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ΤΑ Π Ε ΡΙΣΤΕΡΙΑ  πού έχω στόν κήπο μου, κλει
σμένα μέ σύρμα, δέν είναι πολλά. Μόνο ένα ζευγά
ρι. Κι αυτό τό ζευγάρι, τοχο) ψηλά σέ παλιοσανίδες 
καί κυκλωμένο μέ άλλο σύρμα, πλεχτό δηλαδή, δπως 
τάλλο, γιά νά μήν τό ενοχλούν, πού βρίσκονται κι 
αυτές κλεισμένες. Οί φα>λιές τοϋ ζευγαριού είναι σέ 
ντενεκέδες τοϋ πετρελαίου.

Και μ.ά μέρα γέννησαν. Ή  μάνα κι3 δ πατέρας 
εθέρμαιναν τ’  αυγά...

Ά λλά ένα πουλί μόνο βγήκε. Τό άλλο τό αυγό, 
άφοϋ τό θέρμαναν άκόμα λίγες ημέρες, τάφησαν.
Καί τό πήραμε τότε έμεΐς. Εϊταν άδιο...

Τδνα πουλάκι ξεπετάχτηκε γρήγορα. Μεγάλωσε, 
έβγαλε φτερά καί σέ λίγες ήμερες νάτο καί βγήκε έ
ξω άπ’  τή φωλιά, ζητώντας καί κεΐ τροφή απ’ τούς 
γονείς του.

Ά λλ’ οι γονείς τον, άφοϋ τό τάϊζαν κι ετσι, άρ
χισαν έπειτα νά μήν τοϋ δίνουν πιά φαί, καί τού- 
δειχναν πώς πρέπει νά κά
νη γιά νά τρώει κι αυτό 
μόνο του Τοΰ έδειχναν κά
τω τά σκύβαλα, τα τσιμ
πούσαν προσπαθώντας νά 
τό μάθουν νά τρώει. Κ’ έ
τρωγε αύτό, άλλά καί πάλι 
ζητοϋσε. Τότε ή μάνα καί ό 
πατέρας έφευγαν.

Μιά μέρα δμως, ειδα καί 
νά τό τσιμπούν. Καθώς πή
γαινε αυτό ζητώντας τό 
ράμφος τους, νά τοϋ δώ
σουν τροφή, ή μάν /. καί δ 
πατέρας τοϋδινανάντί τρο
φή χτυπήματα. Καί ΰστιυα 
άρχισαν καί νά τό κυνη
γούν, τόπο δέν είχε νά 
σταθεί.

01 γονείς του είχαν κά
νει άλλα δυό αυγά. Καί τά 
θέρμαιναν. Καί γι’ αύτό οΰ
τε νά πλησιάσει στή φωλιά 
τους τ άφιναν. Τσιμπιές 
καί κυνηγητό. Επιτέλους 
αύτό τό κατάλαβε κ" έμενε Θεώνης βουτυρα-ςτεφανοπουλου

έξω άπ’ τό χαιρισμα τών δυό περιστεριών. Ά λλ ’ δλο 
πήγαινε λίγο κοντά...

Δυό πουλάκια βγήκαν αύτό τή φορά. Κι οί φ ω 
νές τους, τό ; Τσίου, τσίου, ακούστηκαν μέσα στή 
φωλιά, νά ζητούν τροφή.

Κ’ έτρεχαν βιαστικά πατέρας μάνα, έτρωγαν σά 
μέ λαιμαργία, κ’έρριχναν μέσα στή γούλα τους στα- 
ράκια, σκύβαλα, κ’ έπειτα πήγαιναν καί τάδειαζαν 
στά στόματα τών παιδιών τους, καί πάλι έφευγαν 
γιά νά ξαναπάνε.

Κι αυτά τά μικρά, έβγαζαν τά κεφαλάκια τους 
άπ’ τή φωλιά καί κοίταζαν περιμένοντας νά πάνε 
ξανά οί γονείς τους καί σά νάλεγαν :

— Άκόμα ! πολύ άργοϋν !
Μεγάλωσαν γρήγορα. ’’Εβγαλαν πούπουλο, q. ιε

ρά. καί μιά μέρα βρέθηκαν έξω άπ’ τή φωλιά τους 
πού τούς έδειχνε ό πατέρας τους πώς νά τρώνε, τούς 
έδειξε καί νά πετοϋνε... ’Άνοιξε τά φτερά του, ενώ

αύτά ακίνητα μέ τά μάτια 
στηλωμένα σ’ αυτόν, τόν 
κοίταζαν σά στρατιώτες τό 
γυμναστή τους, τά χτύπησε 
τά φτερά του, τά κίνησε 
δυνατά, πού τον σήκωσαν 
λίγο ψηλά...

Τά δυό μικρά έκαναν τό 
ίδιο, δτι είδανε. Άνοιξαν 
τά φτερά τους καί τά κίνη
σαν μέ δύναμη. Μαζί μ’αύ- 
τά δμως, ν ’ ένα άλλο περι
στέρι κοντά έκεΐ, πάνω στή 
σανίδα, ποΰ δέν ειταν κλει
σμένη ά π ’ τό σύρμα, εΐχε 
ανοίξει κι’ αυτό τά φτερά 
του, δπως εδιδασκε ό πα
τέρας τά δυό μικρά, κ’ έ
κανε δτι έκαναν αυτά...

Καί εϊταν αυτό τό μο
ναχό, ποΰ τδχαν βγάλει, ή 
διοόξει πιό γρήγορα άπ’ τή 
φωλιά τους οί γονείς του, 
καί δέν τοχαν διδάξει καί 

δημοςθενης βουτϋρας πώς νά πετά...

ΙΟΥΝΙΟΣ 1951 3 Ε Τ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο



2 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Π Ο Ι Η Σ Η
Κ Υ Π A Ρ I Σ I

Τόν κάμπο τής ψυχής μου, έρμο, απέραντο 
τρελός βοριάς περνάει, κουρσεύει, ΰλίβει 
καί τά κλαριά τών θαλερών ελπίδων μου 
άνέσπλσχνα σαλεύει καί συντρίβει.

Κ ’ ή σκόνη τών ονείρων μου σηκώνεται 
αά σύνεφο ατούς πατημένους δρόμους 
καί κρύβει εκεϊ&ε από τα δίκαια μάτια μου 
ανθρώπους, πολιτείες καί νόμους.

Μόνο ενα κυπαρίαι < λόρΰο υψώνεται 
κ' έπίμονο σάν την ιδέα μ ον ξεχωρίζει 
μά στην ενάντια μο/ρα του αντιστέκεται 
δσο κι αν λίγο την κορφή λυγίζει.

Ρ Η Γ Α Σ  Γ Κ Ο Λ Φ Η Σ  

N O T T U R N O
Μάταια απόψε
στριφογυρίζω απ' ώρα στό κρεβάτι, 
ψάχνονιας ν ' άκ<·νμπήσω στό άπαλό προσκέφαλο 
μιάς αυταπάτης πραϋντικής.
Δεν υπάρχει...
Οί παλιές ερωμένες είναι αδιάφορες 
κι' δταν άκομα σου χαμογελούν, 
ή α κύβουν άπό τά ψηλά μπαλκόνια τους 
καί αοϋ πετοϋν τριαντάφυλλα.
Οί νέες;
εξαντλούν τό αλλοπρόσαλλο ενδιαφέρον τους 
πιό σύντομα απ’ τό ρουζ πώχουν στά χείλη, 
καϊ τίς ξεχνάς προτοϋ κάν τίς προσέξεις.
Κι’ οί τάχα φίλοι;
Οί φίλοι !
"Αχ ! αύιοϊ οί φίλοι !
’Εδώ ΐΐν' ή πλέον έπώδυνη ιστορία !
Τους βιζεις πλάϊ σ δ,τι έχεις άκριβώτερο,
τούς κοινωνεϊς τα πιό αγια μυστικά σου,
γιά νά μηοροϋν πιο σίγουρα νά σέ πληγώσουν.
”Ω !  Θεέ μου !
Ά ς  ερϋει και σ’ έυ,ένα απόψε ό Ύ πνος σου, 
μές απ' τη σκοτεινή σπηλιά τοϋ ερέβους, 
τά κουρασμένα ματια ιά μοΰ κλείσει :
Νά πάψει πιά η καρδιά νά δέρνεται 
γιά δσονς γ_ο*.η τήν πότισαν 
άντίς γιά μάνα !
Νά πάψει τό μυαλό να φλέγεται 
γιά εναν ιδανικό κι’ έξαίσιον κόσμο, 
πού ίσως,
μονάχα στών ποιητών τή ρέμβη παίρνει υπόσταση, 
κι είναι ή πληγή κι’ ή δόξα τους αντάμα...

ΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΪΙΗΣ

Τ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α
τοϋ Virgil Markham 

Τά χρόνια κυλάν κι εμείς φεύγουμε 
καί πίσω ή γιαγιά κι ό παποΰς δέ γυρίζουν.

Τά χρόνια κυλάν κι εμείς φεύγουμε 
σάν τό νερό, σάν τά φύλλα,

οί μυλόπετρες τοΰ χαμόν μας συντρίβουν.

