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ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ Α ΤΤΙΚΟΥ

Σειρά καλλιτεχνικών γεγονότων, που προκαλοϋν εντονον διεθνi:ς ένδιαφέρον.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ : 'Αρχα!:ον Δρiiμα. - OLD VIC: 'Έργα Σαίξπηρ χαι Μπέρναρ
Σω. - ZAGREB BALLET : ΚλασσιχΕ:ς χαι μοντέρνες χορογραφίες. - ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΉ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ: Von Karajan. - PHILHARMONIA HUNGARICA : Μιλτιάόης Kαρύ
όης.-SAARLANDISCHES KAMMERORCHESTER: Karl Ristenpart χαί, σε Π α γ1:' όσμ ια

π ρε μ. ιέ ρ α : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟ ΓΟΣ )) τοu Μανώλη Κα λομοίρη.
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Γραφεία: Σωκράτους
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ΑΘΗΝΑΙ

BINDING

'

Τηλεφ

'

521 .193 - 522 .361
: 524 .582 - 526 .616

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΜΠΥΡΑ

Ό άρτιώτερος πρακτορειακος
όργανισμος κυκλοφορίας έ
φημερίδων., περιοδικων, βι
βλίων, λαχείων και παντός
είδους

έντύπων,

διαθέτων

ίδια μεταφορικa .μέσα ώς και

300 ύποπρακτορεία εiς δλην
την 'Ελλάδα και τaς κυριω
τέρας πρωτευούσας του έξωτερικοu.

ΙΔΡΥΤΑΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

1. ΤΣΟΥΡΝΟΣ, Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
'

ΠΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΑΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ
Χρ ό ν ο ς

Τ ε ϋ χος

Α'

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΉ

4

Ίο ύ λιος-Αϋγ ο υ σ τ ο ς 1 9 62
Γραφεία :

Σισίνη

ΕΠΙΘΕΩΡΗ ΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

35

(Παραπλεύρως Χίλτον, Ταχ. τομ. 612)
Τ η λέφ ω ν ο

627-5 40

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ:

·

ΚΩΣΤΑΣ Ν Ι ΤΣ Ο Σ
ΚΕΙΜΕΝΑ:
Τ Ι Μ Η Τ Ε ΥΧΟΥΣ δρχ.

Έξ ω τ ε ρ ι κ ο ϋ: Δολλάρια

"Θέατρο" τυπώνεται

είναι τοϋ

"Βασιλεύς ό Ροδο
9

βιβλίο

τοϋ 'Αλεξάντρ Γκλαντκώφ.

σελ. 31

ΑΝΤΟΝΕΝ ΑΡΤΩ: Τό Θέατρο ηϊς Σκληρότητας. Δυό
·

Παπατζώνη

σελ. 39

715-706

&

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΟ :

"ΣΤΑΘΗΣ" Κρητική κωμωδία. 'Από τήν πρώτη εκδοση
τοϋ

Σία,

Κ. Σάθα

μi:

δλες τίς μέχρι

σήμερα

φιλολογικές

βελτιώσεις

σελ. 48

Τσιγκο

γραφείου 'Αδελφών ΛΑΨΟΥ,
Χαβρίοη 9 ,

5

έπαναστατικά μανιφέστα. Πρόλογος καί μετάφραση Τ.Κ.

Φιλεταίρου 8, τηλέφ. 718-237
Τά κλισi:

σελ.

ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΔΡΕΑ ΤΡΩ·Ι·ΛΟΥ:

'Από τό άνέκδοτο

στό

'Εκτύπωση έξωφύλλου δφφσετ
ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ

Μικρό σχόλιο στό Θεόφιλο

Μετάφραση 'Αλέξη Πάρνη

'Εργοστάσιο Γραφικών Τεχνών

Α.

τοϋ
τοϋ

ΜΕΓΙΕΡΧΟΛΝΤ : Όνειρο τής ζωής του: Ό "•Αμλετ ".

10

1. Μακρij, Παπαδιαμαντοπού
τηλέφωνο

γίνουν

νούσακα, καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σελ.

'Ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν κλπ. δρχ. 500

44,

άνεπιφύλακτα.- Νά

λίνος" Πράξεις Γ' καί Δ'. Πρώτη παρουσίαση Μ. Ι. Μα

30

Σ υ ν δ ρ ο μfι έτ η σ ί α δρχ. 150

λου

Χειροκροτοϋμε

'Ε θνικοϋ Βραβείου.- Δύο μέτρα έξ ίσου άπαράδεκτα.-

Διευθυντης

Τό

κτiϊμα

Λαοϋ.- Λίγα λόγια γιά τό "Στάθη ".-Ή φάρσα

ΜΕΛΕΤΕΣ καi ΑΡΘΡΑ: ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΉ: Τά Κρητικά θεατρικά εργα. Ή
παρουσία τους στή Νέα 'Ελληνική Σκηνή

τηλέφωνο 23 3-977

-\<

ΤΑΚΗ ΔΡΑΓΩΝΑ : 'Ιόν Λούκα

Καρατζιάλε. Ό κλα-

σικός τών Ρουμάνων

Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμφ

σελ. 24

σελ. 45

'Υπεύθυνος ϋλης
Κ ώ σ τ ας Ν ίτσος, Σισ ί ν η 35

ΘΕΜΑΤΑ καi ΑΠΟΨΕΙΣ: ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Νικ. Κοντορός, Μ. 'Ασίας

:

Ό έξευτελισμός τής Τραγωδίας σελ. 64

ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ : Ή άναβίωcrη τοϋ 'Αρχαίου Δρά

1

ματος

σελ. 66

ΜΑΝΘΟΥ ΚΡΙΣΠΗ : Τό Κρατικό Βραβείο Θεάτρου σελ. 70
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟ: Άρχιτ�κτονική καί σκηνικό σελ. 72
CHARLES

MAROWITZ

:

Ή έκδίκηση τοϋ Ζάν Ζενέ.

Μετάφραση 'Αστέρη Στάγκου

σελ. 73

Ε. ΙΟΝΕΣΚΟ : Πορτραίτο τοϋ 'Ιόν Λούκα Καρατζιάλε.
Μετάφραση Τάκη Δραγώνα

ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ:

ΑΛΕΞΗ

ΠΑΡΝΗ : 'Αποκαλυπτική

σελ. 75

εiκόνα τής Θεατρι-

κής Μόσχας κατά τόν χειμώνα 6.1 -62

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

σελ. 77

Νέα 'Αγγλικά, Γαλλικά, 'Ιταλικά καί 'Αμερικανικά βι
βλία γιά Θέατρο, Μουσική, Χορό, Κινηματογράφο σελ. 81

' Ερωτό κρι

τος

καί

'
Αρετοϋσα

Τοιχογραφία τοϋ λαtκοϋ ζωγράφου
Θεόφιλου, 1910, στό φού�νο Βελέντζα
(Μηλίν·η ). "Άλλή Μεριά. 'Άνω Βόλος

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ:

Δίσκοι μέ θεατρικά εργα σέ γερμανική γλώσσα

σελ. 83

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:

Θεατρικά εργα

σελ. 83

πού γυρίζονται ταινίες
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ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΛ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΑΘΗΝΩΝ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ
Α ΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑ ΓΩΔΙΑ ΤΟΥ

NIKOV
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*
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* Χειροκροτοϋμ ε άνεπιφύλακτα
Τό "Θέατρο" χαίρεται πού τοϋ δίνεται - γιά μοναδική εστω
φορά - ή εύκαιρία νά χειροκροτήσει τό 'Εθνικό Θέατρο καi
τή Διοίκη:Jή του. Ή καθιέρωση 'Εβδομάδος Κρητικοϋ Θεά
τρου - πού ξεκίνησε πέρσι δειλά, γιά νά γίΥει φέτος θεσμός
- είναι άσφαλώς μέσα στήν άποστολή τοϋ Έθνικοϋ. 'Ιδρύ
θηκε μέ ύποχρέωση τή διδασκαλία εργων "κυρίως έκ τοϋ
συνόλου τοϋ Έλληνικοϋ Δραματολογίου� άρχαίου, Μ ε σ α ι ω ν ι κ ο ϋ καi νεωτέρου". Τριάντα χρόνια παρανομοϋσε.
Δέν έκπληροϋσε τήν ύποχρέωσή του. Άς χειροκροτήσουμε
τήν έπάνοδό του στή νομιμότητα καi τήν έκπλήρωση - εστω
καί στόν περιορισμένο αύτόν τομέα - τfjς άποστολfiς του. Ή
'Εβδομάδα Κρητικοϋ Θεάτρου είναι ενα βfjμα - πρώτο καί
. σημαντικό - γιά τήν άξιοποίηση τfiς δραματικfjς μας παρά
δοση�. Δέν εΤναι πλούσια. Ούτε σημαντική. Όποια, δμως,
κι aν είναι ή αiσθητική καi ή καθαρά θεατρική άξία τών ερ
γων πού τήν άπαρτίζουν, είναι χρέος νά τήν διατηροϋμε ζων
ταν1Ί, νά τήν κρατiiμε σέ στενή έπαφή μέ τό Λαό. Γιατί, εί
τε τό θέλουμε είτε δχι, άπ' τή νεοελληνική παράδοση - δ
ποια καi νά 'ναι - θά ξεκινήσουμε καί σ' αύτή θά στηρι
χτοuμε γιά ν' άποκτήσουμε κάτι θετικό στήν περιοχή τοϋ
Θεάτρου. Πνευματικός πολιτισμός, χωρίς βαθειές ·ρίζες στήν
παράδοση, δέν ύπάρχει. Καί παρελθόν, παράδοση, γιά τό
Νεοελληνικό Θέατρο είναι οί δοκιμές, οί ξενότροπες εστω
μιμήσεις, τfjς Κρητικ1ϊς Ά ναγέννησης καί τά μεμονωμένα
εργα τών χρόνων πού άκολούθησαν rος τόν αiώνα μας. Έ
πραξε, λοιπόν, Ciριστα τό 'Εθνικό Θέατρο, πού παράβλεψε
1
τiς πολλές καi βασικές, σκηνικές καί Ciλλες άδυναμίες ερ
γων σάν τόν "Βασιλέα Ροδολίνο" κι άποφάσισε τό άνέβα
σμά του. Τό ίδιο, μάλιστα, κριτ1Ίριο πρέπει νά iσχύσει καi
γιά τά σύγχρονα έλληνικά εργα. Τό ό:νέβασμά τους δέν μπο
ρεί νό: έξαρτιέται άπό τήν άντοχή τους στή σύγκριση μέ τά
έπιτεύγματα τfjς παλιότερης η σύγχρονης παραγωγfjς ξέ
νων χωρών πού μακρυά παράδοση καi καλλιέργεια όδήγησε
τό <Ξ:έ::ιτρό τους σέ Ciνθιση. Πρέπει vά λαμβάνονται ύπ'
δψιv οί έλληνικές συνθήκες, τό έπίπεδο τfjς δραματικfjς μας
έπίδοσης. 'Αδυναμίες καi μειονεκτήματα - τεχνικά καi Ciλ
λα - εχουν, είναι φυσικό νά εχουν, οί δοκιμές τών συγχρό
νων έλλήνων συγγραφέων. Καί δέν θά λείψουν aν οί συγ
γραφi::ίς μας δεν δοϋν τά εργα τους στή σκηνi�. Ένα έπιχορη
γούμενο Κρατικό Θέατρο - πού ίδρύθηκε γιά νά συμβάλει
στήν άνάπτυξη τfjς ντόπιας θεατρικfjς παραγωγfjς - είναι
ύποχρεωμένο νά κάνει τήν έπιλογή του άνάμεσα στά ύπάρ
χοντα. Ν' άνεβάζει νεοελληνικά εργα έν γνώσει τών μειο
νεκτημάτων τους. Μέχρις δτου άποκτήσουμε καλά. Τό εί
παμε καi τό ξαναλέμε; Θέατρο, πρiν ό:π' δλα, σημαίνει ερ
γο. Κ' 'Ελληνικό Θέατρο σημαίνει έλληνικό εργο. Όταν δέν
ύπάρχει εργο, θά 'χουμε γενικούς διευθυντές θεάτρων, πρω
ταγωνιστές, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, θά 'χουμε θεατρική
κίνηση, θεατρική δμως ζωή δχι. Άν τό 'Εθνικό άποδεχτεί
κάποτε τή μικρή αύτή άλήθεια καi τό χρέος του θά έκπλη
ρώσει καi θά 'χει έξασφαλίσει τή συμπαράσταση δλων δσων
ένδιαφέρονται πραγματικά γιά τήν άνάπτυξη τοϋ Νεοελλη
νικοϋ Θεάτρου. Είναι χρέος πού δέν μπορεί νά έξακολουθή
σει νά τό άγνοεί. Καλή, έπομένως, ή ό:ρχή μέ τήν παράδο
ση. Νά μήν περιοριστεί δμως στήν παλιότερη. Ν' άγκαλιά
σει καί τή νεώτερη καί τή σύγχρονη έλληνική παραγωγή.
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* Na ,γ ίνουν κτημα τοϋ Λαοϋ
"
άπό. ..χειρόγραφη
Ίό άνέβασμα τοϋ "Βα'σιλέα Ροδολίνου
"άποκατάσταση" τοϋ καθηγητfj τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης κ. Μ.1. Μανούσακα, φέρνει στό προσκήνιο ενα σο
βαρό πνευματικό ζήτημα. Τά περισσότερα κείμενα τοϋ Κρη
τικοϋ Θεάτρου δέν εχουν άκόμα άποκατασταθεί, δέν εχουν
άποκτήσει σταθερή μορφή - δυό τρία δέν εχουν ούτε κάν
έκδοθεί ! Κι δμως τό Κρητικό Θέατρο - πού μας Ciφησε
έννιά μέχρι στιγμfjς γνωστά εργα - είναι άπό τίς πιό ση
μαντικές έπιτεύξεις τών Νεοελληνικών Γραμμάτων μετά
τόν Μεσαίωνα. Άς μήν ξεχνiiμε πώς, στά νεώτερα χρόνια
τό Θέατρο ξαναγεννήθηκε τήν έποχή τfjς 'Αναγέννησης. Κι
άμέσως τότε, άπό τή Δύση πέρασε καi Ciνθισε στήν Ένε
τοκρατούμενη Κρήτη. Τά κρητικά εργα τοϋ 1 600 είναι, βέ
βαια, δουλική μίμηση τών σύγχρονών τους iταλικών. Έ
χουν δμως έναν ό:έρα έλληνικfjς λεβεντιaς μέ τόν έθνικό
δεκαπεντασύλλαβο καί τήν εντεχνη κρητική τους διάλεκτο.
'Ανάγκη, έπομένωι;;, νά φύγουν άπ' τά χέρια τών φιλολόγων.
Νά ξαναγίνούν κτfjμα τοϋ Λαοϋ. Ή περίπτωση τοϋ "Ροδο
λίνου" είναι άρκετά εύγλωττη: Ένα καi μοναδικό μέχρι
στιγμfjς &ντίτυπο, άπό τήν πρώτη καi μοναδική Βενε
τσιάνικη εκδοσή του (1647), βρέθηκε τό 1 910 άπό τόν βι
βλιόφιλο Ίωάννη Γεννάδιο σ' ένα παλαιοβιβλιοπωλείο τfjς
Φραγκφούρτης. Μισόν αίώνα έκτοτε, τό μοναδικό αύτό άντί
τυπο - άγορασμένο μέ 25 μόνον σελλίνια! - βρίσκεται φυ
λακισμένο, σέ αύστηρή άπομόνωση, στή Γεννάδειο Βιβλιο
θήκη. Ό άξέχαστος Στέφανος Ξανθουδίδης δέν πρόφτασε νά
τελειώσει τήν κριτική του εκδοση, πού άνέλαβε νά τήν πρα
γματοποιήσει ό έξαίρετος φιλόλογος, καθηγητής τοϋ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μανοϋσοζ Μανούσακας. Δέν θά
'ταν δμως σωστότερο·-άντi νά φυλακισθεί έπi 52 χρόνι α - νά
'χει γίνει άπό καιρό μιά πιστή άνατύπωση τοϋ κειμένου καί ή
φιλολογική του έπεξεργασία νά συνtελείται, στό μεταξύ, άπό
κάθε ένδιαφερόμενο έπιστήμονα; Δέν είναι δά κανένα χει
ρόγραφο. Βιβλίο είναι καi ώραιότατα τυπωμένο. 'Ακόμα nιό
βαρειά, ή περίπτωση τοϋ "Κατζούρμπου". Βρίσκεται σέ χει
ρόγραψο, φυλακισμένος στήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη. Τήν κρι
τική του εκδοση άνέλαβε νά κάνει ό καθηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Λίνος Πολίτης. Τά χρόνια δμως
περνaν καi ό "Κατζούρμπος", ή "Κωμωδία Ριδικολόζα τοϋ
Κατζούρμπου" - δπως είναι ό άκριβής του τίτλος - κρατιέ
ται μακρυά άπό τό Λαό, άπό τό άναγνωστικό καi τό θεατρό
φιλο Κοινόν. Ό ίδιος ό Λίνος Πολίτης βεβαιώνει πώς εί
ναι ή άρχαιότερη καi σημαντικώτερη άπό τiς τρείς Κρητι
κές κωμωδίες καi συνεχίζει: " 'Από έσωτερικές μαρτυρίες μπο
ρεί μέ άπόλυτη άσφάλεια νά χρονολογηθfj μέσα στήν πεν
ταετία J 595- J 600, είναι λοιπόν, Ισως άρχαιότερη καi άπό
τήν "Έρωφίλη".Ό ποιητής δέν άναφέρεται, μιά σύγχρονη δ
μως μαρτυρία καί άκόμη ή πολύ μεγάλη δμοιότητα στή γλώσ
σα καi στό ύφος κάνουν σχεδcν βέβαιη τήν άπόδοση τfjς
κωμωδίας στόν Χορτάτση, τόν ποιητή τfjς "Έρωφίλης". 'Εμ
φανίζεται ετσι πιό εντονη ή σημασία τοϋ Χορτάτση, πού εί
ναι ή ποιητική προσωπικότητα πού κυριαρχεί στίς άρχές
τοϋ 17ου αίώνα καί άσφαλώς ό Ciνθρωπος πού είσήγαγε τό
Θέατρο στήν Κρ11τη. 'Ανάλογες μέ τiς άρετές ηϊς "Έρω
φίλης" είναι καi οί άρετές τοϋ "Κατζούρμπου": εκφραστική
Ciνεση στή γλώσσα, uφος εντεχνο καi πυκνό, κι άκόμα μιά

5

1tηγαία κωμικότητα, καί θεατρικότητα, γεμάτη νεϋρο καί παλ
μό. Πλούσια είναι τά κωμικά εύρήματα, που προκαλοϋν αύ
θόρμητο τό γέλιο του άκροατi'j, τό χιουμορ φτάνει τίς περισ
σότερες φορές ως τό χοντρό έλευθερόστομο χωρατό, χωρίς
δμως ποτέ νά γίνεται χυδαίο. Οί άλλες δυό κρητικές κωμω
δίες άκολουθου
_ ν φανερά τό πρότυπο του "Κατζούρμπου'�,
χωρίς νά φτάνουν κι αύτές τήν άνφτερη ποιότητα έκείνου".
Κι δμως ή ώραιότερη άπ' τίς Κρητικές κωμωδίες μένει, χρό
νια δλόκληρα, φυλακισμένη στά σκονισμένα ράφια τfjς Έθ
νικi'jς Βιβλιοθήκης καί τά συρτάρια του Λίνου Πολίτη. Δέν
φτάνει, έπομένως, νά μιλaμε γιά τήν άνάγκη άξιοποιήσεως
της πνευματικής μας κληρονομιaς. Πρέπει νά δημιουργουμε
καί τίς προϋποθέσεις άξιοποιήσεώς της. Πρέπει τά κείμενα
που τή συνθέτουν νά μπορουν νά γίνουν κτήμα του Λαου
καί τών είδικών, μέ συχνή παρουσίασή τους σέ ύπεύθυνες.έκδό
σεις. Τό καθ1ϊκον αύτό πέφτει στους ελληνες φιλόλογους καί
νεοελληνιστές, που θά 'πρεπε τουλάχιστον νά παραδειγματι
στουν άπό τήν πολύτιμη συνεισφορά ένός "έρασιτέχνη" -φι
λόλογου, δπως ήταν ό άξέχαστος Ξανθουδίδης. Ή όλιγωρία
τους είναι άπαράδεκτη - έγκληματική σέ βάρος τi'jς πνευ
ματικής άνάπτυξης του Λαου - καί σέ καμμιά περίπτωση
δέν πρέπει νά συνεχιστεί.

* Λίγα λόγια γιa το .. Στάθη ..
Γιά τήν προσφορά τών Κρητικών κειμένων στό Κοινόν, τό
"Θέατρο" εκανε δ,τι μπορουσε κ' ύπόσχεται νά κάνει κάτι
άποφασιστικό στό μέλλον. Κατέχει όλόκληρο τό κείμενο του
"Βασιλέα Ροδολίνου", άλλ' οί δεσμοφύλακές του δέν έπέ
τρεψαν τή δημοσίευση. Μέ iδιαίτερη χαρά, προσφέρει του
λάχιστον - σέ πρώτη παρουσίαση - τiς δυό καλύτερές του
Πράξεις, άποκατεστημένες πλήρως άπό τόν έξαίρετο φιλό
λογο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μα
νουσο Μανούσακα. Πρόκειται άσφαλώς γιά σημαντικό φι
λολογικό γεγονός. Θά τό χαρουμε μόνο μετά τήν δλοκληρω
τική δημοσίευση του εργου. Τό "Θέατρο" έχει ύποσχεθεί
ενα πλi'jρες έργο σέ κάθε του τευχος. 'Από τήν περιοχή του
Κρητικου Θεάτρου έπέλεξε τόν "Στάθη". 'Ογδόντα τόσα χρό
νια μετά τήν πρώτη δημοσίευσή του, δέν έχει ξανατυπωθεί,
περιμένοντας κι αύτός τή φιλολογική του άποκατάσταση. Ό
"Στάθης", δπως τιτλοφορήθηκε άπό τόν πρώτο του έκδότη
Κ. Σάθα - στό χειρόγραφο είναι άνεπίγραφος καί χωρίς ό
νομα συγγραφέα - είναι ή συντομώτερη άπό τίς τρείς γνω.
στές κωμωδίες του Κρητικου Θεάτρου. 'Αποτελείται άπό
1 240 δεκαπεντασύλλαβους δμοιοκατάληκτους στίχους καί εί
ναι ή μόνη άπό τίς τρείς πού δέν έχει πέντε άλλά τρείς μό
νον πράξεις. 'Από δυό έργασίες εiδικών φιλόλογων, του Στ.
'Αλεξίου καί του Μ.Μανούσακα, άποδείχτηκε πρόσφατα πώς
τό κείμενό της παρουσιάζει δυό η τρία μικρά χάσματα στί
χων η καί σκηνών - τό πρώτο χάσμα έχει έντοπιστεί μέ
βεβαιότητα άνάμεσα στους στίχους 44 καί 45 της Α' πρά
ξης καί σημειώνεται στό κείμενό μας μέ διπλi'j σειρά στι
γμών.Τά χάσματα αύτά οφείλονται πιθανώτατα σέ κάποια δια
σκευή, iΊ καλύτερα έπιτομή, της κωμωδίας άπο θιασάρχη η
1]θοποιούς. 'Από χειρόγραφο τ�ϊς Μαρκιανfις Βιβλιοθήκης ·δη
μοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά το 1879 στο "Κρητικόν Θέατρον"
του Σάθα. Ό ίδιος ύπεστήριξε πώς τό έργο γράφτηκε κατά
τήν διάρκεια της μακρόχρονης πολιορκίας του Κάστρου τi'jς
Κρήτης άπο τούς Τούρκους (1648 - 1669). Τελευταία δμως ά. ποδείχτηκε άπο τόν καθηγητή Μ. Μανούσακα πώς ό "Στάθης"
γράφτηκε, άντίθετα, πρiν άπο τήν πολιορκία αύτή καί δπωσ
δήποτε μεταξύ 1620 καi 1648. Είναι δηλαδή μεταγενέστερος
άπό τόν "Κατζουρμπο" πού τόν τοποθετουν άνάμεσα στά
1595 καί 1600 καί προγενέστερος άπο τό "Φορτουνaτο",
τήν κωμωδία του Μάρκου - 'Αντωνίου Φώσκολου- δημοσι
ευμένη στά 1922 άπό τόν Στέφανο Ξανθουδίδη- πού γρά
φτηκε λίγο πρiν · άπό τό 1666. Κοινό χαρακτηριστικό καί
τών τριών κρητικών κωμωδιών πού μaς σώθηκαν είναι πώς,
άντίθετα μέ τiς τρείς, κρητικές τραγωδίες, ή δράση τους το
ποθετείται στή σύγχρονi1 τους έποχή καί μάλιστα στό Κά
στρο της Κρήτης._ Πολλά πρόσωπα κcίi όνόματα συνοικιών
η έκκλησιών της πόλης - πρωτεύουσας τ�ϊς Βενετοκρατού
μενης Κρήτης - άναφέρονται σ' αύτές. Εlναι βέβαιο πώς καί
οί τρείς αύτές κρη-�;ικές κωμωδίες - παρ' δλο πού δέν άνακα
λύφθηιcαν άκόμη τά άμεσα πρότυπά τους, είναι μιμήσεις ίτα
λικών κωμωδιών της· 'Αναγέννησης πού μιμουνται κι αύτές
τiς παλιές λατινικές κωμωδίες του Πλαύτου καί του Τερέν-
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τιου. Όλες τους €χουν γιά ύπόθεση τήν έρωτική περιπέτεια
ένός νέου, πού οί -γονείς του τόν είχαν χάσει, δταν ήταν παι
δί, καl που στό τέλος τόν ξαναβρίσκουν, καί τον παντρεύουν
μέ τήν κόρη που άγαπa. Κοντά στά κύρια πρόσωπα ύπάρχουν
πάντα καί στίς τρείς, τά στερεότυπα γραφικά πρόσωπα τών
iταλικών κωμωδιών, δπως είναι ό καυχησάρης, καί ψευτο
παλληκαρaς στρατιωτικός (miles gloriosus), δ σχολαστικός
δάσκαλος (pedande) πού μεταχειρίζεται στήν όμιλία του μιά
βαβυλωνία γλωσσών (λατινικά, iταλικά καί άνάμικτα έλλη
νικά), οί λαίμαργοι καί πανουργοι ύπηρέτες καί οί φιλοχρή
ματες προξενi'jτρες. Οί κρητικές κωμωδίες διακρίνονται γιά
τά χοντρά άστεία καί τή μεγάλη άθυροστομία τους. Όλες
δμως εχουν πολύ πνευμα καί διασκεδαστικές σκηνές. Ή
ύπόθεση του "Στάθη" - πού θά 'ταν σωστότερο νά έπι
γράφεται
"Χ ρ ύ σ ι π π ο ς ", γιατί τό κυριώτερο πρό
σωπο είναι ό Χρύσιππος καί δχι ό Στάθης - είναι πιό
περίπλοκη άπό τήν ύπόθεση τών δυό άλλων κρητικών κω

μωδιών. Σ' αύτόν δέν ύπάρχει ενα, άλλά δυο έρωτικά ζευ
γάρια : Ό σπουδαστής Χρύσιππος καί ή Λαμπρουσα καί ό
φίλος του Πάμφιλος καί ή Φαίδρα. Ό "Στάθης" έχει καί
δυο ίντερμέδια άνάμεσα στίς τρείς πράξεις του. Το πρώτο
εχει γιά ύπόθεση μιά συμπλοκή μεταξυ Χριστιανών καί Τούρ
κων πολεμιστών γιά τήν άπολύτρωση μιας ώραίας Χριστια
νής αiχμάλωτης τών Τούρκων καί τό δεύτερο ενα έπεισό
διο άπό τόν Τρωικό Πόλεμο.Γενικά, ό "Στάθης" είναι άξιό
λογη κωμωδία, μέ άρκετούς έκφραστικούς καί καλοδουλεμέ
νους στίχους, μέ θερμούς κάποτε - κάποτε λυρικούς τόνους
καί μέ έξυπνο καί εύστροφο διάλογο. Γιά νά τήν χαρεί κα
νένας θά πρέπει νά ξέρει καλά τό κρητικό iδίωμα. Δυστυ
χώς, ή παράδοση του κειμένου της δέν είναι ικανοποιητική
καί δυσκολεύει άκόμα περισσότερο τήν κατανόηση. Γι' αύ
τό εχουν προταθεί πάμπολες διορθώσεις άπό πολλούς φιλό
λογους - Στ. Ξανθουδίδη, Ε. Κριαρa, Γ. Κουρμούλη, Σ. Βο
γιατζάκη, Μ. Μανούσακα, Στ. 'Αλεξίου. Οί διορθώσεις αύ
τές, καθώς καί ώρισμένες γραφές του χειρογράφου, έλήφθη
σαν ύπόψει στήν εκδοσi1 μας. Έτσι δίνεται γιά πρώτη φορά
ένα κείμενο σημαντικά βελτιωμένο σέ παραπολλά σημεία. Δυ
στυχώς, γιά τεχνικους λόγους, δέν στάθηκε δυνατό νά διορ
θωθεί σ' δλη τήν εκτασή της καi ή άναχρονιστική όρθογρα
φία του πρ(οτου έκδότη Κ. Σάθα.

* Ή φάρσα τοίi Έθνικοίi Βραβείου
Τό είχαμε προβλέψει. Ό Θεατρικός διαγωνισμός του ύπουρ
γείου Παιδείας, μέ τόν τρόπο πού όργανώθηκε, χρόνο μέ τό
χρόνο θά ξέπεφτε στή συνείδηση τών ανθρώπων του Θεά
τρου καί του εύρύτερου κοινου. Τώρα πλέον τό δείχνει ό
άριθμός τών εργων πού ύποβλήθηκαν γιά κρίση : Έκατό πέ
ρυσι, πενήντα φέτος! Κι iiν συνεχιστεί μέ τίς ίδιες προϋπο
θέσεις, είναι αμφίβολο iiν σέ δυό - τρία χρόνια θά βρίσκεται
άφελής νά ύποβάλει το έργο του. Το ύπουργείο Παιδείας
πληρώνει, βέβαια, τά άρχικά του σφάλματα, πού δέν έννοεί,
άλλωστε, καί νά διορθώσει. 'Αλλά, πάει χαμένος κ' ενας θε
σμός πού θα μπορουσε νά ώφελήσει άποφασιστικά τό Νεοελ
ληνικό Θέατρο. Ήταν έπόμενο: Καί φέτος, ή προθεσμία
ύποβολi'jς έργων έληξε, χωρίς οι ύποψήφιοι νά ξέρουν άπό
Ποιούς θά κριθουν! Γιατί, λοιπόν, νά ύποβάλουν πάλι εργο,
δταν ύπάρχει τό περσινό προηγούμενο, πού κρίθηκαν άπό
άξιόλογους ισως άνθρώπους, πού δέν είχαν δμως καμμιά
σχέση μέ τό Θέατρο καί - τό χειρότερο - από τούς πιό ά
διάλλακτους έχθρούς τής νεοελληνικi'jς παραγωγής; "Υστερα
τί κέρδισε κ' έκείνος άκόμα πού βραβεύτηκε πέρυσι; Τό χρη
ματικό πο.σό - καί πολύ μεγαλύτερο iiν ήταν - δέν βαρύνει
σ' εναν θεατρικό συγγραφέα, πού βασική φιλοδοξία του είναι
να δεί τό εργο του νά παίζεται στή σκηνή. 'Επομένως, δέν
ύπάρχει έπιβράβευση, άφου καί τό βραβευμένο εργο θά μεί
νει, μαζί μέ τά άβράβευτα, στό συρτάρι του συγγραφέα, έφό
σον δχι μόνον οί έλεύθεροι θίασοι άλλα καί τό 'Εθνικό
Θέατρο - πού έξαρτaται άμεσα άπό τό ύπουργείο Παιδείας
- δέν δέχεται οϋτε συζήτηση γιά τό άνέβασμά του. Δέν
θά βαρεθουμε να τό έπαναλαμβάνουμε: Άν τό ύπουργείο θέ
λει ό διαγωνισμός του νά ώφελήσει τό Νεοελληνικό Θέατρο,
θά πρέπει: Ή προκήρυξη του διαγωνισμου να όρίζει, ταυτό
χρονα μέ τήν προθεσμία ύποβολi'jς έργων, τήν προθεσμία
έκδόσεως ήτιολογημένου αποτελέσματbς καί, κυρίως, τά ο
νόματα τi'jς κριτικi'jς έπιτροπfjς. Οί κριταί πρέπει νά συγ
κεντρώνουν τήν έμπιστοσύνη τών συγγραφέων γιά τήν άρ-

μοδιότητα ιcαί τήν άιcεραιότητά τους. Καί πρέπει νά πληρώ
νονται γιά νά μπορεί τό ύπουργείο νά τους ζητάει τήν ειc
δοση τών άποτελεσμάτων σέ ταιcτή προθεσμία. 'Αλλιώς, Θά
περνίiνε τά χρόνια καί τελικά Θά βγάζουν άποτελέσματα...
χωρίς νά 'χουν διαβάσει δλα τά εργα! Καί τό κυριώτερο:
'Αντί νά δίνει χρηματικά βραβεία, τό ύπουργείο ν' άναλάβει
τήν όποχρέωση τό έργο η τά Εργα που Θά·βραβεύονται νά
άνεβαίνουν εόπρόσωπα είτε άπό τό 'Εθνικό είτε άπό άνάλο
γα έπιχορηγούμενο έλεύθερο Θίασο. Άν δέν γίνει αuτό, iiν
καί τά βραβευμένα εργα έξακολουθοϋν νά μένουν μακρυά άπ'
τή Σκηνή, στά συρτάρια τών συγγραφέων, ή συμμετοχή στό
διαγ;ιJνισμό θά περιορίζεται άπό χρόνο σέ χρόνο καί τό κϋ
ρος τοϋ Κρατικοϋ Βραβείου Θά έξευτελίζεται άνεπανόρθωτα
μαζί μέ τό κϋρος τοϋ Κράτους...

1f. Δύο

μέτρα έξ

ίσου

απαράδεκτα

Ό Δημήτρης Ροντήρης - πάλαι ποτέ Παντοκράτωρ τοϋ Έθ
νικοϋ Θεάτρου - γυρίζει τώρα δλον τόν κόσμο καί δίνει
παραστάσεις άρχαίας τραγωδίας. Δέν διαθέτει κανένα συγ
κρότημα όλκfjς. Μέ εναν άπλώς όποφερτό θίασο καί τή
δική του έξαντλητική διδασκαλία - που μεταβάλει τους πάν
τας σέ εiκόνα καί όμοίωμά του - δίνει τά κλασικά άριστουρ
γήματα, που στηρίζονται στό Λόγο, σέ μιά γλώσσα άκατα
νόητη στους άκροατές του. Άλλ' αότό είναι μιά ίiλλη ίστο
ρία. 'Αναντίρρητα, ό Δημήτρης Ροντήρης εiναι ό πρώτος
τij τάξει σκηνοθέτης της χώρας. Μπορεί νά 'χει ξεμείνει
στήν ίiκαμπτη γερμανική σκηνοθεσία, μπορεί νά 'χει ενα
σωρό έλαττώματα. Είναι, δμως, ό θετικότερος Δάσκαλος ή
θοποιών, ό δημιουργός άνεπανάληπτων παραστάσεων, ό ίiν
θρωπος που έργάστηκε συστηματικώτερα γιά τήν άναβίωση
τής άρχαίας τραγωδί.ας, ό καλλιτέχνης που ύπηρετεί καί σέ
βεται τήν Τέχνη, μέ Τ κεφαλαίο. 'Ιδού, τώρα, άνισόρροπη
συμπεριφορά Κράτους: Τό ύπουργείο 'Εξωτερικών ένισχύει
ήθικά καί ύλικά τήν περιοδεία Ροντήρη. Δέν ξέρουμε τήν
έπίδοση τοϋ θιάσου, γιά νά έκτιμήσουμε τήν άπόφαση. Γιά
νά τόν βοηθοϋν δμως, θά πρ�πει νά διαπίστωσαν πώς κάτι
προσφέρει. 'Αντίθετα, τό ύπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως
τοϋ άπαγορεύει ο)σιαστικά ν.1 έμφανισθεί στήν Έλλάδα, ά
φοϋ άρνείται συσrηματικά νά τοϋ παραχωρήσει άρχαία θέα
τρα. Ή ένέργεια τfjς Προεδρίας Κυβερνήσεως γίνεται πιό
άκατανόητη δταν, τήν ίδια στιγμή που τά άρχαία θέατρα
άποκλείονται άπό τόν Ροντήρη, παραχωροϋνται σέ άνεύθυ
νου; 'Ομίλους 'Αρχαίας Τραγωδίας, που εΙναι πασίγνωστο
δτι παραποιοϋν καί διασύρουν τό 'Αρχαίο Δράμα. Φτάνει
νά σημειωθεί δτι οί Τραγωδίες διασκευάζονται κατά τό γοϋ
στο τοϋ θιασάρχη, περικόπτονται γιά σαραντάλεπτες παρα
στάσεις, παρουσιάζονται στό πεζό - άκόμα καί τά χορικά
τους! - κι άρχίζουν, π.χ. ό έφετινός "Οiδίποδας'', μέ τό 'Ο
μηρικό .. . ίiνδρα μοι ενεπε μοϋσα πολύτροπον! ... Καιρός
νά σοβαρευτοϋμε. Βρισκόμαστε μπροστά σέ δυό μέτρα, τό
'ίδιο άπαράδεκτα: Νά· παραχωροϋνται τά άρχαία θέατρα σέ
'Ομίλους που συστηματικά διαπομπεύουν καί γελοιοποιοϋν
τήν 'Αρχαία Τραγωδία καί νά μήν παραχωροϋνται στό Ρον
τήρη, που σέβεται περισσότερο άπό κάθε ίiλλον τήν Τέχνη
καί τους άρχαίους τραγικούς. Ό κομματισμός κ' ή μισαλο
δοξία εχουν, κι αότά, τά δριά τους...
*

Μικρό

σχόλιο στο Θεόφιλο

Τό "Gέατρο" προσπαθεί νά δώσει ποιότητα ·καί περιεχόμενο
άκόμα καί στά έξώφυλλά του. Μποροϋσε νά μείνει στό κλα
σικό, τό άνεπανάληπτο πρώτο, μέ τή μάσκα τής τραγωδίας.
Ήθελε, δμως, νά τολμήσει. Νά δώσει περισσότερο. Κάτι
άλλιώτικο. Μετά τό κλασικό, πρόβαλε τή μοντέρνα, δυνα
τή σύνθεση του Γιώργου Βακιρτζή. Έδωκε κατόπιν τό λόγο
στά νιάτα. 'Αποτέλεσμα διαγωνισμοϋ, που προκήρυξε, ή δλο

άφαίρεση καί πνευματικότητα μακέτα τfjς σπουδάστριας Νί
κης Χαραλαμπίδη, που κάλυψε τό τρίτο τεϋχος. Θά άναζη
τήσει πολλά. Τώρα δίνει εναν Θεόφιλο. Ό περίφημος λαϊκός
τεχνίτης, γνήσιος φορέας τής παράδοσης, δίνει μέσα στό ερ
γο του παρόν ζωής στiς πιό διαφορετικές στιγμές τοϋ λαοϋ
καί τοϋ τόπου μας. Τιτλοφορεί, αiφνης, ό ϊδιος έργα του:
" Ό Κατσαντώνης είς τήν στενήν Φάραγγα τών Τσουμέρκων
Βουνών τής κρύας βρύσης τοϋ μεγάλου πλατάνου τό ρέμα
τών 5 πηγαδιών μέ 55 μαχητάς τό 1818 εiς καταδίωξιν των
κατασκόπων τοϋ Άλ1ϊ πασίi", " Ό Νέος 'Ηρακλής Παναtς
Κουταλιανός έν Άγγλίq_ τό 1883", " Ό Μέγας 'Αλέξανδρος
μάχεται έναντίον τών άγρίων 'Ινδών", " Ό 'Ανδρέας Λόντος
είς τήν Βοστίντζαν καταστρέφει 3 χιλιάδας Τούρκους, οϊ
.τινες παραδίδουσι αυτφ τ' ίiρματα", " Ό αότοκτωνηθεiς Μέ
γας δπου τό 1903 εύρεθείς είς τήν μάχην τής Μακεδονίας".
Ή Κρητική άναγέννηση δέν μποροϋσε νά τοϋ ξεφύγει. Ό
Θεόφιλος ζωγράφισε θέματά της, σ' ενα σωρό παραλλαγές:
" Ή Άρετοϋσα θέτει τόν στέφανον τfjς δόξης έπί τής κεφα
λής του Έρωτοκρίτου", "Μονομαχία Έρωτόκριτος 'Αρίστος",
"Έρωτόκριτος καί Άρετοϋσα", "Διά σχυνοίου σκάλα άναβι
βαζόμενος ό Έρωτόκριτος χαιρετών τήν Άρετοϋσα". Ένα
τεϋχος, μέ δυό Κρητικά έργα, ταίριαζε νά καλυφθεί μ' εναν
Θεόφιλο, τό λαϊκό τεχνίτη που συνεχίζει τήν παράδοση. Ό
Έρωτόκριτος κ' ή Άρετουσα τοϋ έξωφύλλου είναι εργο τοι
χογραφημένο τό J 910, στό φοϋρνο τοϋ Βελέντζα (Μηλίνη)
στήν Άλλη Μεριά τοϋ Άνω Βόλου. Είναι φανερό πώς στή
σύλληψη του θέματος εγινε σύνδεση τfjς άντάμωσης 'Ερω
τόκριτου καί Άρετούσας μέ τή σκηνή τοϋ μπαλκονιου τοϋ
Ρωμαίου καί τής 'Ιουλιέτας - ίiλλωστε, κι ό ίδιος εχει ζω
γραφίσει "Ρομβέρτο καί 'Ιουλία"! Αότό ένισχtει τήν όποψία
πώς ό Θεόφιλος έμπνεύστηκε τό θέμα έπηρεασμένος άπό πα
ραστάσεις ιcάποιου πλανόδιου θιάσου. Τό φανερώνει κ' ή
θεατρικότητα τών άναγεννησιακών κοστουμιών καί ή άρχι
'
τεκτονική τοϋ μπαλκονιοϋ, ίσως άκόμα κ ή χρήση τής κουρ
τίνας στό φόντο τοϋ άνοίγματος τfjς μπαλκονόπορτας. Ό Έ
ρωτόκριτος έχει φτάσει στό μπαλκόνι "διά σχυνοίου σκάλα
άναβιβαζόμενος". Εiκονίζεται δμως κατά μέτωπο καi μόνον 1i
θέση τών ποδιών του καί τό χέρι του, που άγγίζει τή φυλλω
σιά δίπλα στό μπαλκόνι, δείχνουν τήν κίνηση τοϋ άνεβά
σματος. Ή 'Αρετοϋσα τόν άγκαλιάζει καί σκύβοντας τόν
φιλάει στό μάγουλο μέ μιά ώραιότατη κίνηση τής γραμμfjς
τόϋ λαιμοϋ, που τήν τονίζουν τά μακρυά ξέπλεκα μαλλιά της.
Στό βάθος, έκεί που θά 'πρεπε νά είναι τό τέλειωμα τής μπαλ
κονόπορτας, φαίνονται μερικά σπίτια, σά νά σκαλώνουν σ'
άνηφοριά, δπως τ' άρχοντικά τών Πηλιορείτικων χωριών. Ό
ίδιος άέρας έλληνικοϋ αiσθήματος δίνεται καί στά ξενικά
'
κοστούμια. Λίγο άκόμα κ ή φορεσιά τοϋ 'Ερωτόκριτου θά
ήταν φουστανέλλα καi τό άναγεννησιακό μποϋστο τ�ϊς 'Αρε
τούσας, μπόλια. Ή στιβαρή, γεμάτη θάρρος καί καθαρότη
τα 'Αρετοϋσα τοϋ Θεόφιλου, τό άρειμάνιο μουστάκι, τό βλέμ
μα, τό σχήμα τοϋ προσώπου τοϋ Έρωiόκριτου, που δέν τόν
παραλλάσσουν άπό τ' fι.λλα παλληκάρια που εiκόνισε, δί
νουν σ' δλη τή σκηνή εναν άέρα λαϊκής λεβεντιίiς καi εύθύ
τητας κ' έτσι, έκφράζουν καλύτερα άπό .κάθε ίiλλο σχόλιο,
- άναβιοϋν θά μπορούσαμε νά ποϋμε - τό έλληνικό πνεϋμα
καί τό έλληνικό · ήθος τής Κρητικ1ϊς άναγέννησης. 'Αξίζει
νά προqεχτεί τό ώραίο ζωγραφικό - γιατί δχι καί σκηνι
κό; - παιχνίδι που κάνzι ό Θεόφιλος, μέ τήν έναλλαγή τών
γραμμωτών καί τών μονόχρωμων ύφασμάτων, μέ τή δια
φορά τόνου που δίνει στά μπλέ του, έναλλάσσοντας σέ συχνό
τητα τiς ρίγες καί τiς πτυχές. Αuτό τό μπλέ, τοποθετημένο
μέσα σέ όΊχρες καί κοκκινωπά χρώματα, εχει τήν αίγλη βυ
ζαντινών άρμονιών που έρχονται καi ένώνονται μέ τό φράγ
κικο καi τό λαϊκό, χωρίς καμμιά αϊσθηση διαφορίiς η ό.ντί
θεσης. Έτσι θά πρέπει νά 'γινε καi μέ τό Κρητικό Θέατρο,
τό μεταφυτευμένο άπό τή Δύση, γιά νά ριζώσουν έδώ αuτοi
οι μύθοι, κι αότοί οι f]ρωες νά πάρουν έλληνικά όνόματα
καi έλληνική λαλιά, που άκόμα τή νιώθει καi τήν τραγουδάει
ό Λαός μας.

7

ΗΗΣιntuΣ ο Pononιnoϊ
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ΠΡΩ.ΤΗ ΠΑ ΡΟΥΣΙΑΣΗ: Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

&ς τώρα ;ο περισσότερο άγνοημένο άπ' ολα τά. έργα του Κρη
Ή έφετινη πρώτη ϊΜασκαλία τ'ίjς τραγω3ίας τοu ' Ιωάννη :Ανδρέα_ Τρ � ίλου "Βα� ιλεύς ό \ο3ο�ίν? ς" άπό τόν Όργα,ν ισμ? τικου_ Θεατρου.
Εθνικου Θεατρου, που εΙχε την αξιεπαινη πρωτοβουλια να 'Γιά. τον ποιητη τοu "Ρο3ολίνου'', τον Ί ω ά ν ν η - Ά ν δ ρ έ α
όργανώσει " Έβ3ομά3α Κρητικοu Θεάτρου", έ:φερε στην έπι Τ ρ ώ ι λ ο άπο το Ρέθεμνος, οι εt3ήσεις πού ξέρομε ε!ναι πολύ
καφότητα το παλιο καί σχε3όν έντελως όίγνωστο αύτο 3ραμα πενιχρές. Ή οtκογένειά του, πού ε!χε πιθανώτατα βενετικη
�ικο ε,ργο τ'ίjς 1Κpη ;ηκ'ίj � Λο;rοτεχ,νίας, πρίν, άκόf7η � κρ ,ιτικη την προέλευση (το i5νομα Troilo δΕ:ν ήταν άσυνήθιστο στούς
εκ3ο,ση του', π? υ απο χρο� ια �τοι�αζω, γν�ρισει ;ο φως., Επι Βενετούς ) , ήταν γνωστη άστικη οtκογένεια τοu Ρεθέμνου χ:αί
θυμωντας ν ανταποκριθω
με καποιο τροπο στην παρακληση ύπάρχουν μαρτυρίες καί γιά. όίλλα μέλη της, οπως ήταν ό νο
τ'ίjς 3ιεύθυνσης τοu "Θεάτρου", άποφάσισα νά. 3ώσω γιά. τούς τάριος Γεώργιος Τρώιλος (1 585 - 1 600 ) , οι σπου3αστ/:ς τοu
άναγνωστες του άπο τίς στ'ίjλες αύτες 3υο πράξεις άπο την έ:κ- Πανεπιστημίου τ'ίjς Πάντοβας Νικόλαος (1641,164 6 ) καί
3οσή μου (χωρίς φυσικά το κριτικό ύπόμνημα καί τον όίλλο 'Ιερώνυμος (1650, 1 653 ) Τρώιλος καί ό ιερομόναχος 'Αθανά
φιλολογικο ύπομνηματισμό ) , προτάσσοντας μερικες προεισα σιος Τρώιλος ( t 1 71 3 ) . Ό ποιητης τοu "Ρο3ολίνου" φαίνεται
γωγικες σελί3ες γιά. το έ:ργο.
πώς το 1 630 κατοικοuσε στο Ρέθεμνος, γιατί ύπογράφει ώς
μάρτυρας σε 3υο πιστοποιητικά. (τ'ίjς 20 Μαρτίου και τ'ίjς 4
ΕΙναι γνωστο πώς ή μεγάλ·η άκμ·fι τ'ίjς Κρητικ'ίjς Λογοτεχνίας Νοεμβρίου 1 630 ) των βενετικων άρχων τ'ίjς πόλης αύτ'ίjς. Στο
συμπίπτει με τον τελευταίον αtωνα τ'ίjς βενετικ'ίjς κυριαρχίας 3εύτ:ερ? μά?'ιστα όν? μ�ζεται '_'J'illu�tre signor GJan An�re�
, . Δεν ε!ναι απιθανο να σπου3ασε κι αυτος,
,
στην Κρ·ήτη, 3ιαρκεί 3ηλα3η άπο τίς τελευταίες δεκαετίες τοu Troιlo
κατα τ·η
1 6ου αtωνα εως το 1669, όπότε το Μεγάλο Κάστρο καί όλό συνήθεια τ'ίjς εποχ'ίjς, σε tταλικο Πανεπιστήμιο, παρ' ολο πού
κληρο το νησί έ:πεσε στά. χέρια των Τούρκων. Κατά την περίο3ο 31: βρέθηκε καμμιά. μαρτυρία γι' αύτό. Το 1 647 έτύπωσε στη
αύτη τ'ίjς άκμ'ίjς ξαναγεννiiται το θέατρο στην Έλλά3α, 6στερα Βενετία την τραγω3ία του, πού θά. την έ:γραψε όίρα λίγον χ:αιρο
άπο σιγη πολλων α!ώνων, καί το κρητικο !3ίωμα ύψώνεται πρ�τύτερα. ·9πω�3�πο;ε θ,ά. την έ:γρα,Ψε πρ�ν ά;το το Νο�r-βρη
γιά. πρώτη φορά σε i5ργανο λογοτεχνικ'ίjς έ:κφρασης. ΕΙναι του 1 646, οποτε η ι3ια.ιτερη του πατρι3α, το Ρεθεμνος, επεσε
άξιοσημείωτο πώς, εκτος άπο το θαυμάσιο επος - η καλ•)τερα σ;ά. χέρια τ�ν Τούρκω,ν . Κι αύτο γι�τι ό �υμπατριώ�ς του r-:ι
ποιητικο μυθιστόρημα - τοu Βιτσέντζου Κορνάρου, τον " Έρω κολαος Φιορεντζας, 3ασκαλος και ιεροκηρυκας στη Βενετια,
τόκριτο", ολα σχε3όν τά. όίλλα άξιόλογα έ:ργα τ'ίjς περιό3ου αύ σε εγκωμιαστικό του επίγραμμα πού προτάσσεται τοu κειμένου
τ'ίjς εΙναι έ:μμετρα 3ράματα. Τά. έ:ργα αύτά. άποτελοuν αύτο πού τ'ίjς τραγω3ία.ς, γράφει στον Τρώιλο καί τά. έξ'ίjς:
ό Κωνσταντίνος Σάθας ώνόμασε "Κρητικο Θέατρο". Τά. κρη
κι aν έv' κ' εσύ έπηρες dθούς ξένους εiς τό φλασκί σου,
τικά. αύτά. 3ράματα εΤναι 3ιασκευες - περισσότερο η λιγώτερο
σοφίας θερίζεις τούς καgπούς πού εδέσαν εδικοί σου
ελε•)θερες - θεατρικων έ:ργων τ'ίjς !ταλικ'ίjς 'Αναγέννησης, οπως
καi ρίκτει μυρ ωδιά άμετρη στόν εμαυτδ σου, ώς εlδα,
έξακρίβωσε ή φιλολογικη έ:ρευνα. 'Όλα ομως έ:χουν καί το
πού ύψώνει καί τό Ρέθεμνος, τήν δ.ξα μας πατρίδα.
3ικό τους !3ιαίτερο, έλληνικο χρωμα καί σε ώρισμένες μάλιστα
'
ε
περιπ ώ εις (οπως π ?"υμβαί�ει, μ τη ','�υσί;ιι τ?u ' Αβραάμ : ) Ό τελευταίος στίχος 3ε θά. μποροuσε νά. εΙχε γρα.φτ'ίj, Οίν το
εΙναι �απο� λογοτεχνικηχ όίποψη ανωτερα
απο τα ξενα τους προ Ρέθεμνος εΙχε Ί)3η κυριευθ'ίj χ:αι κατα.στραφ'ίj άπο τούς Τούρ
τυπα. 'Η θέση τους στην ίστορία τ'ίjς Νεοελληνικ'ίjς Λογοτεχνίας κους. 'Άγνωστο ε!ναι Οίν ό Τρώιλος έ:γραψε την τραγω3ία του
εΤνα,ι σγ1μr::ντική, , Οίν μάλιστα , σκεrτοuμε �ώς �νήκουν �τ� στην Κρήτη η στη Βενετία. Είναι ομως πιθανώτα.το οτι, οταν
καλυτερα
ελληνικα λογοτεχνικα κειμενα που γραφτηκαν απο την ετύπωσε το 164 7, βρισκόταν στη Βενετία. Αύτο δείχνει
την 'Άλωση εως τό Διονύσιο Σολωμό.
και ή έ:μμετρ·η άφιέρωσΊ) πού ό ποιητης ετύπωσε στην άρχη
'Οκτώ εΤναι τά. κρητικά 3ραματικά. εργα πού μiiς έ:χουν σωθ'ίj : τοu βιβλίου του "πρός τόν λαμπρ6τατον καί περιφανέστα
τμίς τραγω3ίες (" Έρωφίλη", 'Έαrιιλεύς δ Ροδολίνος", τον κύριον κύριον Θωμά τόν Φλαγγίνην, τόν εξοχώτατον καi
"Ζήι·ων"), τρείς κωμω3ίες ("Κατζούρμπος", "Στάθης",
εύγενέστατον ρήτορα καί τού ήμετέρου γένους δ6ξαν, τιμή καί
"Φορτουνιiτος"), ενα θρησκευτικο 3ρiiμα ("Θυσία τού 'Ά
έπαινος". Ό Θωμiiς Φλαγγίνης, Κερκυραίος 3ικηγόρος ("ρή
τωρ"), ·(jταν άπο τούς πλουσιώτερους 'Έλληνες τ'ίjς Βενετίας,
(Jρaάμ") καί ενα ποιμενικο ("Γύπαρης").
Καί οί τρείς κρητικ/:ς τραγω3ίες περιλαμβάνουν πέντε πράξεις γνωστός γιά. τις μεγάλες εύεργεσίες του, χ:αι ό Τρώιλος έ:κρινε
(σε 3εκαπεντασύλλαβα όμοιοκατάληκτα 3ίστιχα ) καί έ:χουν κα.λο νά. του άφιερώσει το βιβλίο του, γιά. νά. έ:χει η νά. διατηρεί
πρό/ωγο. οι 3υο - έκτος άπο το "Ζήνωνα" - έ:χουν καί χο την προστασία του. Άπο το 1 647 ομως χ:α.ί πέρα καμμιά. &λλη
ρικά καί ή μία - ή " Έρωφίλ·η" - καί tντερμέ3ια. 'Απο τlς εr8ηση 3Ε: μiiς ε!ναι γνωστη γιά. τον ποιητή. Ή τραγω3ία του
τρείς τους ή πρωιμότερη, ή γνωστότερη
καί άσφαλως ή άξιο 3εν ξανατυπώθηκε ποτε κι αύτό 3είχνει ϊσως πώς 3εν όίρεσε
�ο'(ώ�ερη ' εΤναι ·ή " , Έ � ω φ ί λ �" τοu , Γεωργίου �ορτάτση η τούλάχιστο πώς 3εν όίρεσε τόσο, οσο ή " Έρωφίλη", πού
απο το Ρεθεμνος, πο•J γραφτηκε γυρω στα 1 600 και πρωτο γνώρισε, δπως εϊπαμε, άλλεπάλληλες έκ36σεις. Καί /)χι μόνο
τυπώθηκε στά. 1637. 'Η " Έρωφίλη", πού έ:χει γιά. βασικο 3εν ξανατυπώθηκε, άλλά. χ:αι έπί τρείς σχε3ον αtωνες λογαρια
πρότυπό της την τραγω3ία 'Όrbecclιe" ( 15fι7 ) τοu Ίταλοu ζόταν γιά. χαμένη όριστικά. Και ομως οι μαρτυρίες γιά. την
G. - Β . Giraldj, γνώρισε πολλες άνατυπώσεις καί άγαπήθη 6παρξη τ'ίjς εντυπ-ης αύτ'ίjς εκ3οσης ήταν ρητΕ:ς και άναμφισβ·ή
κε πολύ άπο τον έλληνικο λαό. 'Η νεώτερη πάλι τραγω3ία, ή τητε� . Ό .ιvι:α.ρί�ος Τ ζάνες �που�ια.λ'ίjς, σ;το , μακρύ σ;τιχούρ
γημα του για τον πολεμο της Κρητη;, που τυπωσ: το 1681 ,
t ι γώτερο άξιόλογη Καί ή μόνη πού 3/:ν τυπώθηκε στον Κ χιpό
τη � πατρί3� τ?υ, ,το fέ,θεμνος, νά., καυχiiται γιά. τά. ε�3ο
:η�, �λλά., εμεινε άνέκ3οτη .σ�. χε;ρόγρα;:ι;ο ώς την ' εκ?ο�ή της έ:βχζε
απο το Σαθα (1879 ), είναι ο Ζ η ν ω ν , τpαγω3ια ανωνυμου ξα παι3ια της και να λεει αναμεσα. σε, όίλλα :
συγγραφέα, πού γράφτηκε μετά το 1648, άφοiJ το λατινικο
Ίωάνv' 'Ανδρέα Τρώιλον μέ χάρες θέ νά πλύνω,
πρότυπό της, το 3ρiiμα "Zeno" τοu 'Άγγλου Ίησουίτη J οι;.
γιατί έβγαλε κ' ετύπωσε τό "Ρήγα Ροδολίνο".
Simeonis, πρωτοτυπώθηκε αύτη τη χρονιά. 'Όσο γιά. το
"Β α σ ι λ έ α Ρ ο 3 ο λί ν ο", πού θά. μiiς άπασχολήσει Εϊκοσι χρόνια πρωτύτερα., το 1 661 , ό Χιώτης σοφος Λέων
ε3ω !3ιαίτερα, καί χρονολογικά. καί ποιοτικά. στέκει άνάμεσα 'Αλλάτιος ε!χε κάμει λόγο γιά. την τραγω�ία. 'Αλλά και πολύ
στην " Έρωφίλη" καί στο "Ζήνωνα" καί παρουσιάζει τ·fιν άργότερα, τό 1 842, ό Γερμανος Brandis, γράφοντας γιά. την
ί3ιομορφία οτι; έν<Τ> τυπώθηκε άπο παλιά (1647 ) , ομως ήταν " Έpωφίλη", πρόσθετε πώς παραπλήσιας μορφ'ίjς μ' α.ύτην
.•
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ε1τ.ιαι χαί δ "Βασιλεύς '6 Ροδολίνος", τραγωδία τοu '1ω. Άvδρ.
Τρώιλου τυπωμένη στη Βενετία τό 164?. Παρ' δλες δμως τίς
μαρτυρίες αύτές χαί παρ.Χ τlς συστηματικές έ:ρευνές του στίς
χυριώτερες βιβλιοθ'ijχες τ·�ς Εύρώπης, δ Emile Legι'and δέν
είχε κατορθώσει, ώς τα τέλη τοu περασμένου αtώνα, να βρεί
οϋτε Ιtνα άντίτυΠο τ'ijς έ:χδοσης αύτ'ijς, για νιΧ τό περιγράψει
στη μνημειώδη " Έλληνιχη Βιβλιογραφία" του. 'Ό,τι δμως
δέν έπέτυχε ή μεθοδιχη έ:ρευνα τοu Γάλλου σοφοu τό πέτυχε
δ ζ'ijλος χαί ή τύχη ένός σπουδαίου 'Έλληνα βιβλιόφιλου χαί
λογίου, τοu 'Ιωάννη Γενναδίου, πού τό 1 9 1 0 , σ' Ιtνα βιβλιο
πωλείο τ'ijς Φραγχφούρτης (πού πουλοuσε τιΧ βιβλία τοu
Bran dis ) βρ'ijχε χαί άγόρασε τό άντίτυπο τ'ijς τραγωδίας πού
κατείχε &λλοτε ,δ :ψ�η�ίs χαί �ού ;ταραμένει χα � σήμερα τό
, γνωστο σ ολοχληρο τον χοσμο. Τις
, πρωτες πληρο
μοναδιχο
φορίες για τό πολύτιμο αύτό άντίτυπο τίς έ:δωχε πρόθυμα δ
άείμνηστος Γεννάδιος στον χαθηγητη Hubert Pernot (πού
δέν τίς χρησιμοποίησε ) , στο Στέφανο Ξανθουδίδη (πού τιΧ
χαρτιά του βρίσκονται στα χέρια μου ) χαί στο Μ. Βάλσα
(πού δημοσίευσε &ρθρο μέ άνάλυση τοu εργου, άλλιΧ χαί μέ
πολλιΧ λάθη, τό 1 9 5 2 ) . Κι δταν άργότερα tδρυσε τη Γεννά
δειο Βιβλιοθήκη, κατάθεσε τό άντίτυπο στη βιβλιοθήκη αύτή.
δπου χαί βρίσκεται σήμερα. Περιγραφη τοu βιβλίου, μέ άνά
λ�ση τοu ερ -ςου κλπ., δημοσίευ�ε ;ο 1 9 � 3 δ &λλο;ε δ�ε�θυντ� ς
,
της Γενναδειου C.G.Lowe. Με βαση το μοναδιχο αυτο αντι
τυπο τ'ijς μοναδιχ'ijς έ:χδοσης τοu 164? είχε έπιχειρήσει χρι
τιχη ίtχδοση τοu έ:ργου δ Στέφανος Ξανθουδίδης, δ γνωστός
έξαίρετος φιλόλογος χαί κριτικός έχδότης τοu " 'Ερωτόκριτου"
χαί τ'ijς " Έρωφίλης". Τό 1 9 2 ? είχε έ:λθει άπό την Κρήτη στην
'Αθήνα χαί άντιγράψει τό έ:ργο, κατάρτισε Ιtνα πρώτο κείμενο
(χωρίς κριτικό ύπόμνημα, οϋτε σχόλια η λεξιλόγιο ) χαί εγρα
ψε μιαν εtσαγωγή, δ θάνατός του δμως τον έπόμενο χρόνο
( 1 9 2 8 ) ματαίωσε τιΧ σχέδιά του. ΤιΧ ήμιτελ'ij χατάλοιπά του
παραδόθηκαν άργότερα άπό τούς κληρονόμους του στο συντάκτη
τοu σημειώματος αύτοu, πού έλπίζει σύντομα να παρουσιάσει
την χριτιχη αύτη έ:χδοση συμπληρωμένη χαί πλουτισμένη .
Ή ύπόθεση τ'ijς τραγωδίας είναι ή άχόλουθ·η : Ό Ροδολί
νος, βασιλιιΧς τ'ijς Μέμφης (Αtγύπτου ) , είχε συνδεθεί μέ στε
νη φιλία, άπό τα νεανικά του χρόνια, μέ τον Τρωσίλο, βα
σιλιιΧ τ'ijς Περσίας. Ό Τρωσίλος είχε άγαπήσει την κόρη τοu
βασιλι<Χ τ'ijς Καρχηδόνας Άρέτα, την Άρετοuσα. 'Όταν άνέ
βηχε στο θρόνο, τη ζήτησε για γυναίκα του, δ πατέρας της
δμως δl:ν τοu την έ:δινε, γιατί δ/:ν ξεχνοuσε πώς δ Τρωσίλος
είχε λεηλατήσει κάποτε τη χώρα του χαί σκοτώσει τό γιό
του. Τότε δ Τρωσίλος, για ν' άποχτήσει την κόρη, χατάφυγε
στο άχόλουθο τέχνασμα : Παρακάλεσε τό φίλο του Ροδολίνο
να τη ζητήσει τάχα για δικό του λογαριασμό χαί, άφοu την
πάρει, να τοu την παραδώσει. Ό Ροδολίνος δl:ν μπόρεσε ν'
άρνηθεί. Π'ijγε λοιπόν στην Καρχηδόνα, ζήτησε την 'Αρετοuσα
για γυναίκα του χαί δ 'Αρέτας τοu την ίtδωχε πρόθυμα. Την
παράλαβε, λέγοντας πώς θιΧ γίνουν τάχα ol γάμοι τους στην
πατρίδα του, μόλις φτάσουν. Στο ταξίδι τους δμως άπό την
Καρχηδόνα στην Αtγυπτο, τιΧ καράβια τους συνάντησαν σφοδρη
θαλασσοταραχή, τα περισσότερα βούλιαξαν χαί μl: μεγ&λη
δυσκολία τό βασιλικό καράβι κατάφερε να σωθεί στον έρημιχόν
δρμο τ'ijς Τρίζας, δπου δ Ροδολίνος άποβιβ&στηχε μl: τη μνη
στή του. 'Εκεί άvαγκάστηχαν να περάσουν τη νύχτα μαζί σέ
μια σκηνη Υ.αί, κάτω άπό τίς έ:κτακτες αύτές συνθ'ijχες, δ έ:ρω
τας ένίκησε τη φρόνηση καί δ Ροδολίνος έ:καμε δική του την
' Αρετοuσα, πού τον θεωροuσε για νόμιμο &ντρα της. 'Όταν
έ:φτασαν στην Αrγυπτο, δ Ροδολίνος, μετανοιωμένος για τ·ην
άπιστία του προς τό φίλο του, εtδοποιεί τον Τρωσίλο πώς
ίtφτασε, άναβάλλει τό γάμο καί φέρνεται ψυχριΧ στην 'Αρετο:.:ίσα.
Μέ�α ;ου διαδραμ�τί �ται φοβ �ρη πάλη άνάfl;εσο; σ/: δυο δυ
,
, Το διλ·ημμα είναι
νατα αισθηματα,
τον ερωτα και τη, φιλια.
σκληρό : εναν άπό τούς Ούο είναι άναγκασμένος να προδώσει,
η τον πιστό του φίλο η την κόρη πού άγαπόί.
Στην έσωτερικη αύτη πάλη είναι θεμελιωμένη ή τραγωδία,
πού άρχίζει άκριβώς άπό τό σημείο αύτό: Στην Α' πράξη δ
Ί)ρωας χαί ή ήρωίδα έξομολογοuνται τα βάσανά τους στούς
έμπίστους των. Ό Ροδολίνος άφηγείται δλη αύτη την περιπέ
τειά του στον πολύπειρο Σύμβουλό του, τον Έρμίνο, καί τοu
φανερώνει πώς δε βλέπει πια &λλη διέξοδο παρ.Χ τό θάνατο.
Ό Σύμβουλος δμως /:χει να τοu προτείνει μια λύση : να κρα
τήσει την 'Αρετοuσα καί νιΧ Βώσει την ομορφη άδελφή του
Ροδοδάφνη στον Τρω'σίλο γι.Χ γυναίκα. ΊΙ 'Αρετοuσα πάλι
έκμυστηρεύεται στη Νένα της, τη γρι.Χ Σωφρόνια, τη στενο
χώρια της για την άνεξήγητα συγκρατημένη στάση τοu άγα-
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πημένου τ·ης Ρο�ολίνου, τά έφιαλτικά της 6νειpα και τά κακά
προαισθ·ήματά της. - Στη Β ' πράξη ό Ροδολίνος μαθαίνει άπό
τό μαντατοφόρο Σάφο πώς ό φίλος . του Τρωσίλος φτάνει σέ:
.λίγο στη Μέμφη και ή άμηχανία του κορυφώνεται, �ν6! ή
μητέρα του, ή χήρα βασίλισσα Άννάζια, προσπαθεί νά κατα�
φέρει τη δύστροπη κόρη της Ροδοδάφνη νά δεχτε'i: νά παν-τ:ρευτεί
.τον Τρωσίλο. - Στην Γ' πράξη, έv6/ ό Ροδολίνος έτοιμάζει
μεγαλόπρ�πη ύ-:'οδοχ� στο φίλο, του, . iipχε;αι ό_ Τ,ζιμpσ-;ος,
.μαντατοφορος από την Καρχηδονα, . για να του αναγγειλει
πώς ό βασιλιάς 'Αρέτας πέθανε και το σκ'ijπτρο τ'ijς Καρχηδό
vας άνήκει τώρα στην Άρετουσα. Ί-Ι Άρετουσα, πού δέ:ν ξέρε;ι
&:κόμη την ε'ίδηση, έκφράζει στη Νένα της την iiκπληξη και
την άμηχανία της γιά τά άσυνήθιστα πλούσια δώρα πού τ'ijς
iiστειλε ό Τρωσίλος. - Στην Δ ' πράξη ή ' Αρετουσα, οταν ό
Ροδολίνος έτόλμησε νά τ'ijς πεί πώς ό Τρωσίλος την άγαπουσε
πριν άπ' αύτόν καl πώς τώρα την Ί]θελε γιά γυνα'i:κα του,
πιστεύοντας πώς ό Ροδολίνος την πρόδωσε, πίνει φαρμάκι· την
ώρα πού ψυχομαχεί, άποχαίρετiΥ. τη Νένα της και την άκολου
θία της. - Μέ: την Ε' πράξη όλοκληρώνεται ή κάθαρση τ'ijς
τραγωδίας : Ό Τρωσίλος, πού φτάνει στη Μέμφη, άποκρούει
την πρόταση του Σύμβουλου Έρμίνου νά πάρει γυναίκα του
τη Ροδοδάφνη . Ό Ροδολίνος, μόλις iiμαθε πώς ή Άρετουσα
π'ijp ε φ � ρμάκι, Ίjρ�ε κοντ� -της θρ� ν�ντ�ς , κι αύτ·f) ,_ξεψύχησ;
,
στο πλαι του, αφου
βεβαιωθηκε για την αγαπη του. Επειτα ο
Ροδολίνος, άφου γράφει γράμμα στον Τρωσίλο καl του φανε
ρώ�ει την άλήθει_α, σ;pά�εται ι;ι-e το σπ� θί, τ�υ. 'Η _!'οδοδ�φνη ,
�λε,ποντας νεκρ �υς , τον �;δελφο ;ης κ� ι την Α �ετουσ� , π�φτει
αποπληκτη . Και τελος ο Τρωσιλος, οταν διαβαζει το γραμμα
καt τιΧ �:αθαίνε ι δ�α, αύ;οχτονεL �ι αύτός. 'Έτσι έκι;ληρώ�
1 της Μοιpας, καθως ε1χε προαναγγειλει το
νονται οι βουλες
Μελλούμενο στον Πρόλογο τ'ijς τραγωδίας.
t l-I ,,ύπόθεση αύ;η τοϋ tι �ασ;λ�ως ΡοΟολίν ?υ)) ίναι δανε � σ�έν�
�
,
;- οπ� ς σ� μβαινε; και μ;: τα αλλα κ��τικα � ραματα - απο �ο
ιταλικο θεατρο. Ακριβεστερα, το, εργο ειναι διασκευη, της
iiμμετρ·ης τραγωδίας του Τορκουάτου Τάσου 'Ίl R e Τ ο r
r ί s ;rι ο η d ο'�, πο� 2'ρωτοτ�πώθηκε σ;ά , 1 587. f'-ύτό τ?
, ανεκδοτη εισαγωγη
διαπιστωσε πρωτος ο Ι:Ιανθουδιδης, στην
:ro� στο " Ρ�δο�ίνο" (192 � ) , χωρl7 νά iiχ� ι δεί τ� tταλ;κο
,
,
�εψ-,ενο, αλλα μον? ,περ �ληψη του. Το παρ �;� eψε επι<;ης λιyο
.αργοτερα
( 1 933 ) ο Ηλιας Βουτιεριδης στη Συντομη Ιστορια
τ'ijς Νεοελληνικ'ijς Λογοτεχνίας", δέ:ν προχώρησε ομως σέ:
�υστη \-1- α;ικ� σύγ3;ρ,ιση τώ� δυο �;ιειμένων. 'Η , σύγκ�ισ;η ,αύτη
εγινε απο μενα και επιβεβαιωσε την πραγματικα στενη εξαρτη
ση του " Ροδολίνου" άπό τό tταλικό του πρότυπο. Γιά τη σωστη
λοιπόν άποτίμηση τ'ijς άξίας τ'ijς κρητικ'ijς τραγωδίας, ε1ναι
ά'ιάγκη νά πουμε πρώτα δυο λόγια γιά τό πρότυπο αύτό.
Ό Τάσος iiγραψε τον "Torrismondo" του κατά την τελευ
ταία περίοδο τ'ijς βασανισμένης ζω'ijς του. Τον τελείωσε στη
Μάντουα, στη φιλόξενη αύλ-f) τών Gonzaga, το Νοέμβρη του
1 586. 'Ήταν τότε σαραντατριών χρόνων καl μόλις ε1χε άναρ
ρώσει άπό τη βαρειά του διανοητικ·fι άρρώστεια και βγεί άπό
τό &.συλο τ'ijς Sant' Anna, 6που ε1χε μείνει iiγκλειστος έφτά
χρόνια. Ί-Ι έκδοτικη έπιτυχία πού ε1χε στην άρχη ή τραγωδία
Ίjταν καταπληκτική : Εντεκα έκδόσεις μέσα σέ: πέντε μόλις μ'ijνες.
Οί_ θαυμαστέ:ς του iiνδοξου ποιητ'ij τ'ijς " 'Ελευθερωμένης ' Ιε
ρουσαλήμ" , πού έπιχειpουσε νά δοκιμάσει γι' 6.λλη μιά φορά
τlς δυνάμεις του σ' Εναν &.λλο τομέα, στην τραγωδία, ε1χαν
χαιρετίσει την έμφάνιση του iiργου μέ: τά πιο ένθουσιώδη σχό
λια. Ό ένθουσιασμός ομως αύτός δέν κράτησε γιά πολύ. Τον
έπόμενο 1 70 αtώνα τό iiργο διαβαζόταν &:κόμη (cΧν κρίνωμε
άπό τlς έ:ξι έκδόσεις του ) , μεταφράστηκε στά γαλλικά (1636 )
καl παραστήθηκε στο θέατρο ( 1 6 1 8, 1 697 ) ' άλλά άπό το 1 80
α t να ή λ ήθη ρθε _νά τό σ επάσ ι σχεδόν όλοκλ· ρωτικά 'Η
, μειονεκτηματα,
�
�
� του καταλογισε
.
�
1
νεωτερη
κρ,τικη
αρκετα
θεα
τρικά προπάντων," μειονεκτήματα κοινά 6.λλωστε και στις
&.λλες τραγωδίες τ'ijς έποχ'ijς του, οπως ε1ναι ή μακρηγορία, ό
ά�έξιος δι�λογος, � δια �κης άν�κοπη τ� ς δράσης ;'"';,l, ή , χαλαρ�
συνδεση των σκηνων. Σημερα το κατατασσουν στα ελασσονα
�ργα ;ου τελε�ταίο� αύτο? yεγάλ?υ , ποιητ� τ'ijς φθί�ουσαz
,
Αναγεννησης. Αλλα, παρ ολα αυτα, κανεις ποτε δεν του
άμφισβήτησε την ποίηση καl τό λυρισμό πού το διαπνέει
όλόκληρο. Ε1ναι χαρακτηριστικό αύτο πού iiγραψε έ:νας κρι
τικός, πώς ό Τάσος στην τραγωδία του αύτη iiβαλε τούς άνθρώ
πους νά μιλουν 6χι σάv &.νθρωποι, άλλά σάν ποι·ητές.
'Η πρόθεση του Τάσού Ίjταν νά συνθέσει μιά τραγωδία νέα,
μέ θέμα δικ'ijς του έπινόησης, άλλά βασισμένη στά πρότυπα
κο:l στούς κανόνες τ'ijς κλασσικ'ijς δραματουργίας. �αι 1:Ρ,α;-
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γματικά, πρωτος αύτός παρουσίασε σε τpαγω3ία τη σύγκρουση
-της φιλίας και τοϋ Ι:ρωτα, θέμα &γνωστο στούς άρχαίους τρα
γικούς. Τή 8ράση των ήρώων του την τοποθέτησε στις σκαν8ι
ναβικές χωρες, άντλώντας τά. όνόματά τους άπο σουη8ικές
χρονογραφίες: δ ήρωάς του Torrismondo εΙναι βασιλιά.ς των
Γότθων, δ φίλος του Germondo βασιλιά.ς της Σουη8ίας και ή
Alvida, πού την πήρε δ πρώτος γιά. νά. την παρα8ώσει στο
8εύτερο, άλλά. τήν έρωτεύθηκε, εΙναι βασιλοπούλα της Νορβη
γίας. Τήν πλαστή αύτη ύπόΟεση τη συνδύασε μέ τον άρχαίο
έλληνικο μϋθο τοϋ Οt8ίπο8α, δπως παρουσιάζεται άπο το Σο
φοκλή : δ Torrismondo άνακαλύπτει στο τέλος πώς ή Alvida
'!jταν ά8ελφή του κι αύτη τότε σφάζεται κι αύτος άκολουθεί
το παρά8ειγμά της. Ό συν8υασμος δμως αύτος των 8υο μύθων
8έν ί:γινε μέ πολλή έπιτυχία - κι αύτο θεωρήθηκε ή μεyαλύ
τερη ά8υναμία τοϋ Ι:ργου.
Πως 8ιασκεύασε τώρα δ Κρητικος ποιητης στο "Ρο8ολίνο"
του τήν τραγω8ία τοϋ Τάσου; Τί παράλαβε αύτούσιο και τί
&λλαξε, άφαίρεσε η πρόσθεσε δ t8ιος; Άπο &ποψη καθαρά.
ποσοτική, μποροϋμε ν.ά. ποuμε χον8ρικά. πώς παραπάνω άπο
τι� μισές ,σκηνές και, ά;cο, τούς μισο�ς στίχους τοu "Ρ?8ο�ίνου"
τους παραλαβε
πιστα απο το tταλικο του πρότυπο, και μαλιστα
κατά. τήν 'ί8ια σειρά. (δ "Torrismondo" l:χει συνολικά, στις
πέντε πράξεις του, 29 σκηνές και δ "Ρο8ολίνος" 32· και στο
έ:να καl στο &.λλο l:ργο οι στίχοι ξεπερνοuν συνολικά. τις τρείς
χιλιά8ες ) . Πολύ σπάνια &.λλαξε τή σειρά. των άντίστοιχων σκη
νών και σέ 8υο μόνο περιπτώσεις 8ιάσπασε μιά. σκηνή τοu
προτύπου σέ 8υο 8ια8οχικές. Στις σκηνές πού παράλαβε άπο
τον "Torrismondo" δ Τρώιλος άκολούθησε τόσο πιστά. το
πρότυπό του, κατά. κανόνα σχε8ον στίχο μέ στίχο η και λέξη μέ
λέξη, ώστε το Ι:ργο του νά. 8ίνει πιο συχνά. τήν έντύπωση με
τάφρασης παρά. 8ιασκευ1jς. Βέβαια παρατηροuνται και συμπτύ
ξεις, άναπτύξεις η καl προσθαφαιρέσεις στίχων, πού τις ύπα
γόρευσε &.λλοτε ή προσπάθεια της μεταφοράς τών ιταλικών
άνομοιοκατάληκτων έν8εκασύλλαβων σέ έλληνικούς δμοιοκατά
ληκτους 8εκαπεντασύλλαβους και &.λλοτε ή προσωπική αtσθη
τική άντίληψη τοu 'Έλληνα ποιητή. Αύτο δμως συμβαίνει
σπανιώτατα. 'Όσοι ξέρουν πόσο συνηθισμένο στήν εύρωπα·ίκή
γενικά. λογοτεχνία της έποχ1jς έκείνης '!jταν το φαινόμενο αύτο
τοu πιστοu 8ανεισμοu θεμάτων, στίχων και σκηνών και πώς
το t8ιο περίπου φαινόμενο παρατηρείται και στά. &.λλα Ι:ργα
τοu Κρητικοu Θεάτρου 8έν θ' άπορήσουν γιά. το μεγάλο αότο
βαθμο της έξάρτησης τοu "Ροδολίνου" άπο το πρότυπό του.
Μά. οϋτε καl θά. κάμουν το λάθος νά. ψέξουν η νά. έγκωμιάσουν
τον Τρώιλο γιά. δσα δανείστηκε άπλώς άπο τον Τάσο καl 8έν
άποτελοuν προσωπική του 8ημιουργία. Έμiiς δμως μiiς ένδια
φέρει άκριβώς το τελευταίο, ή προσωπική του πρωτότυπη
συμ�ολή, γ;ατl ά;t' αύτήν θ' άποτιμηθεί ή άξία του.Σέ. τί έπρω
τοτυπησε ο Τρωιλος;
Πρώτα - πρωτα &.λλαξε φυσικά. ολα τά. όνόματα τών προσώπων
καl μετάφερε τή οράση τους σέ &.λλες, πλησιέστερες χώρες:
Στή θέση τοu Torrismondo Ι:βαλε το Ροδολίνο, βασιλιά της
Αtγύπτου, στί) θέση τοu Germondo τον Τρωσίλο, βασιλιά
τ'ίjς Περσίας και στή θέση της Alvida τήν Άρετοuσα, βασι
λοπούλα τής Καρχηδόνας. Το σπουδαιότερο δμως εΙναι δτι
άπλοποίησε καl έξιδανίκευσε τήν ύπόθεση, άπαλλάσσοντάς
. την άπο τον οtδιπό8ειο μuθο της άκούσιας αιμομιξίας τοϋ ήρωα
μέ τήν ήρωίδα, άκριβώς 8ηλαδή άπο τή μεγαλύτερη άδυναμία
πού ή νεώτερη κριτική καταλόγισε, καθώς εtδαμε, στήν τρα
γω8ία τοu Τάσου. 'Απο τήν &.λλη μεριά, γιά. ν' άποκορυφώσει
tήν τραγικότητα, Ι:βαλε άκόμη τήν άδελφή τοu ήρωα νά. πε
θαίνει και το φίλο του ν' αότοκτονεί.
Γιά. νά. έπιτύχει τις άλλαγl:ς αότl:ς δ Τρώιλος &φαίρεσε δέκά
σκηνές τοu "Torrismondo" (τις σκηνl:ς 2, 3, 5, 7 της Γ'
πράξης, τις σκηνl:ς 2 , 3, 4, 5 και 7 της Δ' και τή σκηνή 3 τ'ίjς
Ε' πράξης ) και τροποποίησε άνάλογα, κατά. τήν όπόθεση η
άπλώς το λεκτικό, . 6ίλλες εξι. 'Απο τήν 6ίλλη μεριά. πρόσθεσε
6ίλλες έ:ντεκα σκηνl:ς έντελώς δικ'ίjς του ί:μπνευσης. Τέλος
έπρόσθεσε τον πρόλογο τοu Μελλούμενου και άντικατάστησε τά.
πέντε χορικά. μl: &.λλα οικά του, άπο τά. δποία τά. τρία (Α', Γ'
και Ε' ) εΙναι σονέττα, άπο τά. πρωιμότερα ·τής λογοτεχνίας μας.
'Απο τις παραπάνω άλλαγl:ς όίλλες ώφέλησαν τήν τραγω8ία,
όίλλες δμως άντίθετα τήν έζημίωσαν. Ή άφαίρεση τοϋ έπεισο
οίου της αιμομιξίας της Ι:δωκε άσφαλώς περισσότερη ένότητα
κάι ήθική ί:ξαρση. ΕΙναι χαρακτηριστικο πώς έ:νας Ίταλος
κριτικος τοu περασμένου α!ώνα, δ Ρ. Α. Paravia, σέ εt8ική
μελέτη του γιά. τον "Torrismond o", παρατηροuσε πώς ή
τραγω8ία τοϋ Τάσου θά. κέρδιζε άφάνταστα, αν της ί:λειπε το
Ι�

ο!διπό3ειο έπεισόδιο της αtμομιξίας και θά. γινόταν ετσι " μιά.
τραγω8ία fiεστή άπο ώραιότατους χαρακτ'ίjρες, άπο παθητικl:ς
καταστάσεις, άπο μεγαλόψυχες πράξεις, κυριαρχημένη γενικά.
άπο το εόλαβικο έκείνο 8έος πού άποτελεi τήν οόσ [α τών
8ραματικών συνθέσεων". Ό Ίταλος κριτικος άγνοοϋσε φυσικά
πώς τή διασκευΎj αότή, δπως άκριβώς τ·ήν εόχόταν, τήν είχε
πραγματοποιήσει, 8υο αtώνες πρωτύτερα_, δ Τρώιλος στο "Ρο80,λΙν? "; f! ρέπει Οf� ς νά. ;ι-αρα;ηp� θε� άπο · τ�ν &.λλη μεριά.
πως
η αφαιρεση του επεισο8ιου αυτου κανει λιγωτερο 8ικαιολο
γημένη και λιγώτερο πειστική τήν αότοκτονία τ'ίjς ήρωί8ας και
τοu ήρωα της τραγω8ίας. 'Όσο γιά τήν αύτοκτονία τοϋ Τρωσίλου
· (Germondo ) , πού πρόσθεσε δ Τρώιλος, αότή δέ φαίνεται
&στοχη, άφοu τήν ύπαγορεύει ή συναίσθηση τ'ίjς άποκλειστικ1jς
εόθύνης τοu Τρωσίλου γιά τά συμβάντα, εόθύνης ποό στήν
περίπτωση τοu ήρωα τοu Τάσου, τοu Germondo, '!jταν πιο
περιωρισμένη, γιατί στις l>υο αότοκτονίες είχε δ8ηγήσει κυρίως
ή άποκάλυψη της αιμομιξίας. ΕΙναι πάντως σωστή ή παρατή
ρηση δτι τόσο το !ταλικό του πρότυπο δσο καl δ "Ρο8ολίνος"
εΙναι Ι:ργα ποό ύστεpοuν σέ θεατρικότητα και πού 8έν παρουσιά
ζουν, στή σκηνή τοόλάχιστο, 3υνατές l>ραματικl:ς συγκρούσεις.
οι συγκρούσεις είναι έσωτερικές, γίνονται οχι άνάμεσα σl:
8υο πρόσωπα, άλλα μέσα στή συνεί8ηση ένος προσώπου καl
τα κυριώτερα έπεισό8ια τ'ίjς τραγωl>ίας δ θεατής 8/:ν τα βλέπει,
άλλιΧ τα μαθαίνει άπο άφηγήσεις. Πρέπει δμως να 8εχτοuμε
έπίσης πώς οι άφηγ·ήσεις αότl:ς εΙναι παραστατικώτατες καl
Ι:χουν περικοπές γεμiiτες ποίηση και λυρισμό. Ό "Ροδολίνος",
δσο εΙναι χαλαρος καl &τονος σέ 8ραματικότητα, τόσο εΙναι
μεστος σέ ποίηση. Ό Τρώιλος κατώρθωσε οχι μόνο να μετα
φέρει στο διαμορφωμένο σέ λογοτεχνική γλώσσα κρητικο
t8ίωμα - μέ λιγοστές γλωσσικές ύπερβάσεις - πολλούς
ώραιότατους στίχους τοu Τάσου, μα καl να συνθέσει άρκετούς
καλούς l>ικούς του , πού άσφαλώς άνήκουν στούς ώραιότερους
της Κρητικ'ίjς Λογοτεχνίας. Γενικα δ "Βασιλεύς Ρο8ολίνος"
τοu Τρωίλου, κι αν Ι>έν εΙναι ποι·ητικα άνώτερος άπο τήν
" Έρωφίλη" τοϋ Χορτάτση, δέν ε1ναι δμως και πολύ κατώ
τερος. Παραμένει, παρ' ολες τις άτέλειες πού μποροuμε να
τοu βρίσκωμε σήμερα, οταν μάλιστα συμβαίνει να μήν
τον κρίνωμε μέ τα κριτήρια της έποχ1jς του, Ιiνα άπο τα πιο
άξιόλογα καl τα πιο έν8ιαφέροντα Ι:ργα τοu Κρητικοu Θεάτρου.
Οι 8υο πράξεις (Γ' - Δ' ) τ'ίjς κρητικ'ίjς τραγω8ίας ποό παρα
θέτομε άναφέρονται κυρίως στl)ν ψυχική άγωνία τ1jς ήρωί8ας,
τ'ίjς 'Αρετούσας, πού, άφοu μάταια προσπαθεί να έξηγήσει
τήν περίεργη συμπεριφορα τοu Ρο8ολίνου άπέναντί της και
τα άσυνήθιστα 8ώρα τοu Τρωσίλου, πιστεύει στο τέλος πώς
προδόθηκε άπο τον άγαπημένο της Ρο8ολίνο και τότε πίνει
3ηλ·η τήριο, για να πεθάνει.
Δυο μόνο σκηνl:ς τ'ίjς πράξης Γ' εΙναι έντελώς πρωτότυπες,
ή 3η (8ιάλογος Ρο8ολίνου και Συμβούλου για τήν άποστολή
τοu δεύτερου στον Τρωσίλο ) και ή 6η (μονόλογος τοu Ροδο
λίνου γιά. τις άρετές καl τlς χάρες τ'ίjς 'Αρετούσας } καί μιά,
ή 4η, εΙναι πολύ έλεύθερη άπό8οση τοu άντίστοιχου μονόλο
γου τοu Συμβούλιου για τή δύσκολη άποστολή του, πού άπαντα
καί στον "Torrismondo" (πράξη Γ ' , σκηνή 1 ) . 'Όλες οι
όίλλες ε1ναι παρμένες άπο το ιταλικό πρότυπο : οι σκηνές 1 - 2
(8ιάλογος 'Αννάζιας - Ρο8ολίνου για το συνοικέσιο τ'ίjς Ρο8ο8άφνης μέ τον Τρωσίλο καl 8ιαταγές τοu Ρο8ολίνου για τήν
όπο8οχή τοu Τρωσίλου ) ε1ναι ή σκηνή Β6 τοu "Torrismondo"
διασπασμένη σέ Ι>υο σκηνές. 'Η σκην·Ι) 5 (Ι>ιάλογος Ρο8ο
λίνου καl Άρετούσας ) εΙναι ή Γ4 τοu "Torrismondo" , οι
σκηνές 7 - 8 (όίφιξη τοu μαντατοφόρου άπο τήν Καρχηδόνα,
πού άναγγέλλει το θάνατο τοu πατέρα τ'ίjς Άρετούσας } εΙναι
το πρώτο μέρος (στ. 1-46 ) τ'ίjς σκηνής Δ6 τοϋ "Torrismondo"
(Ι>ιασπασμένο έπίσης σέ 8υο σκηνές ) και ή σκηνή 9 (8ιάλογος
'Αρετούσας και Σωφρόνιας για τα δwρα τοu Τρωσίλου )
εΙναι ή σκηνή Γ6 τοu tταλικοu προτύπου.
Άπο τις έφτα σκηνές της πράξης Δ' οι τέσσερις τελευταίες
( 4 - 7 ) , l>ηλ. δ μονόλογος τοu Ρο8ολίνου, δ μόνολογος τής
Σωφρόνιας, ή άναγγελία τ'ίjς Λευκίππης στή Σωφρόνια πώς
ή 'Αρετοuσα ΊJπιε 8ηλητήριο και ή άποχαιρετιστήρια σκηνή
τ1jς έτοιμοθάνατης 'Αρετούσας, εΙναι 8ημιουργήματα τοu Τρωί
λου (δ Τάσος Ι:βαλε τήν ήρωί8α του να σφαγεί, οχι να φαρμα
κωθεί } . Και ή σκηνή 1 (μονόλογος της Ρο8ο8άφνης ) ε1ναι
έλεύθερη άπό8οση της σκηνής Β3 ( σέ συν8υασμο και μέ τή
σκηνή Γ2 ) τοu "Torrismondo". Μονάχα οι σκηνές 2 και 3
(μονόλογος τ'ίjς Άννάζιας και 8ιάλογος τ'ίjς Άρετούσας μέ
τή Σωφρόνια ) εΙναι παρμένες (μέ άντεστραμμένη τή σειρα }
άπο τον "Torrismondo" (Ε2 - Ε1 ) .

ΑΝΝΑ Ζ Ι Α

Καί μέ πολλούς λογαριασμούς καl μ' &λλα λόγια τόσα,
πού μοίί έσυνήφερεν ό νοίίς κ' έλάλησεν ή γλωσσα,
τήν εκαμα κ' έσύγκλινε κ' ήρθε στο θέλημά μου·
μά i:\ρεξη έλίyην Ιtδειξε νά 'χη πολλά τοίί γάμου,
μιiλλιος, τ' άμμάτια μου άνισως καλά τή στοχαστ'ίjκα,
να, τ�ν 8ω έφ�vί?τη μου �έσα είς �αρcΧ, κ;ιL �ρίκα·
, αποβγαλα να στολιστn , κ εμπηκε
γιατι, οντε την
στο θάλαμό τζ·η μοναχ·)J κ' έμένα έδω μ' άφ'ίjκε,
βαρcΧ πολλ& άναστέναξε· γη νά 'ναι άποU την πλήσα
χαρά, άπού έδίπλωσε εtς έμιiς, εtςέ δυο γάμους rσα,
κι άπού διπλώνουν οί χαρές, οί σκόλες, τά παιγνίδια
κ' οί τόσες περιδιάβασες κ' οί δόξες τόσ' άφνίδια,
γή γιατl έπίστεψε, θαρρω, τσ'ίj μάνας κι άδερφοίί τζη
πώς 15,τι πράξουσι, καλΟν ε!ναι τοίί ριζικοίί τζη .
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Ρ Ο Δ Ο Λ Ι Ν Ο Σ

Ιtνα μεγάλο βασιλιό, κρίνω, καλο δέv πηαίvει,
κακόρεξη νά σμίξωμε κόρη καl zαδεμέvη ·
κι' ώγιά άrj>ορμάγρα μάλισταν έγώ κρατω μεγάλη
σκύλο κιαvεlς νά κυνηγ(f στανιως του νά θά βάλη.
Μ' 15λον έτοίίτον ας γεν'fι σά λέεις, κι αύτος α θέλη .
Μ'

Μέ
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Α Ζ Ι Α

μο'ίρα καλορρίζικη παρακαλω νά μέλλη.
Ρ Ο Δ Ο Λ Ι Ν Ο Σ

"Ας είναι καλορρίζικη, αν είναι μπορεμένο,
άμ' άπ' έμιiς μηδΕ: λειφτ'fι νά στέκη έτοιμασμένο
παντόθες μ' ϋψιστες τιμές καl δόξες rί.λλες τόσες,
άπού νά μήν κατέχουσι νά μαρτυροίίν ol γλωσσες,
ώς πρέπει τσ'ίj ύψηλότη μας, τσ'ίj τύχης, τσ' εύγενειιi μας
καί τσ'ίj &πειρης έμπόρεσης άπi:\χ' ή βασιλειά μας.
Χίλιες ας μαζωκτούσινε λαμπρότατες παρθένες,
ol πλιά i:Ιμορφες κ' εόγενικές κ' οί πλιά rί.ξα στολισμένες
κι άπο διάδημα χρουσο κι άπο χρουσο ζωνάρι,
νά τήνε συντροφιάσουσιν 15λες μέ πλήσα χάρ·η ·
καί παντρεμένες 15ρισε χίλιες νά στολιστοίίσι
μέ διαδήματα χρουσά καl ζωνες, ν' άκλουθοίίσι
τ'ίjς 'Αρετούσας τσ'ίj i:Ιμορφης, κ' έκείνη μέ λιθάρια
τσ' Άράβιας πολύτιμα καί μέ μαργαριτάρια
καl φορεσάν όλόχρουσην ας ντύση το κορμί τζη
μ' 15,τι &λλο πριiμαv άκριβο πράσσει ώγιά στόλισή τζη .
Το πολυτεχνογάζωτο ροίίχο το φημισμένο
τσ'ίj άράχνης, πού ώς χ.' εtς τσί οόρανούς ε!ναι όνοματισμένο
κι �π' &λλο δέv εύρίσκεται σ' ολη τήν οίκουμένη ,
τσ'ίj βάλε, ούρανική γιατί στόλιση τσ'ίj τυχαίνει,
νά φέγγη άνάμεσα όλωνω καl νά τσl περισσεύγη ,
σάν κάμνει στήν άνατολήν 1jλιος μέ τ' rί.στρα, ώς Ιtβγη ·
σκ'ίjπτρο ας κρατ'fι καl διάδημα πλούσον είς το κεφάλι
κ' Ιtνα μαντί άστροχιόνιστο βασιλικον ας βάλη
κι 15,τι &λλο ή τέχνη έμπόρεσε, παλιά καί νιά, νά δείξ·η
στά ροίίχα τζη κ' είς τό κορμί το εόγένικό τζη ας σμίξη
Μά έτούτη έσέναν Ιtγνοια σου θέλ' είσται καl τιμ·ή σου,
νά στολιστ'ij ύπε;ρήφανα ή νύφη ή άκριβή σου.
Α ΝΝ Α Ζ Ι Α

Καθώς όρίζειc νά γεν'fι πρεπό 'ναι· κι άπο μένα
δέ θέλει λείyει μέ χαρά τά μi:\χεις μιλημένα.
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ροδολίνος, Χορός τώ στρατάρχω κ αl στρατιώτω
Ρ Ο Δ Ο Λ Ι Ν Ο Σ

Στρ ατάρχοι μου, τήν έμιλιά τώρα εtς εσας γυρίζω
κι ώς φ ίλος σας παρακαλω κι ώς βασιλιος όρίζω
να φα�ερώ ?ετ' \ 8λ?ι σαζ τ� φρόνεσ1 κι' άvτ�ειά σας
,
.
t
κι ο,τι
αρετη ιΧλλη ευρισκεται
σημερο στα κορμια σας.
Στρατιωτες ξακουστοί κ' έσε'ίς, άπόκοτοι καl νιοl rί.ξοι,

8,τι μπορε'ί πιiσ' έ:νας σας ώγιά τιμήν του &ς πράξη.
'Άλλοι Ιtνα κάστρο ας στέσουσι μέ ξύλα ψοματένο,
τpιγύρου μ' i:Ιμορφα τειχια καί πύργους σφαλισμένο
'καl )iέσ: α� εί�αι στρ,ατηγοl κι ά;cό �ω &λλοι �ς κοπιοίίσι
να θε να το τσακισουσι, μαζι να πολεμουσι·
&λλοι ας ντυθοίίσι σίδερα κι ας τρέχου τα φαριά τως
καί τα κοντάρια γε'ίς τ' άλλοίί νά σποίίσι στα κορμιά τως'
rί.λλοι γυμνοί μέ σουβλωτά σπαθια κι άκονισμένα
το πώς μαλώνου ας δείχνουσιν άλλήλως είς πιiσ' ενα
κι ας ράσσουσι κι ας φεύγουσι καί μέ τήν τέχνη πάλι
ας μπαίνη ό Ιtνας έκ τ' άλλοίί μέσα άπού τήν άγκάλη ·
&λλοι ψηλά ας ξαπλώσουσι σκοινιά, κ' έκε'ί ας γuρεύγου
να πορπατοίίσι, να γλακοίί, νά παίζου, νά χορεύγου
κι rί.λλοι ας δοξεύου τα πουλια πετώντας γιά σημάδι,
να δείχνουσι τήν τέχνην τως καί πιδεξότη άμάδι·
ας ψάλλουν &λλοι στ' i:\ργανα, μέ τύμπαν' ας πηδοίίσι
καί μέ κιθάρες i:Ιμορφα παντόθε ας τραγουδοίίσι·
&ς τ � αγο�δοίί τω β�qιλιω ' των ' παλαιω ;σί πρ�ξες
τσι φρονιμες κ' ευγενικες και φημισμενες διαξες
καl μ' rί.λλα γλυκολάλητα παιγνίδια τω μετάλλω
μέ συμφωνίαν ας τρέχουσι, νά σώνη γε'ίς τον rί.λλο·
κι &λλοι, τσί σάλπιγγες άπεlς γροικ·ήσου, μήν άργιοίίσι
στ' &λογα ν' άνεβούσινε, προθυμερά να έβγοίίσι
μέ · διαφορετικούς χορούς ν' άστράφτου τά σπαθιά τως
καί νά βροντοίί' ς τσί χ.τύπους τως κ' εtς τά σαλέματά τως'
ας σέρνουν &λλοι τά θερια τ' &γρια καl μερωμένα,
πιiσ' Ιtνα τως ξεχωριστά, μ' όλόχρουση καδένα.
Τράντα χιλιάδες στρατηγοί, άπi:Ιχω διαλεμένους
κόκκινα κι &σπρα νά φοροίί, βασιλικα ντυμένους
καί μ' &λλους τόσους &ρχοντες νά πηαίνουν έμπροστά μου,
το λάβαρο ό στρατάρχης μου βαστώντας στά δεξά μου.
Τ' άμάξι μου μονόκεροι θέλουσι σέρνειν Ιtξι
καl πλούσα ας το στολίσουσι κι ώς εναν 1jλιο ας . φέξη·
τσί Ιtξι ας τοίί βάλουσι τροχούς χρυσομαλαματένους,
πού είναι γεμάτοι ol κύκλοι τως λίθους άδαμαντένους,
καί μέ σαφείρια ύπέρλαμπρα τον ούρανόν του ας ντύσου,
να δείχνη ώς Ιtνα νά 'τονε μέρος τοίί Παραδείσου·
τοπάζια, χρυσόλιθοι, &νθρακες καl σαρδία
τσι στόλο� ς το� &ς σκεπ�σοuσι πλια παρ' Ο,τ' είναι χρεία,
,,
υακινθοι και χαβαζιοι, σμαραγδοι κι ο,τι
λιθος
rί.λλος ταιριάζει, ό θρόνος του μή λείψη νά 'χη πλ-ϊjθος'
το ύποπόδιο ας στέσουσι, πού έπϊjγε νά χαρίση
τοίί γνωστικοίί ή βασίλισσα, γιά νά τόνε γνωρίση·
άμέθυσοι, tάσπιδοι, βηρύλλιοι, χρυσοπράσα,
σαρδόνιοι, χαλκηΟόνιοι καί τ' εμορφα μπαλάσα
τα πλάγια του ας καλύψουσι κι ολο τ' άπομονάρι
σα χιονισμένο ας φαίνεται μέ το μαργαριτάρι.
Άμάξ' ας έ:ρθουν έκατο χιλιάδες στολισμένα,
πίiσ' Ιtνα τως μ' Ιtξι φαριά χρυσοπεταλωμένα,
ξοπίσω τως των άμαξω τά κάστρη ας άκλουθοίίσι,
άπ' &λεφάντες έκατΟν άπάνω τως ·βαστοUσι,
καί φάλαγγες άμάδι τως ας Ιtρθου πεζολάτες
τόσες, πού να σκεπάσουσι τή γη κι 15λες τσl στράτες.
Τη χώρ1αν εναν , ούρ �νΟ χα ινο ργιο ά τρ �φ εγ ατο ,
y κατω,
� απο
..1 δειξουσι με τσι φωτιες
1 ολοι
, � παν , ως
ας
πού ή νύκτα μέρα να φαν'fι καί νά μηδέ ζηλεύγη
το φως τσ'ίj μέρας πώς μπορε'ί να τήνε περισσεύγη !
Στ' άπομονάρια ή φρόνεση κ' ή τέχνη ας άρμηνέψη
κι ούδένας σας είς τσί δουλειΕ:ς έτοίίτες μήν όκνέψη.
t

,

/

Χ Ο Ρ Ο Σ

θέλησές σου ol γνωστικΕ:ς κ' ol όρισμοί ol ψηλοί σου
θέλου τελειώσει κατά πως γροικοίίμε τή βουλή σου.

οι

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

'Ερμίνας καl Ροδολίνος .
Ε ΡΜ Ι Ν Ο Σ

Δυο &ρχοντες ύψηλότατοι, τσ'Ϊj Πέρσιας πρωτοι, πλούσοι
πώς άποσώσασιν έδω λίγο 'ναι, ώς είχ' άκούσει,
μΕ: χίλι' άμάξα κ' έκατο καμ-ϊjλες καί τρακόσα
μουλάρια, κι &λογα, θαρρω, πλιάτερ' άπ' &λλα τόσα
κ' έφέρασι χαρίσματα τσ'ίj νύφης, καl ώγια κε'ίνο
�(:Jδεκα σέρνου κορασές νά τσ'ίj τα πίiσι, κρίνω.
Κ' ·(j ρθα ώς έπά, όπ' ό βασιλιος να στέκη Ιtχει συνήθι,
γιά νά γροικ·ήσω, τίβετας καινούργιο αν έγεννήθη.
Ρ Ο Δ Ο Λ Ι Ν Ο Σ

·

μέ τήν ώρα σuντηρω το Σύμβουλο καί μπαίνει,
για να τοίί πω το λογισμον άπi:\χω, σάν τυχαίνει.

Μά
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Σύμβουλε, ώ πως καλά 'καμες, πρίχου νά σοϋ μΊ)νύσω,
χ' ·� ρθες, άπού έχρειάζουμου πολλά νά σοϋ μιλ·ήσω.
Στην Άργοπάτρα μοϋ 'γραψεν δ φίλος μου πώς φτάνει
�αι, πώ�, για νά 'ρθη έδ� , χα,ιρΟ , σε τ�πο &λλο ΟΕ: χάνει ·
και θελω η πιδεξότη σου τωρα να με φελεση ,
γιατί εtς κλωστη παμπακερη κρέμομαι, ώσάν το λέσι.
Μ' Ιtξι χιλιάδες όίρχοντες νά πά τον άπαντήξης
έλόγιασα, καί μ' ομορφο τρόπο νά τον κρατ·ήξης,
νά μείνετε στη Λέμιρο, ώστε νά ξημερώση,
νά 'ρθη μέ πλιά του άνάπαψη κι οχι μέ σπούδα τόσΊ) ,
γιατί, άπομένοντας έχει, βρίσκεις καιρο ν' άρχίσ�ης
γιά τσ'ίj άδερφ'ίjς μου την παντρειάν έσύ νά τοϋ μιλήσης
καί νά τον κάμης μέ πολλούς λογαριασμούς τσ'ίj γνώσης
νά π'i) το ναί χαί τσί ορεξες τσί όίλλες του νά σποδώσης·
χι �ς τόσο 11-έ τη �άνα μου θέ�ομε σφίξει ά�τάι:- ι
,
,,
τη Ροδοδαφν.η, τη δουλειαν, ως ειπαμε,
να καμη.
Τη χρειά μου έσύ κατέχεις τη, χ' έγώ καλά γνωρίζω
το πώς εtς την άγάπη σου μόνο μπορω νά έλπίζω.

χ' έγνώρισεv 11νας τ' άλλου την εσμιξη καί θάρρος,
δέ τζl χωρίζει &λλος ποτέ στον κόσμον, δξ' δ Χά.ρος
κι ούδέ νά την άπαρνηθ'i) δέν πρέπει, νά τη δώσ-n
ποτέ άλλονοϋ, & δέν εί λωλος χ' εuκαιρος άπο γνώση ·
χ' εtς τέτοιον τρόπο δ φίλος του έ:μεινε κομπωμένος
χ' έτοϋτος μΕ: το φίλον του δέ μένει έμπιστεμένος.
'Αμ' δ Τρωσίλος το πρεπο ζητ� νά δώση τόπο
του Ροδολινο στη δουλεια τούτη μέ πάσα τρόπο
οχι γιατί 'ναι βασιλιος ψηλος πολλά άπ' αύτόνο '
κι άπ' εύγενεια κι' άπο έπαρχιά κι άπ' όίλλες χάρες μόνο,
μά καί γιατί 'τον όίδικο, σέ προδοσά μεγάλη ,
σαν τοUτ�η άπ' άποκότησε, νd: θε να τόνε βά.λη ,
'νοϋς τιμημένου βασιλιοϋ μοναχοθυγατέρα
νά πάρη μ' έ:τοιο κόμπωμαν είς τά δικά του γέρα.
"Κ:Χ�λια του φίλου του κιανείς να σφάλη, παρά νά 'χη
απ ολους καταδίχαση , πάντα έντροπη καί μάχη" .
•

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ε Ρ Μ Ι Ν Ο Σ

"Αν οφελος νά χάμουσι τά λόγια μου γνωρίζης,
, μ� τ�ς χα�ές, άφέντη μου� να -r:άyω Οπου μ: όρ�ζεις
χ ο ; ουρ �νο,ι �αραχ�λω_ τ_ση , γ�ω σσα ς μ?υ �α δω ?"ου
χαρη, ωσα θελω να μιλη σ ο,τ , είναι ωγια χαλο σου.
Μά, καθώς λέσ' οί στρατηγοί πού 'ρθαν έl>ά εtς τη Χώρα,
στην _Κάρι�ο τ�ν ε/(ουσι ν� 'ναι σω,σ �ένος ;ώρα,
,
χι αλλου
ποθες να μεινωμε δεν είναι ουδενας τοπος,
μηδέ ν' άμποδισθ'i) , κιανείς δέν εί τιμή μας τρόπος.
Μά πάγω χ' είς τη στράτα χιάς τάσσω σου νά γυρέψω
τη θέλ·ησήν του, οσο μπορω, μέ πονηριά νά κλέψω.
Ρ Ο Δ Ο Λ Ι Ν Ο Σ

Στη στράταν είναι Ι>ύσκολον άδειά νά βρ'i)ς έτόσ·η ,
μ' όίμε, χι άφήνω τ·fι δουλειά στΥjν &μετρή σου γνώση .
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ε Ρ Μ Ι Ν Ο Σ

Μέ θυμωμέν·η θάλασσα, μ' ένάντιους άνέμους
σιμά είς το βράχος νά σταθ'i) καράβι σέ πολέμους,
άπ' άχαμνά 'χει τά σχοινιά τσ'ίj &γχουρας χ' έλιγάχια,
μέ φόβο στέκει, όγλήγορα μη δώση στά χαράκια.
'Ώφου καί πως άνατριχιω καί πως δείλιω μεγάλα
πώς εtς έτούτη τη δουλειά χάμνω εuχαιρα τά ζάλα !
Μ' άπείς δρίζει δ βασιλιος χι άφέντης δ δικός μου
νά ταξιδεύγω άντίδικα στά βλέπει δ λογισμός μου
κ' � ίς ;Ο καράβι, , άτcού έ:βαλεν 3λ·η τ�ν �ραι;ατειά� του,
απου ,ναι πλιατεpου ξασμου παρα την επαρχιαν του,
μ' έδιάλεξε ώγιά ναύκλερο στιΧ τόσα βάσανά του,
�κ ;Ο λιμι1ώνα: Οσο ι;ποp ω , , Θα r ε�yω1 τοϋ θανάτου
και να γυρευγω
δυνατα τα κυματ απου τρέχου
κι άμπώθουσί μας είς τη γ'ίj κι ολους μάς περιβρέχου
ν' �πομακρUν:u � α} νcΧ. δω, �τη , σόχυση � π' , �γ�νη,
,
,
,- .
,
ν αντισταθη
χ η φρονεσ·η, ς ο,τι
μπορει χ εχεινη
Ώ'ίμένα, χαί πως έ:σφαλε περίσσ' άπού τfιν πρώτη
χ' είν' άφοFμη καί φέρνει του τόση πολλη πρικότη 1
γιατί έtνας μέΎας βασιλιάς, σάν τοϋτο, νά θελ·ήση
γιά λόγου του βασίλισσα νιΧ πάγη� νά ζητήση,
μέ γνώμη καί μέ λογισμον άλλοϋ νά τ·ήνε δώση,
την πίστην του δλοφάνεpα βλάφτοντας νά δολC:Jσ·n ,
δέν είν,αι πρ� μα .να μπορ:ίi τ �να � νά το, π�ινέση,
γιατι το κομπωμα ποτε του δικιου δεν αρέσει.
Μά σφάλμα κιάς, ώσαν αύτόν, &ς Ί]θελε περάσει
μέ τίβετας &λλ·ην αίτια να το κατασχεπάση :
Μέ τά καράβια του &ρχοντες δίχως του · &ς είχε πέψει
στην Άφρικ·ή, την κορασάν έτούτη να γυρέψη·
χ' έ:ρχοντας έμπορούσανε στην Πέρσια να ποδίσου,
να ποϋ πώς τσί έ:ρριξε δ καιρός, κι ώστε να τοϋ μηνύσου
νά πάη νά την άποδεκτ'i), δ φίλος του είχε κάμει
μ' δμορφο τpόΠο νιΧ συρθ'i) σ' έtνα παλάτι άντάμι
'
χ έ ει μέ
�
�υργ�υλί:;>ματα κ�ί ':άσα_ στράτ�ν &�λη,
σα βασιλιος, την εβανε στην εδικην του αγκαλη
χ' ε χ' ά ομείνει τ� Lριν τ υ· κι ό κό ρ·η τσ η ούδ' έ είν·η
� ποτε1 δεν
� πιστην
/!
� ·κατακpινει
�
1 ειχα
την
του ετουνου
χαt μέσα είς τfι φιλιάν τωνε τά πράματ' άπομένα,
σ;η _:rροίχησην 1άπού ε'ίχc;σι, στΟ 'στεpο άνα;παημένα·
1 Τρωσιλο κρινω
χι αν ητο :v.αταδικασ-ην, εις τον
μόνο πώς είχε φαίνεται, κι οχι στο Ροδολ'i:νο.
Ί\1ά τώρα, άπείς την έ:λαβεν ώγιά βασίλισσάν του,
την επιασε στην πίστιν του χ ' είναι είς την κατοικιάν ·του
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Ροδολίνος καl Άρετοiίσα
Ρ Ο Δ Ο Λ Ι Ν Ο Σ

Βασίλισσα, τσί γάμους σου έ:ρχεται να τιμήση
δ βασιλιος τσ'ίj Πέρσιας, σαν είχα σου μιλήσει·
χ' είν' άξωμένος
στρατηγος χ' ηρωας φημισμένος,
'
μ' άπ�νω � 8λα ψ ί�ο μας π7 ρ �σ�α ;fιΥr;7;η \1'έ�ος·
,
, ελιγωτερον εσεν , είν, απ ο,τ ειν εμενα,
χι ουδ
καθώς άπο πολύν καιρο καλά 'χω γνωρισμένα·
χι δση μεγάλην έζημιά καί βλάψιμο είχε σώσει
ή χέρα του στην Άφρικην όίλλους καιρούς να δώση,
τόσες νά κάμη δούλεψες διπλώνει ή πεθυμιά του
στου λόγου σου, σά δείχνουσι τά έ:ργα τ' άγαθά του.
Το χέρι σου το λοιπονίς τοϋ δωσ', παpακαλω σε,
σ·ημάδι άγάπης καί φιλιάς χ' έχ την καρδιά σου λειώσε
πάσα σου παραπόνεση καί βλάψιμο άπού νά 'χη
κι άντίδικά τ' ούδεποσως πλιο μη θυμάσαι μάχη.
Α Ρ Ε Τ Ο ! Σ Α

Σώνει πώς είναι φίλος σου, χ' έγώ &λλο δέ γυρεύγω,
παρα ποτ/: έκ τοuς δρισμούς τσί όίξιους σου να μην έ:βγω,
γιατί ή γυναίκα φίλου τση θά νά 'χη κι όκουθρού τση
μόνο τσί φ ίλους κι όκουθροuς τ' άντpος καί βασιλιοϋ τσ-η.
'Έτσι χ'· έγώ θέλω κρατει πολλά άχριβο είς έμένα
8,τι σ' άρέσει, άφέντη μου, σαν έΟική σου έσένα,
γιατί, άποστέντα μ' έ:καμες ταίρι σου, έγώ έδική μου
δΕ:ν έ:χω πλιά ούδέ την καρδιά μηδέ τη θέλησ-ή μου.
Ρ Ο Δ Ο Λ Ι

Ο Σ

Τοϋτο πιστεύω είς την καλην άγάπη κι ορεξή σου
κι ούδ' έ:λπιζ' όλιγώτερο ποτέ έχ τη φρόνεσή σου.
Σ·ήμερα θύμηση πρικιά μηδέν άνακατώση
το στ'ίjθος σου, την οψη σου ποσως νά μη θαμπώση .
Α Ρ Ε Τ Ο ! Σ Α

Στο στ'ίjθος μου ποτέ χαρά μηδ/: χαί πρίκα έμπαίνει,
παρά σα θέλεις μόν' έσύ, καρδιά μου ·ήγαπημένη .
'Εγώ, α μ' όργίζεσαι, μπορω νά όργίζωμαι άπατ'ίjς μου
χαί τον Τρωσίλο ν' άγαπω, σα θές, ψυχη τσ'ίj ψ'ίjς μου !
ΔΕ:ν ξεύρεις πώς άφέντη μου σ' εχω καί βασιλιά μου
. καί μοναχην έλπίδα μου, σαν πρέπει, χ' ε'ίδωλό μου ;
"Αν τσί γονέους μου &φηκα χ' ήρθα κι άκλούθηξά σου
καί το κορμί χαί τη ζω·fιν έ:δωκα στην έξά σου,
πόσο σαν ταίρι σου εϋκολα και δούλη πώς μ' δρίζεις,
μέ δίχως περισσότερα λόγια μπορα γνωρίζης ;
Γιά έσένα μόν' έ:χω άκριβη στον κόσμο τη ζωή μου
καί δίχως σου δ Παράδεισος μ' έβάρενε, έχει &ν ημου,
γιατί Παράδεισος, θαρρω, δέ δίδει τόσ-η χάρ·η ,
οσο μπορει οποιον άγαπάς χάρ' άπο σ έ ν ά πάρη·
μάλλιος στον "4δη πλια καλλια μετά σου είχα περάσει,
γιατί έχει άπού' σ' έσύ, τινας κόλασ-η μη δειλιάση .
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Ρ Ο Δ ΟΛ Ι Ν Ο Σ

πως τ.Χ λόγια άπού γροιχω μοϋ δένου -.ην καρδιά μου,
σχλαβώνουσι το πνεϋμα μου, παίρνου τά λογικά μου !
Ώ ούρανοί, είναι μπορετο 'ς -:-σί κύκλqυς τσί ψηλούς σας
μιά μελωδία νά 'ναι γλυκειά σάν τούτη τσ'ίj 'Αρετούσας-;
δ/:ν το Πιστεύω δλοτενιάς, μα τέτοιο πράμα & λάχη,
χιάς πνεϋμα έχει δ/: βρίσκεται σαν τούτη χάρες νά 'χη.
'Ώ

-_

··

ΜΙ; δίκιο τόσα ήγάπησε τά κάλλη τ' όίμετρ& σου
δ βασιλιάς τσ'ίj Πέρσιας χι όίφτει έχ τήν όμορφιά σου·
μ' άπού κατέχει τσt έμι�ιές, τσt πρ&ξες σου κ' είντά 'σαι,
γιά μιά ΠΑΝΔΩΡΑ χαl θεά στον κόσμο προσχυν� σε,
καθώς έμένα πλιcΧ άπ' άλλοU πρέπει, άποU σΕ:: γνωρίζω,
χι ούδΕ: ζωή ούδΕ: βασιλειά γιά λόγου σου νά χρf)ζω.
Μ' ολον έτοuτο, ά.γάπη μου, ή ντήρηση ή πολλή μου
τήν πεθυμιά μου χώνει σου χι δρεξ·η :τήν καλή μου
χ' έχε"Lνον άπού έπέρασεν ά.λλήλω μας ά.ντάμι
μεταγνωμούς έγνώρισα πολλούς πώς τό 'χα κάμει,
γιατί τό φίλο μ' Ε:βλαψα, πού πρωτα ήγαπημένη
'
ιΧ
? �!χε , παp ,άπΟ λόγου �ου 1κιιΧς ( ν&: 'σαι γνωρισμένη ·
χαι καμνει με χαι στεχομαι σε παθη, απου, ποτε μου
στον κόσμο πώς δΕ:ν Ε:πραξεν &νθρωπος φαίνεταί μου.
Μά δ,τι ώρα σΕ: στοχάζομαι χαl μετά σένα έργάζω,
•ο σφάλμα ούδΕ: τήν πρίχα μου μηδεποσως λογιάζω,
γιατί Ε:χει χάρη ή δψη σου χ' ή πρόσοψη ή γλυχειά σου
χι δποιος σε βλέπει, σΕ: δρόσΕ:ς ολ' οι καημοί του ά.λλάσσου ·
χαί μόνο πεθυμώ νά ζιώ, στή συντροφιά σου νά 'μαι,
για•l έχ τήν ά.ναγάλλιαση δΕ: 'γγίζω έτότες χάμαι.
Μά ώσά μ' ά.φήσης μοναχόν, οι πόνοι μου πληθαίνου,
οί εγνοιες τυραννοuσι με χ' οι πρίχες μ' ά.ποθαίνου
χ' εΙμ' 'ί δια ώσάν Ιtνα ληστή, πού θησαυρόν άρπάξη
μεγάλο, άπού δΕ: δύνεται νά πά τόνε φυλάξη ,
χαl στέκει σέ μεταγνωμό χαί λύπηση μεγάλη,
στή στράτα μήν τον είJρουσι χαl πάρουσίν τον &.λλοι,
μδίλλιος εις πρίχα πλιάτερη στέκει χαl δ νοuς τ' ά.λλάσσει
σ' άπελπισιά, παρ' έκεινοϋ άπού 'χε τόνε χάσει
χ' έ:χει χαλλιά τό θάνατο παρά νά τον ά.φήση
ποτε ά.λλονοu, μηδε ψηφδί στον κόσμο πλιό νά ζήση.
Τύχη μοΙJ, ά.πεlς ·!)θέλησες κι δμάδιν Ε:σμιξέ μας,
κ' εις μιάν άγάπη έδέσασι κόμπον οί ορεξέ μας,
/

παρακαλω σε 8σο μπορώ, μή μiΧς καταμπο�ισης,
γή πλιόν έμένα ζωντανό νά στέκω μή θελήσης.
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

Τζημόσκο; καί ΧJ ρ ος τώ στρατάρχ ω τού Ροδολίνοv

ΤΖΗΜΟΣΚΟΣ
Παντόθες ένεργούσινε ' ς τούτη τήν rί.ξα πόλη
ώγιά τσl γάμους, ώς γροικώ, χαρά πολλή χαl σχόλη .
Φάλαγγες εΙδ' ά.μέτρητες χ' έργάζου, πού σ' ούδένα
τόπο &.λλο ούδένας rί.νθρωπος έ!χει, θαρρω, ιδωμένα·
χάστρη. rί.λλοι στένου ξύλινα κι &.λλοι τά ζγουραφίζου ,
πού τσί όφθαλμούς χομπώνουσι ξύλα νά τά γνωρίζου·
.ψηλά ξαπλώνου &.λλοι σκοινιά χι ά.πάνω πορπατοuσι,
σάν εtς τή γη χορεύγουσι χι ώσάν ά.ετοl πετοuσι.
Άλλοίί στρατιώτες τρέχουσι κοντάρια συναλλ·ή λως,
χ' Ιiνας τ' ά.λλοu τως δείχν' έχθρός,
χ' έχε"Lνος εΙναι φίλος.
'
"Αλλ? ι �πού τσ,ί φαρέ;ρες τως με τ , rί.λογα yυp εύγ_ου
,
χαι ριχτου τα βερτονια τως και τα πουλια δοξευγου.
"Αλλοι πεζοί σπαθιά γυμνά στά χέρια τως κρατοuσι
καί φαίνουνται πώς ράσσουσι νά μποu νά σκοτωθοuσ'. ,
κ' έκε"Lνοι με τήν τέχνη τως καί φύλαξη μεγάλη
πδί�' Ιiνας &.βλαφτος περν� τ' ά.λλοu ά.πού τήν άγκάλη.
Ψάλλουσιν rί.λλοι, τραγουδοuν &.λλοι μΕ: τσl κιθάρες
χι ολοι νά δείχνου πάσκουσι τες rί.μετρές τως χάρες,
χορεύγου, χαίρουντ' ολοι τως βασιλικά ντυμένω,
πού δεν ά.φήνουσι καρδιά νά στέχη πρικαμένη .
Στολίζουσι τ' άμάξα τως πλούσα Ε:τσι, άπ' ολα λάμπου,
πού βασιλιοl ύπερήφανοι rί.ξα 'ναι μέσα νά 'μπου,
δλόχρουσα τά πέταλα φοροuσι τά φαριά τως
καί σέρνου καί μ' δλόχρουσες καδένες τά θεριά τως.
Στολήν οί έλε:φάντες τως βαστοuσι με χρουσάφι,
·
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ποδ μ� κοντόλι �τσι i!μορφη δ�ν κ&νουν οί ζωγρ&φοι.
Κ' ε!ν' άπ' αύτούς πού τάσσουσι νά κάμνουν, ώς πιδέξοι,
τ-1] νύκτα πλιά παρ' ούρανός τ-1] μέρα ή γ'ίjς νά φέξη
καί πράματα πολλώ λογιών &λλα, άπού νά λογιάζη
δέ φτάνει νους άνθρωπινός, Ι)ξω νά τά θαυμάζη .
'Ώ πόσοι θησαυροί 'ν' έδω καί πλ'ίjθος των άνθρώπω
κ' ή έπαρχι.Χ πόσο κρατεί τοu κόσμου &π�ιρον τόπο,
πόσες ξαπλώνει Οόναμες Οποό 'ν' τα σύνορά τση
καί πόσες &λλες βασιλειές τσ'ίj δίδουσι χαράτσι !
πόση τσ'ίj φέρνει άξότηταν ό Νείλος, πού μπορουσι
ώγι' &λλον g_να πέλαγον έδώ νά τόν κpατοuσι,
πού χίλιοι τόποι θρέφουνται καί χίλιες βασιλείες
έκ τά γλυκιά του τά νεράν είς /)λες τως τσί χρείες.
Αrγυπτος καλορρίζικη , δίκιά 'σαι ζηλεμένη ,
καί δίκια σέ τιμούσινε σ' 6λη τήν οίκουμένη ,
γιατί ώς καί τω θεών έπά τ' όνόματα εύρεθ'ίjκα
κι άnό 'δεπά τά γράμματα, σά λέσι, έγνωριστ'ίjκα
κι /)λες τσί στράτες τών άστρώ καl τήν έμπόρεσή τως
Αtγύπτιοι έπρωτογνώσασι, μέ δόξ' άμέτρητή τως
γιαυτος καρδιά σέ κράζουσι του κόσμου καί ποτίζεις
τ' άπομονάρι σου Κορμί, 'ς τσί χρειές, καθώς γνωρίζεις.
Χαίρομαι το λοιπό πολλά, πώς Ύjρθα νά 'βρω γνώρα
σέ τέτοια εύγενικώτατη καί μπορεμένη χώρα·
μcΧ ;Ο μαντατ? άποU βαστ� ΟΕ:ν ξεόρω ά� εν και , Οώση
τιβετας πρικα, τσι\ χαρες τσι, τόσες να σποδωση,
καλά καί πρίκα μέ χαρά φέρνω άνακατωμένη
κ' είς 6ποια δράμουσι καρδιάν, ή πρίκ' άπόξω μένει.
Μά που τήν όμορφώτατη βασίλισσα νά βρουμε,
νά μάθ:η πώς τ'ίjς Άφρικ'ίjς τό σκ'ίjπτρο τσ'ίj βαστουμε
καl πώς τήν Καρχηδόνιαν όρίζει μοναχή τζη,
σάν Ί]θελεν ό κύρης τση κ' ή τύχη ή άγαθή τζη ;
Βλέπω άπατά σά στρατ-Ι)γούς κ' είς τήν όδό περνουσι
κι &ς τούς ρωτ·ήσω, & ξεύρουσι που νά 'ναι; νά μου πουσι.
Να ζf,ς, άφέντη μ' άκριβέ, γιά χάρη άρμ·ήνεψέ μου
που κατοικif ή βασίλισσα γη που τή βρίσκω πέ μου.
ΧΟΡΟΣ
'Σ έκείνο τό ψ·Ι)λότατο παλάτι έκείνη στέκει·
μά ό βασιλιό μας ερχεται . καl πέρασε παρέκει.
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

Τζημ ό σκ ος, Ρο δολίνος καί Χορ ός , μ ά δέ μιλεί

ΤΖΗΜΟΣΚΟΣ
'Αφέντ-1) Γαληνότατε καί ϋψιστε βασιλιά μου,
μαντiiτο καλορρίζικο σου φέρνει ή έμιλιά μου·
πάντ<Χ σου καλορρίζικος νά 'σαι καί πάντα νά 'χ:ης
νίκες, χαρές καί τρόπαια καί δόξες, δπου λάχ:ης.
ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ
Τζημόσκο, είντα μiiςε βαστifς καλό στόν τόπο έτουτο ;
δ,τ' ε!ναι, δίχως ντήρηση , γιαμιά διηγήσου μού το.
ΤΖΗΜΟΣΚΟΣ
Πλ·ήρωμα καλορριζικιiiς ' ς τσί γάμους σου βαστώ σου,
καθώς όρίζου οί ούρανοί καί τό μελλούμενό σου.
ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ
Πέ κείνο άπ6χεις νά μοϋ π'jjς .
ΤΖΗΜΟΣΚΟΣ
Τσ'ίj &ξας βασίλισσάς σου
μ' έστείλασι, καl νά τ-1] δω &ς είναι θέλημά σου.
ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ
Τό θά μιλήσ:ης έκειν'ίjς μπορά τό π'jj ς έμένα
καί τάξε τσ'ίj βασίλισσας πώς τό 'χεις μιλημένα.
ΤΖΗΜΟΣΚΟΣ
Τσ'ίj Καρχηδόνας τσ'ίj βαστώ τό σκ'ίjπτρο νά τσ'ίj δι!)σω
στά χέρια τζη, τή δούλεψη άπ6χω να πληρώσω.
ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ
Πώς τουτο ; τάχατες δέ ζ?i πλιόν ό δικό τση κύρης ;
Τ Ζ Ι-Ι Μ Ο Σ Κ Ο Σ
Έπέρασε άπού τή ζωήν έτού1η δ κακομοίρης.
Ρ Ο Δ Ο ΛΙΝΟΣ
Ποια τοU θανάτου . ή αίτια νά 'τοvε ;
ΤΖΗΜΟΣΚΟΣ
: Απεις, έy�ν·η
,
,
,
τ εκεινη
(
μια ταραχη, τση... θαλασσας μεγαλη, απου
·ητο
πού ετυχε, ώς έμισσέψετε άπού τήν Καρχηδόνα,
καί ξεύροντας τό πώς κοντά δέ βρίσκετε λιμιώyα,
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σ έ πρίκαν επεσε πολλή , πού ήλέγαμε κι άλλάσσει
ό νους το1 1 κι:ι ί παραλογif γή τή ζωή νά χάση·
περιττοπλιάς, &:π' δ γιαλός πνιμένους είχε φέρει
μέ πλήσα ξύλα καραβιών είς τά έδικά μας μέρη
χ' εκρινε, ή Γαληνότης σου κ' ή 'Αρετουσα δμάδι
πώς νά έπεpάσετε κ' έσείς έτότες είς τόν "J,\.δη.
Δέν Ί]θελε παρηγοριά κιανείς νά του μιλήσ:η ,
μηδέ φαητόν έμπόρεσε ποσώς νά γεματίσ:η,
ώστ' άπού του 'ρθασι γραφές ς' τσ'ίj Τρίζας τήν άγκάλη
πώς έγλυτώσετε κ' έσείς καί μετά σiiς πολλοί &λλοι.
Μά ή πρίκα κ' ή άναφαγιά όμάδι μl: τά γέρα
σέ μιά κατάσταση κακή περίσσα τόν έφέρα,
πού πλιόν έκ τό κρεββάτιν του ποτέ του δέν έβγ'ίjχε,
παρά τήν ώρα μοναχάς πού τή ζωήν άφ'ίjκε.
Μά πρί άποθάν:η , διάταξην εκαμε κ' ε!χε άφήσει
δ,τι εχει τσ'ίj Άρετούσας του, νά τόν κλερονομ·ήση ·
μάλιστα, ώγια στερέωση τ' &;ου του θελημάτου,
;σί, &ρχ,οντες δ�ο�ς εκρα;ε τσ � χ�ρας του έμτ;ροστά, του
χ ' εταξασιν του μ ορκον τως, το. σχηπτρον του &λλη χερα
νά μήν το πιάση, Ι)ξ' ό γαμπρός π6χει γή ή θυγατέρα.
Καί στέκει ή γρά βασίλισσα καί κυβερνif, μ ± χρεία
μεγάλη άπ' &ντρα γνωστικόν ε"ίναι στήν έπαρχία.
ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ
'Ώ πώς τ' άφτιά μου σήμερο μέ πρίκα μου περίσσα,
'Αρέτα, μέγα βασιλιέ, τό τέλος σου έγροικ'ίjσα !
ΤΖΗΜΟΣΚΟΣ
Παρηγοριά στό θάνατο τουτο τόν έδικόν του
δέν ε!χε, ώσά πώς σ' εκαμεν, άφέντη μου, γαμπρόν του·
κ' Ί]λεγε : " 6 Ροδολίνος μου, γαμπρός μου καί παιδί μου,
μένει νά σiiςε κυβερνif, ώσάν καί τό κορμί μου,
μiiλλιος έλπίζω πλιά καλλιά παρά τον rδιο έμένα,
γιατί κορμί πλιά τέλειο δέν εχω γνωρισμένα·
μέ γνώση πώς νά πορευτ?i τάσσω καί νά γυρέψη
γή έκείνος νά 'ρθ:η όγλήγορα γή βασιλιό νά πέψη".
Κ' εδωκε τσ'ίj βασίλισσας άπάνω είς τουτο γράμμα
χ' έκείνη μέ τούς &ρχοντες μ' εστειλα έπώδε άντάμα.
ΡΟΔΟΛΤΝΟΣ
"Ο,τ' ε!ναι ώγιά καλύτερο θέλει γενεί· κι &ς μποuμε
στήν κατοικιά μου, τσl γραφές καl διάτJιξη νά tδουμε.
ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ

'Αρ
ετ ούσα καί Σω φρ όν ια

ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Πο �ά 'ν 'τ�Uτα ;α, χαpί?μα;α, Ν�ν,α, πο� μου βαστοUσα
_ ;
οι Περσιανες τ ακριβα, χ ε!ντα ναι τα μιλουσα
τοό τ' ή είκόνα, άποU ν' έΟώ , ΠιΟιcΧ 'ναι ; &ν καλcΧ λογιάζω,
σ' έμέ τήν 'ίδια κι 6χι άλλου μόνο τήν όμοιά.ζω.
Τα Ί]θη του προσώπου τζη βλέπω πολλα ό μaιαστά μου :
έγώ ε!μαι έκείνη , άμέ ποσώς ·δ!: μοιάζει ή φορεσά μο•J"
κασσίδι λαμπιρώτατο πατεί καί στεφωμένο
καί μέ το χέρι τζη κρατεί βερτόνι ξιφωμένο·
τριγύρου τζη εχει σά μυρτιά καί βαγιονιάν όμά.δι,
.:lμ·IJ δέ γνώθω τί θά π?i τέτοιας λογ'ίjς ul)μάδι.
'Η έργασία ":"ήν ϋλη τζη θωρώ τό πώς γυρεύγει
μέ μιά γλυκειά συνορισά., Νένα, καί περισσεύγει.
Κ' έκείν' άπού 'ναι είς τό μαντίν δλο διασκορπισμένα,
λάβρες, βερτόνια, δέματα καλά ετσι σοθεμένα,
τί ',ν αι τό σ;ημαδεύγο � σι δέν � μπορά yνωρί?ω
κ είμαι σε δειλοσκοπηση και λογισμο περισσο.
Τό διάδημα πλουσώτατον είναι καί τιμημένο,
πασα τ υ πέτρα κάρ ουνο σοϋ φαί εται ,άφτωμέ ο·
�
�
...
c το, ?
�
χ ι ω'Ξ
.
, πιασα, ;r� γνω ρισα : ;ου;ο', α�;ριβη μο� �ενα,
τση γδικιας μου τον ο, ξασμος ο αγδ.ικιωτος εμενα !
κι άν αθu �οϋμαι τΟ� καιρ ? , τΟν τόπο, κ�L τ��,ν Wρα ,
c
που, ενος
στρατιωτη το , δωκα στην εδικη μας χωρα
'
χ ή θύμησή του φέρνει μου πρίκα πολλή καί θλίψη,
άπ' έκ τό στ'ίjθος μου ·ή καημός ποτέ δέ θέλει λείψει.
Τοϋτό 'ναι τό διάδημα π' άξώθηχε, ώγια χάρη
� ιν;uνε�έν�u ,παιγνι8ι.οϋ, δ ,νικ� της ,να πάρη
χ ) εγω του το εκανισκεψα, σαν ο δικος μου χυρης
καί βασιλιός άρρίζικος Ί]θελε δ κακομοίρης.
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
�τέμμα το πώς έχάρισες τότες άναστορουμαι,
μα εΙντα ξασμοu γή ε"ίντα λογ'ίjς Ί]τόνε, δέ θυμουμαι,
άμέ θυμουμαι τσί χαρl:ς καί φημισμένες σκ6λες
πού έκείνες είς τή χώρα μας Ύjσα τζl μέρες δλες·
ι

κι άπού τά λόγια rχλλα κρυφά κι rχλλα 'ναι φανερά μου,
μά έσύ θαρρώ νά τά γροικqς ολα σωστά, κερά μου,
για-:-ί ονταν εtς τά χέρια μου σ' εδωκεν άκριβός σου
κύρης, γιά ν' ά.ναθρέφεσαι, πέντε σωστώ χρονώ σου,
καί λέγει μου : "Νά, άνάθρεφε, Σωφρόνια βγενική μου,
μ' Ιtγνοια πολλη 'ς τσί άγκάλες σου τη γδίκια τη δική μου,
γΟί;<ια τ�η β �σι�εία� μου χα,ι των πολλών αίμά�ω, ,
1 κλαηματω ' ,
c.ιπου εδεπα εχυθηκασι με ποταμους
άλλο δέ μου 'πε, μηδ' έγώ πλιόν &λλο. εΙχα ρωτ·ήξει
νά μάθω, άμ' ώς έτύχαινε σ' ηθελ' άποκρατήξει·
στό , ' ?τερ? μόνο έγροίκΎ] σα πώς τοϋ �ϊπ,ασ �v οί t;άγοι
κ η γδικια του από πισω του μακρα δε θελει παγει.
Α Ρ Ε Ί Ό Ύ' Σ Α
Ναί, μά τσί πρίκες οί καιροί κ' οί χρόνοι έμεγαλώσα,
τό βασιλιό έτυφλάνασι κι ολους μιΧς έπληγώσα,
γιατί στη Μαυριτάνιαν επεψε τό παιδίν του
στρατάρχη στά φουσσιΧτα του, γιά τύχη άντίδικήν του·
κ' έπΥjγε, κι άπού τσί πολλές φορές είχε του λάχει
κ' έμπ'ίjκε μz τόν &πονο Τρωσίλον ε!ς τή μάχη.
Κ' έτσάκισε μ' άμέτρητη τιμη τόν όκουθρόν του,
μά Ιtλαχε κ' έσκοτώθηκε του δόλιου τ' rχλογόν του·
μά, π� L πεζέψη , έ� τΟ φαρί, σέρνει... τΟ� 1:�ρσ,ιά�ο
1
κι αγκαλιστοι σε λειψανα
Περσων επεσ απανω,
κ' έκεϊ τ' άμποδιστ·ήκασι τά πόδια κι άπομένει
στ' έχθροU άποκάτω, κι &πονα στα χέρια του άποθαίνει·
κ' έτέλειωσεν ε!ς τόν άθο τσ'ίj νιότης τσ'ίj άκριβ'ίjς του,
μέ πλήσαν άνευκαριστιά τσ'ίj τύχης τσ'ίj &δικής του.
Κι όπίσω του ε!ς λίγον καιρό πολέμοι καί θανάτοι
τ·ήν ' Α φρικη ολην εtχασι θλϊψες πολλές γεμάτη ·
κι αν οί πολέμοι έπάψασιν, &yάπη οεν έγίv-η,
μηΟΕ: και γίνεται ποτΕ: πλιΟ άπού την &ρα έκείνη.
Μά ό βασιλιός άφέντ-η ς μου, τσ'ίj γδίκιας έγνοιασμένος,
μέ πιΧσα τρόπο έγύρεψε κι δρεξη ό πρικαμένος
του σκοτωμένου μου άδερφου τό α!μα νά γδικιώση,
του γδικιωτ'ίj ώγιά ταίριν του τάσσοντας νά μi: δώση.
· Κ' εκραξε μέ 'διαλαλ·ημό στου κόσμου ολα τά μέρη,
στ·ήν Καρχηδόνα στρατηγούς οσους μπορεί νά φέρ·n ·
κ ' εις �ν�, χρόνον η �θα� ι πλιά, παρά δυό χι�ι&δες '
,
ψηλοι αρχοντες κ ευγενικοι, πλουσοι
κ-χι βασιλιαδες·
καί μιάν ήμέρα ήτοίμασε σχ6λη την πλιά μεγάλ·η,
άπού στη χώρα μας ποτέ δέν 'ίjτον ομοια τζη rχλλη ·
κ' έχεϊ στό μέγα (:)έατρον, ε!ς τό πλατύ λιβάδι ,
έσύ?θηχε χι ό βασιλιός, μS: τσί rχρχοντές του άμάδι
κ�' άρχόντισσες πολλώ λογιώ, σέ τόπον, άπού έμπόρειε
πιΧσ' Ιtνας εύχολώτατα χι ολους χαλά τσί έθώρειε.
'Ετρέχασι μΕ: τι:Χ φαριά, τΟ: σίΟερα ντυμένοι
και τι:Χ κοντάρια άπάνω τως έσποϋσα ώς μαν�σμένοι
χι rχλλοι στη γ'ίjν έπέ9τασι, χι &λλο� μz τά σπαθιά τως
ά ?τ.� οπελτέχ ι α έ �ρί�τασιν άπάνω ,εις τα χ? ρ �ι� τως.
.
' Λμ ενας ητο απ
' ολους
τως πιδεξος, απ ετοτες
μ,' έ�νια �ον,τΧρια �π' Ετρεξ�ν, .�ννια ε � pLξε ?τρατιώ'7ες,
χι αρχισ.χ κ εδειλιουσανε πλιον αλλοι να θελησου
μέ τέτοιο μπ�pεζάμενο στρατιώτη ν-ί. γλακήσου.
Μά rχλλος, ώσάν ά.πόλιγνος, μαύρη στολη ν ;υμένος,
χ' ετχε καί μαυρον rχλογο, μά 'δειχνεν άντρωμ±νυς_
μ' άποκοτLά Ετρεξε πολλ·.1 , νιΧ πά -τΟν &π�vτ·ή ξη ,
�ι ? χτύπο�, τ ώ σ ι�έρων τω � φωτ ια ε tδαιι;ε ν δ. F ίξ·n·
XL ,° ε._:1αι; ΚL �λλο� �zλc�τ,ας να ξα,vαΟ_:υ�ερωση, ,
εκει vος, που τσι εvνια ριξε, στη γη ηθελε Ι:,απλωσει·
χα L -τ:ότ�ς 8λο1ι vLκ-� -τη τ,αϋτ� τΟv �λ�ο κράζου _ , ,
�
και το λιβαδι με τιμες, ως πλια αξου
τως, του αδειαζου.
Τότε ώρισε zι ό βασιλιός, μi: συμφωνία μετάλλω,
ώγιά τσ'ίj νίκης τόν ξασμό στέφανο 'Ιά του βάλω.
Τήν κεφαλη δi:ν 'ήθελε ποσώς νά ξεσκεπάσ·n,
, μ', άπ�vω στ1Ο κα?σ,ίΟLν του, ζ·ητq. �α τοU τ1Ο πασι
χ εις το κασσιοι ,ο λαβε, οιχως να μολογηση
ποιός ητοvε, μηδ' &νθρωπος τόν ηθελε γνωρίσει,
μιΧλλιο � y ιαy- ιά έφ�λά�τ� κε ":ότες ;ην 'iδ,ιαv, ώρ,α ,
κι ουδ ει� παλατι εφανηχε, μηδε ποθε εις τη Χωρα,
καθ� ς τΟ � ·άνLtJ;έvασι,, ι:α έγώ ϋσ;ερ� ετχ α ι:άθει ,
τον τροπον απου1 εμr.σσεψε : με ποθου πλησ::ι παθη
χαί δουλ,zυτ·ής μου , έπ·ήyαινe, , τσ·η ;ύης έχθpωμένο,ς,
, λα η ματα κ ι σ να μο ς κ ι ρικες φο τ μεν ς.
· 1 ;ι- , �� γ ι; � τ;
� χρινω
�
Κ,/.L;εδα� γνωριζω
εγω ασφαλτα και βεβαια πλι::ι� το
π�ς ;Ο στεφ�νι ά�Ολςι:βε τ?τες, τοϋ;ό 'ναι, &χε'ίvο.
Λοιπο ο Τρωσιλος ·ητονε ! χ εΙχεν αποκοτησει
τών 'Α �ρικάνω τ-ή� πλευ,ρά .�ά μπη νά πο�εμ·ήση !
i\'lέσα στην . Καρχηδονια τον εφερε η καρδια του,
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μέ �ίχως ψΎjφος τσΎj ζωΎjς, είς χίντυνο θανάτου !
Τόση μεγάλη άποχοτιά ; χουρφήν άγάπη τόση ;
Κι &ν Ίjτο άγαφτιχος πιστός, έμπόρειε νά το χώση ;
Μ' αν �να'. και όιΞ:ν -'ήτονε έχεϊνος, ποU καL πότες
τοu 'λαχε το διάδημαν έτοuτον άποστότες ;
ποϋ τό 'βρε, τίς τοϋ τό 'δωκε, γι.&:ντα τΟ πέμπει. έμένα ;
γιάντα "ο γκόλφι, το μαντί με τέτοια λόγια, Νένα ;
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Δεν ξεύρω, άμ' ό χαιpος θωρω πώς πράματ' &λλα χώνει
χι άλλω καρδιές χαί λογισμούς χαί πρiΧξες φανερώνει.
ΑΡΕΤΟΥΣ Α
Κ' έσύ, γνωρίζεις τήν καρδιά τούτη χαί γνώμη άμά8ι ;
τοuτα φίλου είναι χάρισμα γή ποθητοu σημάδι ;
Ό Περσιάνος τάχατες γή ό φίλος του λογιάζει
τήν Άφριχάνα σήμερο νά θε νά δοχιμάζη ;
γυναίκαν τ-ου με δοχιμ<jί, φίλαινα» άγαφτιχήν του ;
έγώ νά γνώσω δε - μπορω ποσως τ·Ι]ν ορεξήν του.
Έτοuτα τά κανίσκια του πρέπει νά τά κρατήσω ;
γή, ώγιά τιμή, τυχαίνει μου νά τά γιαγείρω όπίσω ,
χι &ν τά χρατι�) στά χέρια μου, χρεία μοu 'ναι νά τά χώσω ;
γή τήν τιμήν μου βλάφτουσιν, α δεν τά φανερώσω ;
χωστά γ·Ι] φανερά, θωρω, βλάφτου το βασιλιά μου,
μά δεν κατέχω, νά σωπω γή νά μιλω εί χαλλιά μου.
Ό φόβος γή ή άποχοτιά 81:ν ξεύρω α τον βαρύνη
�ι. �νε ;<αl. � ι.στιχ·� μπορεί γη α�ομγ� ,να με κρίνη.
; ;
Για να μη σφ c1.λ-η ταχατες χαλλια, ναι εγω, να, σφαλω
γή ν' άγαπω, πόθον αύτος γιά νά μηδε πιάση &λλο ;
yή εχθριτα πάλι νά βαστω, γιά νά μηδέν έχθρεύγη,
yή tγώ νά φεύγω, άφέντης μου ώγιά νά μηδ� φεύγη ;
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Τί έ:χθριτες, είντα σφάλματα γή άγάπες, θυγατέρα,
χαί φόβοι σε πειpάζουσι τή σημερνήν ήμέρα ;
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Φο�ο �μαι φόβον, άλλονοu, οχι νά πω έδ,ιχό μου,
αντι8ιχο γνωριζοντας πολλα, το, ριζιχο μου·
ζηλεύγω ώγιά ζηλιά άλλονοu, μά ντήρηση εχω τόση,
άπού δεν ξεύρω , άφέντης μου τήν πίστην του α δολώση
γή & λείψη ·ή πίστη του έχεινοu Κ' έμένα νά φυλάξη
;ην, πίστηv �πο� μ�ϋ Όωχε κι άποι ήθελε
-'
μο9 τάξει.
Μα �εν πιστcυ�.; η πισ;η του τόσα να\ περ �σσευγη
,
,
,
,
και να μη δειχνη προσωπο ψευτο πως δε ζ·ηλευγει.
"Ωφου ποιά 'ναι &λλη ή άφορμή τοίi πόνου μου, ποιά 'ν' &λλ·η
τσ'ίj πρίχας μου, αν τοu φόβου του δεν είναι ή πλήσα ζάλη ;
χι α δέ φοβiΧται άφέντης μου, γιάντα με φεύγει έμένα ;
οπού 'ναι δ φόβος, έδεκεϊ: φεύγουσι πάντα, ι!>ψένα !
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Ό φόβος σου το - φόβον του σου φαίνεται πώς χάνει,
μ' άνιΞ: και ΟΕ: φοβίiσ' έσU, τΟ φόβο έκείνος χάνει.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Γιά πέ μου, ποιος άγαφτιχος τον &λλο δέ φοβiΧται ;
ποι.ιΧ άγάπη ΟΕ: βαρένετα•., δντ' άπΟ δυΟ άγαπιiται ;
Σ Ω Φ Ρ Ο ΝΙ Α
Κρίνω, ή άγάπη ή πιστιχή μόνο χι ό πιστεμένος
άγαφτικός, άπ' άγαπ<jί χ' είν' rσα ·ήγαπ-rιμένος.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Πίστη έταράχτηχε, γροιχω, χιαμιά φορά ώγιά πίστη,
οχι νά πΊJς ό ποθητος γιά ποθητο έσυχύστη.
Τση Πέρσιας ό βασιλιος τόσα είναι φ-ημισμένος
χ:χί στρατηγος άδυνατος παντόθες γνωρισμένος
χι, ώς φαίνεται &λλων, ομορφος χαί βγενιχός, άπ' οσοι
τον εrδασι, θαυμάζουνται τσί πρiΧξες του χαί γνώσ-η.
Τουτος ·ήγάπη-σεν όμπρός, χι α πόθο εtς όχουθρ·ήν του
έβάστα, τήν άγάπην του χουρφή 'χε χι ορεξήν του.
'Έτσι δέν είν' τέτοια άφορμή ντήρησης τόσα έλίyη,
νά μή γυρεύγη πiΧσα μιά γυναίκα νά τή φύγη.
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Του στρατηγου τ'· άξώτατου πού τά κανίσκια στείλη
ή εύγενε'ά χ' ή χάρη του, σάν χάμνου πάντα ο! φίλοι,
δε θέλου φέρει ούδεποσως ζηλιά τοu βασιλιοu σου
- χι άνάπαψη, παραχαλω, aωσε τοu λογισμοu σου.
ΈΟιΧ σε βασανίζουσι - τή νύχτα τά ονειpά σου
χαt τήν ήμέρα πολεμου φόβοι &λλοι τήν καρδιά σου.
18

"Αφησ' τσί φόβους τσί κρατείς, κερά μου, άισά σοu πρ�πει,
γιατί ούρανός, πού σ' επεψεν έπά, σε θέλει σκέπει.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Φοβοuμαι σά μελλούμενο, σάν χόμπωμα φοβοuμαι
χι ό φόβος μου ε!ν' ετσι πολύς, πού σά λωλή χρατοϋμαι .
'Εγώ άφορμ·Ι] τοu φόβου μου μόνιά 'μαι χαί κατέχω
πώς εtςε τέτοιο φόβο πλιον άνάπαψη δεν εχω
παρά με τή γλυχειά θωριά τ' άφέντη τ' άχριβοG 'μου '
\ παρηγορια\ του.... φοβου
'
�,�
που, υιοε�
την
τ' &μετρού μου.
Έχεϊ:νος θέλω το λοιπόν, άπού χαλά γνω ο ίζει
τά λόγια καί χαρίσματα νά κάμη ώσάν ' δρίζ�ι.
Τής τρίτης πράξης τ έλος.

ΧΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗ Μ ΟΥΣΙΚΗ
Στον Ούρανον ή Γνώση χυριεύγει
χαί χυβερν<jί το φως τση ολη τή χτίση .
εtς τήν ύποταγή τζη στέχ' ή φύση
χι αύτείνης το Μελλούμενο δουλεύγει.
Τοuτο το φως πiΧσ' άγαθο έρμηνεύγει,
φως &ξο, άπού ποτέ δεν χάμνει Ούση,
φως άπού χάμνει άθάνατη τή ζ·ήση
χι άπού χι ό rδιος Ί]λιος τοu ζηλεύγει.
Έτοϋτο Οόξες & *ευτε� , χα_ρίζει
χι απ ολους που τσι αχτινες του άχλουθοuσι
μηδένας τύχης φόβο δε γνωρίζει.
'Αμ' οσοι τέτοιες χάρες δεν ποθοuσι
χαί τσ'ίj 'ΑγνωσιiΧς το σκότος τσί &μποδίζει,
σχοντάφνουσι χ' εtς βάραθρα γλιστροuσι.
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r�,ύχη , μεγ�λώτατ·η Θ,εα και μ�ορε�ένη :,
'
, .
� ,
:του οι �υνα l-';ες �ου φταν�υ �ι σ ολη, την ? ικουμενη
και πασανος τη συσταση σ ασυστασα γυpιζεις
, κι, ο�δέ�α ,κ; ίσμαν, εt� τΥ; '(ίJ *ηφ�ς, πο;έ , ούδ� χ � iJζεις,
:
μα ωσα σ οpισο:J οι ουpανοι, τα πpαματ ολα
αλλασσεις,
ωρ
ασιλειΕς
μπ
ορεΤ
εϋ
ολα
ν�
χαλά�ης
ς
καL
β
�
f. �
;<
1
1 να καμnς να σταθουσι
και δουλους τ.αλι, βασιλιους
χ:
ο Π,Ρ�ξες σου ΟΕ _.?Uνου�ται. σωστιΧ ,να γνωριστοUσι.
, Εσ .�ί εμενα β σιλιο μεγα ου υγ τεpα
� � ;χ
, , ,
�
, �
�
, μ' �ξωσες κ, �ις, τιμες πο�λες το; χεpια, σου fJ; εφερα.
Εσυ θελες κ εγινηκα στ·r,ν πλια μεγαλη χωpα
τσΊj πλιά μεγάλης έπαpχιiiς, πού είναι στον κ6σμο τώρα,
κ' εΙμαι άδεpφή ένους βασιλιου, πού οι βασιλιάδες οuλοι
τ6νε τιμου καl πpοσκυνου καί γpάφουνταί του δουλοι
καt πάντα μου εύχαρίστου σου κ' εΤχα σε άπαντοχή μου,
Κ\ �ς &y��σ�η �ση φόσης �ου , μ' Ολ·� την, ψη σ' ετίμοu,
για�ι ,ελπιζ r;-π,ο λογ�υ σ�υ το τε�ος το ,δικο μο�
�α, χ,ω , πρι , απ?υ, το ?π,ι.τι. μας εβ γω το πατρικ0 μου.
1
1
1\-Ια �γω ωc ;; α�ουγω, ευpεθ21κα περ �σσα ,κομπωμε�η
; ελπιδα μου θωρω σβηστη και νεκρωμενη ,
και την
άπεLς μοU προξενούσι.νε σκλαβιcΧν άvτρΟς στανι.&ς μου,
γιατί �τσι θέλ' ή μάνα μου κι ώρισεν άδερφ6ς μου.
Ψόχ,η μ�υ, αν, άποφάσι.σες να, θΕς, να, μοϋ �υρί?ης ,
τ'J προσωπ'J σου, παραμπρος να ζησω μη μ αφησ·r,ς,
γιατί.' �νισως, κι ,όρ ίζουσιν &.-λοι ;ο θέλημά , μου
, ? ρον cιν�ι
?
και , ν � φυ�,αξ� ανημπ
τ-rιν παρθενια �ου,
καλ� ια το ,να μ ην ει;χα στ�ι �τον �οσμ? γενν·r,,μεv-η
,
;
η , �ς εγεν�ηθηκα,
ι.,ιμιο , �α, μει�� απ�θαμ�νη ·
για;ι οι πολ�οι μου, θ;ησαυρο ; �.:-ε, τσ υ*·r,λοτ-rιτες μου
τη λευτερια μου εδεσασι Υ. εγινησα εχθριτες μου,
μiiλ�ι?,ς φλακ-1 , άλυσίδα ,μου, πρίκα ,μου κα� σκλαβιά, μου
,το υψο� μου , να : , η, δο �α μ�υ κρατος ,χα � �ασι�εια μ'Jυ.
Δοξ�ς και ,βασιλειες λοι�ο κα: θ·ησ,αυροι, απο με�α
μονο για κακοκαρl>ισες στον κοσμ'J γνωρισμ�'Ια,
πόσ
τονε καλύτ ρ � νά 'μ υν
ι.χω τ σας
� ως α, φα εμακι
ο � ό
? f. 1
, μ;� �ι
�
;-ι σας, διf.ως :: ,α l-';ποδιστρα σα5 ,
Υ;
�
ν-χ -.,ιω αποκατω εις μια φτωχεια, τσ·η αναπαψης στασιδι,
., πο{1 ά�άq; ρ <:> σ-η του λ�γισμο,υ καί τ�υ κ�ρμιου, ϋπνο δί>!ει,
ευκαιpη α-:-:,rι υπερηφανεια κ � αχ�ρταγια του πλουτ?υ ,
,
; , όίλλες κακορριζικιες παντα του_ κοσμου
κι απ
ετουτου !
τω ει.ιΧ χαρ τωμέν η , έσό , κ , σοι. μετά ο ζοϋσ
Φπ�
;
Λ
, ι. Ο 1
? �
:_,
υ μεγ�λο,τ α ουδεμι δ χρη ου ο ε ψηφουσι,
, ?
ψ
ο; �
� 1 υ�
αποu ;:tς (IJ διψ σ;ν τ�ς νεp ? πινου �ντηρη ;α τως,
,
κι απου εtς την ταβλα αγοραστα δε; βανου τα φαητα τως,
μά μέ χορτάρια πράσινα, πού βρίσκου εtς το κηπούλι
τσΊj γ'ijς, καl μέ τά πωρικά χορταίνου μόνον οuλοι
καί χρειάν δ,τι έ:χου κι οχι πλιά πιάνουσι ώγιά ζωή τως,
μέ δίχως πpiiμ' άν·ήμπορο νά 'χου στη θύμησή τως.
"Ω , τρείς κο; t τ�σσερ;ς φορi:ς �αλ6τ�χ?ι �ποιοι ,λ�χου,
όίστρο_ στη γενν� ση τωνε, σαν εΙ� �;ο�τ? , να χο,υ !
Στον κουμο τως δεν κατοικq:_ ζηλεια, ουδ αστροπελεκι,
δέν πέφτει καταφp6νεσις, μηδ' &.λλος φ6βος στέκει,
μά ολο χαρές κι ολο δροσές έ:χου καί ξεφαντώνου
κι ούδέναν τωνε λογlσμόν άλλ-ήλως τωνε χώνο1),
γιατl έ:χου λεύτερες καρδιές, κι ούδέ ποτέ μαθαίνου
πρίκα θανάτου, μοναχάς την ώρ' άπ' άποθαίνου.
ΤΩ

,

·

ν

/

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΝΝΑΖΙΑ

τόσους καιρούς ώς το ϋστερο βλέπω κ εις τόσους χρόνους,
'ς τόσες μου λύπες καl καημούς κι άμέiρητούς μου πόνους
ή τύ;zη ;ΙJθέλη �ε λr;-μ,πρά νά �ώσn, μιάν, ή μέρα, ,
για να χαpιση αναπαψην, εις τα δικα μου γερα.

'Σ

Φέγγ�υ,σι τα παλάτια μας ομορφα στολισμένα,
που ς τσl ούρανούς δέ σ'τέκουσι τ' &.στpα έ:τσι σοθzμένα·
γελουν οι πέτρες, χαίρουνται τά ξύλα κχl το χωμα
κ' εις τα χρουσάφια άναγαλλ>.ουν ολχ, ώσJιν νά 'χα στόμχ.
'l'ήν 'Αρετουσvι μοναχά λείπομχι νά στολίσω,
σΧ μ' ώpι.σεν ό βασιλιάς, κ' Λf)ρθ.χ ν:Χ τση μΩ31σ=.υ,
γι�τί, ώσi βλέπω, σήμz1JΟ ΟυΟ γclμ:J ι. θ3: γzν οϋσι,
βασίλισσzς καί βασιλιοί τχίpια &.ξα ν± σμ>.κτουσ ι
και ΟυΟ παι.Οι.α - είντα ΟυΟ παιδιά ; μ.Χλ ι. στα τέσσzρά μ<Jυ
θέ νά ψηλώσου άμέτρητα σήμ�ρο τη χα?ά μου .
θ η
μ
Χαρ Ζ ς �αι σκ�λες καt τ ι. �,ς κ' , ε ν 1 άγαπ,ητικά1 μχς,
χορους, χα?ισματα πολλα στα σπιτια τα δ>.κα μχς
σήμερα θέλομ�ν ίδϊί' πολλά θα?απαημfνοι
μά, ώϊμtνα, ποια θαράπαψην ό νους ποτε χοpτ�ίν �ι.,
άνέ καί το Μελλούμ�νο τ' &.πονο κι &.γρια τάσσει
τΟ πώς άποU τΟ νόμον του κλαίγοντας ΟΖν άλλάσσ.::� ;
λα μ�υ τ β σαν κα ι ην ά� μπο �ι. ά μ υ, ,
ΝΙ�μ1 μολους
:, Ο
� &:
�
:
�
<J
τσι χρονους τσ>. βοφους κ>. ολα τα γερατεια μου ,
τ6ση δρ'Jσάν είς την καρδιά γνωρίζω τη δική μου,
άπο·J , θαρρώ, έξανάvιωσε σήμzρο τΟ κορμί μ'Jυ'
κ·. &.,λλο ' ς τσ� τ�σ�ς μας χαρέ�, �ωpώ �αλrΧ �ίς τΟ νοU μου,
,
δε λειπει
παρ η συντροφια τ αντρος και βασιλωυ_ μου.
τΩ �ασ;λιΕ κι. �φέντη 1 μου, 'ς το�;ους τσ� \άμους �ά 'σου,
να θωρειες τα παλατια σου, να βλεπε; τα παιδια σου,
γιατί είχαν εΙσταιν &.μετρες σ' ολου μας οι χαρέ μας,
ες κ' ο άναγάλλιασέ μα
1
ί
, ?ί, Οόξε� μ?:ς,, ο ί 8ό�α 17
ς
αμ επειδη με τυ κορμι δεν εΙvαι δυνατο σου,
κι.Χς τσΥj ψυχ'ίjς το θέλημα ζ·ήτησε νά τσΊj δώσου,
νά , 'ρθ} λ�γ�κ; _ μετά μ5ίς, ν � τιl-';ηθου κα�άρια ,
.,;τουτα τ όί�,α σου παιδια και φημιστα κλωναρια.
Παρακαλω σε, &ν ·Ι) μπορ'(jς, μη λείψης γη κι.άς κάμε
νά 'ρθ·{j ς άργά στον ϋπνο μου, μετά σου δυο (;)ρες νά 'μαι,
τέλεια νά παρηγορηθω καί νά θαραπαγουσι
τά μ�λη μου, τα χείλη μου οση ί�ρα σου μιλουσ ...
·

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

'Αρετοiiσα κα ί Σωφρ όνια

Α Ρ Ε 'l' Ο Υ Σ Α

'Ώφου -:·)jν κακορρίζικην ή τύχη μου είς ποιά μiρη,
'ς πο;ά γη σκληρχ κι άδιάκριτη μ' έ:συρε νά μ� φέpΊJ,
σε �ο;αν απ,αν�ρωπό;η;αν &,γ ρι� θε�ιώ, (;\ θεοί μου,
' αγαπη, μ απονια Θα σβησου τη ζωη' μου ;
π ανης
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Φοβiiσαι άκ6μη, άφέντρα μου ; στέκεις εις πρίκα &κόμη ;
ν' άλλάξnς σέ παρακαλω τέτοια σφαλτή σου γνώμη .

ΑΡΕΤΟΥΣΑ

ένα μου, δi:ν τυχαίνει πλιόν ή δόλια νά φοβουμαι,
γιατί καθάρια έγνώρισα πως βρίσκομα� καί που ' μαι.
'Αλη � ιν� εΙναι, ή έζηr;ιά, βέβ?'ια ή !ντρ �πή �ου
κ� ι διχ�ς ?'ri;,θος φα>.ν,ετα ι σ� μερο η π�οδοσ-,Ί μου,
γιατι μr;- �ι σ �να κο;ι.ρον ο, , κυρης, μο,υ αποθαινει
,
,
και, τ ακριβωτατου μου αντρός η πιστη ειναι
χαημενη .
Τουτος &πού τή μιά μερ.Χ το θάνατο μου χώνει
του βασιλιου τ' άφέντη μου, κι άπ' όίλλη μέ ζυγώνει,
γιατί έκ το στ6μαν του ηκουσα κι, ώς νά μήν είχα γνώθει
τον κόσμο, μ' &.λλο βασιλιό κι &.ντρα μέ συναμπώθει.
τσ Μέμφης, να χω τω πο χω ,γη πο νά ράξω,
Ώ γ'i)
'ij
r; , ? �
9
δ λια να , φυλα ω
α ομο ρ μου τ μην
(ΊJV
� >;
l :'
:
:J
?
� ,
ανε και πιστη ο βασιλ�ος τση πιστης δε φυλασσει,
μrΧ πλιάτερ' άποU τΟ γιαλΟ κομπώνει. άψα κι' άλλάσσει ;
που �λπίζω εύ,σέβει,α ν± β � ω, yυναίκα προδο �iνη
και πpοδομενη αγαφτικη, νυφη κατακαημενη ;
λύπη άνελ>Jπητη πολλ.Χ γνωρίζω τ·Ι) δικ-ή σου·
θάλασσα, πως δέ μ' έ:πνιξες στην τ6ση ταραχή σου
τ6τε, όντέν έμισσέψαμεν &πού την Καρχηδόνα
κ' έδώκαμε άνεπ6πλιστα 'ς τσΊj '!'ρίζας το λιμιώνα,
μά έφύλαξές με, μοναχάς γι.Χ νά μπορ.Χ γνωρίσω
τον π6νο του θανάτου μου, πρίχου νά ξεψυχήσω ;
,

ΣΩΦΡΟΝΙΑ

μπορετό έ:τοιο κ6μπωμα ; σφάλμ' έ:τοιο έγώ δέν κρίνω,
μηδέ θαρρω νά κατοικ� ποτέ στο Ροδολίνο.

Εί

Α Ρ Ε 'l' Ο Υ Σ Α

'l'ουτο εΙναι μπορεζάμενο κι άληθινά 'ναι, ώϊμένα,
το κ6μπωμα κ' ή έντροπή πού λογαριάζει, Νένα,
κι άληθινός ό θάνατος εΙναι καl του κυρου μου
κι άληθινός ό θάνατος θέ νά 'ν' καί του κορμιου μου.
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ΣΩΦΡΟΝΙΑ
'Όλα τά λέεις άληθινά, γιατί ετσι τά λογιάζεις
καί μετ' αύτούς τσί λογ r.σμούς τοϋ φόβου τόπο ά8ειάζεις'
μιΧ. ΟΕ:ν ήκοUστ·ΙJκε ποτΕ: σ' �ναν ·ήγαπ·ι; μέvο
, άντ όγ�ν�ν � �πο� ��στ' � σ�ϊς, 1 νcΧ μεί�71 άμπ? δισμένο
f ημερ απου ηθελεν ο γαμος να τελειωση ,
σε μιαν
ν' άλλάξη τήν κατάσταση κι δ πόθος σας νά λειώση
Μ' 'Αρέτας ιΧν άπέθανε, τd:χα έχαθ'ίjκαν οολοι
οι φίλοι του κ:t οί έδιχοt κ' .οί πιστικοί του δοϋλοι ;
Έ)fά�ηκ' ·ή �ύ � έβεια ,κι �σ�ησ;: ·ή Ο,ιχιοσU�η ,
αποθανεν η εντροπη κ η πιστη εξαναγινη ;
ΤοUτα δλα αν έγενήκασι, εtμαστ' ά.ποΘαμένες,
οχι νά ποϋμε, άφέντρα μου, ολε μας προ8ομsνες.
Α Ρ Ε 'l Ό Υ Σ Α
Γή ή 8ικιο σύνη άπόθανεν, ι:>ψέ, τήν ϊ8ιαν ώρα,
πού δ κύρης μου έξεψύχησ ε στήν έ8ική μας χώρα,
γη μετά κεϊνο εtς τσί ούρανούς είχε γιαγείρειν ϊσα
κ' εtς το θρονί τζη ή ά8ικιά καί προ8οσά έκαθίσα.
κ' � � ίστ;ι οε� άπ?κοτrf μηό' ή τι.ι;·fι να �βγοϋσ �
ωγια τη ντηρησην τωνε, στον κοσμο να φανουσι
καί το πρεπό είναι 'σωπαστό, καί μόνο συργουλεύγει
την τύχη , κ' ε-tς τή χάρη τζη νά 'ναι σιμά γυρε"ύγει.
'Η γνώση τοϋ J\ΙΙελλούμενου τ' άντί8ικου όποτάσσει
,καί ;ο μαχαίf "· ώς το� φαν�, το νό �ο �ά, χαλάστ )"
μονον ο βασιλιος μπορει κι ο βασιλιος οριζει
καί μη81: 8ίκιο ούaε πρεπό aε θέλει, ούaε γνωρίζει·
μιΧ δίκιο κάνει, ώσd:ν θω�ώ, τοϋ δυνατοϋ 8,τι άρέσει,
Οχι Ο,τ' οί νόμοι όρίζουσι κι Ο,τι οί σοφοt δλοι λέσι.
Λοιπό πάσ' itνας Cίνθρωπος πού Μνετ' !!χει χάρη,
σά στο γιαλόν, άπού μπορεϊ το πλιά μεγάλο ψάρι.
Στοϋ βασιλιοϋ τήν ορεξη έγώ aεν είμαι πλιά μου,
βαρειέται με νά με θωρ'{j κα1 νά γροικ� έμιλιά μου,
μά ή Καρχηaό\ α άρέσει του καί θέλει την έκείνη
μl: 8ίχως τί] βασίλισσα, γιατί όρφανή είχε μείνει.
ΣΩΦΡΟr ΙΑ
Στά λόγια τCι. ψοματινά μή θέλης νά πιστεύγης,
γιατί ή καρ8ιά ταράσσεται πολλά καί κιντυνεύγεις·
καί μιά ψυχή, άπού εόρίοκεται τοϋ πόθου άρρωστημένη ,
σφαίνει τσί πλιάτερες φορες καί μένει κομπωμένη .
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Καί το μαντάτο τσ'ίj 'Αφρικ'ίjς κι δ,τι Cίλλον έντηρούμου
κι δ θάνατος, άπού χωστά κρατεϊ μου τοϋ κυροϋ μου,
ιΧς είν' ώς θέλ' ή τύχη μου, μάλιστα όκουθρός μου.
Σώνει κι δ,τ' είχεν ορεξη σ·ή μερο τό 'πε όμπρός μου !
καί τήν άλ·i)θεια σοu μιλω, τά ϊ8ια μου άφτιά τ' άκοϋσα
νά π'{j : " Ό Τ ρ ωσίλος ταίριν του σε πεθυμ�, 'Αρετοϋσα,
μέγα ν: άλλάξης βασιλιό με βασιλιά μεγάλο,
, γι', Cίντρα τον εν� νά 8εκτ'{jς έ,μπόρει�ς γιά τ?ν Cίλλο" !
.
Ετρομαξα, αποκρυγιανα
γιαμια κι ανατριχιασα,
τΟ πνεUμα μου �ταράχτηκε, την άναπνιά μου έχάσα
κι άλ·ηθινά κ' έπίστεψα πώς πέφτω άποθαμένη,
γιατί το φως μου έλίγανε γροικώντας του ή καημένη ·
γιατί, στον -c ρόπο άποtJ γροικ�ς, δ βασιλιάς μ' άλλάσσει
�αL τοϋ ? χου,θ �c ϋ τοU αίμάτ?υ μο� γι α π�θητη με τάσσει·
γεις, βασ,ιλιος μ ε;που1 �ησε, Υ; ι όίλλος αγ? ρ �στΎ\ν του
,
, με , παιρνει, �' σ�, μια σκλ� βα� του γη ,ως �γ�πητικην του !
Αχ?υστηχε μια� ανομ-� �λιο �ισ;η ω,σαν, αυ�ει�η ,
� ετουτη εγινη ;
γη ντροπιασμενη πλιο αλλαξα ωσαν
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Μη8εν πρικαίνεσαι, γιατί κουpφή άφορμ·Ι) μεγάλ·η
στοϋ βασιλιου το λογισμό πράμ' έ!τοιον εΙχε βάλει·
κι ?λι;ς τσί πλ;ά q; ορες ? ωρε} ς καί �τΕ:κου �υλαμένες
απίJφασες, απου καλες ειναι και τιμημενες·
μ' &ν τό 'πε κιόλα, ώσα γροιχώ, οε σ' εσφιξε στανιώς σuυ,
μά κρίνω πλιά πώς τό 'χε πεϊ, νά δ'{j το λογισμό σου.
Α Ρ Ε Τ Ο ΥΣ Α
Ό , Ρο8ολϊ�ος μ �υ ,άκριβόc 7,ίν' άπο� με ζ� γώνει,
,ο �0Οολινο1ς π �όιχα χι , α.::ονα μ� σχ?τωνει ;
Αυτει �ο 7 , που βασι� ισ�;-ι μ εβ;ι-λεν, ε8�κη'�, το�
, ετελειωσε, ω, σαν ηθελε, σ εμε
,
Jt
την ορεξην του,
ετσι έγοργοβαρέθη με καί θά μΕ: κα'νισκέψη ,
τον πόθον άποu του βαστω 8ίκια νά μ' άντιμέψη ;
Γ'ίjς κι ούρανός γροικουσιν το κι ολ' ο[ θεοί τ' άκοϋσι,
άπείτις, κύρη μου γλυκύ, οε ζ'{jς, νά σοϋ το ποϋσι
το πώς τήν κακομοίρα σου μοναχοθυγατέρα
ήμ�ρα.
v-οιρ�ζο,υσ,ιν άφήφισ-:α, τή, σημερν�ν
:
Μαλιστ αψηφιστα
πολλα, με τ'Jσην
εντροπη σου,
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του πλιά μεγάλου σου &κουθροϋ θά 8ώσου το παι8ί σου.
μάνα κακορρίζικη , μάνα μου κακομοίρα,
, π�ς �μ;το ρεϊ� ν� μοϋ βοη��ς, γ�ναίι:_:ι γρά ;ιαί χήρα ;
: εσυ, aε 8υνεσοιι, μανα, να μου βοηθησης.
μ απεις
μην πρικαθ'{jς, το τέλος μου γλ·ήγορ' άνΕ: γροικήσ·nς,
γιατί στον κόσμο νά μη ζιω έ!χ' άποφασr.σμένα,
γιά να μή μάθης πώς ντροπήν έγίνηκε εtς έμένα.
'Αμ' είντα κάμνω ; γιάντ' άργιω ; τί πράμα πλιό άνιμένω ;
φοβοϋμ' άκόμη ; γ·Ι) άγαπω τον τόσ' άγαπ-ημένο ;
Ώϊ�ένα άναστ�νάζω �λ �Ο χα� κ�αίγω ; χ�L ντ�οπή μου
δεν ει.Jναι πλια μου ν αγαπω χανοντας τη ζωη μου ;
Τυραννισμένη μου καρ8ιά, τρεμάμεv-ή χέρα,
εΙντ' Cίλλον άνιμΕ:νετε τη σημερνήν ήμέρα ;
λείπουσιν οπλα τοϋ θυμοϋ, μάνιτα τσ·ϊj ψυχ'ίjς μου,
γιά νά τελειώση ·ή χέρα μου κι δ πόνος τσ'ίj έντροπ'ίj ς μου ;
Καρ�ιά μο� , γ,8ίκα, έσύ, όί aε θ�ς, κι � �;rόθος a�ν τ' δρίζει,
, σ� νει το , πως εις θα.να;ο πονο� μ , α �� φασιζει.
1
1
Αποθανε το λοιπονις κι αγαπα
εις τον Α8η ·
σβήνει τον πόθο δ θάνατος κ:χί τή ζωήν δμά8ι,
γιατL, Ο�ν ίχ�ν ητ�νε θάνατ ς, & τη ζήση ,
_ σβησΞι.
? είχε μαςε
και την �αγαπη παραυτας 8εν
Σ ΩΦΡΟΝΙΑ
Ώϊμένα, τέτοιους λογισμούς tJ:η8εν κρατ'{jς, κερά μου,
γι�τL τΟ νοϋ μ?υ άλλά�σουσ; �α� σφάςου τ�ν ,καρδιά μου.
1
Δε1 σε ζυγωνει
ου8εκιανεις, μα εσυ βασιλισσα σαι
κι δλοι σε προσκυνούσινε καί πάσα ετς τιμά σε,
γιατί ϊσα δρίζεις ολε μας, σάν καί τήν άπατ·ή σου,
κι ούa' Cί8ικον δ βασιλιάς aεν κάμνει τσ'ίj ορεξής σου.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Τσί �οy ισμούς το? βασιλιοϋ καλά φανερωμένα
σι
ου σή μερο μετ � μ�να ·
; � χουσι;ε ,, τα λόγια ;
1
και ;πρ ιχου σ �ργ�ση , ποτε �;ιστε�η �α1 ;σ,ι βαλη ,
τασσω του με το θανατον ομπρος να μ αποβγαλη.
Δε θέλω άφήσειν ν' άκουστ'{j πώς καταφρονεμΕ:νη
ή θυγατΕ:ρα τσ'ίj 'Αφρικ'ίjς τοϋ βασιλιοϋ άπομένει.
Ώ

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ
Είντα νά κάμω είναι πρεπό κ' εΙντα με συμβουλεύγει
ι
? έ:ρωτ�ας, κα , στ� ά;α ποια �α .,πιάσω, μ,' άρ ι;ιηνεUγει ;
βλεπω, ο καιρος εσιμωσεν οιποχω ν αποθανω,
μιiλλιος άργίω καί τον καιρον εϋκαιρα μόνο χάνω.
ΤΟ βλ�ψιμον �ποΟ ,εκαμα , τοϋ φίλ?υ, μο
λειώ η
1
�
� �α
1
, a� 8υνε�αι, η ζωη !:-ου ομ�;ρος �νε και, 8εν τελειωση.
Εμεναν ειναι μοναχου 8οσμενο να πλερωσω
τοϋτο το χρέος, τον πιστό Τρωσίλο νά γ8ικιώσω,
γιατί ο,ποιος, ά�αμ�ύρ8ωσε ;όσ;η φιλιά, μεγ�λη ,
τυχαινει με το αιμα του νοι την ξεπλυνη παλι ·
χι ούο: &λλο �μπο? �ζ ι με να · τό 'χω κ,α μ μέ�ο
�
?)
,
�,
,
παρα για-:ι εκ το Συμβουλον
απιλογια
ανιμενω,
γιατί ή άγάπη άπού βαστω στήν 'Αρετοϋσα ή τόση
;Ο V_?U μ,ου �αL τη θέλ-� ση �, άλ�άσσει κ�L τ� γν�ση
κα �, ζιω ,γιι:_ κειν� μονα{Cας στο� κοσ�ο, κι, ωγια κεινη
, τ ρ 8εν , γινη .
αθ ς ,ετουτ το κ ρ ιν ως
�
� �
?
,,
� :Χ ,
Γι�τι,α τ� σπ�αχνος
τ όί�ετρο κ οι ,εμιλιε τ,ση οι, �ξες,
, η' φρονεσ� τζη, � ,ι ταξε , τσ-:; και τ,ιμημε�ες 8ιαξες
οπου, κρα;ει μπ,ορουσ�ν.;: τον �8η ,να μερ �σου, ,
τσι πρικες να χαλασουσι, τα βασανα να λειωσου·
κ' έ!χω , άφ? ρμ� ώyιά , λόγο;; τζη νά πεθυ_μω , νά ζήσ<;> ,
-:::και πα� ι· ω,για ;ο, σφαλμα μ,αυ ζητ':_> νr;- ξ;ψ�χησω.
Γιαυτ�ς 8υ� π;αθη ε αντι� πολλα ,βαστω �ις εμε�α,
�
θανατου ομα8ι και ζωης, γιαμια - γιαμια σμιμενα.
Λέγει μου τσ'ίj βασίλισσας δ πόθος : ".Μ·Ι)ν άφήσ�%,
παρ' δ,τι μ' άμπο8ίζουσι νά 8ιώξ�η ς, νά νικήσης,
ιΧ θά σταθ'{jς εtς Μξα πλιά παρά του Παρα8είσου
και νά μπορ'{jς νά π'{jς πώς ζ'{jς κ' είναι ζωή ή ζω·ή σου,
νά μή ζηλεύγης τ' ούρανου, Ί]λιο νά μή χρειάζης,
&με στην καλορριζικιά με τσί θεούς νά, μοιάζ�ης'
γιατί ού8' δ Ζεύς άξώθηκε στή γ'ίj ποτέ, μηο' "Αρ·ης
ώσιΧν τήν Άρετοϋσα σου γυναϊκα τόσης χάρης" ·
σαλεύγουσί μου ο! λογισμοί καί συργουλίζουσί μου
τούτην τη aόλια μου καρ8ιά με παρηγόρησ·ή μου.
Κι..άπού ,τ-ΙJν Cίλ�η ;σ'ίj , φιλιάς το (: ρέο� μοϋ συντυχα,ίνει :
, τυχαινει·
ξεσκεπασε τ αμματια σου να βλεπης ως
οεν είν' έσέναν ή καρδιά, σάν κρίνεις, μοναχου σου·
το μερτικο του φίλου σου που βάνΞις τ' άκριβοu σου ;

πρ&τ έκεινοU την Εόωκες παριΧ νιΧ τήνε τάξ'(; ς
α.
του πόθου, κ' εχεις ι'Χδικο πολύ νά τον άλλάξης ·
γιατί τσl θ·ι;σαυρούς καλλιά, καλλιά τη �ασιλειά σου,
καλλιά νά χάσης τη ζω·ή , νά μη βλαφτ'{j ή φιλιά σου,
γιά νά μη μείνης ι'Χσκημο ξόμπλι καl ντροπιασμένο,
ό βασιλιος το φ ίλον του πώς εχει κομπωμένο".
l\1 ά μέσα στο δικάσιμο τσ'ίj άγ&πης καl φιλιάί; μο'J
ρο ι ω και τσ Αρετο U σας ,μου, τση ψη� �αι1 τ �' άν�πνιάς μου
t� : βασιλικη πίστη, απ εσυ εδωκες μου
y 1χ
και λεγει μου :
Η
παρ�ενια� τ�η &ξ�ς, π?U έσ·ή χωσές μου,
τσΊ)
Ο
ά
Ον
και
Θ
;
1
σαν , τ,� ιρι σου , πα�τ�τιν ο χ ι ω,σ� �ασιλ;σσ � σ ?υ,1
κ ε_λαβ,ες ;ην ,αyαπ;ι μου κ εμε�α � ις ,την εξα ,σου,
ομακ υν ς
μπο1ρεις α ου 1 το πλ�y ι ου π τε ν
� η ς·n; ,
� ος ν�7; πομειν�
" δ �χως ν,α:τ βλα�ης τσι θεο�,υς � ι ι'Χδι
�
;-.
,
α θ α θολωσης την τιμη, τ ο νομο ν α τσακισης,
την πίστ·η σου ν' άπαρνηθ'{jς, τότες μπορά μ' άφήσ�ης".
' Σ �όσ', άπ' άπόφαση ούόεμι� στΟ νου μου όΕ στεριώνει,
μά έίνας τον ι'Χλλο λογισμο καταχαλif καl λειώνει,
καl � ρίσ_κομαι ,στ' ώκεανοu τ\ μέση ό π�ικαμέν,ος
,
κ� ι δεν κα;rεχω, , ζ �ντανος · αν, εί ι;-αι \η , πνιμ�νος,
,
καλα και βλεπω κ εχου με τα κυματ αποκατω
καl νά βαρύνω γδέχομαι μόνο, νά βρω τον πάτο.
Ν& 'θελε θέλει ό ο•'ψ ανός, την 'Αφρικη πρl δοuμε,
δλοι με τά καράβια μου πηαίνοντας νά πνιγοuμε,
γιατί 'χεν i:χειν άφορμην ό φίλος ό δικός μου
νά μαρτυρif την πίστη μου γι' ι'Χξα όλονοu τοu κόσμου,
καθώς έδά το δόλωμα δΕ: θέλει λησμονήσει,
άποU 'ν' αίτια αt βρίσκομαι 'ς τέτοιου Θανάτου κρίσ η ·
χ
μου δΕ:ν Ί]θελα πρικάνει,
κι ούδΕ: την Άρετοuσα
ν' άκούση, μάλιστα νά δ'{j το δόλιο πώς με χάνει,
καλά καl πρίκ' άμέτρητη ν& ' δα στο πρόσωπόν τζη,
νά όνοματίσω ώς μ' ή' κουσεν ι'Χλλο γιά βασιλιόν τζη.
'Ακούραστη καl πλιά κουρφ-ή, τύχη, άπού την άσπίδα,
προθυμερη 'ς τσl χαλασμούς κ' εtς τσl θανάτους σ' ε�οα !
yιάντα σ' έμένα έφάνηκε πολλά ή άναμελειά σου
καl τά βερτόνια σου κρατεις μακρά καl τη φωτιά σου ;
τάχα γιά μεγαλύτερη νά κάμης τήν πληγ·ή μου,
τ' άστροπελέκι σου ι'Χργησες νά ρίξης στο κορμί μου
κ' έσήκωσές το πλιά ψηλά, δύναμη πλιά νά πάρη,
γιά νά μ·Ιjν εϋρη ούδέποσως γιατρειάς ποτέ του χάση ;
γ·η ώγιά παιγνίδι μΕ: κρατεις νά ζιω στο θάνατό μου
καl χαίρεσαι στην πρίκα μου, θρέφεσ' έκ τον καημό μου ;
Γνωρίζω την άσύστατη φύση την &δική σου
καl θέλει κάμει ή χέρα μου το φεύγει ·ή έδικ·ή σου.
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Πριν Εβγω άποδ την Άφρικ ή , γι ποι ν αίτιά, ούρανοί μου,
α
·
ατο κορμί
μου,
δΕ:ν έκαταμποδίσετε τσ'ίj δό)ιας

γιά νά μηδΕ: θωροιJσινε τ αμμάτια καl τ' άφτιά μου
τώρα νά μη γροικούσινε" την κακορριζικιά μου ;
ώ σ ν τούτη
ρ
, ,
Την Άρετο G σα μ' Εφερα 'ς � ιcΧν έπ;ι �ι α 1 α 1
πρώτη τοu κcσμου 'ς τσl αφεντειες, ς τσι δοξες κ εις τα
[πλούτη ,
πασίχαρη βασίλισσα, τοu Ροδολινο ταίρι,
του πεθεροί) του ώς έίδωκε την πίσ τη καl το χέρι ,
κ' ελπιζα εtς τσ'ίj καλομοιριάς το θρόνο νά καθίση
κι ούδένα ένάντιο νά μπορ'{j πλιο νά την άμποδlση.
Κ' , έγ� τ? σήμερ α, θ.� ρ ι';') τ-Ιj ν τ�χη τζη , κι ά�χίζει
αντιδικα τση μ οργιτα περισσα και μανιζει
κι ό βασιλιά τση διώχνει τη κι ούοεποσως ψηφ(f τη ,
μάλιστα μ' &λλο βασιλιον &νομα προξεν(f τη ·
καί , μ' δλο &πού 'ναι κάμωμα σφαλτό καl ντροπιασμένο
κι άνάξο , άπ�U στΟν κ �σμ0 π� ιΟ όlν 1ε1ναι yρ ? ικημένο,
1
ντα
κατέ ω 1πως οι, β σι ιοι το1 , θε�ου κα μν υ
1 � τ:_α. 1 ,
�
� �
- �αι, λειπου �ι απου ;ο πρεπο, δ;χ�ς να λεσι ω�ιαντα·
και ο σ ο πλια πισ ευω 1το, γι ι αι , ρφανεμεν η
� του ηι ·ξενη .
� μπορεση α.�
1
� στεκεται
την �εδικην
στη
και
"Ωφ,°'� κα� πως τά μέλ;η μου, τ � ομ�σσου κ�l δ:_ιλιοuσι
τ αμματια μου πολυ κακο το σημερο μη δουσι ! .
έγροίκησ,α κα κ τ π ς, τη1ν ε α
ώς τ
για ί,
� � α 1 ('()
Ί:Ο ,
�η
� ,χο;Θ
ο ουδενα πραμα μηδεμια πλιον ανιμενει ελπιδα.
Κι � πο�εμέν ?ς λογ ;σμ�ς άπΟχω ,, όΕ:ν ά�λάσσε �
πως τη ζωη τζη ογληγορα κι Ο'δικα θελει χασ�ι·
και κάμνει με και στέκομαι σε πρίκα κ' είςέ πόνο,
μηίJΕ: βαλθ'{j νά σκοτωθ'{j, καλά καl νά το χώνω.
Καί ιι-όνο γι� τ� ν �φορμη τ�ύτ� ά:'λο�θ � τση όπίσω
και μοναχη δεν ·ηθzλα ποτε να την αφησω,
μd: έκ:=1ίνη σ;Ο, β,ασι�ικΟν εΙναι� e� ρρ�, μι�ν &ρα,
θαλαμιν απ εκλειστηκε και δεν τη βλεπω τωρα.
,

·

/

. .

.

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Λ ε υκίππη καl Σωφρό νια

ΛΕΥΚΙΠΠΗ
"Εν τψ έδ� !, "�φ?υ �ρρίζικη ;-.αl κ �κομοίρα , Νέ�α,
κλαιγε κ εσυ το σημερο, σαν πρεπει, μετα μενα !
εχάσ,α �ε τ' � μμάτια ,μας κα,ι τσt πολλού !-7ας ,κόπους ,
,
τσι ξενους τοπους.
κι ολες ετυφλωθηκαμε ς τουτους
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
'Ωϊμέ, τΎ;ν 'Λρετοuσά μου τάχα ό Τρωσίλος παίρνει ;
ΛΕΥΚΙΠΠΗ
Ί-Ι 'Α�ετοuσcι: όγλήγορα πάγει καl δΕ: γιαγέρνει.
� Ω Φ Ρ ΟΝΙΑ

tΌ �ου κι , άν τ;r!ι.γη, συντρ1οφι�ν , έγώ τσΊ)1 θέλ� κ�μa:ι,
ωστε να στεκω ζωντανη , να μεστα παντα ανταμι.
ήσης ,
π ι
ά ι μίλ ησε Λ υκί πη μ υ, , ν
ΙνΙα , � cΧ χα. Θ � α.
";
� �
· \ να� στεκω
μη? μ αφησης.
κ εις τόσον αποκτυπημο
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ΛΕΥΚΙΠΠΗ
Μόνον �)γιcΧ νιΧ σου τΟ πω, ξετρέχοvτcΧ.ς σε έπά 'μαι
κ' ήρθα, μαντατοφόρισσα πρικιοϋ μαντάτου νά 'μαι.
μ' δλον έτοϋτο, άποκοτια δεν εχω να μιλήσω,
μα ή γλώσσα μου ξεραίνεται κι ό λόγος στρέφει όπίσω.
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Πέ το, γιατl δσο πλια τ' άργείς, βαρένεις την καρδιά μου,
μόνο κακα λογιάζοντας για τη βασίλισσά μου.
ΛΕΥΚΙΠΠΗ
Να σοϋ το πώ με θλίψη μου καl μ' &μετρό μου πόνο,
καλα κι άπού την πρίκα μου θαρρώ το πώς δε σώνω.
Ώς είδες τη βασίλισσα κ' έγώ μέ την 'Ελίσα
κ' έμπ·ήκαμε στο θάλαμο τοϋ βασιλιοϋ, έσφαλίσα
τες πύλες, κ' έκεί έκάτεχεν �να χρουσο λαήνι
κ' έγύρεψε καl βρίσκει το καl πιάνει το καl πίνει
μ' δρεξη μεγαλ::)τατ-η, σαν πολυδιψασμένη.
Κι' άπεLς "':' άπόπιεν, επεσεν ώσιΧν άποθαμένη ·
τ/; πρόσωπό τζη έχλόμιανε, τα ρόδα τζη έχαθΎJκι: ,
το στόμα τζ·η έβουβάθηκε, τα μάτια έσφαλιστη:;α
κ' έμείς με κλcίηματα πρικια τη θέκαμε εtς το στρωμα
κ' έξέρναν α'ίματα κι άφρούς μα<ιρους άποι) τό στόμα.
Άπόμεινεν όλόκρυα, ή άναπνιά τζη έχάθη,
ώσαν άθος έψύγηκε, σα ρόδον έμαράθη.
Μα εtς λίγο έκαλυτέρισε κι ώρισε, τα λευκά τζη
μαντl καl ροϋχ' άπού βαστq. κ' έπ'ίjγα κ' Ε:φερά τζη ·
έστρέψαν οι άκτίνε τση κι δλα τα κάλλη όμάδι
καl τοϋ κακοϋ, άπού μ' Ί]κουσες, δεν είχε πλιό σημάδι,
μα φέγγει, ώς πάντα τζη Ε:λαμπε, σαν είναι στολισμένη ,
πού κτίσμαν ώραιότερο δέν εΤ στην οtκουμένη·
κ' έμείς πολλα έχαρήκαμε, δε ξεύροντας πιοτό τζη
το πώς φαρμάκιν επιασεν, ώγια τό fJάνατό τζη.
Μα έκείνη , ώς γνωστικώτατη καl φρόνιμη περίσσα,
δάκρυα εκαμε τ' άμμάτια μας πολλα πρικια κ' έχ•Jσ�:.
"Φίλαινες Καρχηδόνες μου, λέγει, συντpόφισσές μου,
πιστές, ·ήγαπ-ημένες μου καl συ"ανάθροφές μου,
για την τιμη τοϋ γένου μας κι ϋλω τών 'Αφρικάνω
έΟιάλεξα, ώοι:Χν εϊΟετε, σήμερο ν' άποθ&νω
κ' Ί]πια φαρμάκι δυνατόν, άποι) ποτε βοτάνι
στον κόσμο πλιο δε β� ίσκεται, παρα να μ' άποθάνγ)"
γιαϋτος συμπάθιο σας ζ·η τώ κ' έσάς καl τών άλλώ σας,
γιατl πρικύ στον τόπο μας κάμνω το γιαγερμό σας.
Μ' άπεlς άνάγκη μ' Ε:καμε τη δόλια καl τελειώνω,
παρακαλώ σας δλες σας να μοϋ θυμαστε μόνο
κι ώς φτάξετε εtς τη χώρα μας, τσ'ίj μάνας μου να είπ'ίjτε
τσ'ίj άρρίζικης τα ξεύρετε για μένα κι δ,τ' tδ'ίjτε".
Κ' έπιάσε μας 'ς τσl άγκάλε τση γλυκια κ' έφίλησέ μας
κ' έσένα καl τσl κορασες να κράξωμε ώρισέ μας
κ' έπ'ίjρε δσες εόρέθησα κ' εtς το ναο παγαίνου
τσ'ίj Περσεφόνης, κ' έδεκεί, θαρρώ, μας άνιμένου,
γιατl τα παρακάλια τως κάμνου να τσ'ίj βοηθ·ήση
να μηδέν εχη πείραξην δ,τι ώρα ξεψυχήση.
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
"Ωφου κακόν άποπαθα ! κ' εΤντα γροικώ ή καημένη ;
κι ας Ί]θελά 'σται άπο καιρο στον 'Άδη περασμένη.
'Ωϊμένα , θυγατέρα μου, γλυκώτατη 'Αρετοϋσα,
τιμη δλωνώ τών άρετώ, τ' άφτιά μου είντά' ν' τ' άκοϋσα ;
"Ωφου καl πώς έχάλασες τσl έλπίδες μου, κερά μου,
καl μ' �να θάνατο πρικύν άλλάσσεις τ-1] χαρά μου !
Σήμερο ή δόλια άνίμενα τοϋ γάμου τ' άκριβοϋ σου
να δώ τη δόξα, καl θωρώ θάνατο τοϋ κορμιοϋ σου·
τιμες για σέν' άνίμενα κι άνάπαψες περίσσες,
κ' έγώ εtς το βάραθρο επεσα τ' "Αδου,_ είς καημούς καl κρίσ�ς.
'Ωϊμένα, πώς μοϋ τό 'λεγες καl πώς πολλΟι έφοβούσου
πώς σήμερο είδες τ' ονειρο κ' έσε καl τοϋ κυροϋ σου !
κι άνε κ' έμέναν Ε:τυχε να Θα τό ξεδιαλύνω,
πώς σ' άκλουθ� στοχάζομαι γιαμια το Ροδολίνο.
Λ Ε Υ Κ Ι Π Π Ι-Ι
Σωφρόνια, Ε:ν τες έδεπά !
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
,'Ωϊfl;έν� , �υyατ�ρα,
κ' είΨ:-α κακη έξημέρωσε γιά σενα ετου• η μερα !
ΣΚΗΝΗ

ΕΒΔΟΜΗ

Ά ρε τοϋσα μέ τσί κορ α σ ές. Λ ευ κ {ππη κ α ί Σωφρ ίνια

ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Τούς ίίστερούς μου . στεναγμούς, τσ υστερες άναπνιές μου,
Μέμψη, άποδέξου σήμερο στα τέλη άπ' &ξωσές μου.
22

Δεν Ί]θελες καιρον πολύν ή δόλια να σ' δρίζω,
γιαϋτος μέ θάνατο πρικύ μ' άπόβγαλες, γνωρίζω.
'Αφήνω σε χαιράμενη να στέκης, ώς τυχαίνει,
γιατί 'ναι άνήμπορο να ζιώ πλιον είς τον κόσμο ·ή ξένη
Το πνεϋμα μου ι:)σα χωριστ'ij καl το κορμί μου άψήση,
μακρα άπο δώ, κατέχω το, δέν πάει να κατοικήση·
στΟν ούρανό 'ναι ά.ΟUνατο με πρίκες να πετάξη,
μηδέ στον 'Άδη δε μπορεί ποτέ, &φταιστο, να ράξη,
άμ' δπου δ Ροδολίνος μου θέλ' είσται, δεν άφήνω
παρ' ώγια να •όνε θωρώ να στέκη μετα κείνο
κ' είς τ' Ονειρόν του πλιιΧ συχνιιΧ παρ' άποU θέλει, ώ'ίμένα,
. θέλω τον κάμνει κιας στανιώς να στέκη μετα μένα.
Μάτια, τον Ί]λιο •ο λαμπρο χορ•άσετε, ώς μπορείτε,
κι άψα τόνε στερεύγεστε, να μ·Ι]ν .όνε θωρ'ίjτε.
Δέτε, καταχορτάσετε τ·Ι] γ'ίj καl τον άέρα
καl τσl ούρανούς την ίJστερην άπού Θα ζ'ίjτε ·ή μέρα·
στραφ'ίj•ε 'ς τσl Πυράμιδες, 'ς · τσl πύργους, στα παλάτια
κι δ,τι &λλον ομορφο μποροϋ να στοχαστοϋ δυο μάτια
κι ας τ' άποχαιρετίσωμεν δλα στο μισσο:μό μας,
άπεlς πρικια χωρίζει μας γλήγορα δ θάνατό μας.
Μά, ώϊμέ, το φώς μου έγροίκησα καl θε να σκοτεινιάση ! ...
ΛΕΥΚΙΠΠΗ
Πιάσ' την, 'Ελίσα, σίμωσε, γη &λλη κιαμια ας την πιάση.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Νένα μου ·ήγαπημένη μου, θαρρώ, ή ψυχή μου έβγαίνει ...
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Βοηθάτε, κορασίδες μου, πιάστε τη κι άποθαίνει !
'Ώφου, είντ' άφνίδιος χαλασμος κι &γριος μαςε πλακώνει
καl πάσα φώς τσ'ίj έλπίδα μας σβήνε•. Ε:τσι άψα καί λειώνει !
Ό Ί]λιο μας, άμμάτια μου, δέν κάμνει μόνο έγκλείψη,
μα εtς δύση μια παντοτινη πάγει να μαςε λείψη·
κι «ς τ' άκλουθήσωμε, γιατl στον κόσμο δε μποροϋμε
δίχως το φώς του, όλότυφλα καl σκοτεινα να ζοϋμε.
ΛΕΥΚΙΠΠΗ
Σωφρόνια, σώπα, σκόλασε το κλάημα, κ' ή κερά μας
άνάβλεψε καί στρέφεται καλΟι καί συντηρ� μας·
έπέρασέ τζη ή σκότιση πού τσ'ίj Ε:δωκε κ' ή ζάλη,
τώρα καλα έσυν·ήφερεν, ώσαν καί πρώτας πάλι.
ΣΩΦΡΟ ΙΙΑ
'Ωϊμέναν, Άρετοϋσα μου, γιάντα εtς την κατοικιά σου
να μηδεν πάμε, άφέντρα μου, νά 'μεστα συντροφιά σου,
στ·Ι]ν κλίνην ώς άνήμπορη, ψυχή μου ν' άκουμπίσης ;
κι δ,τι κι α θέλ�η ς. έδεκεί μπορείς να μας τ' δρίσης.
ΑΡΕΊΌΥΣΑ
Νέν' άκριβή, λιγοθυμιές στο σπίτιν Ί]ρθασί μου
περίσσες, άπ' έγροίκησα να θέ να βγ'ij ή ψυχ·ή μου·
μα 'δω Ε:ξω βλέπω τσί οόρανούς κι άέρας τσ'ίj έμιλιας μου
γροικώ καl φέρνει δύναμη καl πνεϋμα τσ'ίj άναπνιάς μου·
κι &φησ' με μετα σας έδώ ν' άκ:ροσταθω &λλο λίγο,
ν' άντιστα0ι';) τοϋ Χάρο κιάς, α δέ μπορα τοϋ φύγω.
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Ώϊμένα, θυγατέρα μου, κ' εΤντα πρικα άντιμεύγεις
τ·Ι] δούλεψ·ή μου τσ'ίj φτωχ'ίjς κι &πονα με παιδεύγεις !
Γιάντα, 'Αρετοϋσα μου γλυκειά, για ποια άφορμή, κερά μο'J,
να πιάσης να φαρμακευτ'ijς &δικα καί χωστά μου ;
'Εσύ 'σουν άπού μοϋ 'τασσες μ' δρκο να μη μ' άφήσης
μιιΧν ωραν άπΟ λόγου σου μακρά, &στ' άποU νd: ζ·ήσης ;
για εΤντα μ' έψομάτευγες ; γιάντα την πρικαμένη
μ' άπόβγαλες καί μοναχη μένεις θανατωμένη ;
γιατί δε μ' Ε:κραζες κ' έμέν, ώϊμέ, να μοιpαστοϋμε
τ' ιΧπονο κεϊνο τό πιοτόν, άμάόι να τΟ πιοUμε ;
να σ' άκλουθω, σαν ε1ν' πρεπό, μόνο καί νιΧ γυρεUγη
το πνεϋμα, ώσαν καί το κορμί, πάντα να σοϋ δουλεύγη ;
Μ' αν Ε:ναι κ' έσύ μοϋ έ:λειψες, χρουσ·ή μου θυγατέρα,
μl: το μαχαίρι, τάσσω σου, το κάμνει έτούτη ή χέρα·
ποτε, δέ ,θέλει γροικ� θ� , ξεϋρε1 βασί�ισσά μου, ,
,
πως σ &φηκα
κι αποθανες διχως τη συντροφια μου.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
'Ανάγκη, ξεύρεις το, πολλη καί πόνος τσ'ίj τιμ'ίjς μου
μ' έφέρασι την έλεεινη στο τέλος τσ'ίj ζω'ίjς μου·
κ' έσύ, άνισ6)ς καί κάμωμα σαν τοϋτο εΤχες γροικήσει,
π ισ;εύγω πώς, ώ� μ�να μου yλυκ� ιά, είχ�ς μ' &μποδίσει
,
κι απομενα
παντοτινο ξομπλι στον κο,.μο, Νενα,
μόνο τσ'ίj καταφρόνεσης ·fι κακομοίρα, ώϊμένα.
Υ ι &ν Εναι καί ΟΕ σ' Εκραξα νd: πι?ίς χ ' έσU άπ' έκεϊνο,
άποU χ' έγω Ύ]πια, τό 'καμα γιιΧ πλιcΧ καλό μου, κρ(νω,

οχι γιατί πολλά άκριβη Ι>έ μοϊί 'ναι ή συντροφιά σου,
γιατί ούl>έ τ-)jν Παρ&Ι>εισο Ι>έ χρήζω Ι>ιχωστά σου,
μά γιατί, ώς μ&να μου άκριβή, σάν κύρη κι άl>εp φό μου
νά μέ κηl>έψγ�ς πεθυμώ, νά 'σαι είς το θ&νατό μου
καί μετά σέ τον όίθο μου τσ'ίj μ&νας μου νά π&ρ·r, ς,
γιατί θέλει έχει θύμηση παντοτινή έτοιας χ&ρης,
έσu νά τήν παρηγορ�ς καί νά σταθ'!iς σιμά τζη,
rΙ>ια ώσά να 'χα ζ'ίj κ' έγώ, πιστή καί φίλαινα τζη ·
κι ολες ο[ κορασίδες μου μέ τήν παρηγορια σου
στο σκέπος κ' είς το θάρρος σου νά στέκουνται μετα σου,
ώς τ?ν ,καιρΟ �πο,υ σa� φαν?ί, πιτή�ει?ς, να μπο,ρητ_ε
στην Αφρικη να στρεψετε, ς πλια αναπαψη να ζητε.
Κι ώ� ιά νά δώσω πiiσα μιiiς ορεξη νά θυμiiστε
τσ'ίj &γ'1πης μου, τσl φορεσέ; ολε; άποχω πι&στε
χι Ολα ;α r;τολ1ισίδι,α. rιου �ι' 8,τι Cίλλα ή κr:τοικι� μl')υ
σφαλιζ:_ι πραματ α�ριβ� , r;ου1 εΙ�αι χ::φ ισματα μου.
Παρακαλω σε μοναχ�ς, ωγια
θ"Χραπαψη μο•J
τ&ξε μου, Νένα μοη άκρ ιβ'ή, τά θέλει ή ορεξή μου.
"...Α.. λλο \να πι� >Jε λε�πο αι� πο;rα ν 7., σα5 �ιλ� σω,
για.-ι θωρω το πω� �αψα παyω να σας :χφ-r,σω.
ΣΩΦΡΟΝΤΑ
'Ωϊμέναν, 'Αρετοϊίσα μου, C:Jϊμέναν, άκοιβή :Lου,
Χι ώ-yιάντα στέκι:: ι ζωντανΟ στΟν κόσμο ":'0 κορμί μου ;
Λ Ε L' Κ Τ Π Π Η
Γλι:κειά κφά κι άφέντρe< μας, κι όίξα βασlλισσά μας,
τά λόγια σου βουρκώνουσι τό σα τά κλάηματ& μας,
πο1J Ι>έ μποροiJμε Q[ ταπεινές άπιλοyιάν τσ'ίj τόσης
, άy�πης ΠQύ, 'χε,ς είς έμ�ς, κ?,'l τσ'ίj �μετ�·ής σου γνώσης
να Ι>ωσωι.ι.ε το σ"Ι'μεpον, αμ ολε� μνοyομε σου
1 στvν1 �ύ �σ.νΟ1 και μάρτυρ� τ1Ον tδιο δί�ο �έ σ?υ
πως ,μον,
ο θα ατ ς fl;πορε•. τη �-η σy.ονια να Ι>ω��η
και πως ποτε� τα� ματια
μα� Ι>ε θελο\Jσι στεyνωσει,
μά πάντα μας ώς !:Ιοϊίλες σου πισ.-ές κ' ήγαπημένες
θέλομε στέκ:;:ιν ολε μας μέ λύπη, πρικαμένες.
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
' Ωϊμένα, θυγατέρα μου, μεγ&λο πρiiμα δρίζεις
νά κ&μω, σάν τή γνώμη μου καλά νά μή γνωοίζγ�ς
Ι>έν C:εύρr.ις πώς τ' άμμάτια μου μόvιά 'σαι κ' ή καρl>ιi μου
, L , πώς yια έσ�ναν η Θε�α �όν10 να ζ1ι& , χε fά μου,
μrfχ;-<
ριζε ς l>ιχ τψ κα,ρl>ι� :;α,ι �ιχ,ω ς ;ην ,Ψυχη μου, ,
/'!?ι'! ω � ι το φ�c;
�� μου, απου σ ' ε�υ, να �ησι;� μο,ναχη μου ;
l\1 απ;ις � ' ι; ρ,ε σ;;ι � ω τανη' να μαι_ στο ? α� ατο, μου,
y
καλα και να ναι, αφ:;ντρα
μου, πραμαν α�υνα":"ο μο1�,
νά ;;άμω,, ·Ι]γαr.ημένη μου,, ζωΊjν �σβολ�μένη, ,
με κλαηματα παντο.-ινα, τυω)η κι ωρφανεμενη,
ώστε , να πάγω, /5ντε �πορώ, κ' �γ(ι) ,;--' cί χορασ�8�ς ,
σ,τ11� J�α �χηδο:Jα, χ�ν?ντας τ��.α ,ολες fl;ας ;σι , ελπιδες ·
κ, �κει
ωσα ψταΕω, αλι�ονQ, σ , εμενα, 2τω� αλλασσω
την κακομοιρα
μου ζωη με θανατο σου τασσω.
ΑΡΕΤΟΤΣΑ
Τι�ρ' �πο�αίνω Ο �χωστας εγνοιες1 περ ί(σσ�ς, ��ν�,
yιατι τσ� κορ σιl>7ς μου θες �λεπΞι ωσαν κ ,εμενα·
και , μον�χας τ�� f7ανα
7;ολυαγαπημενη ,
,μ�υ την τελεια
να μπορου να ειδα, απn'3αινα
θαραπαημενη·
μ' άπεtς τοϊίτ/ι 'ναι άl>ύνατο, τον κύρη κι άl>ερφό μου
πάγω νιΥ. βρω, ν3: τώς είπω το πρικορριζικό μου
Κ'"J'.L πώς γιά τ·)jν τιμήν τωνε κι ώγιά τήν έl>ική μου
σήμερο μέ τ!:t θάνατο τελειώνω τ-1) ζω·ή μου,
νά πω δκουθρος τοϊί γένου μας, άχr1ρταγος Τρωσίλος,

πλιά άπο λιοντάρι· άγριώτατος κι όίπονος παρά σκύλος,
άπού Ζκατάβαψε ιΧ?ικα , τα χ�ριο; ;' , &.νομό: .... του ,
στο α!μα μας, Ι>ιl>ει αφορμη κ εμε κακου θανατου.
Στόν ϋστε90 λ όγο άπού λέγει, κ α κ ο v θ α ν ά τ ο υ, θέλει
�υπαστij fαφvίδια καί δυ�ατ:i, γυρiζοvτας μιά καi
, ,
, η μsρα, κι αποκεις
αλλ
λεyει:

Είv;α ε�νη β�έπω

'

Ί]ρ�ασ ι ; τί �έλ,ετε σιμ� μου ;
κι. αποκεις λεγει :
δ κύρης μου σiί.ς έστειλεν, ώγιά τιμη τοϊί γ&μου ;
!;τένεται πάλι σω_πασ�η '!λιάτερο, γυρlζοντας
Εδω

στενεται

κ

λιγακι

ολη στη μια, μερα και λεγει:
·

p�,ζ ω1 το ;Ο σκΊ)τ:_τρον του κ1ι, ώς ,�γι� μέν :; έπ� ' μαι !
. Γνω
κι α θελη
ο Ροl>ολινο� μο1J, θελω κ εγω, κι ας παμε.
'Εδώ στέvεται πλιάτερηv ιίJρα σωπαστη καί σκύφτει

τή� κεφα�ή �ζη καi σφουy�ίζ�ι τ' duμάτια τ ζη
,
και κτυπq. τα χερια τζη κω λεyει:

Ώϊμένα, ποϊί 'μαι. ή όίχαpη, καl ποϊί 'μουνε ! κ' εί� πόση
�ίyη (�pα βλέ ω , τή , ζωΊj _ΠG)ς έ ει ν� τελειώσ,η !
Νιοτης μου, πλιο;r δε με φελq.ς, μηl>ε� κι ο θησαυρος μου
γη ή βασιλ<:ιά μου Ι>έ μπορεί πλιο νά 'ναι γλυτωμός μου.
τΩ fρα τ ϊί l\�ελλο J εν υ σήμερ ν όίπ νού μ,ου
,
? κοσμο • εγνωριζα
:
y ?
ι;
? αιτια
, ;
γιαντα
τον
; για� ποιαν
εγεννουμου
ΣΩΦΡΟΝΊΑ
Το πρόσωπό σου, άφiντρα μου, πάλι θωρώ κι άλλάσσει
κι &ς έ:ρθου ο[ ΚQρασίl;ες σου, στο σπίτι νά σέ πiiσι.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Γροικώ κ εγώ .-ή Ι>�ναμη πώς χά�ω άγ.Χλια :; άγ-Χλ;α
'
καt γνώθω πώς να πηαινωμε
στο σπιτιν ειναι χ.αλλια.
ΣΩΦΡΟΝΊΑ
"Ωφου, καl πώς τά μάτια μο1) τόσο κακο νά δοϊίσι
καl νά μποροu τά μέλη μου τσt πόνους νά βαστοuσι ;
Tijς τέταρτης πράξης τέλος.

ΧΟΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
Θεριο μηl>' έρπετο ποτ/: συντρέχει
το Υ.Ι>ιον άπατόν του
νά 'χη τΟ θάνατόν του,
μά τη ζωΊj φυλάσσει ϋσο κατέχει.
'Άνθρωπος το κακιSν του Ι>Ε:ν άπέχει,
μ' 8λο άπ' ή φύσ-η γνώση
του 'τα�ε να τοϋ όώσ·n,
μά είς τ' 'ΆΙ>ου το λαρύγγι όίφρονα τρ�χει.
φύση έμiiς λοιπο εΤναι μηψυιγιά μας
καl μάνα ·Ιj γαπημένη
τ�ν έρπε;ω ,α�ομέν�ι,
ψηφωντας τοσα ελιγα
την ύγει:Χ μα;.
'Η

:Μ±, G>ϊμέv' , έγώ ώς θωρώ, ή ά;cο?ταγι:Χ μας
κ' ή ορεξ' ή τυφλή μας
κ

t
π οσκα,λεί ας
,
, εαιτια
? ;c�θη
ναι .-ουΕ θανατου ηv- πονηρια μας.
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ΤΑ l(PHTll(A ΘEATPll(A ΕΡΓΑ
Η ΠΑΡΟΥ ΣΙΑ · ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚ�Η ΣΚ_ΗΝΗ
Τού ΓΙΑ ΝΝΗ ΣΙΔ ΕΡΗ
Ί-Ι μελέτη τοϋ Κρητιχοϋ Θεάτρου* ε1ναι για τήν ώρα τουλά
χιστον, περιοχή τΊjς φιλολογιχ'i)ς έπιστήμης άποχλειστιχά. Τα
κείμενά του δεν έ:χουν άποκτ-ήσει μιά σταθερή μορφή για τούς
άνθρώπους τοϋ Θεάτρου μας· δεν έ:χει έπιβληθεί ενας άπο τούς
έχδότες του, ώστε να είναι γνωστος χαl χρ·ήσιμος· ό Σάθας
π.χ. έ:χει τά πρωτεία ώς παλαιότερος, ένω το κείμενο τ'i)ς
" Έρωφίλης" π.χ. τοϋ Ξανθουδίδη ό Λ. Πολίτης (' ) το θεωρεί
χαλότερο για όρισμένα σημεία του· δμως για τήν τελειωτική
κατάχτηση των έ:ργων δε φτάνει μοναχα το σταθερο κείμενο ·
μάς χρειάζεται ή γνώση δλων των ίστορικων καl των χοινωνι
χων δρων τ'i)ς έποχΎ)ς · έ:τσι Θα κερδίσει το ζωντανο Θέατρο
περισσότερα στοιχεία χαt Θα πλουτισθεί με ποικιλία μεγαλότερη
ή φαντασία των πνευματικων έργατων του. Σπουδαία βο-ήθεια
Θα είναι άχόμη, Οίν μάθουμε ξεκάθαρα πως έ:χουν παιχθεί αύτιΧ
τα έ:ργα· βεβαίως ό τρόπος πού άνέβαιναν Θα ήταν παρόμοιος
με τlς άνάλογες συνήθειες τ'i)ς 'Ιταλίας οί Κρητικοί θα τlς
ξέραν άπο όρισμένες τέτοιες έχδ·Ι)λώσεις των ξένων στο νησί
τους η άπο ταξίδια τους. ο ι άκαδημαϊχοl φιλόλογοι, με τή
φόση τ'i)ς δουλειάς τους, εtδιχως, είναι άρμόδιοι να μάς τα
μάθουν δλ' αύτά· κρίνοντας άπο τή διχή μου λαχτάρα να μάθω
το χάθε τι γιά τήν δποια παράσταση τοϋ νέου έλληνιχοϋ Θεά
τρου, άπορω, πως βαστiΥ.νε τόσα χρόνια χαl δε μάς έ:χουν προσ
φέρει τα πάρα πάνω· Θα είναι άσφαλως Οόσχολο, άλλα τόσο
για το 'Αρχαίο Θέατρο χαl για τήν 'Ιστορία του, δσο χαί για
το Κρητικό, μάς χρειάζεται άπο εν.ας γερος φιλόλογος πού ν'
άγαπάει μαζl το Θέατρο με πάθος· ίtνας Δ. Βερναρδάκης, πού
νέος έ:γραψε τον πρόλογο τ'i)ς "Μαρίας Δοξαπατρ'i)" χαl ώρι
μος τήν 'Έtσαγωγή " των "Φοινισσων" . 'Αναφέραμε το Λ.
Πολίτη πιο πάνω χαί Θα τον ξαναναφέρουμε, γιατί χαί βαθύς
φιλόλογος είναι και το Θέατρο τοϋ είναι οtχείο, δχι άπο &.δελ
φική κληρονομιά, παρα άπο τή δική του προαίρεση χαί άξία ·
έ:χει έπιμεληθεί το άνέβασμα τ'i)ς " 'Ερωφίλης" ( 1950 ) καl
τ'i)ς " Θυσίας τοϋ Άβρααμ" με τούς φοιτητές του. Μποροϋμε
λοιπον με δικαιολογημένη πεποίθηση νιΧ περιμένουμε τή γό
νιμη συμβολή του. 'Έχω άχοόσει πώς ό άλ·ησμόνητος Ξανθου
δίδης πού τή μν·ήμ·η του πρέπει νιΧ τ-ήν τιμοϋμε σοβαρά, έ:χει
γράψει μια μελέτη , έδω χαl πενήντα χρόνια για τούς δικηγό
ρους τ'i)ς Κ ρ·ήτης τ6ν καιρο τω'ι Βενετων· σ' αύτήν ζωντανεόει
το έπάγγελμά τους δπως 'ήτανε τότε. Ί-Ι φιλολογική έπιστήμ·η
μiΥ.ς χρωστάει χάτι τέτοιο για τούς ·ήθοποιοός, για τούς θεατρι
κούς χώρους των Κ ρητικων χαί για δλα τα σχετικά τους · τότε,
πλάι στα ξένα πρότυπα, θ' άναζητηθοϋν χαί οί παραστασιακες
tδιοτυπίες τοϋ νησιοϋ· Θα ύπ'i)ρχαν, χωρίς άμφιβολία χαl Θα
είχαν το διχό τους τον έλληνιχο χαρακτ·ήρα, Οίν κρίνουμε άπο
τr,ν έλληνίκ6τητα των κειμένων.

·π ρ ιν μποϋμε στο θέμα, θά 'πρεπε νιΧ χατατοπίσοuμε τον άνα
γνώστη με δυο λόγια ούσιαστικα για τ·ή θεατρική λογοτεχν.ία
τ'i)ς Κρήτης· δε θιΧ το τολμήσουμε μόνοι μας · Θα χαταφόγουμε
σε μιιΧ μελέτη τοϋ Λ. Πολίτη : Το Θέατρο, ή τF αγωδία ξα
ναγεννήθηκε τήν έποχή τ'i)ς Άναγέννr,σης. . . Π ρωτα στ·ήν
Ίτ�λία; Οίν δ μώ� ή ,'Ιταλία προ-rιγ είται το 1 50 >; αl το 1?� αtώ�α
στην τεχν·� . . . δεν -έ:δ� σ;; στο �εατ�ο �,ις μ�γα�ες χ � ι ισχυρες
προσωπιχοτητες που εδωσε αλλου. Αλλα ο σπορος ήταν
tσχυρος χαl περνά μαζl με το καινοόριο πνεϋμα στούς όίλλους
εύρωπαϊχGύς λαούς καl προκαλεί -τ·ήν έ:ξοχη θεατρική άκμή
* Τό όρθρο τοiί κ. Γιάννη Σιδέρη γράφτηκε πρlν dπό τό dνέ
βασμα τής τραγωδίας τοiί Ίωάννη-Άνδρέα Τρωίλου 'Έασιλεvς
ό Ροδολ ίνος", dπό τό 'Εθνικό Θέατρο στό 'Ωδείον Ίlρώδου.
1. Δ ές τη μελέτη του " Ή παράσταση τής " 'Εc_Q;φίλης "
(Ποιητικός λόγος καί σκηνικη έρμηνεfα)" :περ. " Ή Τέχνη",
φθινόπωρο-χειμιί;νας 1962, σ. 144-57, στη σ. 148, σημεfωση) .
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τοϋ 1 6 χαί 1 7 αtώνα : στή Γαλλία ( Κορν·ήλιος, Ρακίνας, Μολιέ
ρος ) , στήν 'Ισπανία (Λόπε ντε Βέγκα, Καλντερόν ) , στήν 'Αγγλία.
Το 'ίδιο το πνεϋμα τ'i)ς Άναγένν-ησης καl ό χαινοόριος τόπος
τοϋ άνθρώπου πού δημιοόργησε, έκτος άπο τlς όίλλες εύρωπαϊ
κες χωρες, πέρασαν και στήν 'Ελλάδα· οχι στο μεγάλο κορμο τ'i)ς
'Ελλάδας πού με τ ·ήν Τουρχιχή κατάκτηση τοϋ 1 lι53 είχε άπο
κ � πεί ά�Ο τ·h ΔU �η καL ;ην ί�τcριχ·ή της έ�Ελιξη, άλ�Cι. σ�α
�
μερη που ειχαν
μεινει, και μετα -το 1 453, στην χυριαρχια των
Δυτικων, καί κυρίως στήν Κρήτη . 'Η λογοτεχνική άχμή τ'i)ς
Κρήτης (πού κατέχουν οί Βενε·:οl ) το 1 60 καl κυρίως -το 1 70
αtώνα c φείλετα� στο δροσερο άέρι τ'i)ς 'Αναγέννησης. Καt γόρω
στα 1 600, σαν φυσική συνέπεια, έ:χουμε σ-τήν Κρ·ήτη για πρώ
τη φορα ϋστερ' άπο -τούς άρχαίους χρό\·ους σε έ:δαφcς έλληνικό,
τή δημιGυργία Θεάτρου, θεατριχι7)ν παFαστιΧσεων.
' Οχτώ κρητικά θεατρικα i:ργα μάς ί'χcυν σωθεί, πού γριΧφτη
χ �ν άπο, το 1 60 ? περ ίπου � ς το 1 66 9, δταν ή Κpήτη έ:πε σε, μz
, �1να τp _ις τρ γωδιε :
τ"'ί, σειp � της στην , τουρκ;�� κυριαρ� ια.
�
ΙΥ;
: ;:
Ε ρ ω φ ι λ η , Ιωαννου Ανδρεα
[ l εωργιου Χορτατ�η
Τρωίλου " Β α σ ι λ ε ύ ς ό Ρ ο δ ο λ ί ν ο ς" , " Ζ ή ν ω ν" ] . . .
Τρείς κωμωδίες : [άρχαιότερη χαl σημαντικότερη άνέκδοτη
άκόμη Κομέδια ρ ιδικολόζα τ ο ϋ Κ α τ ζ ό ρ μ π ο υ ( χειρό
γραφο στήν 'Εθνική Βιβλιοθ·ήκη) " Σ τ ά θ ·η ς", " φ ο ρ τ ο υ
ν ά, τ ο ς" ] . . . ι'Ενα 1Ορά�� ποι.μενι.� ό : [((Γ ...υ � α ρ η ς'' ) · · · ,κ' �να
δραμα θρησκευτικο : [ η( Θ υ σ ι α τ ο υ Α β ρ α α μ , ] ( 2 ) .

Καθώς είναι γνωστότατο, το Θέατρό μας σαν έπιδίωξη συνειδη
τή, Οίν iJχι με τlς έπαγγελματικες προϋποθέσεις τlς δικές μας,
άναπτόχθηκε στlς έλληνικες Κοινότητες τοϋ έξωτεpικοϋ, μέ
α στην , ά� όσ αι ρα τ ς 1προετ ι ασίας τ
2 1 . �Άν καl. ή
� ,_Ερωφιλ·
ι;r f ι c c Ύ}
3 ι;
, ?}) τ
1
1 χα � η Θυ,σια του , Αβρααr; ητα,ν τυπ";> μενα
και διαδομενα σαν αναγνωσματα,
δε σκεφθηκανε οι νεαροι μας
'
έκείνοι ήθοποιοι να τα παίξουν, οϋτε οί δάσκαλοί τους να τούς
τα σκηνοθετήσουν. Προτιμοϋσαν συγγραφείς &λλους, σόγχρο
νους, πού τα δράματά τους ήταν μέσα στο πνεϋμα των δικων
τους tδανικων, τ'i)ς φιλελεόθερης δηλαδή φλόγας πού τούς έμψό
χωνε. Το δραματολόγιο των Κοινοτήτων έ:ζησε χαί στά πρωτα
χρόνια του έ],;: όθεf, ου χρ�τους μετα κυρ �_ιΧ ρ�η 7αν τα μυθ�
,
στορηματικα, ςενοι εργα τα πολυπραχτοι
και οι αρχαιοπpεπεις
τραγωδίες ώς προς τά ντόπια, με τ-ήν καθαρεόουσά τους τα
"μαλλιαρα" έ:ργα τ'i)ς Κρ·ήτης δέν 'ίjταν μέσα στο παραδομένο
δραμα;ολόγιο: δεν τα, ξέρα�ε �οιπον ο� θία�οί μας · �ε σ,υν τελ� 
σανε Ciρα στην πορεια του ελλαδικου θεοιτρου, γι αυτο, δεν
ύπ'i)ρξαν καθόλου.
ιy�cί.ρχο υν, �στ�σο, :rοΙ.λΕς f αρτυf ίες �αι τΟ ξέρ �υμε σιΧν γ;
νικη γνω1 ,σ1 ο-τ;ι ο λα ?ς μας ι;-γαπο,υσε την , Κ ρητι�η λο ι;οτεχνιι;
,
γενικα χ ερχοταν με πολλους τροπους σ επαφη
μαζι της ο
Γ. Μέγας ( 3) π}. άνι;-γ�άφ,ει βεβα !ωση ά,ξιόπ,ιστ?υ <:τι ή !1-άμ �η
του που κοιταγοταν απο -τη Λεuκαδα και που πεθανε στα 1 932
90 έτων, "άπ·ί)γγελεν ΕΚ στήθους τον Έρωτόκριτον, τήν Θυσίαν

2. " Τό Θέατρο τής 'Αναγέννησης στην Κρήτη" ( Γιάvvη Γου

δέλη " 'Ανθολογία τής σύγχρονης Κριτικής, σ. 575-581).
'Έχουμε παραλείψει πληροφορίες dξιόλογες βέβαια_. δχι δμως
τελείως αύτής τής στιγμής· μπορεί ό dναγνώστης μας νά κατα
ψύγει στό aρθρο αύτό μόνος του· εlναι τό πιό σύντομο καί τό
πιό ι':ίνετο [Jοήθημα γ_ιά τ ?ν κ�τατοπιfμό :ου �?, λεπτομερ,έ
στερο. Βρισκεται και στην
Καινουρια εποχη , καλοκωρι
1958, σ. 263-269. Γαλλικά στην έκδοση τοiί "Δ ίφρου" "Le
" Theatre Neogι·ec" - ε lν ενας dπό τοvς δύο προλόγους, ό β'
σ . ΧΥΙ-ΧΧΥ, μέ βιβλιογραφικές. σημειώσεις καθώς καί στη
σύγχρονη dγγλικη lκδοση τοiί ϊδιου τουριστικοiί φυλλαδίου,
" The moderιι gι·eek Theatre", σ. ΧΙΥ-ΧΧΙΙ.
3. " Ί-Ι Θυσ{α τοiί 'Αβραάμ ", κριτικη έκδοσι.ς . . . (1.9 54).

