών αισθη
μάτων, καί μάλιστα τοΰ ερωτικού, τό μέτρο 
γενικά καί τήν ψυχική Ισορροπία.

Μετά τό 21 δμως, μέ τή δημιουργία τών 
αστικών κέντρων, τήν ανάπτυξη τής βιομη
χανίας καί τήν κοινωνική διαφοροποίηση, 
έχουμε τήν έμφάνιση τού αστικού προλετα
ριάτου. *Από τότε έμφανίζεται καί τό άσα- 
κό δημοτικό τραγούδι μέ τήν ειδική ποικι
λία του, τό ρεμπέτικο, πού—τό τελευταίο— 
παρουσιάζει τά αντίθετα ακριβώς χαρακτη
ριστικά άπό τά κοινά δημοτικά τραγούδια. 
Συγκριτικά όμως πρός τά νεότερα, μετά τό 
21, κοινά δημοτικά τραγούδια, ή αντίθεση 
δέν είναι τόσο έντονη* όχι μόνο τό ύγειο 
αστικό δημοτικό τραγούδι έχει πολλά κοινά 
στοιχεία μέ τό ρεμπέτικο, όχι μόνο άλλες 
ειδικές ποικιλίες δημοτικού τραγουδιού—γιά 
κύριο λόγο τό τραγούδι τής φυλακής—συγ

γενεύουν πολύ μέ δαύτο, άλλά καί τό αγρο
τικό δημοτικό τραγούδι, τό σύγχρονο, δέν εί
ναι όλότελα ανεπηρέαστο.

Τό ρεμπέτικο, μολονότι δημιούργημα ένός 
μόνο τμήματος τού λαού τών πόλεων, ωστό
σο δίνει τή σφραγίδα του στό σύνολο τού άστι- 
κού δημοτικού τραγουδιού. *0 λόγος είναι 
ότι ή συμβθυση τών δύο τμημάτων, πού ά- 
ναφέρουμε, τού ΰγειου καί τού λούμπεν, 
είναι πολύ στενή καί τό πρώτο «μολεύεται» 
άπό τό δεύτερο : μιμίέται τούς έκφραστικούς 
τρόπους καί τά φερσίματά του, όπως γίνε
ται γενικά μέ τις κακές παρέες, καί δέν δυ
σκολεύεται νά τραγουδάει τά τραγούδια του. 
Μπορούμε νά είπούμε ότι ολόκληρος ό λαός 
τών πόλεων ζεί σέ ατμόσφαιρα μολυσμένη 
άπό τις αναθυμιάσεις τού σύγχρονου κοινω
νικού βούρκου. Καί σιγά - σιγά τό μόλυσμα, 
χάρη στή σύγχρονη όλο καί στενότερη επι
κοινωνία άναμεσα στά διάφορα τμήματα 
τής χώρας, περνάει τά σύνορα τής πόλης 
καί απλώνεται σέ δλον τό λαό.

Πολλά είναι ακόμα τά θέματα πού πα
ρουσιάζει ή μελέτη τού δημοτικού τραγου
διού, όπως τά νεότερα δημοεικά τραγούδια, 
ή μελλοντική εξέλιξη κ.ά. Αυτά όλα ίσως 
θ ά  μάς απασχολήσουν σέ άλλη μελέτη.

‘ γ ι α ν η ς  Δ. ΣΚ Ο Υ ΡΙΩ ΤΙΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
’Α γαπητή «Επιθεώ ρηση Τέχνης»,

Ά ν  καί κάπω ς καθυστερημένα, έρχο
μαι νά θίξω ένα ζήτημα άρκετά  σοβαρό 
πού άνακινήθηκε στό τεύχος του Μ.άη 
ά π ’ τό  άρθρο του κ. Ό ρφ ινοϋ  «Δημοτικά 
τρ α γο ύ δ ια  καί Μ ουσικήάγωγή».

‘Ο κ. Ό ρ φ ινό ς , άρκετά  «έλαφρα τή 
καρδία* καταφέρθηκε ένάντια  στό λα ϊκό 
τραγούδι, χω ρ ίς  δμως νά μπορέσει νά μάς 
πείσ ει γ ιά  τήν άλήθεια  τής άποψής του. 
Καί τούτο, γ ια τ ί τά  έπ ιχε ιρή μ α τα  ήταν 
άπόλυτα  όβάσ ιμ α  καί τό θέμα φαίνονταν 
έντελώ ς άμελέτητο.

Τό θέμα του λαϊκού τραγουδιού  είνα ι 
καθαρά λαογραφ ικό  θέμα καί γ ιά  τούτο , 
άν ά ντιμ ετω π ισ τεί α πό  οπο ία  άλλη κ α τεύ 
θυνση μεμονωμένα, είνα ι μο ιρα ίο  πώ ς θά 
οδηγήσει σέ λανθασμένα συμπεράσματα 
κα ί άβάσιμες κρίσεις.

Οί σύγχρονες λα ϊκ ές έκδηλώσεις έχουν 
δυό σκέλη, έξ ίσου σ π ο υ δ α ία  καί άξιομε- 
λ έτη τα . ‘Ό τα ν  ό Ν. Π ολίτης έβαλε τ ις  
βάσεις τής έλληνικής λ α ο γρ α φ ία ς , οί μό
νοι άληθινοί φορείς τού  πα ρα δοσ ιακού— 
λα ϊκού  πολ ιτισ μού  ήταν οί άγροτικοί καί 
γενικά  οί πληθυσμοί τής υπαίθρου καί 
τών νησιών. Έ τ σ ι όλόκληρο τό βάρος ρί
χτηκε πάνω  στή μελέτη άποκλεισ ιΐκά  τών 
έκδηλώσεων αύτού τού μέρους τού πλη
θυσμού καί ή ιδέα  αυτή ριζώθηκε στή μέ
θοδο τής έλληνικής λα ογραφ ίας.

Ή  άνάπτυξη  δμως τών μεγαλουπόλεω ν 
καί τών άστικών κέντρων, καθώς κα ί ή

παράλληλη  δημιουργία  τής τάξης τών 
έργατώ ν τής πόλης, ε ίχε  σάν παρεπόμενα  
τήν όργάνωση αύτής τής πολυάριθμης τά 
ξης, πού, βασισμένη στά θεμέλια  τού π α 
τρικού της πολ ιτισμού , μορφοποίησε τ ις  
τά σ εις  του μέσα στά π λ α ίσ ια  τών ά π α ι-  
τήσεων τού νέου ε ίδο υ ς ζωής καί έτσ ι 
διαμόρφωσε τό δεύτερο σκέλος τού ελ
ληνικού παραδοσ ιακού πολ ιτισμού . (Σημ. 
"Αν καί άπό άποψη κοινωνικής συνείδησης 
οί έρ γά τες  γής καί οί έρ γό τες  τών πόλεω ν 
σχεδόν τα υ τ ίζο ντα ι, λαογραφ ικό  βρίσκον
τα ι σέ πολύ  μεγαλύτερη άπόσταση  συνει
δήσεων γ ια τ ί ή παράδοσή τους διαφέρει 
ρ ιζικά).

Τό σκέλος αυτό άποτελέστηκε άπ* τ ις  
αύθόρμητες καί «κατά παρά δοσ ιν  λόγου  ή 
έργου» πρά ξεις  καί συνήθειες τής έργατι- 
κής τάξης τών πόλεων. Καί οί έκδηλώσεις 
αυτές  ε ίνα ι καθαρά λα ϊκ ές  κα ί άνώνυμες 
ώς πρός τό ύφος καί τό υπόβαθρο. Κ ατά 
συνέπεια  πρέπει νά γ ίνοντα ι α ύ τό μ α τα  
άντικείμενο τής λαογραφ ικής μελέτης. 
Α ύτό δμως δέν συνέβη άκόμα καί ϊσω ς νά 
περάσει άρκετός χρόνος ώ σπου νά γ ίνει.

Τήν πα ρα πάνω  μοίρα  ε ίχ ε  καί τό λα ϊ- 
κύ τρα γούδι (σέ ά ντιδ ια σ τολή  πρός τό 
δημοτικό) καί γ ιά  τούτο  δόθηκε πρόσφο
ρο έδαφος γ ιά  παρεξηγήσεις κα ί πολλές 
φορές γ ιά  κακοκίνητη πολεμική.

Ό  λα ϊκός πολ ιτισ μός τής πόλης είνα ι 
κ α τ ’ εύθείαν συγγενής πρός τόν άνάλογο 
τής ύπαίθρου καί διαθέτει δλα  τά  γνω ρί
σ μ α τα  τού τ ίτλου  του. Δηλαδή, ε ίνα ι ά-



ιτοτέλεαμα τής σ υλλογικής, αυθόρμητης 
καί χω ρίς προσω πικό—άτομικό τόνο , συμ
βολής διαφόρω ν λα ϊκώ ν κα λλ ιτεχνώ ν.
Η ΟΙ έργα τικές τά ξε ις  προήλθανε ά π ' τ ις  
Α γροτικές καί γ ιά  τοϋτο  ό όμφ άλιος λώ 
ρος πού συνδέει τά  δυό α υτά  κομμάτια  
του λα ϊκού  μας συνόλου τροφοδότησε τόν 
έργατικό πολ ιτισ μ ό  μέ 6λα  τά  σ το ιχ ε ία  
καί τά  γνω ρίσ μ ατα  τού  έλληνικοϋ λ α ϊ-  
κοΟ χα ρα χτή ρα . Τό ήρωϊκό πνεύμα , ή εύ- 
θύτητα και ό αύθορμ ητισ μ ός, ό λυρισμός 
καί ή ά ξ ιο π ρ έπ ε ια , ε ίνα ι χαρακτηριστικά  
πού ξεπηδοϋν ά π ό  κάθε έλληνική λαϊκή 
έκδήλωση, ε ϊτε  του έργατικοΟ  ε ίτε  του  ά- 
γροτικου κόσμου. Τό ίδ ιο  συμβαίνει καί 
μεταξύ τών δυό σκελών τής λα ϊκ ής μου
σικής, τής δημοτικής δηλ. καί τής « λ α ϊ
κής». Δ ιαφέρουν μέν στήν τεχ νο τρ ο π ία  
καί στά θέμ α τα , μά τό πο ιο τ ικ ό  ύπόβα- 
θρο εΤναι κοινό. Τό δημοτικό τρα γούδι 
είναι άπόρρο ια  τής έντονης ζωής τής ύ- 
παίθρου καί τών άγώ νω ν τοΟ έλληνικοϋ 
λαού. (Σ τά  νησιά Ιδ ια ίτερ α  π α ρ ο υ σ ιά ζε
ται σέ κυριαρχική  προβολή καί ό καϋμός 
τής ξενητειάς). Τό δημοτικό τρ α γο ύ δ ι ε ίτε  
έπικό είνα ι ε ίτε  λυρικό, έμφορείται άπό  
την ήρωϊκή καί καταφ ατική  ένατένιση τής 
ζωής καί ά ντιμ ετώ πισ η  τών προβλημάτω ν 
της. Αύτό εΤναι χα ρα χτη ρ ισ τικό  κα ί τοΟ 
λαϊκού τρα γο υ δ ιο ύ . Σέ τούτο  δμω ς, μ π α ί
νει κάποιος σ χετ ικ ά  π ιό  έξελ ιγμ ένος καί 
πολυπλοκότερος προβληματισμός, πού 
είναι ά π ο τέλ εσ μ α  τών νέων συνθηκών 
ζωής καί τής έπαφ ής τού  έργάτη  μέ τήν 
πολύπλοκη κοινωνία τής πόλης.

Ό  έργά τη ς έχε ι νά  ά ντιμ ετω π ίσ ε ι άμε- 
σότερα τή φ τώ χε ια , γ ια τ ί  βρίσκετα ι πλη- 
σ ιέστερα στόν πλούτο . Γ ιά  τούτο  καί τό 
τραγούδι του  έχε ι μέσα του  ένα κομμάτι 
άπ* τήν ταξική του  πάλη  γ ιά  έπικράτηση, 
πράγμ α  πού πολλές φορές παίρνει τή μορ
φή έπαναστατικής έκρηξης. Σέ π ο λ λά  λ α ϊ
κά τρα γο ύ δ ια  ό κ α λλ ιτέχνη ς α ίτ ιά τα ι τήν 
κοινωνία καί ή έκφραση «ή κοινωνία μέ 
κατακρίνει» ή «ή κοινωνία μ* έχε ι άδΐκή- 
σει», ε ίνα ι κο ινότατη  καί σ υνα ντιέτα ι 
πολύ συχνά  στήν τέτο ια  κατηγορ ία  τών 
λαϊκών τραγουδιώ ν. Αύτή ή κατηγορ ία  τών 
λαϊκώ ν τρα γουδιώ ν  ά ξ ίζε ι νά π ρ ο σ εχ τε ί 
Ιδιαίτερα. ‘Ε π ιφ ανειακά  δίνουν τήν έντύ- 
πωση μ ιας υποτα γή ς στή μοίρα καί μ ιά  
συμφιλίωση μέ τό «Κισμέτ». "Ο μως άν ά - 
ναλογιστούμε τήν παντελή  σ χεδό ν  έλ λ ε ι
ψη διαφ ώ τισης τής έργατικής τάξης, τότε 
θά μπορέσουμε νά δούμε π ίοω  άπ* αύτή 
τήν έπιφάνεια τήν κρυμμένη έπα να σ τα τικό - 
τητα πού δέν γ ίν ετα ι έπανάστασή  μόνο και 
μόνο γ ια τ ί ό έλληνας έργά τη ς δέν ξέρει 
άκόμα αύτή τή λέξη συνειδητά .

Άπ* τήν άλλη  μεριά , ή κακομοιριά τής 
Εργατικής συνοικίας όδηγάει τόν κάτοικό 
της στό κρασσοπουλιό  καί στή χυ δ α ία  
διασκέδαση. Ε ίνα ι α ύ τό ς ένας τρόπος 
ήρωϊκής φυγής. Καί ε ίνα ι ήρωική αύτή ή 
φυγή γ ια τ ί ή λα ϊκή  Ταβέρνα γ ίνετα ι τόπος 
όπου μπορούν νά πέσουν στό τρ α π έζ ι,

π ιότερο  σάν όνειρα  π α ρά  σάν σ χέδ ια  σ υγ
κεκριμένα, τά  μεράκια  καί τά φαρμάκια 
τού  ταλα ιπω ρημένου  μεροκαματιάρη καί 
μέσα σ ’ αύτό  τό ο ικείο  περ ιβά λλον ό έρ
γά τη ς  τό  ά σ υνειδητοπο ίητο  όραμά του. 
Σ υγκρούετα ι μέ σκιώ δεις έχτρο ύς όχι γ ια τ ί 
φ οβάτα ι τούς άληθίνούς ά λ λά  γ ια τ ί δέν 
έχε ι φ τάσει άκόμα ή άπόλυχη  ώρίμανση. 
Μ* αύτό τόν τρόπο  δη μ ιο υρ γε ΐτα ι ή σ κοτει
νή έκείνη ά τμ όσ φ α ιρα  πολλώ ν λα ϊκώ ν 
τρα γο υ δ ιώ ν  πού , παραξηγούμενη άπ* αύ· 
τούς πού δέν κο ίτα ξα ν  βαθύτερα  τό ζή 
τημα καί τά  α ισθητικά  προβλήματα  τής 
τέχνης τής έ ρ γ α το γ ε ιτο ν ιά ς , φ α ίνετα ι χ υ 
δα ϊσ μ ό ς καί βαρβαρότητα . Ό  μ ά γκα ς, 
π ά ντα  κ α υ χ ιέτα ι πώ ς ε ίνα ι ν τ ό μ π ρ ο ς  
καί  τ σ ί φ τ η ς  κα ί τούτο μαρτυράει 
τή π ίστη  του  πάνω  σέ τέ το ια  Ιδ ιότητα  
τού  χα ρ α χτή ρ α . Έ τ σ ι  τόν  θέλει ό λα ϊκ ό ς 
κ α λ λ ιτέχνη ς  κι* όχι σά σύμβολο τέχνης 
καί κοινωνικής παρακμής, όπω ς νομίζουν 
οί ά λ λο ι.

Δέν μπορούμε νά άντιμετω πίσουμε μιά 
τέχνη  χω οίς νά λογαρ ιάσ ουμ ε τό δημ ιουρ
γό  της. Τ ότε άφ ορίζουμε χω ρίς νά έξετά- 
σουμε καί ίσω ς γ ια τ ί μάς έ ν ο χ λ ε ΐ μ ιά  έ- 
π ιφ ά νεια . ΚΓ όμω ς, έκεϊνο πού πρέπει νά 
προσέξουμε Ιδ ια ίτερα  στό λα ϊκ ό  τρα γο ύ δ ι 
ε ίνα ι ό κοινωνικός του προσ α να τολ ισ μ ός. 
Ό έρ γ ά τη ςέρ χ ετα ι καθημερινά άντιμ έτω πος 
μέ τόν έργοδότη του πού δέ «ντρέπετα ι γ ιά  
τ ή ν ε ύ ιυ χ ία  του». *0 έρ γά τη ς στήν έπαφή 
του  μέ τ ις  ήμιμορφωμένες ή καί λ ό γ ιε ς  
π ο λ λ ές  φορές τά ξε ιςκ α ί μέ τή δική του  μόρ
φωση. μαθαίνει πώ ς έχ ε ι τά  ίδ ια  δ ικ α ιώ 
μ α τα  μέ τόν άνθρω πο τής λ ιμ ο υ ζ ίν α ς .Έ τσ ι 
τό  ταξικό χάσ μ α  συνεχώ ς α ύ ξά νετα ι 
καί γ ιά  τούτο  τρ α γ ο υ δ ιέ τα ι ιδ ια ίτερ α . Ή  
διάκριση μεταξύ  τ σ α ρ δ ι ο ύ  κα ί σ α- 
λ ο ν ι ο ύ το ν ίζετα ι συνεχώ ς. Τό Ιδ ια ί
τερο αύτό  νόημα δέν ε ίνα ι ένα  ά π λό  μ ε
ράκι, ά λλά  καί μ ιά  δυναμική προβολή τής 
π ίσ τη ς πώ ς «θά γ υ σ ί σ ε ι  ό τ ρ ο χ ό ς » .  
Τό «θ ά γ υ ρ ί σ  ει» αύτό  δέν είνα ι π α 
θητικό όπω ς φ α ίνετα ι μεμονωμένο. Π εριέ
χε ι όλόκληρη τήν άσ υνειδητοπο ίητη  δυ 
ναμ ικότητα  τών έργατικώ ν α ιτημ άτω ν.

Α ύτά  ώς πρός τά  λ ό γ ια  τού  λα ϊκ ού  
τρ α γο υ δ ιο ύ . Ή  τεχνική του  καί τά μέσα 
τής έκφρασής του παρουσ ιάζουν  τήν ά - 
να γκ α ία  σχετική  ά να λ ο γ ία  μ* αύτά .

Τό ύφος του καί τά  μοτίβα  του  έρ χο ν 
τα ι άπ* τό Β υζάντιο , άφού πέρα σ α ν  πρώ 
τα  άπ* τίς  'Ιωνικές άκτές όπου  έχα σ α ν  τή 
μυσ τικοπάθειά  τους καί πήραν τόν τόνο 
τής 'Α να το λ ή ς. Ε ίνα ι δέ χαρακτηρ ισ τικό  
πώ ς τό λα ϊκ ό  τρ α γο ύ δ ι έμφανίστηκε μέ 
τή σημερινή του  μορφή μετά τήν έγκα τά - 
σταση τών προσφύγω ν τής Μ. 'Α σ ία ς  στά 
22.

Οί πρόσφ υγες φέρανε μαζί τους τά  
σ το ιχε ία . 'Α να τολή , θάλα σσ α , καί τόν έν
τονο καϋμό (άπόρο ια  Ισως τής κα ινού
ρ ιας τους κα τά σ τα σ η ς). Τ ά  σ το ιχ ε ία  α ύ 
τά  άνακατεύθηκαν μέ τά  « μ ά γ κ ι κ α »  
τής π α λ ιά ς  *Αθήνας καί βγήκε ή καινού-
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ρια μορφή, καθαρά λα ϊκή , Εντονα Εκφρα
στική τών συναισθηματικών προβλημάτων 
τής Εργατικής τάξης, καί πού διαθέτει 
μ ιά  ξεχω ριστή  τεχνική τελειότητα .

Τά τελευ τα ία  χρόνια  Επιτελέστηκε Ενα 
Εγκλημα σέ βάρος του λα ϊκού  τραγούδι - 
οϋ.Καί τό Εγκλημα γίνηκε δταν Εβαλε καί 
Εδώ τήν ουρά του τό σαλόνι. Ή  είσόρμηση 
του σ το ιχε ίο υ  αυτού σ τις  λα ϊκ ές ταβέρνες 
καί ή προσπάθεια  «Εκμάγκινσης»τών σνόμπ, 
ε ίχ ε  σάν συνέπεια  τή δημιουργία  ένός νέ
ου ε ίδους κέντρου άναψ υχής, τής « κ ο 
σ μ ι κ ή ς  τ α β έ ρ ν α  ς»καί σάν ά ποτέλε- 
σμα τό  λανσάρισμα νέων «λαϊκών» Επιτυ
χιών άπ 'το ύς κοσμικούς συνθέτες τής έλα- 
φράς μουσικής. Αυτός ό Εκφυλισμός γέννη
σε τά Εξαμβλώματα τού «όμορφα, όμορφα,

όμορφα κι ώραία» ή τού «όλα σ π ά σ τα  
καί ά γ ά π α  με ».

Έ τ σ ι γίνηκε μιά Εκφυλισμένη καί κα
θόλου άντιπροσω πευτική  προβολή τής λ α ϊ
κής μας μουσικής, δίνοντας τό δικαίω μα 
τής εύκολης κριτικής καί των άφοριστικώ ν 
Επικρίσεων. Ε κ ε ίν ο ς  όμως πού θά θελήσει 
νά μελετήσει τό θέμα αύτό, θά πάει νά βρει 
τήν Ιδ ια  τή λαϊκή μουσική καί ό χ ι τά  
έξαμβλώ ματά  της. Καί τούτο θά τό πετύ- 
χει όχι άκούγοντας τόν ραδιοφωνικό σταθ
μό, ούτε πηγα ίνοντας σ τις  κοσμικές τ α 
βέρνες, άλλά  έπισκεπτόμενος τήν έργατο- 
γε ιτον ιά .
'Αθήνα 5 'Ιουνίου 1956 ]

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ
Έ ν α  από τά πιό σκοτεινά προβλήματα 

τής αρχαιολογίας καί τής αρχαίας ιστορίας 
παραμένει τούτο : άπό πού ήλθαν στην Ε λ 
λάδα τά ελληνικά λεγάμενα φύλα ( ’Αχαιοί 
— "Ιώτες — Δθ)ριβίς) πού Εχτοπΐσανε τούς 
προέλληνβς κατοίκους τής 'Ελλάδας, κατα- 
στρέψανβ τόν πολιτισμό τους καί δημιούρ
γησαν, πάνω στά χνάρια τους βέβαια, τόν δι
κό τους πολιτισμό, τόν Ελληνικό.

Έ δώ  καί πριν λίγα χρόνια, πίστευαν 
σάν απόλυτα δοσμένο πώς τά φύλα αυτά 
κατέβηκαν άπό τό βορρά. Ή  γνώμη αυτή 
άρχισε νά Επικρατεί άπό τό 1842, άπό τήν 
Εποχή πού ένας "Αγγλος μυθιστοριογράφος 
ό Λ ύττον υποστήριξε πώς οί "Ελληνες κ α 
τάγονταν άπό μιά βόρεια ξανθειά φυλή, 
(Δεν στάθηκε πάντα καί ή λογοτεχνία σύμ
μαχος τού Ιμπεριαλιστικού άποικισμού !) ’Ι 
διαίτερα ή μυθιστορηματική αυτή υπόθεση 
πήρε Επιστημονική άξια, άπό τότες (τό 
1884) πού ή Γερμανική σχολή (πρώτος ό 
H erm an n  M uller) υποστήριξε πώς οί "Ε λ
ληνες κατάγονταν άπό τά Β ρετταιικά νη
σιά κι* άπό κεϊ κατέβηκαν στήν ‘Ελλάδα I!! 
(Τό D rag  nach  O sten δέ μπορούσε ν ’ άφή- 
σει άσυγκίνητη τή Γερμανική Σχολή. Ή  κα
ταχτητική πολιτική ζήτησε πάντοτε τή δ ι
καίωσή της άπό τις θεωρητικές καί Ιστορι
κές Επιστήμες).

Ή  υπόθεση βέβαια αυτή πού δέ στηρι
ζότανε σέ στέρεα Επιστημονικά δοσμένα, ή 
πιό σωστά δέ στηριζότανε σέ κανένα Επιστη
μονικό δοσμένο, άρχισε σιγά-σιγά νά κλονί
ζεται κι* οί Ερευνητές τού αρχαίου πολιτι
σμού, άρχισαν ν ' άναρρωτιώνται μήπως τά 
φύλα αυτά δεν ήλθαν άπό τό βορρά μά άπό 
κάπου άλλού καί συγκεκριμένα άπό τό νό 
το. Τό ζήτημα έχει σοβαρή σημασία, γιατί 
άν άποδειχθεϊ πραγματικά, πώς τά Ελλη
νικά φύλα, ήλθαν άπό τό νότο, οί Ερμηνείες 
πού έχουν γίνει δεχτές γιά τόν Τρωικό π ό 

λεμο κι* άλλα προβλήματα θά πρέπει ν’ ά- 
ναθεωρηθούν ριζικά.