'Ο καιρός που περνά μας άφίνει 
κι ή λίγη χαρά στη ζωή 
γίνεται ϋλίψη κι οδύνη.

Τά χαρούμενα βράδια ολολύζουν 
μυριάδες τά πέν&η ψυχή.
Καί περνάνε τά χρόνια καί τρίζουν 
βαριά τοΰ ϋ·ανάτον οί τροχοί.
Γ..4.51 Φ Ο ΙΒ Ο Σ ΔΕ Λ Φ Η Σ

Τ Α Σ Ι Ο  Β Ε Τ Σ Ο Σ

Σ'ιά Τάσιο Βέτσο άκούς, άνϋρωπον δξω νοϋ, 
γιδάρι, βλάχαρον, ζουλάπι τοϋ βοννοϋ, 
που να ·&ιαμάζουνε μ ’ αύτόν οί σπονδαγμένοι 
— ατό Ξεροβούνι έκει, χωριό Φανερωμένη. 
Βρέθηκε οτό βουνό στημένος σάν κουντρί, 
σάν τόν άαφέντονα τάψήλου που ϋωρεϊ,
■κι ήταν οί ρίζες τον μπηγμένες σάν τσατάλια 
ατό χώμα τό σκληρό, στουρνάρι πες το κάλλια.
Μέ τίς πλαμοϋντζες του πατούσε δώ κι έκεϊ 
προβαίνοντας κα&αις τ ’ αρκούδια γιά βοοκή' 
γένια τον καί μαλλιά, μπλεγμένα σάν τά σκίνα< 
προβατοψάλιδο τάπαιρνε κά&ε μήνα.
Κι ειχε τ ’ άστή&ι του δασύ καί φλοκωτό, 
μηδέ βοριάς νά μήν τό περονιάζει αν τό, 
κι από τραγόμαλλο, σφιχτό στόν άναγκώνα, 
κοντόκαπο γερό τόν φύλαε τό χειμώνα. 
Σιουρίσματα ήξερε μήτ’ ενα μήτε δυό 
γι’ άνάγκασμα σκυλιών, γιά σκάρισμα γιδιώ' 
μ ’ όρνια^ μ ’ άπταύραϊτους ειχε εγνια κάϋε μέρα, 
κατσίκι μήν Ιδεϊ ν ’ αρπάζουν στόν αέρα.
Ειχε δ καλότυχος τή λ.έρα ενα φονρκί, 
ξνότανε μόνο γιά τσιμπούρια σά φακή, 
y.i άττ’ τό Μαυρόδρακον είχε σά πιει δσο ΰέλει 
πανιύωδο νερό σέ κέδρινο βαρέλι.
'Όπ τ ’ όιμίζονταν λ.ύκ.ο μέ τό χιονιά 
(μή φεύγοντας ονδέ τή βαρνχειμωνιά), 
σέ κέρατο στριφτό φνσοΰσε δσο νά σκάσει, 
τό Κακολάγκαδο ν ’ άχάει, νά σκονζ’ ή πλάση· 
γιατί κι ονρλιάσματα, φωνάρες, χουγιατά 
βγαίναν άπ’ τοΰ ίδιανοΰ τό στόμα απανωτά, 
πού έρμων περαστικών κοβόταν τότε τό αίμα, 
σάν καταφόρτωτοι περνούσαν κάνα ρέμα.
Μιά κι κι ύστερη φορά, σάν ηρ&’ ελληνικό,
(πώς ξετοπίστηκε μαθές τ ’ αγριμικό !), 
πήγε στήν πολιτεία — άλιά του καί μαυράδα— , 
τό πόδι πάτησε κι εκείνος στή Φιλ’πιάδα.
Κι ενας τρανός τρανός, γενιά βασιλική,
πού βάσταε βούρδουλα καί φόραγε χακί,
σάν είδε τό στοιχιό, τοϋ Άντροντσου πες αχνάρι,
κατεβασμένο έκεϊ στή μέση στό παζάρι,
γυρνάει καί γνέφοντας σέ κάποιον γαλονά,
που έτρεξε λυγιστός κοντά του ταπεινά :
«Δέν ήξερα πώς ζοΰν σ ’ ελληνικούς δρυμώνες 
τέτιοι ϋ·εριάνΰρωποι χαμένοι πριν αιώνες».

( ’ Από χά ά νέκ δοια  « Ά  μ ν η μ ό ν ε υ χ ο ι » )
Γ . Κ Ο Τ Ζ ΙΟ Υ Λ Α Σ

ΔΗΜΗΤΡΗ 110 ΥΡΝΑΡΑ

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
Κλείσανε 154 χοόνια άπό τόν τραγικό ’Ιούνιο τοϋ 1798, πού ή αυστριακή αστυνομία στραγγάλισε μέσα στό κελί 

μιάς φυλακής στό Βελιγράδι τόν μεγαλύτερο βάρδο τής έλενϋερίας. Σέ ανάμνηση τής τραγικής επετείου 
ό «Νέος Καλλιτέχνης» δημοσιεύει τό παρακάτω άρ·&ρο τοΰ κ. Δημήτρη Πονρνάρα.

Η  ΙΔΕΑ τής ελευθερίας 
στήν Ε λ λ ά δ α  ά λλά  καί 
στήνάνθρωπότητα ολόκλη
ρη περνάει άπό καιρό τώ 
ρα  φοβερή κρίση.Καί στούς 
δυό παγκόσμιους π ολέ
μους τοΟ αιώνα μας νική
σανε τά σύμβολα του ά- 
γώ νος  δλων των εθνών κα
τά  τής τυραννίας καί τοΰ 
δεσποτισμοΰ. Πιό πολύ κι’ 
άπό τή σύγκρουση τών ε
τών 1914 έως 1918, κατά 
τό άνιστόρητο εξαετές δ ρ ά 
μα, κατά τό έπος τών ε
τών 1939— 1949 κυριαρχή
σανε τά ιδεώδη τής ελευ
θερίας. Σ ’ δλους αύτούς 
τούς πο?^έμους τά ιδανικά 
αύτά,ή κατίσχυσή τους καί 
ή κατοχύρωσή τους, συνα- 
γείρανε τίς στρατιές τών 
άγω νιστών  καί τών άπε- 
λευθερωτών τής Ευρώπης. 
Ξ εχωριστά ό 'Ελληνικός 
λαός παραμένει πιστός σ ά ς  
φιλελεύθερες δημοκρατικές 
του παραδόσεις καί στρέ
φεται κάθε μέρα πιό σταθε
ρά πρός τά ιδανικά τοΐ>ν 
δημοκρατικών έ?νευθεριών. 
Φ άρος του είναι αύτή ή 
νεώτερη ιστορία του. Αύτή 
τόν καθοδηγεί γιατί ξεύρει 
π ώ ς τήν χαρακτηρίζει μιά 
συνεχής προσπάθεια γιά 
τήν εξασφάλιση  τής ελευ
θερίας πού είναι συνυφα- 
σμένη μέ τήν ϊδια τή ζωή 
του.

'Ανηφορικός καί εξαιρε
τικά έπίπονος ήταν ό δρό
μος πού διανύσαμε στόν 
μακραίωνα ά γώ να  γιά τήν 
ελευθερία. Π ερισσότερο ά 
π ό ένάμισυς αιώνας πέρα
σε ά φ ’ δτου ό Ρήγας Φε- 
ρα ΐος  ερριξε στό έθνος τό 
σπ όρο  τής ελευθερίας καί 
τών φιλελεύθερωνίδεωδών. 
Στις 19 Δεκεμβρίου συμ
πληρώθηκαν εκατόν πενήν
τα  τρία χρόνια ά π ’ τήν ή
μερα πού τόν συνέλαβε ή 
Αυστριακή ’ Αστυνομία καί 
μετά εξ μήνες, τόν ’ Ιούνιο

τοΟ 1798. τόν στραγγαλίζανε στό Βελι
γράδι.

Κι’ ό Ρήγας δέν είναι μόνον ό βάρδος 
καί πρω τομάρτυς τής εθνικής άπελευθε- 
ρώ σεω ς. Πρέπει νά θεωρηθή καί σάν  π α 
τέρας τής φιλελεύθερης ιδέας στήν Ε λ λ ά 
δα. Τό φωτεινό του παράδειγμα, δείχνει 
π ώ ς δέν στραγγαλίζεται εύκολα ή ελευθε
ρία καί τό φιλελεύθερο ιδανικό.

"Οταν οΐ δήμιοι στραγγαλίζανε τόν Βε- 
λεστινλή πρωτομάρτυρα τής εθνικής μας 
έπ σνσστά σεω ς, φαντάζονταν ’ίσως μέ τόν 
θάνατό του, έθεταν τέρμα στό κήρυγμά 
του καί στήν ιδέα πού εκπροσωπούσε. ’Έ 
τσι πιστεύουν οί -τύραννοι. "Οτι δηλαδή 
σκοτώνοντας έναν ήρωα, σκοτώνουν μαζύ 
του καί τό ιδεώδες πού ενσαρκώνει.’ Αύτό 
έπαθαν οί εχθροί τοΰ Σωκράτη  δταν τοΰ 
έδιναν τό κόνιον. Αύτό ελπίζανε καί οί 
διώκτες του Χριστού καί τόν έσταύρω σαν. 
Αύτό οραματίζονται οί φανατικοί βασανι- 
σταί τής 'ίβρας Έ ξετά σεω ς . Α ύτό διακη
ρύσσουν καί δλοι οί εκπρόσωποι τών τυ
ραννικών καί άπολυταρχικών καθεστώτων 
δταν καταδιώκουν τούς άνθρώπους πού 
πιστεύουν στήν ελευθερία καί στά  ιδανι
κά της.