γολ, '1 9 t 9 ) . Κατά τ·η διάρκεια τ'ίjς ""Σχολ'ίjς &νέβασε χ:χl την
11lγα μ�ρcς "[·� ς Έρωφίλ·rις . . . " (σ: Ι 3!:ί) . Ό lδιος r.αραΟέτει
χ' �ν' άπόσπασμα άπό i!.να σ·ημαντ�χό &ρθρο του Γ. Λιανουδά
" ' Ε κάβη" ( l\Ιαρίχα Κοτοπούλη , 1 9 2 7 ) .
' Η " 'Βπαγγελματιχη" είχε τό έξαιρετιχό προνόμιο νά θερμαί
χη , σημαντικό χαl περίεργο, δημοσιευμένο στό " ' Ελεύθερον
νεται άπό την προσδοκία του " Έθνιχου Θεάτρου'" είχαν
Β'ίjμα'', 26 Αύγ. 1 943, " Περί τ·ην <?υσίαν του 'Αβραάμ. 'Η
γνωσθεί οί προθέσεις του κράτους νdι το· ίορύσει. Με τη συγχρό
γλώσσα χαί ·ή μουσιχ·ή της : . . . θυμουμαι άχόμη πολU χαλά,
τησ·ή το� , λεyόταν : πώς � ε θ� 'ητα� ή Σχολ·η όίσχ;:τη. ,Ε?λογο
οτι στο σπίτι του παππου μου, του παππά ' Ιωάννη Γερασιμίδη
είναι, πως θα ξεχωριζε χ η, εργασια του_ Φ. Πολιτη αναμεσα
άπαραίτητα κάθε χρόνο στό ο1χογενειαχό τραπέζι τ'ίjς τυριν'ίjς
στούς &λλους του συναδέλφους. 'Όταν πέρασαν τρία χρόνια,
'Αποκριάς μαζί με πολλά &λλα τραγουδιόταν χ' ή Θυσία άπό
θεωρ·ήθ-ιιχε πώς τά π� ιοιά είχ,α� πιά ,τ�ν π,ρε �ού ι.;ενη ώρ �μό�
την άρχη ώς τό τέλος της. Ό rδιος δ παππάς τραγουδουσε τό
τητα για να, οημιουργησουν μια , σαιζον " μ ευπρεπεια και με
μέρος του 'Αβραάμ, ή μεγάλη του κόρη τό μέρος τ'ίjς Σάρρας,
μετριοφροσύνη, ή σαιζόν αύτη ονομάσθηκε "έπιοείξεις".
·ή μικρά τό μέρος του ' Αγγέλου, i!.νας άνιψιός του τό μέρος του
'Έναρξη με τό " Βασιλικό" του Μάτεση στίς 24 Μαρτίου 1 92 7 .
'Ισαάκ χαί τό άχροατήριο όίχουε με συγκίνηση χαl με κατά
νυξη. Καί ζεί άχόμη όλοχάθαρη στη μνήμη μου ή μουσιχη του
Ό Φ� Πολ ίτης διάλεξε γι� τίς " � πιοείξεις' : τ υ τρί:χ � ργα χο
? ,
'Αγγέλου χαί τ'ίjς Σάρρας . . . " (σ. 86 - 7 ) .
ρυφαια στη, δημοτιχιστιχη παραοοση, που αχομα δεν είχαν
C
Οί πάρα πάνω άκροατές Οπω ς και κάθε άκροατης τ ης C Θυ σ ίας"
π:χιχθεί χαί πού, φυσικά, 'ηταν &γνωστα γιά τό κοινό τ'ίjς 'Αθή
χαί τ'ίjς " Έρωφίλης" πώς άχούγανε αύτά τά γνήσια θεατρικά
ν.Χς. τΟ c c ΒασιλικΟ" ποU εtπαμε, τη c cΘυσία του ΆβραcΧ.μ"
χαί τά "Κορακίστικα" του Α.Ρ. Νερουλου. ' Η έχλογ·ή τους
Ε:ργα; Έννοουσαν τό tδιαίτερο είδος τ'ίjς τέχνης πού αύτά έχ
(ρανερώνει τό πνευμα του Φ. Π ολίτη , την έπιθ:ψία ν' άπαγγισ
προσωποί3σαν; 'Εκείνα τα χρόνια πού σ'αύτα άναφέρεται τΟ άπό
σπασμα , ή εννοια C C Θέατρο" 8εν 1)ταν, φυσικά, οίκεία στην ϋπαι
τρωθεί τό δραματολόγιό μας άπό τη βλάβη του βουλεβάρτου
χαί νά στραφεί σέ πηγες ζωογόνες πού οέν τίς είχαν προ
θρο τ'ίjς Κρ·ήτης, δ.ν χαί πηγαίνανε θίασο[ μας, άργότερα, χαί
σέξει οϋτε χαί οί γενναιότεροι άναγεννητιχοί μας θί'Χσοι ("Νέα
στον καιρό τ'ίjς Τουρκοκρατίας χαί έρασιτεχνιχά κάπως άνθουσε.
Σκηνή", " Βασιλικόν Θέατρον" ) - στο τέλος, οέν μπορεί νά
Ό λαός, άχούοντας τον " Έρωτόχριτο" οέ θά τον ξεχώριζε
γίνουν ολα μαζί· οί Μο μεγάλοι οργανισμοί στάθηκαν οί πρό
άπο τά οράματα, προ παντός γιατί χ' έχείνος είχε διαλόγους
δρομοι· χωρίς αύτούς οΞ Θα λάβαινε τό Θέ:χτρό μας τόση έξέ
πολύ συχνά· ή γλώσσα του χαl ή στιχουργιχ·ή του, γιά τ' αύ
λι �η , ώ-:Jτε νά στραφεί, σταοιι;χά εστω, άλλά νά στραφεί προς
τιά τά οιχά τους, οεν είχαν διαφορά. Τά ζουσαν πάντως τ'
' μας θη σαυρους.
ά χ ο ύ γ α ν ε· ή άχοη είναι ή μιά άπό τίς α1σθήσεις πού μ'
τους θεατριχους
αύτη χαίρεται κανείς i!.να θεατρικό εργο, οχι i!.να καθαρά λογο
'Η "Θυσία του ' Αβραάμ" τ'ίjς " Έπαγγελματιχ'ίjς Σχολ'ίjς"
τεχνικό. Στά 'Επτάνησα τά εργα ·μας αύτά γιν·ήχανε ό μ ι λ ί ε ς,
(28 l\Ιαρτ. '1 9 2 9 ) είχε τ·ην έξ'ίjς διανομή : Ό 'Άγγελος : Χρ.
ό λαός ό!ρα α1σθανόταν τη θεατριχότ-ητά τους. 'Έτσι ό λαός
Φαρμάκης, 'Αβραάμ : Χρ. Τσαγανέας, Σάρρα: Εtρήνη [Νέλλη
c c εΊχε" ενα όικό του θέατρο, άναγvωστικό, μπορεί, άλλd: πού
. Ιαρσέλλου ], 'Ισαάκ: Μαίρη Σαγιάνου, 'Άντα : Δέσποινα Βου
θά τό ξεχώριζε άπό τη συγκίνηση τών παραμυθιών. (Έοώ
γιουχλ'ίj , �όφερ : Χρ. Εύθυμίου, Συμπάν : Β. Χανιώτης . (Μα
χρειάζεται ή έπιχουρία τ'ίjς φιλολογιχ'ίjς έπιστήμης, νά έ:πέμβε•.
χέττα Φ. Κόντογλου ) . Στο χτίριο του Βασιλιχου Θεά
έρμηνευτιχά, έλευθερωμένη άπό τη γλωσσιχη i!.ρευνα, μετά την
τρου, καθώς χαί ολες οί "έπιοείξεις" ( • ) . 3 . 000 ορχ. χοστί
τέλεια έξάντλησ·ή της) .
σανε τά ύλιχά γιά τίς σκηνογραφίες μαζί μέ τά " Κορακίστι
co
Έρωτόκριτος" εΤχε την τόχη νd: δώσει τη βο·f1Θειά του
κα" , πού άνεβήχανε μαζί ( " Πρακτικά" , Συνεορ. 1 0 7 , σ. 2 1 7 ) .
στΟ ΣολωμΟ και να γίνει άπΟ Ενα γοητευτικΟ ιΧκουσμα. καt
Ματαίως άναζ·ήτησα νά βρώ i!.να είδος "προγραμματιχες δη
διάβασμα γιά τό λαό, μιά βάση γιά ολη μας τη νέα ποίηση.
λώσεις" του Φ. Πολίτη γιά την προτίμηση τ'ίjς χρητιχ'ίjς τρα
Τό σύγχρονό του ομως το Κρητικό Θέατρο aεν μπόρεσε νιΧ
γωδίας στά " Πρακτικά" τ'ίjς Σχολ'ίjς άναγράφεται οτι κάτι
προσφέρει στη Σκηνή μας μιά τέτοια ύπηρεσία, στην άφάνεια
παρόμοιο τό είχε γράψει σε μιά έπιστολ� του προς τό διευθυντή ·
πού τό χαταοίχαζαν τιΧ θεατρικά γουστα -:-ου 'l 9ου α1ώνα.
αύτη ομως εμεινε C!.γνωστη · στό ε!οιχο &ρθρο του, μιά μέρα
Γιά νά τά οουμε νά παίζονται στό cωστό θέατρο χρειάστηκε
πιο πρlν άπό την παράσταση ( " 'Ελεύθερον Β'ίjμα" ) δίνει πλη
ν' άpχίσει μαλακά μιά σιωπηλη θεατριχη έπανάσταση, με τό
ροφορίες γύρω άπό τό Ι:ργο dιπλώς· i!.να διαφημιστικό φυλλάδιο
Φωτο p ο �ίτ1 �τ,Ο κέντρο
τ'ίj � Σχολ�ς π?ύ εβγι:ινε ;'άθε
χρονο και που είχε αναλυσεις
της, και με την c Επαγγελ
γιά τά εργα, aεν Ε:χει τίποτα
ματιχη Σχολη Θεάτρου" σάν
l�Η
Ν
Α
ΕΜ Φ
οιαφωτιστιχο γιά τίς προθέ
έ:χτελεστι:.ιό της iJργανο.
. Τ Η'Σ
.
c l-l cc ' Ε :;αιy;=λ�ατικ·� �χολ�
σεις του σκηνοθέτη . ΔΕ:ν 'ίjταν
1
άχόμη αrτ-η μα ή αύτοοιαφ-ήμι
Θεατρου
ιδρυθη υπο του
ΛΑΙ"ΚΗΣ
Σ
ΚΗ
Ι\!ΗΣ
σ·η , οϋτε τ' ονομά τους εμπαι
� ωματείο� τω� ' �!θοπ,οιώv �ε
7(/\ σχοπον να ε;υγιανη την
νε στό πρόγραμμα. Ό Φ. Πο
τον
7�..
λίτης μάλιστα, οταν ή φ-ήμη
έ:λληνιχην Σχψή" ( 4 ) . "Αρχι
Γ .)(ΟΡΤΑΤΣΗ
έστάθηχε γεμάτη έπαίνους γιά
σε στά 1 92 lι . "'Ενας άπό τούς
τcΧ Ο ι;-ά το� άvεβ�σ �ατ� , �γρα
οασχ�λους τη � ( �ραματο�ο ;
c
ψε την ημερα
που ει χε η l\Ια
γία - ι;ποχριτιχη ) ηταν και ο
λεν"
"πρώτη"
- όίλλο i!.ργο
ρι
uοαίος
σπο,
� ,τιχό7 καl σχ-� 
τ'ίjς Σχολ'ίjς- ( 3 1 l\'fαρτ. 1 929)
ν�Θετ-ης που αναφερ c γε. Τη�
!:να όίρθρο πού έτόνιζε πώς aεν
ταση του για, τΎ'/, ν πe οοδο του
;
πρέπει νά ξεχωρίζεται χαί νά
Θεατρου
μας την ειχε φανε
κρίνεται ή έργασία μέ στόχο
ρ � σει με τ�ηv κ � ιτική το� κα ι
,
,
τΟ σκ·ηνοθέτη, άλλcΧ. πώς τΟ
με μια ΠF Οσπαθεια για τη
συγχρότηση'χαλλιτεχνιχου Θε
σω �τό ΊJ-τ;ανε νά, μ� β�,έ;;ουν
χι:ινεν� πρ,οσω 7;ο αλλα ;η Σχο;
άτρου στά 1 9 1 5 πού aεν πρα
λη και μο� ο. Οπωσοηποτ,ε , η
γματοποιήθηκε χαί με τό άνέ
πνευματιχη κα ,ι η, τεχνιχη, αξια
βασμα Μο εργων στο θίασο
ου Π ολίτη
ίvε α,ι, ανε f ή ·
τ'ίjς, " · �,ται �εί;χ ς, 'Ελλη � ιχου
;Ως προς τη� cc y
; το
� ΘεαΘυσια
Θεατρου ( , Οιοιπους τυραν
τρό μας άποχτά i!.να καινούριο
νος" , " Έπιθεωρητ·ής· " Γόγxc:t

t(

�:

'k,cι yk)JI�

Η ΕΡ Ω Ψ ΙΛΑ

4. " 'Έκθεσις πεπραγμένων
dπό lης Σεπτεμβρίου 1924
μέχρι 31 Αvγούστου 1925",
σ. 8. Περιοριζόμαστε σ' αv
τή τη φράση, έπειδή μιά έξι
στόρηση γιά δλα τά· περι
�τατι�ά , τή� Σ μλής θά 1)τα�
εξω απο το θεμα μας, παρα
τό Ι1ιδιαφέρ ο1ι πού θά ε ίχε.

Τό πρόγραμμα τ ής " Έρωφίλης", πού dνέβασε ό Κάρολος
Κούν στη ' Ά αϊκ1ί Σκηνή", μ.έ σχέr5ιο τού Γιάννη Τσαρούχη.

5. Ή " Θυσία τού 'Αβραάμ"
δέν παίχθηκε γιά πρώτη φο
ρά μέ τά παιδιά τής Σχολής.
την είχε dνεβάσει μιά χρονιά
� ιό πρίν (1,� ' �ουνίου Θέ� τρο
Ποικιλιων ) ο Θρ. Σταυρου,
γυμνασιάι!Χης στην Κέρκυρα
μέ τ' dγόρια καί μc τά κορ{
τσια τ·ης β' τciξης ή παράστα25

Η Α Ν Ε lΗ Σ ΤΗ Μ Ι Ο Ν
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ματικl:ς Σχολέζ, Ιtγινε άνάγνωση aημόσια, έγνώρισε τήν πανεπι
στημιακη στοργ-ή. Τό παρουσίασαν θρησκευτικοί σύλλογοι (6) .
CH (( Θυσία οϋ ' � βρααμ:' εί αι τΟ πρώτ ερ ο τ ϋ Κρητι ο�
y ? μας και;< τ
�
'
Θεατρου
που; μπαινει στο νεοτερο
τακτικο? Θεατρο
ώφελεί. Ώς έκ περισσοϋ, &ς άναγραφεί έ3ώ ή πληροφορία τοϋ
) πού κ ' έκείνος την άρύεται
Γ. Μέγα (σ. 85 - 86, σημείωση
άπΟ_ &.λλες πηyέ�, ';�ς ή (t Θ� σία τοϋ '�βρα,�μ' ' ,εχει.1 μεταφρ�
σθει τουρκικα 3ι ελλ·ηνικων χαρακτηρων για τους τουρκο
φωνους χριστιανούς τό 1 836 καί πώς είχε παρασταθεί σερβικά
στό Novi Sad, τό 'ί3ιο χρόνο καί στά' 1857 στό Βελιγρά3ι·
πρόκειται λοιπόν γιά τό πρώτο μεταφρασμένο σl: ι'.ίλλη γλώσσα
νεότερο έλληνικό θεατρικό έ:ργο, τό άρχαιότερο παιγμένο σl:
ξένη Σ κηνή.
Σ άν 3εύτερη t3ιαίτερη περίπτωση πρέπει νά θεωρηθεί δ " Έρω
τόκριτος" τ'ίjς " 'Ελευθέρας Σ κην'ίjς" (Μαρίκα Κοτοπούλη
- Γιανν. Άποστολί3ης, 1 Νοεμβρ. 1 929 ) , στη 3ιασκευη τοϋ
Θ. Συνα3ινοϋ, μl: τίς 40 παραστάσεις του
37 συνεχείς καί
3 έπαναλήψεις, μέσα στην 'ί3ια περίο3ο· είναι τό 3εύτερο ltργο
στ·)Jν έπιτυχία τοϋ πρωτοποριακοϋ θιάσου. Τό πρώτο είναι
το "Τέλος τοϋ ταξι3ιοϋ", μl: τρείς παραστάσεις περισσότερες.
Δ,Ι: θά παρ ξενευτεί :ιανεί� π�ύ θεωροϋμ� tσ�τιμη μl:, τά πρ � 
' ηθοποιους
τοτυπα μια� 3ιασκευη· για το κοινό και για τους
'ηταν ενα Κρητικό Ιtργο· ή γλώσσα του καί ή ήχητική του τούς
Ιt�ιν�ν τ�ν α,'ίσ�ησ;J τοϋ Κρητι,κοϋ Θ ;άτρου· δ , κόσ!1-ος �τρεξε
�α το ,aει ,και ο � λογιοι τ� χαρ·?κανε. �Ι, στ�γμη ,που π,αι�θηχε
ηταν η πιο καταλληλη και 3υναμωσε κ εκεινο τη 3ειλη, εστω,
έμφάνιση τοϋ γνήσιου καί ύψηλοϋ ποι·ητικοϋ 3ημοτικοϋ λόγου( 7 } .
-

ΕΡΩΦΙΛΗ
Τό πρόγραμμα τijς " 'Ερωφίλης" πού παρουσίασε μέ φοι
τητές του ό καθηγητης τοίί Πανεπιστημ{ου Λ ίνος Πολ{τηι;

�ργο καί, προ παντός, άντηχεί άπό τό νέο έλληνικό παλκοσένικο
μιά λαμπρη γλώσσα καί μιά μεγαλόπρεπη στιχουργία. Τό δτι
παίχθηκε ή "Θυσία τοϋ ' Αβραάμ" τό μαθαίνουν σέ δλη τΎjν
Έλλά3α, σέ περίσταση πού ή δρμη πρός τό καινούριο γιά τη
Σ κ-ην·ή μας είχε γίνει ltντονη· γι' αύτό τη λογαριάζουμε· ή
εύγενικη παράσταση τ'ίjς Κέρκυρας έ:μεινε στόν κύκλο τ'ίjς σχο
λικ'ίjς, ζω'ίjς. ?ί , νεαροί ήθοποιο� τ'ίjς , "�υσίας" ;i-ou ,Πολίτ·�
,
γνωριζονται με τον καλυτερον
τροπο με το ποιητικο 3ραμα στη
3ική τους γλώσσα, στη 3ημοτικ·ή · τά μεγάλα ltργα πού θ' άνε
�οU_:ι άργό�ερα στΟ, l{�ατικΟ , θέατρο άποκτοϋν �ναν �ρόγο�ο
εΥ;εινοι μια π;αι�εια· � Πολιτης, είναι τρ�φεfος και σοφος
3ασκαλ�ς, χ�ρις �γωπαθει� , καλοΥ�αρ,3ος κ,αι με :;ο, με,ι3ί,αμ� ,
πονετικος για τους μαθητες του, ηγετης εκλεκτης και α3ια
φθορης κοινωνίας. Καί τοϋ κοινοϋ τοϋ πιστοϋ στό καλό Θέατρο
τό κέρ3ος είναι άνάλογο· κάτι καινούριο καί ώραίο μόλις
άκουστεί, άφ-ήνει μιά έπί3ραση άγαθη καί δ3ηγεί σl: άποτελέ
σματα μέ ώφέλεια πλατειά γιά δλους .
ι � ιι <?υσία οϋ )Αβρ αμ" �πΟ
ξαναr:αίχ?ηκε �ολλ�ς ,φορ�ς
�
� 3ιανομες
και\ με πολλες
και στο:�;� Εθν�κο
Θεατρο και αλλου,
σέ περιο3είες, σl: ύπαίθρια θέατρα, σέ πρωτοποριακές Δραση πραγματικά είχε κάνει έντύπωση, καθώς τό δείχνει ενα
σημείωμα στήν .έβδομαδιαία έφημερίδα τού νησιού "Κέρκυ
ρα'" ενα φύλλο της (23 ' Ιουν{ου 1928) μάς δίνει πληρο
φορίες· τό έργο τ' 6νομάσαν "πεντάπρακτο δράμα" καί δτι
"μετ φρ σθηκε , στή ύ χρονη ημοτ κη dπό ?ν . . κ. Θρ
� , �
_a �
f J:'
, ;
�
:
Σταυρου · διασωζει κ ενα μικρο αποσπασμα : Πως να το
δώ νά σπαράζει σά ρίφι, νά μουγκρίζει .σά βώδι, σάν ψάρι
νά σπαρταράη καί
Μέ τijς καρδιάς τ' dπόχτυπο θά σάς
περιμένω " (Δ ές καί " 'Ελεύθερον Βijμα ", 17 'Απριλίου
1929, εν' aρΟρο τού Φ. Πολίτη). Στην έφ. "Κέρκυρα" dνα
γράφονται καί τά &νάματα τών μαθητών - ήθοποιών, ύπο 
γρα φ_ή "Γ. Α.': · έ�ώ δέν έχο �ν θέσ"! ν' �ναφερθο �ν. Δ έν έτυχε
,
κανεις τους να γινει γνωστος στο Θεατρο. Τι να, γινονται
aραγε οί πρίν dπό 34 χρόνια " πρώτοι διδάξαντες " ;
·

."

· � γοη;εία τ'ίjς , Κρητι�'ii ;; λο,γοτεχνία� ξανα3η �ιοι:._ργ�θη�ε
μεσα, σ;ις παρασ�ασεις ,αυτε5 · το πο�υποι;αλο κοινο ;ης , Αθη
νας αγαπησε
τό εργο με μια πανελληνια επι3οκιμασια· η παν
σπερμία τ'ίjς πρωτεύουσας πού !:χει ξεχάσει την έπαφη μl: τη
λαϊκη ποίηση ένώθηκε στό θαυμασμό της γι' αύτη τη 3ιασκευ·ή.
'Όταν άνέβηκε δ " Έρωτόκριτος" καί πάλι, στόν 'Εθνικό Κ'ίjπο
( . Χατζίσκος - Τ. ικηφοράκη 1 955 ) στό παραπάνω κεί
μενο-βέβαια δ θίασος !:κανε μιά καλη πράξη - άλλά τό ltργο,
άφοϋ , είχε ,φέρ:ι την έπί3,ρασ,ή του, aε ' συ�άντη ι:ε, ι'.ίσχετα ' μ�
τόν αριθμο
των παραστασεων του, τον ι3ιο ενθουσιασμο· ο
θεατρικός " Έρωτόκριτος" τοϋ 1 929 'ηταν ενα άπό τά ltργα
τ'ίjς "ήρωικ'ίjς έποχ'ijς" πού σημειώνεται μl: την " Έπαγγελμα
τικη Σ χολη Θεάτρου" καί μl: την κυοφορία τοϋ " Έθνικοϋ
Θεάτρο�" καθώς καί μl:, την παρ�υσία �πί Σ κην�ς τ'ίjς ,Μ �ρίκα�
Κοτοπουλη, πρωταγωνιστριας οχι μονο μεγαλης, αλλα και
άγωνιζομένης πιστ'ίjς τοϋ 3ημοτικισμοϋ· ή ' Αρετούσα 3/:ν 'ηταν
γιά κείνην ενας ρόλος -�ταν ενα καμάρι τοϋ άγώνα της καί τ'ίjς
ικανότητάς της τ'ίjς έσώτατης νά συλλάβει τό λαϊκό παλμό τοϋ
ερ�ου· Οταν \ λεί*ει. \τΟ βαθUτ�ρο κί�ητpοι'ι ·μια έπαν�ληψη·· ένΟ)�
a�αματο� με, ει3ικο ,χαρακτηρα ε,ιναι φι,λολογικο γε.γονος '
μονο· την ουσιαστικη του σημασια θα' την ξαναπλασει μια
θεατ� ικ2 τά�η ,άρμό3ια , νά τ,ο ξανα�οιτάξ� ι μl: a� μ,ιου �γι�η
ματια, αν και 3εν εΙν:χι απαραιτητο να ταυτιζεται αυτη με την
πρώτη παρουσίαση, φτάνει νά !:χει φτερά, ώστε νά ξυπνήσει
την εύαισθησία των θεατών.
Άν�λο'(ΙJ ,ιtννοια φι!ωλογι,κ'ίjς έπιστρο,φ'ίjς , πf, ός την :ταρά�οση
χωpις απηχηση και χωρις
προοπτικη θα εχουν 3υο πρωτες
7:,αρα�τάσεις έ:ργων τοϋ Κρητικοϋ Θεάτρου σl: Μο 3ιαφορετικl:ς
l.κηνες :
α' ) " Ό Γύπαρης", "η τό παιχνί3ι τοϋ έ:ρωτα", "σκηνικη
προσαρμογ·ή, σκηνοθεσία, χορογραφία, κοστούμια Κώστα
Ζαρούκα (θίασος "Νέο Θέατρο Βορείου Έλλά3ος" στο
"Δημοτικό Πάρκο Λευκοϋ Πύργου". 1 957. (Γύπαρης: Κώστας
Ζαρούκας, Πανώρια: Μαίρη Λεκοϋ, Άθούσα: Ντόρα Βολανάκη,
·

6. Λυπόμαστε τώρα πού δέν dναφέρουμε λεπτομερώς δλα τά
6νόματα κλπ. γιά την κάθε παράσταση· aλλο εlναι σήμερα τό
θέμα μας.
7. Έχω η}ν ύποψία πώς ή διασκευη τοίί Συναδινού δέν ε lναι
ή μόνη· dλλά, τούτο τόν καιρό, δέ μού εlναι δυνατό νά τό lξα
κριβώσω. Μέ λιμπρέτο τού ίδιου lπίσης τού διασκευαστή τijς
" 'Ελευθέρας Σκηνijς ", ό 'Ερωτόκριτος " έγινε μελόδραμα
μέ μουσικη τού 1935 μέ τό Ν. Μοσχονά· έμεινε δμως χωρlς
dπήχηση . 'Ίσως περιμένει τό έπος τό συ,vθέτη του τώρα πού
γίνεται στη μουσικη δ,τι πραγματοποιήθηκε μέ τόν Κού11 καί
μέ τόν Τσαρούχη στηv " 'Ερωφίλη " ώς πρός τη σκηνοθεσί
καί ώς πρός τη σκηνογραφία.
"

'Αλέξη ς : Κώστας Λα.y_Cί.ς, Φροσύνη : Μαίρη Βεάκ·η , Γιαννούλης :
Άθα.ν. Προύσα.λης, Π ρεσβύτης: Κ λ Καραγιώργης, Θεα Άφρο
οίτη : ' Ολίβια. Κουκίοου, 'Έρωτας : Ρίτα. Μπα.σιούνη ) ... Ό Κ.
Ζα.ρούκα.ς ί:χει άνεβάσει στο Παρίσι ( 1 955 ) κα.ί μια οια.σκευη
οική του τοϋ " 'Ερωτόκριτου" μέ Γάλλους συνεργάτες κυρίως,
στο "Tl1eatre de l'I-Iumoυr· τό συγκρότημα. είχε όνομα.σθε'i:
"Les bίbres Compagnion" , μέ μπαλέτο κλπ. ' Η γα.λλικη οια.
σκευη ί:χει κυκλοφορ·ήσει σέ πολυγραφημένο τόμο, 1 953 κα.ί ή
έλληνικη στη Θεσσαλονίκη , 1 956.
β ' ) Μάρκου 'Αντώνιου Φώσκολου "Φορτουνάτος" (Σκηνο
θεσία. Σπ. Εύα.γγελάτου, μουσικη Δ. Τερζάκη, κοστούμια.
Ρένας Γεωργιάοου, σκηνικα Χρ. Τσάγκα. (Ί-Ι Τύχη : Άφρ.
Γρηγοριάοου, Για.ννοϋτσος : Β. Μητσάκης, Φορτουνάτος: Θ .
Μαρτίνος, Λούρα.ς : Για.ν. Κοντούλης, Μποζίκη ς : Ν. Σκια.οάς,
Δάσκαλος : Θ. Ντόβα.ς, Τζα.ρβάλα.ς : Σπ. Εύα.γγελάτος, Μπερνα.
μπούκος : Χρ. Γεωργόπουλος, Θόοωρος : Κ. Δημόπουλος, Αύ
γουστίνα. : Κλεό Σκουλούοη, Πετροϋ: Κλ Σηφάκη, Μηλιά :
Ρ. Κα.λτσα, Πετρονέλλα.: 'Αρτ. Δρογγίτου, Φρά:ρος : Ν. Φάμ
πα.ς, 23, J\ΙΙα.ρτ. � 9 6 � , θ�α.τρον " "� λσα.ς , Βεργ'ί)", θ �α.σος " εο
,
ελληνικη Σκην·η, , ) . Ο Αλκ·ης Θρυλος εκρινε,
χωρις περιστρο
φές, το ξαναγύρισμα. τών εύγενικών νέων στη,1 ' ·πα.ράοοση"
( "Νέα. 'Εστία.", 1 J\ΙΙα.·t ου, σ. 6 2 8 ) πού άνα.ζητ·ήσα.νε μl: πρό
σθετους κόπους - άρκετοί είναι ·ή θοποιοί κα.ί παίζανε στούς
θιάσους τους χα.τα το πα.ράοειγμα. τ'ί)ς " 1 2η ς Αύλα.ία.ς"- μιαν
άνάτα.ση.
·

Τό ε!οικό κοινό πού είχαν οημιουργήσει ώς τότε οί οιά:φορες
προσπάθειες κα.ί πού είχε γυμνα.στε'i: μέ την 'ίορυο-η τοϋ Έθνι
κοϋ Θεάτρου, είχε άρχίσει κάπως να "κουράζεται" μέ τα με
γάλα. ί:ργα. τοϋ ορα.μα.τολογίου του οοσμένα. χα.τα τούς τρόπους
του, όπότε, μόλις συμπλήρωνε την τρίτη περίοaό του ό Κ .
Κούν άφήνει τίς έμφα.νίσεις του μ έ τα πα.ιοια τοϋ Κολλεγίου 'Α
θηνών- σ' α.ύτές ή σκηνοθετική του άξία., μέ τη γοργη ώρίμα.νσή
της, οημιουργοϋσε τίς πα.ρα.στάσεις τίς πιο καλλιτεχνικές
τότε μέσα. στην Άθ·ήνα., τίς πιο τολμηρές , ό 'ίοιος είχε άνεβά
σε � κα.l, τον Κ ρητικό , " �τάθ·�: ' ( 1 933) , κωμ'?οί� τοϋ , Φόλλα.
�
για. πρωτη φορα.: κι α.υτον - επα.ιζα.ν ο Σολομος
ο , Αλεξης κα.ι�
ό Δ. Χόρν, καθώς το θυμίζει ό πρώτος σ' ίtνα. σημείωμά του.
Στην α.'ίοθηση τοϋ Κούν άνα.φα.ίνετα.ι ή λατρεία. τοϋ άθηνα.ϊκοϋ
αϊκοU �το ;χεί?υ · τΟν, είχε θερμάνει ά�Ο τΊ)ν πρ �τ� �τιγμη πο�
�ηρθε
στην Αθηνα. και τό συνειοητοποιησε με, την επιορα.ο-η του
Κόντογλου, δπως τό Ιtχει πε'i: ό ίοιος πολλές φορές, πλουτί
ζοντάς το μέ τ-ήν άνάμνηο-η τών βυζαντινών μορφών - άνά
μεσά: τους είχε γεννηθε'i: κα.ί μεγαλώσει. Τον &.λλο χρόνο κα.τα.
ι.;ε τη c c Λαϊκη Σ ηνή ' ' ου, ποU τ ν να θέατρο
Ύ) � �
, ;
�ιάνετα �
,
, �
κα.θα.ρα. εμπρεσιονιστικο. Αλλα. εμπρεσιονισμος Ελληνικος,
μέ στοιχε'i:α. 'Ελληνικά:, &.λλα. βγαλμένα. άπ' τη ζωη κα.l άπό την

πραγματικότητα. γύρω μας, κι &.λλα. βοηθητι.κα άπ' την πα.ρά:
οο σή μα.ς " ( 8 ) .
Μαζί μέ τον Κούν ήταν κα.ί ό Τσαρούχης "μαστορόπουλο" τοϋ
Κόντογλου, καθώς το λέει μόνος του· για τούς ουό α.ύτούς γοη
τευτικούς κα.ί φίνους καλλιτέχνες θα μποροϋσε να πε'i: κανείς
8,τι σημειώνει ό σκηνογράφος για μερικούς 'Έλληνες πού
" είχαν άρκετα έξευρωπα.'ίσθεr:, ώστε πια να μ·η βρίσκουν κα.μ
μια εύχα.ρίστηση στην κα.κη άπομίμηο-η τρίτης κα.ί τετάρτης
κατηγορίας Εύρωπα.'ίκών ύποοειγμά:των. Μερικοί 'Έλληνες
είχαν άρχίσει να συλλαμβάνουν τί θα ί:κα.να.ν οί Εύρωπα.'i:οι,
rlν βρίσκονταν στην Έλλάοα.. Αύτό πού φαινόταν σαν μια ούτο
πιστιχ·ή πόζα. άντιπροοοευτικ-ή , ήταν ό μοιpα.'i:ος κα.ρπος μιάς
μικρ'ί)ς προόοου" (9 ) .
'Έτσι άνέβηκε ή " Έρωφίλη" (Πανάρετος : Λ. Κα.λλέριης ,
Κα.ρπόφορος : Θα.ν. Βα.σιλα.κόπουλος, Φιλόγονος : Π. Ζερβός,
Σύμβουλος : Μ . Βελεστινιώτης, Έρωφίλη : Φρόσω Κοκόλα.,
Χρυσονόμη : Μαρία. Έλευθεριάοου, Σκια τοϋ βασιλιά : Κώστας
Χατζηαργύρης, Μαντατοφόρος : Κάρολος Κούν, Κορυφαία. :
'Άννα. Νικολάου. Φούριες, Στρατηγοί, Χορός γυναικών. Τον
πρόλογο κάνει ό Χάρος : Δημήτριος Ντου (ντου )νάκης, θέα
τρο " ' Ολύμπια.", 20 'Απρ. 1 934 ) .
ΜΙ: κρητικό ί:ργο λοιπό·ν ξεκίνησε μια προσπάθεια. μ έ τόσο
σrt:ουοα.'i:α. άποτελέσμα.τα.· ·ή σπουδαιότητά: της γίνεται μεγα.λύ" Ή κοινωνική θέση καί ή αlσθητική γραμμή τού Θεάτρου
Τέχνης ", 1943, σ. 19.
9. "Κάρολος Κούν, 25 χρόνια Θέατρο", 1959, σ. 14. Καί τε
λειώνει τό aρθρο του αvτό : " Ή iκλογή τ·fίς " Έρωφίλης "
καί ό τρόπος πού παίχθηκε, είχε γιά μένα τήν iποχή iκείνη,
κάτι τό συμβολικό. 'Εσυμβόλιζε τήν παραδοχή τής Εvρωπαϊ
κijς παραδόσεως τού Θεάτρου, πού aρχισε μέ τούς Κρητικούς
τού 1600, μά καί συγχρόνως τήν dντίδραση τών iθνικών στοι
χείων, γιά νά μπορέσει αvτή ή μεγάλη Εvρωπαϊκή παράδοση
νά γίνει γόνιμη" ( σ. 19 ) . Τά παραπάνω λόγια τού Τσαρούχη
ε lναι συγχρόνως καί μιά διαπίστωση dπολύτως dντικειμενική
καί μιά τοποθέτηση σωστή· dναμνήσεις του, iντυπώσεις του
διηγείται ό aριστος ποιητής τής σκηνογραφίας, dλλ' αvτές δέ11
έχουν καμιάν ο 'ίηση καί καμιά διαστρέβλωση τής πραγματικό
τητας, κινημένη dπό εγωπάθεια, δπως γίνεται πάρα πολύ συχνά.
'Η κίνηση aλλωστε τού "Θεάτρου Τέχνης", γενικά, διέπεται,
βέβαια dπό μεγάλη αvστηρότητα ατή γραμμή του, δμως δέν
dνέχεται τίς κακίες, τούς βεντετισμούς, η) μισαλλοδοξία καί τήν
αvθάδεια. Ό Κούν καί οί δικοί του δουλεύουν· πού νά βρούν και
ρό νά μαλλώνουν μέ τόν κόσμο· οlκονομούν τόν καιρό τους καί
φροντίζουν πώς νά τά βγάλουν πέραμέ τίς ύλικές καί μέ τίςπνευ
ματικές δυσκολίες. Εvτυχώς πού δέν έχουν χρηματική aνεση.

8.

Μιά σκηνή dπό τήν παράσταση τής Κρητικής τραγωδίας " Έρωφίλη" ατή Λαϊκή Σκηνή τού Ι{άρολου Πούν τό 1934

-tερη γιατί �βγαινε άπο τ·Ι]ν έσωτεpικ·)� οιάθεση σωστών άνθpώ
πων · οl:ν ήταν Ιtνας κάποιος ένθουσιασμος μπαγαπόντικος ξα
ναμμένος άπο μιά πολυάσχολη οιαμον·)� σέ ξένα κέντρα, Ι!:νας
τρόπος, νά έκπλαγοϋν βαλκανικοί θεατές μέ την έκλεκτικη
έφαρμογη σκηνοθετικών τερτιπιών σ' Ι!:να Ιtργο άπομνημονευμένο
άπο άλλοϋ· οί στοχαστικά άποκτημένες εύρωπαϊκές έπιοράσεις
μο:?αίες, φυσι,κά, καί �ναπόc�; ευ �τε ς στίς �ξο � μήσεις �ερικ&">ν
,
τ
.
λαων - ηταν
αφομοιωμενες με την ελλ·ηνικη
αισθηση,
οεν ξεκι
νοϋσαν γιά ντόρο, γιcΧ κοινωνικ·)� άνάοειξη (10) .
'Η τετάρτ� περίπτωση θά εΙναι πάλι μέ την " Έρωφίλη " ,
πολυ, κοντα μας, πέρυσι μόλις, στο "Φεστιβάλ 'Αθηνών"
(Χάpος : Β. Κ ανάκης, Π ανάρετος : Δ. Παπαμιχαήλ, Καρπό
φορος : Ν. Παπακωνσταντίνου, Φ ιλόγονος : Λ. Καλέργης, ·
Σύμβουλος : Θ. Μορίοης, Έρωφίλη : Β. Μανωλίοου, Χρυσονό
μη : Δ. Διαμαντίοου , Ψυχη τοϋ άοελφοϋ βασιλέα : Γκ. Μπινιά
ρης, Μαντατοφόρος : Ν. Καζ'ijς, Κορασίοες : Έλ ΝενεΟάκη ,
Π . ΠαπαΟάκη, Κ. Ρέππα, "Ε. Βοζικιάοου, Μαρ. Μοσχολιοϋ.
'Επιλογ·Ι] Κρ·ητικ'ίjς μουσικ'ίjς Σ. Καρα. " Έθνικον Θέατρον"
25 Αύγούστου 1 961 ) .

Ή παράσταση αύτη καί δσες την άκολούθησαν, δοσμένη μπρο
στά σέ πάρα πολύν κόσμο, μέσα στην 'Αθ·ήνα πού είναι το κέν
τρο τών έλληvικών θεατρικών έξορμήσεων, άποκτα ίοιαίτεpη ση
μασία, καί γίνεται πυρ·ήνας μιας όργανικ'ijς συνέχειας, μιας πpοό
οου οηλ ώς προς την καλλιέργεια τοu Κρητικοί! Θεάτρου σ'
έμας καί γενικότερα. 'Η " Έρωφίλη" τοϋ 1 955 (Κρ. Παππα
- Σπ. Μουσούρη , στη Θεσσαλονίκη ) Ε:μεινε μέ τ)�ν έπιτυχία
τοϋ καιροϋ τ·ης, κ' Ι!:νας άναμφισβήτητος τίτλος τιμ'ίjς γιά
τούς πρωταγωνιστές καί τούς -�θοποιούς της ·ή περυσινη δ
μως " Έ ρωφίλη" γένν·ησε την
παράσταση τοϋ "Ροοολίνου" .
Μ Ι: πολλη προσοχη πρέπει νά
ξεχωρίζουμε τίς προσπάθειες
ποU χάνονται άπΟ κεϊνες ποU
γονιμοποιοϋν τη θεατρικη ζω·ή
μας. Στο " ΦεστιβcΧλ 'Αθη
νών " ή σκηνοθεσία ήταν τοϋ
'Α,λ Σο�ομοϋ · �ο , Κρ�τικο
,
Θ εα�ρο , ερχετα
1ι ν αναν�ωσε1ι,
με, την ιοιοτυπια του, τον κυ
κλο τών σκηνοθεσιών του, μ'
Ι!:να κείμενο προορισμένο νcΧ
οώ,σει, μια κα,ινο�ρια αl? θησ"fι
στ?ν ϊ � ιο, στ� υς ·ηθ�πο,ιο�ς του
και στο Κοινο - σ αυτο προ
παντός. Ό σκηνοθέτης τ'ίjς
" Έρωφίλης" οέν την έπλη
σίασε τυχαίως' &ς μην ξεχνοϋ
με πώς είχε μαθητέψει κοντά
στον Κούν στο "Κολλέγιο 'Α
θηνwν" - " άπ' τον Κάρολο
π'ijρα -:ο μικρόβιο τοϋ Θεά
τρου", πώς εΙχε παίξει παιοl
στο "Στάθη" καθώς εlπαμε,
καt πώς έ:χει. τυπώσει χ' εvα
σχετικό, &ς ποϋμε, παραμυ
θένιο οράμα, το "Βέλθανορος
καί Χρυσάντζα", 1943 παρα
μυθένιο προς τιμη του : οl:ν το
άνέβασε ο/: κανένα θέατρο. ΜΙ:
την " Έρωφίλη" είχε κατα
πιαστεί καί όίλλοτε { Γληνός,
ΝικηφοFάκη , Μαρίνος, 1 9 5 2 ,
Μεσαιωνικαί έορταί Ρόοου ) .
Την τραγωοία λοιπον τοϋ Χορ
τάτζη την έπλησίασε προε
τοιμασμένος· οί κριτικοί βρ'ij
καν έλλείψεις καl οl:ν είχαν
όίοικο· έμείς δμως τώρα Θα
τί,ς παραβλ�ψουι;ε καί �α θ� 
μισουμε κατι ΙJ.λλο · . την ευ
οαιμονία ·rοϋ κοινοϋ, τη συγ1 Ο: Μιά σκηνη dπό την " Έ
ρωφίλη" εκτελέσθηκε στόν έ
ορτασμό τών 25 χρ6νων τού
Κούν. (Παν. Ζερβ6ς, 1959).

κίνησ·ή , του τ1 ν καινούρια ώς πρ ος το θίασο πού τuu είχε
προσφερει, στον 'ίδιο χώρο, πολλές τραγωδίες, χωρίς πάντα
ν είναι �ελτιω έν ς σ αν, πα άστα�
ή άπ,αγyελ�α ίόί� ς
�
1;1- �εξομοιωνει ολα
e τα 1l,'εργα
παρα
πολλες φορες,
και δεν αποχωρι
ζεται τlς παλαιότερες άναμνήσεις, αν καί το άληθινο είναι πώς
άπΟ τΟν cc ΟίΟίποΟα έπL Κολων<';>" κ' έΟώ) Εχει γίνει γενναία
προσπάθεια κ' Ε:χει πραγματοποιηθεί μιά πρόοοο καl όίγρυπνα
πρέπει νά συνεχίζεται τοϋτο · προσωπικά, άπ' δλες τίς άντιρρή
σεις μ' έτρόμαξε ή έπιστολη τοϋ 'Ιρλανδοϋ ("Νέα", 9 Ίουλ ) μέ
τη φράση της " 'Η Έπίοαυρος ύπ'ijρξε μιά μεγάλ·η έμπειρία,
Ε:χω δμως το παράοοξο α'ίσθημα δτι έκτος άπο το τοπίο καί το
θέατ ο Ο � ,ταν διαίτερα1 έλλ�ηνι�ή" · ό, τρό μ ς αύτΟς ρ ?έρχ ;
Ε 1οτι ειχα
! πιστεψει, πως η( ξενη επιοραση
p , το
, �
ται απο
στ� ανεβα
� ματα ,τ'ijς Τρ:Χγ� ο �ας, ·ή άρ�ική,' εΙχ:; έξαφcι;νιστεί· ,πώς ;Υιν
υποπτευεται να υπαρχει και τωρα ενας ξενος ; Κατι τριζει
στην Τραγωοία, κάτι Ε:τριξε φέτος. Στο Θέατρο Ήρώοου
Άττικοϋ, τ� Κοινο ξ �χείλι�ε ;tς κερ �;c ίοες καί πα� ακολcυθοϋσ� ,
κυριολ,εκτι;;α σ�νοεμε�,ο fl;ε τψ παρ�σταση: κανε�α Κοινο �εν
ξεχειλ �ζει ενr; θεατρο, αν δε � ρισ �ει κr;τι οικο του ν,α 'tO, γο ητευει:
;
βασικα, βρεθηκαν μπροστα σε κατι παραμυθενιο, κατι
σα
Σαίξπηρ πού οl:ν '�τανε Σαίξπηρ - "πάντρεμα τ'ijς σαιξπηρι
κ'ijς τραγωοίας μέ το οημοτικό μας τραγούδι", λέει ό Σολομος
στον πρόλογο τοϋ Ε:ργου (Ε:κοοση "Γαλαξία" σ. '1 9 ) .
λιγότεροι άπο τούς ''Ελληvες Ε:χουν συνηθίσει νά οιαβάζουν
παραμύθια στίς προηγμένες χρωματιστl:ς έκοόσεις τους' τούς το
άπαγορεύει ή φτώχεια· ή Μέσ·η Παιοεία οέ βοηθάει τη γνω
ρ ιμία τών παιοιών μέ το παραμύθι, μέ τη χαρά τ'ijς ζω'ijς,
μέ τη στυγνή , την όίοροση ζωή τους καί μέ τη φορτωμένη 6λη
των μαθημάτων της οέν περισσεύει καιρος γιά τέρψη. Την
Ε:λλειψη αύτ·Ι] τοu παραμυθιοϋ,
τ·Qν ενστι�τη λαχ;άρ � γιά το
,
ο � σι�στιχο, εθνικ
α ουσμα,
την αναπληρωσε η? cc :<Ερωφί

οι

Σκίτσο τού Φωκίωνα Δ ημητριάδη στό " 'Ελεύθερον Βήμα",
dπό την παράσταση τού "Στάθη" στό Κολλέγιο 'Αθηνών
( 15 Δεκ. 1933 ) . Στό κέντρο ό σκηνοθέτης Κάρολος Κούν.
Τρίτος στην πρώτη σειρά ό Δημήτρης Χόρν καί πρώτος
στην τελευταία ό 'Αλέξης Σολομ6ς, μαθηταί κ' οί δυό τ6τε.

λη" στον άνοιχτο άέρα τοϋ με
γ�λου c l-Ι�ώ �η, ποU �ίν' εύτυ �
1 υπ,αρ ει· σε λε στο
χ �α πως
"f.
� _;
θεατρο η, απηχψrη θα ηταν
μικρότφη, μπορεί καl νά όοη
γοϋσε στην άποτυχία. Έγέμι
σε ·Ι] άτμόσφαιρα άπο τ·Ι] γερή,
την άνορικη άτμόσφαιρα τοϋ
έθνι�οϋ 1 5σ�λλαβου �αl τ;�ς
πλουσιας γλωσσας' κατι χαι
οευε τ·Ι]ν άκοη καί όο·ηγοϋσε
προς τ' 5νειρο, ( ι ι ) . Το κα
τόρθωμα τοϋτο οέ γίνεται
μέ όί�λους ποιη -τ;ές, μέ δσο� ς
τουλαχιστον παιζονται στον
" 'Ηρώοη " . Ί-Ι γλώσσα τοϋ
Κρητικοϋ Θεάτρου αίχμαλω-

1 1 . Σ' ίiνα dναγνωστικ6, περί
τά 1925, τού Ζ. Παπαντω
νίου, νομίζω, πού δέν μπ6ρεσα
νά τό ξαναδώ, εlχε λίγες σε
λίδες μέ μιά διασκευη ώς πρός
· τη διαδοχη τού θέματος καί
λίγο τή5 , γλώσr:αf; τής, "Θ� 
σιας του Αβρααμ - τι ξανα
σαμα, τί δροσιά καί τί ενδια�
φέρον εlχε τό κομάτι εκε ίνο
στίς μικρές τάξεις: στίς μεγά
λες, πού τυχαίνει, μαζί μέ τά
κακοδιαλεyμένα καί λίγο λο
γοτεχνικά dποσπάσματα, νά
��άρχο� καi f,έρη άπ_ό τΟν
Ερωτοκριτο
περνουν βασανιστικές ώρες δάσκαλοι καί
μαθητές. 'Η Παιδεία, στά με
τα fύ χρ6�ια, � εκρώνει ;ά παι �
δια, καθως δεν πιστευει στη
διδακτικη επάρκεια τής "μαλ
λιαρής" λογοτεχνίας μας. Πολ
λά εlvαι τά δεινά τής έλληνι
κής ζωής· ή 'Ιfκπαί��υση βρί
σκεται στο, κεντρο ολων τους
σάν dναγκαtα προϋπ6θεση.

,;
;
\
του για' τον
στη' μελετη
'"
· ο· �εφερης,
.... ,
ι
(( ) Ε
'rι1.,ει.
< ρωτοκριτο
γλώσσα
επους
σημειώνει γιά. τη γλώσσα τοϋ θαυμαστοϋ
καί τ'ίjς κρψικ'ίjς Τραγωδίας : " . . . Ε[ναι ή τελειότερα όργα
νωμένη γλώσσα πού ι'.ίκουσε ό μεσαιωνικός κι' ό νεώτερος
'Ελληνισμός, μιά γλώσσα πού ξεπερνά μέ ι'.ίνεση τίς συνηθι
σμένες λαογραφικές έκδηλώσει.ς καί έκφράζει, μέ σταθερό χα
ρακτήρα, την εύαισθησία τού κόσμου πού τη μιλούσε. Αύτό
τό φαινόμενο πρέπει νά τό συνδέσουμε μ' §ν' ι'.ίλλο, πού δέν
ξαναείδαμε άπό τά χρόνια τού Δ ιονύσιου τού Άλικαρνασσέα
καί τού Φρύνιχου, καί ε[ναι πρόβλημα πότε θά τό ξαναϊδού
με : ή γλώσσα αύτη μοιάζει νά βγαίνει dπό μιά κοινωνία πού
δέ μαστίζεται dπό την πολυγλωσσία. Ό Ξανθουδίδης παρατη
ρεί δτι δ ποιητ_,ης τ?ύ " Έρωτό �ρι �ο�" μέ τέτια συ�έπεια με -;
, πως ειναι
,
,
ταχειρι.ζεται
τη γλωσσα του που θα λεγε κανεις
ο
dρχηγός fιι iiς σχολής δηι;ι οτικιστ� ν πού θέ}ει νά δ ώσει §ν �
� παλευει
, με, τη
, ,
γλωσσικο, υποδειγμα
στους μαθητες του. . . Δεν
γλώσσα, δπως δλοι μας παλεύουμε dπό τά χρόνια τού Σολω
μού. Δέν έχει καμιά dμφιβολία δτι ή φωνή του είναι σωστη
καί δέν ξεχωρίζει dπό τη φωνη τών ι'.ίλλων" . ( Άγγλοελληνικη
'Επιθεώρηση , 'Ιούνιος 1 9lι6 , σ. 105) .
'Επί πλέον, ή γλώσσα αύτη θεατρικά, άκουστικά, δημιουργεί καί
�τ' αύτι.d: των σrιμερι.�ων ιΕλλή �ων την ϊ�ι.α έπενέρ�ει. �, ποU
,
_
δημιουργουσε
και: στους παλαιους ακροατες
της στην υπαι
θρο· τοuς ξυπνάει τον. έθνισμό τους, μας ξαναγυρίζει ϊσια
στίς πηγΕ:ς τ'ίjς φυλ'ίjς, τ'ίjς φύτρας μας, μας δίνει έίνα κέντρισμα
τ'ijς φαντασίας νά. συνδεθοϋμε μ1: το παρελθόν. "Αν έίνας τω
ρινος θεατρικος ποιητ·ής, έίγραφε, μέσα στά. δικά του δρια, τόσο
θαυμάσια, δ1: θά. μας συγκινουσε τόσο· στην " Έρωφίλη" στον
:· 'Ηρώδη "; μι�άει ό, τ;αλ� ιός ,μας , πολι;τι?μός : -η πα��δοσ-� μας
η γλωσσικη , στην πιο αγνη και στην πιο ανυποκριτη αποψ-� της.

Πρέπει νά. ύπομνησθεί πώς έκτος άπο τη λογοτεχνικη έπεξερ
Jασία ,τ'ίjς '(λώσσας : καί ·Ιj 'ί�ι� ή , προφορικ-1] κ �ητικη όμι,λία
εχει, απο το φυσικο της, μια ιδιαιτερη θεατρικοτητα, φτανει
ν' άναφέρουμε δυο άπο τίς πιο άξιομνημόνευτες φωνΕ:ς του
Θεάτρου μας --; &ν Ε:ξαιρέ�ουμε αύτ'? τη σ:ι-�;μή, τ?ύς πρ�σβύ
τερους, τη, Μαρικ� Κο;ο τ;ουλη , το, ,Βεακη και την κ� ρια Κ� βελη-;
, είναι μονο η, ατομικη
το Μινωτη_ δηλαδη και τον Κατρακη . Δεν
τους έπίδοση σ' αύτο το στοιχείο τ'ίjς άξιοσύνης τους, άλλά.
και κάτι. άσUλληπτα συμΠαθητικό, ποU τΟ παίρνουν άπΟ τ�Ι)ν
καταγωγή τους καί πού το ύψώνουν σε Τέχνη . Ό Μινωτ'ίjς
tδίως στούς παλαιότερους έξαγγέλους του, στον πρωτο 'Άμλετ
π.χ. έίδινε μια μουσικη αϊσθηση σπανίας ύ �'ίjς.
Το κείμενο τ'ίjς " Έρωφίλης" πού μας άπασχολεί, σύμφωνα μ1:
τον Λ . Πολίτη στο όίρθρο του " Ή παράσταση τ'ίjς Έρωφί
λης. ( Ποιητικος λόγος καί έρμηνεία" ) ήταν κατασπαραγμένο,

κομμtνο - τiι κόψιμο οι &νθρωποι του Θ�άτρου δzν τb λογαριι:i
ζουν καί δΕ:ν το φοβοϋνται οπως οι φιλόλογοι - εfχε άνανταπό
δοτα (12 ) , δέν έχρησιμοποίησ� τl] σωστότερη έίκδοση του Στέφα
νου Ξανθουδίδη ώς προς όρισμένα μέρη της κλπ. ο ι σκηνοθέτες
προχωρουν με γρηγοράδα προς τίς δοκιμΕ:ς καί ποθουν, δσο
μπορεί πιο γοργά. να φτάσουν στην "πρώτη " ' να γλυτώσουν
άπο το όίγχος της άναμον'ίjς της, δΕ:ν έίχουν καιρο νά. ξεκαθα
ρίσουν τά. κείμενα. Αύτά. δμως τα σφάλματα - βεβαιότατα
δΕ:ν είναι δυνατο να ύποστηρίζει κανείς δτι έπιτρέπεται να ξα
ναγίνουν - δΕ:ν έμπόδισαν την κοσμοθάλασσα νά. συγκινηθεί,
οι θεατΕ:ς προσέχουν, σ' αύτΕ:ς τίς περιστάσεις, σε κάτι γενικό
τερο-_ &μα δουν την " Έρωφίλη" σε δεύτερο καί τρίτο άνέβασμα,
θ' άρχίσουνε να στέκουν στίς λεπτομέρειες - Θα τοuς το βάλει
στο κεφάλι τους καί ή κριτικη - καl θά. διαρρεύσουν. Το άνοιχτο
μεγάλο θέατρο βοηθάει αύτη την άπροσεξία στην πρώτη έπαφη
δΕ:ν είναι σπάνιο νά. παρα:;υρθεί κανείς έίτσι έίτυχε να συμβεί
έδω καί 69 χρόνια, στη μιά. άπο τlς δύο ταυτόχρονες "πρωτες"
τ'ίjς "Φαύστας' ' , έκεί πού πρωταγωνιστουνε ή Εύαγγ. Π αρ α
σκευοπούλου · έστραγγάλισε, δπως λέγεται, δχι λίγα μέρη άπο
το δύσκολο βερναρδακικο κείμενο, άλλα ή λαχτάρα τ'ίjς "Με
γάλης 'Ιδέας", πού είχ' έμπνεύσει το έίργο καl το τάλαντο τ'ίjς
δυναμικ'ίjς ·ήθοποιου αίχμαλώτισε κ' έμέθυσε τοuς άνθρώπους
είχαν κιόλας την έπιθυμία καl το έίργο νά. δοϋν μ' εύμένεια
καl νά. χαροϋν καί το γεγονος να κυριαρχουν γυναίκες ώς λαμπε
ροί άστέρες - τοϋτο, μόλις πρίν άπο έίνα χρόνο είχε καθιερωθεί
στη Σκηνή μας.
·

·

Το Κρητικο Θέατρο παραμερισμένο τόσα χρόνια, μέ τlς παρα
πάνω τέσσερις περιπτώσεις, άφου δΕ:ν ε'ίχαμε την καλη τύχη να
έπηρεάσει τη Σκην·ή μας στη βρεφικ·ή της ήλικία, μας προσφέ
ρει τώρα, έκτος άπο την όίμεση καλλιτεχνικη ήδονη καί μια
·ήθικη ίκανοποίηση : Μας συνδέει μ1: την παιδεία την εύρωπαϊ
κ� μΕ: ;Ο θεα;ριχΟ πολ:_τι.σμ� τ�ν έννέα �ίών'?ν της,, μάς Οίν ; ι
το πλουσιο αισθημα του να, υπαρχουμε σαν Θεατρο απο, καιρο,
πλ�ταίνει, έ � τ<?ν ύστέρ � ν, τη ζω·Ι] του Νέου Έλληνικοu
Θεατρου, προς το παρελθον.
α ποθ·ή σουμε δμως οτι Θα διδαχθουν οί συγγραφείς μας οί
νεώτεροι την άγάπη προς την ποίηση τ·Ι] θεατρική ; ΔΕ: φαίνεται
πώς θά. χαρουμε τον πόθο μας. Το μόνο πού βλέπουμε πώς είναι
δυνατο νά. γίνει είναι ή έμπέδωση των σκηνοθετικων κατακτή
σεων πού έίχουν συντελεσθεί ώς τώρα καί - εϊθε - ή προώθη
σή τους. Ώς προς τ-Jιν πιο άδύνατη πλευρα τ'ίjς έλληνικ'ίjς θεα
τρικ'ίjς ο ίκογενείας, τούς θεατρικο•)ς συγγραφείς, &ς κάνουμε
ύπομονή.
ΓΙΛΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
12.

" Ί-Ι Τέχνη", φΟιvόπωρο - χειμώνας 1961, σ. 144- 157.
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" 'Άμλετ" : Τό dπραγματοποίητο δνειρο τού Μέγιερχολντ. Μιά σκηνή τού έργου κατά τήν σκηνοθετική dντίληψη τού Όχλόπκωφ

Μ Ε Γ Ι Ε Ρ Χ Ο Λ Ν Τ
Τ Η Σ

Ο Ν Ε Ι Ρ Ο

Ζ Ω Η Σ

Άπο το aνέκδοτο βιβλίο τού

Τ Ο Υ

ο

'Ά Μ Λ Ε Τ "

Α ΛΕ$ΑΝ ΤΡ ΓΚΛΑΝΤΚΩΦ .

Ό φ ίλος σοβιετικος συγγραφέας ΆλεξιΧντρ Γκλαντκώφ προσφέρει - κατ.Χ παγκόσμια,
και πάλι, προτεραιότητα - στούς &.ναγνώστc:ς τοu πφιοοικοu "Θέατρο" ενα &.κ6μα κεφά
λαιο &πο το &.νέχοοτο βιβλίο του, Ύια την έχπληκτιχη μορφη του σοβιετιχου σκηνοθέτη
Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς Μέγιερχολντ. 'Αναφέρεται στο ονειρο τfjς ζωΊjς τοu Μέγιερχολντ,
πού οεν ήταν &.λλο &.πο το &.νέβασμα τοu " 'Άμλετ" και πού - &.λλοίμονο - eμεινε &.πρα
γματοποίητο ! Μ ιλάει, έπίσης, γι.Χ την παράσταση τοu "Μπόρις Γκοντουνώφ", την τόσο
&.ποκαλυπτικη γι.Χ τη σκηνοθετικ·η μεγαλοφυία τοu Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς. Ό πιστος
μαθητης και βοηθος τοu Μέγιερχολντ, . ΆλεξιΧντιJ Γκλαντκώφ μοu ύποσχέθηκ,;, μόλις
κυκλοφορήσει το βιβλίο του, νιΧ μοu έπιτρέψει νιΧ μεταφράσω, γι.Χ το έλληνικο &.ναγνω
στικο κοινό, κι &.λλα κομμάτια στο "Θέατρο" .
ΛΛΕΞ ΗΣ ΠΛΡΝΗΣ

Με έντολη τοu Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς ταχτοποι
οuσα εναν καιρο το βιβλίο του " Έκλογη οιαλεχτών
eργων". Το βιβλίο ήταν ετοιμο. "Ί-Ι ταν πολύ πιο
μεγάλο &.π' το παλιό, το προεπαναστατικό " Γι.Χ το
Θέατρο'', αν καl πολύ ύλικο είχε πc:ταχτϊι σιΧν ξεπε
ρασμένο. 'Ωστόσο, ήθελε νιΧ &.φήσ::ι τον rοιο τίτλο.
Το παλιο βιβλίο είχε σιΧν έπίγραμμα :
Κι aν άκόμα μέ φaς wς η] ρίζα, eγdι θά βγάλω άρκετούς
καρπούς γιά νά ραντίσουν το κεφάλι σου δταν θά σέ πη
γαίνουν τράγε στο θυσιαστήριο. (Εύηνος ' Ασκαλώνιος)
Κάποτε τον ρώτησα ποιος ήταν αύτος ό Εuηνο:;.
Με κοίταξε πονηριΧ καl γέλασε.
-Αύτο πι.Χ το ξέρει μονάχα ό Βιατ:σλιΧβ ' Ιβανώφ (1 )
- εΙπε. Αύτaς μοu βρΊjκε τοuτο το έπίγραμμα. "Ομορφο ε ; Τον ρώτησα &ν θιΧ το ά.φήσουμ: και σιο και
νούριο βιβλίο.
-'Όχι. Χρειάζεται κάτι &.λλο, καινούριο. Ψάξτ: νιΧ
βρε'i:τε. Tou πρότεινα κάτι &.πο τον " ''Αμλ::τ" :
" 'Ήταν άρματωμένος άπ' τήν κορφη wς τά νύχια".
Ό " 'Άμλετ" ήταν ή πιο ά.γαπημένη του τραγωοία.
Στην &.ρχη τοu &.ρεσ: το Σαιξπηρικο αύτο μότο. Με
παpακάλεσε νιΧ το οακτυλογραφήσω σε ξεχωριστη
σελίοα. :ro οιάβαζε καl το ξαναοιάβαζε κ' uστερα, το
�'
οιπλ ωσε με προσοχη και το ' κρυ ψ ε στη' σακκα του.
'Ωστόσο, σε κάμποσες μέρες μοu ' φερε &.λλη σελίοα.
ΕΙχε γράψει με το χέρι του :
Ση]ν άρχή θά μέ κατηγορούν γιά τήν τόλμη μου, wς
τον καιρο πού θά μέ καταλάβουν όλότελα και θά μέ
κατηγορήσουν γιά τή συστολή μου. ( Ανατολ Φράνς)
-Άπο ποu εΙναι Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς ;
-'Απ' τον πρόλογο τ'Υjς "ΖιΧν ντ' ''Αρκ". ΚαλΟ e ; Με
κοιτοuσε θριαμβευτικά : Άντιγρ7.ψπ το. ΘιΧ οοuμε.
Το οακτυλογράφησα. Αύτη ή σελίοα δπάρχει ά.κόμα.
Π αράλληλα μ' αύτο το βιβλίο όνειρεύονταν την eκοο
ση : . " 'Άποcντα τοu Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς Μέγιερ-

χολντ" : Έχε'!: θιΧ μπα'i:ναν, έκτος απο τιΧ οημοσιευ
μένα eργα, οί στενογραφημ±νες σημειώσ,:: ι ς ά.πο 00κιμες και παραστάσεις των τελευταίων χρόνων, ,καθώς
και το "Διοακτικο τοu σκηνοθέτη" . 'Απαντώντας
σε έρωτήσεις μου, κα9όρισc: πώς το "Διοακτικο"
θά 'ναι "μικρο βιβλιαράκι" . ΤιΧ " 'Άπανια" , θιΧ πιά
ναν .όκτώ τόμους. Το σχέοιό του:; το φυλάω &.κόμα.
'Ένα &.λλο φιλολογικό του έyχc:ίpημα είναι ό " "Αμλ:τ" .
' Ολόκληρη ζωη έτοιμαζότ.χν ν' ά.νεβΧσc:ι " 'Άμλετ" .,
μιΧ οεν το κατάφερε. Κά·;τοτε χωρατ.::ύ οντα:; μοu είπ::: :
-Στο μνημε'i:ο μου νιΧ γρ:Χψετ: : "Στον ηθοποιο και
σκηνοθέτη πού ο�ν ά.νέβασ,:: τον " "Αμλει" . . 'Ωστόσο,
στιΧ τzλευτα'i:α χρόνια, έτοιμαζότανε νιΧ γρ:Χψ::: ι ενα
βιβλίο με τον τίτλο : .. ''Α:J.λ::τ - το μ•Jθ �σι.Sρημα τοu
σκΊJVοθέτη" . Μέσα στις σzλίο::: :; του ήθ:::λ:: ν' ά.να:π ήσ:::'ι
την παpΧσιαση πού 'χε συλλάβει μ:Χ οε μπόρ::σε νιΧ
πραγματοποιήσ::: ι . Τ' ονειρο τοu· " 'Άμλετ" κράτησε
όλόκληρη τη ζωή του . 'Όπως είναι φυσιχο ή μορφη
τοu 'Άμλετ πού εΙχε συλλ:Χβει ά.ρχικΧ, μ� τον χαφο
&.λλαζε όλοένα, οπω:; &.λλαζε χι ό rοιος ό Μέγιερχολντ.
ΣτιΧ θυελλώοη χρόνια τοu Εrχοσι το ά.νέβασμα τοu
" 'Άμλετ" στο θέαψο Ρ.Σ.Ο.Σ.Δ (2 ) . Το φανταζό
τανε σιΧ μι.Χ οημιουpγικη πολεμικη σιις ξεχάρ βαλω
μένες "παραΟόσc:ις" τοu &.στιχοu Θ,::ά τρου. Ό Μαγια
κόφσκι οε ΘιΧ μετέφραζε μόνο, μιΧ και θά 'γραφε ά.π'
την &.ρχη την πεζη σκηνη με τού:; νεκροθ:Χφτες, προσ
θέτοντας τσουχτεριΧ ά.στε'i:α χαl σάτιρα τΊjς έπικαι
ρότητας. 'Όπως eλεγε ό 'ίοιος ό Μέγιερχολντ, το
ρόλο τοu 'Άμλετ σχόπc:υε νιΧ τον οώσc:ι στον 'Ιλίνσκι.
Έχ;:Ί:νο τον καιpο ό ' Ιλίνσκι οεν είχε παίξει ά.κόμα
πολλούς κωμικούς ρόλους στο θέα ψο και στην όθόνη
και οεν είχε καθιερωθε'i: στη συνείοηση τοu Κοινοu
σιΧν κωμικος ηθοποιός. Μι.Χ πού τό ' φερε ό λόγος &ς
θυμηθοuμε πώς ό Μέγιερχολντ, και πιο ϋστερα &.κόμα,
είχε οηλώσει στην τιμητικη βραουιΧ τοu ' Ιλίνσκι, πού
eγινε το 1 933 στη Θεατρικη Λέσχη, οτι "ό τύπος τοu

1. Προεπαναστάτης ρώσος λογοτέχνης, συμβολιστής. Στά lργα
καi στiς iκφρά,σεις του ήταν δλοφάνερος ό μυστικισμός του.

2. Θέατρο Ρωσικής Σοσιαλιστικής Όμοσπονδιω�fίς Σοβιε
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χωμ ι >ωu είναι πολ� στε\ιbς γι� ι�ν ηλι6λουστη xcιl
,
ύγεία προσωπικ6τητα του μεγάλου αύτου
γεματη
ήθοποιου" .
'Ύστερα ά.π' αύτΥ) ιljν περ ίπτωση , γιιΧ πόλύν κα:ιρ ' ,
θαρρώ δεν προγραμμάτισε " 'Άμλετ" το θέα:τρ6 του.
Αύτο δεν σημοcίνει, πως κι ό ίδιος επαψε νιΧ σκέφτετcι.ι
κα:ί νιΧ έτοιμάζει τούτη την πα:ράστα:ση. 'Αντίθετα:,
στη φαντασία του μεγάλωνε κι ώρ ίμαζε ή σκηνοθε
τικη ίδέα κι άπ' το Τρ ιάντα: ά.κ6μα: μας διηγ6τανε
μερ ικες σκηνες τ'Ιjς παράστασης, πού δεν πρα:γμα
τοποιfιθηκε ποτέ, με- τέτοια: άκρ ίβεια καί λαγαράδα
πού σου φα:ιν6ταν πως εlδες τΥjν παράσταση στη Σκηνή .
-Ό " 'Άμλετ εχει πλαστεϊ ετσι πού νιώθετε : Τού
τη ή προσωπικ6τητα στέκει στην οχθη μιας νέας ζω'Ιjς.
Ό Βασιλιάς, ή Βασίλισσα, ό Π ολώνιος, στην ά.ντίθετ.·η .
Μείναν πίσω. Το πιο μεγάλο θέμα τ'Ιjς τέχνης εlναι
ή σύγκρουση του νέου με το παλι6 . . . "
Το φθιν6πωρο του 1 936, γυρ ίζοντσ:ς ά.π' το Π αρίσι,
μας εlπε πως συνεννοήθηκε νιΧ του φτιάσει ό Π ικασσο
τίς σκηνογραφίες γιιΧ τον " 'Άμλετ" . 'Ή ταν ή τε
λευταία 1Jρεμ·η καί καλη περίοδος στη ζωή του - Φθι
.ν6πωρο 1 936. Εlχαν ά.ρχίσει οί πρ6βες του "Μπορίς
Γκοντουνωφ" δ μως πάλι - σιΧν κοντινη προοπτικη κυμάτιζε πιο πέρα το ονειρο του " 'Άμλετ" . . .
Κάποτε - κάποτε όνειρευ6ταν την rδρυση ένος θεά
τρου πού θά 'χε στο δραματολ6γι6 του μονάχα Ιiνα
εργο, τον " 'Άμλετ", σκηνοθετημένο δμως ά.πο δια
φορετικούς σκηνοθέτες :
Στανισλάβσκι, Ράινχαρτ,
Γκρέγκ, Μέγιερχολντ. .. Κι &λλες φορές, χωρατεύ
οντας, ζητουσε νιΧ μας πείσει πως ά.ποσπάσματα ά.π'
τον μελλοντικ6 του " 'Άμλετ" ύπάρχουν σ' ολες
·τις παραστάσεις πού άνέβασε στιΧ τελευταϊα ε'ί κοσι
χρ6νια. " Ώστ6σο, τιΧ εκρυψα με τ6ση πονηριιΧ πού
·

ot μπορεϊτε ν� τ&. βρε'ϊτε - μας �λεγε. Ό οιχ.ός μου
" 'Άμλετ" θά 'νiΧι ό . σκηνοθετικ6ς μου ά.πολογισμ6ς.
Έχ.εϊ θιΧ βρεϊτε την κατάληξη τών π.Χντων " .
ΘιΧ .:ιjταν κα:λΟ ν ιΧ ρωτηθουvε ολοι έκεϊνοι πού &κουσαν
τον Μέγιερχολντ να τούς οιηγεϊται άποσπάσματα
ά.πο τον ώριμο στη φαντασία του " 'Άμλετ" καί νιΧ
έπιχειρηθεϊ ή φιλολογική, τουλάχιστον, ά.ναστύλωση
τ'Ιjς παράστασης. Π ολύ π;ψ ισσ6τερο πού ό Μέγιερ 
χολντ - δπως εlπα καί παραπάνω - χάνοντας, στα
·1 938, το θέατρ6 του , όνειρεύονταν οχι πια ν' ά.νεβάσει
" 'Άμλετ" μα να γράψει β ιβλίο " 'Άμλετ - το μυ
θιστ6ρη μα του σκηνοθέτη" για νιΧ μπορέσουν οί &νθρω
ποι - δπως ελεγε ό rί)ιος - "κάπου, κάποτε, σε κά
ποια μου . . . έτη ρίδ:χ ν' ά.νεβάσουν " 'Άμλετ" με τον
δικ6 μου τρ6πο " . ( Καταγραμμένη συνομιλία μας, στίς
1 4 'Ιουνίου 1938 ) . ΣτΥ)ν ίδια συνάντηση μου εlπε
πως σκ6πευε νιΧ γράψει λιμπρέτο άπο τον " '' Η ρωα
του καιρου μας" του Λέρμοντωφ, για νιΧ συνθέσει
οπερα ό Ντμήτρ ι Σοστακ6βιτς. Γενικά, αύτος ό
χ.αιρ6ς, .:ιjτcι;ν περίοδος "φιλολογικών όραματισμών"
'
στη ζωή του.
Λίγο παράξενη .:ιjταν ή άτμ6σφαιρα τ'Ιjς κουβέντας ι..:.ας.
Ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς μου τηλεφώνησε καί μου
πρ6τεινε να κάνουμε μια β6λτα. 'Ή ταν καλοκαιριά
τικη ζεσιlj μέρα. Π ερπατήσαμε στιΧ μπουλβάρτα.
'Ύστερα, δεν ξέρω πώς, βρεθήκαμε στον κ'Ιjπο του
" 'Ερμιτάζ" καί καθήσαμε. Στη σκηνη του βαρ ιετε
εlχαν πρ6βες. 'Ακούγονταν μουσική, γυμνάζονταν οί
ταχυοακτυλουργοί, κάπου παίζαν μπιλιάρδο. Κι ό
Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς ξετύλιγε τα φιλολογικά του
σχέοια, μιλουσε μ' ένθουσιασμο γιιΧ το &ρθρο του
Μπελίνσκι το σχετικο με το Λέρμοντωφ, θύμισε την
πρ6θεσή του νιΧ όργανώσει " 'Ο μάδα Λέρμοντωφ"

Αλλη μιά σοβιετική παράσταση τού ' "Άμλετ" χωρiς τόν Μέγιερχολντ. 'Ανέβασμα τού lργοv κατά τήν dντίληψη τού Βαχτάγκωφ
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στο Σπίτι τοu ' Ηθοποιοu, μιλοuσε για το βιβλίο του δμοια με τοu πατέρα του ά.σημένια πανοπλία.. Κα.1. νά,
" "Άμλετ-μυθιστόρημα. τοu σκηνοθέτη" .
κάθόντα.ι τώρα. πλάι - πλάι, ή μαύρη σιλουέτα τoiJ
Θα.ρρω, έχείνη τη μέρα μοu οιηγήθηχε τη σχηνη τΊjς πα.τέρα. κ' ή ά.σημένια: τοu 'Άμλετ . . .
συνάντησης τοu 'Άμλετ με τη Σχια τοu πα.τέρα. - ά.πό Δεν ξέρ ω Θέα.τpο :::Ι ναι ΙΧuτο η φιλολογία, μ α θαρρώ
σπασμα ά.π' -ι:·ην πα.ράστα.ση πού έπεξεργάζονταν στη Ξχουμε να κάνουμε με ποίηση &ν�τερης ποιότητα.ς. Κι
φαντα.σία του :
α.ύτο το σκέφτηκε οχι παρα:μυθiΧς, οχι ποιητής, μα
Σταχτιά, μολυβένια θάλασσα.. Θαμπος βορρινος Ί]λιος, θεατριχος σκηνοθέτης, πού ύπολόγιζε κα1. το τελευ
πίσω ά.π' τη λεπτη μεμβράνη τΊjς συννεφιίΧς. Στην τα.ϊ:ο έκατοστόμετρο του σκηνικοί) χώρου κ' 1Jξερε
&χτη βα.οίζει ό 'Άμλετ, τυλιγμένος σε μαuρο μα.νΟύα.
την ά.ξία. κάθε σκηνικοu οευτερόλεπτου. Κείνη τη
Κάθεται σ' 11.να βράχο τΊjς παρα.λία.ς χι &γνα.ντεύει ζεστη . μέρα:, καθισμένος πλάι του στο πα.γκάκι τοu
τα μάκρη τΊjς θάλασσα::;. Κα.1. νά, φανερώνεται ή σι κήπου " 'Ερμιτάζ " , Ξνιωσα. δσο πο7ε &λλοτε τη μα.λουέτα τοu πατέρα του. Ό γενειοφόρος πολεμιστης . νια.χ.η Ούναμη πού εΙχε ·ή σκηνοθετική του δρα.ση . . .
με την &σημένια πανοπλία, περπατώντας πάνω στη " Ό 'Άμλετ σκεπάζει την πα.τριχΎj Σκια μ ε το μα.νΟύα
θάλασσα, ζυγώνει στην &χτή . Νά, ήρθε &χόμα πιο του για να μη κρυώσει" . . . Αύτη κα:1. μόνο ή μα.γικη
κοντά. Ό 'Άμλετ σηκώνεται. Ό πατέρας πατάει τη
λεπτομέρεια., πού περ ιέχει κα.1. την τρυφεράοα τΊjς
στερ ιά. Ό γιος τον ά.γκαλιάζει. Καθίζει το γέρο στο ποίησης κα/. το ρεΙΧλισμο τΊjς ζωΊjς, άξίζει δσο ΚΙΧL
βράχο χαl, για να μη κρυώσει, βγάζ:ι το μανΟύα χαl μια πολύλογη έγκεφαλικη Ξκθεση , γιομάτη ά.πο έπι
τον σκεπάζει. Κάτω άπ' το μα.νΟύα εΙχε . χι αύτος στημονικα σχόλια. καl περικοπές.
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Με την tοια άχρίβεια, ό Μέγιερχολντ οιηγότα.ν σχηνη
μΞ σχηνΎj σ' δλες τlς φα.ντα.σμα.γοριχές του λεπτομέρειες,
χα.1. τον " Μπόρις Γχοντουνώφ" του. 'Αντίθετα, δμως,
' " "Α μλετ " η' σχηνοθ ετιχη' α.υτη
με' τον
, ' συ' λλη Ψη' του
yινόταν πραγματικότητα:. Ή παράσταση ε'iχε οου
λευτεϊ: σε πρwτο χέρι, άπο τα τέλη τοu 1 936. Μελε
τώντας πρ1.v &πο το ά.νέβασμα τΊjς τραγωοίας δλον
τον
' π ουσχιν,
'
απερρι ψε τ α:ναρι'θ μητα σχο' λ ια: για:' το'
Ξργο τοu ποιητΊj, πού ε'iχαν μαζευτεϊ: σε μια έχα:τον
τα:ετία χ' Ξφτια:ναν τόμους. ΣτΎjν ά.ρχΎj χ&.θ� πρόβας
οια:λα:λοuσε το σύνθημά του : " Ό Π ούσκιν χωρίς
μεσάζοντες" .
-Θα παίξουμε τον Π ούσκιν χ ι οχι τον Κλουτσέβσχι (3 )
- μίΧς Ξλεγε &οιάχο πα. Θα χάνουμε ποίηση χι οχι
ά.ρχα:ιολογία:. 'Άμεση χαl χαθαρη ά.ντίληψη τοu Π ού
σκιν, χωρίς βαρύγοουπες χρίσεις για την έποχή του.
_
Στο 'Cοιο το κείμενο ύπάρχουν τα πάντα, δλα: δσα: πρέ
πει να ξέρει ό ·ήθοποιο ς γι' αύτη την έποχή. ' Υπάρχει
ό αύγινός, οροσερο:; Π ούσκιν, πού τον βρίσκεις κάτω
ά.π' το μαξιλάρ ι σου καl τον οιαβάζεις με κα:θα:ρο
κεφάλι.
Κάποτε ό ύπεύθυνος τοu Μορφωτιχοu Τμήμα.τος ρώ
τησε τον Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς σε ποιά Μ ουσεϊ:α
κ' έκθέσεις να πάει τούς έρμηνευτές. Έκεϊ:νος ά.πο
κρίθηκε : "Να τούς πiΥ.τε στην έξοχη πρωί - πρωί,
στο Σοχόλνικι, στο Νεσχούτσχι σάντ, κι δσοι εΙναι
έρω-cευμένοι να φ ιλιοuνται χα:l ν' ά.γχαλιάζοντα.ι . .
''Υστερα &Π' αύτο ν ά ' ρθουνε στη πρόβα . . . "
'Άλλη μια φορα ά.παιτοuσε να χουβαλήσουνε δλους
τούς ήθοποιούς στον ίππόορομο κα.1. να τούς μάθουν
ίππα:σία. Ό tοιος Ξφτα:νε πάντα στ1.ς Π?ό βες τοu
" Μπόρ ις Γκοντουνώφ" , έρωτευμινος με τον Π ούσκιν,
χαρούμενος κα1. καλοντυμένος. την ώρα: τΊjς πρόβα:;
Ξσκυβε συχνα κα1. μίΧς ρωτοuσε : "Χρόνια ε'Cχαμε
να οοuμε τόσο ένοιαφέρουσα οουλειά. 'Έτσι οεν ε'iνcι.ι ;"
'Όλες τlς βοομάοες ε'iχε πολύ καλη ο'ιάθεση . 'Έχανε
φάρσες, χωράτευε, γελοuσε, θυμόταν ά.στεϊ:α έπεισό
οια . τΊjς ζωΊjς του κ' εί>ρισκε πάντα καιpο να πάρει
11.ναν τόμο του Π ούσκιν καl να μίΧς άπαγγείλει ά.πο>
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3. Ρώσος λόγιος, Πουσκινιστής.
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σπάσμα.τα. Κάνοντας πρόβες στη σκηνη τοu κελιοu
-"Μ ονα.στήρι Τσούντοβο" - μίΧς μιλοuσε όλόκληρες
ώρες για τον Τολστόι. Τον Πήμ:::ν α (4 ) , οεν τον φα.ντά
ζοντα.ν μεγα.λcπρεπο πα.τριαρχικο πρεσβύτη, μα κον
τούλη στεγνο γεροντάκο, λιγάκι κα.μπουρια.σμένο,
Ξτσι δπως κι ό Τολστό ι, πού τον :::Ιχε γνωρίσει ό Μέ
γιερχολντ στα φοιτητικά του χρόνιΙΧ, δτα.ν έπισκέφθηκε
το συγγρα.φέα στο σπίτι του, στα "Χα.μοβ ικάχ".
- Π ρέπει να τό κα:τα.λάβετε : Ό Π ήμενας εΙνα:ι έπαγ
γελμστίας λογοτέχνης. Δεν Ξχει &λλ·η οουλεια ά.π'
το γράψιμο. Βρ ίσκεται στο Μοναστήρ ι γιατl σ' α.ύτα
τα θυελλώοη χρόνια: μονάχα οί κα.λόγεροι μπορούσαν
νά γράφουν Ί]συχοι, μακρυα ά.π' τον κόσμο . Ή οουλεια
τΊjς συγγρα.φΊjς ήτα.ν Ούσκολη, οεν ε'iχε τότε οϋτε
στυλογράφους, οϋτε γραφομηχανές. Μονάχα φτερα
χήνας, πού 'πρεπε κάθε τόσο να τα καθα.ρίζεις. Κάθe:
ται, λοιπόν, ό π ή μενα.ς άρμα.τωμένος με τα μέσα
πα.ρα.γωγΊjς του καl βολοοέρνει μ' α.ύτά. 'Όμως τ'
ά.ρέσει α.ύτη ή σκοτούρα.. Ή πέννα. στομώνει, πρέπει
πάλι να την φτιάξεις. 'Αλλ' α.ύτο σοu οίνει καιρο να
σκεφτεϊ:ς. Κάποτε κ' έγω κάπνιζα πίπα. Κάθε τόσο
μού ' σβ·ηνε κ' εΙνα.ι καλό, γιατl ώσπου να την ξαναΙ
να.' ψ εις, ανατρεχεις
στη\ σου
�
λεια\ που εγινε. ''Ετσι κι ο'
π ήμενα:ς με τα φτερα και τα μπουκαλάκια του. Με
τί γράφανε τότε ; 'Ό ,τι χα.l νά 'χ.αν στη οιάθεσή τους.
μη ξ:::χνίΧτε πως οεν τ' άγοράζα.νε ά.π' το χαρτοπωλεϊο.
Μονάχοι τα φτιάχνανε. Π ολλες τεχνι<!ες Ξγνοιες βα
σα.νίζα.νε το γρα.μμα.τιχό. Δεν εΙχε τότε, κάτσε κα1.
γράψε. Μά, οί ά.ληθινο1. γραφιάοες την ά.γα.πiνε α.ύτη
τη οουλειά. Γι' α.ύτο χα.l λέω πως Ξπρεπε νά 'ταν
σβέλτος σαν τη σβούρα. 'Άθ::λά του στριφογυ,J νάει . . .
Π οτέ μου οεν πίστεψα τ ο Σαλιάπιν, δταν Ξπα.ιζε τοuτο
το ρόλο. Καθόλου οεν μοιάζει. Νομίζετε πως στ'
ά.λήθεια τελειώνει σήμερα τη συγγραφή του ; Γελιέ
στε ! 'Έτσι, για να πεϊ: χάτι, οηλώνει "&κόμα: μια
τελευταία: άφήγηση" ! Κάθε μέρα λέει πάντα το tοιο,
πρlν ά.ρχίσει να οουλεύει. Το πιο Ούσχολο στη μα.χρό)

\

,,

4.