Ή  υπόθεση πώς οί "Ελληνες ήλθαν άπό 
τό νότο περνώντας άπό τή Μικρή ’Ασία ή 
τά νησιά τού Αιγαίου βρίσκει καθημερινά 
καινούριους οπαδούς. Πριν λίγα άκόμα ό 
διευθυντής τού Βρετανικού άρχαιολογικού 
'Ινστιτούτου τής Ά γκύρας κ. Σέτον Λόϋδ 
σέ άρθρο του (βλ. Καθημερινή 29)1 ί]55) 
στηριζόμενος στά ευρήματα τού Μπενκέ 
Σουλτάν, υποστήριξε πώς δέν άποκλείεται 
οί Μικρασιάτες Ά χιβιάβα νά ήταν οι ‘Α
χαιοί, οπότε άν άποδεικνυότανε αύτό θά 
σήμαινε πώς οί ‘Αχαιοί, ήλθαν στήν Ε λ 
λάδα ξεκινώντας άπό τήν Τροία. "Ετσι 6 
μύθος τού Ίνδοευρωπαϊκού πολιτισμού πού 
ήλθε άπό τό βορρά θά γκρεμιζόταν ορι
στικά.

Μά ό σκοπός μου, δέν είνα ι ν' άναλύσω 
Εδώ ένα πρόβλημα πού γύρω του φιλονεικούν 
οί είδικοί. Σκοπός μου ε ίνα ι νά σημειώσω 
τούτο : "Οτι οί καινούριες αυτές θεωρίες, 
μάς κάνουν βαθειά  Εντύπωση, κάθε φορά 
πού θά  διατυπωθούν άπό ξένους, καί μάλι
στα ξένους, πού στηρίζονται στ’ αρχαιολο
γικά ευρήματα πού κάθε τόσό φέρνει σέ 
φώς ή άρχαιολογική σκαπάνη. "Ομως έδώ 
καί πριν είκοσι όλόκληρα πάνω κάτω χρό
νια, ένας "Ελληνας Ερευνητής, ό σοφός ι 
στορικός Γ ι ά ν ν η ς  Κ ο ρ δ ά τ ο ς  στη- 
ριζόμενος κυρίως στ' άρχαία Ελληνικά κεί
μενα διετύπωσε σέ μιά βαθυστόχαστη με
λέτη του ( Ν έ α  π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α  σ τ ό ν  
" Ο μ η ρ ο  Κεφ. Γ '. «‘Από πού ήλθαν ot 
'Α χαιοί καί πού ή σ α ν  έγκαταστημένοι» σ. 
63 κ.σ. Ά θ ή να ι 1940) τήν υπόθεση πώς οΐ 
‘Αχαιοί ήλθαν άπό τήν 'Ασία κι* δχι άπό τή 
βόρεια Εύρώπη, άνατρέποντας, μέ σοβαρά 
Επιχειρήματα, άν καί δ έ ν  ε ί χ ε  ύ π ό -  
ψ η τ ο υ τ ά  ε υ ρ ή μ α τ α  π ο ύ  έ φ ε -  
ρ ε ά π ό  τ ό τ ε ς  κ Γ  ύ σ τ ε ρ α  σέ φώς



ή αρχαιολογική ερευνά, την αντιεπιστημονι
κή -θεωρία του D rag  nach  O sten ..., συγ
γνώμην τής Γερμανικής Σχολής ήθελα νά πώ.

Τη θεωρία ταυ αυτή, ό Γιάνης Κορδά- 
τος, τήν επαναλαμβάνει σήμερα αναλυτικό
τερα καί περισσότερο ντοκουμενταρισμένη 
στήν «‘Ιστορία τής ‘Αρχαίας 'Ελλάδος». Τό 
έργο αυτό κυκλοφορεί τώρα που θ* ά· 
ποτελέσει μνημείο στήν ελληνική Ιστοριο
γραφία, γιατί γ ια  πρώτη φορά τοποθετεί 
πάνω στήν πραγματική έπιστημονική β ά 
ση πολλά προβλήματα τής αρχαίας Ιστο
ρίας τής Χώρας μας.

Τό πρόβλημα πού άναφέραμε έξετάζεται 
καί αναλύεται κυρίως στα κεφ. Β ' Γ ' Δ' καί 
Ε του πρώτου τόμου.

Δυστυχώς, για  πολλούς λόγους, μά καί 
γιά τό βασικό λόγο, πώς ή γλώσσα μας έχει 
περιορισμένη διάδοση, τά γραφτά των Ε λ 
λήνων έπιστημόνων, πού γράφουν μονάχα 
στήν ελληνική γλώσσα, είνα ι καταδικασμέ
να νά περνούν άπαρατήρητα. Τό τεχνικό, 
άς πούμε, αυτό κακό συμπληρτονεται καί 
βοηθιέται κ ι’ άπό τήνεπίσημη έπιστήμη πού 
άρνιέται κά θετι πού δεν είναι καθιερωμένο, 
έστω κι* άν αυτό καθιερώθηκε από ξένους 
γιά κάθε άλλο παρά γιά συμβολή στήν α ν 
τικειμενική έπιστημονική γνώση.

Κι* αυτό παρατηρεΐται καί σε δλους τούς 
κλάδους τής πνευματικής μας κίνησης. *0 
Καζαντζάκης δέν έγι>ε Κ ΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
(με κεφαλαία) σάν έφυγε άπό τήν ’Ελλάδα. 
Ή τ α ν  κι* δλας ό διαμορφωμένος μεγάλος 
συγγραφέας. Μά μόνο σάν μεταφράστηκε 
πλατειά τό έργο του στις ευρωπαϊκές γλώσ
σες καί σάν έγραψε σε γλώσσα ευρωπαϊκή, 
γντορίστηκε μέ τό πλατύ διεθνές πνευματι
κό κοινό πού τόν έστησβ έκεί πού τού ά ξ ι
ζε, ένώ ή έπίσημη Ε λλά δα  οργίλη άντε· 
δράσε νά τού άπονεμηθεΐ τό βρσβείο Νόμ· 
πελ !

Δέ θέλω  νά πώ, πώς οί 'Ε λλη νες  πού 
άξίζουν πρέπει νά φεύγουν άπό τήν ’Ελλά
δα, γιά νά βρούν τήν θέση πού τούς τα ι
ριάζει. Κ άθε άλλο. Θέλω νά τονίσω τούτο. 
Πώς είναι καιρό; ν ’ άρχίσουμε νά προσέ
χουμε καί μεΐς τούς δικούς μας πνευματι
κούς έργάτες, σ* όποιον κλάδο κι* άν ανή
κουν. Δεν προσφέρουνε λιγότερα οί "Ελλη
νες άπό τούς ξένους, πού πολλές φορές θα υ 
μάζουμε τό έργο τους μ* άνοιχτό τό στόμα, 
νΓ άς ε ίνα ι συχνά, πολύ κατοότερο άπό τό 
έργο πού παρουσιάζουν στόν ίδιο  τομέα οί 
Έ λλη νες.

ΚΓ αφού τόφερε ό λόγος θ ά  πρέπει νά 
πώ, μιά καί τελευταία έγινε μεγάλη συζήτη
ση ^ύρω άπό τή Μ υκηναϊκή γραφή, έξαιτίας 
τών έργασιών τού "Αγγλου Βίντις, πώς καί 
στό κεφάλαιο τούτο, ό Γιάνης Κορδάτος 
προπορευόμενος άπό τούς άρχαιολόγους, δια
τύπωσε τή θεωρία τής διγλωσσίας, τήν έ- 
ποχή έκείνη, τή θεωρία δηλαδή πώς ύπήρ- 
χει μιά Ιερατική γλά>σσα, καί μιά δημοτική* 
01 έργασίες πού γίνανε άπό τόν "Αγγλο έ* 
ρευνητή βεβαιώνουν τήν υπόθεση τού Κορ- 
δάτου καί στό σημείο τούτο (Βλ. στό παρ.

Κεφ. ΙΒ ' καί ΙΓ ' καί πάνω στήν ’Ιστορία 
τής 'Αρχαίας ’Ελλάδος τ. Α ' κεφ. Β').

’Εδώ άς μου έπιτραπεϊ μιά καί μιλού
με γιά  τή θεωρία τής Ίνδοευρω παϊκής κα 
ταγωγής τού έλληνικού πολιτισμού νά ση
μειώσω λίγα λόγια πού τά έγραψα σέ κά
ποια μου μελέτη σχετικά γιά τό Μινωϊκό 
πολιτισμό.

« Ή  προσπάθεια πού γίνηκε άπό τούς 
Γερμανούς καί πού συνεχίζεται άπό μερι
κούς Ά γγλοσάξωνες, νά έξσρθεϊ τό ίνδο- 
ευρωπαϊκό στοιχείο, σιή δημιουργία τού 
έλληνικού πολιτισμού, ε ίνα ι προσπάθεια 
καταδικασμένη σέ άποτυχία. Πίσω άπό τήν 
προσπάθεια αυτή κρύβονται πολιτικοί υπο
λογισμοί. Οί Γερμανοί, έξαίροντας τόν Ί ν ·  
δογερμανικό παράγοντα, ζητούσαν μιά θ ε ω 
ρ η τ ι κ ή  δικαιολογία τού γερμανικού μ ι
λιταρισμού. Ε κ ε ίν ο ι πού θέλουν νά πα ρα 
στήσουν τόν Ά γαμέμνονα  καί τόν Α π ό λ 
λωνα κατάξανθους'Αρείους καί τή Δήμητρα 
σά μιά ξανθομαλλούσα Δ ρ υ ά δ α, συνει
δητά ή άσυνείδητα έπιδκόκουν νά δικαιολο 
γήσουν θεωρητικά τό πνεύμα τού 'Α γγλο
σαξονικού άποικισμοϋ. Ε ίν α ι πολύ δύσκο- 
χο νά καταπιούμε τό πικρό ποτήρι ομολο
γούν τας πώ ; τά προϊστορικά χρόνια ή Κύ
προς είχε κιόλας ένα λαμπρό πολιτισμό. Κα· 
ταπίνεται πιό εύκολα άν τού ρίξουμε λίγο 
"Αρειο καρύκευμα. Ή τα ν  ξακουστός ό πο
λιτισμός τού Αιγαίου, άλλά ιόν έφεραν ot 
βόρειοι ! Κάποιο; ληστοπειρατής Βίκινγκς, 
βασιλιάς στά ’Ανάκτορα τής Κνωσού ! Ό  
Μ ίνω: γαλανομάτης καί μέ ξανθές μπού- 
κλες. Πόσο αυτά όλα είνα ι σύμφωνα μέ τή 
θεωρία τής κηδεμονίας τών λαών 1»

ΓΙΑ Ν Η Σ Ν. Β ΙΣ Τ Α Κ Η Σ

Τό 6 1 6 λ (ο
*Ε λ ισ ά β ε τ  Μ ο υ τ ο α — Μ α ρ ζ ινέγχο υ .  Α υ 

το β ιο γρ α φ ία  . Ε Ισ α γ ω γ ή  χ α ι  σ η μ ε ιώ σ ε ις  Κ,  
Π ο ρ φ υ ρ ή . 9ΑΦή*α 1966»

"Οταν, μέσα στά πολυποίκιλα διαβάσμα
τα, υποχρεωτικά καί μή, ρίξεις μιά ματιά 
στό βιβλίο τής Μαρτινέγκου, είναι σά νά 
βρέθηκες ξαφνικά, ύστερα άπό κουραστική 
περιδιάβαση στό κέντρο τής πόλης, σέ μιά 
άπόμερη κι* αλειτούργητη άπό καιρό έκκλη- 
σία, σέ κάποια άπό τις πολυάριθμες ΙΙανα- 
γίες, τήν πιό ταπεινή βέβαια. Έ κ ε ί δέν ε ί
ναι ανάγκη νά έχεις καμιά μεταφυσική π ί
στη γιά  νά άποόεχτείς τά πράγματα όπως 
είναι καί νά τά χαρείς μέ αισθήσεις καί 
πνεύμα : τήν άσκητική γαλήνη τών μορφών 
πού σέ κοιττάζουν άπό τά ξύλα τους, τόν ά- 
πόλυτο θρίαμβο τής πίστης στήν ήρεμία 
τους, τή μοναδική αίσθητική γεύση πού έ
χουν τά κείμενα στά παλιά κιτρινισμένα βι
βλία καθώς καί τή μυρουδιά πού έχει μεί
νει άπό ζεστό κερί, θυμίαμα, λάδι καί 
ξύλο.

\
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Ε ίναι ακριβώς τά Ιδια συναισθήματα, 
νομίζω, πού δοκιμάζει 6 άναγνώστης της 
Μαρτινέγκου. Γιατί εδώ υπάρχει ή ίδ ια  α
τμόσφαιρα άγιωσύνης. Ή  Μαρτινέγκου ε ί
ναι ή αγία  τών γραμμάτων μας, αλλά μιά 
λησμονημένη αγία  χωρίς ματαιόδοξα θ α ύ 
ματα.

Οί αναλογίες της μέ τον Π απαδιαμάντη, 
τον άγιο τής πεζογραφίας μας, είνα ι πολ
λές, ένώ στην αίσθαντικότητα καί τό πάθος 
ή ποιότητά της είναι μοναδικά γυναικεία, 
μπορεί νά πεϊ κανείς δτι αποτελεί τό ισο
δύναμο τής Μαρίας Πολυδούρη στην πεζο
γραφ ία . Καί ή μιά καί ή άλλη έχουν τό ί 
διο καθαρό ερωτικό ένστικτο, την απόλυτη 
λατρεία καί αφοσίωση, μέ τη διαφορά ότι 
τής άρχοντοπούλας τής Ζάκυθος, καταπιε
σμένο από τή σιδερένια αγωγή, ξεστρατίζει 
σέ άλλες κατευθύνσεις, τή θρησκευτική λα
τρεία, τήν κάπως νοσηρή ευαισθησία στις 
σχέσεις της, τό όνειρο νά γίνει μέ τήν «αγ
χίνοιά» της μεγάλη καί νά ωφελήσει μέ τά 
«συγγράμματά» της τήν «ανθρώπινη ετα ι
ρείαν» κτλ.

Λυτό τό τελευταίο ε ίνα ι τό μόνο σημείο 
πού ό κ. Κ. Πορφυρής δέν έδο>σε σωστή έρ- 
μηνεία παρουσιάζοντάς μας τή Μαρτινέγκου 
ή μάλλον δέν έδωσε κάν έρμηνεία. Γιατί ή 
προοδευτικότητα—καί όχι ή λαϊκότητα—τής 
Μαρτινέγκου είναι ένα πρόβλημα πόύ γιά 
τήν εξήγησή του μπορεί νά καταφύγει κανείς 
στή λψπιντική θεωρία, χωρίς τό φόβο ότι 
θ ά  είνα ι λιγότερο διαλεκτικός ματεριαλι- 
στής γι* αυτό. Καί βέβαια στή διαμόρφιοσή 
της νά βοήθησαν καί οί Ιδέες τού γαλλικού 
διαφωτισμού πού τις βρήκε ή μικρή •Ελι
σάβετ στή βιβλιοθήκη τού πατέρα της· Αυτό 
εξηγεί τό γ ε γ ο ν ό ς ,  αλλά δέν έξηγεί τό 
π ά θ ο ς  τής φιλελεύθερης «ιδεολογίας» τής 
Μαρτινέγκου. Μιά άλλη αίτια πού 6 κ. 
Πορφύρης τή βλέπει σάν βασική χωρίς όμως 
νά αναλύει βαθύτερα τό μηχανισμό τής λει
τουργίας της, είναι ή φεουδαρχ κή αυστηρό
τητα τών ήθών στο περιβάλλον της. Ή  κλί
ση της στή «συγγραφή», ή δραματική δίψα 
της γιά  όποιαδήποτε μελέτη μή θετική, είναι 
μιά διέξοδος ελευθερίας, μιά κραυγή νά 
βεβαιω θεί καί νά σωθεί ή ύπαρξή της σ’ 
ένα κόσμο πού τον βλέπει μέσα άπό τή φ υ 
λακή τού σπιτιού της καί τού ήθους της. 
’Αλλά τί λέτε γιά  τήν έμμονη ιδέα τιις νά 
άφοσιωθεί στή χριστιανική λατρεία, γ ιά  τό 
πάθος της ταυτόχρονα νά γίνει ώφέλιμη 
στήν «άνθριόπινη εταιρείαν» ; Ή  γυναίκα 
λογία έπιδκόκει χωρίς νά τό καταλαβαίνει, 
αντιφατικά πράγματα, γιατί έχει μόνο τήν 
εΙλικρίνεια τού πάθους της, δηλαδή τής ε
σωτερικής της ορμής. Τό ίδιο αντιφατικός 
είνα ι καί ό συμβιβασμός της : μοναστήρι ή 
σύζυγο. Ή  ίδ ια  λέει ότι προτιμάει τό πρώ
το καί πιστεύει στο ψέμμα της. Μά συμβι
βάζεται πολύ εύκολα, αναίμακτα, μέ τή 
δεύτερη λύση. Ή  προσπάθειά της νά μήν 
προδόσει τήν αγνότητά της—πού ονειρευό
ταν νά τής δοθεί ή ευκαιρία νά τήν προστα-’ 
τέψει μέ τή ζωή της όταν επιχείρησε τήν

άπελπισμένη φυγή άπό τό σπίτι τ η ς -ε ίν α ι  
σπαρακτική. Δέν ζητάμε ειλικρίνεια τών έν
στικτων άπό τή Μαρτινέγκου, γ ια τ ί τά έν
στικτά της είνα ι έφτασφράγιστα στήν ήθική 
της *. "Εχει όμως μιά πνευματική ειλικρί
νεια πού ευωδιάζει.

"Ετσι φτάνουμε σέ μιά άλλη πλευρά τής 
«Αυτοβιογραφίας». Κλείνοντας τό βιβλίο 
μπορεί νά διερωτηθείς μέ άπορία : Τ ί είναι 
έκείνο πού κάνει αυτή τήν αφήγηση τόσο 
συναρπαστική, τόσο τερπνή καί γλυκύτατη ;

Νομίζουμε ότι τήν ολοκληρωμένη απάν
τηση δέν τήν δίνει παρά μόνο τό ίδιο  τό 
βιβλίο. Ή  κριτική ανάλυση, όσοδήποτε δό
κιμη καί άν είνα ι, δέν μπορεί νά δώσει πα
ρά ένδείξεις γιά  τά στοιχεία πού βεβαιώνουν 
τήν ύπαρξη τής τέχνης σ* ένα έργο. (ΙΊολύ 
περισσότερο πού τό σύντομο αυτό σημείωμα 
δέν φιλοδοξεί παρά νά είναι γραμμένο ευ
συνείδητα). "Ενα μεγάλο μέρος τής ουσίας 
τής τέχνης διαφεύγει πάντα τον έλεγχο, δέν 
άποσπάται από τό έργο χωρίς νά χαθεί. (Γι* 
αυτό άλλωστε καί οί κριτικοί φροντίζουν 
νά παραθέτουν αποσπάσματα τού έργου μέ 
τή δίκαιη έλπίδα ότι θά  μιλήσουν αυτά τά 
ίδια περισσότερο γιά  τον έαυτό τους). ‘Ωσ
τόσο νομίζουμε ότι ένα σοβαρό στοιχείο στήν 
επιτυχία τής Μαρτινέγκου νά εκφραστεί μέ 
τό λόγο, είνα ι αυτή ή πνευματική της ειλ ι
κρίνεια. "Ετσι πετυχαίνει στήν Α υτοβιογρα
φία της, ένώ είναι αξιολύπητα βαρετή όταν 
κατασκευάζει διδακτικές ιστορίες μέ ήθι- 
κό, ωφελιμιστικό σκοπό. Προσωπικά δέν λυ
πάμαι γιά όλα τά έργα της πού χάθηκαν, 
όσο γιά  τά αποσπάσματα της Αυτοβιογρα
φ ίας της πού περιέκοψε ό γιός της ποιητής 
Έ λισαβέτιος, θεωρώντας ότι θίγουν τήν υπό
ληψη τής οικογένειας. νΙσως μάλιστα τά 
αποσπάσματα αυτά νά ήταν ακόμα πιο έξομο- 
λογητικά.

Μαζί μέ τήν ευθύτητα, στή γοητεία τής 
«Αυτοβιογραφίας» συντελεί αποφασιστικά ή 
γνήσια αίσθησή της μέ τήν καταπληκτική 
της αμεσότητα. ’Ανάμεσα στά πράγματα 
πού τήν περιβάλλουν, σ’ αυτά  πού τής συμ
βαίνουν καί στις λέξεις, στις φράσεις πού 
μεταχειρίζεται γιά  νά τά έκφράσει δέν μεσο
λαβεί τίποτα. Σέ τέτοια κείμενα οί λέξεις 
ξανακερδίζουν τόν έαυτό τους —τήν πραγμα
τική τους σημασία—ή γλώσσα ξεγυμνώνεται 
άπό τό φιλολογικό της κορσέ. Διαβάζεις καί 
πεινάς, διψάς τό νερό ή λυπάσαι, χαίρεσαι 
σάν πρωτόπλαστος.

Νά γιατί τά τόσο άπλά πράγματα πού 
μάς δ ιηγιέτα ι ή Μαρτινέγκου, τά μικρά κο
ριτσίστικα προβλήματά της, ή αγωνία της νά 
μορφωθεί, τό καμάρι της γιά  τά γραφτά 
της, τό πάθος της γιά  πιό στοιχειώδη έλευ- 
θερία, ή ψυχική της αφέλεια γίνονται συ-

* Διαβάζει καί ξαναδιαβάζει τήν «Δεκαή
μερο» τού Βοκκάκιοο, γιά τό «μελίροιτον» τής 
γλώσσας του, ένώ όμολογεί δτι κοκκινίζει άπό 
ντροπή καί λυπάται πού τέτοιος «κάλαμος» 
δέν γράφει γιά Θεία πράγματα, γιά νά λαμ
πρύνει τή χριστιανική πίστη.
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ναρπαστικά στις σελίδες της, σάν περιπε
τειώδη περιστατικά.

Σέ συνέπεια, ή γλώσσα της είνα ι απλή, 
έχει τή γοητευτική αφέλεια των ’Απομνημο
νευμάτων τού Μακρυγιάννη με κάποια δμως 
σοβαρότερη λόγια επίδραση. Ή  σκληράδα 
τής αδιαμόρφωτης δημοτικής της πού έχει 
αρκετές προσμίξεις τής καθαρεύουσας άλλα 
και τής ιταλικής καί γαλλικής σύνταξης, 
είνα ι φυσική, με την έννοια ότι δεν είναι 
συνειδητή επιτήδευση άλλα μοιραία συνέ
πεια τής έποχής. Αυτή ή τραχύτητα τής δ ί
νει ωστόσο μια Ιδιαίτερη φυσιογνωμία, όπως 
αυτή πού έχουν τά κτίρια άπό ογκόλιθους 
άνισους καί τραχιούς. νΙσως καί τό έφτα- 
νησιώτικο μουσικό αισθητήριο νά βοηθάει 
στήν αυθόρμητη κατανομή τού τονισμού, στή 
σύνθεση φωνηέντων καί συμφώνων καί στήν 
επίτευξη συνηχήσεων, πού φέρνουν μελωδι
κότατο άποτέλεσμα. Περισσότερα γ ια  τή 
γλώσσα τής Μ αρτινέγκου γράφει στήν εισα
γωγή του δ κ. Πορφύρης.

Ή  παρουσίαση τής «Αυτοβιογραφίας» ά
πό τόν κ. Πορφύρη ήταν ευτυχής. νΙσως 
γιατί ό ίδιος πλησίασε τή Μ αρτινέγκου με 
άγάπη καί, κατά συνέπεια, μέ κατανόηση. 
"Ισως καί γιατί ό κ. Πορφύρης σαν διανοού
μενος εκφράζεται στον ίδιο έλάσσονα τόνο 
καί πιστεύει στή χρυσή τομή άνάμεσα στο 
Π άθος καί στο Λόγο. Όπιοσδήποτε δμως 
γιατί πλησίασε τό άντικείμενό του μέ ευσυ
νειδησία καί γνώση. Πραγματικά ή μελέτη 
των πηγών του φαίνεται πλήρης καί οί Ιστο
ρικές καί πραγματικές σημειώσεις του βοη
θούν πολύ στήν κατανόηση τής Μ αρτινέγ- 
κου καί τής έποχής της. ’Εμείς πάντως τού 
χρωστάμε μεγάλη χάρη πού μάς πρόσφερε 
ένα πολύτιμο κείμενο τής πεζογραφίας μας 
πού είχε ξεχαστεί δεκάδες χρόνια τώρα.