Τό πνεΰμα τής έθνικής καί πολιτικής 
ελευθερίας πού ένσάρκο^σε ή Ούάσιγκτων 
στή ρωμαλαία καί καινούργια Ά γ γ λ ο σ α -  
ξωνική φυλή, τό πνεΰμα τής ’Αμερικανι
κής έπ αναστάσεω ς τοΰ 1776 καί τής Γ αλ 
λικής τοΰ 1789, τό ϊδιο αύτό πνεΰμα με
ταλαμπαδεύτηκε στή σκλαβωμένη Ε λ λ ά 
δα  γιά νά ξεσηκώση τά υπόδουλα παι
διά της.

"Ο,τι δέν πέτυχε μιά Μ εγάλη Δύναμη 
μέ τό χρυοό της καί τά καράβια της, μέ 
τίς στρατιές της καί τή διπλωματία της, 
έμελλε νά τό φέρη σέ νικηφόρο πέρας μιά 
ιδέα άπλή καί άφταστη σάν τόσες άλλες 
πού βγήκαν ά π ’ τήν ’ Αρχαία Ε λ λά δα .

Μέ τά δόγμ ατα  καί τά σύμβολά της, 
συγκλόνισε τόσους λαούς καί τούς έδωσε 
τή δύναμη καί τούς έδειξε π ώ ς έχουν μέ
σα  τους τή δύναμη νά πάρουν στά  χέρια 
τους τήν εξουσία πού πρέπει νά κατευθύ- 
νη τίς τύχες τους. Οί σκλάβοι καί ταπει
νωμένοι ‘Έλληνες πού δέν είχαν συγκινη- 
θή άπ ’ τήν ά π αστράπ τουσα  ΰλική δύναμη 
τής Τσαρικής Ρωσσίας μπήκαν στόν κα
λό δρόμο τοΰ Ρήγα Φεραίου, του φτωχοΰ 
καί άσημου διανοούμενου.

Γιατί συγκίνησε τόσο  πολύ τούς συ γ 
χρόνους του ό άδέξιος αύτός ποιητής τοΰ 
πρώτου πατριωτικού μας "Υμνου κατά τούς

νεώτερους χρόνους ; Γιατί 
είχε τόση άπήχηση στούς 
σκλαβωμένους τό εγερτή
ριο σάλπισμά του ; Τό 
’Έ θνος ολόκληρο στέναζε 
κάτω άπό έναν ξένο ζυγό 
καί ήταν φυσικό νά προσ- 
μένη τή λευτεριά του. Α ύ
τή τήν ελπίδα κι αύτόν τόν 
διακαή πόθο έξωτερίκευσε 
ό Ρήγας μέ τά έργα του. 
Γι’ αύτήν έργώσθηκε π α - 
ρασκηνισκά σάν ά π όστο - 
λος μιάς ιδέας.

Π ατέρας τής φιλελεύθε
ρης π αρα δόσεω ς στή νε
ώτερη Ε λ λ ά δ α  καί ϊσω ς  
σέ δλα  τά κράτη τής Βαλ
κανικής Χερσονήσου ό Ρή
γας ήταν ό πρώ τος γνω 
στός "Ελληνας πού άγω - 
νίσθηκε καί έπεσε γιά τήν 
ελευθερία καί τά ιδανικά 
της.

‘Ηγέτης κατ’ έξοχήν 
λαϊκός, βγήκε ά π ’ τό λαό 
καί στό ονομα τοΰ ίεροΰ 
άγώ νος γιά τόν λαό  του 
προδόθηκε γιά νά ύποστή 
τόν φοβερό έκεΐνο θάνατο 
τοΰ στραγγαλισμού . '!Ή - 
ταν τό πρότυπο τοΰ άγω - 
νιστοΰ τής ελευθερίας γιά 
τήν έποχή του. "Εμεινε πι
στός στό Ιδανικό πού φλό
γιζε τήν ψυχή του μέ τόν 
υμνο τής « Μ ασσαλιώ τι- 
δος>. Δέν παρασύρθηκε 
στή χίμαιρρα πώ ς μποροΰ- 
σε νά ίδρυθή μιά Έλληνο- 
ρωσική ’Ανατολική Α υτο
κρατορία. Ή  συνθήκη ει
ρήνης τοΰ ’ Ιουνίου τοΟ 
1792 μετά τόν ρω σοτουρ- 
κικό πόλεμο τοΰ 1787 έ
πεισε οριστικά τόν Ρήγα, 
καθώς καί πολλούς άλλους 
μορφωμένους "Ελληνες, 
πώς δέν έπρεπε νά περι
μένουν λευτεριά ά π ’ τά 
δπλα τών ξένων.

(’ Ακολουθεί)
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ΤΗΝ ΙΣΤΟ ΡΙΑ  τών τεχνι
κών εκφραστικών μορφών τοΰ 
λόγου μιά άπ’ τίς πρωτεύου
σες καί κυριαρχικές θέλεις 
κρατάει τό διήγημα. Κι έχει 
τή δική του αυτονομία, τή δι
κή του ούσία, τούς δικούς του 
νόμους κάτω απ’ τούς οποίους 
μορφώνεται (bilden) απ’ τά 
«καθ’ εκαστα» αντικείμενα σέ 
έργο τέχνης. Λέγοντας βέβαια 

αυτονομία τοίι διηγήματος δέν πρέπει νά νομίζουμε 
πώς έχουμε μιά τελείως ξέχωρη εκφραστική μορφή. 
Α πλώς πρέπει νά εννοήσουμε πώς ή ποιητική ουσία 
εκφράζεται με ιδιαίτερους τρόπους αισθητικής δη
μιουργικής συγκίνησης. Κι έκεΐ ακριβώς βρίσκεται 
ή διάκριση στήν εκφραστική μορφή. Τό αντικείμενο 
τής τέχνης είναι καί μένει πάντα τό ’ίδιο γιομάτο 
άπό αυτάρκη ομορφιά. Ό  τρόπος τής αισθητικής 
δημιουργικής συγκίνησης καθώς καί α τρόπος τής 
αισθητικής εμπειρίας καταξιώνουν τόν εκφραστικό 
τρόπο καί τοϋ δίνουν τήν μιά γιά τήν άλλη ονο
μασία.

I. Τί εκφράζει ή διηγηματική ουσία. ’ Ομορφιά. 
* Αλήθεια. Ά γα ϋό  Συνηθίζεται στους χρόνους μιας 
νά συμπυκνώνεται ή ουσία τών φαινομένων σέ ψυ
χρή ορολογία. Έμεΐς αντί νά ορίσουμε a priori τό 
αντικείμενο τής μελέτης μας θά προσπαθήσουμε νά 
δοϋμε τί δέν είναι στήν αρχή, καί μετά θά χαροϋμε 
τήν ουσία του.

Τί εκφράζει λοιπόν ή διη/ηματική ουσία; Ποιά 
εΐναι ή σχέση της μέ τίς άξίες του ’ Αγαθού, τής ’Α 
λήθεια; τής ’ Ομορφιάς;

Ά ς  πάρουμε πρώτα τό αγαθό. Τό αγαθό εΐναι 
αντικείμενο τής ηθικής καί άναφέρεται στήν πράξη. 
Στήν τελευταία του λεπτομέρεια σκοπό έχει νά οδη
γήσει σέ ηθικές λύσεις — μέ τή φιλοσοφική έννοια 
τοΰ δρου— τήν ανθρώπινη πράξη. Δέν ξεπηγάζει ά
πό τά αντικείμενα μά ξεκινώντας άπό γενική έπο
πτεία τή: πραγμ ιτικόιητας ζητάει νά συμμορφώσει 
τήν ανθρώπινη πράξη σύμφωνα μέ τίς ηθικές επι
ταγές.