Ό καλόγερος, ΠΟ'U αποκαλύπτει στόν μελλοντικό διεκδικητή
τοϋ Ρωσικού Θρόνου Γκρηγκόρι, πώς ό Γκοντουνώφ, είχε
σκοτώσει τό ιιικQό διάδοχο, γιά νά καταλάβει τήν έξουσία.
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πνοη δουλειιΧ εlναι νιΧ μη φαίνεται το τέλος τοu δρόμου, εlναι γιομάτος 6νειρα, κι ό ρυθμός του είναι ρυθμός
ή ά.ντικρινη δχθη. 'Έτσι λοιπον κάθεται και ξεγελά.ει ονειροπόλου. Ό γεροντάκος δμως βιάζεται, τοu 'χει
τον έα.υτό του πώς γρήγορα τελειώνει. Γιατι εlνα.ι κολλήσει ·ή tδέα. πώς θιΧ πεθάνει χωρίς νιΧ προφτάσει
τόσο γέρος. Θέλει, το έλπίζει, πώς θιΧ προφτάσει . νιΧ νιΧ τελειώσει το γραφτό του. ΜιΧ τώρα είναι καλά.
τελειώσει πρίν πεθάνει. ΚαλΟς γεροντάκος, σβέλτος" . 'Αλήθεια : Κι ό Πούσκιν προσπαθοuσε νιΧ μιμηθεί
Στην ά.ρχη αύτη ή σκέψη τοu Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς το Σαίξπηρ, ώστόσο εlνα.ι πολύ πιο κα.λΟς ά.π' α.ύτόν.
μiΧς ξαφνιάζει. 'Έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει το Είναι πιο λαγα.ρος κα.l πιο μυρωδάτος. Το πιο σπου
μεγαλ6πρεπο Πήμενα τοu Σαλιάπιν. Ώστόσο ή κοι l>α.ϊο στον Π ούσκιν είναι πώς κατακτάει τιΧ πάντα.
μισμένη 9α.ντα.σία τοu έρμηνευτη ξυπνά.ει. Βοήθησε μΕ: μικριΧ μέσα. Τοuτο εlνα.ι ή κορφη της τέχνης. Καί
πολύ τούτη ·ή ά.να.κατωσούρα. μΕ: τ� φτεριΧ της χ.Υ1να.ς . γι' α.ύτο πρέπει νιΧ τον παίζουμε κ' έμεϊς συγκρατη
και τιΧ μπουκαλάκια, α.ύτη ή ζωντανη συγκεκριμένη μένα., μΕ: μικριΧ μέσα.. 'Αλλιώτικα., θιΧ φαίνεται έπι
ά.νά.λυση της σκηνικης θέσης. Στην &.ρχη σU..ν επαιρνε τηδευμένος.
ό ήθοποιος . το ρόλο τοu γέρου μοναχοu, σκεφτόταν : ' Η πρόβα. συνεχίζεται. Ξα.φικιΧ άρχίζει ό Μέγιερχολντ
"Τί θιΧ κάνω έγώ ; ' Ολόκληρος Σαλιάπιν τC,ν επαιξε" νC:. γελά.ει.
ΜιΧ τC.:: ρα δλα άλλά.ζανε κα.ί το πιο δύσκολο - νιΧ -Κοιτάξτε τί δμορφο χιοuμορ ξεπηδάει σιΧν λέει ό
εlσα.ι πρωτ6τυπος - δΕ:ν 9αινότα.νε τόσο φοβερό, γέρος : "ΔΕ:ν fιτα.ν ά.να.μάρτητος καί γα.ληνος ό uπνος
μιΧ ε\Jκολο, εύκολότερο ό.π' τΎjν ά.πλΎj μίμηgη .
μου" . "Αν τό 'λεγε κανένας τα.υρα.μπiΧς μΕ: μεταξωτο
Ί-Ι πρί βα. συνεχίζεται. . . Ξι;πνά.ει ό Γκρηγκόρι . . .
ράσο κα.l πελώρια. γενειάδα., δΕ:ν θιΧ μiΧς παραξένευε :
-Θυμγ1θείτε τη χαλκογραφία.. Ό νεα.ρος Π ούσκιν, δυνα.τος μουζίκος. ΜιΧ έl>ω, το λέει ό δικός μας ό
μ' &κουμπισμένο το σα.γ6νι στην ά.πα.λάμη. Νά., Π ήμεν. Κοιτάξτε : σχεl>ον σκελετος, δμως μπορεϊ
ετσι κοιτά.ει κι ό Γκρ .,1γκόρι, τον Π ήμενα. "Ας μυ κα.l βλέπει τέτοια. δνειρα.. Θυμίζει κα.ί σ' α.ύτο τον
ρίζει κ' έδω ή σκηνή μας Π ούσκιν. 'Έτσι δΕ:ν είναι ; Λέοντα. Τολστόι. Θυμόσαστε τί ελεγε στον Γκόρκι
Πάντα., δτα.ν βλίπω τούτη τη χαλκογραφία. μοu φαί "ΘιΧ κοίτομα.ι στο φέρετρο, μ' &κούγοντας γυναίκα
νεται πώς ό εφηβος Π ούσκιν ξύπνησε μόλις τώρα. νιΧ φ ωνάζει, θιΧ δώσω μια. στο σκέπασμα. κα.l θιΧ πη
κα.ί συλλογιέται. Ξέρετε τί δμορφοι ά.λΊJθινοί στοχα Ι>ήξω . . . " Νά., κι ό Π·ήμεν τέτοιος είναι. Μ ικρούλης,
σμοί γεννιοuντα.ι στον κα.ιρο της νιότης, δτα.ν ξυπνών στεγνός, μU.. ζωντανός, δλο νεuρο Αύτη ή νότα. μΕ: τιΧ
τας σκέφτεσαι κάτι ; Ένω τώρα, ξυπνiΧς καί ξεροβ·ή  6νειρα. είναι εuρημα. . . .
χεις κα.ί φτύνεις. . . Νά., ό Π * μεν α.ύτο κάνει. MU.. ό 'Όταν φτάνουμε στην &φήγ-ησ·η γιιΧ το φονικο πού
Γκρηγκόρι εlνα.ι εφηβος. Ξυπνώντας ονειροπολεί . . . εγινε στο Ί γχλlτς ( 5 ) ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς χτυ
(Στον ήθοποιό : ) Δοκίμασε . . Νά., ετσι. "Όμορφα. είναι πάει το χέρι στο τραπέζι κα.ί φωνάζει : Ντοστογιέφσκι.
δ,τι κι Ο..ν πεϊς . . .
Μέσα. στον Π ούσκιν βρίσκονται οί ρίζες όλόκληρης της
-Στόπ ! - φωνάζει ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς. Το φιλολογίας μας. Νά, έδω ύπάρχουν κ' οί ρίζες του
"εύλόγησέ με δέσποτα." δΕ:ν το λένε ετσι. Π ρέπει ά.πλά, Ντοστογιέφσχ.ι.
χωρίς ύπογρά.μμιση. Είναι χαιρετισμός. Μήπως σκε -Στο κελί μας θά 'ναι μισοσκ6τα.l>ο. Μονάχα. Ι>υο
φτόσαστε γιU.. τη γειά. μου κάθε φοριΧ πού μοu Άέiε φωτεινΕ:ς ά.χτίl>ες, μια. κίτρινη ά.π' τη λαμπράl>α. τοu
"γειά. σας" ; Π εταχτU.. πρέπει νιΧ το πείτε, χωρίς π ήμενα., μιιΧ γα.λα.ζωπη ά.π' το παράθυρο πού βρί
Θεατρικο πάθος . . . Κι ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς δείχνει σκεται πάνω &π' το κλινάρ ι τοu Γκρηγκόρι. Ό κοι
στην &ρχΎj μιιΧ παρωδία θεατρικης πα.θητικης μανιέρας, μισμένος Γκρηγκόρι βογγάει μέσα στον uπνο του.
uστερα έρμηνεύr;:ι το έπεισόδιο δπως πρέπει, ά.πλιΧ κα.ί Ό Π ήμεν τον κοιτάει στοργικά. 'Όχι λιγότερο ά.πο
συγκρατημένα.
τρία. βογγητά, δια.φορετικης &πόχρωσης. "Υστερα.,
-Ό Π * μεν πάλι, όΕ:ν εlναι α.ύτος πού πρέπει. Π άλι δτα.ν θ' ά.ρχίσει νcΧ μιλάει γιcΧ τ' 6νειρό του ό Θεατης
ξεφυτρώνει ή μεγαλοπρέπεια.. Μ' αύτος Ι>Ε:ν μπορεί θU.. το l>εχτεϊ προετοιμασμένος, σcΧν κάτι γνώριμο.
νά. 'ναι φουσκωμένος. Εlνα.ι νευρικό, γρήγορο γεροντά ' ΕλiΧτε νcΧ l>οκιμάσουμε.
κι, γιομάτο παλμούς.
-Κα.ί τούς δυο τούς χαρακτηρίζει μιιΧ παιδικότητα.. Το ρόλο τοu Γκρηγκόρι τον έρμηνεύει α.ύτ·)� τη μέρα.
Γι' α.ύτο ά.κριβ&ς εχουνε γίνει φίλοι, τούς ένώνει τοuτο ό Τσα.ριώφ (6 ) . (Στο ρόλο α.Δτο κάνανε πρόβες άλλοι
δύό : ό Γκάριν κι ό Σα.μοήλωφ ). Δοκιμάζει στην
το χοινο χαρακτηρ ιστικό.
ά.ρχη νcΧ βογκίξει. Το πετυχαίνει πολύ έκφρα.στικά.
-Ό Π ήμεν σας, φοράει μακρύ ράσο. ΔΕ:ν χρειάζεται Ό 'ίl>ιος ό Μέγιερχολντ χειροκροτεί. Είναι πολύ εύχα
ράσο έΙ>ω. Είναι μΕ: την πουκαμίσα του, και φαίνεται ριστημένος γιcΧ τοuτο το ξα.φνικο εuρημα..
ή σιλούέτcι. του. 'Όταν δμως σηκωθεϊ νιΧ πάει στον
Π ρέπει
δρθρο, &κριβως τότε θιΧ το φορέσει. 'Όλο τον άλλο -'Ανακάλυψη ύπ' &ριθμον δύο - φων:Χ.ζει.
γι' α.ύτη νιΧ μοu πληρώσετε χίλια. ρούβλια.. Κα.τα.λα.
καιpο θά 'ναι με την πουκαμίσα. . . .
-Π ρέπει νU.. βροuμε τέτοια χα.ρακτηριστικU.. πού νιΧ βα.ίνετε ; Τοuτοι οί στεναγμοί θ' &να.γκάσουν το Κοινο
νcΧ περιμένει &νυπόμονα. το ξύπνημα. τοu Γκρηγκόρι.
έκφράζουν την . πα. ιδικη &γάπη τοu Γκρηγκό F ι γιιΧ
Ί-Ι ενταση θcΧ μεγαλώσει. Κα.λΟ Ι>Ε:ν εlνα.ι ; "Αχ, λίγο
το γεροντάκο.
μισθο παίρνω ! ΆνοιχτcΧ σiΧς το λέω, λίγο . . .
-Ό σκηνικος ρυθμος θά. 'ναι τοuτος : Την τα.χύτ-ητα -Κι ιΧ ς εύλογήσει μ Ε: τ ο σημεϊο τοu στα.υροu ό Π ή
την εχει ό γέρος, τιΧ φρένα ό Τκρηγκόρι. Γιατί στη μεν τον Γκρηγκόρ ι πού στc:ν:Χ.ζει. Νά, ετσι ! . . . Ώρα.ία !
σκηνή , δτα.ν &νάβει ό διάλογος, πάντα. κάποιος σπρώ Ή σκην-)� έπα.ναλα.μβάνετα.ι. Ό Βσέβολοντ Έμίλιεχνει, πάντcι κάποιος συγκρατεί. Και στη ζωη το 'ίδιο
γίνεται. Στούς προηγούμενους "Μπόρις Γκοντουνώφ" 5. Ή π6λη δπου βρέθηκε τό σκοτωμένο βρέφος-ό Ντμήτρι,
γινότανε το ά.ντίθετο. Ό Γκρηγκόρι ήταν εύκίνητος ν6μιμος διάδοχος τοιJ Θρ6νου.
κι ό γέρος &ργός. ΔΕ:ν εlνα.ι α.ύτο σωστό. Ό ΓκρΊ]γκόρι 6. Δ ιακεκριμένος ήθοποι6ς, διευθυντής τού Μάλι Τεάτρ.
·
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�Ανέβασμ ::ι. στ'ή' Μ6σχα τής οπερας τοϋ Μουσ62σκι "Μπ6ρις Γκοντουνώφ " , Στη φωτογραφία, 1) σκηνη τής στέ1j!εω ς τοϋ Β6ριδος

βιτς i>ουλεύει λεπτομερειαχα τα εύρήματα με τούς
στεναγμούς, το σταυροκόπημα, τη λαμπάi>α χι οταν
φτάνουμε στο ξύπνημα του Γχρηγχόρι βρίσκει ενα
πολύ εχφραστιχο στοιχεϊο γύρω άπ' το πλύσιμο.
Τον άφήνει να άφηγεϊται μe την πετσέτα στα χέρια
και με &χρίβεια . μας i>είχνει ολες τtς εχφραστιχeς
i>υνατότητες πού i>ίνει αύτη ή πετσέτα στα χέρια του
ήθοποιου. Το προσόψι χρειάζετα�-οπως Ελεγε ό Βσέ
βολοντ Έμίλιεβιτς-γιατι "το &ντιχείμενο πού χρα.τ<Χς
χάνει πάντα. πιο βα.ρυσήμα.ντη τ-Ιj κίνηση του χεριου".
'Ύστερα. &π' την πρόβα ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς οπως
πάντα οταν είναι εύχcι.ριστημένος άπ' τον έcι.υτό του,
i>eν μπορεί: άμέσως να άσχολη9εϊ μ' &.λλες i>ουλειές,
μ' ολο πού τον π ::ρ ιμένει ό άρχιλογιστης στο γρα.φεϊο.
Π ιάνοντάς με άπ' το μπράτσο, περπcι.τάει μcι.ζί μου
στο . φουα.γιt, σχολιάζει οσα. χάνα.μ::: τούτη τfι μέρcι..
Σημω';')στε - μου λέει - τη i>ιcι.τύπωσ·ή μου τούτη.
Θα χρεια.στεϊ στο μελλοντικό μα.ς "Διi>cι.χτιχό" (Ό
Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς &πο εύγένεια , πάντοτε οτcι.ν
μιλουσε για το βιβλίο του, ελεγε "το βιβλίο μcι.ς" ) :
Το πcι.ίξιμο του ήθοποιου εΙνcι.ι ή μελωi>ίcι., το σχηνιχο
του σχέi>ιο εΙνcι.ι ·fι άρμονία:. Π ριν λίγον χαφο το σκέ
φτηκα. χα.ι πcι.pcι.ξενεύτηχα. μονcι.χός μου, για την
άχρίβεια του χαθορισμου. Του είπα πώς για νά 'νcι.ι
ό όρισμος χα.τcι.νοητος άπ' ολους θα πρέπει προηγού
μενα. να καθορίσουμε τί είναι μελωi>ίcι. κcι.ί τ[ είνα.ι
άρμονία. Λίγοι το ξέρουν α:ύτό.
-Νι:ι. ί, ναί. Ξέχcι.σα. πώς εi>ω, σe μας, i>e i>ιi>άσκουν:::
τούς σκηνοθέτες cι.ύτο πού πρέπει. Ώστόσο, ή μουσιχη
όρολογία πολύ βοηθάει. Την &γcι.πάω γιατt κλείνει
μέσcι. της μcι.θημα:τικη άχρίβειcι.. ' Η μεγάλ-ΙJ συμφορα
τΊjς θεcι.τριχ'Υjς μcι.ς τεχνολογίcι.ς είναι ή σχετικότητα
τi;Jν όρισμων της. Ό άρχιλογιστης ερχεται άπο πίσω

μας, τιμητικη συνοi>εία, θυμίζοντας μe λεπτότητα.
τ-fιν πα.ρουσίcι. του. Μα ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς i)�
μπορεϊ άχόμcι. να ξεκολλήσει &π' τον " Μπόρις Γχον
τουνώφ" του. ΜΕ: πcι.ρα.χάλεσ.;: να τον πψιμένω λίγο
ώσπου να ύπογράψει κάτι χα:ρτια χ' ή κουβέντα μα;·
για τον " Γχοντουνώφ" συνεχίζεται γρήγορα: στο Γρα
φεϊο του.
Σκληρο πόλεμο ξαπόλυσε ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς
χατα του βερ μπcι.λισμου χα:ι του ψεύτικου πάθους
στην πρόβα τΊjς σκηνΊjς στα "Λιθουανιχα σύνορα".
Κορόιi>ευε &λύπητα τούς ήθοποιούς, οσους i>E: μποpού
σαν να νιώσουν άπ' την άρχη την άπλότητα πού ζη
τουσε άπ' τούς έρμηνευτές. 'Όταν ό Μέγιερχολντ
θέλει να σατιρίσει κάποιο σκψικο i>όγμα, το πα.pαστα:ί
νει με τέτοια ήθοποιία πού , στην άρχή, σου φαίνεται
πώς i>Ε:ν είναι χαι τόσο &.σχημο. Και μόνο ή επίμονη
επαν:Χληψη τΊjς πόζας, i>είχνει πόσο &.σχημο χα:ι λα
θεμένο είνcι.ι. Τελειώνει ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς την
παράσταση της παρωi>ίcι.ς του μe τ'έτοιες μεγεθυμένε:;
ύπψβολες πού i>e μπορεϊς να κρατηθεϊς άπ' τα γέλια,
Κι οπω:; είνcι.ι γνωστο το γέλιο είναι το καλύτερο φάρ
μακο σε κάθε εri>ους νοθεία..
-'Όχι. Αύτο i>eν είναι Π ούσκιν ! Αύτο είναι 'Αλέξι
Κωνσταντίνοβιτς Τολστόι, είναι χρονιχο του ' Οστρόφ
σκι, είναι ο,τι θέλετε εξω άπο Π ούσκιν. Είναι "ό
Π ρίγκιπας Σερεμπριάσκι" - μυθιστόρημα πού μισω,
είνα•. τσιγαρισμένη ζάχαρι μέσ' το πορτβέιν. . .
Π ιο πολύ άπ' ολους, την πληρώνει ό έρμηνευτης του
Κούρμπσκι. Μαγcι.ζι "Τ' άνcι.τολίτιχα γλυκίσματα"
τον φωνάζει ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς.
-Πάλι άρχίσατε τις γλύκες ! Πως , προφέρετε τή
φράση "ή στάχτη τΊjς ξενητιi-;" ; ' Ei>CJ πρέπει να
φτ1)σει στη γη. Κατα:λα:βcι.(ν:; :-:; ; Να φη'ισει ! Κά'ιτ<:
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το, μη φοβiΧστε. ''Ας φα.ίνεται νατουρα.λισμός. Αύτο
Θα σας βογ,θf1σει. 'Αργότερα. μποpοUμε νΟ: τ' άλλά
ξουμε, &ν σοκα.ριστεϊ ό Κερζέντσεφ (7 ) τώρα δμως
χρειάζεται.
" ' χως λογο
'
'
- Γ ιατι' χα.ιροσαστε
'' ; Μ ια' οι
' λλ 'ια.ση.
αγα.
ετσι
' Β σε' β ο- στον
,
' ει.,ηγουν
,�
Τ ι' σημαινει
,- ' ; Ο'ι ερμηνευτες
αυτο
'
'
'
'
'' θημα
λοντ 'Ε' μιλιε β ιτς οτι η χαρα ε ινα.ι ενα. φυσικο αισ
ζ
'l
\
που πρε:r.:ει να κυριευει τον
ι.,ενητεμενο οταν γυρικ_ει
στην πατρίi3α του.
-Δεν είναι άλ.Υ1 θεια. αύτό. ' Επιφάνεια ! Νά, έγώ νcΧ.
,
,
'
,
πουμε,
ονειρευουμαι
το, κα.ινουριο
μου θ εατρο.
αι
' '
να, επιτελους
το' χτι' ζουν .1 Τ ι' νομι' ζετε ; Θ' αρχισω
να.'
'
τραγουΜω καί νcΧ. χορεύω ; 'Όχι ! Θ' ά ρχίσω νcΧ. περπα-.
τάω σcΧ.ν χαμένος στούς i3ιαi3ρόμους, uστερα θcΧ. ζυ
γώσω κάποιο παράθυρο, θcΧ. ξύσω με το νόχι το στόκο . . .
Π άντοτε, σcΧ.ν . πραγματοποιεϊς τίς έπιΘυμίες σου,
νιι{θεις χcί.ποια θλί�η γιατί ΘυμiΧσαι δλα. κεϊνα τcΧ.
....,
Ύ
'
'
ΧFΟνια που ζ ουσες
κι ονειρευοσουνα.
.. Π
. ου ειναι
ομως
τι{ ρα τcΧ. χρόνια αύτά ; Π άει, φύγανε . . .
Κάποτε στίς πρόβες εύχαριστημένος &.π' την &.πόi3οση
τοu .Υ1 θοποιοu ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς θυμήθηκε
το &.νέκi3οτο
κ γιcΧ. τον Μιχαηλ 'Άγγελο πού, δταν τον
ρωτήσανε
πως
φτιάχνει τcΧ. γλυπτά του, &ποκρίθηκε :
,
" Παίρνω
Ιf.να
κομμάτι
μάρμαρο κι άφαιρω δ,τι είναι
,
,,
' ' εμοια
περιττο, . ι α.υτο
ζε στ, α'λη' θ εια πολυ' με\ το\
στύλ τοu Μέγιερχολντ. 'Απο πρόβα σε πρόβα, &.πα.
ρατήρητα, Ιf.φευγε το "περιττο" χαί πολύ γρήγορα
'
''�
'' πια' τον
μια' τε'.τοια '>-σουλ εια., ειοαμε
στη' . σκ·Ι]'Ιη' οχι
πολU γνωστο σΕ: δλους μας Μπογκολιούμπωφ , μcΧ. τον
βασανισμένο, έξυπνο, i3υνατο Τσάρο Γκοντουνώφ .
Στίς 18 Δεκέβρη 1 936 έγραφα στο ' Ημερολόγιό μου :
"Χθες έγινε μια περίφημ·η πρόβα. τΎjς σκηνΎjς Γκον
τουνώφ - Τσούισκι. ΜΕ: πολλη μαστορια i3ουλεύα.νε
το ρόλο τους ό Μπογκολιούμπωφ Κι · ό . Ζάιτσκωφ.
Ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς . ητα.ν μεγαλοφυής ! 'Αξέ'
.,.
ι. Ε "ιμα.στε ο
'' λ οι οακρυσμενοι
"
' θ ουχαστες ωρες
' ' εν
απο
σιασμο κα.ί συγκίνηση . . . " Σ' αύτη την πρόβα, σχεi3ον .
,.,,
ι/
' ' οr/ λα. οσα
μονομιας, πετα.χ_τηκαν τα πρωτα. φυτρα απ
'
'Υ '
'
'
'
σπεφαμε. . παρχουν στο θεατρο
κατι τετοιες ωρες
πού πετυχαίνοι;ν εί.θύς τcΧ. πάντα " Για Ιf.να. λεπτο
" '"
, ' λυση , ,
'
'
συ> θ εσης πρεπει
β οομαοες
ανα
να. πληρωσεις
μiΧς είπ� κάποτε ό Μέγιερχολντ. ΜcΧ. νά, ηρθαν οί
στιγμες -τΎjς σύνθεσης. 'Ή ταν μιcΧ. &.πο κεϊνες τίς πρό
βες πού &κόμα. καί στον τυχαϊο παρατηρητ-/ι μποροuσε
νcΧ. i3είξοι;ν τί περιμένα.με άπο την παράσταση. Ό
Μέγιερχ_ολντ κείνη τη μέρα βρίσκοντα.ν ς;' άi)ιάκοπη
έκστα.ση - aεν βρίσκω &λλη λέξη για. . νcΧ. χαρακτη
ρίσω την κατάστασή του. ΘυμiΧμαι μιcΧ.· λεπτομέρεια
πού γενν.Υ,θηκε σ' αύτη την πρόβα. Ό . Βσέβολοντ
Έμίλιεβιτς παρακάλεσε τον - Ζάιχωφ , τον έρμηνευτη
τοu Τσούισκι, στο μόνολογό του γιcΧ. το έγκλημα. στο
Ίγκλίτς καί πάνω στα λόγια. "τοu βασιλόπουλου
·ή μορφη ηταν κσ.θάρια." να χ.αράξει με μιcΧ. χειρονομία.
του Ιf.ναν κύκλο στον &.έρα. 'Ύστερα ό Τσούισκι φεύγει
λίγα βf,μσ.τα πέρα. 'Όμως, ό Γκοντουνώφ έξακολου
θεϊ να κοιτάζει τον ύποΘετικο κύκλο κι οχι τον Τσού
ισκι. Κ' uστερα, δταν φεύγει όλότελα ό Τσούισκι,
στον μονόλcγό του π' άρχίζει με τα λόγια "'Ασήκωτο
\
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7. ' Υπουργός Πσλιτισμuϋ, πού πολύ κατεδίωκε τόν Νlέγιερ
χολντ κ' ήταν dπό τούς εlσηγητές γιά 'τό κλείσιμο τοϋ Θεάτρου
του κui τή σύλληψή του. 'Ωστόσο, λίγο καιρό μετά τήν καταδί
κη τοϋ Μέγιερχολντ, ε ίχε κι αvτός dκριβώς τήν ίδια τύχη.

είναι. 'Άφησέ με ν' άνασάνω", ό 1 χοντουνώφ, συ
νεχίζει να βλέπει αύτον τον φα.νταστικο κύκλο, θαρρεϊς
και κάτι θέλει νcΧ. ξεχωρίσει μακρυά . . . Ό Βσέβολοντ
Έμίλιεβιτς μiΧς έλεγε πώς μ' αύτο τον τρόπο προε
τοιμάζει τιc; πα.ραχρούσεις τοu Γκοντουνώφ στην
τελευταία σκηνή.
-Είναι κόλπο &.πο παλιο μελόi3ραμσ. - μiΧς είπε ό
Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς - μcΧ. εti3α.τε πόσο i3ραστιχο
είναι ; " Κι &.λήθεια, έχα.νε τεράστια έντόπωση. Άχρι
βως, τότε, ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς γι' &λλη μια
φορά, μiΧς θύμισε, μια φράση τοu Π ούσκιν, πού πολU
τοu όίρεσε : "Το &.ληθινο γοuστο aεν βρίσκεται στην
έπιπόλαιη &.πόρρ ιψη κάποιας λέξης η γλωσσικοί)
τύπου, μα στο αtσθημα τΎjς ίσομετρίας". Την ti3ιoc
μέρα ό Μέγιερχ_ολντ μiΧς μίλησε πολU ώρα και με
κάποια συγκίνηση γιcΧ. τον ήθοποιο πού πρέπει νcΧ.
φυλάει χσ.ι νcΧ. δπερα.σπίζει την κατακτημένη σκηνικη
μορφή, να μπορεϊ νcΧ. χάνει τη " σι;γχεντροποίηση των
α.ίσθημάτων" του.
' Ολότελα. &.συνήθιστη, καταπληκτική , &.ναπάντεχη,
μiΧς φάνηκε ή σκηνικη λύση πού έi3ωσε ό Βσέβολοντ
Έμίλιεβιτς τον περίφημο μονόλογο τοu Γκοντουνώφ
"γεύτηκα την ύπερούσισ. έξουσία . . . " 'Αξίζει τον κόπο
νcΧ. i3ιηγηθοuμε πιο λεπτομερειακcΧ. τούτη τ-fι σκηνη
πού είναι μιcΧ. &.πο τις πιο φωτεινές. Ή σκηνη άρχίζει
με την κουβέντα πού κάνουν οί i3υο φροντιστες τοu
βασιλικοί) τpα.πεζιοu.
Ό ΠΡΩ ΤΟΣ : Πού ε lναι ό Τσάρος ;
Ό Δ ΕΥΤΕΡΟΣ : Μέ κάποιο μάγο κλείστηκε
/

Ό ΠΡΩ ΤΟΣ : Avn] 'ναι ·ι]

Ι

[στην
\ καμαρη του . . . .

πιο άγαπημένη του
[άσχολία :
κομπογιανίτες, χειρομάντες, ξορκιστές

Π αρακάτω &.ρχ_ίζει ό μονόλογος τοu· Γκοντουνώφ . ' Η
σκηνη των φροντιστων γίνεται στο προσκήνιο. 'Όταν
θcΧ. φύγουν ή i3ράση μεταφέρεται στην κρεβα.τοκάμαρη
τοu Μπόρις. Το χ.αμηλΟ καί μικρο τσαρικο i3ιαμέρισμα
είναι γιομάτο άπο Ιf.να παράξενο πλΎjθος. Κουβαλη μέ
νοι ·&π' δλη τη Ρωσίσ., με τσα.ρικη i3ια.ταγή, πηγαινο
έρχ_ονται κομπογιανίτες, μάγοι, όνειροκρίτες. Έi3ω
είναι κάποιο γεροντάκι μ' Ιf.ναν πετεινο στο κλουβί,
ό &.νατολίτης με.·τ α φίi3ια. του, οί σακάτηi3ες πού προσ
εύχ_οντα.ι κ' οί τυφλΕς γριΕ:ς πού μα.ντεύουν τη μοίρα..
Ό Γκοντουνώφ κάθετα.ι στην πολυθρόνα σκεπασμένος
άπο μιcΧ. μετα.ξωτη μα.ντήλα πού ρίξαν πάνω του. Δυο
'γριές, i3εξιcΧ.-ζερβά του, μουρμουρίζουν τcΧ. ξόρκια του;.
π νιγερος &.έρας, το κακόφωνο παpαμιλητο τοu τσαp
λα.τάνικου κοπαi3ιοu, ή μπόχα άπο τ' όίπλυτα κορμιcΧ.
κα.ί στη γωνιcΧ. Ιf.νας καλμϊκος, κορμοσαλεύοντας άνω
κάτω, παίζει μια παραπονιάρ ικη &.νατολίτικη μελωi31. α
στο σουραύλι του. Πλάι στ·fιν πολυθρόνα είναι Ιf.να ΚCι.
νάτι με κβάς. Το σηκώνει ό Μπόρ ις καί πίνει &.χόρταγα.
t:' I
� \ πιστευει στα ι.,ορκια.,
Ε' Ύιναι κουρασμενος, οεν
μα. η ψ υχ_η'
του ζητάει μιΟι παρηγοριά . 'Έχει πια χάσει τη Μναμη
γιcΧ. πάλη, μcΧ. την i3ιατηρεϊ δσο χρειάζεται γιΟι νcΧ. οεϊ
κατάματα την &.λ·ήθει'σ.. Μεγάλος όίνθρωπος, άποκα
μωμένος μέσα σ' αύτο το τσοuρμο των &.πατεώνων.
Πνίγεται κiτω &.π' τη μαντήλα, ξύνεται. Tou φαίνεται
πώς οί ψεϊρες τους τρέχουν στο κορμί του, τον άηi3ιά
ζουν οί γριές, τ' άπλωμένα χέρια πού πiΧνε νcΧ. χ.ωθοuν
στο στόμσ. του. Πετάει το μαντήλι. πίνει καί πάλι
·
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' '
α.χορτα.γα..
Ο'ι γριες
' τον
' σκεπα.' ζ ουν ξ α.να.' κι ο' Κ αλμικος
στο παράθυρο πα.ίζει . . . "Φα.σαρία., δπως στα ο·ημόσια.
μπάνια.. Έοω έχουμε μια τζαζ-μπάντ τοu 1 7ου α.ίώνα."
λέει ό Βσέβολοντ ' Εμίλιεβιτς. Κα.t μέσα. άπ' δλα. α.ύτα
άντηχάει ό τρα.γικος μονόλογος τοu Γκοντουνώφ.
'Ότα.ν ό Μέγιερχολντ μας οιηγήθηκε τη λύση πού σκό
πευε να οώσει σ' α.ύτη τη σκηνή, δλοι έμε'i:ς, βοηθοt κα.t
συνεργάτες του, νιώσαμε την ·άληθινη μυρωοια τΊjς
μα.κρινΊjς έκείνης έποχΊjς. 'Ωστόσο μας φάνηκε φοβ ερα.' �ουσκο
/
λη η' εκτε
, 'λεση.
- Τί ; Σα.στίσα.τε ; ρώτ-ησε ό Μέγιερχολντ. Νά, έτσι
- θ α.' ' ναι. . . Κ' ετσι ητα.ν.
α.κρι
, β ως
..,
aoτα.ν η( σχηνη' α.ρ,,
χισε να οουλεύετα.ι, δτα.ν ή θεατρικη μορφη σφιχτο
τύλιξε την λα.μπικάτ-η μουσικη ζωγραφια τΊjς σκηνο
θετικΊjς σύλληψης, δτα.ν ό tοιος ό Βσέβολοντ ' Εμίλιε
βιτς καθόρισε μα.στορικα τα καθήκοντα. τοu πρωτα.
γωνιστΊj κι ό Μπογκολιούμπωφ &ρχισε ν' άφομοιώνει
το πολυσύνθετο σχέοιο τοu ρόλου, δτα.ν ό Μέγιερχολντ
μας τρα.γούοησε τη μελωοία. πού έγρα.ψε ό Προκόφιεφ
είοικα "\ ια το σουραύλι τοu κα.λμίκου ("α.ύτο το σου
ρc.ύλι είναι ή έσωτερ ικ)j μουσικη τοu Γκοντουνώφ"
μας έλεγε ό Βσέβολοντ ' Εμίλιεβιτς ), τότε έγινε φα.
νερο πώς τούτη ή λύση θα κάνει το μονόλογο κα.τα.
πληκτικο σε Μνα.μη κα.t οροσιά.
-'Εγώ οεν μηχανεύτηκα. τίποτα. εοω -·· έλεγε ό Μέ
γιερχολντ. 'Όλα. α.ύτα είνα.ι γραμμένα. άπο τον Π ού
σχιν. Το μόνο πού έκα.να. fιταν να οια.βάσω, άνάμεσα.
- στtς γρσ.μμές, την κρυμμένη ύπόοειξη τοu συγγρcιφέα..
' Η καινοτομία τΊjς γενικΊjς συνθετικΊjς λύσης - οε
μιλάω για την όμοpφια των έπt μέρους σκηνc";)'Ι χρωστιέτα.ι σε τοuτο : 'Ύστερα. άι.ο μια β�θε�ά, στ' ά
λήθεια. Π ουσκινικη μελέτη κι άνάλυση τΊjς τρα.ι ωοίας,
ό Βσέβολοντ Έμίλιεβιτς άπέρριψε κα.τηγορημcχτικα
τη μορφη τΊjς "μνημειακΊjς", δπως λένε, παράστασης
με τα να.τουρα.λίστιχα. στοιχε'i:α., τtς στρα.τιf.ς των
κομπάρσων, τα πλήθη των μπογιάρων κο- t τtς άρχι
τεκτονικf.ς να.τουραλιστιχf.ς σχηνο (ραφίες.
Τόνιζε πάντα πώς ό "Μτ,όρις Γχcντουνώφ", άνάλογrι
με το στύλ του πρέπει να κα.ταταχθε'i: στtς μιχρf.ς τρα
γωοίες τοu Π ούσκιν. Τον άσυνήθιστο λαχωνισμο χα.t
την ψυχολογιχη έντα.ση των 2 '-i είχόνων, μτι.ορε'i:ς να
τον μετα.οώσεις στο Θέατρο μόνο αν άπcιρνηθε'i:ς έχε'i:νο
πού ό Μέγιερχολντ τ' όνόμαζε "θεα.ματιχο σχουπι
οα.ριο" τΊjς ίστορ ιχο-ΊjθογραφικΊjς . παράστασης. Το
έργο fιτα.ν γι' ο-.ύτον "τρα; ικη σουίτα. σε 24 μέρη".
Κ' έλυνε, κάθε σκηνή, σα μέρος τΊjς σουίτας. "Σύγ
κρουση άνθρώπινων παθων στο φόντο τΊjς μεγα.λο
κύμα.της λα.ϊκΊjς κα.ταιγίοα.ς" - τ' &ρεσε να οίνει κα.t
τοuτον το\ι όρισμά. Κ' έβαζε οιαχωριστικο σύνορο
άνάμεσα. στο φόντο τΊjς θύελλας κα.t την έσωτερικη
οράση των σχηνων πού, παρ' δλα αύτά, fιταν οοσμένες
άπ' τον Π ούσκιν σαν σ χ η ν ε ς ο ω μ α. τ ί ο υ.
-"Αν μελετήσουμε την άρχιτεκτονιχ·)j των είκόνων
στον "Μπόρις Γχοντουνώφ" , θα οοuμε πώς ή οραμα
τικη τεχνικη είναι πολύ πιο τελειοποιημένη άπ' δ,τι
στα έργα. τοu Σα.ίξπ-ηρ. Στον "Μπόρις Γκοντουνώφ"
χάθε σχηνη οεν είναι μόνο σκαλοπάτι 'στη σκάλα. τοu
μύθου. Είνα.ι ταυτόχρονα. κι α.ύτόνομη μονάοα:, δπως
κα.t τα μέρη μιας μουσιχΊjς σύνθεσης. Κι 15χι μόνον
ή ορα.μα.τικη πλοκή, . μα χ' οί μουσικοt χα.νόνες, προ
ετοιμάζουν το έπόμενο μέρος τΊjς σουίτας . . .
-"Ας πάρουμε την τρίτη είκόνα. τοu " Γχοντουνώφ" :
• ,,

τό κοριτσίστικο λιβάοι. Δεν ύπάρχει α.να.γχ.η νιΧ
φορτώσουμε τη σχηνη με πα.ροα.λcΧ ίερογλυφικα πού
θά 'χουν οΊjθεν σχοπο να οείξουν την άνα.κα.τάτα.ξη
των τα.ξικων ουνάμεων, έτσι δπως γίνεται στ-)jν πα.ρά
στα.ση τοu Δρα.μα.τικοu Θεάτρου " Πούσκιν". Σ' α.ύτη
τη λα.κωνική, τη σύντομη σκηνή, κα.νεtς οεν προφταίνει
να οια.βάσει α.ύτα τα ίερογλυφικά. Π ρέπει να χρησιμο
ποιήσουμε σ' α.ύτη τη σκηνή, 15χι τον 15γχο ένος άνορ
γάνωτου πλήθους, μα έκε'i:να. μόνο τα πρόσωπα. τοu
έργου .πού μποροuνε να την έκφράσουν. Να χωρίσεις
νοητα τη σχηνη σε ουο μέρη. Το ένα: μέρος Θα έκτελε'i:
· χρέη πρώτου πλάνου, το οεύτερο, καθήκοντα. φόντου.
Μονάχα. έτσι οεν θα σκορπιστε'i: το θαυμάσιο Π ουσκι
νιχο κείμενο, οε θ� το γιομίσετε σχουπίοια., με τ-)j
βου·η τΊjς συνηθισμένης μάζα.ς των κομπάρσων, πού
είναι κα.λοt μονά.χα. στην πρεμιέρα.. Π ροσκαλέστε ενα.
μουσικοσυνθέτη, οωστε του παραγγελια να κλείσει
μέσα σ' f.νoc όρατόριο τούτη την πολυλογία καt οη
μιουργε'i:στε f.να: τεράστιο άντιβούισμα. Δε μας χρειά.
ζοντα.ι λόγια., μιΧ μονά.χα: ή μουσικη τΊjς λαϊκΊjς θύελ
λας. Ή χορωοία. πρέπει νά. 'να.ι γυροκλεισμένη άπο
σύνθετοc παραπετά.σμα.τα: - δπως γίνεται στα ρα.οιο
στούντιο - έτσι, πού ό fιχος νά. ' ρχετοcι άπο μα.κρυά.,
χωρtς δμως ν?: χάνει τtς άποχρώσεις του . . .
- Θ α κρύψουμε τη μΧζα. άπ' τα μάτιοc τοu θ::: οcτΊj καt
θιΧ μετοcοώσουμε τον άντίλα.λό τ-ης, το κυμ&τισμά της,
μονάχα. μουσικά. Κα.t σ' α.ύτο το φόντο θ' άντηχή
σουνε, μ' δλη τους τη Μνα.μη , οί 24 μιχρf.ς "τραγω
οίες" τοu Π ούσκιν.
- Στη σχηνη θά 'ναι μονάχα οί χορυφοc'i:οι τοu πλή
θους. Κάθε &λλη έμφάνιση λrιοu θά 'ναι ψευτοθέατρο.
- Κάτω οί ζωγραφισμένοι γέροντες. Κάτω οί χον
τροκοιλα:ράοες μπογιάροι, με τtς γοuνες κα.t τα πελώ
ρια. τρίχινα. σκουφιά. Θα κάνουμε να ξα.νανιώσουνε
δλα τα πρόσωπα. τοu έργου. ΘιΧ τούς χάνουμε δλους
πολεμιστf.ς - δλοι τους, πρtν πέντε λεφτά, fιτα:ν κα
βαλλάρηοες, καμάρωναν πcχνω στ' &λογά τους . . .
- Τη μάχη θ α την έχφρά.σουμε έπίσης μουσικά. Θά.
'χουμε ουο όρχΊjστρες. Ή μια θά 'ναι, νιΧ ποuμε, εύ
ρωπαϊχή, ·ή &λλη άσια.τική. Θα μονομαχοuνε ! Οί θεα
τf.ς θιΧ είνοcι χ' ένάντια στον Μπ.όρις χ' ένάντια στον
ψευτοοιάοοχο.
- Μόνο με τη μουσικη λύση τΊjς λαϊχΊjς έξέγερσης
μπορε'i:ς νιΧ οώσεις την περίφ-ημη ποcρένθ::: ση τοu Π ού
σκιν "ό λαος σωπαίνει". Ό Βσέβολοντ ' Εμίλιεβιτς
όνειρεύονταν να κυλήσει ή παράστα:σ·η οίχως οια.λείμ
ματα. Π ολλα άπ' δσα σκέφτηκε τα πραγματοποίησε.
Σχεοον δλες οί σχηνf.ς είχαν οουλευτε'i:.
Ό Σεργκέι Π ρ οκόφ ιεφ έγραψε μια περίφημη μουσική.
- 'Εοω μπΊjχε κα.t το χα.τα.πληχτικό του Όρα.τόριο
'Άα.ϊχη βουή". 'Ώς τιΧ τώρα άντηχάει στ' α.ύτιά. μου
το τρυφερο παραπονιάρικο τραγούοι τΊjς Ξένιοcς. 'Όταν
ό Σεργκέι Προκόφιεφ, στtς 1 6 Νοέμβρη 1 936, έπα.ιξε
\Jστερα. άπ' την πρόβα., μερικιΧ τελειωμένα. μουσιχα
...,
νουμερα. για. τους ερμηνευτες του εργου, ο συγκινημενος
Μέγιερχολντ τον άγκάλιασε καt τον φ ίλησε.
Οί πρόβες σταμάτησαν στtς άρχf.ς τοu 1937. Μα
Ι5χι άμέσως. Σ βήσανε άργιΧ-άργά . . .
'Ύστερα άπ' α.ύτο ποτε οεν ξανάοα. τον Μέγιερχολντ
έτσι όρεξάτο για οουλειά, χαρούμενο,, έμπνευσμένο . . .
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Δυ ό επανα σ-ια -ι ι κ α Μα v ι φέσ-ια
Τού ΑΝΤΟ Ν Ι Ν ARTA U D
Στά δύο δοκίμια τού 'Αρτώ πού δημοσιεύθηκαν στό προηγούμενο τεύχος, περιέχεται δλη ή βίαιη κριτική του γιά τό
ύφιστάμενο Θέατρο, κ' έκφράζεται ή dπόλυτη πίστη του γιά τίς δυνατότητες πού ύπάρχουν, ίδστε νά δημιουργηθε ί
ίlνα έντελώς καινούριο Θέατρο, πού νά διεγείρει �υρίως ένστικτα, νά μεταπλάθει τά ένδόμυχα τού dνθρώπου καί νά
τόν δονεί, σύμφωνα μέ τίς ύποσυνείδητές του κι dνέκφραστες fπιθυμίες. Ή πίστη δμως τού Άρτώ δέν 1)ταν θεωρίες
1) ούτοπίες. Στό ταραγμένο μυαλό του, πού ήταν' ομω_ς γερό μύαλό καί δημιουργικό, εlχε συνθέσει ίlνα όλόκληρο σύ
στημα, δπου καθόριζε ίlως τήν τελευταία λεπτομέρεια; τό πώς θά lμπαινε σέ πράξη, έκείνο πού θεωρούσε αlσθητική
έπιταγή τού καιρού του: ίlνα δ.γριο Θέατρο, τιθασσευτής τών δ.γριων όρμών μας. Τό διάγραμμα αύτό, θαυμαστό σέ
σαφήνεια, dλλά καί σέ όρμητικότητα, τό lχει έκφράσει στά δυό Μανιφ4στα του. γιά τό Θέατρο η)ς Σκληρότητας, δπου,
μi συγκεκριμένο τρόπο έκθέτει δλη τή θεωρία καί τήν. τεχνική ένός Θεάτρου, ίlτοιμου πιά νά δώσει δείγματα τής πα
ρουσίας του. Εlναι περίεργο, πώς, αύτός ό έπαναστάτης κι dνατροπέας τών πάντων lχει lμμονη τήν προσήλωσή του
στή Μεταφυσική. Εlναι καί τούτο μία dπό τίς dντινομίες τού μυαλού του. 'Αλλά καί πώς - τά Μανιφέστα εlδαν τό
φώς στά 1933 - διαγράφεται, μέσα dπό τίς ίδέες του, ή θεωρία τού ' Υπαρξισμού, δπως διατυπώθηκε μόνο μετά τόν
δεύτερο πόλεμο έξελιγμένη. dπό τόν Σάρτρ, μέ τήν dποθέωrτη δηλαδή μόνης τής Πράξης, σάν δι;ωιολογίας μιaς παρά
λογης Ππαρξης· τής όποιασδήποτε Πράξης, έγκληματικής, dπομονωμένης, dδικαιολόγητr, ς, dμετανόητης, καί γιά
τούτο ήρωικής. Εvκολα διακρίνει κανείς, πώς τέτοιο όνειρεύθηκε ό 'Αρτώ τό περιεχόμενο καί τον προορισμο τού Θεά
τρου του. Αύτά τά φωτεινά Μανιφέστα παρουσιάζουμε σήμερα σέ μετάφραση. Τό ύπόστρωμα φροϋδικής ψυχανάλυσης
πού ύπάρχει, δέν έκπλήττει, γιατί εlναι συμφυές μέ τόν ύπερρεαλισμό.
Τ. Π. ΠΑΠΑ ΤΖΩΝΙ-ΙΣ
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�να είδος πραγματικοu μεταφυσικοu πειρασμοϋ, μι.Ζ έ'κκλησ·η
Δέν είναι δυνατο να έξακι,λουθήσει ή έκπι1ρν�υση τ-r,ς ίοέας
πρ/,ς κάποιες άσυνήθιστες ίδέες, πού ή μοίρα τους άκριβcος
τοu Θεάτρου, πού μί.ν·η της ά:ξία είναι �νας μαγικcς, &τ.οτι:ό
ε !ναι να' μη πορο ν ν χ ω έ ουν ε Ορ α, οϋ ε κ�ν μορφικd:
παιος σύνδεσμος με τήν πραγματικότ·ητα καί με τον κίνδυνο.
;
? , � � � � ψαυουν
ι:
:
να σχεδιασθουν. Οι ιδεες αυτες που
την Δημιουργία,
Τοποθεη: μένο μ' αl.τον τον τρόπο το θέμα τοu Θεάτρου πρέπει
νιΧ Sι.ε:γε ίρει -τη γε.vικη π� οσοχή, l.c;>' Οσcν ύπονοείται, πci)ς τΟ
το Γίγνεσθαι, το Χάος, καί πού δλες άν·ήκουν στήν κοσμική
τάξη, προμ·ηθεύουν μια πρώτη γνώση �νος χώρου, &πο οπου
ΘέατFο, ά:nο τη φι. σική πυ πλευρά, χ' έτ.εtδή ά:παιτεί τr,ν
το θέατρο έ:χει δλοκληρωτικα άποξενωθεί. Αύτl:ς οι ίδέες μπη
ε χ φ ρ α σ η μ έ σ α σ τ /-, δ ι ά σ τ η μ α, τή μόν·η ούσια
ροϋν να δημιουργήσουν ένα είδος συναρπαστικ.:;; ς έξίσωσ-ης
στικα πραγμα-τι. ή, έτ.�τρέπει στ α μαγικα μ&σα -τ'ίjς τέχνης καί
μεταξύ τοu 'Ανθρώπου, τ'ίjς Κοινωνίας, τ'ίjς Φύο-ης καί τ(;)ν
τοu λcγου ν' ιi σ> ηθοuν όργανικα καl στο σύνολό τους, σαν ά:να
νεωμένοι έξοFκtσμc. ί. 'Απ' Ολ' αύτιΧ πρcκUπτει, πώς θ' άπcδο
'Αντικειμένων.
θοuν στο ΘέατFΟ τα ίοιαίτεFα οικαιci ματά του για δράση, μο
Δεν γεννιέται rJ.λλωστε ζ·ήτημα να φέρουμε πάνω στή σκηγf;
καl rJ.μεσα ίδέες μεταφυσικές, άλλα να δημιουργήσουμε ε'ίδη
νάχα άφcu ΠFωτα τοu ά:πcδο€εί ·ή γλώσσα πού τcu άFμ6ζει.
Τοuτο σ-r_ μαίνει, πώς, άντί να ξαναpχcμαστε σε κείμε\ α θεω
πειρασμων, μ·ηνύf!-ατα στον άέρα γύρω άπο τέτοιες ίδέες. Καί
ρ ούμενα όF tστrκά, άπαFαβίαστα χο:L ίεFά, έχεϊνο πού έν8ια
το χιοuμορ με τ-ήν άναρχία του, ή ποί·ηο-η μέ τον συμβολισμό
φέρει πρίν άπ' ολα είναι να σπάσουμε τήν ύποδούλωσ-η τοu
της καί τίς εtκόνες της, δίνουν μιά πρώ-;η γνώση, για τα μέσα
θεάτρου σ-το κείμε�ο καί να ξαναβpοuμε τήν εννοια, ένος εϊδους
πού δ πειρασμος τέτοιων tδεων θα μποροϋσε νά διοχετευθεί.
Καl τώρα είναι καιρος να ποϋμε άποκλειστιΥ.α κάτι για τ·ήν
γλώσ�ας μοναδι� οϋ, -ι:οποθετ-ι;μένου στα μισα -;ou δρόμου,
μεταξυ χειFονc μιας και σκε, ψης.
ύλικη πλευpα 't'ijς γλώσσας. Δηλαδ·ή γιά δλους τούς •ρόπους
καί δλα τα μέσα πού διαθέτει γιά να έπενεργεί πάνω στήν
Ό μόνος τρόπος για να οώσει κανείς τον δρισμο αύτ'ίjς τ'ίjς
εύαισθησία. ΘιΧ Ύjταν ματαιfJπονία να ποϋμε πώς ή γλώσσα
γλώσσας, ε"ίναι να βρεί τίς δυνατ6'tη-;ες 't'ijς δυναμικ-ϊj ς καί μέσα
βρίσκεται σε κοινωνία με τή μουσική, μ/: το χορό, με τ-ήν παντο
στο διάστημα Ιiκφρασης, σε άντίθεσ-η με 't lς δυνατcτ·ητες
τ'ίjς διαλcγικ'ίjς γλώσσας. Καί ά:κριβως αύτ/:ς οι δυνατότητες
μίμα καί μ/: τή μιμική . Είναι δλοφάνερο, πώς χρησιμοποιεί
για. έπέκ'tαση έ:ξω άπ' τίς λέξεtς, για άνάπτυξη μέοα στο
κιν·ή σεις, άρμονίες, ρυθμούς, άλλα μονάχα, μέχρις έκείνου τοϋ
διάσημα, για δF άση διαλυτικ·f), άποσυvθετική , δοvητικ-ή τ'ίjς
σ-η μείου, οπου δλα αύτα μποροϋν να συν-:-ρέχουν σ' Ιtνα ε!δος
εύαισθ'Ι)σίας, άποτελοϋν αύτο πού το Θέατρο έ!χει τή δύνα μη
κεντρικ-r,ς έ!κφρασης, χωρίς δφελος καί προτίμηση γιιΧ μιάν
άκόμη ν' ά:ποσπάσει ά:πο το λόγο. Στο σ·r,μείο τοϋτο παρεμβάλ
άπ' αύτες τίς τέχνες ξεχωριστά. Αύτο ομως δ/:ν σ-ημαίνει πώς
λονται οι τονικες άποχρώσεις, ή ίδιάζουσα προφορα μιας λέ
άποκλείεται να χρησιμοποιεί ή γλώσσα τα κοινα γεγονότα,
ξης . Στο στ, μ είο τοuτ ο πα F εμβαίνει, έκτο ς ά:πο τήν άκου στική
τα κοινα πά&η , άλλα μόνο στα πεταχτά, με πήδημα σαν ά:πο
γλώσσα των Ί]χων, ενα rf.λλο στοι,χείο, ή όπτική γλώσσα των
τή σανίδα τοϋ τσίρκου, το 'ίδιο δπως καί το χιοϋμορ - καταστροάντικειμένων, οί κιν-{;σεις, οί στάσεις, οί χειρονομίες, άλλd: . φ-ή , με το γέλιο, μπορεί ν' ά:ποβεί χρήσιμο (στή γλώσσα ) ,
ύπΟ τΟν Ορο οί Εννοιές τους νΟ:. παρατε�νονται, τt1 ϊΟι.ο χ ) οί
για να τή συνδιαλλάξει με τίς συν·ήθειες τ'ίjς λογικ'ίjς.
φυσιογνωμίες τους, ο ί συνθέσεις τους, μέχρι τοϋ να μετουσιώ
'Αλλα με τ·ήν έντελως &νατολίτικη σημασία τ'ίjς έ:κφρασης, ή
νονται σε σήματα, σε σ-�μεία, καί μ� τα σr,μεία αύτα νά. δ·� μιουρ
άντι.κειμενική αι)τή καί συγκεχριμένη θεατρίκη γλώσσα χρη
γείται ίtνα ε'ίδος άλφάβητο. 'Αφοϋ άποκτήσει συνείδησ-η αύτ'ijς
σιμεύει γιά να κοπανίσει, να στριμώξει τά. δργαvα. Τρέχει
τ'ijς γλώσσας μέσα στο δ'.άστr,μα, γλώσσας Ί]χων, κραuγωv,
άνάμεσα στήν εύαισθησία. 'Εγκαταλείποντας τίς δυτικες χ ρή
φώτων, όνοματοποιιr:;)ν, χρέος του είνα•. τοϋ Θεάτρου να τα
σεις τοϋ λόγου, μεταμορφώνει τίς λέξεις σε λόγια μαγείας,
όργανώσει δλ' αύτά, πλάθοντας άπΟ τα πρόσωπα και τ' άν":"ι
χρησμωδικά. 'Εντείνει τή φωv-ή. Χρησιμοποιεί δον·ήσεις καί
κείμενα, άλ·ηθινα ιερογλυφικά, καl χρησιμοποιώντας το συμ
ποιότητες φωνων. ΠοδοχτυπιΧ μέ άπ6γνωση τούς ρυθμούς.
βολισμό τους καί τlς άντιστοιχίες τους σε σχέσ-η προς δλα τα
Συντρίβει τούς Ί]χους. Στόχος της είναι να προκαλέσει έ:ξαρση,
Οργανα χ' έπάνω σε δλα τιΧ πλάνα.
χαύνωση, γο·ητεία, να σταματ·�σει τ·ήν εύαισθησία. 'Αναδίδει
'Εκείνο λοιπόν, πού Ιiχει να κάνει το θέατρο, ε!ναι να δημιουρ
τήν έ:ννοια ένος καινούριου λυρισμοϋ τ'ίjς κίνησης, τ'ίjς χειρονο
γήσει μια μεταφυσική του λόγου, τ'ίjς χειρονομίας, τ'ίjς !:κφρα
μίας, πού, με τ·ήν δρμητικότητcι: καί τ-)ιν άπλοχωριά ..-ου, κατα
σ-ης, μ1: σκοπο να το άπcσπάσει ά:πο το ψυχολογικο καί άνθρώ
λήγει να ξεπεράσει κατα πολύ τον λυρισμ0 των λέ!;εων. Κα
πινο tσοπεδωτικο ποδοπάτ·ημά του. "Ολ' αύτα δμως Θα είναι
ταλόει έπί τέλους τή διανοητική ύποτέλεια τ'ίjς γλώσσας,
άνώφελα, ιΧν δΕν ύπάρξει άπΟ πίσω άπΟ μιcΧ τέτοια προσπάθεια,
προσφέρονται; το νόημα μιας καινούριας διανοητικότητας,
·
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πολύ βαθύτερης, πού κρύβεται κάτω άπ' τίς κι�ήσεις και κάτω
άπό τα σήματα, πού έξυψώνονται μέχρι τοϋ να φτάσει την
άξιωσύνη ιδιόμορφων έξορκισμων.
Γιατί ολος αύτός δ μαγνητισμός, και ολη αύτ·Ιj ή ποίηση, κι
αύτα τα μέσα της όίμεσης γοητείας δΕ:ν θα εΙχαν καμμιαν άξία,
αν δΕ:ν εΙχαν για προορισμό να δοηγοϋν μέ φυσικότψα το πνεϋμα
στό δρόμο κάποιου πράγματος, αν τό άληθινό θέατρο δl:ν εΤχε
για προορισμό ν&. μας δώσει τό νόημα μιας δημιουργίας, τ'ίjς
δποίας κατέχουμε μονόπλευρα ,μ6νο τη μιαν οψη, άλλα τ'ίjς
δποίας ή τελείωση βρίσκεται σέ όίλλα πλrί.να.
Καί πο"λύ μικpη σημασία εχει, αν αύτά τα &λλα. πλάνα κατακτών
ται στην πραγματικότητα άπl, τό πνεϋμα., δηλαi>η άπό την άντί
);ηψ1;, rσα 'ίσα, μια τέτοια πραγματικη κατ6.σταση θα τα. μείωνε,
κι' αύτό ο\Jτε ένδιαφέpει, ο\Jτε εχει Κανένα. νό·ημα. 'Εκείνο ΠΟΙJ
έ�Οιαφέρ� ι σ,τ' ά):ήΟ�ια �!ναι τ1Ο να βαλθϊϊ, μ� μέσα -Χσφαλη κ_:<t
βεβαια,
η ευαισθησια σε κα":ασταση δεκτικοrητας πιο βαθειc.:ς
και π•.ο έκλεπτυσμένης, χι αύτο είναι τό άντικείμενο της μα
γείας καl των τελετουργικών έξωραϊσμων, των δποίων τό Θέα
τρο είναι μονάχα εναζ κατοπτρισμός.
TEXr ΙΙΠ-Ι : Πρέπει λοιπόν, για να μιλήσουμε κυριολεκτικi,
να κατασ-:ήσουμε το Θέατρο μιcΧν όργανικη λε•.τουργία : κάτι
τόσο έντοπισμένο και τόσο άκριβές, δπως ή κυκλοφορία τοϋ
αϊματος στίς άρτ·ηρίες, η οπως ή άνάπτυξη, φαινομενικα χαο
τική, τών εLκόν<->ν τοU όνείρου μέσα στΟν Εγκέφαλο, καt τοUτο
'
ν�' κατ� ρθ C•\θ ει , με �να, α.π�-:ελεσμα�ιχο' συνει� μικο
�ρεπει
αλυσοδεμενο, μ.: μιαν αληθινΊi
υποl\01)λωcη τ·ης προι:;οχ·ι; ς.
Το Θέατρο δ:!:'Ι θα μπορέσει vcΧ ξαναγίνει τό πραγματικό Θέατρο,
νdc ξαναβρεί δηλαδη τον έαυτό του, να καθιδρύσει έ:να μέσον
άλ1,θινΤ,ς αύταπάτης, αν δέν κατορθώσει να προμηθεύσει στο
θεα η αύθεντικές χατολισθ+,σεις, κατακαθίσματα όνείρων,
οπου, ή έ:λξη του προς το εγκλ·r,μα, οί εμμονες έρωτικές του
μανίες, οί ά.γριότητές του, οί χίμαιpές του, ή ούτοπική του
ί/)zα πι;ύ fχει για -.η ζωη και για τα πράγματα, άκcμη κι δ
ΚΟ'.ννι�αλισμcς του, νά μποροuν νά ξαμολυθοuν σ' Ενα έπίπε/)ο,
Οχι ί.1ποθε ; ικΟ καt ��ατηλό, άλλιΧ έσωτερ ικό, Οπως 0-:-αν ξε
1 ενος γεματου
,
_
βοιλι.. νzι η τρυπα
βαρελιου.
Μ' άλλα λόγια, το Θέατρο πρέπει να έπιlJιώκει μ1: ολα τα μέσα,
μιαν έπαναφορα στην έπιφάνεια, δχι μόνο ολων των άπόψεων
τοϋ άντικειμενικοϋ καί περιγραφικοϋ έξωτερικοϋ κόσμου, άλλα
τυϋ έσωτερικοϋ κόσμου, δηλαΙJ·η τοϋ άνθρώπου θεωp�ύμενου
μεταφυσικά.
Μόνο μέ τοϋτον τον τρόπο, πιστεύουμε, πώς θα μπορέσει
κανείς νά. ξαναμιλήσει στο Θέατρο γιά. τά. IJικαιώματα τ'ίjς
φα�τασίας. ?ιJτ� τό χιοϋμορ, ο\Jτε ,ή �;:οίη �Ι), �\Jτε ή φα�τασία
: ΙJεν κατορθωσουν,
προκειται να παιξουν -τον παραμικρο ρολο, αν
μΕ: το μέσον μιας άναρχικ'ίjς καταστροφ'ίjς παραγωγικΊjς ένος
θαυμάσιου άναφτερώματος σμ·ήνους μορφών πετώμενων ψηλά,
πού Θα ένσωματ �νουν αύτές όλό1:-ληρο τ? θέαμα : αν �Ι:ν �,α7ορθώ
σουν, λέγω, να ξανατοποθετtjσουν οργανικα τον ανθρωπο,
τίς tδέες του, πάνω στήν _πραγματικότητα καl την ποιητική
του θέση μέσα στην πραγματικότητα.
Άλλα μ� τ� νά θε�ρεϊ"ται , το Θέ;-<τ�ο σαν Ψ,υχολογι_κη Ί'ι ·ίJθ;κ�
λειτουργια απο, δευτερο χερι, και να πιστευεται πως κι α1ιτα
τα δvειρα δέν εΙναι τίποτ' &λλο, άπο λειτουργία ύποκατάστασης,
μειώνεται ή ποιητικη σημασία καl συμβολη τόσο των όνείρων,
ϋσο καί τοϋ Θεάτρου. "Αν -ro Θέατρο, οπως καί τα ονειpα εlναι
· αίμοχαρές
κι άπάνθρωπο, τοuτο όφείλεται σl: λόγους πολύ
πιο άπcJ)τεpους, IJηλαδη τΟU":Ο συμβαίνει για νcΧ IJια/)ηλωθεϊ:
καί ν' άγκυροβολήσει άξέχαστα μέσα ,μας ·ή ιδέα μιας άέναης
/)ιαμάχης χ.' ένος σπασμοϋ, οπου ή ζωη κατα.τέμνεται τΊ;ν
κάθε στιγμ·ή, οπου το παν σ' δλόκληρη τη δημιουργία. ξεσηκώ
νεται κι &σκε'ίται.. ένάντι.ο στ�Ι]ν ύπόστασή μας, σαν Οντων
όργανικα κατα.στημένων, τοϋτο συμβαίνει γιιJ.. νά 0.ιαιωνισθοϋν,
μΕ: τρόπο συγκεκριμένο καί συγχρονισμένο, οί μεταφυσικ1:ς
ίaέες μερικών Μ·)θων, πού κ' ή άγριότητά τους άκόμη κ' ή
έπεν�pyει.α. άρχG�ν ,για ν' �πο8ε�χ �εϊ ή καταγωγη καt τΟ πε
, ουσιαστικες.
pιεχομεν6 τους σε αρχες
"Αν πάρουμε τά. π::φΟ'.πάνω γιcΧ δεlJομένο, βλέπουμz πώς, χ�
ρη οτη γειτνίασ·ή της μΕ: τίς άρχ1:ς ΠΟ'J τ'ίjς μεταγγίζουν την
ένtργειά τους, αύτη ή γυμνη θεατρικη γλώσ.;α, γλώc.σα οχι
μόνο έν δυνά.με�, άλλcΧ. πραγματικα έν ένερ)ιείq,:, άναγκαστr.κα Θα
έπιτρέψει, μΕ: χρ·ι;σίμοποίηση τοϋ νευρικοϋ μαγνητισμοϊ:i τοϋ
άνθρώπου, νά παραβιασθοuν τα συνηθισμένα ορια τ'ίjς τέχνη ς
καί τοϋ λόγου, μΕ: άποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί ένεργά,
δηλαδη μαγικά, μ έ · έ κ φ ρ α σ τ ι κ ο . ύ ς ϋ ρ ο υ ς ά λ η θ ι
ν ο ύ ς, έ:να εΙΙ\ος δλοχληρωτικ·ϊj ς δημιουργίας, μέσα οτην δποία
στον όίνθρωπο δέν θα μένει να· κάνει τίποτ' &λλο, άπο το να ξα-

'

•I

'

'

νακαταλ&βει τη θέση του, μεταξύ τοϋ όνεtρου καl των γεγονότων.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙ:ν πρόκειται νά. IJολοφονήσουμε τό κοινο μέ
κοσμ1.κ1:ς ύπερλογικές μέριμνες. Το νά. ύπάρχουν κλειδια βα
θι.α τ'ίjς σκέψης χαt τ'ίjς δρχσΥ;ς, _πού μέ: τη βοήθει6. τους θα ΙJια..
βά.ζεται δλόχληρο --:ο θέαμα, α'J":Ο εΙναι ζή-:ημα πού ΙJέν άφορα
γενι.κιΧ τΟν θεατή, ΠΟ'J του εΤνα,, άδ�ά.φορο. Παρ' δλr> αύτQ 8μως,
τα κλειδιά. πρέπει να ύπάρχουν, κι αύτο είναι δουλεια δική μας.
ΤΟ ΘEAl\'IA : Το κάθε θέαμα θά περιλαμβάνει έ:να στοιχείο φυ
σικο και άντικειμενικό, αισθητο σΕ: ολους. Φωνές, χλαυθμ·η ρι
σμοί, φαντασμαγορίες, έκπ);ήξεις, Τ:αντοειl\'ίj θεατρικcΧ τεχνά
σματα, μαγικη όμορφια τw'Ι κοστουμιών, παρμένα άπο μερικιΧ
λειτουpγικα ύποδείγματα έξωτικά. 'Ακτιοοβολ·ητο τοϋ φωτός,
όμορφια μαγγανείας στίς φωνές, γοητεία τ'ίjς άρμονίας, σπάνιες
νότες τ'ίjς μουσικ'ίjς, χρι�ματα τών άντιχειμένων, φυσιολογιχος
pυθμος στίς κι'Ι"ή σεις, πού ή εντα.;ή τους, καt το διαδοχιχο
χαμ·Α,λωμ::ι. (κρεσέντο καl ντεκρεσέvτο ) Θα γίνε-:αι γαμήλια
!tνα μέ τον παλμο κιν+,σεων οίχείων σΕ: ολους μας, φανερώ
ματα συγκεκριμένα άν7ικειμένων πρωτοφανών κ' έκπληκτι
κwν, προσωπεία, άνlJρείκελα μΕ: ()ψος πολλών μέτρων, άπότομες
άλλαγές τοϋ φωτισμοϋ, φυσικη ένέpγεια 70U φωτος πού ξυπνάει
το θερμο καί το ψυχρό, κ.τ.λ
Η Σ Κ Ι-Ι ΝΟΘΕΣΙΑ : Ί-Ι τυπικη θεατριχη γλώσσα θά. μορφωθεί
δριστικα γύρω ά.πο την σκηνοθεσία, θεωρούμενη δχι σ!ι.ν τον
άπλΟ βαθμο διάθλασης ένος κειμένου πάνω στη σκηνή, άλλά
σαν -.·ην άφετηρία τ'ίjς κάθε θεατρικ'ίjς δημιουργίας. Καί μέσα
στη χρησιμοποίηση καl το χειριομο αύτ'ίjς τ'ίjς γλώσσας
θα έπιτωχθεί ή κράση καl ή πρόσμιξη τ'ίjς παλιας δυαρχίας
μεταξύ τοu συγγραφέα καί τοϋ σκηνοθέτη, πού κ' οί IJυ� τους
θ' άντικατασταθοϋν άπο έ:να. εΙΙJος ένιαίου καl μοναδικου Δη
μι�υpγοϋ στ?ν δ-;tοίο Θα πέφτει το βάρος τ'ίjς IJιπλ'ίjς εύθύνης,
f1εαματος και IJρασης.
Η ΣΚΗΝΙΚ Η Γ ΛΩΣΣΑ : ΔΙ:ν πρόκειται νά γίνει, άπόβλητος
χαί να έξοστρακι.;θεί δ εναρθρος λόγος, άλλCι πρόκειται να
ΙJοβεϊ" στίς λέξεις το σοβαpο περιεχόμενο χ' ή σπουlJαιότητα
ποU εχσυν αύτΕ:ς στΟ Ονειρο.
"Οσο για τα λοιπά, πρέπει να βpοϋμε καινούρια μ�σα. για
τη σημαντική, τη σημειογραφία. αι)τi'jς τ'ίjς γλι�σσας, κι _αύτο
μπορεί νά κατορθωθεϊ", εlτε μl: τ&. μέσα πού χρησιμοποιουνται
στ·η μουσικη μεταγραφή, ε'ίτε με τη χρήσγι ένΟς νέου τρόπου
γλώσσας άριθμημένης.
"Οσο για τά κοινα άντικείμενα, η &κόμη καί γι' αύτο το ά:νθρώ
πινο σώμα, άνυψωμένα Ι'ιλα σέ άξιωσύv-η σ-ι;μείων, εΙνα.ι φανερό,
πώς μπορεί να έμπνευσθεί κανείς άπό τούς lερογλυφικούς
χαρακτ'ίjpες, οχι μόνο για την κα.τα.γραψf) αύτwν 'r<7Jν σημείων
μ1: τρόπο εύανάγνωστο χαί πού να έπιτρέπει, κάθε φορα πού
θα το θελ·ήσουμε, την άναπαρα.γωγή, άλλα χα.t για τη /)υνα.τό
τητα. τ'ίjς σύνθεσης πάνω στη σχηνη συμβrSλω'Ι σαφών καl
&μεσα εδληπτων. 'Εξ όίλλου, ·ή άριθμημένη α.ύτη γλώσσα κι
αύτ·η ή μουσικη μεταγραφη Θα εΙναι πολί,.τιμα, σάν μέσο με
τα.γραφ'ίjς καί τ(;)ν φωνών.
'Επει8η ω!τη ή νέα γλώσσα θα i!χει για βάση τ-ης άπαραί-:ψη
το να προβαίνει σl: tδιότυπη χρησιμοποίηul) τι7>ν τονικών
άποχpώσεων, οί τονικές αύτές άποχρώσεις πρέπει νά IJημιουρ
γοϋν ίtνα εΤδος άρμονικ'ίjς ισορροπίας, μιiiς δεύτερης παραμόρφω
ς τοϋ λ γ υ, πού θα ρέπει ν :Χ !ναι δυνατ·ή, οποτε τ-ίjν θελ"1�σ�υμε, �? ��να;ταραγ�γπ_� τ·ης; ϊ ...
,
Το ιlJιο κ οι χιλιες μια εκφρασεις του προσωπου, που παιp
νονται στην κατάστατη προσωπείων, θά μποροϋν νcΧ Ι\ελτιωθοϋν,
να κα.ταγραφοuν σέ κατάλογο, ετσι ώστε νά συμμετέχου'Ι CJ.μεσα
καί συμβολικα στη συγκεκριμένη αύτ7) σκ-ηνικη γλώσσα, καί
τοϋτο εξω άπο την είδική τους ψυχολογικη χρ·η σιμοποίηση.
'Επί πλέον, αύτΕ:ς οί συμβολικές χειρονομίες, αύτά. τα προσω
πεία, αύτες οί στάσεις, αύτα τα κινήματα προσωπικCι η συνό
λου, πού ol άναρίθμ·ητες σημασίες τους συνιστοϋν έ:να μεγάλο
μέρος τ'ίjς συγκεκριμένης θεατρικ'ίjς γλώσσας, χειρονομίες
ύποβλητικές, στάσεις συγκινησιακΕ:ς η α.ύθαίρετες, ξέφρενες
συντριβές ρυθμών καί Ί]χων, ολα, θα διπλασιάζονται, θα πολλα
πλασιάζονται ά.πο κάτι σάν χειρονομίες, καl στάσεις άντα.να
κλαστικές, πού θα σχ·η ματίζονται άπο το σωρο ολων τί;Jν μη
χανικών, ύποσυνείδητων κι αύθόρμητων χειρονομιών, ολων
των στάσεων που ΟΕν πέτυχαν η παρα).είφθ·ηκαν, άπ' Ολες τLς
παραδρομl:ς τοϋ πνεύματος η τ'ίjς γλώσσας, τα διάφορα. λαθε
μένα άμαρτήματα, (lri psus ) μέ τά δποία έκδ·ηλώνονται άνα
πότρεπτα αύτα πού θα μποροϋσε να όνομάσει κανείς ά:ΙJυναμίες
τοϋ λόγου, κα.ί μέσα άΥ.ριβώς σ' αύτ� ύφίσταται πλοϋτος
δλόκλ·η ρος κα.l θαυμαστος άπο έκφράσεις, τ.·ού βέβαια δέν θα
παραλείψουμε ένδεχομένως να προσφύγcυμε.
,