Μ. ΡΑΥΤΟΙΙΟΥΛΟΣ

' Α γ ι  Θέρου : « Ό  Μ ε γ α ς  Πό&ος», π ο ι 
ήματα ,  Δ ίφ ρ ο ς  1 9 5 6

*0 "Αγις Θέρος άποτελεί ένα φαινόμενο 
πού χρειάζεται νά τό προσέξει κανείς ιδ ια ί
τερα. Σήμερα πιά πού οί περισσότεροι ποι
ητές δχι μόνο τής γενιάς του άλλά καί πο
λύ πιο κατοπινοί έχουν ουσιαστικά σωπάσει 
είναι ό μόνος σχεδόν πού άειθαλής καί άγέ- 
ραστος συνεχίζει τή δημιουργική του δρα
στηριότητα παρουσιάζονττας ένα έργο πού 
προκαλεί έκπληξη μέ τήν έφηβική σχεδόν 
ζωτικότητά του. «*0 Μέγας Πόθος»,μέ κείνη 
τή δίψα ένέργειας πού τόν διαποτίζει —καί 
κάποτε παρασύρει τόν ποιητή σέ άπό κεκτη- 
μένη ταχύτητα, γλυστρίματα —είναι γνήσια 
εξωτερίκευση μιάς πραγματικά νέας “ψυχής 
πού εκφράζεται μέ δύναμη κι* ένάργεια. Χα
ρακτηριστικό άπό τήν άποψη αυτή είναι τό 
ωραίο ποίημα «Στον αυλόγυρο» :

Τά κομπολόγια ξεκουκίζουν στον
αυλόγυρον οί κουρασμένοι καλογέροι.
’Αμίλητοι κι δλο μετράν κι άναμετράΥ
μέ τά κοκιά καμπανιστά.

Τ ις εγνοιες tov ό Παΐ<κος μετράει 
τα κρίματα του ό αμαρτωλός Γρηνόριος 
και τις μετάνοιες του 6 Δ α πδ .
Κι ό γέροντας, ό πά τερ - Σύλβεστρος 
τις μερες του πού παν καί σώνονται, 
μεροβραδΰς δλο καί λογαριάζει τες,’ 
κουκί καί μέρα,
τις αέρες του πού, άπ’ τήν άρχή χαμένες, 
δλο καί χάνονται καί σβυούν.

Κι ό Λάμπρος ό ύποταχτικός, 
χρονώνε δεκατέσσερα) καί κάτι, 
κάτω άπ* τή δάφνη εκεί στήν άκρη κα-

[θιστός,
ζαλίζεται ά π ’ τά τόσα ξεκουκίσματα, 
πού σά νερού σταλαματιές 
σέ δίσκο άπάνω μπακιρένιο στάζουν, 
καί τά ματάκια του νυστάζουν».

Ε ίνα ι φανερή μέσα στό ποίημα ή ψυχική 
διάθεση τού ίδιου τού ποιητή πού άντιπα- 
ραβάλλοντας τά γηρατειά μέ τή νειότη το
ποθετείται ολοκληρωτικά καί ταυτίζεται μέ 
τό μικρό ύποταχτικό. ’Ετούτη ή κατάφαση 
τής ζωής, δν μάλιστα λογαριάσει κανείς 
τήν ηλικία, τοϋ Ποιητή, είνα ι πραγματικό 
δείγμα υγείας καί ρώμης, πού έκφράζει τήν 
εσωτερική σύγκρουση καί νίκη μέ τόν 
πιο άπέριττο τρόπο. Α νάλογο είναι τό 
πνεύμα πού εμψυχώνει δλα τά ποιήματα τοϋ 
βιβλίου άκόμα κι* εκείνα πού κάποιες άκρό- 
τητες τά κάνουν νά ξενίζουν λίγο έμάς 
τούς νεώτερους πού έχουμε υπερβολικά «κα- 
κομάθει» στούς μοντέρνους τρόπους ! Γενικά 
δμως ή στιβαρή απλότητα, κι* ή λυρική χά
ρη των ποιημάτων τού ΤΑγι Θέρου είνα ι 
άπό τά επιτεύγματα έκεϊνα πού άξίζει νά 
τά χαίρεται κανείς καί νά παραδίνεται άδέ- 
σμευτος στήν άθόρυβη άλλά διειοδυτική 
γοητεία τους.

"Αρη Δ ικ τα ιο υ  : « Π ο ί ι τ ε ΐα » ,  'Ε κ δό 
σ ε ις  Κ . Μ .

Σπάνια συμβαίνει ν ’ ανοίγεις ένα βιβλίο, 
νά βρίσκεις πώς διαφωνείς μ* ένα σωρό 
πράγματα μέσα σ’ αυτό κ ι’ δμως νά μή μπο
ρείς νά τό άπορρίψεις,—ούτε κάν νά τό κλεί- 
σεις—για τί διαπιστοηεις δτι εκείνα άκριβώς 
τά στοιχεία πού άποτελούν πηγές τής δια
φωνίας σου, είναι τόσο πολύ στή θέση τους 
καί τόσο άπαραίτητα μέσα στή γενική οικο
νομία του, ώστε άπστελούν τό κύριο θέλγη
τρό του. Σέ τέτοιες περιπτώσεις οί διαφω
νίες πού πηγάζουν άπό μιά διαφορά άντιλή- 
ψεων στηριγμένη σέ κάποιες γενικές άρχές, 
παραμερίζονται.’ΤΙ πιο σωστά, στήν περίπτω
ση αυτή γίνεται συμφωνία καί προσυπογρα- 
φή. « Ή  Πολιτεία» τού κ. Δικταίου άνήκει 
σ ’ αυτές τις σπάνιες περιπτο>σεις. Πρόκειται 
πραγματικά γιά  ένα έργο ωριμότητας πού* 
λέει δτι έχει νά πει μέ τόν πιο ταιριαστό γιά  
τήν περίπτωσή του τρόπο. Γενικά, ό κεντρι
κός πυρήνας όλων των έργιον τού κ. Δ., 
αρχίζοντας άπ’ τά άδέξια εφηβικά τραγούδια 
του καί φτάνοντας ως τήν άρτια όμορφιά τής 
«Έλούσοβας» καί τής «Σπουδής Θανάτου» 
είναι ή άδήριτη άνάγκη νά υπάρξει δείχνον.



τας το αληθινό του πρόσωπο, ή μάλλον έ- 
πιβάλλοντας αυτό το πρόσωπο όχι σαν έναν 
αντιπροσωπευτικό τύπο άλλα σαν μια Ιδιαί
τερη περίπτωση πού απαιτεί να προσεχτεί 
και νά κατανοηθεί. Αυτός ό αγώνας ύπαρ
ξης παρουσιάζεται κάθε φορά μέ διαφορετι
κές έκδηλώσεις πού άλλοτε έξωτερικεύουν 
απολύτως υποκειμενικές καταστάσεις κι* άλ
λοτε—ανάλογα μέ τούς ερεθισμούς πού δέχε
ται ή ευαισθησία τού Ποιητή από την ύπαρ
ξη έκλεκτικά συγγενικών στοιχείων μέσα στην 
κοινωνική ζωή —παίρνουν μια γενικότερη ση
μασία καί εκφράζουν ένα μέρος α π’ τήν 
καθολική αλήθεια τής έποχής. Έ νώ  όμως 
στά προηγούμενα έργα του κ. Δ. οί εκδηλώ
σεις αύτές—όσο κι* άν αποτελούσαν πραγμα
τικά επιτεύγματα—έμεναν άσυντόνιστες, στήν 
«Π ολιιεία* παρουσιάζονται οργανωμένες ο* 
ένα σύστημα βιοσοφίας, όπου τά διάφορα 
μέρη συγκλίνουν δημιουργώντας τις προϋπο
θέσεις γ ιά  τήν προβολή—μέσα άπ* τό πλή
θος των έπιμέρους πολυμορφιών—τού πρώ 
του καί βασικού αιτήματος γιά  ύπαρξη, πού 
έτσι παίρνει μιά καθολική σημασία. Τούτη ή 
μέσα από τις αντιφάσεις επαλήθευση τής ύ
παρξης αποτελεί καί τό μέσο απαλλαγής 
άπό τήν αγωνία καί τήν άφεεηρία γιά  μιά 
παραπέρα προώθηση κι* εμβάθυνση : « ...Συ
χνά ξεφεύγει, | ή λέξη είναι ρευστή και φεύγει 
και σέ δάσος j  πραγμάτων ρέει ανάμεσα σημαί- 
νοντάς τα και δεν στέργει | νά στα&εί σ* ένα, 
νά σημάνει ένα, παρά αγγίζει | κι αυτά κι εκεί
νο. "Ομως, εδώ 'μαι. Θέλω νά μιλήσω. | Πιο 
πολύ κι άπ* τη ΰέλησή μου ΰέλω,—γιά νά προ
χωρήσω*.

("Ελλην Ποιητής 1955)

Καί φοβάμαι πώς σέ τέτοιες περιπτώ· 
σεις ή ύπαρξη μπορεί νά έκδηλωθεί μονά
χα σάν μιά εξέγερση ενάντια στήν ίδι*> 
τήν οργάνωσή τής κοινωνίας όχι σάν οίκο- 
νομικο-πολιτιστικού συγκροτήματος άλλά σάν 
διαρθρωμένου συνόλου. Τό άτομο άντιστρα- 
τεύειαι το σύνολο, καί προσπαθεί νά δη
μιουργήσει τό δικό του χώρο καταλύοντας 
οτι τού φαίνεται δεσμευτικό γιά  τό αναρχι
κό αίτημα τής ελευθερίας του. ‘Ετσι, ή έν
νοια τής πατρίδας, ή διαρκής παρουσία της 
σάν χώρου, σάν ιστορίας, σάν βιολογικής κλη
ρονομικότητας τού γίνεται αφόρητη : «...ΓΙρίν 
γεννηθώ ή ταχτική μου διαγραμμένη. Σκλά
βος | ..."Ετοιμη ή πατρίδα | κ* έτοιμος ό 
θεός. | Μέ φόρτο>σαν | δόξα πολλήν, άζήτη- 
τη, σά στέγη | βαριά τής ύπαρξής μου, τέ
λεια αδιαφορώντας | γιά  τά θεμέλια μου...»

(~Ελλην ποιητής 1955)
Ά λλά  καί ή πολιτιστική παράδοση τού 

τόπου είναι κι* αυτή ένα εμπόδιο στό οποίο 
έξεγείρεται καί Ιδιαίτερα τό ποίημα «Μ ου
σείο» αυτήν ακριβώς προσπαθεί νά κατα- 
λύσει. Τό ίδιο, τό ποίημα «74α, οδός Καλ- 
λιδρομίου» αποτελεί μιά διαμαρτυρία ένά ν  
ντια στό ληξιαρχικό - γραφειοκρατικό σύστη
μα καταχώρησης τών μελών τής κοινωνίας 
πού αποτελεί σήμερα τό μόνο τυπικό μέσο 
γ ιά  ν ' άποδείξει κανείς τήν ύπαρξή του. Θ '

αναφέρω ακόμα τό ωραιότατο ποίημα « 'Έ 
νας γυμνός» πού εκφράζει τήν περιφρόνηση 
ένάντια σέ κείνους πού διαρκώς περιτοιχί
ζονται μέσα στις κάθε λογής συμβατικότη
τες. Φυσικά ή τέτοια τοποθέτηση, στήν ά- 
κρότατη συνέπειά της γίνεται βαθειά άντι- 
κοινωνική καί καταλυτική ακόμα καί τής 
ίδιας τής τέχνης, πού ό κ. Δ. σωστά θεω 
ρεί σάν μοναδικό αποτελεσματικό μέσο αιώ
νιας ύπαρξης, γιατί καί ή τέχνη μονάχα σ* 
ένα όργανωμένο κοινωνικό σύνολο μπορεί 
νά υπάρξει καί νά λειτουργήσει.

Ε ίνα ι περίεργο πώς πραγματικά έξυπνοι 
άνθρω ποι δεν άντιλαμβάνονται πόσο κού
φιες * στήν ούσία τους είνα ι όλες αύτές 
οί πομφολυγοπαφλασματώδεις «φιλοσοφίεε» 
πού άστοχα άντιπαρατάσσουν τό άτομο στό 
κοινωνικό σύνολο θεωρώντας τα σάν δυο 
στοιχεία άντιμαχόμενα, πού τό ένα πασκίζει 
νά καταλύσει τό άλλο ένώ πραγματικά είνα ι 
αδύνατο νά υπάρξει τό ένα χωρίς τό άλλο. 
‘Ωστόσο, αυτού ακριβώς βρίσκεται ένα άπό 
τά στοιχεία τής αυτονομίας τής τέχνης : Ό τ ι  
μπορεί νά πετυχαίνει αισθητικό αποτέλεσμα 
καί νά ασκεί μιά λυτρωτική ένέργεια έστω 
κ ι’ άν περνάει μέσα άπό τά σαθρά τοπία 
τού παραλογισμού.Κι' ένώ βλέπει κανείς πό
σο έλάχιστα αντέχουν σέ μιά βαθύτερη ανά
λυση τά «βιοσοφικά» στοιχεία τής ποίησης 
τού κ. Δ. α π ' τήν άλλη μεριά αναγκάζεται 
νά παραδεχτεί τήν ίδ ια  αυτή τήν ποίηση 
σάν έπίτευγμα, σάν γνήσια καί αρμονική 
έκφραση μιας πραγματικής σύγκρουσης έστω 
κ ι ' αν ή σύγκρουση αυτή στηρίζεται σέ λα
θεμένες βάσεις.

Μιά χαρακτηριστική έκδήλωση έσωτερι- 
κής αντινομίας πού πιό πάνω διαπιστιόσαμε 
στό βιοσοφικό πιστεύω τού κ. Δ. είνα ι τό 
γεγονός ότι ένώ στρέφεται καί καταλήγει ν ' 
αγνοεί τήν πολιτιστική παράδοση (Μουσείο) 
ό ίδιος μπολιάζει τήν ποίησή του μέ πλήθος 
σ ιο ιχεία  άπ’ αυτήν. ‘Υπάρχουν μέσα στά 
ποιήματά του άφθονες ήθελημένες καί σκό
πιμα, νομίζω, τοποθετημένες απηχήσεις άπό 
τη βίβλο ή τή δημοτική καί τήν αρχαία ή 
τήν ξένη ποίηση. Καί κοντά στις άπηχήσεις 
αύτές,τό έγκεφαλικό στοιχείο τής διερεύνησης 
καί ή βιολογικά κουρασμένη διάθεση ε ίνα ι 
σ ιοιχεία  Ρ ιλκα ϊκά , ένώ ταυτόχρονα ή ροήτών 
ποιημάτων είναι αφομοίωση τού Σικελιανικού 
ρυθμού καί ή αίσθηση τών αντικειμένων, 
Ιδιαίτερα όπως δίνεται στις ωραιότατες ά· 
πεικονίσεις τού μουσείου καί τής λαϊκής α 
γοράς, ε ίνα ι Καβαφική. Ωστόσο τά στοιχεία 
αύιά  δέν είναι επιδράσεις άλλά χωνεμένα 
καί ύστερα άπό έπιλογή διαλεγμένα μπολιά- 
σματα συγγενού χαρακτήρα πού αφομοιώ
νονται μέσα καί άλληλοσυμπληρώνονται μέσα 
στό έργο έτσι πού τό τελικό ύφος του νά μήν 
είναι ούτε τού Ρίλκε ούτε τού Σικελιανού
ούτε τού Καβάφη άλλά τού Δικταίου. Καί ή 
τόσο έπιτυχημένη άξιοποίηση τέτοιων δύσκο
λων προδρόμων δέν είναι διόλου μικρό κα- 
τώρθωμα.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ
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To θέατρο
Έ & ν ι κ 6  &εατρθ : * Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η  « ' Ε χ χ λ η ·

ο ιάζονσα ι»

"Αν ό ’Αριστοφάνης, χάρη στην υψηλή 
του ποίηση παραμένει πάντοτε ζωντανός, χά
ρη, στην αμεσότητα τής προβληματικής του 
καί τό μεγάλο του δίδαγμα τής τολμηρής κ ι’ 
ασυμβίβαστης κριτικής, γίνεται, ορισμένες 
έποχές, κάτι περισσότερο άπό απαραίτητος. 
Τέτοια είναι καί ή εποχή πού τώρα μπαί
νουμε I ύστερα από γεγονότα συγκλονιστικά 
πού άλλάζουν την Ιστορία, αρχίζει έντονη 
πια ή προσπάθεια για μιαν άφοβη κριτική 
διερεύνηση. Είναι τόσο βαθειά καί ουσια
στικά πολιτικός ό ’Αριστοφάνης πού φαίνε
ται φυσικό νά γίνεται αναγκαίος σέ εποχές 
έντονων πολιτικών ζυμώσεων (*).

Κι* όμως αυτό τό κύριο γνώρισμα τού με
γάλου κωμωδιογράφου, ήταν εκείνο ακρι
βώς πού έλειπε α π ’ τήν παράσταση τού «’Ε 
θνικού» (*). Οί «Έκκλησιάζουσες» βέβαια, 
l i v  έχουν τήν άμεσα πολιτική στάση των 
«’Ιππέων» ή των «Άχαρνέων» π.χ. χωρίς 
αυτό νά σημαίνει πώς επίκεντρό τους δεν 
είναι τόσο τά κοινωνικά καί ιδεολογικά προ
βλήματα πού απασχολούσαν τήν ’Αθήνα, 
όσο και—ώς ένα σημείο—ή πολιτική τους 
έκφραση.

Οί άδυναμίες τής άρχαίας πόλης - κράτους 
πού πρόκυπταν άπ* τις έσωτερικές της άντι- 
νομίες καί συγκρούσει; στάθηκαν πάντα αίτια 
πού ωθούσε ενδιαφέρον ιών στοχαστών 
στά πολιτειακά προβλήματα. Μέ τήν όξυνση 
όμωςτής κρίσης (τέλη 5ου αί.) οί κοινωνιο
λογικές καί πολιτειολογικές έρευνες συγκε
κριμενοποιούνται μέσα στό πλαίσιο τού σο
φιστικού ορθολογισμού καί οί θεωρητικοί 
προχωρούν σέ συγκεκριμένες υποδείξεις 
τολμηρών μέτρων, όπως π.χ. ό παραγνωρι
σμένος Ά ντ ιφ ώ ν  (*) πού διακήρυξε τήν κα- 
τάργηιη τών διακρίσεων ανάμεσα σέ άριστο- 
κράτες καί φτωχολογιά, ελεύθερους καί δού
λους, "Ελληνες καί Βαρβάρους, όπως ό 
Φαλέας ό Χαλκηδόνιος, αυτός ό προδρομι- 
κός ουτοπικός σοσιαλιστής (4), ό 'Ανώνυμος 
τού 'Ιάμβλιχου πού υποστήριζε πώς κάθε 
πολιτικό πρόβλημα είναι οικονομικό, κ.ά. 
Ό σο κι* άν ή ταξική της σκοπιμότητα είναι 
σλότελα διαφορετική, απ '  αυτό τό ρεύμα 
βγαίνει και ή πλατωνική «Πολιτεία» πού 
είναι έμμεσος στόχος τού Αριστοφάνη στις 
«Έκκλησιάζουσες» (ό όποιος σύμφωνα μέ 
ορισμένους φιλόλογους τήν ήξερε σέ μιάν 
αρχική της έκδοση (*). Ή  Ιδεολογική αυτή 
δραστηριότητα, ακόμα κ ι '  όταν προερχόταν 
απ ' τή μεριά τών ολιγαρχικών, ένοχλούσε σά 
φαινόμενο τον ’Αριστοφάνη, πού τό θεώρησε 
κ ι ’ αυτό σά μια άπό τις αίτιες τής κακοδαιμο 
νιας καί βλέπουμε πώς διακωμωδεί στις 
«Έκκλησιάζουσες* τις πλατωνικές ίδέες τής 
κοινοκτημοσύνης, πούαίσθανόταν τον ουτοπι
κό τους χαρακτήρα. Ή  κίνηση ωστόσο έκεί- 
ν̂η, δέν ήταν παρά ή αντανάκλαση στό θεωρη

τικό πεδίο τού αδιέξοδου πού άντιμετιόπιζε ή 
αρχαία κοινωνία ά π '  τήν ώρα πού ό δουλο
κτητικός τρόπος παραγωγής ξεπέρασε όλό- 
τελα τήν προοδευτική του φάση καί μετα
βλήθηκε στό κύριο έμπόδιο γιά τήν ι’νάπτυ- 
ξη τής οικονομίας καί στό βασικό διαλυτικό 
της παράγοντα. Ό σ ο  ή έργασία τών δούλων 
γίνεται ή έπικρατούσα μορφή τών παραγω
γικών σχέσεων, τόσο οί μικροί έλεύθεροι 
παραγο>γοί, οί φτωχοί αγρότες, οί βιοτέχνες, 
οί ναυτικοί, πού αποτελούν τή ραχοκοκαλιά 
τής αθηναϊκής δημοκρατίας δυσκολεύονται νά 
τή συναγωνιστούν. * Η αδυναμία τού συνα
γωνισμού τούς οδηγεί αναπότρεπτα στήν έγ- 
κατάλειψη τής παραγωγικής τους δραστη
ριότητας, στήν αποξένωση από τήν έργασία, 
πού σάν τελική συνέπεια έχει τή μεταβολή 
τού δήμου σέ μιά έξαθλιωμένη καί παρασι- 
τική μάζα. Τότε ξαναφαίνεται καί ή περι
φρονητική στάση προς τήν έργασία πού τόσο 
έντονα τήν έκφράζει ό ’Αριστοφάνης (β). Μέ 
τή διάβρωση αυτή τών λαϊκών στρωμάτων, 
ό Δήμος δέν μπορεί πιά νά στηρίξει γερά 
τή δημοκρατία, πού ή λειτουργία της απει
λείται κι* ά π ’ τά μ έσ α .Ό  ξεπεσμός τής ’Αθη
ναϊκής Πολιτείας, κάνει τόν Αριστοφάνη νά 
πονάει. ’Απ' τή μιά μεριά όμως είναι άνίκα- 
νος νά συλλάβει τά πραγματικά α ίτ ια  του— 
άντικειμενική άδυναμία τής έποχής—κ ι ’ ά π ’ 
τήν άλλη ή συντηρητικότητά του τόν κάνει κι 
αυτόν νά βλέπει σά φταίχτη γιά όλα τή δη
μοκρατία, ένώ «δέν είναι ή δημοκρατία πού 
κατέστρεψε τήν ’Αθήνα... είναι ή δουλεία, 
πού έκανε άδύνατη τήν έργασία τού έλεύθε- 
ρου πολίτη* (Ένγκελς) (7). Κι όμως ξεκι
νώντας άπό τήν άντικειμενικά λαθεμένη καί 
πολιτικά άντιδραστική αυτή θέση, πόσα 
πράγματα συλλαμβάνει ή μεγαλοφυΐα του! 
Ό λ η  αυτή ή διαβρωτική διεργασία πού με
ταβάλλει τόν πολίτη σέ άθλιο παράσιτο ά- 
πογυμνιομένο άπό κάθε άρετή—αυτόν τόν ά- 
πόγονο τών Μαραθωνομάχων !—καί οί γενι
κότερες συνέπειές της σ ’ όλη τήν κοινωνία, 
παρουσιάζονται στό έργο του άνάγλυφα. Κι 
άν ώς ένα σημείο είναι έκφραστής τής ολι
γαρχικής ιδεολογίας ή τουλάχιστον είναι έ- 
πηρεασμένος άπ* αυτήν, άπό κεί καί πέρα 
είναι ένας πονεμένος άνθρωπος, πού μέ τό 
πυρωμένο σίδερο τής άδέκαστης σάτιράς του, 
στιγματίζει κάθε τι πού θεωρεί σάπιο. Καί 
δέν τού γλυτιόνουν ούτε οί ολιγαρχικοί Ιδεο- 
λόγοι πού μέ τά ουτοπικά πολιτειακά τους 
συστήματα προσπαθούν νά δώσουν μιά πα
ρηγοριά στούς κουρασμένους δουλοχτήτες, 
ούτε οί ίδιοι οί θεατές άπ '  τούς όποιους 
περιμένει τό βραβείο.