Μπορεί τάχα ή διηγημανική ουσία νά χαραχτη- 
ριστεΐ ηθική; Μ’ άπ'.ές λέξεις : Μπορούμε νά δώ
σουμε διδαχτικό χαραχτήρα στό διήγημα; Μπορούμε 
νά χαραχτηρίσονμε τήν διηγηματική ούσία σάν ού
σία πού δημιουργεί προϋποθέσεις γιά ηθική πράξη ;

’Ά ς  πάρουμε τώρα τήν αλήθεια. Ή  αλήθεια ά - 
ναφέρεται σιό λογικό στοχασμό. Ζητάει ό λογικός 
στοχασμός νά ξεμοναχιάσει τήν ίδέα τής αλήθειας 
γιά νά βοεΐ τό νόημα, τούς νόμους, τήν ούσία τής 
πραγματικότητας. Μπορεί λοιπόν ή διηγηματική ού
σία νά έχει τήν απαίτηση νά εΐναι αληθινή ; Μ’ άλ
λες λέξεις πρέπει τό διήγημα νά εΐναι αληθινό ;

Κι ας πάρουμε τώρα τήν τελευταία αξία: τήν ο
μορφιά. 'Ο  Goethe ονομάζοντας τήν ομορφιά πρω
ταρχικό φαινόμενο (Urphanomen). στίς συνομιλίες 
του μέ τόν J. P. Eckermann, λέγει πώς ποτέ δέν 
φανερώνεται, μά μόνο ή λάμ^ιη τού ωραίου φαίνε
ται μέσα στίς πολλαπλές εκδηλώσεις τοΰ πνεύματος

πού δημιουργεί. Τό ώραϊο λέγει ό Winckelmann 
εΐναι αλήθεια ποΰ ποτέ δέν θά βρεθεί. Μήπως λοι
πόν ή διηγηματική ούσία πάει νά έκφράσει τήν α
νέκφραστη αυτή ίδέα τής όμουφιάς; Ζητάει τάχα 
τό διήγημα νά δώσει τήν μυστική ένωση τοϋ αν
θρώπου με τήν ομορφιά; Γιά μέ άλλες λέξεις (ά- 
κολουθίόντας τό άγιο Θωμά τόν Άκουινάτη πού ό
ρισε τό ωραίο σάν id quod Visum placet) ζητάει 
το διήγημα νά μάς δείξει τήν παρουσία τοΰ ωραίου 
σέ μιά γενική έποπτεία τοΰ κόσμου;

Τί λοιπόν πάει νά έκφράσει ή διηγηματική ού
σία ; Τό ερώτημα τίθεται σκληρό καί ζητάει τήν 
άμεση απάντηση. Κι ή απάντηση αύτή προϋποθέτει 
δμως ενα κάποιο πλησίασμα τοΰ αντικείμενου τής 
μελέτης. Κι αύτό θά κάνουμε

2. Πώς βλέπουμε τή διηγηματική ουσία. 
Συνήθεια τής κριτικής εΐναι νά πλησιάζει τούς εκ
φραστικούς τρόπους τής τέχνης μέ διάθεση διαίρε
σης καί ταχτοποίησης της ο υαί /.ς ίων. Σ ’ αύτό βέ
βαια υπεύθυνη εΐναι ή φύση τοϋ ανθρώπου πού γιά 
νά κατανοήσει κάτι πρέπει νά τό διαιρέσει. Έ ισ ι  
καί στή διηγηματική ούσία πολλοί θέλοντας νά 
βροΰνε τήν πραγματικότητα της μείνανε στήν ψυ
χρή χαραχτηρολογΐα νομίζοντας πώς έτσι ξεμπερ
δεύομε μιά γιά πάντα μέ τήν ούσία τοΰ διηγήματος. 
Μά δυστυχώς ή ψυχική ενέργεια δέν εΐναι κάτι πού 
μπορεί νά εΐναι απλώς δ,τι εκφράζουν οί συνειθι- 
σμένες διαιρέσεις. Μ’ άλλα λόγια δέν μπορεί νά εί
ναι ή ψυχική ενέργεια, δπως έχει αποδείξει ή σύγ
χρονη ψυχολογία, απλά συναισθήματα, αισθήματα, 
ορμές κλπ. Πάνω απ’ αύτά προσθέτεται πάντα ό ά
γνωστος X πού εκφράζει τήν ούσία τής πραγματι
κότητας. Κι αύτή σέ μιά καθ’ εκαστα» θεώρηση τών 
αντικειμένων χάνεται. Μπορεί κάπως δμως νά 
νοιώσουμε τήν παρουσία του σέ μιά ea globale 
θεώρηση. Καί μιά τέτοια θεώρηση μπορεί νά μας 
βοηθήσει στή ζήτηση τής διηγηματικής ούσίας για
τί σέ ολοκληρωμένες μορφές, σέ ολοκληρωμένα εκ
φραστικά σχήματα βρίσκεται ή παρουσία τών άξιών. 
Γενική έποπτεία ζητάει λοιπόν ή διηγηματική ού
σία γιά νά μπορέσουμε νά βρούμε τήν πραγματική 
της υπόσταση κι όχι ψυχρή χαραχτηρολογΐα πού μάς 
άπομακρύνει άπ’ τή ζωντάνια της.

3 ’Αντικείμενο τής διηγηματικής ουσίας. Ξεχω
ρίσαμε παραπάνω τις άξίες, πού πραγματώνονται 
στήν πραγματικότητα, γιά νά δοϋμε ποιές άπ’ αύ
τές εκφράζει ή διηγημανική ούσία. Θά πρέπει νά 
κάνουμε άκόμα μιά διευκρίνηση πού θά μάς βοη
θήσει στή ζήτησή μας αύτή. "Οταν λέμε οί άξίες 
πραγματώνονται στήν πραγματικότητα τί εννοούμε; 
Ποιά εΐναι ή πραγματικότητα αύτή ; Είναι (στήν 
απλή αντίληψη τών φαινομένων) μία γιά εΐναι πολ
λές ; Κι άκόμη ποιά εΐναι τά χαραχτηριστικά της ; 
'Π  πραγματικότητα στήν τελευταία της λεπτομέ
ρεια εκφράζεται σάν σύνθεση τών άξιών στόν κόσμο 
τοϋ πνεύματος. Απέναντι σ ’ αύιή στέκονται σάν άν- 
τίρροπες δυνάμεις ή φύση κι δ άνθρωπος σάν ψυ
χική ενέργεια. Ή  φύση εΐναι άδιάφορη στό άγαθό 
στό άληθινό, στό ώραϊο. Απεναντίας στόν άνθρω-’ 
πο πραγματώνονται καί τά τρία αύτά. Ζητάει τό 
άγαθό στήν ηθική του, τό άληθινό στό λογικό στο
χασμό του, τό ώραϊο στήν αισθητική του εμπειρία. 
’Εξετάζοντας τώρα τήν διηγηματική ούσία παρατη
ρούμε πώς τά θέματα της άναφέρονται στόν άν
θρωπο. Πραγματικά μιά εξέταση a posteriori — ή

όποια εΐναι καί επιστημονικά δεχτή— δείχνει πώς τά 
μέχρι τώρα θέματα τοΰ διηγήματος έχουν σάν αντι
κείμενο τήν ανθρώπινη ψυχική ενέργεια. Ό  άνθρω
πος λοιπόν εΐναι τό κυρίαρχο γνώρισμα τοΰ διηγή
ματος. Αύτή ομως ή έννοια εΐναι γενική καί θά 
πρέπει ν ' τήν περιχαρακώσουμε γιά νά ξεχωριστεΐ 
άπ’ τίς άλλες εκφραστικές μορφές ή έννοια τοΰ αν
θρώπου μέσα στή διηγηματική ούσία γιατί σχεδόν δ
λες οί εκφραστικές μορφές τοϋ λόγου άσχο'.οΐνται μέ 
τόν άνθρωπο μά κάθε μία μέ τόν δικό του τρόπο. 
Κι αύτός δ τρόπος ό εκφραστικός είναι πού δίνει 
τήν ιδιοτυπία στήν ούσία μέ τήν οποία δουλεύουν.

