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Συνσ:ντησα τελευταία ΕΎα 
γνωστό μου, που γράφε ι . Δημο· 
σίεψε κάτι δtηγή.ματα, ξέρω 
πώς μπορεί νά εχει κι' άλλα 
τόσα στά συρτάρ ια τcu, τό )\u· 
ριώτερο δμως ε{ναι που εχε.ι ι· 
δέες, άντ ίληψη, την ίκανότητα 
έκείνη να συλλαμ6άνει μέσα 
στη λεπτομέΡΕ ια τό γενικό, τό 
oUσ ιωδες. Με δυό λόγια είναι 
ε\"(Χς καλλιτέχνης πOV μπορεί να 
προσφΈρει. Κι' δμως κάμποσο 
καιρό τώρα σιωπά. Τόν ρώτησα 
τι κάνει, τΙ τό καινούργιο εχε ι 
γράψε ι . Μ.ς καΙ τοΟ θύμ ισα κά
τι τό ΔUΣό;pεστO. 

- ΤΙπσΤα - μOU κάνει. 
-πωc τ ίποτα; 
-Νά, στέγνωσα . .. Δέν εχω 

~ Ι αλλο ~oά 1ΤC;),! 'Εξ α, ου 00' 
ρξε-ηκα, τα παράτησα . 

Κατάλαιι,α από τόν ' τόνο της 
φωνης του δτι δεν ~ε)'ε την 
άλήΟεια. Ή κι' αν τ1'}ν ελεγε 
κόσηζε πολύ. 
Φρόντισα να μά9ω, να ξεδια

λύ~ω καΙ να τα συμπεράσματά 
μου. 

Ό φΙλος μου οχι μ.600 δεν 
6αρf..θηΚΕ καΙ δεν nC;patIjOE την 
τέχνη άλλα μηνες τώρα παι 
δεύεται , 6σσανίζεται σε ΙΙ'.α α
πεγνωσμένη πpoσπάε-~ '_α νά δη
μιουΡΥήσ"ι τέχνη. Ή οόσία η
ταν Kcr.τoυ άλJ..οϋ. Πώc τέχνη 
t>EV δγαίνει. Διηγ~!lα δεν δημι · 
ουργιέται. Κι' α&τό ηταν πραγ
ματ ι κό μαρτύριο γ ιά τόν φ ί · 
λο μου. 

-'Εκεί που νόμ '.ζα πώc τό 
κεφάλι μου είναι άνεξάντλητο, 
σ Τ1'}ν πρcξη a1tOδElKvUETaL πώς 
δεν έχω τΙ να πω, μοΟ κάνει. 
Πάνε κάμποσοι μηνεc τώρα, πω 
δεν εγραψα oUτε Ε\α διήγημα! 
Προσπάθησα να έ~~θύνω. τα 
διηγήματα τοϋ φίλου, ποδξερσ 
ξεχώρ ιζαν με την ώμη ρεαλιστι 
κή τους διάθεση . ΤΗταν δ lηγή
ματα ΠCϋKα\'αν ά"1:' εύθε ίας το
μη στη ζωή, ιιιλ-οΟΟαν απλά καί 
χωρΙς περιστροφές γ ιά άνθρώ
πους τcϋ χωριοϋ του, γιά τΙς 
μεγάλες στενοχώριες της μικρηζ 
ΤOUc ζωης. Ρώτησα: Πρός τα 
πOU κατευΟΟνεται τώΡα ή έμ· 
πνευση τ ου, τι· θέλει vΆ δώσΗ. 
Μοϋ Εξήγησε κι' 000 προχωροϋ· 
σε ~ αφήγηση του πηρε να φω· 
τίζεται τό μυστήριο _ 

Ό νεαρός αίιτός δημιουργός 
είχε μ"1:ερ&ευτεί μέσα σ' έκείνο 
1tOU λέμε "ορφη καΙ nePlEXOIlE' 
νο στήν τέχνη. " Ενοι ωβε , λέε ι, 
την άνάγκη νά ξεφύγει άπό τα 
τριμ μένα &έματα τοϋ χωριοΟ, 
νά μπεί σέ Ciλλcuc χώρους. Τό 
Ι(uρ ιl:>τε.ρσ δμως ει1>λεΠΕ πώς θd · 

πρεπε δλα αίιτα ~α Kαιvoύpγια 
θέματα νά τα δώσει ιιε όλότε· 
λα καινούργια σχήματα. "Ετσι 
~ Ιμπνευση ζητοϋσε νά εγκατα· 
λείψει πια τοίις γιομάτους απ' 
τη μυρουδιά τοΟ σανοΟ και της 
κοπριάς λασπΟΟρομους τcϋ χω· 
ριou γιά vΆ Π-Ετάξει σ' άλλoυ~ 
κόσμους, ~ιαστoυς, λιγώτερο 
πραγματικους . 