Ό  'Αριστοφάνης έχει μιά καταπληκτική 
μαεστρία νά συνδυάζει τά διάφορα θέματα 
τής ημέρας μ* έναν παραμορφωτικό γελοιο- 
γραφικό τρόπο, έτσι πού καί ή έπικαιρότητα 
νά μή χάνεται καί τό κωμικό στοιχείο νά 
προκύπτει άφθονο. Παίρνοντας στις « Έ κ 
κλησιάζουσες* τό πρόβλημα τών γυναι
κών, πού ήδη είχε τεθεί, τό διογκώνει, τό 
διακωμωδεί, καί ταυτόχρονα τό συνδέει μέ 
τήν πολιτική κατάσταση τής στιγμής, γιά
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νά γελοιοποιήσει την έκκλησία του δήμου. 
Φυσικά κάθε στιγμή ό ’Αριστοφάνης προ
σπαθεί νά προκαλέσει τό γέλιο. Μ* όλα του 
όμως τά χοντρά, τά μπρούσκα αστεία, πού 
πολλές φορές φέρνουν αυτοδύναμα τό γέλιο, 
τελικά δέν τό προβάλλει σάν αυτοσκοπό, 
αλλά τό μεταχειρίζεται σάν μέσο γιά νά ξε
σκεπάσει κάτι πού ιδωμένο ίσως από μιάν 
άλλη σκοπιά, θά  φαινόταν μονομιάς τραγι
κό. *0 Αριστοτέλης είπε πώς τό μόνο Ικα
νό νά γελάει ζώο είναι ό άνθρωπος. Αυτή τή 
βαθύτατα ανθρώπινη ιδιότητα ό 'Αριστοφά
νης τήν αναπτύσσει ώς τις ακραίες συνέ- 
πειές της, κάνοντας τόν άνθρωπο νά γελάει 
μέ τούς θεούς του καί μέ τόν εαυτό του, 
ώσπου έξαντλώντας την τήν οδηγεί στήν αν
τίθεσή της. "Έτσι τελειώνουν κι οί «Έ κκλη-  
σιάζουσες». Αυτό τό τελικό ξεφάντωμα κε
φιού και χαράς έχει ένα τραγικό υπόστρω
μα, γιατί γίνεται γιά μιάν υπόθεση, πού, όλοι 
τό βλέπουν—έξω α π’ τούς πανηγυριώτες — 
πώς είναι ά π ’ τά πριν καταδικασμένη. Κι 
ή υπόθεση αυτή δέν είναι μόνο τό πείραμα 
της Πραξαγόρας—είναι ή ίδια ή μοίρα τής 
'Αθήνας, πού πιά βαδίζει αργά προς τή δύ- 
ση της.

Τί έδωσε ά π ’ δλα αύτά ή παράσταση 
τού «’Εθνικού» ; Φοβούμαστε τίποτα. Ό  κ. 
Σολομός ξεκίνησε από μιά σωστή άποψη : 
νά απαλλάξει τήν κωμωδία από κάθε μου
σειακό χαρακτήρα έτσι πού νά γίνει προσιτή 
στο σύγχρονο θεατή. Τό αποτέλεσμα δμως 
ήταν νά παρουσιάσει μιά φαντασμαγορική 
επιθεώρηση, τύπου «Μπροντγουέϋ» κάπως, 
πού απλώς βλεπόταν ευχάριστα. 'Εκείνο 
μόνο πού δόθηκε, κατά τή γνώμη μας, άρ
τια, ήσαν οί χαρακτήρες πού γιά πρώτη φο
ρά στήν κωμωδία, διαγράφονται σπερματικά 
στις «Έκκλησιάζουσες» (οί δυο πολίτες, ό 
«καταθείς» καί ό «μή καταθείς» καί πολύ 
θαμπότερα ό Βλέπυρος καί οί γριές). Στο 
ίδιο πνεύμα κινήθηκε καί ή μουσική τού κ. 
Χατζηδάκη (πού βασανίστηκε απ '  τις συμ- 
πληγάδες τής τζάζ καί τού ρεμπέτικου) κ* ή 
χορογραφία τής κ. Βαρούτη. Τά κοστούμια 
τού κ. Βακαλό ήταν πολύ διακοσμητικά, 
ένώ τά σκηνικά του δημιούργησαν μιάν α
τμόσφαιρα. Γλαφυρή ή μετάφραση τού κ. 
Σταύρου καί σέ πολλές στιγμές είχε αληθινή 
ποίηση. 'Ωστόσο εμφάνισε τόν ’Αριστοφάνη 
κάπως καθωσπρεπικό.

Οί ήθοποιοί, μέσα στο πλαίσιο πού τούς 
χάραξε ό σκηνοθέτης, ήταν άψογοι. 'Οφεί
λουμε νά τονίσουμε τήν απόδοση τού κ. Νέ- 
ζερ πού έδωσε ένα χυμώδη Βλέπυρο, τό έξυ
πνο παίξιμο τής κ. Άρώνη, τή ζωντανή δια
γραφή τών ρόλων τους απ ’ τις κυρίες Έ λ .  
Χαλκούση, Μ. Ροζάν και Ά θ α ν .  Μουστά
κα καθώς και από τούς κ.κ. Διαμαντόπου- 
λο καί Καλογιάννη. Πολύ καλές ήταν καί 
οί κυρίες Ά λ .  Παΐζη . Μ. 'Αλκαίου, Θ. 
Καλλιγά, Ν. Μαρσέλλου καί Τζ. Καρέζη. Ό  
κ. Μπούχλης μόνο δέν ήταν πολύ πειστικός 
στο ρόλο του.

1. Χαρακτηριστικά 6 W. Jaeger αναφέ

ρει (* Παιδεία», τ. I, ο. 369) πώς στη Γέρμα- 
via, τό ενδιαφέρον γιά τις πολιτικές κωμωδίες 
τον *Αριστοφάνη, εμφανίστηκε από τη στιγμή 
που άρχισε ή πολιτική της ζωή.

2. Μά πώς νά υπάρξει, όταν οί αντιλήψεις
τον κ. Σολομού, ήταν αυτές πού διατύπωσε σ’ 
ενα 'Διάλογο» στήν «Καθημερινή* (14 Ίουλ.
1956). Ό  κ. Σ. θεωρεί πώς τό κωμικό στοι
χείο στον * Αριστοφάνη $χει μιάν αυτόνομη 
ύπαρξη (ήταν ένας μεγάλος show-man, λέει) 
καί τόν παραλληλίζει κατά κάποιο τρόπο μέ τό 
Χτίσνεύ (!), παραβλέποντας και συσκοτίζοντας 
τό αναμφισβήτητο γεγονός δτι τά κωμικά στοι
χεία στον *Αριστοφάνη εντάσσονται στή σατι
ρική τον πρόθεση πού πάντα εχει πολιτική καί 
παιδευτική σκοπιμότητα. *Αλλά το «καταπλη
κτικότερο» είναι ή άποψη του κ· Σ. γιά τήν 
ιδεολογική σημασία τής κωμωδίας πού ανέβα
σε. «Είναι γνωστό λέει, πώς οί «Έκκλ.ησιά- 
ζονσες είναι παρωδία τον κομμουνισμού 2360 
χρόνια πριν απ' τή Ρωσική 'Επανάσταση*. 'Εδώ 
πρόκειται γιά μιά καθαρή ιστορική παρερμη
νεία. *0 κ. Σ . συγχέει (όχι από πρόθεση, θά 
θέλαμε νά πιστεύουμε) τά άποτνχημένα οντο- 
πιστικό κοινωνικά προγράμματα τών όλιγαρ
χικών γιά τή σωτηρία τής τάξης τους, μέ μιά 
όλότελα διαφορετική Ιδεολογία πού έμπνέει σή
μερα τούς μισούς ανθρώπους τής γής να δια
μορφώσουν στις χώρες τους μιά καινούργια 
πραγματικότητα.

3. Γ . Κ ο ρ δ ά τ ο ν :  «‘Ιστορία τής Ά ρ χ .  
Έλλ. Φιλ.τ, ’Αθήνα 1946, σ. 195. 1. Λ ο υ- 
κ ά : «’ Αντιφών 6 Σοφιστής», ’Αθήνα 1956.

4. * Λ ρ ι ο τ. «Πολιτικά* 2-7-1266 b .
29 33.

5. W. J a e g e r . ·  <Π α ι δ ε ί α*, τ. 
II, σ. 100.

6. ’Η  περιφρόνηση τής εργασίας δέν όταν
μόνιμη άντίληψη τής άρχαιότητας όπως ανα
φέρει στήν τόσο ενδιαφέρουσα κριτική του ό Κ. 
Κοτζιάς («Αυγή> 17 Ίουλ. 1956). *Η άντίλη
ψη αυτή πρωτοεμφανίοτηκε στα άριατοκρατικά 
στρώματα τών γαιοκτημόνων καί πολεμιστών 
πού αποτελούσαν τήν κυρίαρχη τάξη στήν αρ
χαϊκή εποχή. "Οταν δμως οι μικροί παραγω
γοί κατέκτησαν τήν εξουσία καί έγκαθίδρυσαν 
τή δημοκρατία, ή άντίληψη αυτή σχεδόν Ισβυ- 
σε, γιατί ή εργασία τών ελευθέρων πολιτών 
ήταν αναγκαία στήν παραγωγή. Οί * Αθηναίοι 
τής ακμής δέν ήσαν μέ κανένα τρόπο αργό
σχολοι καί όκνοί συζητητές. 'Ο ίδιος ό Περι
κλής ύμνεΐ θερμά τήν εργασία (θουκ. II 40). 
Μόνο όταν ή εργασία τών δούλων εκτοπίζει τήν 
εργασία τών ελευθέρων αναφαίνεται ή παλιά άντί
ληψη. (Claude Mosse .* «*// δουλεία στήν αρ
χαιότητα*, «La Pens£e», 1950, άρ. 59, σ. 
58). θά ήθελα επίσης νά παρατηρήσω πώς ό 
χαρακτηρισμός τού Ισοκράτη άπ' τόν Κ. Κο- 
τζιά σάν προοδευτικού, είναι πολύ αυζη-- 
τήσιμος. Τό σύνθημα τής Πανελλήνιας ενότητας 
συντονιζόταν βέβαια μέ τήν ιστορική πορεία 
γιά τό ξεπέρασμα τής μορφής τής πόλης-κρά- 
τους καί τή μετάβαση τής δουλοκτητικής οικο
νομίας σέ ευρύτερο κύκλο. "Ομως 6 ' Ισοκρά
της καί οί οπαδοί του διακήρυξαν τό σύνθημα 
αυτό αποβλέποντας στή διάσωση τής όλιγαρ-
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χίας, πού για τά ονμφέροντά της ήοαν έτοιμοι 
να ξεπουλήσουν την ελευθερία και την ανεξαρ
τησία. Μήπως για το φωτισμό τοϋ θέματος 
αύτοϋ θά μάς ήταν χρήσιμος 6 τρόπος που 
6 Λονκατς αντιμετωπίζει το ρομαντισμό ; 
(·*Επιθ. Τεχν.* τ. 7.9, ο. 3,4, 7.) 'Η αρμο
διότητα για την οποία απάντηση ανήκει στους 
Ιστορικούς. (Δες σχετικά : ΓΛ Κορδάτου :
«Εισαγωγή στους Φιλιππικούς τοϋ Δημοσθέ
νη*, Ζαχαρόπουλος, ’ Αθήνα 1939, 77. Λε- 
κατοά : «’Ιδεοκρατία και *Ιστορική Αιτιο
κρατία*, ’Αθήνα 1940, Α. Ρανόβιτς : *Ό
*Ελληνισμός* *Αθήνα 1954, σ. 22 κ. έ.)

7. «Κ α τ α γ ω γ ή » : Ed. S. Paris 1951, 
σ. 111.

« ’Α τ τ ι κ ή  Σ κ η ν ή *  : Μ. Μ α ί τ ε ρ λ ι ν γ κ  : «Π ε -
λέα ς  κα ί  Μ ελ ισ σ ά νθ η » .
Μια α π’ τις σοβαρότερες αδυναμίες τής 

θεατρικής μας ζωής, είναι ή έλλειψη συγ
κροτημάτων—έξω από λίγες εξαιρέσεις— 
μέ μονιμότητα και συνέχεια στη δουλειά 
τους, μ* ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό καί 
μια οργανωμένη αισθητική αντίληψη, έτσι 
πού ή προσφορά τους νά έχει ομοιογένεια 
καί συνοχή. Ή  « Α ττ ικ ή  Σκηνή», πού διευ
θυντής της είναι ό σκηνοθέτης κ. Σ. Κα- 
ραντινός, ξεκίνησε μ* αυτές ακριβώς τις προ
θέσεις, κι άπ* αυτή τήν άποψη ή έμφάνισή 
της είναι ένα γεγονός πού αξίζει να χαιρε
τιστεί.

*Απ* τή μεριά όμως τής πραγμάτω
σής τους, θάταν πρόωρο νά ασκηθεί τούτη 
τή στιγμή μιά απαιτητική κριτική μιά καί 
ακόμα ό αρχικός ένθουσιασμός δεν έχει ά 
ποκρυσταλλωθεϊ σ* ένα σαφές αποτέλεσμα, 
απαλλαγμένο ά π ’ τις αδυναμίες των πρώτων 
βημάτων. Γ ι ’ αύτό έκείνο πού προέχει ε ί
ναι το νέο αύτό συγκρότημα νά έχει συνέ
χεια. Έ τ σ ι  μόνο θά  μπορέσει νά έκτιμηθεϊ 
καί ή ποιότητα τής δουλειάς του.

'Ωστόσο αύτό δέ θάπρεπε νά έμποδίσει 
τήν άπ* τά τώρα επισήμανση ορισμένων βα
σικών, κατά τή γνώμη μας, αδυναμιών :

Α '.  Ή  ά ν ο ι χ τ ή  σ κ η ν ή .  Κάθε 
προσπάθεια ανανέωσης τών έκφραστικών 
μέσων, είναι έπιθυμητή, έφ* όσον βέβαια 
δεν παρουσιάζεται σαν αύτασκοπός. Πολύ 
περισσότερο όταν ή προσπάθεια τοϋ κ. Κα- 
ραντινοϋ μέ τήν κατάργηση τής αυλαίας α 
ποβλέπει στήν «προβολή τής σκηνικής δρά
σης στο κοινό» στήν · έξοδο τής σκηνικής 
εικόνας από τή μπούκα» καί στήν «απελευ
θέρωση άπό τά πέραν τής αυλαίας δεσμά». 
(Ν. Ίγγλέσης, στο πρόγραμμα τής «’Αττι
κής Σκηνής»), Ή  αυλαία όμως καί γενικό
τερα τό κουτί τής σκηνής δεν είναι μόνο, 
καθώ ς νομίζουμε, ένα φράγμα πού χωρίζει 
τό θεατή άπό τή σκηνική δράση, άλλά κι 
ένας τρόπος συμπύκνωσης τής σκηνικής δρά
σης καί τής συγκίνησης πού προκαλεί. Τό 
πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται στο πώς θά  έπι- 
τευχθει μιά αμεσότερη έπαφή μεταξύ κοι
νού καί σκηνής, χωρίς νά κατακερματιστεί 
ή δράση καί νά διαρρεύσει ή συγκίνηση. Κι 
επειδή ό σημερινός θεατής είναι έξοικειω·

μένος μέ τήν «κλειστή σκηνή», κάθε μετα
βολή πρέπει νά είναι έξαιρετικά πειστική 
γιά νά πετύχει στο στόχο της. Αλλιώς τό 
αποτέλεσμα είναι τό άντίθετο. Ή  «’Αττική 
Σκηνή» τόσο έξ αιτίας τής αρχιτεκτονικής 
διαμόρφωσης τού θεάτρου της, όσο καί τών 
περιορισμένων τεχνικών της μέσων, δέν 
μπορούμε νά πούμε πώς ακόμα έλυσε τό πρό
βλημα αύτό.

Β ' .  Ρ ε π ε ρ τ ό ρ ι ο .  Μ ’ όλο πού τά 
έργα πού ώς τά τώρα παρουσιάστηκαν κατέ
χουν μιά θέση στή θεατρική γραμματεία, ή 
σημασία τους γιά τό σύγχρονο θεατή είναι 
περιορισμένη. *Ήδη τά · Παντρολογήματα» 
τού Γκόγκολ.ήσαν σά σύνολο στατικά καί 
θεατρικά άμορφοποίητα. "Οσο κι άν προ- 
έρχονται ά π ’ τό μεγάλο θεμελιωτή τοϋ ρω
σικού ρεαλισμού, τό ενδιαφέρον τους πιά 
είναι περισσότερο «Ιστορικό».

Γ ' .  Η θ ο π ο ι ο ί .  Οί ήθοποιοί τοϋ 
θιάσου είναι όλοι νέοι, γεμάτοι ενθουσια
σμό καί εύγενικά όνειρα. Ό μ ω ς  τά τεχνικά 
τους εφόδια είναι ακόμα ανεπαρκή. Καί τό 
πρόβλημα τής βελτίωσης τής απόδοσής της 
θ ά  -πρέπει νά άπασχολήσει σοβαρά καί τόν 
κ. Καραντινό καί τούς ίδιους.

Στόν «Πελέα καί Μελισσάνθη*. τό δεύ
τερο έργο τής «’Αττικής Σκηνής», ό χρόνος 
πού πέρασε έχει αφήσει αθεράπευτες ρυτί
δες. Ε κ ε ί  όπου δέν {«πάρχουν πραγματικοί, 
αύτοδύναμοι άνθρωποι, άλλά σκιές, ούτε 
δραματικές συγκρούσεις άλλά κοινότοπες άν- 
τιθέσεις, ή ποίηση δέ φτάνει γιά νά σπονδυ- 
λιόσει ένα έργο. ΓΙολύ περισσότερο, όταν ή 
«ποίηση* τού «Πελέα» φαίνεται σήμε
ρα στο μεγαλύτερο μέρος της σά μιά απλή 
«ποιητικότητα». Ό , τ ι  διασιόζεται άπ ' τό έρ
γο, δηλαδή ορισμένα πραγματικά ποιητικά 
σημεία (π.χ. ή τιράντα τοϋ Πελλέα πριν τό 
φόνο του) ή ή πετυχημένη μερικές φορές 
λυρική σύζευξη τής πραγματικότητας μέ τ* 
όνειρο (π.χ. επίσκεψη στή σπηλιά, επίσκεψη 
στά υπόγεια τοϋ πύργου), δέν μπόρεσε νά 
άναδειχθεί, έξ αιτίας τοϋ ελλιπούς τεχνικού 
οπλισμού τοϋ θανάτου, πού ό λόγος ή ή ύ-

ΦΙ  Α Ο Σ Ο Φ Ι Κ Ε Σ
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

ΦΡΕΙΔ. ΕΝΓΚΕΑΣ

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΦΟΫΕΡΜΠΑΧ
Και το τέλος τής κλασσικής 

Γερμανικής Φιλοσοφίας
Β α σ ικ ό  κε ίμ ενο  γ ιά  τ ή ν  κ α τα ν ό η σ η  

τοϋ  Δ ια λ ε κ τ ικ ό ν  
κ α ι  * Ισ τ ο ρ ικ ο ύ  υ λ ι σ μ ό ν .

’Α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ή  δ ιά & εσ η :
' Ε μ μ .  Μ π ε ν ά κ η  4 2 β
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ποκριτική δέν κατόρθωσαν νά τόν νποκατα- 
στήσουν. Ή  σκηνοθετική γραμμή σά σύλ
ληψη ήταν ορθή, αλλά ή συμπίεσή της α
νάμεσα στις τεχνικές ελλείψεις καί τις αδυ
ναμίες των ήθοποιών την εμπόδισε νά δια
μορφωθεί καί την έκανε νά ταλαντεύεται· 
*Απ* τούς ηθοποιούς ξεχιυρισε ό κ. Κατσι- 
γιάννης πού κατόρθωσε νά βγάλει τό δύσκο
λο ρόλο του αρκετά πειστικά. Ή  5. Κλειώ 
Νικολάου, παρά την ευαισθησία της, ήταν 
κάπως υποτονική καί ό κ. Θ. * Αράχνης είχε 
στο παίξιμό του υπερβολική παιδικότητα. Ή  
δ. Ά π α λ ά κ η  δεν ήταν πειστική—παρά τις 
προσπάθειες της—στό ρόλο τού μικρού Ί ν ι -  
όλδου, ίσως όχι άπό δική της υπαιτιότητα. 
*Όσο γιά τόν κ. Καραντινό, φαίνεται πώς 
έχει τόσο άπορροφηθεί άπό τις άλλες σοβα
ρές δουλειές του στό θίασο, πού δεν τού έ

μειναν πολλά περιθώρια γιά νά διαγράψει 
τό ρόλο τού γέρο - βασιλιά. Τά σκηνικά τής 
δ. Ζαΐμη, έδωσαν σωστές λύσεις, άλλά δέν 
μπόρεσαν νά δημιουργήσουν την άτμόσφαιρα 
πού χρειαζόταν.

ΤΙΤΟ Σ Π Α Τ Ρ ΙΚ ΙΟ Σ

ΣΙΙΜ. Στήν κριτική γιά την παράσταση 
τού Ελληνικού  Λαϊκού Θεάτρου στό περα
σμένο τεύχος μας, παραλήφθηκαν δυό σει
ρές άπό τό χειρόγραφο στήν τελευταία πα
ράγραφο πού έλεγαν : Τό πιό ολοκληρωμένο 
θεατρικό πρόσωπο τού έργου ήταν ό Πανα- 
γιώταρος (ό ’Ιούδας) καί 6 Τίτος Βανδής 
τόν ύποδύθηκε πολύ καλά. 'Επανορθώνουμε 
τήν παράλειψη πού όφειλόταν σέ αβλεψία 
τού τυπογράφου.

Μ. Ραυτ.

Ξ Ε Ν Η  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η
ΓΑΛΛΙΑ

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

Τού Α Ν Τ ΡΕ Α  ΚΕΔΡΟΥ

Σήμερα δέ σάς γράφω άπ* τό Παρίσι1 
άλλ* άπό μιά μικρή μεσογειακή πόλη ιή La 
Ciolat, όπου περνάω τις διακοπές μου. Τό 
Παρίσι είναι βέβαια μιά θαυμασια πόλη 
άλλά καί κουραστική. Γιά νά τήν άντέχεις 
πρέπει νά τό σκάς μιά φορά τό χρόνο, πρέ
πει ν '  άπομακρύνεσαι άπ' τό γκρίζο της 
περιβάλλον, άπ’ τά βρώμικα μετρό της, 
άπ’ τις μέρες της πού αρχίζουνε πολύ 
νωρίς (γιά τούς έργάτες πού κατοικούν στά 
προάστεια καί πρέπει νά περνάνε κάθε δυό 
καί πιό πολλές ώρες μέσ' στά τραίνα καί 
τό μετρό) ή πού τελειώνουν πολύ αργά 
(γιά τούς διανοούμενους). Γι ' αυτό καί οί 
έργαζόμενοι τής Γαλλίας άπόσπασαν φέτος 
άπό τούς έργοδότες καί τήν κυβέρνησή 
τους άδειες τριών εβδομάδων μέ πλήρεις 
άποδοχές. Έ γκαταλε ίψ ανε  λοιπόν κι ' αυτοί 
τό Παρίσι μαζικά. "Ολοι ιούς λαχταράνε 
γιά ήλιο, άλλά πολύ λίγοι μπορούν νά έπι- 
τρέψουν στον έ ιυ τ ό  τους τή πολυτέλεια νά 
περάσουν τις διακοπές τους στήν Κυανή 
"Ακτή.

Τό ταξίδι μέχρι τή Μεσόγειο στοιχίζει 
ακριβά και τά ξενοδοχεία είναι απρόσιτα. 
Ή  Κυανή ’Ακτή είναι ένα θήραμα καλά 
φυλαγμένο γιά τούς προνομιούχους. Ή  Νί
καια, οΐ Κάννες, ή Άντίμπ. τό Ζουάν λέ 
πέν, τό Σαίν Τροπέζ, κι" όλες αύιές οΐ λου- 
τροπόλεις είναι τόποι όπου μεταφέρονται ό 
ό σνομπισμός καί ή αθεράπευτη πλήξη των 
πολύ πλούσιων ανθρώπων πού τίποτα δέν 
μπορεί νά τούς διασκεδάσει. Κ ι’ αυτό γιατί 
δέ ζητάνε παρά τή συντροφιά μέ τόν έαυτό

τους. "Εχουνε ξεμάθει πιά καί δέν είναι 
σέ θέση νά κάνουν έκατό μέτρα χωρίς τις 
τεράστιες αμερικάνικες κούρσες τους. 'Εδώ 
θ ά  βρείτε τά καζινό όπου κάθε βράδυ, 
παίζονται καί χάνονται έκατομμύρια τις βίλ- 
λες όπου διασημότητες τού κεφαλαίου ή ιού 
κινηματοδράφου δέχονται μέ πομπώδη με
γαλοπρέπεια άλλες διερχόμενες διασημότη- 
τες, τις χορευτικές βραδυές μέ τή σύμπρα
ξη τού M aurice  Chevalier  καί τής Edith 
Piaf, τις θαλάσσιες διασκεδάσεις στά γιώτ 
τού κυρίου 'Ωνάση καί άλλων μεγιστάνων 
άπ’ τό ίδιο συνάφι, τά «Pizzarias* τής μό
δας καί τά υπαίθρια θεάματα πού προσφέ- 
ρονται άπό τούς μεγάλους οίκους ορεκτικών 
Ρικάρ, Μαρτίνι καί άλλους. Ε ίνα ι  ένας αδιά
κοπος στροβιλισμός στό μεγάλο δρόμο πού 
ξαπλίόνεται στό μήκος τής θάλασσας καί 
πού είναι συχνά τόσο φορτωμένος αυτοκί
νητα όσο καί τά Ήλύσια Πεδία. "Ενα άνή- 
συχο πήγαιν* έλα ανθρώπων πού αναζητούν 
τις απολαύσεις, ένα διασταυρούμενο κ υ νη 
γητό κοσμικής κίνησης καί εύκολων περι
πετειών, πού είναι άκόμη πιό εύκολες αυτή 
τήν έποχή έπειδή ή 'Ακτή έχει καταχωρήσει 
στά κατάστιχά της μιάν εισβολή άπό πίν-άπ- 
γκέρλς καί στάρλετ οί όποιες τριγυρίζουν 
τά πορτοφόλια όπως ένα κοπάδι κομψές κα 
δηλητηριώδεις σφήκες πετάν γ\*ρω σ1 ένα 
βάζο μέ μέλι.