4. '<) άνθρωπος σάν αντικείμενο τής διηγηματι
κής οϋσίπς. 'Ο άνθρωπος σάν αντικείμενο εκφραστι
κού λόγου πλησιάζεται κι άπό τήν επιστήμη (άλή- 
θεια), από τήν ηθική (άγαθό) κι άπό τήν τέχνη (ω
ραίο). Καί χαραχτηρίζει ή επιστήμη τή γνώση του, ή 
ηθική τή δράση του ή τέχνη τήν αισθητική του συγ
κίνηση. Πώς λοιπόν τώρα ή διηγηματική ούσία πε
ριλαμβάνει τόν άνθρο>πο στήν υπόσταση της ; Μ’ά'λ- 
λα λόγια ποιά εΐναι ή σχέση τής διηγηματικής ού
σίας μέ τίς τρεις άξίες πού εξετάσαμε στήν αρχή τής 
μελέτης μ ας; Ό  άνθρωπος, η καλύτερα ή ψυχική ε
νέργεια τοΰ ανθρώπου σάν διηγηματική ούσία άνα- 
φέρεται καί στίς τρεις άξίες αύτές. Μ’ άλλα λόγια ή 
ψυχική ενέργεια τού ανθρώπου περιλαμβάνει καί 
τήν σφαίρα τής αλήθειας καί τήν σφαίρα τής ηθι
κής καί τήν σφαίρα τής τέχνης.Ή διηγηματική ού
σία δηλαδή μπορεί νά εΐναι καί μάλιστα πολλές φο
ρές έχει τήν άναγκαιότητα νά εΐναι αληθινή,μπορεί 
νά εΐναι ηθική καί νά άναφέρεται στήν ψυχική ενέρ
γεια τοΰάνθρώπου γιά τής ομορφιάς τήν αισθητι
κή χαρά Δέν μπορεί νά άναφέρεται μόνο στόν το
μέα τής τέχνης (ή διηγηματική έκφραση αναγκαία 
ναί). Είναι πλατεία καί αγκαλιάζει δλην τήν άν- 
θρώπινη ψυχική ενέργεια- μ’ άλλα λόγια μέσα στήν 
διηγηματική ούσία κρύβεται ολόκληρη βιοθεωρία. 
*0  άνθρωπος στόν άγώνα του γιά τήν κατανίκηση 
τής «άδιάφορη;» φύσης «δρά ψυχικά» μέ διάφορους 
τρόπους ζητά νά κυριαρχήσει πάνω στό αντικείμενο 
του, πού δέν είναι αλλο παρά ή φύση καί . δ εαυτός 
του σάν φυσικό φαινόμενο, μέ τήν παρουσία τοϋ 
πνεύματός του. Αύτός δ αγώνας, μ’ δλες τις μορφές 
πού παίρνει εκφράζεται μέσα στήν διηγηματική ού
σία. Κι ανάλογα μέ τίς άξίες πού ή καταξιώνει ή 
απλώς μάς παρουσιάζει σέ γενική έποπτεία παίρνει τίς 
διάφορες χαραχτηριστικές ονομασίες ή διηγηματική 
ούσία. Μ’ αύτο δμως"δέν πάει νά πει δτι είναι κάτι 
διαφορετικό τά διάφορα αύτά κομμάτια τής διηγη
ματικής υπόστασης. Είναι λοιπόν ή διηγηματική ου
σία μιά σύνθεση τών άξιών δπως παρουσιάζονται 
στήν ανθρώπινη ψυχική υπόσταση πού πρέπει νά τίς 
έκφράσει δμως δχι μέ τ ν τρόπο τής επιστήμης <>χι 
μέ τόν τρόπο τής ηθικής άλλά μέ τόν τρόπο τής 
τέχνης γιά έχουμε τεχνικό εκφραστικό λόγο, καλλο- 
λολία (λόγο γιά τό κάλλος).

5. Διηγηματική ουσία και διηγηματική έκφραση. 
Γιά νά γίνουμε πιά κατανοητοί θά πρέπει νά ξεχω
ρίσουμε τήν διηγηματική ούσία άπ’ τήν διηγηματική 
έκφραση. 'Η  διηγηματική ούσία εΐναι ή μάζα τοΰ 
υλικού μέ τό δποϊο πλάθεται τό διήγημα πού πρέπει 
νά πάρει τή μορφή τοϋ τεχνικά εκφρασμένου λόγου 
καί ειδικά έδώ νά έκφραστεΐ(μορφίϋθεΐ)διηγηματικά.

Ά ν  λοιπόν ή διηγηματική ούσία (απλά τό διή
γημα σάν περιεχόμενο) πλησιάζεται κι άπ’ τίς τρεις 
σφαίρες τής πραγμάτωσης τών άξιών ή διηγηματι
κή έκφραση μένει σταθερά καί παραδειγματικά στήν 
περιοχή τοϋ ωραίου στή σφαίρα τής τέχνης. Δηλα
δή άν ή διηγηματική ούσία συνθέτει σέ μιά γενική 
έποπτεία τήν ανθρώπινη ενέργεια ή διηγηματική 
έκφραση εΐναι υποχρεωμένη νά τής δώσει τόν χα
ραχτήρα τής τέχνης. Νά έκφράσει δηλαδή τήν πα
ρουσία τοΰ ωραίου. Νά μορφώσει (bilden) τεχνικά 
(καλλιτεχνικά) τήν σύνθεση αύτή πού κάνει ή διη
γηματικής ούσία. Κι αύτό άκριβώς εΐναι τό έργο τοϋ 
τεχνίτη διηγηματογράφου κι έδώ άκριβώς κρύβεται 
ή άξία τής διηγηματικής ούσίας. Γιατί ή διηγημα
τική ούσία στέκεται αισθητικά άδιάφορη. Εΐναι «επί 
μέρους» γεγονότα τά όποια μπορεί νά έχουν σημα- 
σ α άπό τήν καταξίωση τους στήν περιοχή τής επι
στήμης, γιά τής ηθική., γιά σάν άξίες αισθητικές 
πού απλώς ύπάρχουν, μά γιά νά καταξιωθούν στόν 
τομέα τής τέχνης πρέπει νά τά καταξιώσει ή διηγη
ματική έκφραση. Μόνο μέ τήν μόρφωση (Bildung) 
τους άπό τήν διηγηματική έκφραση καταξιώνονται 
τά επί μέρους γεγονότα τής διηγηματικής ούσίας. 
Καί μόνο δταν περάσουν άπ’ τήν έκφραση αύτή 
μορφώνονται, σέ τεχνικό λόγο. Μέ τόν διαχωρισμό 
αύτό άξιοποιεΐται τό έργο τοΰ τεχνίτη θετικά. Μπο
ρεί νά υπάρχει διηγηματική ούσία πλούσια μά άν 
δέν φέρνει τήν σφραγίδα τής ιδιότυπης διηγηματικής 
έκφρασης δέν μπορεί νά χαρακτηριστεί σάν διήγημα.

6. Τό πλησίασμα τον ανθρώπου απ’ τον τεχνίτη. 
Διηγηματική έκφραση. Ή  διηγηματική ούσία λοιπόν 
βρίσκεται στίς περιοχές πού άναφέραμε. Μά αισθη
τικά εΐναι άδιάφορη αν δέν τήν πλησιάσει- ό τεχνίτης 
πού δουλεύει μέ τά σύνεργα τής τέχνης γιά νά τής 
δίόσει μορφή, νά τήν έκφράσει.Ή καλλιτεχνική αύτή 
λειτουργία πηγάζει πρώτα άπ’ τήν αισθητική συγ
κίνηση πού θά νοκόσει ό τεχνίτης άπέναντί τους 
γιά νά μπορέσει νά μορφώσει έργο τέχνης. Μ ’ 
άλλα λόγια ή άδιάφορη διηγηματική ούσία δέχεται 
άπάνο) της τήν ενέργεια τή; αισθητικής συγκίνησης 
πού θά διαπηδηθεϊ σέ αισθητική εμπειρία γιά νά 
μπορέσει νά γίνει έργο τέχνης, διήγημα. Ό  διηγημα- 
τογράφος είναι καλλιτέχνης. Δέν είναι ούτε έπιστή- 
μονας, ούτε κάνει ηθική κι άκόμα δέν εΐναι τεχνο
κρίτης. Είναι δημιουργός πού δημιουργεί καλλιτε
χνικά. Πρέπει λοιπόν ή διηγηματική ούσία νά κοιτα
χτεί μέ τό μάτι τής ομορφιάς καί νά έκφραστεΐ διη- 
γηματικά. Ό  διηγηματογράφος στή διηγηματική 
ούσία πού θά χρησιμοποιήσει γιά νά τήν έκφράσει 
διηγηματικά θά διαλέξει αύτά πού καταξιώνονται 
σάν διήγημα. 'Ο ποιητής γιά άλλος τεχνίτης τοϋ 
λόγου γιά κάποιας άλλης έκφρασης θά συγκινηθεΐ 
ϊσως διαφορετικά. Ό  τρόπος τής διηγηματικής έκ
φρασης δηλαδή τί θά κρατήσει ό διηγηματογράφος 
άπ’ τήν διηγηματική ούσία, πώς θά τό έκφράσει 
καί μέ τί τρόπο θά· συγκινήσει αισθητικά δέν εΐναι 
άντικείμενο τής μελέτης αύτής. Ή  ζήτηση μας πε
ριορίζεται στή διηγηματική ουσία. Ή  διηγηματική 
έκφραση βρίσκεσαι σέ καθαρά τεχνικό έπίπεδο. Καί 
δέν εΐναι κάτι πού βγαίνει άπ’ τή γενική θεωρία τής 
τέχνης μά άπό μέσα άπ’ τά ϊδια τά αντικείμενα, εΐ
ναι δεμένη μέ τά καλλιτεχνήματα, ξεχωρίζεται σ£ 
κάθε τεχνίτη καί τοϋ δίνει τήν ιδιοτυπία.



Γ. Μ. Π Ο Λ Ι Τ Α Ρ Χ Η

Κ Ρ Υ Ο  Κ Α Ι  11 Κ I X  Λ
Μ ΥΘΙΣΤΟΡΗ Μ Α

(Συνέχεια άπό to  προηγούμενο)

Ε ΛΙΓΟ τήν είδαν. Βγή
κε σοβαρή καί χωρίς νά 
μιλήσει σέ κανέναν, πέ
ρασε άνάμεσα άπό τό 
πλήθος, έπιασε τό Γιάν
νη άπό τό χέρι καί χά
θηκε.