Τά ζωντανα 6ιώματα τού φί· 
λΣU μου δμως ηταν ιι. ιώματα τοο 

π. ΠΑΙΟΝΙΔΗ 

χωριcϋ... οί T61tot, ή άτμόσφαι· 
Ρα του χωριοϋ ηταν πού ζυμώ· 
θηκαν μέσα του, ποίι τροφοδό· 
τησαν την καρδιά του μέ αίμα, 
τΙς αίσ€'ήσεις του με χαρά καί 
λό"η, ιιέ πόνο "αΙ όρ)ή. ΤώΡο 
δμωc ζητoUσε ν' ά;τoλυτρωθf., 
ιbτό την ένοχλητική παρακολού· 
θηση αίιτων των θεμάτων. 

-Ή μοντέρνα τέχνη ζητα 
τήν άφαίρεση - μοϋ έξ1;γησε
Ό μύθος b Ey Ι:χει πιά το ρόλο 
ποδχε παλ·.ά. Δεν 6λέπεις τα 
μονΊέρνα διηγήματα; Δεν μι· 
λοϋν για συγκεκριμένα 1ΙΡ?:Ύμσ.· 
τα. έ~νι~ά, 

. Αύτό το έ.πανέλαιι.ε κά.μποσες 
φορές καΙ ΠΡCχώρηαε ,ίά μσ\) 
άναλόσε ι, πάντα με δάση έκ"ί
να πουχε δ ,αιι.άσε ι, tlc:: άντιλή
ψεις τou γ ια τό μοντέρνο διή
-γημα δτιως τΟΟλεπε - διήγη μα 
δπου κ ινοϋνται μόνον οΙ Ιδέες, 
ό ψ"χικός κόσμος ,00 καλλ ι 
τέχνη. 
-Τέτοια δ ιηγηματα ζητω νό 

γράψω τώρα, σuμ-τέΡανε, άλλό 
τ ί .,CTa δεν ΙΙΙγα ίνει. 

" Ηταν φανερό πώς ό φ(λος 
Ι-Οι) είχε μεταθέσει το κέντρο 
των κ-:χλλιτεχνικων του άναζη
τήσεων σε α~λα έπίΠ-Εδα . 

'Ακψψί60λα τό στοιχείο της 
άναζητησης ιι.ρ ίσκεται μέσα 
σ' αυτη τούτη την οίισία της ' 
καλλιτεχνικης δημιουργίας. n 
είδους άναζήτηση δμως πρέπε. 
νάναι αύτή , πρός τά ποϋ 'ftPE
πει νά στραφεί; 
Ό νέcς καλλιτέχνης ~xει ά· 

νάγκη πάνω άπ' δλα νά γιομΙ
σει τα πνεμόνια του μέ όξυγόνο 
της δικης του γης. Ό νέος καλ· 
λιτέχνης 'ftpέonEl "Ιτάνω άπ' δλα 
νά σκάψει μέσα στό δικό του 
χώμα, νά φτάσει στΙς πηγές 
έKEί~ες, που ΤΡοφοδοτοίίν τη 
ζωή , της δίνουν πνcή, δόναllη, 
συνέχεια. Ό νεαρός καλλιτέχνης 
1Ιρέπει νά ξέρει τήν ίστορlα τοΟ 
τόπου του, τΙς καμπές ιιέσα ά
πό τΙς όποίες πέρασε αύηΊ ή ί
στορία, πρέπει νά ξέρει την ψυ
χη τοϋ λαοΟ του, στΙς λεπτομέ
ρε ιες, να ξέρει ποιά τα Ιδιαίτερα 
εκείνα χαρακτηριστικά της γνω· 
ρίσματα. 'Ι διαίτερα δ καλλιτέ
χνης πρέπει νά ξέρει τη σύγ
χρονη ζωη τοϋ λαοΟ του, τα 
προ(>ληματα πOV ΤΟν δέρνουν, τά 
ονειρα ττοι) φλογίζουν η'lν καρ
διά του . 

ΚαΙ δεν είναι καθόλου εϋκολη 
δλη αύτη ή πορεία πρός τη 
γνώση, δλη αότη ή πορεία πρδς 
την άφομοίωσ!) τοΟ καλλιτέχνη 
μέ τα αίσ6ήματα τοϋ λαοΟ του. 

Κι' έπε ιδη άκριιι.ως αύτή fι 
ποοεία είναι δύσκολη, μερικοΙ 
προτιμοΟν ν' ακολουθήσουν την 
άλλη την 'YtCpela προς τή .. φυ
γή~ α'Πό τά πάτΡ ια χώματα. 