,

'Υπάρχει άκόμα, έκτΟς άπΟ αύτd: Ολα, και μια συγκεκρ ιμένη
tδέα τ'ίjς μουσικ'ίjς, 8που οί Ύjχοι παρεμβαίνουν σαν πρόσωπα,
8που οί άF μανίες ζευγαρώνουν δυο - δυο καl χάνονται μ�σα στlς
συγκεκριμένες παρεμβολές των λέξεων.
Άπο τό Ι!.να έκφραστικό μέσο Ιiως τό &λλο, δ·η μιουργοuνται
άλληλουχίες καl διαδοχικα έπίπεδα, σαν οροφοι σπιτιων , άκό
μα καl τό φως μπορεί ν' άπόκτησε Ι!.να όρισμένο νο·ητικ� περιε
χ6μενο, μια συγκεκριμένη σημασία.
ΤΑ Μ<?ΥΣΙΚ,Α ω=:rΑΝΑ : Χ�ήσ·1 ;�υς eα _γίνε � σαν �ά ήσαν
οποιαδηποτε αντικειμενα και, σαν ν αποτελουν μερος •ης σκη
νογραφίας.
Ά �όμα � αt το�το : , ή άνάγ;<-η τοU νCι.. ένε �γε'ί ;Ο Θέα-τ:ρο &μεσα
1
και βαθια στ·φ ευαι.σθ·�σια διαμεσου
των αωθητηριων, ΠFΟ
κειμένου για -την �ηχ·Ι}τtκ·Ι] &ποψ·ΙJ , άπαι.τεϊ τ·fιν άναζήτηση και
τLς Οον·ήοεις Ύ;χων έντελi;')ς άσυν+ιθιστων, tΟιότ·ητες ποU τα
σύγχρονα μουσικά οpγανα δέν :v.ατέ;ι:ουν καl γεννιέται Ιiτσι ή
άνάγκη έπαναφορiiς σέ χρήση άρ;ι:αίων και λησμονημένων
όργάνων 'ή τΥ;ν δημιουργία καινούpιωv. Όδηγούμεθα άκόμ·η
καt στην &ναζ·�τηση, t�ω άπΟ τη μουσι.κή , Οργάνων χα!. συ
σκευων πού, βασισμένα σέ είδικές Ι.νώσεις και κράματα με
τάλλων ανανεωμένα, να μποροϋν να φτάσουν ενα κα�νο1.�φιο
διαπασων τ'ίjς �>κτάβας, νά πρσκαλο'J•J "i]χους 'ή Θορύβους άφό
ρητους, σπασμωδικούς.
ΤΟ ΦΩ �, Ο � ΦΩΤJ Σ �1 � Ι : 0 1 � ωτιστικi: � �υσκε� ές πο•) χρη �
,
σιμοποιουν τα σ·� μερινα θεατpα δεν είναt πια αρκετες. , Η ειδικη
πάνω στΟ πνεUμα έπενέργεια τοϋ φωτός, ποU θεωρε'ίται άπΟ
μας κάτι πρωταρχιχό: έπιβ&λλει την άναζ·fιτ·Ιjοη έντuπώσεων
άπc φωτεινέ� δονήσεις, νέων τρόπων σκορπίσματJς τ<iJν φω
τιομών σΕ: κUματα, μΕ. στρωτΕς έπιφάνει.ες, η σαν Εκτόξευση
πύρινων βελων. Ί-Ι χρω ματικη κλίμα κσ των μηχανημάτων
πού χρησιμοποιοuνται σ·ήμερα πρέπει ν' άναθεωρ·r,Θεί pιζr.κά.
Γιά να κατορΟώσουμε να ΠαFαγάγουμε tδιόμο�φες tδιότητες
τόνων, πpέπει να ξαναεισαγάγοι: με μέσα στο φως ενα στοιχείο
λεπτότητας, πι;κνότητας, Θολότητας, μέ σκοπό νά παραγάγουμε
τΟ ζεστό, τΟ κρύο, την όρy·ή , τΟν φόβο κ.λ.π.
ΤΟ ΕΝΔΤΜΑ : 'Όσο γιιΧ τά. κοστούμι7., κ7. l χ<>'Flς κάν να
σκεφθεί κανείς π<�ς θά μποpοuσε να ύπάρξει θεcrτρικό κοστούμι
όμοιόμορφο, τό rδιο γιά 8λα τά. Ε:ργα, θ' άποφύγουμε , 8σο είναι
;ο�το δυνατό, ;ή σ�γ;.ψ ονη ένί>� μ 'Χv ίο;, iJx; Ε:π�\/)� κ ατεχ? μασ_:ε
�πο cp ετιχ ;στι;c·η κα� προλη ::rτι:v.η , ροπ� π�ο-; τ:_ς ενδυ �α :> ιες τ�>ν
cφχαιων, αλ).α γιατι θεω pουμε σαν χατι εντελως πασιδηλ(), πως
μερικές άμφιέσεις, πού φοριόνταν πρίν άπο χιλιετηρίδες, μέ
προορισμο τελετουργικό, 8σο κι ιΧν σέ μιαν όρισμένη παλιά Ε:πο
Χ\ Ύj �αν τοu συρ �ο� , δι ;ι.τηροu� σήμ: ρα μιιΧν όfl;ορφιά ,κ' Ε:;ι:ο�ν
;
, τις συνδεομε αυ
μια αποκαλυπτικη εμφανιση, ακριβως επειδη
τόματα μέ τίς παραδόσεις των έποχων πού τlς δημιcύργησαν.
Η , Σ Ιρ-Ι , Η , Η Α Ι�ΟΤΣ Α , Καταργο� με σκηνή , κ' αrθου ο;α
;
_
και τις αντικαθιστουμε μ , ενα είδος r.νιαιου
χωρου, χωρ•.ς
ιp ραγμ_ού � � χαι:μιiiς , μ � ρφ'ίjς Χ:U ρίσι;ατα κ �ί � άγκελλα, πο� �'
αποβει αυτο τουτο το θεατρο της ορασ·ης. Θ αποκαταοταΟει α
μεση έπικοινωvία μεταξύ θεατ'ίj καί θεάματος, μεταξ>) Ύ)θοποιοu
zα� θ εατη , �αι τοϋτο θΟ: έπι.τυγ� άνε;αι μ�νο &�Ο τό γεγονό 7 ,
1
που οr θεατης τοποθετημενος
στη μεση της δρασης, περιτυλ�
γετCΧι κι αύλακώνεται. άπ' αύτ·ή ν. ΨΟ περ.ι·r�.Jλιγμα α�τΟ προέρ
χεται άπο τήν raια τήν έξωτερική μορφή τ'ίjς αrθουσας.
' �Ύχαταλε,ίπο �τας λο �:rΟν τLς αϊ�ουσες Θ :ά.τρων ��01J ύπάρ�ουν
(
ι
ση \1-ερ;-ι , θα παp ουμε ενα οποιοδψ
�οτ,ε υπο �τεγο η � ιταπ� θηκ·η,
,
που θα μετατρεψουμε, συμφωνα
με τις μεθοδους που καταληξαν
στη\! άρχιτεκτονικ·ή μερικων έκκλησιων η ίερων zώpων, καθώς
καί μερικων . ναων τοu "Ανω Θr. βέτ.
Στο έσωτερικο <.ιύτοu τοu κτίσματος θά βασιλεύουν εtδικl:ς
άναλογίες i.Ιψους καί βάθους. 'Η αrθουσα θιΧ περικλείνεται άπό
τέσσερις τοίχους, χωρίς τό παραμικρό διακοσμ·ητικό στοι;ι:εϊο
χαl τό κοινό θιΧ κάθεται στή μέση τ'ίjς αrθουσας, χαμηλά, σέ
κ �ν·η ;α καθί �μα;α . . Π01� Θα το9 έπι.τρέπουν να πα� αχολουθε'ί
,
το θεαμα που θα ξετυλιγεται γυρω του. Πραγματικα, η. απου
ία τ ς σκη η ς, χα
τη ν έννοο σα ε ς τα ήμε α, α
?
;r)
�
, eώ� r
U � �
ο
�
�
επιτρεπει στη δραση ν απλωνεται
στις τεσσερις γωνιzς της
α �θουσας. ' �διαίτεροι χωροι στα τέσσερα κύ ρια σημ�"ία τ'ίJς
,
, κλει τικ , για, τους ηθο
αιθο�σας, , θα �ίνο;ι προ ορισμε, �ct απ
�
� �;�
,
ποιους και για την δραση. Οι σκηνες θα παι�ονται μποοστα
σε τοίχο1)ς βαμμένους μ' άσβέστ·ΙJ και προορισμένους ν' ι:ί:πορ
οφ ν τ φ ς Κ ι άχ μα , σέ ψ ς, διάδρομο,ι , γ λαp ίες, �ιΧ
p οu, ό 'Τ> ,;
?
c_;
, i.Ι α��θουσα, καθως σε
διατρεχουν σ ολο το, μακρος την
μερικους
πίνακες των Πρψ.ιτίφ. Οί γαλαρίες αύτές· θα έπιτρέπουν στούς
·ήθοποιούς να κυνηγιοuνται άπο τή μιά &κρη στην &λλ·η τ'ίjς
αrθουσας, καί θ' άφήνουν τήν δράση νά ξετ>Jλίγεται σέ ολα τά

έπίπεδα καl προς 8λες τlς διευθύνσεις τ'ίjς προοπτικ'ίjς, σε
i.Ιψ ος καl σέ βάθος. Μια κραυγη πού θ' άκούγεται σi: μιαν
&κρη, θά μπορεί να μεταδίδεται άπο στόμα σέ στόμα, μέ δια
&λλην
ί>οχικιΧ δυναμώματα 'ή μελικΕ:ς άποχρώσεις, ί�ς τ1ν
�
&κρη. 'Η δράση θ' άναπτύξει τον κυκλικό της χορό, θα άπλώσει
τήν τροχιά τγJς άπΟ πά.τωμα σε πάτωμα, άπΟ σημε'ίο σε σημεϊ:ο,
παροξυσμοί θα γεννιοuνται ξαφνικά, θ' άνάβουν σαν πυρκαγιΕ:ς
σΕ: διάφορους τόπους. Καί μi: τούς τρόπους αύτούς, ό χαρακτ·�
ρας τ'ίjς άληθιν'ίjς φαντασμαγορίας τοu θεάματος, άλλα καl ή
εύθε"ία καί &μεση γοητεία -:-'ίjς δράσης πάνω στον f!εατ"ή , eα
zίναι πια πραγματικότητες καί 6χι κούφια λόγια. Γιατί μια
τέτοι� διασπορά τ'ίjς δράσης πάνω σ' Ιiνα άπέραντο χωρο, θα
έξαναγκάζει τό φωτισμό μιiiς σκ-ην'ίjς καί τούς ποικίλους φω
τισμούς μiiiς παράστασης ν' άδράχνουν τόσο τό κοινό, δσο
και τούς ·ήθοποιούς· - καί σέ πολλές άλληλοδιάδοχες δράσεις,
σέ πολλi:ς φάσεις μιiiς ταυτόσημης δράσης, 8που τά πρόσωπα
γαντζωμένα το Ιiνα πά'Jω στο &λλο σαν σμήνη, eα ύφίστανται
ϋλες τlς έφόδους τ<:)ν καταστάσεων, καί τlς έξωτ�ρικές έφόδους
των στοιχείων και -:'ίjς τρικυμίας, - θ' άντιστοιχοuν φυσικά
μέσ� � ωτι� μο? , �εραυ�οϋ η ιΧνεμου, π�U ό θε�της θ � ύφίσταται
χι αυτος τον αντιχτυπο τους. ( Οπωσδηποτε ομως, ενας κεντρι
κ� ς χώρ �ς θ � μένει ;< ρατημέν ος, τι ού, χ� ρLς νcΧ � ρησιι; εUε� �αν
1 θα επιτρεπει
,
αυτο, που σημερα λψε σκηνη,
στη μεγαλη μαζα
τ'ίjί; δράσης να συγκεντρώνεται καl ν' άνασυντάσσεται, κάθε
φορά πού αύτο θά είναι άναγκαίο.
Μιά χαρακτηρ ιστική φωτογραφία τού 'Αντονέν Άρτώ ( 1920)
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AN'fIKEIMENA
ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑ : Άνδρεί ,Ο ΚΙΝΗΜΑ'lΌΓΡΑΦΟΣ : Στην χον8ροει8η δπτιχη lζ<ι>τε
ρίκευσΥ, έχείvου πού ύπάρχει στο Θέοιτρο χάρη στΊ]ν ποίηση, ό
κελοι, ύπερφυσικά προσωπε'i:οι, άντικείμενοι μl: περίεργες διοι
κινηματογρ<:ί.φος ά.ντιτάσσει τlς ε!κόνες έκείνου πού ίJέν ύπάρχει.
στάσεις θά κάνουν την έμφάνισ·ή τους, !σότιμα μl: τlς λεκτικl:ς
'Από την &ποψη όίλλωστε τ-ϊj ς �Ρ.άσης 3έν μπορε'i: νά συγχριθε'ί
εtκόνες, θά έπιμένουν στη συγκεκριμένη πλευρά της κάθε
μιά Έtκόνοι κινημοιτογράφου, πού, 15σο ποιητικη κι &•ι ε!νοιι,
εtκόνοις κοιl της κάθε �κφροισης, - έν(i'> άντίστοιχοι, πρ&γμοιτα
π?U συνή � ως � παιτοϋν ά�τικειμ�� ικ� τ(ιν άτ:εικόνισ·f1 τ·ης, θιΧ πάντοι περιοpίζετοιι ά.πο την ταιvίοι, προς μιάν εtκόνοι θεάτρου,
1
πού ι\πακούει σ' δλες τί.ς άποιιτ-ήσεις τη; ζωης.
γινοντοιι ως διοι μαγείοις &φοιντοι "Ι) θοι ·Κρ•Jβοντοιι.
Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΛ : �έοιτpο δl:ν μπορε'i: νi ύπάρξε1., χ<ι>ρlς
Η ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙ Α : Σκηνογραφίοι ίJέν θά ύπάρχει. Στη
Ιtνοι στοι.χε'i:ο σκληρότητας στη βάση τοu κάθε θεάf!.ατο;. Στην
θέση της θ � ε!ναι ,άρκετά , πρόcr� ποι [ερο,γλυφ ;κά : κοστο6μ�οι
τελετουργικοι, οινδρεικ�λοι δεκοι μετροι ψηλοι, που νοι ποιροιστοιι κοιτάσταση �κφυλ�σμοu πο\J βp1.σκόμοιστε, μόνο άπο τl; δέρμοι
θά μπορέσουμε νά ξοιναμπάσΟ'Jμε τ·Γ;ν μεταφυσικη στά πνεύμοιτα.
νουν τά γένιοι τοu Βοισιλιιi Ληρ στην "Τρικυμία" , μουσικά 15ρ
γοινοι πελώριοι σάν &νθρωποι, άντικείμενοι μl: &γνωστο σχημοι "ΤΟ ΚΟΙΝΟ : Πρώτα τ:ρέπει νά ύπ&pξει -:-ό Θέοιτρσ πού μελε
κοιl προοFισμό.
τοuμε.
ΊΌ Π ΡΟΓΡΛΜΜΑ : Θ' άνεβάσ;)1ψε, χωρ1.ς vcΧ λογαριάζουμε
Η ΕΠΙΚΑ �Ρ �ΥrΙ�Ι ΤΑ : Μά �ο �π�ν, �ά μας, π�uν τί είl:Jcς � έοι
_,
,
κείμενα :
;ρ � ε1�αι 1 αυτr. , τc,σο μα;< ρυα απο, την ζω·1 , απο τ� γεγον ?τα,
1 . Μιά διοιοχευ·ή cpyoυ της έποχης τοu Σαίξπηρ , πού είνοιι
οι;;σ τοι συ'({(ρονΟ' ενδι�,φεpοντοι . . . , F.π;κοιιpοτη;οι �;αι γεJονοτ� ,
:.
,
μαλιστα ! Σκοτουρες
ομως κι οι·ιαλυ σεις γι•ι νοι ιδουμε,
.οιν αύτό πού χρειάζεται στά τοιραγμένα πνεύματοι τών καιρών μοις,
εtτε ένός άπό τ' άπόχρυφα C'ράμοιτα -:-ou Σαίξπηρ, Ι\πως ό
ε� ουν η Ο� ι � άθος, Οχι ! Άφ ήνουμε �VτΟ, �� Π f Ο�όμιο στοU5
' �ν. Κοιι\ ;rτ!:> ( ( Ζοχ� ρ , η ι? ',°ριοι τ�υ
Arden of Feνersh a m , εtτε /,ποιουδήτ:οτε Cίλλου �ργου οιό
λιγου 7 που τ; κατεχο
,
της της Ε:ποχ·ϊj <;.
Ροι� β ι - Συμ,,ων που, χοιιγετοιι σοιν τγ;, crωτιοι, είνοιι εξισου επι
2. 'Ένα ίtργο μ1: ά.πόλυτ-ΙJ ποι·ητικ·ή έλευθερίοι τοu Λεον-Πώλ
κοιιpη. δσο χ' -η φωτιά.
Φάργκ.
ΊΆ ΕΡΓ Α : Δ :ν θ' άνεβάσουμε 1:ργο μl: γραφ"ό κείμενο, άλλά
3. 0Ενα άπόσπασμα άπΟ τΟ Ζοχάρ, τ�ν ( Ιστορία τοϋ Ραββt
μον&χr; γύF ω σε θ�ι;ατα . c:E: γεγονότα. η σ� γνω �τ� Εpγα Θα ·
Συμεών " , πού cχει την διοιρκώς παροuσα βιοιι-Ιτητοι χ.:ιt δύ
υ, ση
δ κ ιμοι�ου με π οσ ,;οιθ - ιες & εσης χ νο� σιοις. � υ-:-ΙJ
e οιιθουσοις
_σ- το
; υπcφχει
;ι �
ε
τ ,
111 θεοιμοι,
ν:ιμη μι:Υ.ς πυρκαγιiiς.
κ? η, διοιτοιξη της
J.ποιιτουν
κοιι l:Jεν
t, . Τήν !στοpίοι τοu Κυο:νοπώγωνοι, άνοιθεωρημένη σuμφωνα
χανέν� θέμα, Οσ� άπέραvτο κι αν είνΟ'. ι, πο1J να μπορf.� νιΧ μας
με τιΧ άρχε:'α κ�Δ μ:Ξ: μιιΧ καινοόρια ίΟέα του Ε:ρωτισμοU χcι.ι
είνοιι απαγορευμενο.
τηc; σκλΥjpότητας.
ΘΕΑΜΑ : ' Η tl:Jέα μα� είνοιι. νά κοιτορθώσουμε την άνοιyf.ννηση
5 . Τήν "Λλωση τ'ίjς Ίερου σαλ·ήμ, σύμφωνα μ1: τ-ήν Βίβλο
F.νός άχέροιιου θεάμοιτος. Τό πr;όβλημα είνοιι πώς θιΧ Ο(�Jσουμε
καt τ·fιv, �στοpία �ε τΟ χρ �μα, --;0 ιfατωμ/:νο κ6κκ1.ν� , ποU τ�
φ �νή, π�ς Οά �ρέ�ουμε κοι� θιΧ �πιπλ� �ουμε , τό χC) �ο : σ�ν
ζ�γροιφ�ζει., χ� οιυ�ό ;ο\ :ι ισθη μ� :yκοιτα�ει*ης και πr:_νικου
,
,
τοι φουρνελοι, πr:υ, εφοιρμοσμενοι μεσοι σ zνοι τοι.χωμοι απο επι
των πνευμο:των, που ειναι cpοιτο, αχομη και μεσα στο φως· κι
πεδους βράχους, κάνουν νά ξεπ·Ι)δοuν θερμοπίδαχες κι άχνι
άπΟ την_ &.λλη μεf ι.ά, �ις μεταφυσικες �ριΟ�ς κι άντ �λογίε ς τών
στl:ς άνθοδέσμες σΕ: ξοιφνιχl:ς έκρ:1Jξεις.
, πνευμα ικο τα αχο πcυ δημιουp
πρ�φητων, μ�, ;ο� �οβερο,
,
�
.::
;
,
Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ : Ό - -h,θοποιος είν.χι τα\.ιτόzρονοι ενοι στr;ιχε'i:ο
y �υν και,, που ο ,αντι�·τυπο;; το� ι-:,ε φυσιχο, τρο,7':0 αντα,νακλα
πρω-rαρχικης σημασίοιc;, ά.φοu άπl.ι τήν κατοιλληλότητcι τοu πώς
πανω στο Βασ�λια, στο Νοιο, οτον Ογλο χοιι. στοι Γεγονοτοι.
πα�ζει, eξαρτ�ται ·� έ,π1.1τυχ�α �ου �ε� μα;ος, χα!. μαζL ενα στοι
6. Μ��ν 'Ιστορία τσu Μαρκήσιου de Sade, 15που 6 έρωτισμ6ς,
,
,
χειο παθητιχο κ-,:ι, αυδετερο, οι'/)Ου η καθε πpοσωπι.κη πρωτο
άλληγοριχά μορφοποιη μένος χοιl ντυμένος, θά μετοιτοπί
βουλ�ιγ τ'JU εΤνr:� αύσ;ηpd: �πα.yηpευμένΥ� . Σ' ·α1jτ? �Ο �έμα &.λλ � 
ζεται μl: την itννοιοι βίοιιης t�ωτερίχευσηc; -:-'ίjς οκληρ6τητας,
� z(,)ρει κοινενας ακοιβης χοινοvοις : κοιι αναμ�σα στον
στε δεν
χοιl παραμερισμοί) των λοιπών.
·Q θοπο;Ο άπΟ �Ον όπο"ίο ζ1: ;αμ,ε ν' ά:ιcό� σει. 1μ6νο ενα1 �υγμΟ
7 . ι' �να � περισ�ότερα �ω γ.αντι.κα μ:λοΟρ � ματ� , δπου τΟ
,
Ο f '· σ·με�ης ποιστ� τα � και, τGν ηθοπQt.? που π� οχε�7α� \'α: �κφω
χτυπητοι απιθανο
βοι μετουσιωνετοιι σε, ενεργο και συγκεκρινησε� εy α μακpυ λοyο , χρησ�yοπο ιω �τας τοι �ροσωr; ικοι ,του
ηι"�·ι
μένο
π
κΟ
στοιχε
50. ..
_
,
�
, .
,
.
,
πε,στικα προ :>οντοι, υπαpχει ολη ·η εχταση
που χωριζει cναν
8. Tr, Βου-:-σεκ του Buchner, οιπο, πνευμα αντιl:Jρασης έναν
όίνΟρωπο άπό gνοι άπλό 15ργοινο 'l1 έργοιλε'lο.
ίον
τών
rΙ>ιων
μοις
άpχών
πού
πρεσβεύουμε,
κοιl
σιΥ.ν ποιpά
-:Οει.γμα, γι.cΧ τΟ τ� μποροϊ>με σκηνικιΧ ν' άπο�ώσουμε άπΟ ενα
Η ΗΘΟΠΟΙ·Ι · Α : Το θέοιμοι θά είvοιι άριθμημένο άπό τ·fιν άρχη
& 7 τΟ -τέ�11ς, σ;Cι..ν γ).�σσα. :WΞ τ,Οv τρό �ο αύτΟ 1 άπι:>�1λείετα1• � όρισμένο κείμε\'ο.
c
καθε χοιμενη χινηση, ολες οι κιvησεις θοι υποικουουν
ενα ρυθμο
9. 'Έργα τοu έλισοιβετιανοu Θεάτρου, άφοu πρC);οι τcΧ
Κ'. άφοU τΟ κ&θε πpόσωπο eα είναι τυπο�οιγ1μένο &ς τη'J Εσχα
άπογυμνώσουμε άπ� το κείμενό τους χαί δl:ν χοοιη;σουμε
τη πτυχή του, οί χειρονομίες του, -η φυσιογνωμία του, ή έν
τίποτ' &λλο, ποιρά τά ντυσίμοιτοι της έποχης, τlς κατοισ-:-άσεις
δυμασίοι τ'Jυ, θά tμφανίζονται σαν ισάριθμες ριπl:ς φωτl,ς.
τcΧ πρ6σωποι χ:ιl τη δράση.
-
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Αότό πού το κοινό κοιτά βάθος άνοιζήτε'i: διοιμέσου τοu �ρωτοι,
τοu έγκλ-ήμοιτος, τών ναρκωτικών, του πολέμου η των έποινοι
στάσε�ν, όμολοy·ι;μέν? η άνομολ�γητο: συνει3-? τό η άσυ�είδη::ο,
ε!νοιι η ποιη:ικ-1) κοιτοιστοιση , μιοι καταστοιση υπερλογικη ζωης.
Τό Θέοιτρο της Σκληρότητας δημιουργήθηκε γιcΧ νά ξανοιφέρει
στο Θέατρο την �ννοια μιiΧς ζωης πάθους καl συσπάσεων · κι δτοιν
γίνετοιι λόγος γιά την σκληρότητοι, πάνω στην όποίοι θέλει οιότό
το Θέοιτρο νά στ-rιριχθε'i:, πρέπει στη'I σκλ-Ι)ρότητοι νά 3οθε'i: αότη
ή σημοισίοι της β ίοιι·Ι)ς δξύτητας, της άπώτατης συμπύκνωσης
τών σκηνικών στοιχείων.
' Η σκληρότητοι · α'ό τ-ή , πού θά ε!νοιι, δποτε το χαλε'i: ή άνάγκη ,
οι!ματηρή, άλλά πού δέ:ν θά ε!ναι συστημοιτικά οιίμοιτηρή, συγ
χέεται λοιπόν μl: την έ:ννοιοι ένός εtδους &γονης ήθικης καθοι
ρότητοις, πού δl:ν φοβάται νά πληρώνει τη ζωη μl: την τιμ·Ι] πού
πρέπει νά πληFωθε'i:.

1 . ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ :
�� λοι�η γιά :_ά θ�ματ� κοιl τ' �ντικεί,μενf1; πού, προιγμ�τε,ύεται :
Ίο Θεατρο της 2:κληροτητοις θα διαλεξει υποθεσεις κοιι θεματα,
πού νά βρίσκοντοιι σε άνταπόκριση μl: την άνατοιροιχη κοιl την
άνησυχίοι, πού χοιpοιχτηρίζουν την έποχή μοις.
Λογοιριάζει �α μην έγκατοιλείψει στον κινημοιτογράφο τη φροντί3οι ν' άποκοιλύπτει τούς Μύθους της άνθρώπινης κοιt της σημε42

Μ

Α

Ν

Ι

φ

Ε

Σ

Τ

ο

� ινης _ ζωης 'Αλλά θά το, κ�νε � οιυτο ί"'Ι: τρ�πο, πού νά, είναι
εντε) ω ς δι�;"ος του, δηλ;χδη , αντιθ�τοι, με το, οικονομικ� , ωφελ ι
,
μιστικο, και τεχνικο, κυλισμα του_ κοσμου, θοι, ξαναφερει στην
έπιφ �νειοι ;ou συρμοu ,τlς μεγ�λες, άποισχολ�σεις -;;:ιt τά μεγά
,
λα ποιθ-1) τοι ουσιοιστικοι,
που, το συγχρονο Θεατρο εχει κουκου
λώσει μl: τό βερνίκι του έκπολιτισμένου άνθρώπου.
Τά θέμοιτοι οιότά θά ε!νοιι θέμοιτοι τοu σuμποιντος, παγκόσμιοι,
�ρ �ην�υμένα ?'ύμφωνα με ,τά πι,ό ποινάρ'f.αιοι κε�με�οι, ποιρμέν,οι
οιπο τις παλιες κοσμογονιες, τη μεξικανικη , την ινδουιστικη,
τΊ]ν tουδαϊκ-ή , την tροινικ·ή κ.λ.π.
Ποιραμερίζοντοις τον ψυχολογικό &νθρωπο, μ1: τον ξεκομμένο
χοιρακτ-ήροι καl μl: τά καλοχοιροιy μένοι οι!σθήμοιτα, θά άπευθυνθε'i:
προς τον όλοκληρωμένον &νθρωπο κι 15χι προς τον κοινωνικόν
&νθρωπο, πού είνοιι ύποταγμΞνος στούς νόμους κοιt ποιpαμορφω
μένος άπό τlς θρησκε'i:ες κοιl τιΧ κηρύγματοι. Κοιί μέσα στον
&νθρωπο θά προσπαθ-ί,σει νά έμ�άσει, 15χι μόvο την έμπρόσθιοι,
άλλά κοιl την όπίσθιοι πλευρά του πνεί:ματος - ή πραγμοιτικό
τητοι της φοιντασίοις κοιι τών δνείρων θά έμφανίζεται νά συμ
�αΟL�ει σ,ε �πό�υ;η ί�οτιμLc:ι; με τη ζωή. , ,
,
Εκτος απ αυτο, οι μεγοιλες κοινωνικες ανοιστατωσεις, οι
συρράξεις μεταξύ λοιοu κοιt λοιοu, φυλης καl φυλης, ο[ φυσικl:ς
δυνάμεις, ή έπέμβοιση του μοιραίου κοιl του τυχοιίου, ό μοιγνη
τισμός τοϋ πεπρωμένου, θά φοινερώνονται, εtτε έ:μμεσοι, κάτω
ι

Ό Άρτώ, σέ στιγμές πάθους, dπαγγέλλει στό δάσος ( 1920)

άπό την άναταριχχη καί τίς κιν+,σεις των -ί,θοποιων, μεγαλωμένων
σ/: άνό ση; μα χ αί θεωρία eεων, ήpώων η πράτων, σ/: μυθικές
διαστάσει;, εtτε ό:μεσα, μl: τη μορφη ύλικων παροι;σιων, πcύ
θά πετυχαίνοvται μ/: καινούρια έπιστ·r,μονικά μέσα.
Αύτοl cί fεoL η 11Fωες, αύτd: τcΧ τέρατα, αύτες οί φυσικΕ:ς καl
κοσμικές δι νά μεις, θά έι: μ-ηνεύονται σύμq:ωνα μ/: τίς είκόνες
των πανάρχαιων ίε r ων κειμΕ.νω ν καί των παλαιων κcσμογο
νιων.
2 . ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛlΟΡΦΙ-Ι :
'Έξω ομως άπ' αύτή τ"fιν άνάγκη τοϋ Θέάτρου ν' άναβαπτισθεί
στις πηγ/:ς μιiiίς ποίησης α1ώνια συναρπαστικ'ijς καl ένεργά
αίσθητ'ijς, άκόμα κι άπο τούς θεατ/:ς τούς πιο άποτραβηγμένους
και τούς πιο άφηρ·r,μένους, πού θά πραγματοποιηθε μl: τ·)ιν
έπι�τF οφη στούς πρωτόγονους παλιούς Μύθους, θ' άναζ·ητ·ή
σουμε άπο -.ην σκηνοθεσία κι ι>χι άπο το κείμενο τ·ήν φροντίδα
νά ύλοποι·ήσει καί προ πάντων ν ά σ υ γ χ ρ ο ν ί σ ε ι τίς
παλιές αύτ/:ς διαμάχες, δηλαδη τά θέματα αύτά θά μετάγονται
άπ' ει:θείας πά\·ω στο Θέατι:ο και θά ούσιαστικοποιοίίνται, θά
ύλοποιοϋνται μ/: κινήσεις, μ' έκφpαστικά μέσα καί μ/: χειρονο
μίες, πριν χυθοϋν οτά καλούπια των λέξεων.
ΜΙ: τον τρόπο αύτόν, θά άπαλλαγοiJμε άπο τή θεατρικη πρόληψ·η
τοϋ κειμένου κι άτ.ο την τυραννικη δικτατορία τοϋ συγγραφέα.
Και μ/: τον τρόπο αύτόν, ξανασυναντιώμαστε μl: το άρχαίο
λαϊκο Θέατρο. έρμ-ηνευμένο και αtσθητο άπ' εύθείας άπο το
πνεϋμα, μακρυά άπο τά παραμορφωτικά άποτελέσματα τ'ijς
γλώσσας και το σκόπελο τοϋ λόγου και των λέξεων.
Λογαριάζουμε νά θεμελιώσουμε το Θέατρο πρώτιστα πάνω στο
θέαμα καl μέσα στό θiαμα θά παρεμβάλουμε μιά καινούρια
γνώση τοίί διαστήματος χρησιμοποιουμένου σ/: ολα τά δυνατά
έπίπεδα καί σ/: ολες τις διαβαθμίσεις τ'ijς προοπτικ'ijς σl: Βάθος
και σ/: Gψος, και σ' αύτη τη γνώση θά 'ρθει νά ένωθεί μιά 'tδιαί
τερη !δέα τοίί χρόνου, σάν προσθήκη στην tδέα τ'ίjς κίνησης :

Στην κατάλληλη στιγμή, μαζί μ/: κιν·ήσεις οσο γίνεται πιο
πολυάριθμες, θά προσθέσουμε οσες μποροϋμε περισσότερες
φυσικ/:ς εtκ6νες και σ-ημασίες, συνδεμένες μ' αύτ/:ς τlς κινήσεις.
Q[ είκόνες .κ' οί Κι\ήσεις πού θά χρησιμοποιcuμε δ/:ν θά 'χουν
γιά μόνο σκοπο την έξωτερικη εύχαρίστηση των ματιων η τοϋ
αύτιοϋ, άλλά καί την μυστικότερ·η και πιο έπαγωγο εύχαρίστηση
τοϋ πνεύματος.
'Έτσι το θεατρικο διάστr, μα Ο' άποβεί χρ·ήσιμο ι>χι μόνο μl:
τίς διαστάσεις του και μi: τον χωρο του, άλλά, αν μπορεί .κανείς
. να πεί r ιμε τα έσώρρουχα του".
Ό καλπασμος είκόνων καί κινήσεων θά καταλήγει, μl: τίς κρυ
φ/:ς .σ υμφωνίες καl τά πονηρά τεχνάσματα άντικειμένων,
σιωπων, κραυγων καl ρυθμων, στfι δημιουργία. ένός γνήσιου
φυσικοϋ γλω σσικοίί tδιώματος μi: βάση σημε"ϊα και iJχι λέξεις.
Γιατί πρέπει νά νιώθουμε, πώς, μέσα σ' αύτfι τ"fιν ποσότητα
κιν+,σεων καl ε!κόνων, πού παρουσιάζονται ol: μιά δοσμένη
στιγμή, κάνουμε νά παρεισφρύουν τόσο τη σιωπη καί τον
· ι:-υθμ6, οσο και μιάν δρισμένη παλμικη δόνηση καl μιάν δpισμέ
νη ύλικ-fι άναταραχή, ποU συν-:ίθεται &πΟ &ντικείμενα, χειρο
νcμίες , ΠFαyματικά χρησιμοποιοι:μενα και πραγματικά τε
λσι:μενα. Ι\αί μποροίίμε νά ποί:με πώς στη δr;μιουpγία .αύτ'ijς
τ'ijς καθαρ'ijς θεατρικ'ijς γλώσσας θά πρυ-;ι;:νεύει το πνείίμα των
παλιων ίερογλυφικων.
Τ' δποιοδήποτε λαϊκο κοινο άνέκαθεν και πάντα λαίμαργα
όρεγότ�ν να r;:υΘ�ϊ έκφ � άσεις &μεσες κ�l είκόνες κα� ό Εναρ
1
1 εκφρασεις
θρος λογος, οι ευκολονοητες λεκ-:ικες
θα παρεμ
βάλονται σi: ολα τά φωτεινά μέρη τ'ijς δράσης, τά ξεκάθαρα
�ποφα;rισμένr; , σl: ολα , τά μέρη , οπου ·ή ζωη ξεκουράζεται κ'
,
;
,
η συνειδηση ερχεται
στην επιφανεια.
'Αλλά, Sίπλα σ' αύτΟν τΟ λογικΟ λεκτικΟ συνειρμό, οί λέξεις
θά παίρνουν μιάν ίiννοια χρησμωδικ'ijς καταληψίας, άληθινά
μαγικ·fι - μl: τη γσητεία πιά τ'ijς μοpφ'ijς τους, μl: τίς αίσθητές
τους άπόπνοιες, καί οχι μόνο μl: τή σημασία τους.
Γιατί αύτl:ς οί άποτελεσματικl:ς έμφανίσεις τεράτων, αύτά τά
ι>ργια κ' οί άκολασίες θεων καί ήρώων, αύτ/:ς οί πλαστικές
έκδηλώσεις δυνάμεων, αύτl:ς οί έκρηκτικ/:ς παρεμβολl:ς μιiiίς
ποί·tjσης κ' ένΟς χωρατοϋ, ποU εχουν σκοπΟ ν) άπο Ο ιοργανώσουv
καί νΟι κονιορτοποι+,σουν τά φαινόμενα, σύμφωνα μl: την άναρ
χικη θεωpία, την άναλογικη κά(:)ε άληθιν'ijς ποίησης, - ολα
αύτά τά στοιχεία θά κατακτήσουν την άληθινη τους μαγγανεία
μ6νο σl: μιάν άτμόοφαιρα ύπνωτιστικ'ijς ύποβολ'ίjς, οπου όίμεση
πίεση πάνω στις αίσθ·ήσεις ά:;κείται μέοα στο nνzίίμα.
"Αν στο σ·� μερινο χωνευτικο θέατρο τΟι νεϋρα, δηλαδη ·ή κάποια
φυσιολογικ·fι εύαισθ·r,σία, άπό σκοποϋ παραμερίζονται, παρα
δομένα στην άτομικη άναρχία τοϋ θεατ'ίj , το Θέατρο τ�ς
Σκληρότητος άντίθετα προτlθεται νά ξανακαταφύγει σi: ολα
τ� πc;λαιικά _μέσα τ'ijς δοκιμασμένης μαγείας, γιά νά κερδίσει
την ευαισθησια.
Αύτά τά μέσα, πού συνίστανται σε εντονους χρωματισμούς,
σ' ίiντονα φωτα η 'ι\χους, πού χρησιμοποιοίίν τη δόνησ-η , τη
σπασμωδικη λειτουργία, την έπανάληψη ε!τε ένος μα-yικοϋ
ρυθμοϋ, ε'ίτε μιiiίς φράσης πού λέγεται, πού καταφεύγουν στη
μεσολάβ·η σ-η τ'ijς τονικότητας ·/) το μεταδοτικο τύλιγμα ένος
φωτισμοίί, τότε μόνο μποροϋν νά ίiχουν τη μεγαλύτερή τους
άπόδοση, δταν χρησιμοποιηeοϋν ο ί π α ρ α φ ω ν ί ε ς.
'Αλλ' αύτl:ς τις παραφωνίες, άντι νά τις περιορίσουμε στην
περιοχη μιας μόνης ίiννοιας, θά τίς κινήσουμε σl: καλπασμό
άπο τη μιάν έ'ννοια προς την &λλη , άπο ίiνα χρωμα προς ίiναν
·ϊjχο, άπο μιά λέξη προς ίiναν φωτισμό, άπο μιά σπασμωδι
κότητα κινήσεων προς μιάν έπίπεδη τονικότητα Ί]χων, καί έ'τσι
καθ' έξ'ijς.
Το θέαμα, συνθεμένο, άρχιτεκτονημένο μ' αύτον τον τρόπο,
θά προεκταθεί, μ' έξαφάνιση καί παραμερισμο τ'ijς σκην'ijς,
προς δλόκληρ·η την αrθουσα τοϋ θεάτρου, καl ξεκινώντας άπο
το πάτωμα, θά σκαρφαλώσει στούς τοίχους Πάνω σ' άνάλαφρα
γεφύρια, θΟι κατακλύσει ούσιαστικά και ύλικά τον θεατή , θά
τον συγκρατήσει σ' ίiνα σταθεpο λουτρο φωτός, είκόνων, κι
νήσεων και θορύβων. Τη σκηνογραφία θά την σχηματίζουν
οί 'ίδιοι οί ·�θοποιοί, μεγεθυσμένοι σl: άνάστ-ημα γιγαντιαίων
άνδρείκελων, τοπία θά σχηματίζονται άπο κινούμενα φωτα
πού θά παιχνιδίζουν πάνω σ/: άντικείμενα και προσωπεία σl:
διαpχ'ij μετατόπιση .
Καί, οπως δl:ν θά ύπάρχει θέση κενη στο διάστημα το rδιο και
στο πνεϋμα κα: στην εύαισθησία τοϋ θεατ'ij, δl:ν θά ύπάρχει
άνάπαυλα, οϋτε χωρος &δειος. Δηλαδη μεταξύ ζω'ijς καί θεά
τρου, δέν θά βρίσκει κανε1ς πιά σωστη τομή, δl:ν θά βρ(σκει
κατάλυα-η τ'ijς διάρκειας. Κι οποιος ίiχει tδεί νΟι γυρίζεται,
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θεμελιωμέν�η , άντίθετα, πάνω σ έ cf
ναμφισβή'rητες πνευματικl:ς άρχές.
'Απο τήν κοινωνική πλευρά, δείχνει
35, Avenue Wιigram, 35
Galvani 50 - 56
τήν εtρήνη μιας κοινωνίας πού Ί]ξερε
νά δίνει ψωμl σ' δλο τον κόσμο, καl
REPRESENTATION DE
δποu, ή 'Επανάσταση ηταν, άπΟ κα
e
�
""
nn
so
2 per
ταβολ'ίjς της, άνtκαθεν συντελεσμένη.
i nv i t a t i o n p ou r
'Απ' αύτή τή χτυπητή άντίθεση με
ταξύ τ'ίjς ·Ιjθικ'ίjς άνωμαλίας καl τ'ίjς
καθολικης άναρχίας, προς τήν πα
γανιστική τάξη , θά μπορούσαμε νά
κάνοurιε ν' άνα';'J 3ήσοuν οί άν�κου
1
στες εμπρηστικες φλογες
δυναμεων
καt είκόνων, σπαρμένων έ3ω κ' έκεL,
μέσα σl: κτηνώδεις διαλόγους. Κι
tragedie en quatre actes et dix tableaux
αύ;ο �, άποδοθεί μέ τού,ς άγών� ς
,
και τα παλαίματα ανθρωπου
προς
όίνθρωπο, πού θά φέρνουν έπάνω
τους τά στίγματα των πιο άντίθε
sur u n theme de Stendhal e t d e Shelley
των καί πιο άντιμαχόμενων tδεών.
'Επειδή το ήθιχο βάθος χαl το έν
D U C E R C LE
AU
διαφέρον της έπικαιρότητας ένος τέ
τοιου θεάματος δl:ν θά ύπογραμμί
COMITE DE ΡΑ TRONA GE
ζ?ν;αι μ� δση χρ� ιάζεται έπά ρχ,ειr ,
S . Α . R . la Prίncesse Geoι'{JeS de Gι·ece, Prince.tse
OΠCHESTRE
θα επιμεινουμε στην θεαματικη, αξια
Edmond de Polίgnac, Dr Tlιuyer-LGndry,
των συρράξεων, πού θά φέρνομε
LOGE
Conιle Ε. de Bcaunιonι
πάνω στή σκηνή.
C O Π B E I LLE
L e l11A,ιi � m a i , a 9 h e ιι r e s
'Έχουμε πρώτα τούς έσωτερικούς
άγώνες , τοϋ Μοντ:ζούμ� , τ�ϋ κρ; 
Tenue de soirie
Ριίχ ιοn F1�
ουργημενου βασιλια,_ που η, ιστορια
δl:ν στάθηκε ικανή νά μας οιαφωτίσει γιά τά κίνητρά του.
Εντυπη πρόσκληση σέ πρεμιέρα έρyου τού 'Αντονέν Άρτώ στό " Φολί Βαγκράμ "
ΜΙ: ζωγραφικο τρόπο, άντικειμενικό,
θά δείξουμε τούς άγώνες του και
�στω 1;<αι η πι,ο � ικρή, �χη,ν� κιν:J ματογραφικης ταινίας, θά
τ·Ι] συμβολική του συζήτηση μl: τούς όπτικούς μύθους της
,
κ ταλαβει με ακ ριβεια το τ εννοουμε.
άστρολογίας.
,
,
α;
1
Θελουμε
να, διαθεσουμε,
για, :ενα θεατρικο, θεαμα, τα, ιδια υλ�κα,
Τέλος, έκτος άπο τον Μοντεζούμα, ύπάρχει το πληθος, τά
μέσα σl: φωτισμό, σέ ύπόδηση, σl: πλούτη κάθε λογης, πού κάθε
διάφορα στρώματα τ'ίjς κοινωνίας, ή έπανά:σταση τοϋ λαοϋ
μέρα σπαταλιοϋνται γιά συγκροτήματα, στά όποία δ,τι ένεργό,
ένάντια στήν Μοίρα, πού τfιν ένσαρκώνει ό Μοντεζούμα, οι
δ,τι μαγικο μπορεί μl: τήν έπενέργεια αύτών των μέσων νά
tαχl:ς των όίπιστων και των Ούσπιστων, τά σοφίσματα των
κερδ·ηθεϊ, πάει γιά πάντα χαμένο. Το πρώτο �ργο πού θά έρμ·η
φιλοσόφων και των ιερέων, οι θρηνωδίες των ποιητών, ή προ
νεύσει το Θέατρο της Σκλ·ηρότητος θά: 'χει γιά τίτλο :
δοσία των έμπόρων καl των άστων, ή διπλοπροσωπία καl ή
πλαδαρότητα των γυναικών .
ΊΙ χ α τ ά χ τ η σ η τ ο ϋ Μ ε ξ ι χ ο ϋ :
Θ: �νεβάσει σ;ή σ,χηνή γεγον� τα χι δχι άνθp� πους. οι όί�θρ<;> πο ι
Το
πνεϋμα των 6χλων, ή πνοή των γεγονότων, θά μετατοπίζονται
.
θ ο; ερθουν
στ-� θ�ση τους με, τη, � ψυχολ?για ;ους και ,μ:: τα,
μέ ύλικούς κυματισμούς πάνω στο θέαμα, τονίζοντας έδω χ'
,
,
παθη τους. αλλα σαν την εκπορευση ορισμενων δυναμεων,
έκεί μερικl:ς δυνατl:ς γραμμές, καl πάνω οτά κύματα αύτης
και κάτω άπο · το πρίσμα των γεγονότων και των ιστοριών
;ης τρικψ ίας, ή σ�νείδ1 ση, , έξασθενψ έν,η, έ�;αναστα;η !l;ένη lj'
,
π�πρ � μένο� , δπου �χ�υν διαδραματίσει τον ρόλο τους.
απελπισμενη μερικων, θα στεκεται στην επιφανεια και θα επι
Το θεμα αυτο' το, διαλεξαμε :
πλέει σάν όίχυρο.
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1 ο ) ΓιcΥ. τ·Ι]ν έπικαιρότητά: του καί γιιΧ δλους τούς ύπαινι
γμούς πού έπιτρέπει σέ προβλήματα ένδιαφέροντος ζωτικοϋ
γιά τήν Εύρώπη καί γιά τον κόσμον ολο.
'Απο τήν ιστορική της πλευρά:, ή Κ α τ ά: χ τ η σ η τ ο ϋ Μ ε
ξ ι χ ο ,υ θέτει τ� ζήτη,μα τοϋ &ποι�; ισμοϋ. Ξαν αφέρ�ει ζωνταν-ή ,
,
,
,
, παvτα �ωηρη,
το αιμα,τηρο, ;ην
. f;L ε τροπ� κτην<;> δη, α ι:ειλιχ
, �
_ Ευρωπης.
εγωιστιχη κουφοτητα της
Επιτρεπει το, ξεφουσκω
μα τ'ίjς !δέας πού �χει ή Εύρώπη γιά τήν δική της ύπεροχή .
Βά:ζε,ι άvτιμ� τωπους τ� � ριο τιανισμο μl: θρη �κείες �ολύ
,
,
, ψευτικες αντι
παλιοτερες : Αποκαθιστα με δικαιη
κριση τις
λ·ή ψεις πού ή Δύση είχε σχηματίσει γιά τον παγανισμο και γιιΧ
όρισμένες φυσιοκρατικl:ς θρησκείες και ύπογραμμίζει μl: πάθος
μl: καυστικότητα, τ·Ι]ν αlγλη καl τήν ποίηση τήν πάντοτε έπί
καιρη �οϋ άyχ_αίου μεταcrυσικοu βάθους, πάνω στο όποϊο οι
,
θρησκειες αυτες. οικοδομηθηκαν.
:! ο ) Θέτοντας το τρομερά έπίκαιρο ζήτ·ημα τοϋ άποικισμοϋ
χα� τοϋ 3ικαιώματ0ς ποU μια 1ήπειρο πιστεUει πώς έ:χει για νιΧ
έξανδραποδίσει μιάν όίλλη , θέτει μαζί και το ζ-ήτημα τ'ίjς ύπερο
χ'ίjς, πραγματικης αύτης, όρισμένων φυλών πάνω σl: όίλλες
φυλl:ς καl δείχνει τήν έσωτερική γενεαλογική συγγένεια πο•J
συνδέει το Π'Jεuμα μιας φυλ'ίjς μ/: άκριβείς μορφές πολιτισμοί).
'Αντιπαραθέτει τήν τυραννική άναρχία των άποικιστών προς
τή βαθειά ·Ιjθικl] άρμονία έκείνου πού πρόκειται νά ύποδουλωθεί.
"ΥστεF α, μπρο στη Εύρ παίκή �ν ρχία της έπ χ ς, ή
�
_ παvω
? � �
7 στ.�ις. πιο �
θεμ�λιωμενη
αδικες και τις πιο, σκοτεινες
υλικες
άpχές, φωτίζει το θέμα τοϋτο, δπως ·το έμφlίζνίζουμε, τ·fιν
όργανική ιε�αρχία της μοναρχίας των 'Λζτέκt4ν, πού είναι
44

Θεατρικά:, το πρόβλημα συνίσταται στο νά προσδιορίσουμε
και νά έναρμονίσουμε αύτl:ς τίς γραμμl:ς της Ούναμης, νά τlς
συγκεντρώσουμε καl ν' άποστά:ξουμε άπ' αύτl:ς ύποβλητικl:ς
μελωδίες.
Αύτές vί εLκόνες, αύτΕ:ς οί κινήσεις, αύτοL οί. χοροί, αύτΕ:ς οί.
;ελετουργικΕ:ς, πομπές, α�τες οί 1μο� σι>;ές, αύτΕ:7 οί κο�οβωμένες,,
ακρωτηριασμενες μελωδιες, αυτοι οι σπασμενοι διαλογοι, θα
σημειώνονται και θά καταγράφονται δσο είναι δυνατο μΞ λέ
ξεις, κ ι αότό, κυρίως στά μέρη τά χωρίς διάλογο τοϋ θεάματος,
γιατl ή άρχή μας θά είναι πώς νά φθάσουμε σε μιάν tδιαίτερη
παρασημαντική η κρυπτογράφηση καθώς στά μουσικ± κείμενα,
γιά δ,τι δl:ν μπορεί νά περιγραΊJεί μέ λέξεις.
:Μετάφραση Τ . . Κ. Π ΑΠΑΤΖΩΝΗ

Σ η μ ε ί ω σ η τ ο ϋ μ ε τ α φ ρ α σ τ ή : Μέ τήν πρόσφατη
έρμηνεία, στό Θέατρο τού 'Ηρώδη, τού Μολιέρου dπό τόν γαλ
λικό θίασο Cite de Villeurbanne διαπίστωσα, πώς 6 σκηνοθέτης
Πλανσόν έχει υίοθετήσει 6να μέρος dπό τίς θεωρίες τού 'Αρτώ,
lδίως στ,ό ρόλο πού παίζ?υν, μ_ όνο μέ τίς κfνήσειf τους κ�ί τfς
,
μετακινησεις τους βουβα προσωπα και αντικειμενα και την
ύποβολή πού προκαλούν. Μαθαίνω dκόμη, καί τούτο εlναι τι)
σπουδαιότερο, πώς 6 γαλλικός αύτός θίασος πρόκει.ται ν' dνε
βάσ ει διασκευή dπό τούς " Τρείς Σωματοφύλακες", κάτι πού
ύπάρχει dσφαλώς στίς προθέσεις τού 'Α,ρτώ. Αύτές οί τάσεις
πού πραγματοποιούνται σήμερα, δείχνουν πόσο πρόδρομος καί
προφήτης στάθηκε 6 'Αρτώ, μέ τό επαναστα τημένο του σκη
νοθετικό καί γενικά θεατρικ'ό κήρυyμά του.

Κ α ρ α -r z ι ά λ ε
ο ΚΛΑ Σ Ι ΚΟ Σ Τ Ω Ν ΡΟΥΜΑΝ Ω Ν
Τού ΤΑ ΚΗ Δ ΡΑΓΩΝΑ
Στίς 20 'Ιουνίου συμπληρώθηκαν 50 χρόνια άπο το θάνατο
του Ίον Λούκα Καρατζιάλε, κορυφαίου Ρουμάνου θεατρικου
συγγραφέα. Ό κύκλος τών . έκaηλώσεων πού όργανώθηκαν γιά
νά τιμήσουν τη μνήμη του όίνοιξε με πανηγυρικη παράσταση
τ'ijς κωμωaίας '"Ένα χαμένο γράμμα" στην Κρατικη 'Όπερα
άπ' το θίασο του Κρατικου Θεάτρου του Βουκουρεστίου, πού
σήμερα όνομάζεται "Θέατρο Ι. Λ. Καρατζιάλε" . Την παρά
σταση τίμησαν ή Κυβέρνηση, τά μέλη τ'ijς 'Ακαaημίας, συγγρα
φε'Lς, καλλιτέχνες, έκπρόσωποι όργανώσεων. Την παρακολού
θησαν έπίσης ξένοι aιανοούμενοι κι όίνθρωποι του θεάτρου
πού προσκλήθηκαν γιά τη σειρά τών έκaηλώσεων άπο το Βέλ
γιο, Βουλγαρία, Κεϋλάνη, Κίνα, Φινλανaία, Γερμανία, Γιουγκο
σλαβία, Τουρκία, 'Ελλάδα και τη Σοβιετικη 'Ένωση. Ή 'Ακα
aημία άφιέρωσε συνεaρίασή της στην μελέτη του εργου του,
όργανώθηκε εκθεση "Καρατζιάλε" και κυκλοφόρησαν καινού
ριες έκaόσεις τών εργων του. Παραστάσεις με εργα Καρατζιάλε,
προβολη ταινιών με σενάρια άπο εργα του, aιαλέξεις και φι
λολογικες βραaυές, όργανώθηκαν στις λέσχες και τίς "μορφω
τικές έστίες" τών έργαζομένων. ·Τέλος εγινε προσκύνημα στο
Ό 'Ιόν Λούκα Καρατζιάλε. Σκίτσο τού Ίζέρ
Πλοέστι, στο Μουσε'Lο Καρατζιάλε, δπου σε πέντε αrθουσες
εχουν συγκεντρωθει προσωπικά άντικείμενα, χειρόγραφα, φω ταγμένο στΎjν ύπηρεσία του Θεάτρου. Παράλληλα με τίς γυμνα
τογραφίες, θεατρικες άφίσες, καί κοστούμια άπο τίς πρώτες σιακές
του σπουaές, παρακολουθουσε μαθήματα άπαγγελίας
παραστάσεις τών εργων του.
στη Σχολη του θείου του Κωστάκε κι αύτην άκριβώς την έποχη
βρίσκεται γιά πρώτη φορά ή ύπογραφή του, κάτω άπο μιά
Ό Ίον Λούκα Καρατζιάλε, πού θεωρε'Lται πιά κλασικος τών
ρουμανικών γραμμάτων, γεννήθηκε στά 1 852 σ' Ιtνα μικρο α'ίτηση τών μαθητών τ'ijς Σχολ'ijς μέ την όποία ζητούσαν νά
χωριο τ'ijς περιοχ'ijς του Πλοέστι, το Χαϊμανάλε, πού σήμερα παρακολουθουν aωρε.Χν τίς παραστάσεις του Έθνικου Θεάτρου.
όνομάζεται Καρατζιάλε. '"Άνθρωπος του λαου, όίγνωστος, χω Μά ό Καρατζιάλε μένοντας νωρίς όρφανός, ά.ναγκάζεται νά
ρίς περιουσία, χωρίς δνομα" δπως γράφει ό 'ίaιος γιά τον aιακόψει τίς σπουaές του καί νά aουλέψει γιά νά βο·ηθήσει την
έαυτό του. Ό παππούς του άπ' τον πατέρα του Ίjταν 'Έλληνας. οικογένειά του . Γίνεται ύποβολέας, aιορθωτ-Ι]ς σέ τυπογρα
Μάγειρος του ·ήγεμόνα Καρατζά τον συνόaευσε στο Βουκου φε'Lο, δημοσιογράφος, κάνει άν.τίγραφα θεατρικών εργων, παρα
ρέστι. Οί aυο θε'Lοι του Καρατζιάλε, Γιόργκου και Κωστάκε, aίaει μαθ·ήματα, διορίζεται έπιθεωpητης σε σχολε'Lα, ύπάλληλος
ήθοποιοί και θεατρικοί συγγραφε'Lς, εΙναι άπ' τούς πρωτερ σ-τό Κρατικο Μονοπώλιο καί γιά λίγο aιάστημα Γενικός Διευ
γάτες του Ρουμανιχου Θεάτρου. Σε μιά έποχη πού σε πρόχειρα θυντης του Έθνικου Θεάτρου. Μ' άπ' δλες τίς άπασχολήσεις
στημέ�ες ?'κηνές, �έν? ι θίασ,οι επαι�α,ν εργ� έλαφρά �αι �νό·η του ή πιο άγαπημένη 'ίjταν το γράψιμο· κι ας πληρωνόταν χει
τα, και μαλιστα σε ξενη γλωσσα, οι αaελφοι Καρατζιαλε αγω ρότερα. Ό σκληρος άγώνας γιά τον έπιού:rιο στάθηκε γιά τον
νίσθηκαν γιά την έπιβολη ένος ρουμανικου aραματολόγιου κ' Καρατζιάλε το μεγάλο σχολειό. Μέ τα μάτια όλάνοιχτα στη
εγραψαν εργα έμπνευσμένα άπ' τη ζωη και τίς συνθ'ijκες του γύρω του σκληρη πραγματικότητα, μελέτησε καί γνώρισε την
καιρου τους. 'Έτσι ό Καρατζιάλε μεγάλωσε σ' Ιtνα περιβάλλον άληθινη μορφη τ·ϊjς κοινωνίας' του καιρου του. Και άπο τά πρώτα
" Φάιβ ο κλόκ", §να dπό τά περίφημα "μομέντε" τού Καρατζιάλε πού δραματοποιήθηκαν καί παίζο νται εvρύτατα στή Ρουμανία

κιόλας β�ματ& του στ·}] οημοσιογραφία, μαστιγώνει 'ιiλύπητci.
το σκοταοισμό, τήν ύποκρισία, τή συναλλαγή, τήν πολιτικ·η
οιαφθορά. Τά σατιρικά φύλλα τΊjς έποχΊjς του βρίσκουν στον
Καρατζιάλε Ιf.ναν πολύτιμο ουνεργrότη, συ;.cνά δμως κι ό ίοιος
tκl>ίοει πεpιοοικά ΙLΕ ι:,λη άποκλειστικά δική •ου, γι"Ιτί δπως
συν·ή θιζε νιi λέ ει : ((Τίποτε 0Εν ζεματάει τοUς πα;\ιανθρC:):r!ΟUς
περισσότερο άπ' τΟ γέλιQ". 'Έτσι στ ην πρc:}τη αύτη περίοδο
προ[-Ι άλλουν ο[ γενικ�ς v;.>αμμές πο:J θ' άκολουGήσει ό Καρατζιά
λε στο πολύπλευρο ίtργο του : νουβέλες, δοκίμια, ίtμμετροι
μύθοι, παρωδίες, θεατοικc� ίtργα. nαντου ό συγγραφέας Ειά
διαyηρ•�ξε: πώς ή κοινωνία του καφου του, άπο-:ελεΤται σε
μεγάλο ποσοστο άπο &νθρώπους πού δέν είναι δπως θά 'πρεπε
νά είναι. Ο ι τύποι του δέν είναι μον1ιχα · κωμικοί. Κάτω άπ,
":ή μάσκα το1,ς φαίνε·•αι ή ά'Ίηθινά τραγικ-h τους 15ψη. Ι\αl
περισσότερο άr.ο κάθε &λλον ό lδιος έ:νιωθε τον τραγικο
χ�ρ�κτfιρα τΎ;ς_ <:f-�ιράς τ�υ, �;αν , &�έρριπ-:-ε , με-:- &γανά:<"':"·Ι)ση
τ,ητα του �\�υ !:1'ορι,στα , κ.αι �ηλω;1z: π1ω � Υ1τr::. ν σ�γγρ �717εαc
Ίν ιΟ;?αιο
�ηματ,ικ,ος, . ,Στη βαση της οα-:ιρας του βρισκετ7.ι
ο σαρκασμος νcιι η αηοια.
Σ� μιιΧ σ�ιe_α 1Οιηγ,� ματα π1n.:.ι 0·,� ο� ίευσ:: με '\Ον τίτ�ο ((Στιyμιό�
τυπα και 2.κι τσα (Μομεντε οι� Σκίτσε ) , οι κυριο::;τεροι θεσμοι
τΊjς κοινωνικ'ijc ζω'ijς άναλύονται με θάρρο�· f; διαφθορά τών
ί σχυρ ών, ό πιθηκισμός τών μικρ ο αστών, ή κούφια μι:γαλο
στομία κι ό άδίστακτος άρριβισμος καταγγέλ) ονται άπερί
φ�αστα. ΤΟ i)ιαπ::ραστικΟ , μά::: ι τ,ου ?υyγραφέ� άν1ακαλUπτ1ε ι
τα Βασιτ.:α χαρακτηριστικα της αρρωστιας που δε;-νει τους
άνθρώπους του καφοu του.· Διάλογος σr.ινΘηροβόλος, Οεατρικά
iφέ, } ιτότη"α χα:. ενταση δραματική Μνουν ξεχωpιστο
θέλγητρο
στL�,,νου6,έλε� ;?υ �π' ,;Lς,, όπο'ϊε� ξεχ�� ίζο�\V : c c r"l�>-; π�σχαλι;Ο
κε�ι και τ� Κριμα
Ε�σι ε�ηγε ιται η μ,εγα,λη επιτυf: ι�
που είχε στα τελι:υταια χρονια � δραματοποιηση -:ους κ η
μετα9οpά τους στον χινηματογρ6:φο.
'Όμως � ά ζ ι?,λογόΤερ η ,π�οσ�ορά. τ?υ Καρατ,ζιάλε είν�ι τ�
fJεατρικα του εργα κι αυτα τον καθιερωσαν σαν κλασικο σ τ:α
Ρουμα•JικiΧ Γράμματα. Ό άριθμος τους δεν είν.η έντuπωσιΙΧκός.
Άr.' τά 1 8 ? 9 ώς τ.Χ 1 !S90 χαρίζει στο θέατρο τίς κωμωδίες :
"Μιά τρικ:ψισμένη νύχτα" , " Ό κύρ ΛFωνίδας μπροστά σ•ήν
άντίΟρ,ασ·η " , ( 01" άποκριάτικα", c ωΕνcι. χαμέν() γρ ::ίμμα" και
-:ο δράμα " Ί-1 σ"Jμφορά". Μιά. μονόπρακτ'η φάρσ:::ι , "Ί-Ι πεθε
Ρ� μ:�υ ·ή � ιφ ίν�" , π � ωτο, �Ρ/Ο 7oU r. υγγρ� φ ;:α� �1εωρ·ήθηκε �π'
τον ιδιο c r.ρωτολειο , και το λιμπρέτο για μ�α οπερα μπουφα
c c ό ' Α�αμάνος �1παλτάγχ'Ί σε ,τρ�ϊς πράξει7 ΚrΧ� :cέντ� είκό�
νcc: γρ�φτ·η κs: ,σε, συνε�y�? ια �� τον ,; ε,yχρ�υζι. Θα τ;9 επ,ε ι. ν�
προσθεσουμε
ακομη το Α pχ ιζ ου με . ενα ενσταντανε:, σε μια
πράξη, πού παίχτηκε μιά καί μόνη φrψά ώς τώρ� , στά 1909.
Σ' αύτε ς τίς σχη"ικες δη:,ιουργίες άποκαλύπτονται τά ξεχω
F ιστ� χαρίσματα τοϋ Καρατζι.Χλε:. Πολέμιος τoiJ &.γονου κοσμο
πολιτισμοu καί τΊjς ψευοο··:δεαλισ-:ικ'ijς φιλολογίας τΊjς παραχμ'ijς,
τ:ο� είχε �ρχίσει νιΧ ΟιαΟ ίΟετ� ι �τη "'1� ρα ,του, , είρωνε�ετ�ι
αλυπ�τα τη pητορικότ·:1τα r;ου ε�ν
ουχι�'-ι ;τη, δραση , και ;το�
φθψ.ιο συναιcθηματισμο, που κpυβει τ-r,ν αληθεια κατω απο
γλυκερd- ποιμονικ<Χ.ε.tδύλλια, Ί-Ι φράση το11 καλοοο1•λε:.μένη βοη
!1άει τ� .Ι\ράση �;αί π�ρακολουθ�ι το,ρυθl1;6 της. πο;,λες άπ' ":�ς
γουστοζικες και γεμα•ες ζr0JνταΨα εχψρασεις του, εχουν περα
σει' πιά στή γλώ σcrα τΊjς καθημεριν·ij ς ζωΊjς. Μέ ? εαλισ μΙJ καί
;ό�μ·η, άσυ�ήθισ;η γιά τ·�ν έποχ·ή , -:ου μπόρεσε ,νά ξεδιαλέ�ει
απ την το σο συνθετη πραγματαοτητα κ:r.ταστασεις τυπικες,
πpό;:rωπα �αραΥ;τηι: ι.σ�ιχtc( ποU , άποκαλύπτουν , τη βαθUτερ;Ι)
,
ουσια της. Η κινηση η ο στερεοτυπος φραστικος τ•>πο-;,
τονι
ζουν ίόιαί:ερ�, τα βα�ικ� στ�ιχε'ί� τοϋ χαρα�τ·ήρα των πρ οσ� 
πων του. Οι σκηνικες οδηγιες, αφθονες και λεπτομερειαχες,
στΟν J?κόyκολ, όλ?κ�ηρ �νουν τη · φυσιοyν� μίιχ καL τΟ
?πω� πε�'ιεχ,ομεν�
�θικυ
τ�:ς με ασυν;,θι�τη πλαστ;κη �υναμη.
Ο Καρ ατζ ιαλε 3εν εκρυψε πnτι: την πε,:�ιφρονηση τοc. για, το,
ccέκλεκτΟ κοι.νό'\ γιΟ: τοUς t cέστέτ)) των κομψων rrαλονιων
μ1: τίς γελοίες καλλιτεχ•JLκές καί φιλολογικες φιΙ.οοοξίες κ:::ιί
�ιακ·�ρυξε πάν;α -τ:ω,ς εyραφε για τΟ μεγ�λο Κ') ινΟ των �πλ,<��
ανθρωπων,
οι αξιωσεις
του είναι τοσο διαφορετικ�ς αr.
-:Lς άπαι ·ή σεπου
cc
α
'
έ
·ή
,ις τη� �φρόκρ ;μ ς". Κ ·ητ�ν άπ ρ �ντη θλίψ�
�
του γιατι αυτο το αγαπημzνο του κοινο,. βρισκοταν μακρυα
άπ' το Θέαη>ο. ΣΙ: . μιά συνέντευξή του, στά 1 9 1 0 , ίtλεγε :
""ΑΙ>ικα μi: θε:ωρουv μ�γάλο σ·ηγpαφέα άφου τά 8 () % αύτών
γιά τούς δποίους γράφω δεν ξέρουν νά διαβάζουν. Δόξα λέγεται
t:<ί>"τή ;"
7Ηταν πολύ φυοικο ίtτσι νά συ'ΙαΨ•ήσει 3υσκο).(ες στο άνέβαομα
τω� Εργ,ων �?υ. ,Στα 1 8 7 9 , 1παίζ�τcι. ι ,�το, '�Ονι;<Ο Θέατρο ;Ο
πρωτο εpγο . Μ'.α τρικυμ•.σμενη νυχτα με α·;θαιρετες διορθω·

·
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σεις καt Περικοπές _.γιά τίς όπο'ίες διαμαρτύρεται έ:ντονα. Ο!
:-;αραστάr;ειc διακόπτοντα:. Ό Καρατζιάλε άντιμετωπίζει καί
τ·�ν έχθρικ·!) ·στάση .. μέρους. τοG κοινοϋ πο1J ά.ναyνωpίζει τΟν
?:-αυτό του στα πρόσωπα ποU σατιρίζονται.
Στί ς 1 3 Ν οε μβρ ί ου 1 884 δ6θ η κε ·ή πρεμιέρα τ'ijc: κωμωδίας
'"Ένα χαμένο ΥFάμμα" ποu θεωpεΤτά� το άρ ιστούρv-η μu .συ.
Π pόκε •.τα ι γιά Ιtνα έ:ργο πο·) ξεπροβάλλει ί\στερ:::ι άπο τόσα
χρόνια χωρίς καμμιά ρuτίδα, μοντέρνο κr.ιί γεμάτο δpοσίά
δπως εγραφε Ιf.νας Γάλλος κριτικός. ΊΌ Ιiργο αύτ6, γνώρισε
τά τελ�υταΤα χρό11ια καταπληκτική έπιτυχία στο Παρίσι,
στο Λονοίνο, στο Ρότερνταμ, στήν 'Αμβέρσcι, στ�ν Αύστρία,
στ:� Βέλγιο , Γιουγκοσλαβία, ' Τρ±κ, Ούγyαρία, Κίνα, Τσεχοσλο
βα:ιία, Φιλλ_ανδία Ν�τιο Άμ�ρι�ή, r:ερμανί;�:, Ρωσία'. 'Ιτα,λία
και ,τελ�1Jταια σ;ο: Το::ιο. Στην ���αδα ,παι::::τη::_ε για πρ �τη
ψο�α τ κ;ιλοκαιρι_ του, , 1 959 στα Διονυσια , της Καλλιθzας
·χπ το, �, Θεατρο του 59 .
'Η οράση τ'ijς κωμωδίας αύτΊjς ξετυλίγεται σ� παραμονες έκλο
γών . Ή κυρία Ζωίτσα, σύζυγος του "συντηρητικου" τοπικου
παράγον-:-α Τραχανάκε χάνzι Ιtνα έpωτικο γράμμο-: πού τ'ijς
στ�λ�,ει ύ Νομά ρχ�� Τιπατέ;�ου. Το �ράμμα πzφ�zι ,στά χέρια
του πp,οοδευτι:ιου ,' �ατ�αβ<.νκ?υ ;tου π,ρ οσπαθ�ι να το ΧΡ"l,
σιμ,οποιησει, vι;χ να εJ":ι-τ;υχει την, εκλογ;. τ�υ ως βου_λε;:το::;υ ,
,
πριχγμα που δεν πε-:υχαινει γιατι τελικα θα επιβληθει
αλλος
έχ�ιαστής ύψη:-ότ;:ρης περ:ωπ'ijς. �ιά σειρά, &πο �πρ6οπ;α
π?υ ό1μ�ου�γουν εξαιρε1τικα ,κ�μικες ;-ατασ;ασ,ει.. ς όι.νοι>\� την
ευκαιρια στον Καρrι.τζιαλε να απαγγειλει με τr, ζωντανοτερο
τρόπο' το κατηγορητήριο έvαντίον τών ήθών τΊjς έποχΊjς του
πού μέ τΊ;ν .�ημαγωγία καί τίς ταπεινές μηχανορραφίες, τήν
σπουδαιοφcl.'!εια καί τή•ι ύποκpισία καλ•)πτουν Ιtνα άδίστακτο
άpριβισμο καί μιά άκόρεστη άρπακτικότητα. Μιά κατηγορία
άvθρώπων "πού δεν σέβεται τούς νόμους, δεν νιώθει συμπόνοια
γιιΧ τούς άνθρώπους, δεν φοβCί-:αι το Θεό" , οιαγρ±φεται πίσω
άπ' τ'>ύς "άξιο-:ίμους κυρίους" του άριστουργήματο; του Κα
ρατζιάλε.
Δεν είναι λοιπον διόλου παράοοξο γιατί δ συγγραφέας, δταν στά
1 8 8 8 1>ιορίσ3ηκε διευθυντ·� ς στο Έθνικο Θέ'Χτpο, άντψετώπισε
μιά πολύπλευρη καί συντονισμένη έπίθεση άπο μέρους δλων
έκείνων πού σάρκαζε μ/: ξεχωριστή τέχνη. Στίς έφημεpίδες