Μέσα της δερνόνταν ή άπελπι- 
σιά καί τής ξέσκιζε τήν καρδιά. Χί
λιες φορές σκέφτηκε πώς ήταν κα
λύτερα νά μήν ειχε γεννηθεί, κα
νά  ίδεϊ κείνα πού συνέβαιναν μπρο
στά στά μάτια της χωρίς νά μπορεί 
νά κάνει τίποτε. Σ ’αύτή τήν ανυπο
λόγιστα μικρή στιγμή, σωριάστηκαν 
συντρίμια δλα δσα είχε αγαπήσει 
στή ζωή της, ’Έβαλε τό χέρι στό 
μέτωπο. Ή ταν φλογισμένο. ’Έ 
σφιξε τά δόντια της καί σύρθηκε 
ώς τό μικρό σπίτι, μπήκε μέσα καί 
σωριάστηκε στό κρεβάτι. Τότες αρ- 
χησε νά κλαίει μ’ άναφυλλητά.

'Ο  Γιάννης στάθηκε λιγό, είδε 
τήν άγοινία- της μητέρας του καί 
δέ βάσταξε πιά. Λυγμοί ανέβηκαν 
άπό τό στήθος του καί δάκρυα 
πλημμύρισαν τά μάτια του. "Ομως 
δέν έκλαψε. Τοϋ φάνηκε σά νά με
γάλωσε διαμιάς καί πώς άπό κεί
νες τίς φ/.όγες, πού τύλιξαν τό σώ 
μα καί τό σπίτι τοϋ παποϋ τοι>, έ
βγαινε ό καινούριος άνθρωπος, 6 
άντρας, πού έπρεπε νά σταθεί δί
πλα στή μάνα του καί νά τήν υπε
ρασπίσει.

— Μην κλαϊς, μητέρα. Μήν 
κλαϊς, είπε κι ένιωσε τή φοονή του 
νά βγαίνει σπασμένη μέσ’ άπό τό 
στήθος του.

Ή  γυναίκα σήκωσε τά μάτια καί 
τόν κοίταξε. Τά ήσυχα μάτια του 
γυάλιζαν σά νά τά φλόγιζε' πυρε
τός. Καταλάβαινε πώς έμειναν οί 
δυό του μόνοι καί κανένας δέν εί
χε δικαίωμα νά ξεχάσει τόν άλλο. 
Οί δυό ζωές δενόταν σέ μιά καί 
μεγάλωνε, μεγάλωνε τυλίγοντας 
τήν προσωπικότητα, πού χάνονταν 
κάτω άπό τό βάρος τής μιάς καί 
αδιαίρετης ζωής. Μείνανε δυό καί 
έπρεπε νά ξαναφτιάξουν άπό την 
άρχή δτι είχαν χάσει.

Έ ξο) οί άνθρωποι προσπαθού
σαν ακόμη νά σβήσουν τίς φλόγες. 
Δυνατό ποδοβολητό ανακατωμένο 
μέ φωνές ’έμπαινε από τό παράθυ
ρο καί τήν εκνεύριζε. Πήγε καί τό

έκλεισε. “Υστερα στάθηκε μιά στιγ
μή μπροστά στήν πόρτα καί χωρίς 
νά καλοσκεφτεΐ χΰμηξε στόν πολυ
θόρυβο δρόμο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β'

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΕΡΝΑΕΙ

ΠΕΡΑΣΑΝ δυό ολάκερα χρόνια 
άπό τή βραδιά πού σκοτώθηκε 
ό παπούς καί λάβανε τό σκληρό 

μήνυμα τοϋ πατέρα. Στερνό σημά
δι μιάς βασανισμένης ζα>ής. ’Έπει
τα ή Χριστίνα δέν μπόρεσε νά βρει 
κανένα χνάρι του πάνω στή γή, δ
σο κι άν πάσχησε. Καί θά ξεχνιό
ταν δλότελα αν δέ γυρνοΰσε άπό 
τό μέτωπο κάποιος φαντάρος, γεί- 
τονάς της καί φίλος ίου άντρός της. 
Αύτός τής είπε πώς παλέμησαν 
μαζί καί πώς τόν έχασε δταν τραυ
ματίστηκε.

— Μά τότε τί έγινε ό άντρας 
μου, Νικόλα;

— Μόνο άπό τό υπουργείο μπο
ρείς νά μάθεις κυρα Χριστίνα.

—Στό υπουργείο είπες, Νίκο ;
— Ναί.
Κάτι έφεξε στήν ψυχή τής γυ

ναίκας. Τράβηξε γιά τό υπουργείο. 
’Έδειξε τό γραμμή του. Τής απάν
τησαν πώς ζεϊ καί πώς θά φρόν
τιζαν νά τής γράψει.

’Από τή μέρα κείνη τρεις φορές 
τή βδομάδα περνούσε άπό τό υ
πουργείο καί ρωτοϋσε.

— Δέ μάς απάντησαν ακόμη. 
Μ ή στενοχωριέστε. Θά σάς γράψει.

Τότε τήν έπιασε μανία νά γυ
ρίζει τά νοσοκομεία. Περνούσε 
μπροστά άπο τά σκεπασμένα κρε
βάτια τών τραυματισμένων φαν
τάρων, έσκυβε ιό κεφάλι, κοιτού
σε τά χλωμά πρόσωπα καί έφευγε 
αμίλητη γιά νά ξαναγυρίσει τήν 
άλλη μέρα. Τής είχε γίνει συνήθεια 
ό καθημερινός τούτοςπερίπατος μέ
σα στις μεγάλες καί κατακάθαρες 
αίθουσες καί ανάμεσα άπό τούς 
άρρωστους ανθρώπου ς, μιά συνή
θεια πού δέ μπορούσε νά τήν κό
ψει.

Μιά μέρα βρήκε Ιναν άλλο γνω
στό της. Ή ταν βαρειά άρρωστος. 
’Ακίνητος καί αμίλητος έμενε στό 
κρεβάτι. Ή  Χρηστίνα καθόταν στά 
πόδια του παρακολουθώντας μ’ά- 
γωνία ν’ ανοίξει τό στόμα του καί

νά τής μιλήσει. “Ομως τό στόμα 
δέν άνοιξε ποτέ. Ό  άνθρωπος ε
κείνος πέθανε πέρνοντας μαζί του 
καί τό μυστικό του.

— Τίποτε δέν έγινε καί μ’ αυ
τόν, Γιάννη, είπε τό βράδι ποί ~Α~ 
θανε ό  στρατιώτης.

Ή ταν ζαλισμένη. ‘ Ο Γιάννης τή 
λυπήθηκε.

— Παμε νά τόν βρούμε στό μέ
τωπο, είπε.

Τόν κοίταξε ξαφνιασμένη. "Ο
μως κείνη ή πρόταση τοϋ παιδιού 
πού τής φάνηκε σάν κάτι άπραγ- 
ματοποίητο τήν προίτη ώρα, ά
πλωσε μέσα στήν ψυχη της καί δέν 
τήν άφησε νά κοιμηθεί, 'Όλη νύ
χτα σκεφτόταν. Πήρε τήν απόφα
ση νά τά παρατήσει δλα στήν τύ
χη τους νά πάρει τό γιό της καί 
νά φύγει άπό τήν πολιτεία πού έ- 
ζησε δλα της τά χρόνια, νά γυρί
σει δλον τόν κόσμο νά μπεΐ στή 
φοοτιά τοϋ πολέμου.

Πολύ πρωί ξύπνησε τό Γιάννη.
— Ετοιμάσου νά φύγουμε, είπε.
Τό παιδί άνακά,θησε σ ιό κρε

βάτι.
— Σηκω, σήκω, ξαναφιόναξε ή 

γυναίκα.
Τό παιδί σηκώθηκε γλήγορα, 

ντύθηκε, πήραν λίγα πραγματά- 
κια πού είχαν άπομείνει μπήκαν 
στό τραίνο καί πήγαν στή Θεσσα
λονίκη μετά τράβηξαν γιά τό μέ- 
τοοπο.

Πέρασαν δεκαπέντε μέρες. Ξα
φνικά ή Χρηστίνα είδε πώς τά λε
φτά πού είχε μαζέψει μέ τόσους 
κόπους, ξανεμίστηκαν.

— Τώρα τί θά κάνουμε; ρώτησε 
τό παιδί.

"Ολη ή επιθυμία του νά βρει 
τόν πατέρα του κόπηκε σά μιά κλω
στή βαμβακερή μέσα στήν καρδιά 
του. Τήν κοίταξε κατάματα. Είδε 
τήν άγωνία της. Έ νιωσε τό στή
θος του ν’ άνεβοκατεβαίνει καί νά 
τοϋ κόβεται ή αναπνοή.

— Νά γυρίσουμε σπίτι.
"Οταν ξαναγύρισε στήν πολι

τεία, τράβηξε κατευθείαν στό υ
πουργείο.

— Αοιπόν; ρώτησε τόν υπάλ
ληλο.

— Περάστε σέ λίγες μέρες ϊσως 
λάβουμε άπάντηση.

Ή  Χρηστίνα θέλησε νά τοϋ μι
λήσει άσχημα αυτού τοΰ άνθρώ
που τοΰ αιώνια σκυμμένου πάνω 
στά χαρτιά καί στά βιβλία. Τής 
ήρθε νά τό φτύσει γιά κείνη τήν 
άπάθειά του μά δέν τόλμησε.