ΟΙ συγγραφείς, οί ζωγράφοι καί οΐ κάθε 
είδους έκπρόσωποι τής μποεμικής ζωής τού 
Σαίν Ζερμαίν ντέ Πρέ καί του Μονπαρνάς 
μεταφέρουν στήν ’Ακτή τούς θεούς τους, 
τις συνήθειές τους καί τις λόξες τους, λ ί 
γο στό περιθίόριο τής ασύδοτης πολυτέλειας 
καί τής τρελλής ζωής, άλλά όχι πάντοτε 
πέρ’ άπό τό σνομπισμό. ΓΓ αυτούς τούς αν
θρώπους όπως άλλωστε καί γιά τούς αργό
σχολους μέ τις γεμάτες τσέπες, ό Πικάσσο 
παραμένει κέντρο άκατανίκητης έλξης.
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Τό Βαλλαορί, ή μικρή κωμόπολη ιών 
•κεραμέων, όπου κατοικεί, γνώρισε πριν 
άπό λίγα χρόνια μια θαυμαστή ανάπτυξη. 
Ο ί  χιλιάδες μικροτεχνίτες πού έδώ καί λ ί 
γα χρόνια φυτοζούσαν, γύρω από τούς 
παγωμένους φούρνους τους, ξαναβρήκαν 
τήν άνεση, χάρη στήν παγκόσμια φήμη τού 
Πικάσσο. 'Α π '  όπου περνάει ό μεγάλος 
αυτός ζωγράφος ξεσηκώνει λαϊκό κίνημα. 
Έ φτασε ή παραμονή του μερικών εβδομά
δων σιό χωριό τού Collioure, στούς πρό- 
ποδες ιών ΙΙυρηναίων, για νά μεταμορφω
θ ε ί  αυτό τό χωριό σε λουτρόπολη ιής μό
δας. Ή  παρουσία τού Πικάσσο σ' ένα 
θέαμα, σε μια ταυρομαχία, αντιπροσωπεύει 
αμέσως για τούς διοργανωτές ανέλπιστα 
κέρδη. Έ ν α ς  φίλος τού Πικάσσο, ό ποιη 
τής καί τεχνοκρίτης Βερντέ, παλιός έξόρι- 
στος, αποτελεί τό κέντρο Ενός άλλου ζ ω η 
ρού ενδιαφέροντος στό Saint Paul de Ven- 
ce. Τριγυρισμένος άπό ένα μεγάλο άριθμό 
ζωγράφο>ν πού Εργάζονται καί έκθέτουν 
μέσα στή βίλλα του ή στα τριγύρω ξενο
δοχεία, ό Βερντέ είναι ένας άκούραστος 
άναζωογονητής. Πολλοί παραθεριστές καί 
έμποροι πινάκων, έρχονται τό καλοκαίρι 
στό Sain t Paul de Vence για ν '  αγορά
σουν τήν παραγωγή τών καλύτερων πρω 
τοποριακών ζωγράφων. Γίνονται εκεί άγο- 
ραπωλησίες πού άνέρχονται σέ δεκάδες 
-Εκατομμύρια φράγκα.

Ε χθ ρ ικ ό ς  άπό τή φύση μου σ' όλη αυτή 
τή  φασαρία, άλλα διψασμένος για ήλιο 
καί έρωτευμένος μέ τά γαλάζια  κύματα 
τής θάλασσάς μας, διάλεξα για τόπο τών 
διακοπών μου τήν La Ciotat. Ε ίναι μιά 
μικρούτσικη πόλη πού δέ μοιάζει καθόλου 
μέ τις κομψές λουτροπόλεις πού σάς πε· 
ριέγραψα. Βέβαια οί παραθεριστές είναι 
πολλοί μά λαϊκής καταγο)γής καί πνίγονται 
κατά κάποιο τρόπο μέσα στή μάζα τών έρ 
γατών πού δουλεύουν στα ναυπηγεία τή; 
La  Ciotat, τά δεύτερα σέ αξία μέστ στή 
Γαλλία. Αυτή ή μαζική Εργατική παρουσία 
δίνει στή μικρή πόλη έναν ιδιαίτερο χαρα
κτήρα. Πίνουνε μέ αδιαφορία τό παστίς, 
συζητάνε πολύ για τό δέκατο τέταρτο συ
νέδριο τού κομμουνιστικού κόμματος τής 
Γαλλίας, πού γίνεται αυτή τή στιγμή στή 
Χάβρη, παίζουνε τό βράδυ μέ τις μπίλλιες. 
ΟΙ κοπέλλες φοράνε σορτς όμοια μέ τις πίν- 
άπ  τής Α κ τή ς  καί είναι σχεδόν όσο κι 
αυτές όμορφες, άλλα πολύ πιό περήφανες. 
Τέλος στό ατέλειωτο τραγούδι τών τζιτζι- 
κιών στούς πευκώνες, άπαντάει σαν ήχώ ό 
ατέλειωτος θόρυβος απ '  τά σφυριά καί τά 
τρυπανιστήρια τού ναυπηγείου. Δουλεύουνε 
μέρα καί νύχτα.

Μέσα σ’ ένα φανταστικό δάσος άπό τε
ράστιους γερανούς, ξεχωρίζουνε τά σκάφη 
τριών πλοίων. Τά δύο είναι σχεδόν τελειω- 
μένα, ένα τρίτο είναι ακόμη στα σκαριά. 
Μεγαλώνει άπ* τή μιά στιγμή στήν άλλη 
καί τό θέαμα είναι συναρπαστικό. Τή νύ
χτα  τό ναυπηγείο αστράφτει άπό χιλιάδες 
Λάμπες. Τά μπέκ τών μεταλλοσυγκολητών

μοιάζουν σάν πυροτεχνήματα καί τρυπάνε 
τά σκοτάδια τού λιμανιού. Ό τ α ν  πιάνει 
κανείς κουβέντα μέ τούς Εργάτες ορισμένοι 
λένε : «Τί τά θέλετε I Πληρωνόμαστε πολύ 
πιό λίγο άπ* όσο στούς Σιτροέν, αλλά δου
λεύουμε στό ύπαιθρο, κάτω άπ* τό γαλά
ζιο ουρανό. Καί μόλις τελειώνει ή μέρ ι αντί 
νά στριμοχνώμαστε σιό μέτρο πηγαίνουμε 
γιά ψάρεμα. Χώρια άπ* αυτό είσαι σίγου
ρος πώς θάχεις δουλειά γιά χρόνια U

Τή στιγμή πού στήν βιομηχανία αυτοκι
νήτων π.χ .,  φοβούνται τή κρίση πού κιόλας 
Εκδηλτόθηκε στήν ’Αγγλία, αυτή ή τελευ
ταία εξομολόγηση άποχτάει όλη της τή 
σπουδαιότητα. "Αλλωστε συνοδεύεται άπό 
ένα κλείσιμο τού ματιού πρός τή διεύθυνση 
τού ναυπηγείου. Πραγματικά τό ένα άπ* 
τά τρία π λ ο ι ι  έχει κιόλας έ*α μεγάλο κόκ
κινο θυρεό πού παριστάνει τό σφυροδρέ
πανο. Βαφτίστηκε τελευταία άπό τόν πρε
σβευτή τής Σοβιετικής έίωσης στή Γαλλία, 
παρουσία τού νομάρχη καί άλλων διοικη
τικών άρχών τού νομού μέ t όνομα τού 
Παυλώφ, στή μνήμη τού Εκλεκτού σοβιετι
κού βιολόγου. Ε ίνα ι  τό τρίτο μιας σειράς 
άπό δεκατέσσερα καράβια τής ίδιας μ εγά 
λης χωρητ κότητας πού παράγγειλε ή ΕΣΣΔ 
στή Γαλλία.

Α Ν Γ Ρ Ε Α Σ  ΚΕΔΡΟΣ

Παγκόσμιο Θεατρικό Φ εστιβάλ ·

Γιά τρίτη φορά φέτος, τό Θέατρο «Σ ά
ρα Μπερνάρ» στό Παρίσι, μετατρέπεται 
γιά δυό μήνες σέ Θέατρο τών «ΈΘνών*.

Ε κ ε ί ,  οί καινούριες θεατρικές έπιτυ- 
χίες καί οί άγνωστες ώς τά τώρα θεατρι
κές μορφές, γίνονται κοινό άγαθό  καί κά 
θε καινούριο έργο, κάθε φόρμα καί Ιδέα 
μπαίνουν σέ κοινή χρήση. Μερικοί άπό  
τούς θιάσους παίζουν πολυπαιγμένα  κλα
σικά έργα μέ νέα πνοή, άλλοι Ακολουθούν 
συντηρητικά παλιά  άχνάρια  καί μεθόδους. 
ΟΙ περισσότεροι όμως ά π ’ αύτούς, έργά- 
ζονται μέ νέους συγγραφείς,  μέ νέους σκη
νοθέτες καί δίνουν θαυμάσια  δε ίγματα  
πρωτοποριακών παραστάσεων.

Στήν πρώτη σειρά τού άγώνα γιά ένα 
καινούριο θέατρο, βρίσκονται άπό πολλά 
χρόνια, ό Πισκάτορ καί ό "Αλφρεντ Ράν- 
τοκ καί τόν τελευταίο καιρό ό Βισκόντι 
καί ή Τζόαν Λίτλγουντ άπό τούς σκηνο
θέτες, πού φάνηκαν ατό Φεστιβάλ. 'Από 
τούς συγγραφείς ,  ό Νεζβάλ, ό ποιητής 
τής σημερινής Τσεχοσλοβακίας καί ό βέλ- 
γο ς  Γκέλντεροντ.

Ό  Πισκάτορ είναι ό σκηνοθέτης πού 
βρίσκεται στήν ύπηρεσία του έργατικοϋ κ ι
νήματος. Τό θέατρο γΓ αύιόν, πρέπει νά δ ί
νει τήν δύναμη στήν έργατική τάξη πού θά 
τής προετοιμάσει τήν ηθική της άπελευθέ- 
ρωοη, όπως ή πολιτική θά προετοιμάσει 
τήν κοινωνική της.

Στή Γερμανία άνοιξε διαδοχικά τρία 
θέατρα άρχίζοντας  άπό τό 1919 ώς τή
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Μιά σκηνή άπό ιόν /Πόλεμο καί ειρήνη». *Π Ά ν  
Βίσμαν στο ρόλο τή£ Νατχσας και ό ~£ρβιν 
Κάλσερ α\ό ρόλο χοό πρίγκηπα Βαλκούσκυ

χρονιά πού τόν έξόρισε άπό κεϊ ό χ ιτλερ ι
κός φασισμός.

Ό  Πισκάτορ πιστεύει πώ ς  6λα τά με
γ ά λ α  καί κλασικά θεατρικά έργα βρίσκου
νε τήν άξια  τους όταν τά παίρνουμε άπό τήν 
έτοχή πού άνήκουν καί τά μπάζουμε σιή 
δική μας. Ό  Ά μ λ έτο ς ,  λέει, θά μάς συγ· 
κινεί διαρκώς, μόνον όταν έκδηλώνει τις ά- 
νησυχίες του καιρού μας. ‘Ετοιμάζει π ά ν 
τα, ένα όρίσμένο θέατρο γιά κάθε έργο, 
σέ σχήμα καί σέ τεχνικά μέσα. Χρησιμο
ποιεί κάθε φωτισμό, καί ντεκόρ άπό νέα 
κάθε φορά ύλικά είτε σφαιρικό είτε κυκλι
κό είτε οκηνή μέ πολλά έπίπεδα έτσι πού 
κάθε έργο έχει τό θέατρό του, όπως στό 
«Πόλεμος καί Ειρήνη» του Τολστόϊ πού 
άνέβασε τώρα στό ΠορΙσι. Δέν άποκλείει 
άκόμα ούτε τόν κινηματογράφο άπό τό 
θέατρό του στις περιπτώσεις πού αύτός 
άποτελεϊ ένα άναντικατάστατο τεχνικό μέ
σο.

‘Από αύτήν τήν άποψη, ό μοντερνισμός 
του δέν έχει καμιά σχέση, μέ τούς ρητο
ρισμούς καί τούς κλειστούς θεατρικούς νό
μους του άντιπάλου του Ράϊνχαρτ. Ό  Πι- 
σκάτορ μπορεί νά συγκριθεΐ μέ τόν Μέϊ- 
γερχολντ καί τόν Ταΐρωφ στόν σοβιετικό 
«κονστρουκτιβισμό», κίνημα πού μάλλον 
σταμάτησε τό 1934 άπό ένα ξαναγύρισμα 
στόν νατουραλισμό τύπου Στανισλάβσκι.

Ό  «Πόλεμος καί Ειρήνη* πού διασκεύ
ασε γιά τό θέατρο ό Πισκάτορ μέ τήν συν
εργασία  δυό άκόμα γερμανών συγγραφέων* 
του Ά λ φ  Λήμαν καί του Πράϊφ δέν βασί
ζεται μόνο στό μυθιστόρημα τού Τολστόϊ,. 
άλλά  καί σέ κάθε Ιστορική πηγή τών Ν α
πολεόντειων πολέμων. Τό έργο αύτό π α 
ρουσίασε στό φεστιβάλ ό θίασος του « θ έ 
ατρου Σίλλερ» τής Δυτικής Γερμανίας πού 
σκηνοθέτης του είναι ό Πισκάτορ.

Μιά σκηνή χωρίς ριντό, χωρίς ντεκόρ. 
Γεμάτη καί συγχρόνως άδεια. Προσκήνιο 
πού κατεβαίνει καί φτάνει ώς τά πρώτα 
καθίσματα τής πλατε ίας ,  Στή μέση τής 
σκηνής έβαλε ό Πισκάτορ, ένα πλάνο έπι- 
κλινές πού στήν έπιφάνειά του ξετυλίγον
ται τά Ιστορικά γεγονότα. Φωτιστικοί συν
δυασμοί σχηματίζουν πάνω σ ’ αύτό τό 
πλάνο, χάρτες καί μάχες, τή Μόσχα στις 
φλόγες, δρόμους, ήμερομηνίες, πόλεις κ ά.

Αύτό τό πλάνο τό όνομάζει «σκηνή τής 
μοίρας». Στά  πόδια τής «σκηνής τής μοί
ρας» ο* έναν άλλο σκηνικό χώρο μόνιμο 
ξετυλίγεται ή καθημερινή ζωή τών π ρ ο σ ώ 
πων του έργου, τά άτομικά τους πεπρω 
μένα. Στήν τρίτη σκηνή, στήν προέκταση 
του προσκήνιου ως μέσα στήν πλατεία , 
παίζεται όλος ό κρυφός καί συναισθημα
τικός κόσμος τών ήρώων. Ε κ ε ί  ή Νατάσα,. 
ό Πιέρ, ό Ά ν τρ έ ϊ  άφήνουν καί ξε σπάνε οί 
έρωτές τους, οΐ θυμοί τους, οι πόνοι τους.

'Ολόκληρο αύτό τό θεατρικό έργο, άπο- 
τελείται άπό μιά συνέχεια μικρών ταμπλώ, 
πού κάνουν νά ξαναζήσουν τά σ πο υ δα ιό 
τερα έπεισόδια τοϋ μυθιστορήματος καί. 
φέρνουν πολύ κοντά μας τόν Τολστόϊ. Μ* 
αύτόν τόν τρόπο ό Πισκάτορ φανερώνει 
τις συνέπειες τοϋ πολέμου, δχι τόσο πάνω  
στ* άτομικά πεπρωμένα τών ήρώων, δσο 
ατό σύνολο μιας κοινωνίας.

"Ενας μόνιμος άφηγητής πού δέν έγκα- 
ταλείπει τήν σκηνή σ' δλη τήν διάρκεια 
τοϋ έργου, προλογίζει καί συμπληρώνει,, 
τις τρεις πράξεις, τά δώδεκα ταμπλώ καί 
τις 43 σκηνές τοϋ έργου. Ή  πα ρά στασή  
τελειώνει μ' ένα μικρό κείμενο πού ά π α γ -  
γέλνει ό άφηγητής στό κοινό :

«‘Εδώ, δπως παντοϋ ή ζωή συνεχίζεται. 
‘Η ζωή συνεχίζεται γιατί μέσα στή σκέ
ψη τοϋ Τολστόϊ, οι δυνάμεις τής ζωής π ο ά  
είναι οι δυνάμεις τής φύσης δέν στερεύουν* 
ποτέ.

Ά λ λ ά  αύτή ή σκέψη είναι καί δική μας.. 
Είναι καί γ ιά  μάς πού μάθαμε νά θεω 
ρούμε τούς πολέμους σάν μεγάλα κύμα
τα πού δλο καί περισσότερο άγριεύουν σέ 
κατοικημένες δχθες, στή ζωή.

Τό 1870—71 δέν ήταν άκόμα, παρά  1 
έκατομ. οΐ νεκροί. Τό 1914—18, 15 έκατομ. 
Τό 1939—41, 45 έκατομ. Καί ρωτάμε μέ 
άγωνία  : Σέ ποιόν άριθμό θά σταματήσει 
ό προσεχής πόλεμος ; Φίλοι ! Αύτή ή Ερώ
τηση άπευθύνεται στόν καθένα άπό μάς. 
Κανένας άπό  μάς δέν πρέπει νά φ θ ά ν ε ι  
άπό τό χέρι τοϋ Κάϊν, τό χέρι τοϋ Τδιοι> 
του τοϋ άδερφοϋ».
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Ό  δεύτερος θίασος τής Δυτικής Γερ
μαν ία ς  έδωσε τό Φάουστ του Γκαίτε καί 
τό « Ό  διάβολος καί ό καλός θεός» του 
Ζάν Π. Σάρτρ . Στόν Φάουστ χρησιμοποιή
θηκαν πολλά φωτιστικά τρύκ καί έφφέ στά 
ντεκόρ.

ΟΙ κάθετοι προβολείς, οΐ όριζόντιοι, 
οΐ κρυφοί πλα ϊνο ί ,  πετύχαιναν νά έντοπί- 
ζουν τήν δράση σέ ορισμένα σημεία, όπως 
καί νά σβύνουν έ \τελώ ς  τά νεκρά κομμά
τια τής σκηνής. Δέν κατόρθωσαν δμως καί 
νά φωτίσουν τό πνεύμα τοΟ έργου, ούτε 
βέβαια νά τό άναδείξουν σιή σημερινή 
ζωή.

Τό «Γερμανικό θέατρο»  του Ά ν α το λ ι  
κοΟ Βερολίνου, ήρθε μέ τόν άλλον έθνικό 
του συγγραφέα, τόν Σίλλερ μέ τή «Λουΐι,α 
Μύλλερ*.

Σήμερα ό Σίλλερ είναι γιά τή Γερμα
νία κάτι πιό πάνω άπό ένα σύμβολο. Σέ 
μιά Γερμανία διαιρεμένη, καταχτημένη καί 
άπειλημένη, ό Σίλλερ στέκει ένα π α ρ ά 
δε ιγμα  άγώνα, γ ιά  τήν άνεδαρτησία του 
έθνους καί του άνθρώπου. Ό  Βόλφγκανγκ 
Αάνγκχοφ άνεβάζον ιας  τήν «Λουΐζα Μύλ· 
λερ», αυτήν τήν Ιστορία τής ά γά πη ς  άμε
σα συνδεμένης μέ μιά τοξ κή σύγκρουση, 
ένωσε σ’ έναν σφιχτοδεμένο κλασικισμό, 
Ιστορικά κοστούμια χωρίς συμβολικές άνα- 
ζητήσεις, ντεκόρ φωτεινά, έλαφρά μαζί κΓ 
έπιβλητικά. Ό  Αάνγκχοφ βοηθήθηκε στή 
δουλειά του, άπό ήθοιτοιούς μέ μεγάλο 
ταλέντο. Τήν Μάργκαρετ Τάουντ—Λουΐζα 
— καί τόν Φράνς Κουτσέρα, έναν άπό τούς 
μεγαλύτερους κωμικούς του κόσμου, στό 
ρόλο τού Αύλάρχη. Ό  θίασος του θεάτρου 
τής Βιέννης καί τό έργο τού Χόφμανσταλ 
«ό άναποφάσιστος» πέρασαν άπαρατήρητα 
άπό  τό φεστιβάλ.

ΟΙ αύστριακοί παρουσίασαν, σέ τρεις 
παραστάσεις ,  τήν πειθαρχία τους στόν κ α 
νονισμό ένός αύστηρού θεατρικού Μπαρόκ. 
Ή  σειρά τών Τ σ έχω ν :  « Ό  ήλιος θά δύσει 
κΓ αυτό τό βράδυ στήν Ά τλαντ ίδα»  τού 
Νεζβάλ καί ό «Ληστής» τού Κάρελ Κιάπεκ.

Τό πρώτο, είναι έργο σύγχρονο, μ ε γ ά 
λο, φιλοσοφικό καί ποιητικό, θ έ μ α  του 
έχει τή μυθική Ά τλ α ντ ίδ α .  Τήν Ιδέα τήν 
πήοε ό Νεζβάλ μέσα άπό τόν Πλάτωνα. 'Ο  
Πλάτωνας άναφέρει δτι αίγύπτιοι Ιερείς 
έθύμησαν μιά μάχη πού έγινε παλιά  με
ταξύ τών άθηναίων καί τών άνθρώπων μιας 
’Ηπείρου, πού έξαφανίστηκε άπό  τότε : 
τής Ά τλ α ν τ ίδ α ς .  Ξεκινώντας άπό αύτό 
τό δεδομένο ό Νεζβάλ, φαντάστηκε /πώς 
ή Ά τ λ α ν τ ίδ α  ε ίχε  έναν τεράστιο έπιστη- 
μονικό πολιτισμό καί μιά άπέραντη βιομη- 
μαχική άνάπτυξη. Τήν "Ηπειρο αύτή, δ ιο ι
κεί δικτατορικά ένας πρίγκηπας πού χρη
σιμοποιεί τις  έπιστημονικές άνακαλύψεις 
γ ιά  νά κατασκευάσει μυστικά δπλα πού θά 
καταστρέφουν τούς άθηναίους. Τό έργο 
καταλήγει σέ μιά σκηνή δπου ό Πρίγκηπας 
καί ή Αύλή του, περιμένουν μέ μιά ύπερ- 
γήϊνη γαλήνη τήν όλοκληρωτική καταστρο
φή τής χώρας τους, «Τό άπόλυτο σκοτάδι.

Μέ τό «Ληστή» τού Κάρελ Κιάπεκ οΐ 
τσέχοι δώσανε ένο μάθημα σκηνοθεσίας, 
έθνικής συγγραφικής παραγω γής καί ήθο- 
πο ι ΐας .  Ή  άξια αύτής τής ένότητας, πού 
ύττήρχε καί στό « Ό  ήλιος θά δύσει κΓ αυτό 
τό βράδυ στήν Ά τλαντίδα>  έκλεισαν τις 
παραστάσεις  τους, όφήνοντας πολλές γό ν ι 
μες σκέψεις γιά τό ρόλο καί τό δρόμο 
πού θά πρέπει νά πάρει τό σύγχρονο 
θέατρο.

Δύο έργα, όρκετά διαφορετικά σέ στύλ, 
έπαιζε τό θέατρο τού Μαρόκου καί ση- 

είωσε δυό έπιτυχίες. Μιά διασκευή άπό 
να έργο τού Μολιέρου «ΟΙ πονηριές τού 

Σκαπέν· κι* ένα δικό τους «ΟΙ σκουπιδιά
ρηδες». Τό έργο αύτό είναι μιά Ιστορία, 
ένας μύθος κΓ ένα παραμύθι. Πρόκειται 
γιά τήν περιπέτεια δυό άνθρώπων πού 
είναι όμοιοι (σωσίες), ένός πλούσιου κΓ 
ένός φ ιωχού σκουπιδιάρη. Δέν γύρεψαν νά 
δώσουν σ ' αύτήν «τήν θεατρική φαντασία* 
πολιτικές έννοιες ή νά φανερώσουν κοινω
νικές ταξικές συ>κρσύσεις. ‘ Ολο τό έργο 
είναι μιά ζωγραφιά φιλοσοφικής αίσιοδο- 
ξίας, ένός χιούμορ καί μιας ήθικής μέ ρω 
μαλέο χαμόγελο. ‘Η έρμηνεια στάθηκε ά- 
νάλογη. Στενά δεμένη μέ τό λαϊκό γούστο 
μέ τό εύκολο καί άμεσο κέρδος πού ζη
τάει άπό τήν κοινωνική ούτή έκδήλωση τής 
τέχνης, ό Λαός. Πολύ κοντά σ ’ αύτή τήν 
άντίληψη γιά τό θέατρο, βρίσκεται κΓ ό 
Βισκόντι.

Ό  μεγάλος αύτός σύγχρονός μσς Ιτα
λός σκηνοθέτης θεάτρου κσί κινηματογρά
φου, παρουσίασε στό φεστιβάλ τήν «Λο- 
καντιέρα» τού Γκολντόνι. 'Η έρμηνεία πού 
έδωσε στό έργο αύτό τού 18ου αίώνσ, είχε 
δλη τήν πνευματικότητα, τήν πείρα καί ιό 
ταλέντο ένός πραγματικού λαϊκού θεάμα
τος, μέ μιά προσφορά χαράς, κεφιού καί 
ποίησης.