τ'ijς έποχ'ijς διαβάζει χανε:ίς, πώς ό Καρατζιάλε έ!ρριξε το Θέα-:ρο
σε μαρασμό. Στίς κοσμικες στΊjλες έκφράζεται ή λύπη γιατt
ιcό �αλΟς χ?crt;oς" Οεν π ηγαί� ει πια ,στΟ ,θέατρο. :tT� θε��εϊ�
μοιαζουν με &δειες μπιζουτιερες και στην πλατεια ενα αραιο
κοινο χασμουριέται άπο πλ·ήξη. Ί-Ι νέα διεύθυνση παρ' δλες
τίς καλΕς προθέσεις της &πέτυχε". 'Έτσι, παρ' δλο Π')ύ οι
�ξιοι.. κι , άλ:Ι) Θινοt ιΧνθρωπο ι. ,τοϋ Θεά1τρου άναyv�pισα� τf.ς
�ξ�ιρε,τι�ες ικαv6τ·1 τές του ,και χαρα�;τηρι�αν το' περασμα ;ου
απ το Εθvικο Θεατρο, σ-χν φωτεινη περιοοο, ο Καpα':'�ι'Χλε
ύποχpεώνεται νΧ παραιτηθει τοv έπόμενJ χ c:> όνο . Ό Γκόγκολ
ltλεγε: : ""Αν έ:χεις μουτ?ο &.σχημο, μήν τά βχζεις με τον κ:::ιθ ρέ - .
φτη" . Στήν πρ:r.γμαηκότητ:z συμβαίν<.ι τΩ &ντίθετο. Οί " άσχη μ μ�ύρ η �ε( οέν ,συη�?εσαν στον Κα�ατζιάλ;: τi:, οτι τ6λμησz
να? γινει
ο
γ,αθpεφτης τους.
Τελικό:,' &:πογοητευμένος ό -τυγγραφέας πού άγάπηοε τόσ'> τον
τόπο τοu, πού μαστίγωσε τ-ην ξενομανία, πού εσκυψε μ/: στοργή
στήν χαλλιτε'χνικ·); δημιουργία του λαου του, παίρνει τό δρόμο
τ'ijζ ξ��ητιCί � φεύγο�τ�:ις στά 1 � 04 πτή rερ\1-ανία, � φ;� &πέ
τυχε αξιοθρηνητα κ η τελευταια προσπαθει.α του να ε"ασφα
λίσει τά μέσα συντήρησης γιά την οικογένειά του, άνr:ι.λαμβά 
νοντας _;ήν_ Ε:κμ�τάλλευση το,u κυλικ�ίου του, σιδγοορομικσ?
�ταθμου ;ης πολη5 Μπουζ,αου; Σ":ο Β�ρολινο, ο;τ:ο� τελικ�
εγκαταστ�θηκε, , ζουσε σχεοον απομονωμε�ο_;; κ; απ�φυγε ν,α
δημιουργz� σε;. σχεσε,ις. Είν,� ι χαρακτηριστι�ο ?,τι , δταν η πf ιγκι
πισ'J'α του Βιντ, που είχε φιλολογικο σαλο·ιι τον προσκαλεσε,
άρνήθη >;ε .�έγοντας σ:τη� κόρη' τοu : c c ,Άν ·,με _κα�εL "'σαν πρ�γ
1 της αφου δεν ειμ.-;ιι πριγ
κιπ-;ι, δεν εχω καμμ.ια θεση στο σπι-:ι
κ �π;ι-ς. ,Ά� μ� ,χα�ε'ί σα� �υγγραφέα, Εχ� ι έκείνη ύ 1;οχρέω,σ 1
να ρθει να με ιδει, γιατι ειμαι συγγραφεας, παρισσοτερ:� απ
α/J�·ή ν' ' .
,
,
...
,.,
...
Σ,τα 1 9 1 2 ι; c_Ετα: p ,ια των
Ρο� μ'Χνων. Λογο ;εχνων τ,ο υ ;-ροτεινε
νr:ι. γιορτασΘοuν τα 60 του χρονια. Προφαοιστηκε αρρωστια κι
άpν·ήθηκε. Στίς 20 'Ιουνίου του 'ίδιου χρόνου πέθανε ξο:φνικcί.
"Μήν κοιτCίς γύρω σου, κάρφωσε το βλέμμα σου μπροστά
χα!. τρ�βα με β�μα σ;αθ�ρΟ μ' �Uτ?Uς π?U εlν�ι &ξιοι ν� συντ.fέ
ξ�υν ;ην πα:ριδα... Γρ;�:βι:ι. κι;-ι κανε το κα�ηκον σου, . Τ?υτα
;α , λογια τ�υ,, Καpατζιαλε φωτισr:ι.v κι όδηγη σαν τη ζωη κι
ο) ακαφο το εργο του.
c

·
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ Κ ΩΜΩΔΙΑΣ

ΣΤΑΘ Η Σ Κυπριώτης.
ΦΑΙΔΡΑ, κ6ρη του Στάθη .
Χ ΡΥΣΙ Π Π ΟΣ, δίγνωστος υίος του Στάθη.
_
ΛΑΜ Π ΡΟΥΣΑ, έρωμένη του Χρυσίππου.
ΑΡΕΤΑΣ, ύπηρέτης του Χρυσίππου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φίλη τΎjς Φαίορα.ς.
ΦΛΟΥΡΟΥ, άΟελφη τοU Πετροότζοu.
ΜΑΡΓ ΑΡΙΤ Α, ύπη ρέτρια. τΎjς Φαίορας.
Π ΡΟΛΟΓΙΖΕΙ
'Η

ΠΑΜΦΙΛΟΣ, έρωμένος τΎjς Φαίορας.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ, θετος πατ-!)ρ του Χρυσίππου. ΦΟΛΑΣ, φαμέγιος του Στάθη .
Μ Π ΡΑΒΟΣ.
Π ΕΤΡΟΥΤΖΟΣ, ύπηρέτης του Μπρ άβου.
ΝΤΟΤΟΡΟΣ, πατ-Ιjρ τΎjς Λα.μπρούσας.
ΕΡ1\10 ΓΕΝΗΣ ό χα.t
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ο ΕΡΩΤΑΣ

σκ ην-ΥJ εν τC)) Κ άστρC)) της Κρήτης &πι Έ νετοκρα.τί α.ς
•

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΝ

ΟΠΟΙΟΝ

'Άνθρωπος κρίνω ζωντανος 'ς τη γη νΟ: μη γυρίζη
να μη μιλΊj κακο για με καl να μηδε με. βρίζη ·
8λοι μ ε κράζουν όίπονο κοπέλι χωρίς γνωσι,
καί αν έμποροϋσαν, θάνατο έθέλασι μοϋ δώσει·
λέσι πως ή σα"ίταις μου τοϋταις ή χρυσωμέναις,
δποϋ δοξε�ουν ταίς καρδια,ίς, πω,ς είν' �αρμα�εμέναις
συναφορμας μου σκοτωμοι, πολεμοι και θανατοι
δηγοϋνται πως ή θάλασσα καί ή γης είναι γεμάτη.
'Άδικον eχουσι πολύ να με καταφρονοϋσι,
μα έγώ δεν τούς όρ[γ]ίζομαι 8,τι καl α. θενα ποϋσι,
γιατί δΕ: ξεύρουσι ποσως το τί μιλοϋ για μένα,
μηδε ώς έδα δεν eχουσι ποιος είμαι γνωρισμένα.
Ό, κό 7 μ? ς πρίχ,ου �α γε�Ίj έγ� είμα: γεννη!J;ένος
θ�ος απανω τσι ουρανους περισσα εμπορεμενος·
μ�δε ή σα·t,ταις , μ;υ , ποτε κα-:εί δε - θαν�τώνου, ,
μονο γλυκια και απαλαφρα πασα καρδια πληγωνου,
για νά 'ναι άγάπη πάντοτε καl δ κόσμος να πληθαίν·n ,
θάν�τ?ς �ι):, μην μ�ορ?) τσ,' άνΘf �πο�ς νcΧ �ιγαίνη,
ΚΧ� ?,οσοι
και
απ αυτο χαθουσινε τοσοι απο με γεννουν-:αι,
ΠΡ Α Ξ Η
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Χρύσιππος κα ί 'Αρέτιις

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ
Μέσα σε κύματα σκληρα καί θυμωμένη μάχη
τοϋ ά�έμου καί της θάλασσας γεΙς ναύτης 8ντα λάχη,
δειλι� -τ;ο�λα καl άπο;ιτυπq κα,ί χ�λι�ις ,εγνοιr;ις βάνει,
,
γιαπασ οντας
βραδυαζεται και την ημερά χανη,
καί ·ή γιαφρισμένη ·ταραχη φόβο πολύ τοϋ δίδει
καί σβύνει την όλπίδαν του της νύκτας το σκοτίδι.
Μα άπητις άπο τοu γιαλοu τον τράφο θέλει βγάλει
το pοδοστολισμένο τση καί το χρυσο κεφάλι,
τότες άρχίζει δ φόβος ·του καl ή γιέγνοια να λιγαίν·n ,
Στή σελίδα 47 :

ΚΑΝΕΙ

Ο

ΕΡΩΤΑΣ

καl άπού τον κόσμο ούδε ποσως για τοϋτο δε ξοφλιοϋνται.
Ί-Ι, κατοικιά 11-ου : ς τα δμορ 'f α <ο,ρμια τ_ων_ κορ ασίδω
; δεκει τως διδω·
,
βρισκεται, και τους πληγωμους απο
έκεί καί ταίς σα·tταις μου βάνω καί το δοξάρι,
καί έχει ταίς φτιάνω καί έδεκεί τούς βάνω το ξιφάρι·
ώραις 'ς τα φρύδια χώνομαι μιiiς κορασίδας, καί ώραις
τσ-ϊj άλλης είς τ' άμματόκλαδα, γη μέσα 'ς τα"ίς δυο κόραις
των άμματιω, γη 'ς τα γλυκια χείλη τα κοραλένια,
γη είς τα σγουρα της κεφαλης τα παραχρυσωμένα,
γη είς το λαιμό, γη είς τα βυ ζά, γή εις τη χιονάτη χέρα,
καί χίλια στήθη άποδεκεί πληγώνω πάσα μέρα.
Φτεροϋγαις εχω καί πετω, κ' είς πάσα τόπο πηαίνω,
κι' ώpαιζ 'ς τα ϋψη πέτομαι, κι' ώραις 'ς τα βάθη έμπαίνω.
"Αρ�ον;ες: πλοόσους,, β�σιλ ι.οός, ?"κλ�βους, πτ�χ0Uς καt Οοό
1
-y_ωp ις :_νηρ
[ λους.
-ιισι κα,μια ,συρν� , [ δ?] ξευω τσι �υλους.
Για ταυτος οκ τους
ουpανους σημερο κατεβαινω,
με βια πολλη 'ς τη χώρα σας τούτη την όίξα έμπαίνω,
για να δοξέψω σ·ήμερο μια νιά, ποϋ' χε άγαπ·ήσει
τοϋτος άποpχεται έi>ω ποϋ θέλετε γροικ·ή σει.
Π Ρ Ω ΤΗ

καί την όλπίδαν του το φως τοϋ ξάφτει την σβυμένη .
Τέτοιας λογης το λογισμο κύματα θυμωμένα
'ς ;τη θ!-λασσr; τοϋ ,πόθ?υ μ;υ , μ± -τ;ο�ει;:�u κα� μένα· ,
γι_α ;ουτο τρ�χω εις τψ αυη τ� '7γαπ1ς ν,:;. �p οβαλη
με ;ο λαμπρ,ον, της πρ,οσωπο ς ,ελ,πιδ:χ να μz ,β:;.λη.
,
" φερη
Προβαλε, αυγη yλυκοτατη, και η γιομ�ρ:ρια σου ας
τ�ν .�λιο τοϋ ,πpοσώπ�υ μ :�υ 'ς -τ;οuτα ζ '- μι? ;± !J;±?η·
μ� ενα γλυ,κυ σου στοχασμ'Χ πα?r:,υτα� ν αναζησ:ης ,
τη νεκρωμενη μου καpδια, κα'.' τσι εγνοιαις μου να, σ�υσ:ης.
ΑΡΕΤΑΣ
Ηέ ι�ου "να ζ;ϊi ς, άφέντη μ?υ , καί τοϋτο ή φ ?όνεψ � σου
,
μηδεν το πιαση αποχοτια,
γιατ, είμαι δουλευτης σου,
πρfπει , πουλt ό κυνηγΟς όπού ποθεί σι:Χν πιάση,

·
'Η εiκόνα ποu πρότα ξε ό Κ. Σάθας στό "Κ ρητικόν Θέατρον", οπου πρωτοτύπωσε τό κείμενο τοϋ "Στάθη",

καί δ ναύτης εις το σπίτιν του απητις θέλει φτάσει,
μπλειο νά 'χου &λλο λογισμο παρά τά. κερ8εμένα
πράματα μόνο πασαείς νά. χαίρεται ολο ενα ;
Κι' αν είναι τουτο &πρεπο, γιάντα ή άφεντιά σου
άπ'ίjτις την άγάπη σου νά 'χης 'ς την πεθυμιά σου,
τέτοιας λογ'ίjς πικραίνεσαι; τουτο έγώ θαυμάζω,
καl θά. το πώ, τη γνώμη σου πολλά κατα8ικάζω !
Μά. πουρι αν είναι τών άλλώ κουρφό, 8Ι:ν εtναι έμένα !
Χ Ρ Υ Σ Ι Π Π ΟΣ
Μόίλλιος ώς είναι τών άλλώ, κρυφο άς είν' και σένα.
ΑΡΕΤΑΣ
Μα πώς κουρφό 'ναι μετά μέ, αν ε! κ' ή ποθητή σου
μου τό 'πε έκείνη φέρνοντας μιά. ώρα άθιβολή σου ;
ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ
Ποιά. ποθητή μου ;
ΑΡΕΊΆΣ
Ί-Ι γνωστικη του μισl:ρ Στάθη ή Φαί8ρα,
το Ρ68ο τ�ν �λλών άν�ών ,κιiί -τ;ώ� καρ8ιώ 'ή r,ιαφέ8ρα,
_ που χανεται για σε, και ε8ωσες το χερι
τουτη
καl 8ακτυλί8ι, ώς μου 'χε πεί, γιά. νά. τ-Ιjν κάμης ταίρι .. .
ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ
Τουτο 8Ι:ν 'ι)τονε ποτl: 'ς έμόίς, καl σφάλμα πιάνει,
καλά καl 8/:ν μπορεί ποτl: νά. φορεθ'ij πώς σφάνει·
μ' άπ'ίjτις κύρη 8εύτερο σ' έγνώρισα άκριβό μου
'ς τη 8ούλεψί μου τ·Ιjν πιστή, γροίκησε το κουρφό μου·
τέσσερης χρόνοι δπου 'ρθαμε άπού το Τζάντε τώρα
θενά 'ναι, α 8/:ν κομπώνωμαι, 'ς τούτη τ·Ιjν &ξα χώρα·
καί έ:τζι περνώντας δ καιρος τούτη την πλουμισμένη
Φαί8ρα 'ς τον πόθο έγνώρισα γιά. μένα άφτωμένη·
\η θέλησι τ�ς κορ_ασόίς ή yι' 'Α�εξ�ν8,ρα δp ίζει: ,
κ είναι μεσιτρα της 8ουλιας, και να την καμη ολπιζει.
. Κι' οξω άπο τουτο δ κύρης τση μου τήνε τάσσει άκόμη,
γιατί τη Φαί8ρα ν' άγαπif. κ' έκείνος έ:χει γνώμη.
Μ' &με την προξενήτρα μου ναύρ'ijς γιά. νά. γροικ·ΙJσης
το πρόίμα αν έκατήστεσε, α θl:ς νά. μου βοηθήσης.
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

'Αλεξάνδρα καl Φλουροv

ΑΛΕΞΑ1 ΔΡΑ
'Απο τά. ψl:ς μου ώρ8ίνιασε ή Φαίτρά μας, νά. ζήσω,
κεριΧ Φλουρου μου, σύναυγα ν&ρθω νά. σου μιλήσω·
γιαταυτος ήρθα, καl θωρώ πώς θενά. μόίς έπέψη
μl: pούχη τ'ίjς μαστόρισσας μο8έρνα νά. συστέψη.
ΦΛΟΥΡΟΥ
Καl aά. του γάμου τ·Ιj χαριΧ θενά 'χη τή μεγάλη,
γιά. τουτο καί τά. pουχά τζη συστέβει νά. τά. βάλη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΙ:ν έ:χει τέτοιο λογισμό, μη81: ποτl: συγκλίνει,
μά. λέγει πώς έσφάζεντο καλλιά. τήν ώρα έκείνη.
ΦΛΟΥΡΟΥ
Καί οξω δ γαμπρός, γιατί μεστος είναι καί τώ χρονών του,
μά. .πάλι πλείσο καί πολύ θενά 'χη το καλόν του.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
'Ανάθεμά τα τά. καλά μ1: χωρίς χάριν &λλη,
κακά ζεσταίνει, καί &ση με, του γέρου γή άγκάλη.
ΦΛΟΥΡΟΥ
Σώπα, κι ο κόσμος γιατρικά. καί τά. βοτάνια γέμει,
φυσουσι καί τά. pιζικά. σά.ν κάνου κ' οι γιανέμοι .
'ς το Χρύσιππο τον πόθον τ·ης κρατεί, μά. έκείνος πάλι
γροικώ πώς προξενεύεται καί άγάπη έ:χει &λλη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Έσ' είσαι πλειά. παληότερη καί πρατική γυναίκα,
κ' έ:να μου πέ, κυρά Φλουρου, καl έγώ άφουκρουμαι 8έκα.
ΦΛΟΥΡΟΥ
Κάτεχε, Άλεξά8ρα μου, καί πόίσα οντας λογιάσω
την εύτ-ηνειά. τών γυναικώ, μδρχεται νά. κiικιάσω·
'ς ολα τά. πράματα άκριβειά. πάντοτε ώς είναι λέσι,
καί πόίσα όλίγο οπου πουλου πιάνου πολύ τορνέσι,
μόνο έμόίς ή πόληψι κ' ή γευτηνειά. γυρεύγει,
καί κατοικιά. μόίς 'ι)καμε καί μπλειό τση ί)έ: μισεύγει.
'Ανάθεμά σε γιά. καιρός ! τάχα σl: κόσμο &λλο
νά. 8οκιμάσουσι καϋμο τέτοιας λογ'ίjς μεγάλο ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Δέ:ν ε! 'ς τη Χώρα μοναχά.ς τουτο οπου σ!: σφάζει,
κερά Φλουρου μου, μαλλιοστά.ς πάντοθε δ κουκος κράζει.
ΦΛΟΥΡΟΥ
Θωρώ το καί πρικαίνομαι, πλαντώ και σκώ περίσσα,
γιατί θυμουμαι &λλη φ_ο ρά. καί ετζι ποτ/: 8/:ν Ύ)σα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
"Ας πηαίνωμε το λοιπονίς, Φλουρου, καί κάτεχέ το ...
πόίμε, μήν έ:ρθη έ8ώ δ Μπουρ8ιόίς καί κάμη καστελέτο.
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

iΊιJπράβος καί Ιlετροvτζος

ΜΠΡΑΒΟΣ
Καταραμένο pιζικό ... καl όγιάντα είς τον καιρό μου,
8/:ν είν' του Ξέρξε δ πόλεμος καί νά. τον έ:χω όχθρό μου !
γιάντα 8Ι:ν είναι ή ταραχη τ'ijς Τρόγιας, γή κ' ή μ±χη
τ' 'Ανίμπαλε του θαυμαστου, καl νά 'μαι έκε'ϊ νά. λάχη !
γιάντα 8/:ν είναι οι τ:αλαιοί πολέμοι, δπου 'σα πλείσοι
'ς τον &ρκτο καl προς το βορρόί, σ' άνατολή καί εις aύσι,
νά λάχω μόνιος 'ς μιά. μερά. καl τά. φουσάτα εις &λλη,
νά. τώς έ8ί8ω σκότισι καl ταραχη μεγάλη !
καl μόνο έτουτο το σπαθί 'ς τά. χέρια μου το φίνο
σπαθια'ϊς νά. pίκτω είς μία μερά. κ' είς &λλη μετά κε'ϊνο...
π?8ια 1καί ,χέρ_για_. κειpαλα'ϊς κ,αί \!έλη 1πόίσ� μ1έf α
κατω
ς τη γη να βρεχουσι να καμω οκ τον αερα ,
να κάt;ω βpU[,σεςJ �Lματα,, σ'?ρο�ς τα σκοτ�μένα
κορμια, και να χαλω τειχια με ματια θυμωμενα !
Πετρουτζο,
πώς σου φαίνουνται ; θωρε'ϊς οντα στραφουσι
,
ς το πορτεγό μου τ' όίρματα τ' άμμάτιά μου νά. 8ουσι
νά. κρέμουνται κλιτότατα καί παραπονεμένα,
γιατί 8/:ν μπαίνουσι συχνιά. 'ς τή μάχη μετά μένα !
τουτο το μπράτζο το φρικτο νά. τά. κρατ'ij κοντά του
τ' άστροπελέκι (α ) μαλλιοστά.ς του φοβερου θανάτου !
Π Ε Τ Ρ Ο ΥΤ Ζ ΟΣ
1ά. τήν άλ_·ήθεια, άφέντη μου, λυπουμαί σε περίσσα,
γιατί θωρώ καί σύ σ' έμΕ: νά 'χης τή λύπην 'ίσα !
πόσαις φορα'ϊς λουκάνικα καl άπάκια κρεμασμένα
καί σαλτιτζούνια θαυμαστά. καί μοσχομυρισμένα
χαL χοιρομέργια 'ς τΟν καπνΟ γη κ' είς &έρα, κι' &λλα
φα;ητ� θωρο?ν τ' �μμάτι� μου : ς άρχοντ_:κά. μεγάλα,
και,,με πολλη, κλιτοτη-τ;α ταχα με �υν;ηρ �υσι, _
κι_ ασ�ημα 8�κρυα βγ�ν�υ�ι, γ ια; ι 8εν τ� βαστ�υσι
πως 8ε μαλλωνου μετ αυτα τα 8οντια του στοματου,
τ' άστροπελέκια μαλλιοστά.ς του φοβερου του κράτου !
ΜΠΡΑΒΟΣ
'Έ8ε σουσουμι 6μορφο ! που το 'βρηκες, βουβάλι !
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
'�σύ r:_α ινif.ς, τήν τ�χνη σο�, έγ� -τ;Υι 8ικ-ΙJ, μου πάλι·
μα πουρι τα λουκανικα μεσα να αναθιβανω,
νά. άναστενάξης είaά σε καλά, 'ς τή ψή μου άπάνω·
περιττοπλιά.ς γροικώντάς με νά. πώ τά. σαλτιτζούνια,
θαρρώ νά. σου 'ρθε ή μυρ<:ιJ/;ιιΧ καl κάτσε σου 'ς τ' άρθούνια.
ΜΠΡΑΒΟΣ
..'Α,ν είχες �:εί, γ;α �ό�εμο ! μ� αιJτιΧ 8Ε:ν τα 1λογιάζω,
και μοναχας για ζησι μου τα παρα8οκιμαζω.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Καλά το λέγεις, μ:Χ οντας 8'ijς καλη γουλιά. 'ς το πιάτο
νά. θά. τήν πιάσω, το ζιμ�ο μ:)υ λέγεις - &σ' την κάτω !
l\Ι Π Ρ Α Β Ο Σ
Νά. ξέρης πώς καί έκε'ϊ καλά. κατέχω τη σκριμί8α !
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
ά. τ·ήνε παίζη πλειά. καλλιά. ποτέ μου &λλο 8/:ν εί8α.
ΜΠΡΑΒΟΣ
' Σ κοντολογιο δ βασιλειος έσ' είσαι τώ μαργιόλω,
σά.ν είμαι τών παλληκαριώ έγώ 'ς τον κόσμον ολο.
Π ΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
'Εγώ 'μαι, ναίσκε, δ φατζιλιός, μά. γιάντα πρόίξι έ:χεις
καί δλαις έσύ τσ'ίj τέχνης μου ταίς κοπανια'ϊς κατέχεις ...
πάλι πολλά. ένεστέναξες, του φαητου θυμιΧσαι
λογιάζω πλειότερα άπο μέ, καί πάλι μου καυκόίσαι !
ΜΠΡΑΒΟΣ
ΔΙ:ν είναι έκε'ϊνο άπαρθινά, Πετρουτζο, μά. 'μΙ: γνώσι
θυμουμαί του του φαητου μ/: τζ'ίj έρωτιόίς τη βρώσι.
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ΠΕΤΡΟΥΤ Ζ Ο Σ
'ναι ή βρώσι τσ'ίj έpωτιάς ;
ΜΠΡΑΒΟΣ
'Αγάπη μιάς κοπέλας.
ΠΕΤΡΟ1ΤΖΟΣ
Πρωτύτερα σ' έλόγιαζα τό πώς έπαραφέλας,
μα άπ'ίjς άφίνεις 'ς την καρΙ>ια την Ι>υνατή σου μέσα
να εμπη ή γιαγάπη, Ι>έ φελifς, να ζοϋμε, Ι>υο τορνέσα.
ΜΠΡΑΒΟΣ
"Ιντά 'ναι αύτάνα τα μιλείς ; καί ό Μάρτες τό λιοντάρι
γροικif τον πόθο 'ς την καρl>ιά, γιατί έ:χει πλείσα χάρι.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Καί το λιοντάρι κι' ό μαρτ'ίjς rντά 'χει μετα σένα
να κάμη, όποϋ 'σαι άl>υνατος παρ' &θρωπο κανένα ;
ΜΠΡΑΒΟΣ
Δέν ε!πα για μαρτ'ίj έγώ, μά 'πα για τοϋ πολέμου
τό μεγαλότατο θεο άπ' ολοι τόνε τρέμου.
ΠΕΤΡΟΤΤΖΟΣ
'Όξω άπό σένα μοναχάς ...
ΜΠΡΑΒΟΣ
Μπεσάς ...
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Λοιπό καί τ' &λλο
μοϋ πέ, rντα θέλεις άπο μέ, καί κόπο θενα βάλω.
Μα Ι>Ε: σΕ: φτάνει τό λοιπό, τοϋ πόθου παλληκάρι,
έκείνη όποϋ τό σπίτι σου κρατεί καl γοβερνάρει,
κι' &λλη γυρεύγεις, πελελέ ;
ΜΠΡΑΒΟΣ
"!ντα μιλείς !
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Παινώ σε.
Μ ΠΡΑΒΟΣ
Πετροϋτζο, γύρισε έl>επά, τ' αύτιά σου έμένα l>ώσε.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
''Αν ε!χες πείς τα χέρια μου ζιμιο ε!χά τα ξαπλώσει
να σοϋ τα Ι>ώσω, μα τ' αύτια Ι>έν έ:χω πώς σοϋ Ι>ώσει.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Γροίκησε θέλω να σοu πω . . .
ΠΕΤΡΟΤΤΖΟΣ
\ώρ,α καλcΧ γp οικώ σου,
,
μίλησε, άφέντη, μιλησε και, πε το λογισμο σου.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Τοϋ μισέρ Στάθη ή κοπελια τοϋ Κυπριώτη έκείνη,
σα ξεύρεις, ε!ναι ή ποθητ-1) καl ή κόρη οπου μέ κρίνει ...
γροικifς Πετροϋτζο ;
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Γροικώ σού το, μα όλίγη έλπίl>α έ:χω,
καl πώς νά κάμης τη Ι>ουλεια έτούτη Ι>έν κατέχω·
γιατί αν τό μάθη ό κύρης τση Ι>ύναμι έ:χει τόση
καl των tl>υό μας παρευθύς θάνατο να μάς Ι>ώση.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Γροίκα , σοϋ λέγω !
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Πέ μού το.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Να παίξη ή φρόνεψί σου.
θέλω σέ - τούτη τη Ι>ουλεια καί σέ καl τσ' άl>ερφ'ίjς σου.
"!ντά

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Φλουροv εlς τό παραθύρι, Μπράβος καί Πετροvτζος

Φ Λ Ο Υ Ρ Ο Τ.
Ποιος ε!ναι αύτός όπαυ κτυπif τ'ίjς πόρτας τό κερκέλι ;
ΜΠΡΑΒΟΣ
Πρόβαλε έΙ>ω, κερα Φλουρου, γιατl κανεlς σέ θέλει.
( Τότες ξανακτυπ� τήν πόρτα).

Φ Λ Ο 'Υ Ρ Ο Τ
·:rντ�ς 7ίν' ; ,ομορφα κτυπ�ς . -ι::_ 'ίν;α , ομορφα σον�ρεις !
απου το κτυπο σου θαρρω πως να σαι l>ιακονιαρης.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
"!ντα καλα σ' έγνώρισε ή άl>ερφή μου, άζάπη.
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ΜΠΡΑΒΟΣ
'Αλήθεια Ι>ιακονίζομαι, μόνο για τ·Ιjν άγάπη.
ΦΛΟΤΡΟΤ
Για την άγάπη του θεαυ ...
ΜΠΡΑΒΟΣ
Σώπα, μωρή, τα σάλια !
ΦΛΟ1ΡΟ1
Στάσου να πάρης Ι>υο κουκια να κάμης άστραγάλια.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Πρόβαλε καl &σ' τα τα l>ειλά... μουl>ιω πώς Ι>έν τρομάσσει !
ΦΛΟ1ΡΟ1
'Ας Ι>ω rντα θέλει ό φαφλατάς, μην μπα μου τα Ι>ιαβάση.
'Αφέντη μου βροντόλαλε, έσύ όπου έκτύπας Ί]σου ;
�αρρώ �αl ,Ι>έ σ' �γνώρισα,, να ζ·ήση το κορμί σου.
1 ντα τη θελεις τη Φλουρου ;
ΜΠΡΑΒΟΣ
Να πω για τη Ι>ουλειά μου ...
Μα πρίν νά πάγω παραμπρός, κατέχεις την καpl>ιά μου.
ΦΛΟ1ΡΟ1
Τ�ν έ:γνοια ,εχ,ω, έr,ώ �;αλcΧ ,σ�ν πp έπει τ'ίjς Ι>ου�ειάς σου,
πηγαινε, και δίσ να καμω εγω μονο συναφοpμας σου.
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

Στάθης καί Φόλας ό φαμέγιος του

ΣΤΑΘΗΣ
Καl έγώ σου λέγω, γάϊl>αρε, πώς τουτα τα l>ειλά σου
Ι>έν μέ φελουσι, κι' &φης τα, γη σπω τα·καύκαλά σου !
Πάσα δντας Ύ)ναι άρχιμενια τέσσερης λίτραις παίρνεις,
καl φαίνεταί μου άληθινιΧ καl το πετζί μου γl>έρνεις·
καl Ι>ίl>ω σού τα, καl μπορείς μέ τα μ•.σά, να ζήσω,
να ντύνεσαι καλότατα να μ' άκλουθifς ποπίσω·
μα πάντα κακορρίζικος ε!σαι καl ξεσκισμένος,
κ' ε!ν' έντροπΊj να μ' άκλουθ:fς σάν ε!σαι καμωμένος !
Μα κατα πώς μaυ τό 'πασι, ήμέρα Ι>έ σου πέρνα
παpα να πάγης l>υο καl τρείς φο?αίς εtς την ταβέρνα,
σ�ν ν� μην ε!,χες ν� περνifς · ,ο σ r;ίτι ;ο Ι> �κό μου !
μα παψε ... γη ζυγονω σε μια� ;ωpα ς το θεο μ?υ.
ΦΟΛΑΣ
Τουτα Ι>έν είναι άληθινιΧ ποτέ, κ' ή γιαφεντιά σου
μη θέ ν± Ι>ίl>ης εϋκολα 'ς τα ψόματα τ' αύτιά σου,
'ς τη� &λλη άπ,ώ;:ι�η να το π'ii : π� ς ψεύγει πέ ,του πουpι,
ξαπλονωντας τη χερα σου , ς την
εl>ικην του μουρη.
ΣΤΑΘΗΣ
'Σ την έl>ική σου θενά π'ijς Ι>έν ε!ναι ώσάν έσένα
όπου μου τό 'πε, γάϊl>αρε ! . .
ΦΟΛΑΣ
Δέν είναι ώσάν έμένα,
γιατί ε!μαι έγώ καλλίτερος, καl δμπρός, άφέντη, pώτα.
ΣΤΑΘΗΣ
Ναί, γιατ' Ί]κανε ό κύρης σου τα ξύλινα καπότα.
ΦΟΛΑΣ
Μ� Ο�ν 1 τόνε 1καταφρονrfς � άφ,έν;η, , κ' ηκαμέ , σου ,
και εσενα τετοια φορεσα, κ η τεχνη του Ί]ρεσε σου.
ΣΤΑΘΗΣ
Ναί, για τό κτ'ίjμά μου Θα π'ijς.
ΦΟΛΑΣ
.,, , , ,
, Ν � ίσκε, κ1' έγώ για κε'ίνο
,
,
μιλω, μα την αθιβολη Ι>εν θελω να μακρυνω·
καl ας έ:ρθωμε 'ς τα πρώτά μας τραντάξη μέραις κάνεις
σωσταίς τό μ'ίjνα καl ώρα μια ποτέ σου Ι>έν τη χάνεις;
καl κάνω κόντο, κατα πώς ποθές τά 'χω γραμμένα,
πώς μου χρωστείς άληθινα τορνέσα άκόμη έμένα.
'Έξη έ:χω μ'ίjνες σπίτι σου σωστούς καl έφτα έβl>ομάl>ες
καl μέρες τραντατέσσερες ...
Σ Τ Α Θ Ι-Ι Σ
Σώπα ταίς πελελάl>αις,
Ι>έ σου πιστεύω ο,τι καl αν π'ijς ... άνέ καl Ι>�ν κατέχ·n ς,
γράμματα, πώς το λοιπονlς τουτο γραμμένο έ:χεις ;
ΦΟΛΑΣ
'Ά Ι>έ Ι>ιαβάζω, 'ς τό χαρτl γράμματα κάνω πάλι,
ποu να τα συντηρif κανεlς νά 'χη χαρα μεγάλη.

ΣΤΑΘΗΣ

' Σ �ντα χαρτί ;

ΦΟΛΑΣ
τον τοίχό μας μέ τό μαχαίρι σέρνω
τό θέλω, καί κρατώ τονε για σκέδα καί καδέρνο.
ΣΤΑΘΗΣ
Ό τοίχος όίσπρος πελελοϋ χαρτ' είναι για να γράφη.
ΦΟΛΑΣ
'Σ τοϋτο συχνια μέ κάρβουνο κ' ή γιαφεντιά σου βάφει.
Σ Τ Α Θ Ι-Ι Σ
Σώπα, καί πήγαινε γοργό να βρ'ίjς τον 'Ερμογένη
το δάσκαλο καί άφέντης σου, τοϋ πέ, τον ν' άνιμένει
για κείνο δπου έμιλ·ήσαμε, Φόλα, γιατί θα κάμω
μέ τον Τετόρε σήμερο τζ'ίj Φαίτρας μου το γάμο.
'Σ

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Στάθης καί 'Αλεξάνδρα

ΣΤΑΘΗΣ
Ό λογισμος μέ τυραννq: κ' Ιtχει με άπάνου κάτω,
γιατ' ή καρδιά μου άποκτυπq: κ' έγδέχεται μαντάτο,
να μάθω & ξετελειώνουσι τοϋ Χρύσιππου τον όίλλο,
σαν δ Ντοτόρες μοϋ 'ταξε να κάμη χωρίς όίλλο.
Μα έτούτη άπώρχεται έδεπα μέ τον Ντετόρε Ιtχει
φιλια καί πασά του κουρφό καλότατα κατέχει·
'
κυρ' 'Αλεξάνδρα εύγενική !...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Για μέ μιλεί, να ζήσω
άφl:ς δ Στάθης, τοϋ γροικώ.
ΣΤΑΘΗΣ
Στέκω να σ' έρωτήσω
καί θάρρεψέ μού το, να ζΊjς, &ν είν' καταστεμένα
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τοϋ Χρύσιππου τα πράματα σαν είναι μιλημένα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Καταστεμένα βρίσκουνται, καί πρίν νά 'ρθΊj το β?άδυ
όρπίζω νά 'ναι δ Χρύσιππος μ� τη Λαμπροϋσα δμiδι.
Σ ΤΑΘΗΣ
Χαίρομαι τό μαντάτο σου, γιατί κ' έγώ όξοπίσω
θα ξετελειώσω την παντρεια τσϊj Φαίντρας μου, να ζήσω.
ΑΛΕ Ξ ΑΝΔ ΡΑ
Πρεπό 'ναι άφέντ-η, άληθινά, γιατί δ καιρός της φεύγει·
τ' όπωρικο γινώθηκε καί πασαείς ζηλεύγει. . .
σήμερο έθώρου άπατά, ν α ζήσω, τ ' ονειρόν της,
μόνο γιατ' είναι όγλήγορα, θαρρώ, το pιζικόν της.
ΣΤΑΘΗΣ
Πέ το, 'Αλεξάνδρα μου, να ζΊjς ...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Δυό όκιάλια χρυσωμfνα
έθώρου κ' είχες, καί γυαλί δl:ν Ί)τονε εtς το Ιtνα,
καί έρώτουσε, καί άπό καιρό μοϋ 'λεγες κ' Ί)χασές το,
κι' δντας το βρίσκης 'ς τη φωτια τάχατες, κ' Ί)βγαλές το
καl βάνεις το 'ς τόπον του κ' Ί)φεγγε ώσlν καl τ' όίλλο,
καί pέγουσουνε κ' ε!χές το θαράπειο σου μ:yάλο·
καl ξεδιαλύνω τό δνειρο, πώς θl:ς να συντροφιάσης
με ταίρι άψα τη Φαίντρά σου, πολλcΧ ν' άναγαλλιάσης.
ΣΤΑΘΗΣ
'Αρέσει μου ή ξεδιάλυσι, καί τ' ονειρο αύτόνο
μα γώ καλλια το ξεδηλυώ προς τον ύγιό μου μόνο τίς ξεύρει &ν ε!ναι ζωντανός καί λάχη άπού τη χέρα
τώ Μπαρμπαρέσω νά 'ρθη έδώ 'ς τό Κάστρο μια ή μέρα ;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ε!χες λοιπο καl άσερνικό ;
ΣΤΑΘΗΣ
Είχα, καί πιάσασί μας
σκλάβους, καl αύτό έπ-ήρασι καί έμΧς έφ·ήκασί μας ...
Για να μη στέκω 'ς την Τουρκια καl νά 'ρθω εtς τη δική μου
πατρίδα, δποϋ 'σανε άπό δώ, γροικώ, οί προπάτοροί μου,
έπούλησα το πραμά μου καί τα παιl>ιά μου έπ'ίjρα,
δποϋ όρφανα τ' άνάθρεψα σαν Ί)θελεν ή μοίρα,
καl έμας σε ξύλο Κρητικό Ιtρχοντας μας έπιάσα
. κpο�σάpοι ,ά.�Ο ...τοϋ Το�νε,ζι �αί 1αύτοί μΧς � �οιρ,άσα,
το ασερνικο επηρε ο γεις ς το ξυλον του και ε8ιαβη,
�ε , Ιtνα μ?υ ,δοϋλο 'ς !}�λη δδό � :;' έμας .μ� τό �αρά;3ι
εσυρνα τ &λλα, δπου σανε τ απομοναρια τρια·
κ' έκεί σιμα Οντας Ί)μαστε &.ντίπερα 'ς τη Ντία,
Μαλτέζικα μας ε'ίδασι καί όπίσω έπήρασί μας,
καί κείνα έφοβ·ηθ-ήκασι ζιμιό κ' έφήκασί μας.
ΑΛΕΞΑ ΔΡΑ
α μοϋ τ' άξώσου οί ούρανοί νά 'ναι ή ξεδ·ήγησί σου
καί μl: καί σένα άληθινή, καί ναίlρης τό παιδί σου !
ι

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

ΝΤΟΤΟΡΟΣ μοναχός
Κρίσι δεν ε!ν' χερότερη καί πλεια τυραννισμένη
σαν ν' άνιμένης όίνθρωπο κι' αύτος να μή προβαίνη·
γή ποϋρι ώσαν να βρίσκεσαι 'ς τ-Ι)ν έδική σου κλίv-η,
κ' δπνο · να μην μπορ'ίjς να δΊjς ποσώς την ώρα έκείνη ·
καί να δουλεύης κανενος μ' δλη τήν IJρεξί σου,
καί να μην Ιtχη εύχαριστια καμμια ή δούλεψί σου.
Τοϋτα τα τρία βάσανα σήμερο δοκιμάζω,
καί άπό καρδιας με κάνουσι καί βαραναστενάζω.
Μ�ρα �;αί ,νύ;'τα :, άφένδρ � μ?υ, δο,υλεύω ;τζ'ίj όμορφιας σου,
και προς εμενα
Ί]μερ·η δεν ειδα τη θωρια σου ...
'ς την κλίνη μου πόσαις φοραίς τα μέλη μου άκουμπίζω,
καί πάσχω ν' άποκοιμηθώ καί άμμάτι δεν σq)αλίζω !
Κ' έδα το Στάθη έγδέχομαι μόνο για τη δουλειά μας,
γιατί τήν έσοθέσαμε όψΕ:ς άνάμεσά μας·
καί αύτόνος δέν έφάνηκε, μηδε κ' έμήνυσέ μου ,
καί κρίσι ή έγl>εχογ·Ι) μεγάλη ή' δωκέ μου.
Δέν τό λογιάζω ν' όίλλαξε γνώμ·η , να μη μΕ: κάμη
γαμπρό, καί ποϋρι έδώσαμε χέρα μΕ: χέρα άντάμη,
καλα καί μΕ: τη σύβασι έτούτη, χωρίς &λλο
καί έγώ τη θυγατέρα μου μονάχας ν' άποβγάλω·
γιαϋτος κ' έγώ τοϋ Χρύσιππου την σημερνήν ήμέρα
θενα σΕ: δώσω άληθινά, Λαμπροϋσα θυγατιbρα 1
Όϊμένα, άφέντρα μου άκριβή, καί πότες να βρεθοϋμε,
να σμίξουσι τα χείλη μας ; πότες ν' άγκαλιαστοϋμε ;
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'Οϊμένα ή γιαγάπη σου τό νου μου έσήκωσέ μου,
τά. λογικά μου έπΊjρέ μου, τ' άμμάτια έτύφλωσέ μσυ ...
σ•Jχνιά. μl: κάνει δ λογισμός και δl:ν κατέχω που 'μαι,
Μπόρτολους έλησμόνησα, Τζανόνους δ/: θυμουμαι,
παράγραφο δέν Ε:χω μπλειό 'ς τό νου μου, ούδl: ντιγέστα,
μη_δl:, άκο �τζέρο �αι τό πως φο �ω ν οτόρε βέσ;α·
του , Ο�λαντ? τα καμ�, μ,ατ;χ ,δεν , τα; �αταδικαζ<;> ,
γιατι την κρισιν του κ εγω ς τον ποθο δοκιμαζω,
κι' &ν Ε:λειπε ή δλπίδα μου πως τήνε παίρνω, κρίνω,
σήμερο έκαταστένουμου 'ς τον νου ώσcΧν κ' έκε'ϊνο.
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

Π Α Μ Φ ΙΛ Ο Σ μ ο ν α χ ό ς
'Έρωτα, κρίνω, ποθητός άπ' δσους σου δουλεύου
και πλείσαις καλορροιζικα'ϊς τούς κάνεις και άφεντεύου,
τον πόθο τον παράξενο τουτο μηδένας νά 'χη,
φιλιά. άπού την κόρ-ην του 'ς Ενα καιρό καl μάχη·
'ς Ενα χιονάτο κι' δμορφο λιμνιώνα ή ψυχ·ή μου
pάσσει την νύκτα μl: χαρά. καl μ' άναγάλλιασί μου,
καl την ήμέρα σφαλικτη την 6μορφήν του άγκάλη
κρατε'ϊ, κ' εί,ς μγρια κύι:_ατα , μ' άπο,ζυγώνε � πάλι·
γλυκότατη αναπαψι μου φερνει το σκοτιδι,
καl κρίσι και τυράννισι πάλι το φως μου δίδει·
μέσα 'ς το φώς τυφλώνομαι καl χάνω την 61>6 μου,
καl τό σκοτάδι Ε:χω φως καθάργιο κι' δδηγό μου.
Τέτοιας λογΊjς παράξενα τ'ijς έδικ'ijς μου άγάπης
παρά. κανένα ποθητό τά. πάθη γνώθω άζάπης,
κι' ώς 6νειρο μου φαίνεται γλυκύ, κι' άπ'ijς ξυπνήσω

χάνω την τόση μσυ χαρά. κ εχω καϋμό περίσσο.
Μά. έl>ώ τον πιστεμένο μου καt τον άγαπητό μου,
τό Χρύσιππο το φίλο μσυ, μiλλιος τον άδερφό μου ...
ΣΚΗΝΗ ΈΝΑΤΗ

Χρύσιππος καί Πάμφιλος

ΧΡΥΣ Ι Π Π Ο Σ
'Έρωτα, &ς βρέξου σήμερο τ'ijς χάρις σου τά. νέφη
l>ρόσος γλυκύ, τσ'ij δλπίδας μ.ου τά. φύτρα μου νά. βρέφη,
καθάρισε τα'ϊς δυσκολια'ϊς, τά. Ι>άση κάμε στράτα,
μαντατοφόροι νά 'λθουσι σl: μl: γλυκιά. μαντάτα.
ΠΑΜΦΙΛΟΣ
Φί�ε, , σ�ν �χης, πεθυμ ;ά. χαρά. �αύ�?)ς με,γάλη,
,
και αυτος εις την παραl>εισο του ποθου να σl: βαλη·
μά. πέ μου την άπόκρισι &ν Ί]μαθες άκόμη
τ'ijς ποθητ'ijς σου τσ'ij 6μορφης την έδικήν της γνώμη.
ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ
Μά. τον Άρέτα άκομη δέν είδα ν.ά 'ρθη κάτω
καL στέκωμ' άποκτύπημα ν' άκοUσω τΟ μαντάτο.
ΠΑΜΦΙΛΟΣ
ίλε, μ.?υ, ή ;όσαι� σου άρε;α'ϊ� κ' : h χάρες �ου κινουσι
�
να σ εχου ακριβοτατο και να σε πεθυμουσι·
καl ώς είναι έσένα εϋκολο καl τη δουλειά. θ/:ς κάμει
'ς τον τόπον δπου πεθυμiiς, νά 'το κ' έμένα άντάμη !
ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ
Φίλε μου, &ς πηαίνωμε λοιπό 'ς το σπίτι το δικό μας,
καl έκε'ϊ καλά. το θέλομε λογιάσει άνάμεσό μας.

Ι Ν Τ Ε Ρ Μ Ε ΔΙ Ο Τ ΗΣ Μ Ο Ρ ΕΣΚΑΣ
( Τζελεπijς μέ aλλους τρείς Τούρκους καί σύρνουσι μιά κορασίδα καί ό πρwτος λέγει).

ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Μην κλαίγης τόσα, κορασά, μη στέκης πικραμένη,
και μετά. μένα τάσσω σου νά 'σαι εύχαριστημένη ·
δέ σέ κρατω γιά. σκλάβα μου, μά. τα'ϊρι έδικό μου
θά. σ' Ε:χω, νά 'σαι μοναχη το φως ο;ών άμματιώ μου·
μiiλλιος έσύ μ' έπλ·ήγωσες κ' Ε:χεις με σκλαβωμένο
κ' είς τα μαλλιά σου τά. χρυσά. σφικτά. καδενωμένο.
Τ' άμ,μάτ;α σου άνατ� άνι�ε τά. ,γλυκοσο�εμέ,να
,
και, γυρισε τα, κορασα, με σπλαχνος προς εμενα.
ΚΟΡΑΣΙΔΑ
'Άδικο Ε:χεις, στρατηγέ, μιά. κόρη ώσcΧν έμένα,
όπου δl:ν Ί]καμα κακο 'ς τη μάχη σας κανένα,
νά. θές άπού τσ'ij μάνας μου τ·)J σπλαχνική τση άγκάλη
νά. μ' έξορίσ'nς τη πτωχη μέ πίκρα μου μεγάλη.
Ό βασιλιάς σας πολεμii κ' είσi: λιγάκι ώρα
παίρνει καl μπαίνει νικητf]ς 'ς τ·Ιjν έl>ική μας χώρα·
δέν είν' τιμη 'νους στρατηγου τον πόλεμο ν' άφήση
καl νά. γυρεύη μοναχcΧς μιά. κόρη νά. νικήση.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Νίκη μεγάλη την κρατώ τά. δροσερά σου κάλλη,
31: μου 'λαχε καλομοιριά. ώσά.ν έτού'τη &λλη.
Καl έσε'ϊς, συντρόφοι μου άκpιβοί, ούδ/: ποσώς δl: χρ·ήζω
τά. πράματα δπου έπήραμε, μά. δλα σiiς τά. χαρίζω,
μονάχας τούτη πεθυμώ νά χω 'ς το μερτικό μου,
και &ς είναι ώσά.ν τη θέλω έγώ χάρισμα έδικό μου.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ
Τέσσερης βλέπω κ' Ε:ρχουνται περίσσα θυμωμένοι
άπού τσ' δχθρούς μας, καl καλά. βρίσκουνται άρματωμένοι.
ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ
Έπά. &ς σταθουμε είς μιά. μερά, που θά. διαβου νά. δουμε.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ
Όρδινιαστ'ijτε μετ' αύτούς 'ς τον πόλεμο νά. μπουμε.
(Τότες έρχονται τινές καβαλιέροι Χρι.στιανοί, γυρεύοντας
τήν κορασίδα, καί ό πρώτος λέγει).
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ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
'Ώ πόσα έγυρέψαμε καt ούl>έ ποσώς μπορουμε
τσ'ij δχθρούς μας δπου έκλέψασι την κορασά. νά. βρουμε.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
'Έ . τζι έl>επά. που στέκουσι, καl δλοι τως καρτερουσι
άρματωμένοι μετά. μiiς 'ς τον πόλεμο νά. μπουσι !
ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
Δ�ν ε!� ' τι ffη ,οί �τρατηγ? L , έ8� χαL1 κεϊ να , πηαί�ου,
μχ πρεπει ογια το βασιλια ς τον πολεμο να μπαινου ...
και σz'ϊς δγιά. νά. χλέψεη: έφύγετε άπο κε'ϊνο,
καl τιμημένοι στρατηγοί έσε'ϊς δέν είστε, κρίνω.
ΤΡΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
Καl των τεσσάρω �ή κεφαλα'ϊς 'ς τον το'ϊχο νά. κτιστουσι,
γιά. ξόμπλι τόσης άτυχιiiς δλοι νά. τσl θωρουσι.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Ψεύγεσαι οσαις φορα'ϊς τό π?)ς, μcΧ οί στρατηγοί γυρεύου
οί τιμημένοι τούς δχθρούς σκληρά. νά. τούς παιδεύου,
'ς τά. σπίτια κ' είς το πρiiμάν τους συχνιά. .φωτιά. νά. βάνου,
καt Ο,τι εχουσι να πα.ίρνουσι καL σκλάβους να τοUς χάνου.
ΤΕΊΆΡΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
Φωτιά. σου τάσσω άπάνω σου τόσα μεγάλη ν' &ψη,
που έσέ καl τούς συντρόφους σου χαt τσ' &λλους σας νά. κάψη.
•

(Τότε μπατέρουσι τή Μορέσκα καί πέφτουσι, οί Τούρκοι,
καί λέγει ό Τζελεπijς) .

ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Έπάρετε τ·Ιjν κορασά. κι' δλα τά. πράμματά σας
καl ,ά.φ'ij ;έ μας �ά. πη;ι:ίνωμε· και ώς είναι 'ς την έξά σας,
χαρισετε μας τη ζωη !
ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
Συντρόφοι μου, άντρωμένα
6λους τούς Ι>έσετε χαλά, και έλiiτε μετά. μένα,
νά. τούς τιμήσωμε πρεπο είναι καθώς τυχαίνει,
κ' ή γιατυχιά τως ·ή πολλ·Ιj νά. μείνη πλερωμένη.
( Τότες τού; δέvουσι καί τού; σέρvουσι) .

ΠΡ ΑΞΗ
ΣΚΗΝΗ n ΡΩΤΗ

ΦΑΤΔΡΑ μοναχή
Καθώς 'ς τά. περιγιάλια της πρωτας γροικ�ς καί άρχίζει
καί ταραχ'ίjς ·ή θάλασσα μαντάτο μουρμουρίζει,
καί με την ώρα μάχεται ,καί μ' άφρισμένη χέρα
pάσσει νά κάμη πόλεμο ς το πρόσωπο του ά.έρα,
καί ά.ποδεκεί με μάνιτα καί ταραχη μεγάλη
τρέχει καί δέρνει ά.διάκριτα τ'ίjς γ'ίjς το περιγιάλι,
τέτοιας λογ'ίjς έρχίσασι ol λογισμοί καί μένα,
καί ταραχ'ίjς σαλεύουσι κύματα θυμωμένα·
&γρια λιοντάρια οί λογισμοί μου δείχνου καί μανίζου
καί έμπαίνουσι 'ς το στ'ίjθός μου καί την καρδιά μου σκίζου·
καί ώς νά 'μου εις θάλασσα βαθειά, γη 'ς ά.γριεμένο δάσο,
χωρίς κανένα ά.ντίδικο, φοβουμαι καί τρομάσω.
'Έρωτα, ώς Ί]σου σπλαχνικος · περίσσα, καί όίνοιξές μου
το θησαυρο τ'ίjς χάρις σου καί κείνο Ί]δωκές μου,
γιάντα λοιπον 'ς ά.νάπαψι νά. μ·Ι)ν τον ά.φεντεύω,
πειδη καί μέσα 'ς την καρδιά. πιστά. τόνε στερεύω ;
γιάντα τά. περασμένα μου πάθη μου καινουργιώνεις,
καί τη χαρά. δπου μ' όίξωσες περίσσα ά.νακατώνεις ;
Μά. έσύ, γλυκότατε δδηγε λοιπο τ'ίjς πεθυμιίiς μου,
πιάσε γλυκιά. παρηγοριά. νά δώσης τ'ίjς καρδιίiς μου,
νά. φύγουσι οί λογισμοί κ' 71 πίκραις νά. μ' ά.φήσου,
ν' ά.δειάσουνε 71 τυράννισες, τά. πάθη νά. σκορπίσου,
ν' ά.νοίξουσι τά. χείλη σου νά. πουνε - δ Χρύσιππός σου
έσένα είναι, Φαίδρα μου, καί &ς πάψη δ λογισμός σου !
Μά. ά.π'ίjς έσύ δε φαίνεσαι σε τουτά μας τά. μέρη,
το δακτυλίδι, δπου φορω γιά. νά. μέ κάμης ταίρι,
τώρα φιλω γιά. λόγου σου, χαί κείνος, δπου δρίζει
των ποθητω τούς λογισμούς καί ταίς καρδιαίς γνωρίζει,
μαντατοφόρος &ς γενΊj νά. πΊj τά. βάσανά μου,
γιά. νά. μου δώση τη γιατριά σά.ν είναι ή πεθυμιά μου.
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Φλουρού καi 'Αλεξάνδρα

ΦΛΟΥΡΟΥ
'Όσο γυρεύω καί κοπιω με τέχνη μου καί κόπο
ψεγάδι &ν εχω τίποτας νά. χώνω των ά.νθρώπω,
τόσο ή μοίρα πάει όμπρός, ά.νάθεμά τη πουρι,
καί μόνο ξετζιπώνει με καί δίδει μου 'ς τη μούρη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
τά, 'παθ ς, κε ά. Φλ υρο , καί ,δε χνει �ου ή θωργιά σου
Ί
�
'
� και� κλιτη? και� δαμινη ηf λαλια σου ;
σαν
αλλαμενη
πουρι κακο δε σου 'λαχε πηαίνοντας μέ τά. pουχα
οξω, σά.ν έχωρίσαμε γι' όίλλη δουλειά. άπου 'χα ;
μά. τάχα αύτος δ φαφλατίiς όίπρεπα έμίλησέ σου,
καί τόση πίκρα σου 'δωκε καί τη θωριά. όίλλαξέ σου ;
ΦΛΟΥΡΟΥ
Δε μου 'πε τίποτες αύτος περίσσο, μ' όίλλα πάθη
μου γροίκησε, κ' εις τό στερο πάλι γι' αύτο θες μάθει.
Νά. πω καί τσ'ίj Λουγρέτζιας λόγο έκεί παρέκει,
δπου·, θαρρω, κατέχεις τη νοικοκερά μιά στέκει,
δπου 'χαμε παληά φιλιά, καί πάντα μπιστεμένα
τ'ίjς δούλευα, μ' άληθινά. με κέρδος μου καί μένα.
Τον όίντρα τη η6ρηκα έδεκεί, καί ά.π-ίj ς έμίλησά του,
σε μιά καδέκλα μ' εκραξε νά κάτσω έκεί κοντά του·
ει� την καδέκλ� .�τονε μιά rούσκα πλακω11-ένη
,
με μαξιλαρι, κ ητονε, λογιαζω, φουσκωμεvη ,
κανένα μωροκόπελο την 'ήθελε κουκλώσει,
όγιά παιγνίδι τάχατες κι' όγιά. νά ξεφαντώση ·
ι;αθίζ_ω άπ�ν� τσ·�, .ακ�κα, και :<είνη άρχιvί�ει
η φουσκα απανω, ο , τι Ί]κατσα, να παραξα•ιεμιζη,
κ' 'ήμοιαζε το ξανέμισμα ά.θρώπου, δπου σου φάνη
την ώρα έκείνη ά.ληθινά πως ή Φλουρου τσί βγάνει·
καί μέσα δϊiου έποσφίγγουμου, κάποιαις έβγαίνα πάλι,
λόγιασε έδά την πίκρα μου καί την πολλή μου ζάλη !
Το γέλοιο έρχίσασι αύτοί, καί μένα μου χυθ'ίjκα
σά ζεματουραις, καί ζιμιο οξω την πόρτα έβγ'ίjκα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Καί πως κατέχεις κ' 'ήτονε το πρίiμα τουτο ετσι ;
νά. ζήσω, ά.πού τά λόγια σου, Φλουρου, έπόλυκές τσι !
ΦΛΟΎΡΟΎ
Το πρίiμα πως έπέρασε ζιμιο έμηνύσασί μου,

ΔΕΥΤΕ ΡΗ
μ' &ν εΙχε λείπει, έθάρρουν το πως 'ήμου ά.πατή μου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Με δίκηο έπικράθηκες, μά πέ μου το καί μένα,
ϊντά 'το έκείνο δπου 'ήθελε δ μπουρδος μετά σένα ;
ΦΛΟΎΡΟΎ
Νά σου το πω μετά χαρίiς, καί a θέλης νά κοπιάσης
καί έσύ σέ τουτο σήμερο, σου τάσσω νά μη χάσης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Το θες μ' δρίσει κάνω το, μόνο κανείς μη σφάλη ,
τουνου τά σάλια ά.ληθινά 'ς το Κάστρο μη μίiς βάλη.
ΦΛΟΤΡΟΤ
Τορνέσα μου 'ταξε πολλά, μόνο νά τόνε βάλω
τσ'ίj Φαίδρας μέσα νά τη δΊj, καί ά.πόκ;ις δέ θtλει όίλλο,
γιατί εχει, λέγει, μαγικο ά.πού τη Σπάθα Μπάλα,
καΊ όρπίζει μέσα σάν έμπΊj θαμάσματα μεγάλα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Την Κούμνα καί την Τουρλουρου κι' όίλλαις ώσάν αύτήνη
νόίχη δέν κάνει τίποτας, μά την ά.ληθοσύνη .
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Φόλας καί Πετρούτζος

ΦΟΛΑΣ
'Όπου ά.νεμίσει τίποτας καλΟ σιμά. ά.ποστρέφου,
χαί λύκο καί πραματευτή τά πόδια του; το θρέφου.
Πλιά βιά 'χα δγιά το Δ±σκαλο καί πλιά 'ή ;ιαιρνα τά ζάλα,
παρά ή γαϊδάρα δντας γλακ� καί κόβη τη το γάλα.
Τά χοιρομέργια δπου βαστω πιδέξα έσήκωσά του,
καί νdι μου φκαριστ� μπορεί γιά κι' όίλλα όπου 'ή:ρηκά του.
Δουμάκι ά.κροστάθηκα, γιά να6ρω τ'Ιjν άδειά μου,
μά. εις το 'στερο έξεκάρπισχ, σdιν είνα ι ή πεθυμιά μου.
Μά τον Πετρουτζο συντηρω, κι' &ς πάγ ω, μ-ήν κινήσου
τά σάλια του θωpωντάς τα τη στράτα ν ά. γεμίσου.
ΠΕΤΡΟΤΤΖΟΣ
Φό�α μο�, Φ,όλα, γροίκη;;ε ! , στά�ου: νά ζΊjς,, καμπόσο,
στασου να παpω μυpωδια μην πα να παραδωσω 1
τί�ος ε!ν' ;οUτα ποϋ, β,ασ;�� ; π,οϋ _τ± :β(ες ; , πο9 τα πάεις;
Φολα, θυμησου μου απ αυτα, ν:χ ζη;, ανε και φ:χ·n;.
Φ Ο Λ Α Σ.
Φάγω, δε �άγ� πάντα 0μου, Πετρουτζο, σου θυμουμαι,
πzριττοπλια; πασα ταχυ . . .
ΠΕΤΡΟΤΤΖΟΣ
Κχί σένα έγώ, νdι ζουμ; . . .
Μ�, � ις τ'ή Ψι:χή ,σου,. μιά γουλ� ά �ου ?ω:rε τ�ϋ κ�ημένου,
και δεν μπορω τα σαλια μου τα γενεια μ�υ να ραινου.
ΦΟΛΑΣ
Πετρουτζο, σώπασε, γιατί το Δ±σκαλο σιμά μας
�ωρ�, μ�ν ;ι-α τ' &ψορεθp, και τό,τ�� �άσαν� ,γ-ας ! ,
ς τ σπιτ� επ _ γ
εΙ,πα το , ,κ ι α ο δ κ ι η λ ψ τα,
� ακανεις
� στρατα.
�: , ςε τη
κ � α
μηδε? κανεις δε� μ� 1;;εδε εκει_ ουδε
( Τότες έρχεται ό Δ άσκαλος καi λέγει).
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Putabaιn esse έ:να καιρο il fascinar bugia
antequam bene discere quid sit astroί,ogia.
Μά έδίi όπού διαφωτίζομαι, sicome gli astri danno
appunto έδω κάτω 'ς τη γ'ίj col solo aspeto dano,
sic et ηοη aϊiter mί par occuli νά μποδίζου
saepe spectan tes aliquem, καί νά. τόνε φταρμίζου,
Καί οχι σά βλέπει μον:χχάς νά βλάφτη γε!ς τον όίλλο,
μά καί τον ϊδιον του κιανείς ώ θ .iμασ,1.α μiγάλο !
Quocies pulcr·itudinem corporis mei vedo
tocies γίνομαι κακά, eι melius or vedo.
Et i terum δσες φορες cogito πώς του κόσμου
portento son nella virtu, me fascino ά.πατός μου,
quod, si deeset ά.πο μέ, son credo il piu felice,
ne come me μηδ1: κ νείς μπορά se dir milice
α
esser in un supposito, virtutes due praclares,
be!lezza cum sι:iencia, στον κόσμο είναι rares.
Hec sufficit τέτοιας λοΥ'ίj; et queque sit puella
μπαίν�ι ζημνιο dum spectat me 'ς του π )'Jου τά ντουέλα.
Vultus catenas alias ρίχνει καί άλυσι 3ι±ζει
hominu m corda, et sino al ciel πii:r' ώ;;α μ' άνεβάζει.
...
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Sum ergo felicissimus come l'astrologia
mi persuade a vedere et la χειρονομία.
Φ Ο ΛΑ Σ
Γροίκα, Πετρουτζο, γροίκησε για χοφομέργια λέγει . . .
ν α ζήσης καί μηδε κανείς, Δάσκαλε, δε σου φταίγει.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Σώπα, καί �ν π'ij και τίποτας, κάμε πώς δε γροικοϋμε,
καί πώς άλλήλω μας καί μείς άθιβολη μιλοϋμε.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ecce latrones . . . diabolum mi sembra l' altro Sciro,
me cum consumant τουτ' οί δυό με του βουτζοϋ τον πίρο.
ΦΟΛΑΣ
Ε!πέ το πάλι, διάσκατζε !
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Σύρσου και με τη ράχη
πήγαινε όπίσω ! δείχνε μας έπώδες το στομάχι.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Quid novitas significat, λογιάζω alcuno tergo
νά 'χουν άνάμεσά τωνε di caminar drio tergo.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
'Έργο καλό 'ναι, Δάσκαλε, 'ς την έδική σου μούρη·
τον τέτοιό του δεν Ίjπρεπε να σου γυρίση πουρι.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Inteligo πώς στούντιο καί κόπο μέγα βάνεις
'ς το Γαλατέο, καί άρετη χορταίνεις σα το κάνης.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Γάλα, μ�ζίθρα καί τυρί, , ραφ �όλι� καί σγα;ζέτα
,
χορταίνω καί &λλα φαητα, μα συ λιγωνεσαι
τα.
Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ.
Κάλτζες sonare ιΧς δέχωμαι, dum ludo κουνσουμάρω.
Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Ζ Ο Σ.
Και που 'ναι το σομάρι σου και γώ πα σοϋ το πάρω !
Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ.
A l a roversia δ,τι μιλώ γροικ�ς, γιατί δεν έ!χεις
γράμματα, κακορρίζικε.
Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Ζ Ο Σ.
Λίγα καί σύ κατέχε�ς.
λίγα, καημένε, τα βαστ�ς μ/: πίσσα κολλημένα,
καί πότε λίγο ξεκολλου καί πέφτει σου ενα-ενα.
Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ.
Hic numquam vidίt litteras et mihi l ίcet ρaιί.
Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Ζ Ο Σ.
Πάγω, μ' άγροίκα tντα Θα πώ, καί άπόκεις μοϋ προπάτει :
Το πρώτο γράμμα δ γάϊδαρος, καημένε, έρμήνεψέ σου
ha, ha, ha, Jιa, φωνιάζοντας με καταμούτζουνές σου.
αL τ' / ί..λ�ο πάλι, Υ,εΙ� κ,ρ ι.�ς σο? έρ �·ίjν�ψε, _έκείνο1
�
ο-:rου, �α , β�λ�% δυο απ �υτα,, r;-π; ;. μπε θα πο�σι κρινω.
,
το τζε απο τζερκουλο
εμισο επηρες το, ξαμαρι,
δπου :Χ� ταίς κ?ρκίδα�ς ;rας ή μ�να σου δ� ξάρι. ,
το ντε η καμπανα σου μαθε με δυσκολια μεγαλη ,
μ' δλο που κρούγει din, din, don καί ξανακρούγει πάλι,
το εφε μόνο έξώφευγες, καημένε, να διαβάσης,
γιατί τ'ίjς φούρκας Ίjτανε μ·ήν πα να την περάσης.
Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ.
Πετρουτζο, που 'ψηκες το Ε; κακή 'ναι ή θύμησί σου.
Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Ζ Ο Σ.
'Έξη καί άνοίξης, γάϊδαρε ... κι' &λλο άναθυμήσου.
Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ.
Se mi vento contra tu, χερότερα τη · τζαμπάρω,
μ' ιΧς εΙμαι άποχω χρεία άπ' αύτό, μ' άς τόνε σομπορτάρω.
Πετρουτζο, έγώ έπεθύμησα περίσσα τη φιλιά σου,
κ' έ!χω τορνέο'α δσα καί α Θες για τη comodita σου.
.
Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Ζ Ο Σ.
'Όσο έσύ μ' έπεθυμ�ς, άφέντη Δάσκαλέ μου,
τόσο .κ' έγώ 'μαι έρεκτικός πάλι, καί πίστεψέ μου.
δεν εΙπα τίποτας κακό, άμμε έμητρίγιασά σου,
γιατί τα μασκαρέματα ρέγεται ή άφεντίά σου.
�· ,άπ'ίjς για καλοσύνη , σ�·J τ� ρνέ,σα μο? δ�ν;: ίζεις,
α θελω, τασσω σου κ, εγω, σα θελεις να μ ορίζης
ρεάλι ενα δανεικό μου δώσε, άποχω χρεία,
καί άπόκει πουρι .πέψε με να πάγω 'ς τη Σου p ία.
. ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Sί ηοη expenlo clυrυm est, modo o p li nere ίnten t u m ,
·

·
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d qrem , si mihi peteres, ηοη solurh Ιιοc, sed centum.
'Όpσε, Πετροϋτζό.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
'Αφέντη μου, καλώς τήν άφεντειά σου !
πέ μου 'ίντα θέλεις, όγιατί γροικώ τη την καρδιά σου.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Messo d'amor.
ΠΕΤΓΟΥΤΖΟΣ
Δέ σοϋ γροικώ, και πέ το άλλοιώς σοu λέγω.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Μαντατοφόρο θενα πώ τσ' άγάπης σέ διαλ�γω.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
"Η γου ρουφιάνο θενα π'ijς ! . . .
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ποτέ, δε λέγω αύτόνο.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Κάμε ο,τι δρίζεις το λοιπό, δώσ' μου τορνέσα μόνο.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
'Η όμορφια μ' έσχλάβωσε ή τόση τ'ίjς κερiΧς σου,
κ' Ίjθελα να την Ίjκαμες μέ τη ρετόρικά σου
δυο λόγια να μ' άφουκραστ'ij καί, πρί περάση ή μέρα,
σου τάσσω καί &λλα τόλορα για τη καλή σου χέρα.
ΠΕΤΡ ΟΥΤΖΟΣ
Τουτό 'ναι άφέντη , δύσκολο, μα τόσο θέλω κάμει,
λείποντας δ μισέρος μου να σας έσμίξω άντάμη.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Recte, γιατί dυο vincιιla ligant qιιam υ nυm magis
χατέχεις το καt μην άργ'ijς λοιπό καί σύ να πάγης.
ΣΚΗΝΉ ΤΕΤΑΡΤΗ

Φόλας καί Πετροvτζος.

ΦΟΛΑΣ
που 'ναι δ Δάσκαλος;
Π Ε Τ Ρ Ο ΥΤ Ζ Ο Σ
Πάγει 'ς το κακδ χρόνο,
κ � ίς1 τα ξε:-οu:ρ?υ� ί�ματα . . . μα που 'ναι. , Φόλα, αύτόνο ;
,
-αυτα, θα πω, κ εγω σφαλα !
ΦΟΛΑ�
Παρα σπιτιου Ίjβαλά τcι,
γιατί αν τα πάγω σπίτι μας δ/: λείπου χίλια μπ,:>άτα·
καL άπού τΟ πίσω μας στενΟ σ� λίγο Ε:λα νι:Χ πα.με,
και βάστα κι' &λλο τίποτας, Πετρουτζο, να τα φiiμε.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Β,ασ�ω �να τόλ? ρο άρy� ρό, καL φτά�ει μας1 τοUς Βυό μας
( το λαιμο μας.
να τηνε ξεδιπλωσωμε να σωση ως
Φ
Ο
Λ
Α
Σ
.,
Ποϋ -:ο βρ·ηκες το τόλορο;
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Λ?r,ο ν� πώ 'ς τΟ �πίτ�
,
μοϋ το 'δωσε δ δασχαλος, κ επιασε με μεσιτη·
ΦΟΛΑΣ
"Ιντα μεσίτη ; μηπωστας καί ΘΕ:ς να π'ijς ρουφιάνο ;
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Μεσίτη πόθου, διάσκατζε, μα γώ άπ' αύτα δΕ:ν κάνω.
ΦΟΛΑΣ
Χά, χά, χά, χά . . . δεν -�μπορώ τά γέλια να πομένω :
ή γιόρνιθχ το γέννησε και αύγο δέν εΙ κρασμένο.
Πετρουτζο,

/

ΣΚΗΝΉ ΠΕΜΠΤΗ

Ααμπρούσα καί 'Αλεξάνδρα

ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ
Κακά άντισταίνεται καμμ�ά τσ' άγάπης του πολέμου,
να μη νικήση δ έ!ρωτας, κόρη, καί πίστεψέ μου.
ΛΑΜΠΡΟ!ΣΑ
Σέ τόσο θάρρος δέν μπορώ κρουφο να το κρατήξω
καί την καρδιά, 'Αλεξάνδρα μου, σα στέκει να σου δzί;ω.
'Ίδια σαν ί:να δπου βαλθ'ij καί θέλει να κεντ·ήση
πράσινο δάσο, και φωτιαίς έδώ καί κ�'ί σκορπίσει,
καί ή δροσεράδα τών δεντρών του δάσου δέν τ' άφίνει
ν' &ψη ζιμιό, μα πολεμ�, κι' &φτει ώραις, κι' ώ?αις σβ·ήνει,
ώστε όπου ή χλώρη 'ς την πυρα χαθ'ij καί τ6πο δώση,

καl κείνη έτότες βρ'ίi θροφη ξεpη καί 3υναμώση
τέτοιας λογ'ίjς εtς την άpχη όποϋ έπολέμα ν' &ψη
κ' Ύ)pιχνε σπίθαις 'ς την καp3ιά. ό πόθος νά. μέ χάψη,
μέ λογισμούς καί έντήρησες ταίς σπίθαις 'ήσβυνά του,
ά3υνατά. έντιστένουμου και μάχη Ύ)κανά του,
μά. έκείνος 3υνατώτερος μέ μπόpεσι μεγάλη,
&στε να σβόσω μια έγώ, με κέντα άποU την &.λλ·η ,
'ς τόσο ποϋ έ3ώσα οί λογισμοί κ ' οί έντ-ήρησές μου τόπο
καί νικημένη έπόμεινα λοιπο μέ τέτοιο τρόπο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μέ ταπεινότη προσκαλεί, μέ άγάπη συργουλίζει,
γιά. τοϋτο ό ί:ρωτας νικ� μέ 3όξα καί γυρίζει,
Λαμπροϋσα θυγατέρα μου· 'ς τον πόθο μάς έκράζει,
μέ συργουλιά. και βάνει μας, οτας ό πόθος ' μνοιάζ·n.
Μέ 3ίκηο σάς έμπέρ3εσε, πρεπούμενα Ύ)3εσέ σας
σφικτά. 'ς τά. βρόχια ό ί:ρωτας καί 3ούλους Ύ)καμέ σας.
ΛΑΜΠΡΟΥΣΑ
Χίλιαις θωριαίς και εύγενικά. σαλέματα καί ζάλα
και λόγια τακτικώτατα 'ς τον νοϋ μου τον έβάλα.
μά. έΜ, έπει3η καί άφέντης μου τέτοιας λογ'ίjς σπουΜζει
καί χωρίς &λλο ό πελελός νά. παντρευτ'ίi λογιάζει,
κατάστεσε τά. πράματα σά. θέλεις άπατή σου,
κ' ή θέλησί μου σήμερο &ς Ίjναι κ' έ3ική σου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τον r3ιο �όγ , ά έντρ μου, κ� ί ά έντης ου 3ωκέ μου,
,
? �
�
;ρ
�
c;
καθως και συ του γροικησες
να λεγη,
φαινεται
μου·
γιά. τοϋτο πάγω τό λοιπο κ' lσια τό μεσημέρι
θέλώ 'ρθει με τό Χρύσιππο, νά. 3ώσετε το χέρι.
Μά. έ3ω θωρω τό 3οϋλόν του, νά. ζήσω, καί προβαίνει . . .
στοχάζεταί με. . . άλλά. θαρρω για μένα κατεβαίνει.
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

'Αρέτα ς κα ί 'Αλεξάνδρα

ΑΡΕΤΑΣ
Γειά σου, κερ' 'Αλεξά3pα μου !
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
"Ιντα μαντάτα, Άρέτα;
ΑΡΕΤΑΣ
Τοϋτα άπο σένα γ3έχομαι μάλΧος έγώ, καί πέ τα.
ΑΛΕΞΑ ΔΡΑ
Κ' tντα μαντάτα γ3έχεσαι σήμερο έσύ άπό μένα;
ΑΡΕΤΑΣ
'Όλα μοϋ τά 'πε ό Χρύσιππος, καί μ' ί:στειλε εtς έσένα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
έ ου τ φεη το Χρό σ π ο� τ π αμα άπ' 1άρχίση
�
�,γ;; , Αλεξα3ρα, α� ει το,ι. κ� εκε�ινο �ο, ου , ποθησ ι
η
:: � ,
,
:'
�
,
κι αλλαις 3ουλειαις εποσωσα
μεγαλαις
ς τον καιρο μου,
μ' άλήθειά σου, 3έν ή' χασα κ' έγώ τό 3ιάφορό μου.
ΑΡΕΤΑΣ
Κ� ί π�λι με ;ο χάριc; μα θέλ' ε'ί αι ή 3ουλεψ � σου,
, ;;;
,
"
,
μα α θϊλης κι αλλο
τιποτας, εγω μαι 3ουλευτης σου . . .
ΑΛΕΞΑ1 ΔΡΑ
Β υλη σοϋ 3ί ω τ &πρεπο έτ ϋ ο ά. τ' ά σης,
? ; �
?
�
ψ�
μα το πλιτζουνι 3εν μπορεις εσυ
να ξεσκονισης !
'Άφησ' τούς νιούς να λέσινε, μα σένα ή πορ3·ή σου
θα βράζη μέσα, και θαρρείς νά 'ναι, φτωχιέ, ή χολή σου.
ΑΡΕΤΑΣ
Σε , τοϋτο, :Αλεξά8ρ7 ι.ι;ου, σφά� ιι;α μ�γάλο πιάνει ...
,
3ικιμασε, κ ή 3οκιμη 3ε θελει
σ αποθανει.
.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
' Εσύ θά. π'ίiς 'ς την πεί.νά σου, καί &ς είν' καί λίγο, φά το,
μύγαν έχάφτη ό νηστικός παρά. κιαουλιάς καλλιά 'το !
3εν είναι ό πόθος όγια σέ, μισ� ταίς ζαρωμά3ες,
τα μαϋρα 3ό3ια σχαίνεται και 3ιώχνει ταίς ψαρά3ες.
ΑΡΕΤΑΣ
Δέν είμαι έγώ, 'Αλεξάτρα μου, γέρος σά. λες περίσσα,
παράκαιρα τα γένεια μου και τα μαλλιά μου έσπρίσα.
γιά. παντρειά. είμαι 3ότομος, σαpάντχ πέντε έμπ'ίjκα,
και &λλοι είναι πλειότερόυ καιροϋ καί πάλι έπαντρευτ'ίjκα.
ΑΛΕΞΑ ΔΡΑ
Πολλά. καυχάσαι άληθινά, χρόνω σά.ν να σου τράντα,
το εργο πεθυμ�· τινά.ς γροικω και λέσι πάντα.