( ’Ακολουθεί)

Κ Α Λ Λ ΙΤΕ ΧΝ Η Σ

Τ jν μ 3 / u  Ζ Ω μ
Η Υ Π Ο ΔΟ ΧΗ  ΤΟΥ « ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ Η  »

Η  ΥΠΟΔΟΧΗ πού έγινε άπό μέρους τών α άγνωστων καί φίλων 
τοΰ περιοδικού μας ήταν κάτι πον δεν τό περιμέναμε. ‘Ο Νέος Καλλι
τέχνης άρχιζε τόν δεύτερό τον χρόνο με τό τεΰχος τοΰ Απριλίου με 
μοναδικό εφόδιο την υποστήριξη τών φίλων του καί χωρίς κανένα άλ
λο μέσο. Κι αντη ή πίστη καρποφόρησε πιό σύντομα άπό δσο πιστεύα
με. Στά μας γραφεία έφτασαν ενα πλήθος ενθαρρυντικά καί συγχαρη
τήρια γράμματα πού μας γέμισαν ελπίδες. "Ετσι μένει σε μας τό 
χαθήκον νά ευχαριστήσου με τους φίλους μας που δεν αφησαν νά πε
ράσει απαρατήρητη ή έκδοσή μας. Θά έπρεπε μάλιστα ν’ αναφέρομε 
τά ονόματα τών κκ. Κώστα Ούράνη, I  Μ. Παναγιωτόπονλον, Φώτη 
Κόντογλον, Γ. Σκαρίμπα, Τάκη Δόξα, Μιχ. Πετρίδη Π. Γρίαπον, καί 
Χρ. Λεβάντα κι άπό τούς έλληνιστάς δλον τοΰ κόσμου τών όποιων κρα
τούμε τις διευθύνσεις γιά δαονς επιθυμούν νά τους γράψουν. Επίσης 
νά ευχαριστήσου με τίς εφημερίδες καί τά περιοδικά τόσο τών Α θηνών  
δσο και τών επαρχιών γιά τήν ένθερμη υποστήριξή τους.

Κι άπό τους νέους μας ήρθαν πολλά γράμματα καί άφθονες σννερ- 
γασίες. 'Η διενθυναις τοΰ περιοδικού θά διαβάσει δλες αυτές τίς συνερ
γασίες καί θ ι  τίς δημοοιέψει, έφ’ δσον εΐναι δημοσιεύαιμες, στα προ
σεχή τεύχη.

Η ΕΟΡΓΗ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΔΗΜ ΟΣΘΕΝΗ ΒΟ ΥΤΥΡΑ

Ο  ΣΥ ^Δ Ε Σ Μ Ο Σ  ’ Ελλήνων λογοτεχνών στις 30 ’Ιουνίου έδωσε μιά 
φιλολογική γιορτή γιά τά 50 χρόνια τής λογοτεχνικής ζωής τοΰ κορυ
φαίου μας διηγηματογράφου κ. Δημοσθένη Βουτυρά. 'Ο Σύνδεσμος 
Ελλήνων λογοτεχνών εΐναι άξιος κάθε επαίνου, γιατί ή γιορτή αντη 
ήταν βαρύ χρέος δλων μας πον ό Σύνδεσμος τό ξεπλήρωσε με τό πα
ραπάνω. Καί συλλογίζεται κανείς τίς διαλέξεις ενός άλλον λογοτεχνικού 
σωματείου, πού ένώ μίλησε γιά δλονς τούς λογοτέχνες μας ξεχασε ολο- 
τελα τόν Δ. Βουτυρά, ένώ άπ* ανιόν επρεπε ν αρχίσει.

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝ ΙΑ Σ Τ Η ‘ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

Τ ο  ΟΤΙ ή νεοελληνική λογοτεχνία δέν έχει πάρει τή θέση που τήδ 
πρέπει στά γυμνάσια εΐναι γνωστό. Καί εΐναι βέβαια εγκληματική γιά 
τή ιιόρφωση τών νέων ή στέρηση τής επαφής τους με τά προϊόντα τοΰ 
νεοελληνικού πνεύματος. Ι'ι αυτό εΐναι μια αισιοδοξη διαπίστωση η 
δουλειά πού γίνεται πάνω στά νεοελληνικά κείμενα στή γνωστή σχολή 
τής Αθήνας, τό Λεόντειο Λύκειο πού διευθύνεται άπό τούς freres Ma- 
ristes. Μαθαίνουμε πώς ειδικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις τών φιλο
λόγων καθηγητών έγιναν με θέμα τή διδασκαλία τής νεοελληνικής λο
γοτεχνίας. Άκόμα πώς μέ αναλυτικές μεθόδους διδάσκονται σέ κάθε 
τάξη οι νέοι "Ε λ λ η ν ε ς  συγγραφείς καί εργασίες σχετικές γίνονται άπ ’τούς 
ααθητές. Είχαμε γνωρίζει τήν ώοαία δουλειά πού γίνεται πάνω 
στή Γαλλική “λογοτεχνία στή Λεόντιο Σχολή και με χαρα μαθαίνουμε 
τήν ποωτοπορεία τής. Σχολής πάνω στη νεοελληνικη λογοτεχνία. Αξίζει 
ενα μεγάλο «εύγε» στούς διευθυντές της σεβ. freres Iustin και Acin- 
dvnus καθώς καί τόν γυμνασιάρχη κ. Παναγιωτόπονλο.

«Α Θ Η Ν Α » ΚΑΙ «ΚΡΙΚΟΣ»

Τ θ  ΚΑΛΟ περιοδικό « ‘Αθήνα» που έκδίδεται στο Σικάγο απο τον 
ποιητή κ.Δ Μιχάλαοο, εΐναι τό μοναδικό έλλην. λογοτεχνικό περιοδικό 
τής Αμερικής, προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στή διάδοση τοϋ νεοελλη- 
νικοΰλόγου καί εΐναι άξιο θαυμασμόν καί υποστήριξης άπό δλο το δια
νοούμενο κόσμο.

Τό ίδιο έχουμε νά ποΰμε καί γιά τόν « Κρίκο» πού βγαίνει στο 
Λονδίνο κι είναι δργανο τοϋ απόδημου ελληνισμού.
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Τ θ  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ  κ αί μοναδικό 
αντό γαλλόφωνο περιοδικό πού εκ
δίδει ή κ. Άβαταγγέλου εΐναι πάν
τοτε ενημερωμένο πάνω στήν πνευ
ματική ζωή τοΰ τόπου καί προσφέ
ρει ανεκτίμητη υπηρεσία στά νεοελ
ληνικά γράμματα διαδίδοντάς τα 
στό εξωτερικό. Τό συνιστοΰμε θερμά.

ΤΑΚΤΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ

Μ α ς  ΡΩΤΟΥΝ  πολλοί άναγνώ. 
στες μας γιατί ό « Καλλιτέχνης» δέν 
κυκλοφορεί τήν 1 τοϋ μηνός. Α 
παντούμε σ’ δλονς αυτούς τους φί- 
λονς μας δτι τό περιοδικό μας κν- 
κλοφορεΐ κάθε 7 τοΰ μηνός. Τήν ή- 
μερομηνία αύτή τήν διαλέξαμε για
τί δλα τά περιοδικά στήν 'Ελλάδα 
κνκλοφορονν τήν 1 καί 15 ένώ στό 
μεταξύ διάστημα δέν υπάρχει άλλο 
περιοδικό καί τό κενό αντό προσ
παθεί νά καλύψει δ € Καλλιτέχνης»

m

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Φοίβου Δέλφη, « ’Αχαιοί», λυρική 

σύνθεση.
’Ιωσήφ Ν. Σηφαλάκη, χειρούργου 

ουρολόγου. Δημήτρης Σαράτσης, 
δ γιατρός ό οδηγός.

Κ.Ν. Κάση, Στοιχειιομένος καμα- 
τουργός, βουκολικό ποίημα. 

Ά ν ν α ; Μπέκου, Ή  δεσποινίς 
Μποβαρύ.

Rapport de Mr Nicolas Theodo- 
rou, mernbre du eomite des 
Experts du Bureau Interna
tional du rravail pour le Tra
vail Juvenil.

Nicos Andreou. Des betes et des 
fees. Contes illustres par Jac
queline Charmot. Collection 
des «Marches de France».

Προσεχώς κυκλοφορούν οί νέες 
ποιητικές συλλογές τοϋ γνωστού 
ποιητή κ Μιχαήλ Γ. Πετρίδη: 
«Κυματισμοί καρδιάς καί νοΰ» 
καί «Ψυχής Αντίλαλοι» σέ β” 
έκδοση, πού τόσο ενθουσιώδη 
σχόλια τής κριτικής έχουν επι
σύρει.

Π ΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Τά Χρόνια μας.
Νέος Νουμας 
Μορφές, Θεσσαλονίκης 
Λογοτεχνικά Χρονικά 
Κρίκος Λονδίνου.