Τά χρώματα  στά σκηνικά του, παίζουν 
μέ τό φώς κΓ οΐ ήθοποιοί παίζουν μέ τά 
σκηνικά. Ό λ α  έχουν κίνηση καί ζωή. Ή  
κομέντια ντέλ άρτε τής έποχής τού Γκολ
ντόνι, έξαφανίστηκε μπροστά στήν έσωτε- 
ρική καί μελετημένη ύποκριτική, τής Μι- 
ραντολίνας. τού Μαρκήσιου, τού Κόντε, τού 
Φαμπρίτσια.

Πλάι στήν κώμωδία τής «Λοκαντιέρσς» 
καί τή σκηνοθεσία τού Βισκόντι, «Τό χ α 
μένο γράμμα» τού Καρατζιάλ και ό σκη
νοθέτης Άλεξαντρέσκο τού ρουμάνικου 
θεάτρου. Γιά τόν θίασο τού κρατικού θεά
τρου τού Βουκουρεστίου καί γενικότερα 
γιά  τό θέατρο τής Ρουμανίας πρέπει νά 
γραφτούν πολλά. Δέν ήταν μόνο ή άπόκά- 
λυψη τού φεστιβάλ δπως ε ίπαν  κΓ έγρα 
ψαν κοινό κοί τύπος, άλλά  καί ή άποκά- 
λυψη μιας ολόκληρης χώ ρα ς  μέ τόν νέο 
της πολιτισμό καί τις καλλιτεχνικές της 
προόδους. Μένει νά έξεταστεί αύτό τό 
θέατρο έλπίζουμε στόν χώρο τού προσε
χούς φύλλου, δπως άκόμα νά παρουσιά
σουμε άλλα τά θέατρα.

Τ Α Σ Ο Σ  ΑΛΚΟΥΛΗΣ
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ΓΙΟ Υ Γ Κ Ο Σ Λ Α Β ΙΑ

Ή  γ ιο ν γ χ ο σ λ ά β ιχ η  χ ο νλ το ύρ α

*0 συγγραφέας Νιόμπρικα Κόζιτς, γεν
νημένος τό 1921 σιή Βελίκα Νιρένοβα (Ν. 
Σερβία), είναι σήμερα ένας άπό τούς ση
μαντικότερους Εκπρόσωπους τής πνευματι
κής Γιουγκοσλαβίας. Τό μυθιστόρημά του 
« Ό  ήλιος είναι μακρυά», τούδοσε μεγάλη 
δημοτικότητα και μεταφράστηκε σέ πολλές 
χώρες τού Εξωτερικού. «01 ρίζες» είναι ό

Σχολείο άναλφαβητών στην Σλοβενία

τίτλος τού δευτέρου μυθιστορήματος του 
Κόζιτς κι* έχει για θέμα του τή γιουγκο
σλαβική ύπαιθρο, τού τέλους του περασμένου 
αίώνα. Ό  συγγραφέας πήρε μέρος στή 
γιουγκοσλαβική αντίσταση και σήμερα είναι 
μέλος τής Βουλής.

Ό  Κόζιις  έόοσε στο ιταλικό περιοδικό 
« Ό  σύγχρονος» μια συνέντευξη για την 
πνευματική ζωή τής Γιουγκοσλαβίας, άπό 
την όπο α δίνουμε τά κύριό ιερά σημεία :

« Ό  χαραχτήρας τής γιουγκοσλάβικη; λο
γοτεχνίας είναι πολυεθνικό:. *Η νίκη τής 
Επανάστασής μας, δημιοιΐργησε τούς α π α 
ραίτητους ορούς για την ανάπτυξη τών 
Εθνικών λογοτεχνιών. "Όλες αύιές οί λογο- 
τεχ>ίες (σέρβικη, κροατική, σλοβένικη, 
μαυροβουνιώτικη κ.λ.) έχουν ένα Ιδιαίτερο 
χαραχιηριστικό, πού καθορίζεται άπό τήν 
πολίτικο κοινωνική κατάσταση κάθε Εθνι
κότητας στο παρελθό·. Γι* αυτό, ή στάθμη 
και ό ρυθμός ανάπτυξης κάθε ιδιαίτερης 
λογοτεχνίας είναι διάφορος. Στή συνείδηση 
τής ίντελιγκέντσιας καί τών γιουγκοσλα
βίαν συγγραφέων ό σοσιαλισμός έχει συν
δυαστεί μέ τήν απελευθέρωση τών Εθνο
τήτων καί μέ τόν οίκονομικό καί πολιτιστικό 
μετασχηματισμό. Πιστεύουν πώς μόνον μια 
κοινωνία κτισμένη πάνου στις αρχές τών 
σοσιαλιστικών σχέσεων μεταξύ τών ανθρώ
πων μπορεί νά Εξασφαλίσει πέρα για πέρα 
τό λαό καί τήν προσωπικότηια, να δημιουρ
γήσει τήν Ελευθερία καί τόν ανθρωπισμό, 
νά προσφέρει στούς ανθρώπους περισσότε
ρες πιθανότητες στόν αγώνα τής προσωπι

κής ευτυχίας καί στην τέχνη τή δυνατό
τητα νά ζήσει καί νά αναπτυχθε ί  σάν δι
καίωμα καί σάν Ιδιοκτησία όλων τών άν- 
θριόπων. 'Ιδού τί καθορίζει τήν Ιδεολογι
κή καί ήθική βάση τής λογοτεχνίας τής 
νέας Γιουγκοσλαβίας. Μέ μιά γενικότερη 
έννοια μπορούμε νά πούμε πώς ό θεμελια
κός χαραχτήρας τής μεταπολεμικής μας λ ο 
γοτεχνίας Εμπνέεται άπό τό πνεύμα τού σο
σιαλισμού, άπό τόν ανθρωπισμό, άπό τήν 
προσπάθεια νά έκφράσει τά προβλήματα 
ύπαρξης τού λαού καί τού ανθρώπου...

Ί σ α μ ε  τό 1948 υπήρχανε στή λογοτεχνία 
μάς σταλινικές τάσεις πού αποβλέπανε στά 
νά αλυσοδέσουν τή δημιουργική σκέψη μέ
σα στά δόγματα τής ωφελιμιστικής α ισθη
τικής τού Ζντάναφ, μά δέν κατάφεραν νά 
απειλήσουν or βαρά τήν ανάπτυξη τής λο
γοτεχνίας. Τελικά Επικράτησε ή αρχή : Ε
λευθερία τής δημιουργίας πάνω στή θεωρη
τική βάση τού σοσιαλισμού. Μέσα στις και
νούριες κοινωνικές καί ιδεολογικές συνθή
κες, ή γιουγκοσλάβικη λογοτεχνία γνώρισε 
μίαν επιβλητικήν ανάπτυξη δίχως πρθηγού- 
με\ο στήν ιστορία μας. Ή  ανθρωπιστική 
δραστηριότητα, γενικά, νίκησε τις κονφορ- 
μισίικές θέσεις. Οί φιλοδοξίες μας ε ί \α ι  με
γάλες, καί υπάρχουν οί αντικειμενικές συν
θήκες για τήν πραγματοποίησή τους...

Μέσα στις συνθήκες τής δημιουργικής 
Ελευθερίας, μέσα σέ μιά κατάσταση πού δέν 
τήν χαραχιηρίζει ό ανταγωνισμός μεταξύ 
πολιτικοκοινωνικών παραγόντων καί δημιουρ
γού, μου φαίνεται αδύνατο νά κωδικοποιή
σει κανείς γενικά τά προβλήματα καί τά 
καθήκοντα μιας λογοτεχνίας. Ό λ ο ι  έχουμε 
τις αγωνίες καί τις προθέσεις πού καθορ ί
ζονται άπό τήν Εποχή μέσα στην όποια 
ζούμε, άπό τή φύση τής καλλιτεχνικής ζωής, 
άπό τή δημιουργική προσπάθεια τού προσώ
που. 'Ωστόσο βρίσκεται σέ μά; κάτι πού 
δέν ικανοποιεί : στά βιβλία μας υπάρχουν 
λειψά μοτίβα τής σοσιαλιστικής Επιχαιρότη- 
τας. Ε ίνα ι  αλήθεια πώς δέν υπάρχουν τέ
τοια στήν ποίηση. Οί πεζογράφοι δίνουν πε
ρισσότερη προσοχή στά μοτίβα τού πολέμου 
καί στά θέματα τής προεπαναστατικής επο
χής, θέλοντας εισι νά δώσουν κάποιαν ορ
γανική συνέχεια στήν Εθνική λογοτεχνία 
καί νά καθρεφτίσουν τις πιο έντονες δρα
ματικές ένιυπίόσεις. Θάλεγα πώς ή δραμα
τική οίσθηση τού κόσμου άποτυπώνει τή 
δική της θεμελιακή σφραγίδα στά δημιουρ
γήματα μας. ΚΓ ό λόγος αυτού τού πρά
γματος βρίσκεται στήν τραγωδία καί τή δρα
ματικό τητα πού χαραχτηρίζουν τήν ιστο
ρία μας.

Ό σ ο  γιά τις αισθητικές μας τάσεις, 
υπάρχουν στήν Γιουγκοσλαβία διάφορες 
όμαδες, οργανωμένες γύρω στά λογοτεχνι
κά μας περιοδικά. (Σημ. «Ε. Τ.» *Η λογο
τεχνική ζωή είναι Ιδιαίτερα έντονη στο 
Βελιγράδι, όπου Εκδίδονται δύο άπό τά πιό 
σοβαρά περιοδικά τής χώρας : « Ό  «Σύγ
χρονος», -πού γύρω του έχουν συγκεντρω·
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θ ε ΐ  cl παλιότεροι συγγραφείς, όπως ό "Ιβο 
"Αντριτς, ό Μιχ. Λάλιτς, ό Μπράγκο Κό- 
πιτς, δ κριτικός Λικόφιτς κ ά., καί «*Η 
Δράση» πού συγκεντρώνει τούς μοντερνι- 
στές, πού διβκδικούν μεγαλύτερη έλευθερία 
τόσο στή μορφή δσο καί στό περιεχόμενο. 
Σ '  αυτούς ανήκει καί ό Ντομπρίκα Κό-
ζι*ς)·

Παρακολουθούμε τόσο έμεΐς, δσο καί το 
κοινό, μέ ζωηρό ένδιαφέρον τή σύγχρονη 
αισθητική σκέψη καί ένστερνιζόμαστε δ,τι 
ανθρωπιστικό, προοδευτικό καί υψηλό 
υπάρχει σ’ αυτή. *Όσο γιά τά έκφραστικά 
μέσα, τή μορφή καί τό στύλ, ή γιουγκο
σλάβικη λογοτεχνία, χαρακτηρίζεται από 
έναν νεανικό δυναμισμό, από μιάν ανησυ
χία κι* από τήν έντονη πάλη των αίσθητι- 
κών Ιδεών. Έκτος άπό τούς συγγραφείς 
πού παραμένουν στήν κλασική ρεαλιστική 
έκφραση, υπάρχουν κι* άλλοι, κυρίως οΐ 
νέοι πού έπιθνμοΰν νά φέρουν έπανάστα- 
ση στή μορφή, έχοντας τήν πεποίθηση πώς 
τά νέα περιεχόμενα απαιτούν νέες μορφές. 
*Έχω τήν έντύπιυση πώς σ’ αυτή τήν προ
σπάθεια οι ποιητές έχουν φτάσει ο* ένα 
αξιόλογο αποτέλεσμα.

...Νομίζω πώς ή πάλη κατά τού σταλινι
σμού στόν τομέα τής κουλτούρας, μπορεί νά 
σημάνει καί επάνοδο σέ μιά δημιουργική 
έκθεση πάνου στήν κλασική βάση τού μαρ
ξισμού, τήν απελευθέρωση άπό τον πραγ
ματισμό ή άπό τήν κοινωνική παραμόρφω
ση τής λειτουργίας τής τέχνης, τήν άρνηση 
τής θεωρίας τού σοσιαλιστικού ρεαλισμού 
σαν αποκλειστικής αίσθητικής θεωρίας των 
κομμουνιστικών κομμάτων, τήν άρνηση τής 
άπεριοριστικής πρωτοκαθεδρίας τής σοβιε
τικής τέχνης καί δπυιασδήποτε άλλης έθνι- 
κής τεχνικής παρμένης στό σύνολό της, τή 
δημιουργία τής φυσικής οργανικής συνέ
χειας με τήν έθνική πολιτιστική κληρονο
μιά, τό σεβασμό τής ιδιομορφίας τής έθνι- 
κής κουλτούρας, τή ριζική μεταβολή τών 
σεκταριστικών κριτηρίων, πού χρησιμοποι
ούνταν ώς τά τώρα γιά τό χαραχτηρισμό 
καί τήν κωδικοποίηση τής παγκόσμιας προ
οδευτικής λογοτεχνίας κ.ο.κ. Έ γ ώ  είμαι 
εναντίον τού κονφορμισμού καί υπέρ ενός 
αυθεντικού έπαναστατικού πνεύματος, ει 
μαι έναντίον τής συντηρητικής αντίληψης 
τού κόσμου καί υπέρ τού συγχρονισμού τού 
περιεχόμενου καί τού δυναμισμού τής μορ
φής, υπέρ τών ούμανιστικών αισθητικών 
κριτηρίων.

Ή  σοσιαλιστική κουλτούρα θ ά  αναπτυ
χ θ ε ί  άπό διάφορους δρόμους, πού μπορούν 
νά οδηγήσουν στό μοναδικό δρόμο τής έλευ- 
θερίας τής προσωπικότητας τού λαού, δλης 
τής ανθρωπότητας. Πάντα μπροστά, προς 
τή λευτεριά, προς τήν ανθρωπότητα, πρός 
τήν αλήθεια. Π άντα πιό τολμηρά γιά νά 
πλουτίσουμε τον κόσμο μέ νέα έργα, γιά 
μιά κοινωνία δίχως Εκμεταλλευτές καί δί
χως έκμεταλλευόμενους, γιά μιά κουλτούρα 
πού νάναι ιδιοκτησία όλων τών ανθρώπων».

Ν. ΚΟΖΙΤΣ

Α ΓΓΛ ΙΑ

Ό  Μπρέχτ σε Φέατρο τον Λονδίνου

Τόν έρχόμενο μήνα δ Μπέρτολτ Μπρέχτ 
καί δ θίασός του θά ντεμπουτάρουν ο* ένα 
άπό τά μεγαλύτερα θέατρα  τού Λονδίνου. 
Είναι ή πρώτη φορά πού πάει ό Μπρέχτ 
στήν 'Αγγλία. Θά παιχτούν τά «Μητέρα θ ά ρ 
ρος» καί «Λοχίας τής Στρατολογίας».

Α Λ Γ Ε Ρ ΙΑ

Βάσανα xal ελπίδες τών άλγερίνων ττοιη·
τών

"Ισαμε τελευταία τό 'Αλγέρι ήταν λη 
σμονημένο καί μόνον τά δραματικά έπανα- 
στατικά γεγονότα προκάλεσαν τό γενικό έν
διαφέρον γιά τή χώρα αυτή καί γιά τήν 
πνευματική καί πολιτιστική της ζωή.

Οί πριότοι άλγερίνοι συγγραφείς πα
ρουσιάστηκαν τήν περίοδο τού ιιεσοπολέ- 
μου. Τό 1939, μιά νέα γενιά άλγερήο)ν άρ
χισε νά παίρνει συνείδηση τής έθνικής 
πραγματικότητας. "Ετσι γεννήθηκε μιά α υ 
θεντική άλγερίνικη λογοτεχνία, μιά λογο
τεχνία άρκβτά πλούσια άπό ελπίδες μά κι' 
άπό οδύνες.

Οί άλγερίνοι υμως λογοτέχνες δεν χρη
σιμοποιούν τή γλώσσα τους. Πρός ιό παρόν 
γλώσσα τής νεαρής άλγερίνικης λογοτε
χνίας είναι τά γαλλικά. Κάτι γαλλικά ώμά, 
βίαια, σχεδόν βάναυσα, μά καθαρά. Ό

Λιθογραφία τού Αλγερινοδ ζωγράφου 
R. J. Clot
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άλγερίνος χρόνια τώρα βρίσκεται στη 
σκλαβιά· Μά ή σκλαβιά γέννησε την έξέ- 
γερση. 'Ανάμεσα στους άλγερίνονς συγγρα
φείς  υπάρχει ένας άδελφικός καί στέρεος 
δεσμός, πού στηρίζεται στην πραγματικό
τητα των γεγονότων καί στα κοινά συμφέ
ροντα.

Αυτά είναι τά πραγματικά γεγονότα. 
Ποιος μπορεί νά σταθεί Απαθής μπροστά 
«στην Αθλιότητα του λαόν, στήν πείνα, 
στόν αντίλαλο ττ\ζ μάχης, στο αίμα, σιά 
πολυβόλα, στις φυλακές των σκλάβων, στήν 
Ατίμωση καί στις αλυσίδες ;»

Τά κοινά συμφέροντα. Πώς καί που νά 
τυπώσουν οί άλγερίνοι λογοτέχνες τά βιβλία 
τους ; “Έ γ ιναν  μερικές προσπάθειες έκδο- 
τικές, πού δέν υποστηρίχτηκαν όμως από 
τις έπίσημες αρχές, κι’ έτσι ό άλγερίνος 
συγγραφέας ε ίνα ι αναγκασμένος νά κατα
φεύγει στό Παρίσι. 1600 χιλιόμετρα μακρυά 
από το Αλγέρι, γιά νά έκδόοει ιό βιβλίο 
του. 'Οφείλει ν* αφήσει την πατρική του 
γή καί νά μεταφερθεΐ στη Γαλλία. Μά 
είτε βρ σκοχται στό Παρίσι είτε βρίσκονται 
στό 'Αλγέρι οί άλγερίνοι σ ιγγροφεϊς δέ 
λησμονάνε ποτέ την πατρική τους γη. 
"Ολοι τους σχεδόν έχουν λαϊκή κατα
γωγή, γιοι έρνατών ή φτωχών χωρι
κών, καί ένδιαφέρονται για ιά  ίδια προ
βλήματα. "Ισως γ ι '  αυτό καταβάλλεται κά 
θ ε  προσπάθεια νά μείνει τό έργο τους στη

σκιά. Κι* έτσι μ* όλο πού υπάρχουν μερι
κοί έξαίρετοι συγγραφείς, πού μέ τό ύψος 
τής σκέψης τους, τήν ευγένεια τού α ισ θή 
ματος καί τήν καθαρότητα τού στύλ θ ’ άξ ι
ζαν νά γίνουν γνωστοί στόν κόσμο, παρα
μένουν όμως άγνωστοι.

Α.

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Τό Συνέδριο των Τσεχίαν συγγραφέων

Τον περασμένο 'Απρίλη έγινε στήν Πρά
γα τό Συνέδριο τών Τσεχοσλοβάκων συγγρα
φέων όπου πήραν μέρος 600 αντιπρόσωποι. 
Οί εργασίες τού Συνεδρίου περιστράφηκαν 
κύρια γύρω από τήν κριτική αναθεώρηση 
μιας σειράς έννοιών, όπως ή κομμάτικότη- 
τα, 6 αντιπροσωπευτικός τύπος, ή αλήθεια 
καί ή αίσιοδοξία στήν τέχνη, ό θετικός καί 
αρνητικός ήρωας, ό εθνικός χαρακτήρας τής 
λογοτεχνίας κ.λ.π., πού ώς τώρα θεωρούν
ταν ακρογωνιαίοι λίθοι τής μαρξιστικής α ι 
σθητικής. Τά περισσότερα πυρά τής κριτι
κής στράφηκαν ένάντια στόν δογματισμό 
πού είχε κυριαρχήσει στά περασμένα χρόνια 
καί πού δέν είχε περιοριστεί μόνο στ ή λο
γοτεχνία, αλλά δυνάστευε ολόκληρη τήν 
έθνική κουλτούρα. Στά περασμένα χρόνια ή 
λογοτεχνία έθεωρείτο σάν επίσημη εκδήλω
ση τής πολιτικής ιδεολογίας καί αυτό άπο-

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Δ I Γ Ε Ν Η Σ
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1Δ 8ος ΟΡΟΦΟΣ Τηλ. 29-119

Δύο εξαιρετικά βιβλία
1. Χ Ρ Η Μ Α ,  Δ Ο Ξ Α ,  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ . . .

Τοϋ Ελληνογάλλου συγγραφ έα  ΑΝ ΤΡΕΑ Κ ΕΔ ΡΟ Υ

Τό ημερολόγιο ενός διεθνούς έπιχειρηματία. Οι συγκρούσεις κ ι ί  οΐ 
ανταγωνισμοί μέ τά διεθνή τραστ, για τά πετρέλαια τής Μ. ’Ανατολής. 
"Ενα μυθιστόρημα πού κρίθηκε σάν αριστούργημα από τήν Ιλληνική καί 
ξένη κριτική. Τιμή δρχ. 40

2. Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ—ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κ. Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Η

Ή  Μαρτινέγκου είναι δ Μακρυγιάννης τής γυναικείας μας πεζο
γραφίας. Διακήρυξε τά δικαιοδματα τής γυναίκας καί εγραψε «διά νά 
ωφελήσει τήν άνθρωπίνην έταιρείαν».

Τ ιμ ή  Δ ρχ . 2 0
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τελούσε τό μοναδικό μέτρο εκτίμησής της, 
πράγμα πού οδηγούσε σέ απροσδόκητα καί 
παράλογα συμπεράσματα. ' Ο μαρξιστής κρι
τικός Φράντισεκ Μπουριανέκ, κατάγγειλε 
την εσωτερική λογοκρισία πού πολλοί συγγρα
φε ίς  επιβάλλουν στον έαυτό τους για λόγους 
κομματικής ευσυνειδησίας, πράγμα πού είχε 
σαν συνέπεια να παρουσιάζονται άνευρα 
καί ασπόνδυλο έργα.

Γιατί έτσι, τό λογοτεχνικό έργο έπρεπε 
νά άνταποκρίνεται σέ θεωρητικές διατυπο>- 
σεις, καί μόνο τότε τό θειορούσαν καλό. 
'Αντίθετα, ή προσωπικότητα τού συγγραφέα, 
οί προθέσεις του, τά έκφραστικά του μέσα 
καί οί δεσμοί του μέ την πραγματικότητα 
δέν λογαριάζονταν καθόλου. Ό λ α  αυτά ε ί 
χαν σαν συνέπεια νά προβάλεται σάν έποι- 
κοδομητική μια λογοτεχνία πού ήταν άψυχη 
καί θεμελιακά κίβδηλη. Όποος σιοστά δή- 
λιοσε ό πρώην πρόεδρος τής "Ενωσης Τσε
χοσλοβάκων συγγραφέων Γ ιάνΝ τρντά ,  πού 
είναι στέλεχος τού Κ. Κ., ή ανευ δρων πα 
ραδοχή ορισμένων αισθητικών θέσεων πού 
είχαν διατυπιυθεί στην Ε .Σ Σ .Δ . ,  δημιούρ
γησε αρκετή ζημιά στήν τσεχοσλοβάκικη λο- 
γοτεχλία. «Συχνά οί ίδιοι οί σοβιετικοί σύν
τροφοι, δήλωσε ό Ντρντά, μάς είχαν προει
δοποιήσει νά μήν παίρνουμε σάν δόγμα κά
θε  τι πού δημοσιευόταν στο σοβιετικό τύ
πο». Μιλώντας πιό κάτω γιά τό ζήτημα τής 
ελευθερίας τού συγγραφέα ό Ντρντά είπε : 
«’Εμείς θεωρούμε οτι πριν άπό κάθε τι άλ 
λο ό συγγραφέας έχει ανάγκη άπό δημιουρ
γική ελευθερία. Μόνο έτσι θ ά  μπορέσει νά 
ριχτεί μ* όλη τή δύναμη τής προσωπικότη
τάς του στήν πάλη γιά τον άνθρωπο, γιά 
δίκαιες καί άξιες ανθρώπινες σχέσεις  Μό
νο έτσι θά μπορέσει νά χτυπήσει .κάθε τι 
πού προσβάλλει, ταπεινώνει καί καταπιέζει 
τον άνθριοπο. Μόνο έτσι θά μπορέσει νά 
απεικονίσει τήν πραγματικότητα χωρίς ωραι
οποιήσεις καί χωρίς μαυρίσματα*.