Σ' εμάς ιδω στην Κύπρο δ 
κίνδυνος για μ ια τέτοια ~φυγή,. 
είναι άκό.μα πιό με) άλος_ Τό 
τεχνητ ό ξέKo~.ψα της Κόπρου 
ά'Πο τόν υπόλοιπο εθνικό κορμό, 
ή απομόνωση μας κι' δ ΠΕ-Ρ ΙΟ ' 
ρισ.μός μας μέσα σε έτταρχιώ
τικα κατά κά-ποιο τρόπο πνευ· 
ματικα πλαΙσια, ή άντι1tVευματ ι. 
κό τη τα ποίι κυριαρχεί στη ζωή 
μας, δλ ' αύτα μετατρέ-πouν 
~oύς νεouς καλλιτέχνεc μας σ' 
εδκολη λεία των λογης-λοΎης 
ξένων ρευμάτων πού οργώνουν 
τόν τό-:το . Προτcϋ άκό.μα προ· 
φθάσει ό νέοc νά στηρ ιχτεί ά
πάνω στη δι κή του γη, προτοΟ 
ΠpoΦτάσ~ι νά δώσει σάρκα καΙ 
6στά σε ~γνO ες τοϋ δικοϋ του 
-rτε ρίγυρoυ ερχεται καΙ τον 
-παίρνει το πρωτο κύμα που 
αντάμωσε μέσα στο πρωτο τυ· 

χαίο ιι.tGλίο~αΙJόν ~ντυπωσΙα· 
σε . Τό τ ε ι:ιχΙζ ι ' να χάνει τα 
νερά του, ! Τ ρcbνΈ Ι μέσα του 
_uια τάση άονητικη άπέναντι 
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ΣΥΝΗ 

ΔΙ ΕΣ. ΜΑΣ 

'ΟΗΓΕΣ * --- ΙΥΝΕΧΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 4" ΣΕ ΙΔΑ 

ΣμΙΧραίνουν .n,~tIa 'ttto 'ttολύ οί 
διαστάσεις της μικρης K u'ttΡOU, 
σμικρΘ:Ινοον τόσο, 'Πού 'Πα6ouν 
νό:χouν όnοιαδ1i1tοτε ύπόσταση . 

Βλέπεις τότε το Υεαρο 'Πεζc
γρό:φο ν' άναζητα έμπνεύσεις 
μf;Qα σε άκαθόριστ,ες σφαίρες 
καΙ ετσι νά πελαΥοδραμεί, G-λέ 
πεις το νεαρο 1tOtIΊtYι ν' άρ'Πά
ζεται Crno ξένες φωνες ιι' ά'!to· 
τέλεσμα να δημΙOυργoVνται ερ
γα ξέ.να καΙ γιά μας, 'Πού τά 
δια~άζοu.με ιιά καΙ γιά τΟΟς ~, 
διouς 'Που τα γρΆΦCUΝ. 

n θά μποροϋοε νά γίνει; ~E
ΤΟΨα φάρμακα δεν υπάρχουν 
γιά τΙς CrσErένειες αότές γιατί 
τα αΤτια οπως «:.λέ1tOU\1ε ιι,ρί· 
σκονται μέσα σε άνΤΙKε~μενΙKες 
κοινωνικές Kαταστάσει~. Θά 
μ'Ποροϋ:σαν ομως τα φιλολογΙl<ά 
μας gντU1tα νά θέσOt>ν α6το το 
'ΠρόlSλημα, 'Ποο ύ'Πό:γεται στο 
γενικώτερο 'Πρό$λη,μα της έθνι
κότη,τας στην τέ.χνη (κι' ε{ναι 
μαζΙ τόσο ιΧιΙεσα δεμένο με τούς 
'ttροσανατολισμοuς των νέων 
μας) καΙ vΆ το Όυζητήοοσμε. 
Ή οόσΙα εΤναι νό: 'ttεριφρouρη
θεί ή νεαρή μας τέ.χνη ά'ttό tΙς 
ξένες, κακές έπιδράσεις, που 
μεταφέρονται μη~ανΙKά στόν τ6-
'Πο μας καΙ ν' ά-ιrOKτήσει ή νέα 
γενιά, 'ίtoU ξΙσορμα στήν τέχνη, 
f-μ1tιστσσύνη 'ΠΡΟς το δικό της, 
πρός τήν κληρονομιά της, πΡός 
τά «πάτρια χώ.ματα,. . Κι' ε(ναι 
στ' άλήθεια τόσο ανεξάντλητο<; 
αότός ό μικρός τόπος σέ θέμα
τα καΙ ο' έμ1tνεοοε,ις, εΤναι τ6-
σα 'Πληθωρικά γιομάτος \1' αν
ΤιθΖοε ις δλων των ΛoyιΩv, ε{-,αι 
τόσο Ι:>ραίοςl 
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