νέος καλλιτέχνης
ΕΝΑΣ ΠΑΠΑΔ1ΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

Ο Λ Υ Σ λόγος γίνεται τελευταία γιά τήν πλήρωση τών κενών πού δημίου ο γ vifrjy α ν στήν ακαδημία

είναι πολλοί, καί πού δμως είναι τόσο διαφορετικό τό εργο τους.
Συχνά, στίς εφημερίδες καί στά περιοδικά βλέπουμε ν’ άναφέρουνται ονόματα, δπως 

λιανού, τοΰ Καζανιζάκη, τοΰ Μελαχρινόν, τοΰ Βάρναλη,_ τοΰ Ούράνη, έμεΐς στόν αρκετά μεγάλον αυτόν κα
τάλογο θά μπορούσαμε νά προσθέσονμε κι άλλους άξιους^νεώτερους δημιουργούς, ΰπο:ς είναι ό ί. Μ. ΙΙα - 
ναγιωτόπουλος, ό Γ. Θεοτοκάς, και άλλοι.

Είναι καιρός ή ακαδημία μας νά αποφασίσει πάνω άπό ιδεολογίες καί προαΟ'ΐϋίέ&^ρλλίες καί ν’ ανεβάσει 
τούς μεγάλους εκπρόσωπους τής τέχνης πού χρειάζονται γιά νά συμπληρωθούν τά κενά της. Άλλά αν θέλει 
νά είναι δίκαιη ή κρίση της πρέπει νά γυρίσει τό βλέμμα της καί ν’ άναλογίστεΐ τί πρόσφερε·κ«ί τί προσφέ
ρει άκόμη στά γράμματά μας ενας άλλος— καί πού δέν άναφέρθηκε πουθενά τ’ δνομά του γιατί δέ θέλει νά 
κάνει θόρυβο, δπως κάνουν άλλοι, γιά νά πάρουν μισθούς καί δφίκια—κι εααι,Ρ· μεγαλύτερος από τούς διη— 
γημ ιιογρ ίφους μας — δ Δημοσθένης Βουτυράς. "Οταν ή πεζογραφία μας περνούσε τήν παιδικό της ηλικία, 
δταν έπλεε μέ σπασμένα κουπιά καί ξεφτισμένα ξάρτια στά ρηχά κι ατάραχα νερά της ήθόγραςρίας-φωτογρα- 
φίας, αύτός παρουσιάζεται μέ ρωμαλαΐο ταλέντο καί έργο, τής δίνει κοινωνικό περιεχόμενο καί τή βγάζει άπό 
τά στενά δρια τής πατρίδας μας, κάνοντάς την λογοτεχνία ισάξια μέ τίς ευρωπαϊκές. ’Έχουν περάσει τά χρό
νια καί ή λογοτεχνία μας άνδρώθηκε δίνοντας ονόματα καί εργα δυνατά, πού δέν έμειναν μόνο γιά τόν τόπο, 
άλλά γνά>ρισαν παγκόσμια δόξα κι είναι οί πεζογράφοι Γ. Θεοτοκάς, I. Μ. Παναγιωτόπουλος, Η. Βενέζης, 
Α. Τερζάκης κι άλλοι, άλλά δλοι αυτοί είναι νεώτεροι κι δλοι έχουν πατήσει πάνω στ’ αχνάρια πού άφισε τό 
δικό του εργο.

Ά ν  ρίξουμε μιά ματιά στό μικρό λογοτεχνικό στερέωμα, άνάμεσα στ’ άπαστράπτοντα αστέρια, τό ΰνομα 
καί τό έργο τοΰ Δημοσθένη Βουτυρά φέγγει γιατί γεμίζει μιά έποχή, φέγγει γιατί φωτίζει μιά τάξη τή μι- 
κροα στική, φέγγει γιατί είναι ταλέντο ποΰ περνάει τά χρόνια γεμίζοντας αντί ν’ αδειάζει. Δέν ειν' ένας διάτ- 
των, άλλά είναι ένας αυτόφωτος αστέρας.

Μερικοί λένε πώς ό Δημοσθένης Βουτυράς δέν έδο>σε συνθετικό έργο, χωρίς νά σκεφτοννε πώς άλλοΰ 
τό νόδήγησε τό ταλέντο του. Είναι ο έξοχος, δ μοναδικός δημιουργός τοΰ διηγήματος, τοΰ συγκροτημένου 
καί όλοκληρο)μένου διηγήματος— Ό  Λαγκάς, δ παπάς ειδωλολάτρης, οί Αλανιάρηδες, δ θρήνος τών ροδιών, 
ή Ζωή άρρωστημένη, είναι σύνολο ολοκληρωμένων έργων άπό κείνα ποΰ άντέχουν στή διαβρωτική δύναμη 
τοΰ χρόνου. Ά ν  ήταν θορυβοποιός ό Βουτυράς θά είχε άναρριχηθεΐ άπό χρόνια στήν Ακαδημία. Καί μόνο 
στήν Ακαδημία ; Άλλά δέν είναι. Ζεΐ καί δημιουργεί μόνος κι απομονωμένος, τελευταίος ϊσως απόγονος τής 
μεγάλης γενιάς τών πεζογράφων μας, πού άφιέρωσαν τή ζωή τους στό πλάταιμα τής λογοτεχνίας μας. "Ε 
νας Παπαδιαμάντης τοΰ καιρού μας. Ά π ό τή γενιά κείνη, πού ενώ πέθαιναν στήν ψάθα, άφηναν πίσιο τους 
παράδοση πού σ’ αύτή βασίστηκαν καί βασίζονται οί νεώτεροι.

'Η  λογοτεχνία του καιρού μας— αν εξαιρέσουμε μερικούς δημιουργούς — εΐναι αερώδης συγκέντρωση 
ηχερών λόγων, δπου δ άναγνώστης παραπαίει μέσα στήν ασυναρτησία τους χωρίς νά μπορεί νά βρει διέξο
δο καί νά δώσει λύση. Ή  ισχνή ραχοκοκκαλιά, δπου γύρο) της διακλαδίζονται πρόσωπα καί πράγματα έλειψ 
δλότελα. Ανθρώπους πιά δέ δημιουργεί ή καινούρια μας τέχνη. Βυθίζεται στήν ποιητική ενατένιση καί ά-ε 
απεικόνιση γεγοτόιων, εικόνες μιάς ζωής πού δέν εΐναι οϋτε ζωή ού'τε τέχνη. Τύπους σάν κείνους πού μιάς 
έδωσε στίς ανθρώπινες ιστορίες του δ Δημοσθένης Βουτυράς δέ βρίσκουμε σήμερα. ’Ίσως ό κ. Μυριβήλης 
τόσο στή Ζωή εν τάφω μ’ ενα δυό τέτοιους ανθρώπους, δεύτερα πρόσωπα τής τραγικής τον ιστορίας και τόν 
περίφημο Βασίλη τόν Αρβανίτη καί δ κ. Γιώργος Θεοτοκάς, πού εΐναι κατά τή γνώμη μας, ό μοναδικός μας. 
μυθιστοριογράφος, κανένας άλλος δέ μάς δίνει ολοκληρωμένους ανθρώπους. Δέν ύπάρχουν ολοκληρωμένοι 
άνθρωποι καί γι’ αύτό δέ θά μείνει τίποτε άπό τά έργα τής καινούριας μας λογοτεχνίας. Ή  παλιά μάς εδοο- 
πολλά άπό τό Βιζυηνό ώς τόν Ξενόπουλο. Σήμερα ζεΐ μεταξύ μας δ Δημοσθένης Βουτυράς. Γι’ αύτό, μαζί 
μέ τούς άλλους άξιους δημιουργούς, ή Ακαδημία διαλέγοντας μεθαύριο τούς εκλεχτούς τής έδρας τής λογο
τεχνίας πρέπει νά τόν έχει στό νοΰ τη; τό μεγαλύτερο διήγηματογράφο μας. Κι αν τόν εκλέξει έχει έπιτελέσει 
τό εργο της. Έ ργο δικαιοσύνης άλλά καί ιστορικής ανάγκης.

ϊέ  μιά εποχή τόσο ταραγμένη, πού τά παλιά ιδανικά αναποδογυρίστηκαν, οί άξιος ξεπεράστηκαν καί τό 
χάος άντικατάστησε τήν άλήθεια, δ Δημοσθένης Βουτυράς στέκεται σά μιά καθολική άξία, πού μέσα στό έρ
γο του βρίσκει κανείς τήν άνθρώπινη ψυχή σ’ δλες της τής εκδηλώσεις. Ά π ό  τόν άνθρωπο τής ταβέρνας, στόν 
ερωτικό άνθρωπο •■'αί στή διανοούμενη καί δονούμενη ιδιοσυγκρασία, στό μηδενισμό καί στήν ισορροπία, εΐν’ 
ένα έργο ολοκληρωμένο, πού δέν παίρνει άλλο καί πού όμως στό ξέχειλο ποτήρι ρίχνει άκόμα ό ζωντανός 
δημιουργός, έργο μεγάλο, ελληνικό πού θά ζεΐ γιατί έχει άνάταση, γιατί εΐναι άνθρώπινο καί γιατί έχει μο
ναδικότητα.

Γ. Μ. Π Ο Λ Ι Τ Α Ρ Χ Η Σ
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