Ό  εξωκομματικός ποιητής Χρούμπιν 
μιλώντας γιά τό πρόβλημα τού δεσμού τού 
καλλιτέχνη μέ τό λαό του δήλιοσε πώς εν 
όνόματι τού ιερού αυτού δεσμού διαπράχτη- 
καν σοβαρές ζημιές στή λογοτεχνία, καί 
είπε πώς ό αληθινός καλλιτέχνης είναι μο
νάχος του σέ θέση νά διακρίνει τήν πορεία 
των πραγμάτων καί είναι έπιζήμιο νά τόν 
εξαναγκάζουν νά γράφει «δοξολογικές τι
ράντες», γιατί ή αγάπη πού επιβάλλεται μέ 
τό στανιό δέν είναι άγάπη. Μιλώντας πά
νω στό ίδιο πρόβλημα ό Γιαροσλάφ Σέϊ- 
φερτ δήλωσε πώς γιά πολλά χρόνια οί ποι
ητές όχι μόνο δέν υπήρξαν «ή συνείδηση 
εκατομμυρίων άνθριόπων», αλλά ούτε κάν 
«ή συνείδηση τού ίδιου τού εαυτού τους*. 
Άναφερόμενος στό πρόβλημα τής αλήθειας 
στήν τέχνη, υπογράμμισε τά έξής : «άν ό
συγγραφέας παρασιωπά τήν αλήθεια, όχι 
μόνο ψεύδεται αλλά καί περιφρονεί καί 
μειώνει κάθε τι μεγάλο καί ωραίο πού ό 
σοσιαλισμός έδωσε στό λαό μας». Τέλος ζή 
τησε α) νά απολυθούν άπό τις φυλακές ορι
σμένοι συγγραφείς πού κρατούνται γιά πο

λιτικά άδικήματα καί β) ορισμένοι άξιοι τού 
ονόματος συγγραφείς πού έχουν αποκλειστεί 
άδικα άπό τήν ένωση κι* έχουν άναγκαστεί 
νά σιωπήσουν, νά προσκληθούν πάλι νά 
συνεργαστούν γ ιά  τόν πολιτισμό τής χώρας. 
Κακή εντύπωση στούς συνέδρους έκαναν ο
ρισμένες παρεμβάσεις δπιος εκείνη τού Ζα- 
ποτόκυ Προέδρου τής Δημοκρατίας καί επι
κεφαλής τής άντιπροσωπείας τής Κεντρικής 
’Επιτροπής τού Κ. Κ. Τσεχοσλοβακίας, πού 
έφερε τόν χαιρετισμό τού Κόμματος στό Συ
νέδριο. Ό  Ζαποτόκυ ωστόσο δέν μίλησε σάν 
εκπρόσωπος τού Κ. Κ. άλλά σάν μέλος τής 
"Εντασης Συγγραφέων στήν όποια ανήκει ε
πειδή έχει δημοσιεύσει μερικά βιβλία—χρο
νικά τού Τσεχοσλοβάκικου εργατικού κινή
ματος. «Σωστή κριτική, είπε ό Ζαποτόκυ 
είναι ή κριτική έκείνων πού τήν κάνουν 
άπό τή σκοπιά τού νικηφόρου σοσιαλισμού 
καί τής εμπιστοσύνης στό μέλλον του... Δέν 
είναι σωστή ή άποψη έκείνων πού κάνουν 
τήν κριτική βασισμένη στις προσωπικές 
τοτς γνώμες... Γ ια ι ί ,  ανεξάρτητα άπό τό 
ποιές είναι οί προθέσεις τους, ξεπέφτουν μή 
θέ?.οντας στή δημαγωγία, όπως οί σύντρο
φοι Χρούμπιν, Σέίφερτ καί άλλοι. Παραδέ
χομαι τό ποιητικό τους ταλέντο καί συμ
φωνώ ότι δέν πρέπει νά τούς παραγνωρί
ζουμε σάν ποιητές. 'Ωστόσο δέν τούς θεωρώ 
άγωνιστές καί πιστούς ύποστηρικτές τής νέας 
Σοσιαλιστικής ζωής». Πολλοί άντιπρόσωποι 
κομμουνιστές καί μή, θεώρησαν πώς οί τέ
τοιοι Ισχυρισμοί τού Ζαποτόκυ δέν είχαν 
καμιά θέση καί ήταν επιζήμιοι, καί πολύ 
περισσότερο γιατί τό συνέδριο ούτε μιά στι
γμή δέν ξέφυγε άπό τά όρια μιάς ειλικρι
νούς καί εμπεριστατωμένης συζήτησης».

Η . Π. Λ.

Ε κ λ ο γ έ ς  κ α ι  δ ιανοούμενο ι

'Η προεκλογική μάχη (οι προεδρικές έκ/.ο- 
χές θά γίνουν τόν Νοέμβρη και τα συνέδρια 
των δύο κομμάτων αυτό τό καλοκαίρι) στράφηκίε 
για πρώτη φορά απ' τόν καιρό τον Ρονζβελτ 
σε μιά απροσδόκητη συζητηση με θέμα : ΙΙρέ- 
πει νάχονμε «διανοούμενους» και σε τι μπορούν 
νά χρησιμέψουν ; Δίνουμε μιά μικρή εικόνα 
αυτόν τον διάλογον.
Τό α μ ερ ικ α ν ικ ό  όνειρο  :

«Τί είναι «διανοούμενος* ; νΕτσι άρχίζει 
μιά μελέτη τού μεγάλου άμερικανικού πε
ριοδικού «Time». Πριν λίγους μήνες, στον 
καιρό τού Τζών Μάκ Κάρθυ καί τής δίκης 
τού Όππεγχάϊμερ ή άπάντηση χωρίς άμ- 
φιβολία θάταν : Ό  διανοούμενος είναι ένας 
κουφιοκέφαλος, δηλαδή χοντρό καί χωρίς 
συνέπεια άτομο. Σήμερα ή άπάντηση τού 
Τάίμ μαρτυρεί μιαν άλλοιώτικη άποψη :

«ΤΗταν καιρός νά καταλάβουμε πώς οί 
διανοούμενοι συμμετέχουν θετικά καί δοξα
σμένα στό άμερικανικό όνειρο».

Τί συνέβη ;
Πρώτ’ άπ* όλα, μιά άνησυχία. Αυτή η 

άνησυχία καθορίστηκε άπ* τόν Ά ντ/ .ά ί
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ 

ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ 
ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ Σ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 

Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Σ
ΑΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ TZQN ΡΗΝΤ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΜΑΡΚΟΥ ΛΥΓΕΡΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1) Ή  καταγωγή τής επανάστασης
2) 'Η  καταιγίδα κοντοζυγώνει
3) Τό μεγάλο βράδυ
4) Τό πέσιμο τη: κυβέρνησης
5) Ε μπρός ,  στη δουλειά!..
6) 'Η  Ε π ιτροπή  Σωτήριος

7) Τό επαναστατικό μέτωπο
8) 'ΤΙ αντεπανάσταση
9) Έ π ί  τέλους ή νίκη!...

10) Στή Μόσχα
11) *Η κατάκτηση τής εξουσίας
12) Τό αγροτικό συνέδριο

. . . Θα ήθελα, τό βιβλίο αυτό, νά κυκλοφ ορήσει σ’ έκατομμύρια  άντι-  
τυ π α . Γιατί δίνει σωστή κΓ Ιξαιρετικά ζωντανή εικόνα τών γεγονότων, 
πού έχουν τόσο μεγάλη σημασία, για νά καταλάβει κανείς τί είναι ή προ
λεταριακή επανάσταση, καί τί είναι ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου...

. . . Χωρίς καμμιά άμφιβολία, τό βιβλίο τοΰ Τζών Ρήντ, θά βοηθήσει 
στή διαφώτιση τοΰ θεμελιόίδους αυτού προβλήματος, τοΰ παγκόσμιου 
εργατικού κινήματος.

ΒΛΑΔΙΜ ΗΡΟΣ ΙΛ ΙΤ Σ  ΛΕΝΙΝ

Κυκλοφορεί σε εβδομαδιαία πολυτελή τεύχη, Δρχ. 6.
2 έ  κάϋ'ε Τεύχος 4 —5 εικόνες ολοσέλιδες

ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΑ ΤΕΥΧΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :

Στις εκδόσεις *ΦΙΛΟΙ Τ Η Σ  ΙΣΤΟ ΡΙΑ Σ>, Σαπφονς 1 καί Μενάνδρου 
12 - 3 μ.μ. Εις τό βιβλιοπωλείου «ΠΡΟΜ ΙΙΘΕΥΣ» Σταδίου 41, *Αθήναι 

καί είς τό Περίπτερον τού ’Ηλεκτρικού Σταθμού Πειραιώς.
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Στήβενσον, τον υποψήφιο δημοκρατικό για 
την προεδρία, στη διάρκεια μιας ομιλίας 
του στην Ούάσιγκτον.

«Αυτό τον τελευταίο καιρό φερθήκαμε 
και έκφρασθήκαμε τόσο άσχημα πού σήμερα 
βρισκόμαστε στήν εξωφρενική ανάγκη ν* α
ποδείξουμε πώς αγαπάμε την ειρήνη δσο 
καί οί ρώσοι.

Χάσαμε την ήθική πρωτοβουλία—κι’ ο 
υπόλοιπος κόσμος τό γνωρίζει αυτό καλά. 
Βρισκόμαστε σέ μια απεγνωσμένη ανάγκη : 
«Τής αναγέννησης στόν τομέα των Ιδεών».

Κι* άλλοι φιλελεύθεροι υπογραμμίσανε 
τον κίνδυνο. Ό  Μάξ Άσκόλι καταγγέλλει 
σό «Reports» την «έλλειψη Ιδεών» των κα
τασκευαστών τής αμερικανικής όμηρίας.

Τό περιοδικό «Aelantic» σέ άρθρο του 
μέ τον τίτλο «Οί συγγραφείς είναι πάρα πο
λύ καλοπληρωμένοι» θεωρεί υπεύθυνο δλο 
τό σύστημα, τούς αναγνώστες πού θέλουν νά 
διαβάζουν μόνο δ.τι ε ίναι «χρήσιμο», τούς 
έκδοτες πού ακριβοπληρώνουν αυτού τού ε ί
δους την λογοτεχνία, τούς συνένοχους συγ
γραφείς πού δέχονται πολύ εύκολα νά τούς 
προμηθεύουν μέ τέτοια λογοτεχνικά κατα
σκευάσματα.

«Είναι αλήθεια, αναγνωρίζει τό Time, 
δτι εδώ δεν εκτιμάμε τούς διανοούμενους δσο 
οί έγγλέζοι τούς δικούς τους. Μονάχα πού 
οί έγγλέζοι εκτιμούν καί τούς λόρδους 
τους..>.

Ή  περιφρόνηση προς τούς διανοούμενους 
δεν είναι ένας καινούριος τρόπος γιά νά 
διαδηλωθεί ή ανεξαρτησία των άμερικανών 
απέναντι σ* δλο τον κόσμο και την Ευρώπη :

Τό πρόβλημα δμως τών «διανοούμενων» 
έγινε περίπου τόσο κοινό δσο καί τό πρό
βλημα τού «ατόμου*. Ή  ’Αμερική βάλθηκε 
νά τό εξετάσει.

Νά σταματήσουμε τό κλάμμα

’Αναφέρουμε μερικές γνώμες διάσημων 
προσωπικοτήτοίν τής ’Αμερικής—ιστορικών,

Κυκλοφόρησε :

ΤΖΩΝ ΣΤΑΤΝΜΠΕΚ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ
Μέ πρόλογο του συγγραφέα είδικά 
γραμμένου γ ιά  τήν Ελληνική έκδοση

Μετάφραση I Κ Ο Σ Μ Α  Π Ο Λ ΙΤ Η

ΕΚΔΟΣΗ: Α. Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Κεντρική διάθεσις :

Κώστας Παηαδημητρότιουλος 
Λόντου 2, — Τηλ. 2 7 .^ 3 2

φιλοσόφων, οικονομολόγων, σοφών, φυσικών 
—πού απαντούν στο ερώτημα, πού έθεσε τό 
Time «Τί είναι ένας διανοούμενος;*

«Γιά πρώτη φορά στην ιστορία ή Α μ ε 
ρική δεν μπορεί νά θεωρείται εκ τών προ- 
τέρων τό πιο βάρβαρο καί ήλίθιο έθνος 
στόν κόσμο». (L ione l T r illin g , κριτικός).

«Τό πιο σημαντικό γεγονός τού 20ού α ι
ώνα είλαι ή βιομηχανική επανάσταση πού 
συντελέστηκε στις Η.ΓΙ.Α. Έ ξ  αίτιας της 
έστω κι αν ή έμφαση πού δόθηκε στήν πα
ραγωγή φαίνεται σήμερα πώς αποβαίνει σέ 
βάρος τής κουλτούρας, θά μπορέσουμε νά 
πραγματοποιήσουμε μια κοινωνία πού δλος 
ό κόσμος θά είναι αριστοκράτες, θά δημι
ουργήσουμε τή Ρώμη γιά εκατομμύρια, τήν 
’Αθήνα γιά εκατομμύρια». (Mortimes Smith, 
φιλόσοφος).

' Ολοκληρωτικός μαρασμός

Προς τό παρόν ή αμερικανική σκέψη 
βρίσκεται σέ μαρασμό. Στή λογοτεχνία εκτός 
από μερικά ονόματα μέ μετρημένες ικανό
τητες, όπως ό Norman M ailer, Temnem 
Capole καί Nelson A lgren , δέν υπάρχει 
μυθιστοριογράφος μέ μεγάλο ταλέντο πού νά 
φάνηκε μετά τον πόλεμο. Ό σο ι  ασχολούν
ται μέ τά γράμματα συζητούν γιά τήν αξία 
νέων ποιητών όπως ό Richard W ilbur, 
W orl Shapiro , Theodore Roethinc πού 
ξεχωρίζουν πιο πολύ γιά τή λεπτότητα τού 
ύφους καί τήν ευαισθησία τους παρά γιά 
τήν πνοή τους.

’Ακολουθώντας τά ίχνη τού Jo h n  Dewey, 
τού William Jam es  και τών άγγλο-σαξό- 
νων, ή φιλοσοφία φαίνεται, πώς στέρεψε, 
περιορίστηκε στή λογική καί στήν επιστημο
λογία.

Γιά  ποιούς μιλούν ατά πανεπιστήμια ; 
Οί νέοι δέν θέλουν νά μελετούν τον Μάρξ 
πού τόν βρίσκουν «ξεπερασμένο», τόν Χέγ- 
κελ τόν βρίσκουν «σκοτεινό» καί τήν διαλε
κτική μια μέθοδο πού οδηγεί στήν «καθαρή 
ανοησία» —(Morton W hite—’Εποχή τής’Λνά- 
λυσης). Οί σύγχρονοι πού έκτιμούνται ε ί 
ναι κυρίως άγγλοι : Ό  B e rn a rd  Russel,  
ό G. Ε. Moore, καί γενικά, οί «λογικοί» 
φιλόσοφοι.

Ή  γαλλική έπίδραση έπεσε αρκετά. Ό  
Σάρτρ «αυτός ό φιλόσοφος πού δέν κάνει 
διάκριση ανάμεσα στό καλό καί στο κακό» 
συγκεντρώνει τήν επιτυχία μιάς άρρωστη- 
μένης περιέργειας.

Σ ’ αντίθεση ό Σ. Φρύϋντ κυριαρχεί πα ν
τού όπως καί κάθε τί πού έγγίζει τήν ατο
μική ψυχολογία, πού υπόσχεται νά έρμηνέ- 
ψει τήν αγωνία, τήν προσωπική καχεξία 
καί πού μπορεί ίσως νά γιατρέψει, νά βρει 
τρόπους «δικαιολογίας».

Γιά τήν αμερικανική σκέψη, τό πιο 
σπουδαίο κριτήριο τού καλού καί τού κα 
κού πού απέναντι του καθορίζονται ή πίστη 
καί ή προδοσία, είναι «ή ’Αμερική» παν* 
ά π ’ όλα. « Ό  ρόλος ενός αληθινού δημιουρ
γού είναι νά συμβάλει έτσι πού νά κατα
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λαβαίνουμε τή ζωή καί ν ά τ η ν  ν ο ι ώ 
θ ο υ μ ε  π ι ο  α ν ε κ τ ή  (στήν Α μ ε ρ ι 
κή)» (Time).

Κ ρ ι τ ι κ ή  τ ή ς  κ ο ινω ν ία ς

Σαν πολίτες οι άμερικανοί διανοούμε
νοι μπορούν νά είναι ελεύθεροι. Σαν άν
θρωποι πού τό έπάγγελμα τους είναι νά 
οκέπτονται, καλούνται νά εκπληρώσουνε 
τήν δραστηριότητα τους τόσο ελεύθερα όσο 
κι* όποιοδήποτε άλλο μέλος τού έθνους. 
Α λ λ ά  ξαφνικά τά πράματα αλλάζουν όταν 
ό διανοούμενος, στή διάρκεια τού καθήκον
τος θελήσει νά βγεί εξω άπ* τήν κοινωνία 
γιά νά τήν κρίνει καί νά τή μελετήσει αντι
κειμενικά. ’Επεμβαίνει τότε ένα είδος φυσι
κής λογοκρισίας πού φτάνει ά π ’ τήν κατα
φρόνια μέχρι τόν ανοιχτό δκογμό, τήν εξορία.

Σ ε  τ ί  χ ρ η σ ιμ ε ύ ο υ ν  οι δ ιανοούμενο ι

'Απαντώντας στον Γάλλο συγγραφέα R. Ο. 
Bruclaborger που κατάκρινε τή στάση των 
άμερικανών διανοουμένου, 6 John F ischer 
διευθυντής τον λογοτεχνικού περιοδικού 
«Harper’s Mayajine» δημοσίεψε μιαν όξύ- 
τα τη επίθεση κατά των εύοωπαίων διανοού
μενων και ειδικά των γάλλων.·
* Αναδημοσιεύουμε τά κυριότερα σημεία αυ
τής τής πολ.εμικής. Στο επόμενο τεύχος μας 
θ * ακολουθήσει ή απάντηση τού γάλλου κα· 
θηγητή H enri M arron .
John F isch e r : Κριτική του γάλλου δ ια

νοούμενου.

Οί άμερικανοί διανοούμενοι Θά δεχόντου- 
σαν νά συνασπισθοΰν σ’ ένα είδος «"Ενωση 
στοχαστών έφόδου» καί, θά δημοσίευαν μανι
φέστα πού νά διατυμπανίζουνε πώς οί εύρω-

” Ενα ωραίο βιβλίο 
Γιά παιδιά

καί μεγάλους
Β Α Σ Ι Λ Η  Ρ Ω Τ Α

ΤΟ Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι  
Τ Η Σ  Α Ν Ε Μ Η Σ

Σε όλα τά βιβλιοπωλεία

παιο ι  συνάδελφοί τους δέν τούς προσέχουνε 
πιά.  Γιατί ; Άπλούστατα  γ ιατί  ή πλειοψηφία 
των εύρωπαίων διανοουμένων φαίνεται πώς 
δοχιμ ίζβ ι  μιάν άκατανίκητη όργανική άνά- 
ϊ”κη νά ζωγραφίζει τήν Αμερική μέ τά πιο 
Μελανά χρώματα.. .
Π ρ ο σ ω π ικ ή  α π ε ιλ ή

Πρώτα πρώτα ό εύρωπαίος διανοούμενος, 
πρό παντός ό γάλλος. πού δίνει τόν τόνο τής 
κριτικής του σ* όλη τήν υπόλοιπη "Ηπειρο, 
βλέπει στό αμερικανικό, σύστημα μιά πρόσω 
πική άπειλή. Αναθρεμμένος μέσα σ* ένα σύ
στημα ίεραρχικό ταξικό, πού μέσα του κα τά 
χτησε μιά προνομιακή θέση, νοιώθει πώς μιά 
κοινωνία χωρίς τάξεις, θ’ άποτελεϊ άμεση 
άπειλή γ ιά  τά προνόμια, τήν φιλοδοξία του 
καί τήν ίδια του τήν ύπαρξη. *0 φόβος του 
είναι άποκλειστικά εγωκεντρικός. Θεωρεί τόν 
εαυτό του φύλακα τής κουλτούρας, τόν κ λ η 
ρονόμο καί θεματοφύλακα κάθε πολύτιμου 
στοιχείου πού περικλείνεται στον δυτικό πο
λιτισμό. Μέσ’ στό μυαλό του αύτή ή ίδια ή 
έννοια τής κουλτούρας είναι δεμένη μέ τήν 
έννοια μιας αριστοκρατίας, ενός κλήρου πού 
έχει τό καθήκον νά κρατήσει άσβεστη αύιή 
τήν άγια  φλόγα.

Λεν φαντάζεται πώς μπορεί νά ύπάρξει 
κουλτούρα πού αύτή ή αριστοκρατία θ* άπο· 
τελε ί  ατέλεια.

Καθώς βλέπει τήν άμερικανική επίδραση 
νά προσβάλλει τό εύρωπαϊκό κοινωνικό κ α 
θεστώς. πιστεύει πώς γκρεμίζεται όλος ό δυ
τικός πολιτισμός. Αυτό είναι τό νόημα τής 
οργής του ένάντια στόν κ ο κ  α - ά π ο  ι κ ι ·  
σ μ ό (2  Μ. Coca-Colonisation. Ό  συγγρα 
φέας παίζει  μέ τό αμερικανικό άναψυκτικό 
coca-cola καί τή λέξη colonisation πού θά 
π ε ί  άποικισμός) κα ί στις διάφορες έκδηλώσεις 
τής «μαζικής κουλτούρας» — κοινή εκπαίδευση,

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι

Τ Α Σ Ο Υ  Β Ο Υ Ρ Ν Α

A Ο Κ I Ν Ι Α
N E O E A A H N I K H I  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ Σ  

Κ Α Ι ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ
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αναγνωστήρια, τηλεόραση, μεγάλα καταστή
ματα, δισιμα ένδύματα —πού συγκεντρώνει 
κάτω άπό τόν όρο «αμερικάνικος υλισμός». 
Ή  Ρωσία τόν φοβίζει πολύ λιγότερο. Βέ
βαια οί κομμουνιστές μιλούν γ ιά  «αταξική κοι
νωνία» αλλά ό εύρωπαϊος διανοούμενος ξέρει 
κατά πώς αύτά δέν είναι παρά μόνα λόγια. 
Διαπιστώνει πώς ή ιεραρχία των τάξεων στή 
Σοβιετική 'Ένωση είναι πιό στέρεη από ποτέ 
στην Δυτική Ευρώπη άπό τόν όμορφο καιρό 
του φεουδαρχισμοδ κα ι  πώς σ' αύτό τό οικο
δόμημα ό διανοούμενος έχει τη σίγουρη, τή 
δίκιά του. οικογενειακή στέγη. Αύτές οί προ- 
λήψεις δυναμώνουν καί άπο μια δεύτερη ανα
γκαιότητα.

Οί σημερινοί γάλλοι έχουν τή μεγάλη μ α 
νία νά νοιώθουν άνώτεροι άπ τούς άλλους. 
*Ήδη άπ' την εποχή τού Λουδοβίκου XIV 
θεωρού* σαν τετελεσμένο γεγονός ότι ή Γαλ
λία άντιπροσωπεύει τό λεπτό άρωμα τού πο
λιτισμού καί πώς είναι βέβαιο ότι στήν διάρ
κεια πολλών γενιών κανένα έθνος δε μπόρεσε 
νά συναγωνιστεί μαζί της σ ’ όλους τούς το
μείς  στρατιωτικό, έπιστημονικό. διοικητικό 
καί καλλιτεχνικό, ακόμα καί στόν τρόπο 
ζωής. Σήμερα δμως οί γάλλοι δέν μπορούν νά 
κρύψουν, ούτε στόν ίδιο τόν έαυτό τους πώς 
έχασαν επικίνδυνα έδοφος. ‘Π στρατιωτική 
τους άνωτερότητα έξαφανίστηκε τό 1870. *Η 
οικονομία τους πνίγεται άπ* τόν καιρό τής 
βιομηχανικής έπανάστασης. Σιό επιστημονικό, 
ιατρικό καί τεχνικό πεδίο άπό πολύν καιρό 
έχουνε μείνει πίσω. Μετά άπό τόν δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο ή πρόθεση τής Γαλλίας νά 
παριστάνει τή Μεγάλη Δύναμη χρόνο μέ τόν 
χρόνο γίνεται δλο καί πιο γελοία.

Οί τελευταίες της άποικίες φεύγουν άπ’ 
τά χέρια της καί —μεγίστη ταπείνωση— οί 
γάλλοι άπόδειξαν επ ί  δέκα χρόνια τώρα πώς 
είναι ανίκανοι ν' αύτοκυβερνηθοϋν. Ά π ’ αύτή 
τήν άποψη ή αντίληψη ένος γάλλου πολιτικού

Κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε  τό Β Ι Β Λ Ι Ο  :

ΓΚΥ ΝΤΕ ΜΩΠΑΣΑΝ 

01

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ EPQTA
Τρεϊς αριστουργήματος νουβέλες

Αισθητικό σημείωμα γιά τή ζωή καί 
τό έργο του γάλλου συγγραφέα 
γραμμένο άπ* τόν ποιητή

ΜΑΡΚΟ ΛΥΓΕΡΗ

Μ ε τ α φ ρ α σ τ ή ς  : Γ .  Κ Ο Τ Ζ Ι Ο Υ Λ Λ Σ

πώς τό Μαρόκο είναι άνίκανο ν* αυτοκυβερ- 
νηθεί, αποτελεί τό πιό πετυχημένο κωμικό 
νούμερο πού είδαμε σ’ αύτή τήν "Ηπειρο άπό 
πολύ παιρό.

Δεν τούς μένει άλλο παρά νά τρέφουνε τήν 
περηφάνειά τους μέ τήν πεποίθηση τής πνευ
ματικής τους ανωτερότητας. *U πιό απλός τρό
πος γ ιά  νά συγκρατήσουν αύτή τήν πίστη ε ί 
ναι νά καταγγέλλουν τήν βαρβαρότητα μιάς 
Αμερικής πού τούς έχει ξεπεράσει σέ τόσους 

άλλους τομείς.
J. F.

ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Μ Ε Λ Ε Τ Η -1 Σ Τ Ο Ρ ΙΛ

Χ ρ ισ τ ο φ ό ρ ο υ  Π ερα ιβού  : Πολεμικά απο
μνημονεύματα και βιογραφία Ρήγα Φεραίου. 
Πρόλογος —επιμέλεια Μ. Μ. ΙΙαπαίωάννου. 
"Εκό. «Σεφερλή». ’Αθήνα, 1956.

Γ. Λαμηρινοΰ : Μορφές τού είκοσιένα.
Τέταρτη έκδοση. «Τοξότης», ’Αθήνα, 1956.

R o g e r  Μ i I 1 i e x : ’Ανδρέας Ρη-
γόπουλος. Ά νάτυπον  έκ του μηνιαίου πε
ριοδικού «Ιστορ ία  καί Ζωή», Μαΐου 1956.
Π ΕΖ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

’Ε λ ισ ά β ε τ  Μ ο υ τσ ά  Μ α ρ τ ιν έ γ κ ο υ  : Αυτο
βιογραφία—Εισαγωγή—σημειώσεις Κ. Πορ
φυρή. "Εχδ. «Διγενής». * Αθήνα 1956.

Ά ν τ ω ν η  Μ υ σ τα κ ίδ η  : Ή  ιστορία μιάς
Πολιτείας. Κάιρο, 1956.

β ά σ ω ς  Ά γ γ .  Κ ο ύ κ ο υ  : *Όταν μιλάει τό 
πεπρωμένο. Μυθιστόρημα. ’Αθήνα, 1956.
Π Ο ΙΗ Σ Η

Θ. Δ. Φραγκόττουλου  : Ποιήματα I I .
’Αθήνα, 1956.

Π ά νο υ  Λ . Κ α ρ α γ ιώ ρ γ ο υ  : Τραγούδια τής 
φλογέρας. Φάρσαλα, 1956.

Γ . Ξ. Σ τ ο γ ια ν ν ίδ η  : ’Εαρινά. Εγκώμια . 
Θεσσαλονίκη, 1956.

Φ ω τε ινή ς  Δ α λ α υ ά γ κ α —Ν ά κ ο υ  : Ή  γή
τού Ά ρ ώ μ  (ποίηση). ’Αθήνα, 1956.

Δ . Π. Ω α π α δ ί τ σ α  : Νυχτερινά. ’Αθήνα, 
1956.

Ν τ ίν ο υ  Τ α ξ ιά ρ χ η  : Δεύτερο σκαλοπάτι.
Ποιήματα. ’Αθήνα 1952.

Θάνου Δ . Χ α μ η ί μ τ τ η  : Μανκάτο. Ποιή
ματα.

Κ ω σ τ ή ς  Κ εσ ίσ ο γλ ο υ  : *0 Πρόδρομος·.
‘Αθήνα, 1956.

Σ τ έ ρ γ ιο υ  Σ κ ια δ ά  : Παλίρροιες. ’Αθήνα, 
1954.
>Όρες σιωπής. ‘Αθήνα, 1951.
•Σμύρνη. ’Αθήνα, 1956.
Ε λ έ ν η ς  Β α κ α λό  : Τοιχογραφία. ~Εκδ.

«Οί φίλοι τής λογοτεχνίας». ‘Αθήνα, 1956.
Σ τ α ύ ρ ο υ  Κ ο τα μ α ν ίδ η  : 'Απαλές δοξα

ριές (παιδικά ποιήματα). Σέρρες 1955.
Τ ά σο υ  Γ .  * Α ν α γ ν ώ σ τ ο υ  : ’Ανάταση.

’Αθήνα, 1956.
Δ η μ .  Χ ρ ισ το δ ο ύ λ ο υ  : Νυχτοφύλακες. ‘Α

θήνα 1954.
Πελταστές. ’Αθήνα, 1956.

Θαλή Ρ η το ρ ίδ η  : Τά τραγούδια των άγω-
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νιστών τής Κύπρου. Έ κ δ .  « 'Αγωνιζομένων 
Κυπρίων Πατριωτών*. Ν. Ύόρκη, 1956.
ΘΕΑΤΡΟ

Γ ιώ ρ γ ο υ  Δ. Ί α τ ρ ί δ η  : Ή  αλλαγή τού 
φύλου. Φάρσα τρίπρακτη. Ά δ η  ναι 1956.
Δ ΙΑΦ Ο ΡΑ

Mioblsav Mly : Bedrich Smetana. Orbis 
— Prague, 1956.

Μ αρίας  Δ α φ ν ο μ ή λ η — Κ ω σ το β α σ ίλη  : Ή
-θεραπεία καρκίνου και λευχαιμίας. Ά θ ή ν α ι ,  
1956.
ΜΕΤΛΡΦΑΣΕΙ1

R a i n e r  M a r i a  R i l k e :  Μάλτε 
Λάουριντς Μπρίγκε. Μεταφρ. έκ τού γερ
μανικού, Δημ. Στ. Δήμου. Βιβλιοπωλεϊον 
A. Ν. Συροπούλου, Θεσσαλονίκη.

V. G o r d o n  C h i I d e : Ό  άνθρω 
πος δημιουργεί τόν έαυτό του. Εισαγωγή— 
μετάφραση Γιάννη Βιστάκη. "Εκδ. « 'Ορί
ζοντες».

Γ υ ό μ ο  Κ ε ν υ ά τα  : Μπροστά στο βουνό 
Κένυα ( Ή  ζωή τής φυλής των Γκικουγιού). 
Ά πόδοσις  από τ*· αγγλικά Π. Θ. Νίκου. 
Α θ ή ν α ,  1956.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ζ υ γ ό ς  : Ε κ δ ό τη ς  Φρ. Φραντζισκάκης.
Α θή ν α ,  ’Ιούλιος. Συνεργ. Τ. Σπητέρη, Κρ. 
Ζερβού, Στυλ. Αλεξίου, I .  Παπαδημητρίου,

Κλ. Λουκοπούλου, Χαρ. Σφαέλλου, Φρ. Με- 
νελάκη κ.ά.

9 Η  ε φ η μ ε ρ ίδ α  τω ν  π ο ι η τ ώ ν  : Διευθ. Ρί- 
τα Μπούμη Παππά, ’Αθήνα άρ. 2. Συνεργ. 
Ά γ γ .  Σικελιανοϋ, Γ. Κότσιρα, Ν. Παππά, 
Στ. Γ εράνη, Β. Κούλη, Μ. Ααμπρίδη, Λόρ- 
κα, Μπρέχτ, Λίμπρεχτ κ.ά.

Σ ε ρ ρ α ϊχ ά  Γ ρ ά μ μ α τ α  : Διευθ. Ν. Ά θ .  
Βουζούκας. Σέρρες. Τεύχ. 5, 6. Συνεργ. I. 
Δεσπούντης, II. ΙΙεννάς, II. Κυριάκός, Μ. 
Γιαλουράκης, Μπ. Νίντας, Κ. Άλιφέρη κ.ά.

Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  *Ε σ τ ία  : Δ]ντής Μιχ. Μά- 
νος. 'Ιωάννινα. Ά ρ .  50. Συνεργ. Μεσσηνέ- 
ζη, Μέρτζιου, Κοντομίχη, Κάκου, Χατζη- 
γιάννη, Γεωργαντζή, Διαμαντή, Παίσίου κ.ά.

Κ ρ η τ ι κ ή  'Ε σ τ ία  : Δ ] ν τής Μολάκις—ΙΙα- 
παγρηγοράκις. Χανιά. Ά ρ .  61. Συνεργ. 
Βουρλέκη, Μαοτοράκι, Γρηγοράκι, Ψαρου- 
δάκι, Χάουελ, Στανιδάκι, Γεωργουδάκι, Τρα- 
κάκι, κ.ά.

Π υ ρ σ ό ς  : Δ]ντής Π . Ά μπατζής .  ΙΙόλη. 
Ά ρ .  19. Συνεργ. ΙΙάλμα, Βάσου, Ν. ΙΙαλαιο- 
λόγου, Άστέρη κ.ά.
Π α ρνα σσό ς  : Δ]ντής Ά ν τ .  Πρωτοπαπάς.
Λευκωσία. Ά ρ .  2. Συνεργ. Σολ. Μιχαηλίδη, 
Α. Άναστασιάδη, Γ .  Μαυρογένη, Γ. Φίλη, 
Μ. Παπαπέτρου, Ν. Μικελλίδη, Ζ. Στεφα- 
νίδη, Π. Ίω ανν ίδη ,  II. Πρωτοπαπά κ.ά.

C o u r r i e r  du centre  in ternational 
d ’ 6tudes p6etiques. Bruxelles, άρ. 10.

Μ Ο ΛΙΣ ΕΚΥΚΛΟ Φ Ο Φ Η ΖΕ 
Για πρώτη φορά στην 'Ελλάδα

"Ενα βιβλίο πρωτότυπο και πλούσιο από στοιχεία τής ζωής
των ΜΑΟΥ - ΜΑΟΥ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
Κ Ε Ν Υ Α

Τοϋ συγγραφέα και αρχηγού τον ΜΑΟΥ -  ΜΑΟΥ 
Γ ΙΟΜΟ ΚΕΝΥΑΤΑ

κρατουμένου σήμερα των "Αγγλων στο στρατόπεδο τής λίμνης Ροδόλφου, 
απ ' δπου δηλώνει περήφανα δτι «το σκοτάδι τοϋ έλευθερου παρελθόντος 
βρίσκεται κοντά στό φως του σκλαβωμένου παρόντος»

m Ε να  α ν ε κ τ ίμ η τ ο  ν το κ ο υ μ έ ν το  γ ια  μ ια  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  κ α ι  π ο λ ι τ ι κ ή
ε π α φ ή  μ ε τ α ξ ύ  τω ν  λαών
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I I  C o n t e m p o r  a n e o .  Roma, άρ. 
26-28.

L e s  L e t t r e s  F r a n g a i s e s .  P a 
ris ,  άρ. 658.

T h e  M a r x i s t  Q u a r t e r l y .  Lon
don, άρ. 3.

L e s  C a h i e r s  R a t i o n a l i s t e s .  
Paris ,  άρ. 156.

B a t t a g l i a  L e t t e r a r i a .  Mes
s ina ,  άρ. 3.

B o l l e t t i n o  d e l l e  A c c e s s i o -  
n i. Roma, άρ. 1.

S o c i e t a —R o m a άρ. 3.
Σοβιετικά Νέα. Δελτίον πληροφοριών 

τής πρεσβείας τής ΕΣΣΔ εν Έλλάδι.  Ά ρ .  
129—134.

Δ ε λ τ ί ο  Συνδέσμου 'Ελλήνων Λογοτε/νών. 
Ά ρ .  7.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ε ύ τ. Ρ α α. Κηφισιά. Μπορεί έσεΐς νά 
γράφετε συγκινημένη άλλά δέν μεταδίδεται ή 
σμγκίνησή σας καί στους άλλους. Αύιά που 
λέτε δέν είναι καθόλου πειστικά γιά τόν άνα- 
γνώστη. Γράφετε πιό απλά καί χωρίς τόσο τρα
γικές προθέσεις.

Β e λ ι σ. Μ ο υ σ τ. 'ϋραίο θέμα (άν καί 
είναι από τά πιό «αβανταδόρικα») γραμμένο 
μέ πάθος, άλλά κακογραμμένο. ΙΙροσέξετε λ.χ. 
τις εκφράσεις: άπ’ τού γιατρού τού γιού—φτω 
χόπαιδο παιδάκι — τό πρωτοφανέρωτο έκεΐνο 
λίμπιτο — των κουρτίνων (ή γενική μερικών λέ
ξεων τής δημοτικής είναι άνυπόφορη) — γιά 
την απόχτηση τού άπωλεσθέντος δικαιώμα 
τός μου κ.λ.π. Ένισχύαχε τήν όρθογραφία σας, 
τό λεκτ.κόσας, τη σύνταξη. Ά ν  δέν είχε αύτά 
τά έλατώματα θά ήταν δημοσιεύσιμο.

Γ ι α ν. M a p .  Τά διηγήματά σας έχουν 
κάτι κοινότοπο στό μύθο καί στην έκφραση πού 
τά κάνει νά μην είναι καλά, παρ* όλο πού 
ξέρετε νά γράφετε. Αύτά πού λέτε είναι κάπως 
σχηματικά, συμβατικά. ’Ενώ έχετε πλούσια 
γλώσσα καταφεύγετε σέ φιλολογικές ωραιοποι
ήσεις, σέ φράσεις · κλισέ πού τις έχει πάρει 
άπό τη ρομαντική λογοτεχνία ή φτηνή φιλο

λογία. Νά >.χ. μία: 'Ησυχία! Δροσιά! 'Ομορ
φιά ί Δέν νομίζετε ότι είναι ό εύκολότερος 
τρόπος νά κάνουμε περιγραφές μέ δυό - τρεΙς 
λέξεις όμορφες, συνοδευμένες μάλιστα καί άπό 
θαυμαστικά. Κατάχρηση κάνετε στά έπίθετα 
καί στις σύνθετες γλυκανάλατες λέξεις (ώριο- 
πλουμιστη κ.λ.π.) τέλος προσέχετε περισσότερο 
τό γραφτό σας: «Τά ρούχα... δέν μπορούσαν 
νά κρύψουν πώς κρύβουν όμορφόγραμμη σάρ
κα». Καί κάτι άλλο: Μή μάς στέλνετ2 τόσα 
πολλά, έχουμε εκατοντάδες συνεργασίες. Έσεις 
μάς στέλνετε τά πιό πολλά.

Κυκλοφόρησε 
Β ΙΒΛ ΙΟ  ΤΡΙΤΟ

Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Σ
10.000

ΓΝΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΦΕΓΜΑΤΩΝ
Πρόλογος—Γενική  * Επιμέλεια

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΑΚΟΥ
Πωλείται εις τά Περίπτερα καί 

τά κατά τόπους Πρακτορεία Τύπου 
Δρχ. 10

Π ροσεχώ ς
ΣΙΔΝΕΎ· ΦΙΝΚΕΛΣΤΑΤΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(ΠΟΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ)
Ιστορική καί κριτική άνασκόπηση 

τής μουσικής δημιουργίας άπ '  τις άρ- 
χέγονες πηγές της μέχρι τήν έποχή 
μας, πού κατατοπίζει καί τεχνικά τό 
μέσο άναγνώστη. Ιδ ια ίτερ η  άνάλυσή 
τής μουσικής δημιουργίας τών πέντε 
τελευταίων α ιώ ν ω ν -ά π *  τόν Μπάχ 
μέχρι τόν Σοστάκοβιτς.

Ε κ δ ό σ ε ις  « Α Τ Λ Α !»  — Γαμβέτα  7

Η

ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΗ  ΤΕΧΝΗΣ
Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι

Τους συνδρομητάς που καθυστερούν τη συνδρομή τους νά την 
έξοφλήοουν.

ΑΙΑΑΙΑΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ
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ΈκυκΑοφόρησε

Τό θ α υ μ ά σ ιο  π α ιδ ικ ό  β ιβλίο  
του  * Α μ ε ρ ικ α ν ο ύ  Σ υ γ γ ρ α φ έ α

ΧΑΟΥΑ,-ΝΤ ΦΑΣΤ

0 Τ Ο Ν Η Σ  ΚΑΙ Η Μ Α Γ ΙΚ Η  Π Ο Ρ Τ Α
Ρ

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

ΑΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ

Μ ια  π ο λ υ τ ε λ ή ς  έκδοση  
π ο υ  &ά δώ σει  χαρά σε κά&ε π α ιδ ί

Κ ε ν τ ρ ικ ή  π ώ λ η σ ι ς  Ε ύ ρ ιπ ίδ ο υ  9  
Τηλ. 2 5 . 1 0 9

'Ε κ δ ό σ ε ις : « Κ Ε Δ Ρ Ο Ι»

ΕΚΥΚΑΟΦΟΡΗΣΕ

ΤΑΣΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ 

Ο

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ
ΜΕ ΤΟ

Τ Α Μ Π Ο Υ Ρ Λ Ο
ΠΠΑΕΙΤΑΙ Σ ’ ΟΑΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΤΟ 20° ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΟΥ Κ.Κ.Σ.Ε.

α) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ : Η. Κρουστσεφ, Κ. Μκουλγκάνιν. 
β) Ο Μ ΙΛ ΙΕΣ: Α. Μικογιάν, Β. Μολότωφ. Παγκράτοβα, Σελιέπιν 
γ) Ή  Απόφαση του 20ο0 ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ζ η τ ε ί σ τ ε  τά  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  α ν τ ί τ υ π α  α π ό  τά  β ιβ λ ιο π ω λ ε ία  κ α ί  το ύ ς  π λ α σ ιέ ·

Β' Η ΠΡΟΣΩΠΟΑΑΤΡΕΙΑ
ΚΑΙ  ΟΙ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
Π ε ρ ιέ χ ε ι  όλόκληρη  τη  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  τού  Γ ε ν ικ ο ύ  Γ ρ α μ μ α τ έ α  τού  JT.2T. ' Ι τ α λ ία ς

Π. Τ Ο Λ I Α Τ I

κα ί  όλόκληρη  τ η ν  ά π ό φ α σ η  τής Κ . Ε ·  το ύ  Κ % Κ ό μ μ α τ ο ς  τής  Σ . Ε Ν Ω Σ Η Σ

Κ εντρ ική  δ ιάθεση εκ δ ό σ ε ις  «ΜΟΡΦΩΣΗ»
Σανταρόζα 1δ — Τηλ· 24 .175
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Η

" Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Ι Α  Ε Π Ο Χ Η ,,
Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  
Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ι Α Σ

*

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ -  ΦΘΙΝΟΙΙΩΡΟ -  ΧΕΙΜΩΝΑ
η

Κάθε τεύχος 300 περίπου σελίδες. Τιμή ; ^

ΖΤΟ ΤΕΥ Χ Ο Σ  ΤΟ Υ Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΟ Υ  
μεταξύ τ ΰ ν  άλλω ν συνερ γά ζο ντα ι

Ε. ΒΛΚΑΛΟ 
Β. ΒΛΡΙΚΑΣ 
Η. ΒΚΝΕΖΗΣ 
Μ. ΓΙΛΛΟΥΡΑΚΗΣ 
Μ. ΔΑΛΜΑΤΗ 
Μ. ΔΗΜΑΚΗΣ 
Λ. ΔΙΚΓΑΙΟΣ
Γ. ΖΛΛΑΜΕΑ 
Α. ΘΕΟΔΩΡΟΙΙΟΥΛΟΥ 
I. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
Α. ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ

Α. Κ ΑΡλ ΝΤΩΝΙΙΣ 
Μ.ΚΟΛΝΤ 
Ε. ΛΛΜΙΙΡΙΛΗ 
Β. ΜΑΣΚΑΣ
II. α ε κ α τ ς λ ς
Μ.ΛΟΥΝΤΚΜΗΣ 
Ρ. ΜΙΛΛΙΚΞ 
Α. ΙΙΑΛΛΙΙΣ 
Δ. ΙΙΑΙΙΑΔΙΤΣΑΣ 
Τ. ΙΙΑΛΛΑΣ 
Μ. ΣΑΧΤΟΥΡΙΙΣ
Π. ς π λ ν α ω ν ι δ ι ι ς  
χ α ο υ ζ ε ρ

'Εκτενές Χρονικό τού τρίμηνου (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, Μουσι
κή κ .λ .π .) . Καί

Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Τ ύ ν

Γ Ι Α Ν Η  Ρ Ι Τ Σ Ο Υ  — ΠΟΙΗΣΗ 

ΙΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ - π ε ζ ο γ ρ α φ ί α

ΕΚΔΟΤΗΣ Δ Ι Φ Ρ Ο Σ



I

01 ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
*Η Επιστημονική ‘Εταιρεία ιών 'Ελληνικών Γραμμάτων νΠΑΓΊΥΡΟΣ» 

ουνιχίζουοα άνελλιπώς τό έθνικόν καί μορφωτικόν έργον της,
Εκδίδει ταυτοχρόνως τρεις (3) σειράς, ώς άκολούθως :

1) Τήν Λ Ε Υ Κ Η Ν  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ν  ε Π Α Π Υ Ρ Ο Υ »  τής όποιας οί τόμοι 
περιλαμβάνουν εισαγωγήν, ά ρ χ α ϊ ο τ  κ ε ί μ ε ν ο ν ,  πιστήν ,μετάφρασιν παραλλήλως 
«κύστης οελίδος. καί σχόλια.

ΕΚΠ ΚΛ Ο Φ Ο ΡΗ ΣΑΝ  Μ ΕΧ Ρ Ι ΣΗΜ ΕΡΟ Ν  222 τομοι :
‘Αθηναίου, Αισχύλου, "Αννης Κομνηνής, Άριστοτέλους, Αριστοφάνους, 

Άρριανοθ, Λημοσθένους, ‘Επίκτητου, Διογένους Λαερτίου, Εΰριπίδου, 'Ηλιοδώ
ρου, 'Ηροδότου, 'Ησιόδου, Θουκυδίδου. Ίπποκράτους, Ίσοκράτους, Ίωσήπου, 
Λυσίου, Ξενοφώντος, Όμηρου, ΙΙανσαιίου, Πλάτωνος, Πλουτάρχου, Πλωτίνου, 
Πολυβίου, ΙΙυθαγόρου, Σαπφοΰς, Σοφοκλέους, Στράβωνος, Φιλοστράτου, Χρν. 
σοστόμον κ.ά.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι  ν α τ ά  Ι δ & ή μ ε ρ ο ν  ή ί χ δ ο ο ι ς  ν έ ω ν  τ ό μ ω ν .
Τ ι μ ή  ί χ ά ο τ ο ν  τ ό μ ο υ  δ ρ χ .  2 5

2 )  Γήν Ν Ε Α Ν  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ν  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ ί Φ Ρ Α Σ Ε Ο Ν ,  οί
τόμοι τής όποιας δεν περιέχουν άρχαίον κείμενον. Έςεδόθησαν μέχρι σήμερον :

Η Ρ Ο Δ Ο Τ Ο Σ . 'Ολόκληρον τό έργον (9 Μοϋσαι)
"Αδετ. 130. Χρυσόδετ. δρχ. ΙδΟ

© Φ Υ Κ Υ Δ ΙΔ Η Σ . 'Ολόκληρον τό έργον (Βιβλία Α '—Η ')
"Αδετ. δρχ. 120. Χρυσόδ. δρχ. 150

Π Λ Ο Υ Τ Α Ρ Χ Ο Υ —Β ΙΟ Ι Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ο Ι · 'Ολόκληρον τό έργον έχει
έκδοθή είς 2 τόμους (60 βιογραφίαι).

Τόμος Α' Ά δ . δρχ. 120. Χρυσόδ. δρχ. 150 
» Β' » » 140. * » 170

Π Λ Υ Σ Α Η Ι Ο Υ  — Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Η Γ Η I I Σ .  'Ολόκληρον τό έργον.
Τόμος Α # δρχ. 50—Τόμος Β ' δρχ. 75.

'Ολόκληρος ό Παυσανίας χρυσόδετος είς 1 Τόμ. Δρχ. 160
3 )  Τήν Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ν  Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Τ Υ Π Ω Ν  A P X A f O N  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ν ,  είς
τήν όποιαν θά περιληφθοϋν όλα τά κείμενα των Ελλήνων συγγραφέων καί ποιη
τών, χωρίς μετάφρασιν.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΛΟ ΓΟ ΥΣ
"Ολα τ ά  β ι β λ ί α  του * Π Α Π Υ Ρ Ο Υ » η ω λ ο ν ν τ α ι  χ α ΐ  μ ε  δ ό σ ε ι ς  ( i n  δ ρ χ .  6 0  ή 
ΙΟΟ) ,  χ ω ρ ί ς  i n ι β ά ρ ν ν ο ί ν  τ ή ς  τ ι μ ή ς  τ  ον .

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΠΑΠΥΡΟΣ,,
' Α&ήναι ,  Λ ε ω φ .  Έ Ι .  Βεν ιζέλου  t 6 — Α'  " Ο ρ ο φ ο ς  — Τ η λ .  6 / 4 - 6 c 0

A N D R £  l a l a n d e

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν  ΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ
( Γ ε ν .  Φ ιλο σ ο φ ία ς, Ψ υ χ ο λ ο γ ία ς ,  Κ ο ιν ω ν ιο λ ο γ ία ς ,  Π α ιδ α γ ω γ ικ ή ς  

Θ εολογ ίας ,  Λ ο γ ικ ή ς , Α ίσ & η τ ικ ή ς ,  Β ιο λ ο γ ία ς  κ λ η . )
'Ολόκληρον τό Ipyov, τόμοι 1 — 1 2  χαρτόδετοι Δρχ. 720 

Δεμένον είς 4 πολυτελείς χρυσόδ. τόμους * 860

i

ι· 4