:

_

Πέ του τό πώς την προξενιά. ί:χω καταστεμέν·η ,
καί πέ τ' άφέη τοϋ Χρύσι7tπου σέ λογισμό μη μπαίνη.
ΣΚΗΝΗ EBΔOMfl

Ντοτόρος κα ί Δάσκαλος

ΝΤΟΤΟΡΟΣ
Πλειά. βιά 'χω καl πλειά. πεθυμιά. παρά. .τον πεθερό μου
νά. κάμω έτούτη τη 3ουλιά. σά. θέλω 'ς το θεό μου·
το λογισμο ί:χω 'ς την καρ3ιά. σπιροϋνι καί άγκυλώνει
πότες νά. κάμω τη 3ουλειά . . . μά. σε λιγάκι σώνει ι
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
. Καί με 3ίχως νά. γράψετε κοντράτο πώς τό κάνει ;
ΝΤΟΤΟΡΟΣ
Πριβάτα μιά. έκάμαμε γρ.α ψή, κ' έκείνη φτάνει·
το λοιπονίς ό Χρύσιππος νά. τόνε χαιρετίση
με 3υό μαρτύρους, κατά. πώς Ύ)θελα τοϋ μηνύσει,
καί το μισό μου τοϋ 'ταξα πράμα, και τ' &λλο πάλι
κρατώ κ' έγώ γιά. λόγου μου.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Με φρόνεψι μεγάλη
ΝΤΟΤΟΡΟΣ
Γιατί κ' έγώ Ι:χω λογισμό πρίχου τελειώση ή μέρα
ν' άγγίξω με τη χέρα μου τσ' άφέντρας μου τη χέρα.
ΔΑΣ ΚΑΛ Ο Σ
Ο νίr excelentissime, quantum sit onus graνe
senibus matrimonia et pι'udens sis et caνe.
Περσουα3έρει σ' Ε:θελα νά. μην πολυσιμώσης
προς τσί κολώναις τοϋ "Ερκολε, μην μπά. το μετανοιώσης,
μην εGρης πέλαγο βαθύ che assorbe cligni intieri,
καί λόγιασε το ριζικό lντα μπορ� σοϋ φέρη.
ΝΤΟΤΟΡΟΣ
Μάλλιος γιά. μένα, 3άσκαλε, ί:τοιο γομάρι κάνει
γιά. νά 'χω το γοβέρνο μου, καί τοϋτο μόνο φτάνει.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Νοη cίt quod sίt μεταiJ:>?1:; τοϋτος ό Τσιτσερόνες,
γιαϋτος aε γνώθει rντα θα πn πtληο κχί κολώνχις.
ΝΤΟΤΟΡΟΣ
Δχσκαλε, πάγω τό λοιπό, καί & λάχη ό πεθερός μου,
πέ του καθώς μοϋ έγροίκησες πώς είνχι ό λογισμός μου.
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

Στάθης κα ί Φ6λας

Σ Τ Α Θ Ι-Ι Σ
Πήγαινε, Φόλα, όγλήγορα και φέρε τό λουρί μου
καί τήν κουρτέλα όποϋ 'βαλα μέσα 'ς τό τάβολί μου.
Χωστα 'ς τΟ σπίτι. μου Ύ)μπαι.νε . . . κχ1 άϊtόκ::: ι.ς μ' έ:χε β άλει.
καί ιLάρτυρα 'ς τού; γάμους του, γιά. περιγέλιο πχλι !
'Οϊμέ, και νά 'μουνε πλειά. νιος νχ 'χα τά γzνεια μχϋρα,
νά. σβύσω μέ το αίμάν του τω σωθικω τη λαύ,J α'
μά πάλι, κλέφτη Χρύσιππε, τή γ3ίκ•. α μου σοϋ τάσσω
πως θενά κάμω, &ν Ύ)στεκε τη ζ'ίjσί μου νά χάσω.
Μ' &σ' τη και αύτήνη τ·ίjν κχκη μαργιόλα . . . κ' Ύ)χ:χμά τση
3αρμό ώσά.ν τσ'ίj έτύχαινε, κχι τά μαλλιά Ύ)�γ.χλ± τση.
Δοτόpε αύτή 3/:ν Ύ)θελε, γιατ' είχε κχμωμένο
σφάλμα έτόσο μετ' αύτό, μά έκράτειν το χωσμένο·
μ' άπ'ίjτις τσ' εί.πα, γι' &ντρα μπλειό νά μην τον άνιμένη,
στανιό της τό μολόησε ή καταφρονεμένη ·
μέ 3ακτυλί3ι ώσά θωρω καί αύτήνε έχάλασέν τη ,
καl 3ά. &λλη έρραβωνιάστηκε και τούτη Ύ)φηκέν τη·
μά. έτοϋταις ταίς 3ιπλαϊ:ς παντρειαίς μανίζει ή 3ικηοσύνη ,
και άποϋ ταϊ:ς κάνει, κάτεχε, το πως 3έν τον άφίνει·
γιά τοϋτο θέλω 'ς τον κριτ·ίj νά τόνε κατα3ώσω,
και θάρρος ί:χω να γενΊϊ το 3ίκηο μου το τόσο.
καt α ΟΞν τοϋ πάρη τη ζωή, σαν εχει ·ή γι.ό?zξί μου,
σκιάς κάνει νά τή βλοηθ?), γιά ν&χω τήν τιμ-ή μου.
Φ Ο ΛΑΣ
"Εν' το το βρακολοϋρι σου έ3επά καί την κορ3έλα !
ΣΤΑΘΗΣ
"Εpμος σου χρόνο; κχι κχκό; ! λου?ι ε!πχ και Κ::Jυρτέλα ! . . .
ιaε τον κλέφτη rντα 'φερε ! ν α λ±χη ν ά τ ά. 3υϋσι,
νοc μiθου το ψΞγά3ι μου Κ�' ολοι νχ μ� γzλοuσι.
ΦΟΛΑΣ
Καί &ν τή βαστ�ς άπ&νω σου ! . . . το λοιπονις ποιά &λλ'η ;
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ΣΤΑΘΗΣ
'Αλήθεια λές ... ή μά.νιτα μ' έτύφλωσε χ' ή ζάλη !
πά.γω λοιπο τα ρουχά. μου να σχίσω, για να χά.μη
να μη χαθ?) το i>ίχηο μου μΕ: την τιμή μου άντά.μι.
ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ

Χρύσιππος καί 'Αρέτας

ΧΡ!ΣΙΠΠΟΣ
Δυο λογισμοt χαιράμενοι χαρίζου τ'ίjς χαρi>ιίiς μου
βρώσι, Άρέτα, χ' είναι δ γεΙς το χέρi>ο τ'ίjς χυρίiς μου,
χι' &.λλο τ' άφέντη μου έρχομός, χαί δ νους μου τόνε βάνει
πώς ώραν ώρα έi>επιΧ 'ς τη Χώρα άποφτά.νει.
ΑΡΕΤΑΣ
ΜΕ: i>ίχηο, άφέντη, χαίρεσαι ... χ' rντα &.λλο μπλειο να i>ώσ:n
του λογισμου σου Μνεται ποτΕ: χαρα έτόση ;

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ
Γροίχα μου , 'Αρέτά. άπο ταχυας είς τη Λοτζέτα έβγ'ίjχα,
χαί προς τα μέρη του γιαλου τ' άμμά.τια μου έστραφ'ίjχα,
χ' είi>α Ι!.να ξύλο χ' 'i)ρχεντο μΕ: τ' &.ρμενα γεμάτο
'ς τΟ πόρτο, καL βενέτ ι.κο νά 'ναι έσοuσοόμιασά το.
χαί τίς κατέχει μηπωστας οχ τη i>ιχή μας χώρα
γνέφοντας τον έσήχωσε χαί νά. 'ναι μέσα τώρα;
ΑΡΕΊΆΣ
Τουτο i>Ε:ν εί παράξενο, i>Ε:ν το κρατώ για θάμα,
γιο-}ί �αρά.β � μοναχας του φέρνει τ' &.λλο πραμα.
πουρι ηγραφε μας το χαλιΧ πώς eρχεται μΕ: ξύλο
- βενέτικο πραματευτ'ίj 'νους δπου Ι!.χει φίλο.
ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ
Για τουτο πήγαινε χαί σύ λοιπο 'ς το πόρτο κάτω,
χαί σ' άνιμένω ογλήγορ:ι. να φέρης το μαντάτο.

Ι Ν Τ Ε Ρ Μ Ε ΔΙ Ο

ΔΕ Υ Τ Ε Ρ Ο

(Βασιλέας Πρίαμος μ6 δυό του συμβουλατόρους καί μέ τούς δούλους του).

ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Μεσίταις μου πα χ' 'i)ρθασι 'ς την έi>ιχή μας χώρα
άπού τΊ]ν ΜαχεΜνια, είναι λιγάκι ώρα.
i>I: ξε•)ρω tντα θέλουσι, μα Ι!.ν τσι έi>επα. . . χαί ιΧς i>ουμε
tντα ζητου, χαt άπόχρισι φρόνιμη να τούς πουμε.

( Τότες έρχεται 6 Παλαμέτες, καί Ούλύσες καί Μενέλαοι;
μεσίταις ζητιίιντας την 'Έλενα).

ΠΑΛΑΜΕΤΕΣ
Ψψό :ατ� μου β�σιλια δπ?υ την �ρόγια , δρίζεις
και με τη φρονιμαi>α σου νεχταρε την ποτιζεις,
χαί ϋλοι παινου ταίς πραξές σου, την πλείσα καλοσύνη,
το πώς κρατείς 'ς ϋλους χοιν·Ι) χ' 'ίσα τη i>ιχηοσύνη.
χ' είσαι το ξόμπλι τ'ίjς τιμ'ίjς, την έντροπη ξωφεύγεις,
τσ' &.τυ)Ι'_ους να τούς τυραννifς χαθημερνο γυρεύγεις.
Ό βασιλιάς μου, ξεύρετε, το πώς μας είχε πέψει
μεσίταις για την 'Έλενα, δπου 'χε συργουλά.ψει
δ Πάρις σου χαί έπ'ίjρέν τη μ' ϋλους τούς θησαυρούς τση,
και έντρόπι.ασε τΟν άντρα τση μαζL καL τσ!. έδικού τση,
να τη γιαγείρετε έi>εχεί, i>ίχηό 'ναι έτούτη ή χά.ρι,
δ Μενελά.ος &.ντρα τση σαν πρώτας να την πά.ρη.
γιατt Ίjρθε είς τη χώρα μας χαί ώς νά. 'τονε παιi>ί μας
πιστα τον έi>εχτήχαμε, χι' 8λοι ol έi>ιχοί μας
έσυνορίζουντά.νε ποιος σπίτι να τόνε πά.ρη.
να τόνε χανισχεύουσι χαί να του χά.μου χά.ρι
χαt τουτος χωρίς i>ιά.χρισι έθέλησε να χά.μη
τόσο μεγάλο &.i>ιχο, τόση έντροπη άντά.μι ,
�α �:::ά.ρη τΊ]ν γυναίΥ;-ά.ν του χι', ϋ�ο τ� θη;'αυρ,όν του,
οπου τον είχε σπιτιν του ωσαν τον εαυτον του,
του Μενελά.ο του ρηγός μά., κρίνω, i>Ε:ν μπορουσι
τ' άμμά.τια σας να τόνε i>ου τα δάκρυα να χρατουσι.
Πάλι χαί i>Ε:ν το κάμετε σήμερο χωρίς &λλο,
άντίi>ιχό σας πόλεμο θα χά.μουσι μεγάλο.
ΒΑΣΙΛΕΑΣ
ΆνΕ:ν χαt φοβερίζη μας να μας έχά.μη άμά.χη,
- ή Τρόγια i>Ε:ν έφά.νηχε ντήρησι άθρώπω νά. 'χ�η ,
γιαυτος τα λόγια παραμπρος μηi>Ε: ποσώς μην πίiσι,
γιατί ή φοβέρα σας ποτ/: ταίς γνώμαις i>Ε:ν άλλά.σσει.

( Τότες σιμώνει καί μιλεί μέ τούς συμβούλους του κοντά
dγάλια, νά μη γροικούσι τί λέγει μi δαύτους, καί τότες πάλι
γυρίζει καί λέγει).
_

Την 'Έλενα να χάμω με νά. 'ρθη έi>ώ ο μπροστά. σας,
χαt άνΕ:ν χαt θέλη να συρθ?) είς τα θελήματά. σας,
να την έπά.ρετε ζιμιο μ' 8λο το θησαυρό τση.
μα νά 'ρθη i>Ε:ν μπορεί ποτέ, ξεύρετε, στανιχώ τση.
'Αμέτε, πέτε τση το πώς είναι το θέλημά μου
νά 'ρθη μΕ: i>ίχως ντήρησι ογλήγορα ομπροστά μου.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Παρακαλώ σε, βασιλια, χωστα να τσ'ίj μιΛήσω,
σαν &.ντρα της τον λογισμον χουρφά τση να γνωρίσω.
Ο Υ Λ Υ Σ Ε Σ.
Ψηλότατέ μου βασιλια, πολλα παρακαλώ σε
έτούτη τη θαράπαψι δπου ζητif του i>ώσε.
ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Μετα χαρας... Ι!.ντηνε έi>ώ ! 'Έλενα, έπά' ρθα τώρα
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μεσίταις χαl &.ντρας σου μαζί 'ς τήν έi>ιχ-ή μας χώρα,
για να σε πάρου έi>εκεί, χ' Ι!.χω άποφασισμένα
να πά.γης ϋπου πεθυμας χαt ϋπου σ' άρέσει έσένα·
χαt &.ντρας σου θέλει μοναχας το λέγει ν' άγροιχήσης,
πάλι του μόi>ου σου είσαι έσύ το θΕ:ς ν' άποφασίσης.
Ε ΛΕΝΑ
Ψηλότατέ μου βασιλια, έπά. 'μαι τσ' δρισμού; σου.
Β Α Σ Ι ΛΕΑΣ
Να πά.ρη i>Ε:ν μπορεί τινας το θέλεις του χορμιου σου.

( Τότες τήνε παίρνει 6 Μενέλαος παράμερα καί τής λέγει}.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ
'Έλενα, i>Ε:ν το έλόγιαζα τη χώρα σου ν' άφήσης
τόσα χωστά., χαί ώσα σκληρος χρουσάρης να τη γΜσης.
γιατί σε άγάπου, ξεύρεις το, πλεια παρα τή ζω·ή μου,
πλεια άπού το φώς τών άμματιώ χαί πλεια άπού τήν ψυχ·ή μου·
μα i>Ε:ν κατέχω ποια άφορμη σ' eχαμε χ' 'i)φηχές με,
χ' ετσι μl: i>ιχωστας αίτια τόση ντροπη &.ξωσές με !
χαί ϋση τιμη έγνώρισες χαί άγάπη άπο μένα,
τόση σκληρότη χαt άπονια έγνώρισα άπο σένα !
Καί μη λογιάσης βλάψιμο νά. 'χης, γιατί χωστά μου
έμίσεψες, γιατί χαλλια 'i)σφαξα τήν καρi>ιά μου,
παρα να βλάψω ώστε να ζώ ποτΕ: τήν ομορφιά σου,
μαλλιος για νόμο θα κρατώ τα λόγια τα i>ιχά. σου.
Καί ιΧν 'i)σφαλες, -χατέχω το i>Ε:ν 'i)τονε άπο σένα,
χαί χωρίς φταίσιμο ποτΕ: i>E: θέλεις βρεί κανένα.
'Εσένα μόνο πεθυμώ χι' 8λο το θησαυρό μου
ιΧς πά.ρουσι χαί ιΧς i>ώσωσι το φώς τών άμματιώ μου,
γιατί μΕ: i>ίχως σου, 'Έλενα, γυρίζω τυφλωμένος,
ξόμπλι τη·ς κακοροιζικιας έγίνηκα δ χαϋμένος !
Καρi>ιά. μου, τ' άμματά.χια σου ιΧς i>ουσι τα i>ιχά. μου
πώς i>ά.χρυα χάνου ποταμο χαί βγαίνου οκ τήν χαρi>ιά. μου.
�υ ί1'ήσο,υ τήν �γάπη 1;1-ου, �υμ·ή σου π<?ς μι':ράκια
,
ομαi>ι αναθραφηκαμε
ς του ποθου
τα κανακια.
'Έλα σιμά μου, μάτια μου, χαρi>ιά. μου, "Ελενά. μου,
i>Ε:ν τη ψηφώ τη βασιλεια χωρίς έσέ, κερά. μου·
χαί άμνόγω σου 'ς τον ούρανό, 'ς έκείνο δπου δρίζει
τήν χτίσι, το πώς βλάψιμο ποτΕ: i>E: θΕ:ς γνωρίζει
άπο του λόγου μου ποσώς, μαλλιος παρα ποτέ μου
θα σ' eχω πλεια άκριβώτερη. γύρισε μίλησέ μου,
του Μενελά.ο μίλησε, κάμε το θέλημά μου,
χαί ώς -� σουνε βασίλισσα eλα 'ς τήν χατοικιά. μου.
ΕΛΕΝΑ
Ψηλότατέ μου βασιλεια, άπ'ίjτις τή βο�λ·ή μου
μ' δρίζεις ποιά 'ναι να τ'ίjς πώ, να στέκη το κορμί μου
πάντα μετά. σου πεθυμif, και άνΕ:ν χαί πά.ρουσί με
τουτοι στανιώς μου, χάτεχε, σφαμένη βρίσχουσί με.
( Τότες μισεύει ή 'Έλενα).

Β Α Σ Ι ΛΕΑΣ
Έκούσετε τήν γνώμην της, άφένταις, tντα λέγει
τ� 1;ώς i>E: θέλει με�α σας, r:ώς �α σφαγ?), χαί χλαίγει·
' είναι εμπορετο, ξευρετε, στανιχω_ τση,
να ρθη i>εν
χαt νά. 'μαι έγώ δ προΜτ-η τση, γή πουρι δ θάνατό τση.
ΟΥΛ!ΣΕΣ
Σα βασιλέας φρόνιμος μπορείς να το λογιάσ·nς
για μια γυναίκα, άφέντη μου, eτοια <Jχθριτα μήν πιά.σης,

γιατί μηοένας βασιλιδίς ' ς το χέριν του δέν έfχει
τή νίκη, καί κανείς ποτέ το τέλος δέν κατέχει·
άνάμεσά σας βλέπετε τώρα μηδέν άpχίση
φωτια να ξάψη καί οόδεγεϊς μπορεϊ να σδίς τή σβύση.
ΜΕ ΕΛΑΟΣ
Άνέν καί τούτη ή όίπιστη έfφυγε άπο σιμά μου,
καί έπ'ίjpέ μου το θησαυρο χωρίς το θέλημά μου,
'ς τοu λόγου της δέ βρίσκεται τ'ί)ς κλέφτρας ή τιμ·ή μου,
μα ξεύρετε πώς κατοικ� σέ τοuτο το σπαθί μου,
καί τοuτο τάσσω σας το πώς άγλήγορα να κάμη
να γδικιωθώ , ς το πρδίμά μου καί , ς τ·ήν τιμ·ή μου άντάμι.
( Τότες μισεύει ό Μενέλαο ς μέ τούς μεσίταις καί λέγει ό
πρώτος σύμβουλος) .
ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
'Αφέντη, κάτεχε το πώς δλοι τως θενα 'μόσου
ε tς τ�ί'� ε ίκ�νες ;ων �,εών ν4 'ρθ?υ, να σε μ�λώ �ου·
,
,
και ανεν και σμιξου ολοι τως να ρθου αντιδικα
σου,
να σέ γλυτώσου δέ μποροu ποτέ τως τ' &ρματά σου,
γ α ' είναι μ ορεζά εν ι καί πλοϋσ ι π λε άρχοι, ,
? Vτ; σου εντηρησι
� ?
κ; η; γιαφεντια
πρέπει �ς αυτουνους
να ,χη.
γι �ϋτ� τΟν κ?�;πο, �,ς φρό�ιμο�, ποG έaέσ:ασίν�, λϋσε,
και τη φωτια οπου αναψε ο Παρις σου τη σβυσε.
δός τωνε τή γυναϊκάν τως, μονάχας ας άμόσου,
άπ'ί)ς τήν πάρου έδεκεϊ να μήν τήν θανατώσου.

ΠΡ ΑΞΗ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Μπράβος καί Ιlετρ ούτζο ς

ΜΠΡΑΒΟΣ
Ίδέ τσι πώς έ:φύγασι, να μή τ-ήνε τακάρω !
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Τρομ άσσουσι, -�;ιατί πολλ� σέ βλέπουσι μπι�ζάρο·
, ,
,
δεν εντενιαριστηκασι σκιας να το στοχαστουσι . . .
καί πλεϊα σάλια δπου μπορεϊ σήμερο Θ α τ ' άκούση !
μα πώς έφτα 'ς Ι:να καιρο 'Ι)θελες να μαλώσης;
ΜΠΡΑΒΟΣ
Πολλά 'σαι έλίγης θύμησης, γή να το πώ; καί γνώσης !
σκιας δl: θυμδίσαι Ι:να καιρο πώς δέκα παλληκάρια
'ς τοu δούκα έστραπατζάρισα, μπορώ να πω λιοντάρια;
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Δέν το θυμοuμαι, κ' έfχω το θαράπειο έδικό μου
να μοu το ξαναδηγηθ'ίϊς, άφέντη, 'ς το θεό μου.
[ΜΠΡΑΒΟΣ]
Μια ώρα άπάνω ς τοu δουκος τ·ήν τάβλα έκαθομέστα,
μ' ,αύ;Ο καt _μ' �λλ?υς &ρχο,ντε7 σε �θιβ,ολη έρ� ομέστα·
,
και λεγω πως, ς ενα
καιρο δεκα να με σαλταρου,
τούς κάνω να γυρίσουσι καί όίλλη μερα να πάρου.
Σπανιόλους καί Μορλάκηδες δέκα σωστούς μοu έφέρα
ε!ς το παλάτι τοu δουκος τήν δεύτερην ·ήμέρα·
τότες μέ πλεϊσα μου χαρα τοu δούκα κάνω νάτο,
κ�ι- σύpνετ�ι σε μι� μ_:ριΧ κ�ί οί, &λλοι, άπ�ν� κάτω,
οι καβαλλιεροι θενα πω, και μια κορωνα εκαμα,
καί έστέκασι άγια νιΧ δοu τόσο μεγάλο πρδίμα.
Καί έγώ πετοuμαι έλεύθερος καί σύρνω το σπαθί μου,
και 'ώσαν κο.λώνα έστάθηκε 'ς τή μέσ-η το κορμί μου,
και έfρχουντ' οι δέκα . . . οι δυο άπο μπρός, κ' οι γιάλλοι δυο άποπί
[σω.
κ' οι γέξη άπού τα πλάγια μου...
ΠΕΤΡΟΥΣΟΣ
Τρέμω να το γροικ·ήσω.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Καt έγώ, δποu έκράτου τον καιρό, χαρα άγια να δώσω
-τ:οϋ 8ο�κα , όπου ,μας η �λεπ; ';;αί κα�α�λιέρω τ?σω,
ώ�α�ς εκτυπο� αδυ�ατα κι , �ραις α,παντου παλι,
, ,
κι ώραις πασαταις ηκανα με ελευθερια μεγαλη
κι' ώραις άπάνω μέ καιρό, κι' ώραις μέ τέχνη κάτω
τών 'Ι)συρνε ή χέρα μοί.ι, καί άλλοu τών άπονδίτο
κι' ώραις ταϊς βάρδιαις έ'.λασσα, κι' ώραις ε!ς τή ντεφέζα
έ:σύpνουμου και άποδεκεϊ τ' άμμάτια μόνο έπαϊζα,
κι' άποδεκεϊ των 'Ι)συρiια συχνια κατα τα νάτα
πόντες, μαντρέτα στρογγυλά, ροβέρσα; σγαλεμπράτα,
και κεϊνοι να σιμώσουσι διασκορπιστοί έδειλιοuσα,
γιαπii.σ' δποu τα μάτια μου σπίθαις τών άπολοuσα.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Άνέν καί πάρουσίν τηνε, θά. ποuσι πώς Οίφοβται,
και έτούτη τήν άθιβολή δ κόσμος Θα δηγδίται,
να μή ψ,Jφοu το βασιλειό, μηδΕ: και το θρονίν του,
δπου τρομάσου οι βασιλεϊς δλοι τήν Μναμίν του·
καί αν ·ί)ναι κ' έfρθου, κατά. πώς λέγεις, άντίllικά μας,
!ντα φοβδίσαι ; ν' άνεβοu ποτέ τως 'ς τα τειχιά μας,
γή νά 'χου έμπόρεσι ποτέ να μδίςε πολεμίσου;
αν έfρθο� , y.έ ζημι,α πολλ� τώς ,τάσ,σω να ;rυρίσου !
τότες, αφεντη, κατεχε, ολοι θα σε τρομασου,
νιΧ σε φοβοUνται, νcΧ. παινοϋ τα &.ξια καμώματά σου.
ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜRΟΥΛΟΣ
Σ�μ�ουλε, σφαίνεις κά_τεχε� ε ίς ,Ο,τι... είχες � ιλήσει,
,
μ?' ;οντ Θεον παρακ�;ι:λω μονο ,να μας �οηθησ,η·
αυτ ειναι πρεντζιποπουλοι και βασιλεις μεγαλοι,
κ?'ί α:: ερθ�υσι ά.τr�νω μας ιpω;ια μ�ς., θέλ�υ βάλει
να μαςε καψου, κατεχε, και οι θεοι ας δωσου
ιΧλλη βουλή 'ς τοu λόγου τως, τή μάχη να ξηλώσου.
ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Να τή γιαγείρω δεν μπορώ, γιατί δεν είν' τιμή μου
αν 'ήτονε χίλιαις φοραϊς να χάσω το θρονί μου.
Κάμετε να μισέψουσι, καί μή οταθοu μια ώρα,
κι' . ας έfβγου μέ πολλαϊς τιμαϊς ε1.ς δική μας χώρα·
δώσετε λόγο πώς κανείς δέ θέλω να τούς βλάψη,
πλια ά.δυνατώτερη φωτια σέ τοuτο να μήν &ψη.

ΤΡ Ι ΤΗ
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Κάτσε, καί άπού το φόβο μου κιν�ς μου το κουφάρι.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Γροίκησε, αν εχης δρεξι, καλα τ' άπομονάρι !
Πώς εχουσι να σμίξουσι δμάδι έγνώρισά τσι
να δώσουσι άπάνω μου, για τοuτο 'Ι)φηκά τσι·
καί άπ'ί)τις έ:σιμώσασι, μέ φάλσο μάνχο σέρνω
κ:tί άπού τή χέρα τα σπαθια των έ:ξη τών έπαίρνω,
κ' οί yιάλλοι έφοβηθήκασι καί "άγάπ-η" ! μοu φωνιάζου
καί τοu πο"\έμου νικητή μέ δόξα μου μέ κράζου.
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Πώς δέν έδωσα τα σπαθιά. τριγύρου τών άθρώπω ;
ΜΠΡΑΒΟΣ
'Όξω τήν πόρτα έβγ·ήκασι, καί γροίκησε τον τρόπο·
δ κόλπος ·/)το άδυνατος πολλά, κα"ί έσήκωσέν τα
χ ' ... ξω ν πό τα τ ' βγαλε μάό
ιξέν τα . . .
ι. χ' ,η ρp
-τ;η
f
�
,ι. Ο
·�
1
Ί α ι ς σκαλαις εναιβαινασι κλιεντοι και αβοκατοι,
καί άθρώπους Ί]το ή αόλ·ή κάτω κοντογεμάτη·
καί τα σπαθια σαν εtδασι, πλακώνει γεlς τον όίλλο,
να φύγουσι περίκολο τέτοιας λογ'ίjς μεγάλο,
γραφαϊς, προτσέσα, σούμπλικαις έ:ρρίξασι 'ς το φύγι . . .
λόγιασ-ε τέτοια άναμιγή, Πετροuτσο, αν ·/)το έλίyη !
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Φρικτή και θαυμαστή 'τονε, μά. τ-ήν άληθοσύνη.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Μέρες δ δούκας έfκαμε όκτώ σωσταϊς να κρίν-n,
γιατί έξεμασελίστ-ηκε τόσα πολλα δποu έγέλα
καί κρίσιμο δέν έfδιδε πονώντας 'ς τή μασέλλα.
Καί δξω άπο τοuτο, ταϊς γραφαϊς οι άβοκάτοι έχάσα
και μόνο να ταϊς βγάλουσι ήμέραις έπεράσα.
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Γ �α :_οϋ�ο έφύγα<? ι. και αύ;ο,t ';'αt έπήρασ,ι. τΟ yλάκι . . .
μ α π α να μαρεντισωμε και εφυρασα δαμακι.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Π·ήγαινε έσύ, καί άποδεκεϊ ποτΕ: μήν πάρης ζάλο,
καt μόνιος μου όγιιΧ δουλεια 'ς το φόρο Θα προβάλω·
πήγαινε όμπρος καt φέρε μου, Πετροuτσο, τ' &ρματά μου,
γιατί μεγάλο πόλεμο μοu προμην� ή καρδιά μου.
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Καt μένα άμάχη ή κοιλιά. . . Μα 'ίντα όίλλα Θα σ-ηκώσης ;
τ α τόσα αύτάνα όπου βαστ�ς όε φτάνουν ν α μαλώσης;
ΜΠΡΑΒΟΣ
Κ' ϊντα βαστώ ; παρα σπαθί, και τάργα και στελέτο,,
τζελάδα και το τζάκο μου μόνο και κορσαλέτο !
ΠΕΤΡΟΥΤ ΣΟΣ
Καί tντα όίλλα θέλεις το λοιπό;
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ΜΠΡΑΒΟΣ
Μανίκαις, καί πουνιάλο,
γαμπριέραις, καί μονόπολα καί γβάντι χωρίς &λλο.
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Πάγω οπου θές, μά... &ν τά βαστ�ς !
ΜΠΡΑΒΟΣ
Που' ντα &νθρωπε ! μαγάρι ...
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
ΤιΧ τόσα &ρματα ποτε Ι>Ε:ν χάνου παλληκάρι.
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Γαβρίλης, Άρέτας, 'Αλεξάνδρα, Δάσκαλος.

ΓΑΒΡΙΛΗΣ
'Ήφταξα, 'Αρέτα, ώς 'ήθελα καί ώς -Jjτo ·ή πεθυμιά μου,
'ς τή χώραν τή μητρόπολι, καί χαίρεται ή καρl>ιά μου,
μερά μέ τήν άπαντοχή του χρυσο-Χρύσιππού μου,
μερά γιιΧ τή γλυκότατη πατρίl>α του κυρου μου.
ΑΡΕΤΑΣ
Πρί σώσω έγώ, έπροτέρεψε κ' 'ήρχεντο ή άφεντιά σου,
όπου 'τρεχα, ώς τσ' είχα πεί, κάτω συναφορμάς σου.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
οι σανιτάl>ες ήσαν κεί, καί άπ'ίjς έπ'ίjρα γλώσσα
σέ λίγο, τότες παρευθύς τήν πράτικα μiiς l>ώσα.
Μά &ς πiiμε εtς τήν κατοικιιΧ όπου 'ναι το παιl>ί μου,
γιιΧ νά το Ι>ου τ' άμμάτιά μου, νιΧ l>ροσιστ?i ή ψυχή μου.
ΑΡΕΤΑΣ
'Σ τουτο το σπίτι ε'ίμαστε τήν &ρα όπου έ\στειλέ με
ν&ρθω νιΧ l>ώ γιιΧ λόγου της, καί πάλι ώρl>ίνιασέ με,
άνεν καL Οεν τΟν εϋρω έΟώ, 'ς τΟ φόρο να γυρίσω·
γιιΧ τουτο, &ν έμίσεψε, έί>ώ θενιΧ ρωτήσω.
( Τότες κτυπij. Άρέτας τήν πόρτα).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ποιος είναι όπου τήν πόρτα μας κτυπ� μέ βιά έτόση ;
ΑΡΕΤΑΣ
Κερ' Άλεξάl>ρα, πρόβαλε γιατί το θέλεις γνώσει . . .
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Έσ' είσαι, 'Αρέτα ;
ΑΡΕΤΑΣ
'Εγώ 'μαι, να[ καί άφέντης μου &ς προβάλη,
&ν ·)jναι l>ώ, κ τάσσω του νιΧ l>'ii χαρά μεγάλη.
Α Λ Ε Ξ Α ΝΔ Ρ Α
Κ' rντα μαντάτο, Άρέτα μου , καινούριο είναι αότόνο;
ΑΡΕΤΑΣ
'Αφέντης του ·ηρθε, καί Ε!ν' τονε ! ξετρέχοντάς του μόνο ...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Χίλια καλώς έπρόβαλε λοιπο ή άφεντιά σου,
γιατί &λλον τόσο τή χαρά l>ιπλώνει ή συντροφιά σου !
Μά άκόμη λείπει ...
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Το λοιπο &ς πiiμε, μήν άργιουμε·
μά Ϊ'ι";":Χ zαρ-Χ. l>ιπλώνω έγώ;
ΑΡΕΤΑΣ
Πηαίνοντας σου l>ηγουμαι.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
'_Αρέτα, siste pedes, nam τ' αότιά σου, & θιΧ μ' άκούσου.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
ΠοιΟς εLναι αύτός;
ΑΡΕΤΑΣ
Ό l>άσκίχλος είναι τοϋ Χρύσιππού σου .
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ο fama quantum velox es, onde a ragione fama
malum quondam . velocius ullum, μιλεί το γράμμα.
Idest quando ofert nuncium malum si come questo

του Χρύσιππου όποϊί έγίνηκε πάντοθες μανιφέστο ...
ΑΡΕΤΑΣ
"Ιντά 'ναι αότή ή γιαθιβολή, νά ζ?iς, άφέντη, πέ μας !
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τ? Χρύσιπ;το ό ,Ι>ούκας, μας �σεκ,εστράρισέ μας,
,
μα Ι>έν κατεχω την αtτια . . . και εσυ;
ΑΡΕΤΑΣ
Δέ ξεύρω πρiiμα.
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ΔΑΣΚΑΛΟΣ
'Έτσι μου τό 'πε ό Πάμφιλος, καί ξάπλωσε ή fama.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
"Ωφου, μαντάτο θλιβερό, όϊμένα ό καημένος !
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Hen tibi θέλεις νιΧ εtπ?iς, &v είσαι πικραμένος"
ποιος είναι, Άρέτα;
ΑΡΕΤΑΣ
'Αφέντης του τοϊί Χρύσιππου ...
ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Esse

·ab ventuιn statis gratiam oso ragionarlo.

Κάρλο

ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Ποιο όνομάζει αότος ώζό;
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Το πώς σέ σουσουμιάζω
νους βασιλιου 'ς τή γράτζια είπα, γιατί θαυμάζω ...
μά άπ'ίjς μοϊί λέγει ό Ι>ουλός σου το πώς του μαθητ'ίj μου
άφέντης είσαι, γροίκησε καί πιάσε τή βουλ·ή μου.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Πέ το, καί ά.π'ίjτις μου το π?iς κ' έγώ παρακαλώ σε
καθώς λογιάζεις καί μπορείς καί σύ βοήθεια l>ώσε.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Θυμου το ώς πάγεις νιΧ του π?iς, γιατί Ε!χεις πpiiξες &λλαις:
salve μ' έμέ dulcissime filii quomodo vales.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
"Ιντα νιΧ βάλη ; κ' !!λεγα πώς θιΧ μέ Ι>ασκαλέψης,
καί στράτα γιά καβο·ήθεια του μμιά νιΧ μ' άρμηνέψης 1
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τότες ζιμιο λατίνικα θά Ι>?iς μοl>έρνα etersa
νιΧ σοϋ μιλ?i velociter σέ πρόζα καί εtσέ βέρσα.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Δέ μέ βγάνουσι, Μσκαλε, τιΧ λόγια όπου ξοl>ιάζεις.
Ελα νιΧ πiiμε, γή & ί)έ θές, πέ το, μή μέ πειράζης ...
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τή λογικά σου πε quid est, καί αότος σοϊί ρεσποντέρει,
Ι>ίl>οντας definicion όπού Ι>έν εχει ταίρι.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Δάσκαλε, ό κακοpοίζικος καί νου καί λογικά μου
μέ το μαντάτο έγώ Ε!χασα, καί ρά'ίσε ή καρl>ιά μου !
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Si est an sunt suenuam θυιi.οu νά tντερογάρης,
καt τόσο σοτισφ:χτζιον σάν πεθυμ�ς νά πάρης.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Τούτη
τή
σοτισφατζιον
μου l>ώσ� έσύ νιΧ ζήσης,
'
ς του Ι>ούκα &ς πiiμε, καί &σ' τα αότά, μπλιο &λλο μή μιλήσης.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Γροίκησε μιά όρατζιον νιΧ τ-ήνε π?iς του Ι>ούκα,
dux Creta in regno apolinar non credo tanto luca

ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Λουκii έί)ά μ' έβάπτισε καί γιιΧ ληνάρια λέγει ...
&ς πηαίvωμε, 'Αρέτα μου, γιατί ή καρl>ιά μου κλαίγει !
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Tu parti vere κ' Ε!ρχομαι κ' έγώ νιΧ του μιλήσω,
e t fonderar l'occasion θέλω νιΧ τήν άρχίσω·
'ς τούτη τή χώρα νιΧ φαν'{j πρεπό ' ναι ή γιαρετή μου,
γιαπiiσ' καί όπου τρατάρεται κι' όγιά το μαθητή μου.
Καί ό γέρος Στάθης κι ό γαμπρος άπομονή άς Ε!χου,
καί & μ' Ε!χουσι 'ς τούς γάμους τως χρεία, &ς μέ ξετρέχου.
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Φόλας, 'Αρέτμς, Γαβρίλης καί Στάθης.

ΦΟΛΑΣ
Ποιος είναι αότου όπου κτυπ�;
ΑΡΕΤΑΣ
Πρόβ:χλε, & θ.1: νά μάθης.
ΦΟΛΑΣ
Έσ' είσαι, Άρέτα; πέ rντα θές.
ΑΡΕΤΑΣ
Αότο::ϊ 'ναι άφές ό Στάθης ;

Έπά. 'ναι, ναίσκε !

το Χρύσιππο ό δούκας μας , να μi: παρηγορήση;
Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι-Ι Σ
Τουτο ιJχι, δi:ν μπορει παντρειά, σαν έ!χει ·ή ιJρεξί σου,
μηδi: βολει 'ς το Χρύσιππο νά 'ναι κ' εtς το παιδί σου.
ΣΤΑΘΗΣ
'Σ τουτο καλό 'ναι, φίλε μου; καt δποιος άλλιώς λογιάζει,
'πειδη κ' ή γιαρραβώνιασι μόνο ή πρώτη ξάζει.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
'Αλήθεια λές, μ' αν ε!χε ζει σήμερο ό ΧρυσΊjς σου,
Ίjτονε τάχατες πρεπο να πά.ρη το παιδί σου;
ΣΤΑΘΗΣ
Τέτοιας λογΊjς παράνομο ποιος ήμπορε\ ν' άκοόση,
δυο άδέρφια άνάμεσά. τωνε ποτi: να παντρευτουσι !
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Λοιπο αν είν' παρά.νομο, δi:ν πρέπει ό Χpόσιππός σου
_να βλογηθ?j τη Φαιτρά. σου καt να γεν'(j γαμπρός σου.
Σ Τ Α Θ Ι-Ι Σ
π� τ�νε, � ίλ� μο� , -;αλλιιΧ προδ,6τη ιιου -;αt όχ,θρό μου,
και μη μου λες με πικρα. μου παλι το Χρυσιππο μου !
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
ΔΕ:ν ε!ν' προΜτης, μηδi: όχθρ6ς, παιδί 'ναι τ' άπατοϋ σου,
κόκκαλο του κοκκά.λου σου και σά.ρκα του κορμιου σου.
μηδ� τ� θ�γοτέρα , σου δi:ν �σμιξε ά τάμι, ,
μηδε και με το; Χρυσιππο σφαλμα ποτε� ε!χε καμει.
Σ Ί Ά Θ Ι-Ι Σ
Ό�μ�να, άπο,ύ τη χαρα γροικώ καt άπολιγαίνω,
και ο λογισμος μου έσάλεψε καt άπού το νου μου Ε:βγαίνω.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Πιάσ' τονε, 'Αρέτα μου καt σύ, μην πέση δπως του Ε:φάνη·
θώριε ή γιαγάπη ή πατρική 'ς τον όίθρωπο rντα κάνει !
μικρ' Ίjτονε ή λιγοθυμια και άρχίζει και περνq του.

ΦΟΛΑΣ

ΑΡΕΤΑΣ
Μίλησε καt πέ του να κατέβη,
κ.:.ιί με άναγάλλιασι πολλη σου τάσσω πως ν' άνέβη.
ΣΤΑΘΗΣ
"Ιντά 'ναι ή άναγάλλιασι; γιατί την κοπελίά μου
μου Ε:βάτευε άφέντης σου τόσο καιpο χωστά μου;
ΑΡΕΊΆΣ
Πέρασε κάτω, άφέντη μου ... μα κεινος δi: σου φταίγει.
Σ ΤΑΘΗΣ
"Ιντα μi: θέλει κάτω αύτός; ας πii να δω tντα θέλει !
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
'Αφέντη Στάθη, φίλε μου παληi: καt Ε:μπιστεμένε !
ΣΤΑΘΗΣ
Μισi:ρ Γαβρίλη, άφέντ-η μου γλυκi: καί άγαπημένε !
μ' δλη την πίκρα, φίλε μου, κλαίγω όκ τη χαρά μου.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
κ�ι μ�νι; ή \ιαναγά�λιασι . μ� ά� οίγει ;ην κ�ρδιά μου.
Φ ιλε, ;ην πι;<-�α ξ�ρισε,, �α ανακα;� ματα σου
τα, στειλασι οι ορανοι για να , βγου εισε χαρα, σου.
Σ Τ' Α Θ Η Σ
Τα πάθη μου δi:� Ίjμαθε,ς, fl: ά;cΊ)ς τα, θi:ς γροιχ·ή σει,
,
περισσα
καχοροιζικο με θες ονοματισει·
μα πότες ·)j ρτες, καt &φορμ·ή 'ς την Κρήτη ποια σε σέρνει;
Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι-Ι Σ
ΔΕ: ε!ν' πολλη ώρα όπου 'σωπα, κα t ή τύχη σου μi: φέρνει·
τουτα όπου κράζεις πάθη σου και βάσανα Ίjμαθά τα,
καt γώ τα διώχνω με γλυκια σαν πεθυμ�ς μαντάτα.
Σ Τ Α Θ Ι-Ι Σ
Καt Μ ποθi:ς έγροίκησες πώς θέλει νά βλοήση
Οί δυο πρώτες

σελίδες dπο το χειρόγραφο τοϋ

"

Στά θη

"

ΠΟV

φυλάσσετα ι στη Μαρ κι ανiι · Βιβλιοθήκη τής Βενετίας
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ΑΡΕΤΑΣ
Γpοικώ τονε καί στένεται . . . κ' έγώ ' ς τ' cί.νάκαprί. του.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
'Αφέντη Στάθ η ! . . .
ΣΤΑΘΗΣ
Φίλε μου, πολλc1. π:χpακαλώ σε
τέλειωσε την άθιβολή, σωστη χαpά μόυ δώσε !
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
' Σ τη Μπουγδανιά δντας εrμαστε καi 'ς το Κελλ ί, θυμήσου
το Νικηφόpο τον καιρο όπου 'χες δουλευτ·ή σου . .
Σ Τ Α Θ Ι-Ι Σ
'Σ το σπίτι μου γεννήθηκε κ' Ίjτονε άναθpοφ-ή μου,
καί το παιδί μου μετ' αύτο κpουσάpοι έπήpασί μου,
καί όμάδι μiiς έπήpασι, μά έμένα έλευθεpώσα
μαλτέζικα· μ' αύτοί ποτΕ: δΕ:ν εμαθα που έδωσα.
Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι-Ι Σ
'Ένα μπεpτόνι ώp ιζε έ:νας 'Ρωμογενίτης
Τουpκος, μά φίλος μου παληος κ' 'ίδιος μου συντοπίτης,
καl φτrί.νει τσΊj Μονοβασiiς τη χώpα έ:να βpάδυ,
το δουλευτή σου σύpνοντας καί το παιδί σου όμάδι .
τότες 'ς έκείνη Ίj λαχα κ' έγώ την rδια χώpα,
καl μΕ: τον Τουpκο έσμίξαμε κ' έδώκαμε τη γνώpα.
καl παίpνει με 'ς το ξύλον του μιά ώpα νά γευτουμε,
καί άπ'fjτις έποφάγαμε, το ξύλο πii νά δουμε·
κα� ';ά:;ω Υ;ατεβα�νο,ντας γροι.κ<';°) μ�γ�λο, θ�Ί)νο,
κα: τ ?νομ,α μο� ανα�p�ζε λυπ;η τεfα εις εκ�ινο;
και πpος το κλαημα εγυpισα με λυπηση και θωpου,
κ' , ε ς τ?ϋτο έ ε ,τ Ο πρόσωπο θω1ρώ τοϋ ικηφό ου
f ,
�
;-- ϊ
�
και εκpατειε εις τα χέpια του κλαιγοντας το παιδακι,
κ' έτpέχασι τ' άμμάτιά του το δάκpυο ώς άpυάκι.
Ρωτώ, ποιο είναι το παιδί, καί πώς έσκλαβωθΊjκα,
κι' δλα μου τά δηγήθηκε μΕ: πόνο μου καl πpίκα.
Κ' έγώ, σάν είχα τη φιλιά του Τούpκου, έζήτηξά τσι,
καί μΕ: κανίσκια όπου 'δωσα μεγάλα έγλύτωσά τσι,
καl έπΊjpά τσι 'ς τ-ήν Ζάκυθο· ετσι καl το ΧpυσΊj σου
ώσάν παιδί μου άνάθpεψα γι' άγάπη έδική σου·
καί το ΧpυσΊj δΕ:ν Ίjθελα πολΜ νά μεταλλάξω,
γιά τουτο πάλι Χpύσιππο μου φάνη νά το κpάξω.
�αι_ τόσ;η άyάπη1 τοU βασ�� �αl. ';6θο, ή καρΟι� μου,
οπου για κλερονομο μου τον εχω ς τη φτωχεια μου,
καl γιά νά κάμη στόλισι μεγάλη του πpαμάτου,
τον ηστειλα την άρετη νά μάθη του γραμμάτου.
Το λοιπονίς ·lj τύχη του κ' ή έδική σου γνώρα
συνεπαρτο μ' έφέρασι και μένα 'ς τέτοια χώρα.
Σ Τ Α Θ Ι-Ι Σ
Τώρα δντα θέλη ό θάνατος νά πάρη τη ζω·ή μου,
θαραπαημένος β ρίσκομαι, πειδη ηi'ipα το παιδί μου
Μά ό Νικηφόρος, φίλε μου, τάχα νά ζ'ij ό καυμένος;
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
' Σ όλίγο καιρο έπόθανε αύτος ό πικραμένος !
"Ας πάγη Άρέτας καί ας το π'ij, καl μείς 'ς τοu δούκα οι
[δυό μας
ας πii νά λευτερώσωμε ζιμιο το Χρύσιππό μας.
·

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Δ άσκαλος, Μir.ράβος καί Πετρούτζος.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Alcun ηοη puo saper da chi sia amato,
quan ? o felic� i � su �a roda s � de [c � to ? ]
,
,
, τα σαλεματα
Σ του ριζικου τα μποδιστρα κ εις
του
ξάζει πολΜ το φίλον του νά δ'ij κανείς σιμά του,
γιατί 'ς την καλορριζικιά μηδένας δΕ:ν κατέχει
καί νά γνωρίση φανερά φίλο καλΟ ποιον έ:χει,
πειδη ψευτοί καί άλ·ηθινοί τότες τον τριγυρίζου
κι' δλοι μιά πίστι δέίχνουσι πώς 'ς την καρδιά σφαλίζου·
μ' άπΊjς καιρο άντίδικο ή τύχη θέλει φέρει,
γυρίζουσι οι δίμουpοι τον πόδα εις &.λλα μέρη.
Μ' άπ' άγαπ� μΕ: την καρδιά τ·ήν rδια ζΊjp-ι βάνει
γιά φίλο, και άγαπ� τονε καl άπΊjτις άποθάνη,
αί ι γι ιά 'χε · · · αρδιακη φ λιά1 μά 1πόση �ύρΊj α
;ς, το
� Χρ,υσι;τπο
οψ
1:�
ο; _Παμφιλος.
; . τ,;ο β;χσανον 1του εγροικα,
_
να πq. να λεγη του δουκος να τον ελευθερωση,
καί το καστίγο, όπου έκεινου τυχαίνει; αύτου νά δώση !
ΜΠΡΑΒΟΣ
Λόγια, Πετρ.οuτζο, άπο σοφη καί άπο τεχνίτρα γλώσσα.
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ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Ναίσκε, παινώ τανε κ' έγώ, κι' ας δΕ: γροικώ καl τόσα.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ο che ribalda coppia, στέκω νά μη μιλήσω,
μ' άπΊj μου λάχη τίποτας κακό, καί ας χαιρετήσω.
Bacio la porta e lo portal, di quel tagliente brando
ο brava e famosissima progenie de Orlando.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Καλώς το Δάσκαλο ! άπατά σά σ' έ:δα άνίμενά σε,
νά σ' άβερτίρω δπου μΕ: δ'ijς μπλειό σου νά μην παινiiσαι.
Έγροίκησές μου 'ς τοu δουκος σήμεpο μΕ: τ' αύτιά σου
πώς &.νω κάτω σ' έ:βαλα μΕ: τ·ή ρετόpικά σου·
μηδΕ: ντοτόρε έψήφισε έκείνος, μηδ' έσένα,
μ·ηδΕ: έστοχάζεντό σας σκιάς μά έμίλειε μετά μένα.
καί τοuτο μόνο Ε:καμε, πειδη καί τών άρμάτω
πρέπει νά δίδουσι τιμη πλειά παpά τω γραμμάτω.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Quidem nec ossa pa1·iunt, ma stava come un roco
con tuto questo sentati come si vanta il giuoco.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Καί τουτο αν Ί]θελες νά δ'ijς καί έσύ μ' άληθοσύνη .
στράφου πως ζγουραφίζουσι καί 'δε την δικ·nοσύνη,
νά δ'ijς πως Ε:χει 'ς τ-ή δεξά χέpα σπαθί γδυμένο,
και λίμπρο ενα 'ς τη ζερβη καl στέκει σφαλισμένο !
και μόνο το ρετpάτο τση καί χωρις &.λλο κόπο
σου σημαδεύει τ' Gίρματα πως Ε:χουσι τον τόπο.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ad lιoc ego respondeo propositum e dico
quod arma cedunt literis, come il poeta antico ;
et molti altri savii filosofi e dotori
afermano quod literae principium sunt honori ;
e t etiam quod imperia cum istis gubernantur,
et omnes bones regoles gentibus semper dantur.
Sed istam controversiam ci accomodo tractare
con questa sorte de omini cur quiam quidem quare?
Τουτο ή γιαλήθεια φανερο ' ς τον κόσμο δλο δείχνει
καl ε ίσΕ: πολλόταταις φοραίς και τόπους τ' άποδείχνει
l'incancarita ipotessi con mile e piu raggioni
et con antimematica ratie 1·ationi.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
J\άνκαpα, κ�l �ποστέ1ματα νά 1 βγιiλη :ο , κορμ1ί σου . . .
μιλιε κ α ι συ Ρωμαιικα καθαρια και αποκρισου 1
ΜΠΡΑΒΟΣ
ρ τζι νε του ιλii θά ,π 'ς τον, τρόπ� αύτόνο
'�Ι
;:' ? �
�
�
το πως το αιμα δρωνουσι να αναχασκισου μονο.
Δά�κα�ε, ;έτ�ια δι�φορά ό.:�-ο�δε �ά τρατάρ�ς,
σκιας Ιtλα ς αλλο τιποτας α θες να τεσπουταρης.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
�ίλ!J σε, έσΟ yι.α τ' �ρματα, κ�L ,π�λι έ�U Ύι.α κείν�
οπου την πεινα διωχνουσι, κ εγω για τη ντοτρινα.
Μ ΠΡΑΒΟΣ
Έμtνα ·ή ψή μου μΕ: σπαθί βαστ� καl μΕ: πουνιάλο
σΕ: βάpδια μία νά σταθώ μΕ: τεχνικο το ζάλο,
ν ' ω τΟ πόΟ� τ ζερ ο μ1πρός, τΟν ,&.λ ο π Lσω,
�
?
�·�
� Ο
r Ο
να σε λαβωσω με ευκολια μεγαλη μου, να ζησω !
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Καl μένα ή ψ·ή μου μΕ: βαστ� νά πιάσω έ:να ντοτόρε
γη έ:να ποέτα δποr.ο θές, γη έ:να ψηλο άουτόρε
λατίνο καl ίταλικά νά σου τόνε σπριμέρω
καl συλλογίσμους δσους θΕ:ς πάντα νά πpοπονέpω.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Καl μένα ή ψή μου μΕ: βαστ� νά πιάσω έ:να κομμάτι
χοίpο, άφέντη Δάσκαλε, μεpί. γη μόνο πλάτη,
νά κάμω το μισο όφτο και τ' &.λλο , ς το τσικάλι,
νά σου χορτάσω μ' εύκολιά καl μΕ: χαρά μεγάλη.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Έμ_ένα ή ψή μου μΕ: βαστ� νά μπω ' ς έ:να φουσάτο
μΕ: το σπαθί μου μοναχάς, νά ρίχνω άπάνω κάτω,
νά κόψω, χί�ιαις �;εφαλ':ίς, μέλ·� ν� τεταpτι�σω,
πόδια και χερια να πετω, κορμια να ξεκοιλιασω.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Καl μένα ή ψή μου με βχστ� χίλιους σοφούς τοu κόσμου,
αν έ:ρθουσι σ/: ντέσπουττα, νά δέσω μοναχός μου.

νά σαu τσl κάμω μέ: έντροπή μεγιfλης νdι σωποdσι,
λίμπρο νά μήν άνοίγουσι δπου καl & μέ θωροuσι.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Καl μένα ή ψ·ή μου μέ: βαστ� νά. μπώ σέ: καπονέρα
νά. ρίξω μέσα τή 3εξά καί τή ζερβή μου χέρα,
νά μήν άφήσω κά.πονα μη3ένα, χίλοι αν Ύ)σα
νά. τούς σηκώσω μέ χαρά καί μ' εύκολιά περίσσα.
Μ ΠΡΑΒΟΣ
Καί μένα ή ψή μου μέ: βαστ� μ' Ιtνα μου φοuσκο μόνο
νά φρακασά.ρω; Δάσκαλε, τό καύκαλό σου αύτόνο.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Καί μένα ή ψή μου μέ: βαστ� νά. μπώ ν' άργομεντά.ρω,
καί Ιtνα ώζό ά3ιά.κριτο πώς είσαι νά. τρατάρω.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Καί μένα ή ψή μου μέ: βαστ� νά στέκου νά μιλοuσι,
νά. τούς γελώ 'ς τ' άμμά.τιά. τως καί νά μη3έ: γροικοuσι.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Δ �σκ λε, τ: άργομέντο σου βάλλε ' ς τόν έμαυτό σου,
�
και μαθε να μιλ?jς καλά, γή σπώ τό καύκαλό σου.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Est mihi necessarium tacere anterlιessis.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Μέσα σέ: νετζεσά.ριο 3ώσ�η ς έσύ καί πέση� !
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Καl αν τύχη 3έ:ν'τήν Ι:παθε καλά., δντας έγρεμνίστη ! . .
ώσιΧν και σένα ή πλάτη σου σcΧ.ν κάπρου έκοπανίστη !
Καί τών 13υό lντα έπά.θασι σήμερο 'ς το θεό μου
θά. πώ μέ: μό3ο 6μορφο πώς τό '3α 'ς τ' 6νεφό μου.
Γράμματα, άφέντη Δάσκαλε, τόσα περίσσα Ι:χεις
νά. ξε3ιαλύνης 6νειρα τάχα νά μήν κατέχης ;
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ξεύρω ! καl αν ένειρεύτηκες, τήν ώρα μόνο πέ μου
όποu έθώρειες τ' 6νειρο, καί τότες γροίκησέ μου.
Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Ζ Ο Σ.
Τ' 6νειρο έτοuτο όποu θά πώ τ ο θώρου όγιά τούς 3υό σας,
καί μή χορτάσω ώστε νά ζώ, ψόματα άνέ: καί πώ σας.
Τάχα σάν νά. 'χετε ποθέ:ς τόπο, καί κάλεσέ σας
κανείς, γιά νά μιλήσετε μέ: τα'Lς άγαφτικα'Lς σας
καί σένα εtς νετζεσάριο έκαταγρέμνισέ σε,
και τιΧ νεφρά σου έσ6σ'σπασες κ' έξεκουτροUκισέ σε·
καl σένα έσφαλίσασι 'ς άρμάρι καl καπνίσα
μέ: 3ειά.φι, κ' ε1ς τή ράχη σου ραβ3ί Ιtνα έτσακίσα .
ΜΠΡΑΒΟΣ
Ώς είναι ό νοuς σου, γάϊ3αρε, χοντρος καί ό λογισμός σου,
ετσ' είναι καί τά λόγια σου χοντρά καί τ' 6νειρό σου !
Π Ε Τ Ρ ΟΥΤΖΟΣ
Τ' 6νειρο, άφέντ-η Μσκαλε, νά. ζ?jς, ξε3ήyησέ μου.
[ΔΑΣΚΑΛΟΣ ]
Μετά χαρΟίς, μετά χαρΟίς, Πετροuτζο· γροίκησέ μου :
Στ'ίjς 'Έντας ό Βιργίλιος το σόνιον άπορτά.ρει
πώς είναι, καί τον 'Όμηρο σέ: τοuτο 1μιτά.ρει,
3υο πόρταις, μ' άλεφά.ντινο κόκκαλο ή μιά., κ' ή γιά.λλη
μέ: τοu βουγιοu το κέρατο, σά. λέγει έκε'Lνος πάλι.
καl αύτα'Lς ή πόρταις βγά.νουσι τοu ϋπνου τά. 6νειρά. του,
quella d' avorio τά. ψευτά, τ' άλ·ήθια τοu κερά.του.
Καί πρέπει άλ·ήθιο τ' 6νειρο νά. 'ναι μέ: 3ικηοσύνη ,
γιατ' είσαι τοϋ κερά.του έσύ πόρτα τσ' άληθοσύνης.
Καί μετά τοuτο άφίνω σας, καl πά.γω γιά. νά. 3ώσω
βουλ·η όγιά. το Χρύσιππο σέ: βά.σανόν του τόσο.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
'Άμε, μά. 3έ:ν έγροίκησα τα ανεγυριστικά. σου,
μά. τή ρεσπότα, Μσκαλε, σά.ν Ι:πρεπε Ί]3ι3ά. σου.
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

Φόλας κ α ί Πετρούτζος.

ΦΟΛΑΣ
Ί-Ιρθε ή ώρα άφέντης μου ν' άνοίξη το σακκοϋλι
νά. βγοu τά. μουχλιασμένα του νά τά χαροϋμε οuλοι·
3υο γάμοι θά. γενούσινε κ' οι 3υο 'ναι 'ς τά. παι3ιά. του,
γιά. τοuτο μπλειο 3έ:ν είν' καιρός νά χώνη τά. φλουριά. του.
3έ: θέλει τοu κακοφαν'ίj '.ς τόση χαρά., λογιάζω,
3ε'Lπνο γιά. τόση φαμελιά. γιατί καταρ3ινιά.ζω.
γάλους, καπόνια Ιtχομε, 'ρίφια, καί αν κά.νου χρεία

καί rlλλα περίσσα, �πdι κοντdι εiν; ποuρι � λοσταρlα.
Μά. τέτοιο κόπο μοναχός 3έν ήμπορ'f τουράp ω,
καί τόν Πετροϋτζο σύντροφο έλόγιασ{Χ. ν.Χ π.Χp ω.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Καλα μαντάτα ! άληθινά, Φόλα, έξανά.νιωσές με
καl έμά.κρυνες τή ζ'ίjσί μου καί έκαλοκά.ρ3 ισές με,
νά. ζήσω, καl γι' άντίμεψι σοϋ τάσσω νά γυρέψω
παρτί3ο όγιά. λόγου σου καλο νά. σέ: παντρέψω.
ΦΟΛΑΣ
Πλιά γληγορότερα Ί]φινα νά βά.λου ' ς το λαιμό μου
σκοινl νά. μέ: φουρκίσουσι, Πετροuτζο, 'ς το θεό μου.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Γιά.ντα 3έ: θέλεις;
ΦΌΛΑΣ
Όγιατl 31; θέλουσι οί χρόνοι
κ'7l �λ�οι κουρφοί μου �ογισ�οί, καί τοuτο μόν� σώνει.
,
-μα ανεγλυτος προξενητης για λογου
του γυρευει·
παντρέψου έσύ καl τών άλλώ μ·η θέλεις νάρμηνεύης.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
Μη3έ: κ' έγώ 3/:ν τό θωρε'Lς νά. παντρευτώ ποτέ μου,
γιατί Ι:χω 3ίκια άφορμ·ή, Φόλα, καl γροίκησΞ μου.
Χρόν' είναι όποu Ί]μου 'ς τά νησά κ' 'ήμουνε παντρεμένος ,
μά. πλειά καλλιά. 'χα νά. 'χα 'σται 'ς τούς Τούρκους σ�λα[βωμενος
γυνα'Lκα μιά είχα ζηλιαρά πολλά., κακο3ιαρμίστρα
'ς το σπίτι, καl κακόπλαστη, 3ίμουρη καί μεθύστρα,
κακόβια, άνά.λατη, κοχλή , τόψια, ψειρομασκά.λα,
λεμενταρίστρα καί γλωσσοu, φαγά.να καl βουβά.λα.
ΦΟΛΑΣ
Πετροuτζο, κατά τά. πηλά. θενά. 'το καl το φτυάρι.
ΠΕΤΡΟΥΤΖΟΣ
' τα' σα' ια1
Σ <;>' πασε, ω' 1ζο,
λ σο � · γροιΥ;α τ, α�ομοναρι.
,
,
Σαν εί3α τετοιο βασανο, , ς ενα
καραβι εμπηκα
όποu 'ς τήν Κρ·ήτη Ί]ρχουντο, νά φύγω τόση πρίκα·
31; ξεύρω πώς το γροίκησε τούτη ·fι καταραμένη
καl βάρκα μιά τήν 'ήφερε κ' εtς το κατά.βι έμπαίνει .
'ς τή στράτα θέλει ·ή μο'Lρά. μου καί μιά φορτούνα άρχίζει
μιά. νύκτα μέ: το θάνατο νά. μΟίςε φοβερίζ·n ·
λέγει ό καραβοκύρης μας, μ ά. μ έ: λαλιά θλιμμένη :
" παι3ιά. μου, χύσι άς κά.μωμε, γιατί ε'ίμεσταν πνιμένοι 1
το πλιά. βαρύ σας ρίξετε γομάρι, μήν άργε'Lτε,
γιατί καλλιά. 'ναι ή ζ'ίjσί μας, καί μήν τό λυπηθ'ίjτε ! "
Τότες ποιός Ι:μπωθε βουτζί, ποιός Ι:ρριχνε βαρέλα,
ποιος 'ή3ειαζε τά ροuχά. του καl έπέτα τήν κασέλλα·
'ς ;τοu;ο αύτή τήν ά�ου3ιά. ξά.φνο� y�' έyώ Ί] � παξά τη
και -:ετοια λόγια λεγοντας ζιμιο εγρεμνισα τη :
" &με 'ς το γερο3αίμονα, γιατί βαρύ γομάρι
3έ:ν Ιtχω πλειότερο άπό σέ, κ' έκε'Lνος ας σl: πά.ρη ! "
l\1� τέ;ο,ιο τρόπο �γλ�τ� σα και έβγΎ)κα άπο� τ� πάθ·η ,
και αυτη είπα πως επηρασι τ α, κυματα και χαθη.
Σά.ν τούτη καl χερότερα νά πΟίσι δσαις τ'ίjς μοιά.ζου,
ζιμιό, τούς κακορίζικους &ν3ρες νά μήν πειρά.ζου.
�οιπΟ ά�ητ�ς τΟ �ροχΟ �π' α�τη , ηθε�α �8ει�σει,
αλλη σου τασσω αληθινα ποτε να μη με πιαση.
Μαγά.ρι κι' &λλοι σήμερο το ξόμπλι μου νά πιάσχ,
κ' ε ίς τοU η τ ν1 άθιβολ ' κείνοι ν ιΧ οϋ μ? ιάσα
τ:_ Ύ,
·
,
�
/) ;ι αυτοt
γιατι1 γυναικες Ιtχουσι και
σαν τη\L 3ικη μου,
καί τον καϋμό μου γνώθουσι χωσμένο 'ς το πετζί μου·
κι' όσοι εχου τέτοια θηλυκά καl άπόκεις τά. παν3ρεύγου,
σκουλήκους κάνου ζωντανοί καί άπού το νοuν τως ltβγου.
ΦΟΛΑΣ
Το κολοκύθι θενά π?jς δποιο Ι:καψε περίσσα,
'ς τΟν τράφο άπάνω άπΟ μακρι:Χ τΟν η βλεπα. κ' έφUσα.
Πετροuτζο, έ3ώ τσ' άφένταις μας θώρει τσι πώς γελοuσι,
'ς τήν 6ψι φανερώνουσι δση χαρά βαστοuσι.
Ι

)

)

Ι

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Στάθης, Ντοτόρος, Μπράβος, Πετρούτζος, Φόλας, Χρύσιππο ς,
'Αλεξάνδρα, Ά ρέτα ς, Γαβρίλης, Πάμφιλος, Δάσκαλος.

ΣΤΑΘΗΣ
Μά γιά.ντα έσείς έργήσετε ; κακά μΟίς άγαπΟίτε !
νά 'χετε λάχει έ3' έχει 'ς του 3ούκα νά γp0ικ0ίτε . . .
σά.ν ν α 'χε είσται ό Χρύσιππος παι3l καθολικόν του,
τέτοιας λογ'ίjς χαιράμενο εί3α το πρόσωπόν του !
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ΝΤΟΤΟΡΟΣ
Το πράμα δέν έκάτεχα, μα αν ηθελα το μάθει,
πλεια όμπρος ε!χά ' σται σύντροφος κ' έγώ τ' &φέ τοu Στάθη.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Μηδέ κ' έγώ, να ζήσωμε, μα μόνο &πού τα χείλη
τ'ίjς &φεντιάς σου το 'χουσα καl τοu μισέρ Γαβρίλη,
μέ τον &φέντη έδεπά cucurri . για να δώσω
κονσέγιο γιά το Χρύσιππο το πώς να τον γλυτώσω.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Τ'ίjς Χώρ�ς ε!μαι έγώ όίνθρωπος, καl μή μέ λές κουκούρη !
ΝΤΟΤΟΡΟΣ
Δέν ε!πε τίποτας κακό, καl μή σκαλδάρης ποuρι !
Δ Α. Σ Κ Α Λ Ο Σ
Cucul'Γi έγλάκησα θα π'i), καl βέρμπο ε!ναι λατίνο,
καl βρίσκεις το 'ς τον "Αλβαρο γή κ' εtς τον Καλεπ'ίνο.
Π Ε Τ Ρ Ο Ί' Τ Ζ Ο Σ
Φό,λο;, �;οτ'ίjρι , δέ θωρώ, κούπα, μηδέ λα'ίjνι,
και ογιαντα λεγει το λοιπο δ Δάσκαλος το πίνει;
ΦΟΛΑΣ
Πάντα δυσκολογροίκηταις ή γιελιμιαίς του έβγαίνου,
για τοuτο έγώ τον ηδωκα καl τοu καταραμένου.
ΑΡΕΤΑΣ
Σ,ώπ�σε, Φόλα, σώπασε, μηδΕ: σοu το γροικήσου,
να ζησω, οί μαθητάδες του, να σέ γενολοήσου.
Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι-Ι Σ
Δάσκαλε : ',ς τούτη, τή χα�α τούτ<:> τώ ?υμπεθέρω,
μα τήν αληθεια, τιποτα σημερο δε τζεδερω.
Δ Α, Σ Κ Α Λ Ο Σ
Kredo, γιατι Ί) &ναθροφή τσ' &γάπης είναι δέμα
τέτοιας λογ'ίjς &δυνατο παρα το rδιο αίμα.
Σ Τ Α Θ Ι-Ι Σ
Μισέρ Γαβρίλη φίλε μου, καl σύ 'ς τήν κατοικιά μας
παρακαλώ σε νά συρθ'i)ς, νά 'σαι 'ς τή συντροφιά μας.
Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι-Ι Σ
Πειδή -η γιαγάπη μ' Ι!:φερε τοu Χρύσιππου 'ς τήν Κρ·ήτη,
μΕ: σόρνει ·ή ϊόια μετ' αύτΟ νά 'μαι κ' είς gνα σπίτι.
ΝΤΟΤΟΡΟΣ
Κ' εγω μέ τή Λαμπροuσά μου καl μέ το Χρύσιππό μου,
θέλετε καl α δέ θέλετε, θενά 'μαι, 'ς το θεό μου.
Σ Ί Ά Θ Ι-Ι Σ
Τή συντροφιά σου θέλομε, μάλλιος παρακαλοuμε,
κ' είς Ενα σπίτι. νά 'μεστα πολλcΧ. σ' έπιθυμοUμε.
ΝΊΌΤΟΡΟΣ
ΊΌ πράμμα ολο, Δάσκαλε, τοu γράψε για προικιόν του,
κ' !!χε το λόγο· καl &πο δα καl όμπρος ας εί έδικό του.
Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι-Ι Σ
Καl μένα, άφέντη Δάσκαλε, μόνο να γουβερνάρη,
καl τ' &λλο ας �Χη ζωντάς μου σά θέλει καl ας τό πάρη
Σ Τ Α Θ Ι-Ι Σ
Κ' έγώ τή θυγατέρα μου μέ το έμισο προυκίζω,
καl τ' &.λλο ας ε!ν τοu Χρύσιππου, καl πράμα δέν κρατίζω.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Να μείνουσι έρέδε σας κ' οί δυό τωνε πρεπ6 'ναι,
καL να το γράψω τάσσω σας da buon tabellione .
ΣΤΑΘΗΣ
'Αμπέλια έμείς δέν Ι!:χομε, μά τ' όίλλο πράμμα γράψε.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
D a buon no tarp θενά π'i), καl αύτά τά λόγια πάψε.
Σ Τ Α Θ Ι-Ι Σ
pάμ,φιλε, σίμω;rε έδεπ�, μηδέ ,θαρρ'i)ς, π�ιδί μο� ,
ς τη Φαιδρα επαντρευθηκες διχωστας τη βουλη μου,
πώς 1 νά 'χ�) π � ραπ?νεσι καrιμι� άντιόιΥ;ά σου,
γιατι ψ·r,φω και χαιpομαι την εδικότητα σου.
ΠΑΜΦΙΛΟΣ
ΊΌ σπλάχνος κ' ή γιαγάπη σου προικιό, άφέντη, τάσσzι
τόσα καλό, οσο μπορε'ί πάσα Ιtνας νά λόγιάση,
μά αν ήτο και λιγώτερο, φτάνει να με σκλαβώνη
μ� �όση κ�λο?όνη 1τση, κ' έ;-cείν;ι με π�ερώνει.
( ξενο γεννημα, μα παντα ωσαν παιδι1 σου
χι. οχι ωσα
καθολικό, νά προσκυνώ τάσσω τ'ίjς θέλησής σου.
ΣΤΑΘΗΣ
Καl σύ Χρυσ'ίj μου, ζ'ίjσί μου, μάκρεμα τώ χρονώ μου,
_
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πόση χαρα χαl &νάπαψι �ίδεις τώ γερατειώ μου !
Χ Ρ Ί' Σ Ι Π Π Ο Σ
Τήν rδια &ναγάλλιασι καl τή χαρα τήν rδια
της άf εντια1ς σ,ου, εχω κ' έy� , χ: είς 1 τέτοιον 1τρόπο άφνίΟια·
καl τη χαρα, αφεντη μου, την εδικη σου παλι
τ' όίλλου μου άφέντη έδίπλωσε και έγίνη πλειά μεγάλη.
Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι-Ι Σ
Καl μένα τα θαμάσματα τοuτα μ' &ναγαλλιοuσι,
χαl &πού την τόση μου χαρά τά δάκρυα μοu χινοuσι.
Π Ε Τ Ρ Ο Ί' Τ Ζ Ο Σ
Καl μένα �ή χαροκοπιαίς μ' &ναγαλλιοu περίσσα,
καl άπού τήν τ6ση μου χαρα τα σάλια μου έχιν'ίjσα.
ΜΠΡΑΒΟΣ
'Αφέντη Χρύσιππε, κ' έγώ χαίρομαι τη χαρά σας,
χ�ι έσέν� , &1έντη ��μφιλε χαl ας ε! μέ τήν ύγειά σας
μα καλη νυκτα αφινω σας ...
Χ Ρ Ί' Σ Ι Π Π Ο Σ
Καl γιάντα ε[ς τη χαρά μας
καl έσύ δέ στέχεις μετά μάς; δΕ: θΕ:ς τη συντροφιά μας;
ΜΠΡΑΒΟΣ
Σαν παραπόνεσι Ι!:χομε μέ τον &φέ τό Στάθη,
μα έδώ δέν ε°ίναι μπορετό κανείς να τ-ήνε μάθη·
γιαuτος δέ θέλω να σταθώ.
ΣΤΑΘΗΣ
Κ' ϊντά 'χεις μ:;τα μένα;
χ' έγώ ποτέ δέ σοu 'καμα χακο μηδέ κανέν:χ.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Καl μολογ�ς το, πώς κακο ποτΕ: δi:ν ηκχμές μου,
μηδΕ: μέ τό δακτύλι σου γι' άφρόντε ηγγιξές μου;
ΣΤΑΘΗΣ
Να ζήσω σχιας 'ς τα ροuχά σου δέν όίγγιξα ποτέ μου,
μέ γνώμη καl μέ λοϊσμο σα λές, καl πίστεψέ μου.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
!ού�' εΤναι , σοτισφατζιΟν �έτ� ιας λο...γη:; ,, μεχ�λη,
οπου ο Ρωμεης πλει6τερη δεν ημ.ποpει ναυpη αλλη .
ΜΠΡΑΒΟΣ
Πειδή χαl σκούζα κάνεις μου, τή σκούζα &τζετάρω,
και φίλο &πό δα και όμπρός χαλο θά σέ στιμάρω.
Π Ε Τ Ρ Ο Ί' Τ Ζ Ο Σ
Δ�ν ,εγγιξε ;ς τ� ροUχά ;o'.J,, r:ατL &λ�α ,ροϋχα έ:p όρ�::,
(
μα εκαλοδιαταξεν τονε ς εκεινο οπου
εμπ6ργιε.
ι

ΣΤΑΘΗΣ
Γροίκησε, Φόλα. ποu 'σαι έσύ;
ΦΟΛΑΣ
Τί θέλει ·ή γιαφΞντιά σο'J ;
Σ ΤΑΘΗΣ
Πήγαινε όγλ-ήγορα να π'i)ς &πάνω τ'Ιjς κεράς σου,
και ας Ι!:ρθη κάτω να σταθ'i) 'ς την πόρτα ώρδινιασμένη
ν' &ποδεχτ'i) την όίλλη σου κυρά, καθώς τυχαίνει.
Μίλησε, )Αρέτα μου, καt σό, καt να κ:ιτέβου κάμε,
μ/: χωρίς &pγιτα χαμια 'ς το σπίτι μας νά πάμε.
( Τότε ς έβγαίνο vσι 17 γυναίκες δξω ' ς τή σένα) ,
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

Στάθη ς, Ντοτόρο ς, Φαίδρα, Λαμπρούσα, ' Αλεξάνδρα, Φλουρού ,
Μαργαρίτα, Δ άσκαλος, Μπράβος, Άρέτας, Πετρούτζο ς, Φό
λα ς, Χρύσιππος, Πάμφιλο ς, Γαβρ ίλη ς .

ΣΤΑΘΗΣ
Καλώς ταίς θυγατέρες μου, σμίξετε, άγχαλιαστ'ίj-;ε,
φιλήσετε, νεράϊδες μου, γλυκοχαιρετηχτ'ίjτε.
ΝΊΌΤΟΡΟΣ
Λ;ι:μπρ�uσα, σίμωσε &δ�πά, '7ή 'ντρ,έπε[:rαι] � κερά μου·
πετε τα καλορρίζικα, σαν είν πρεπο του γαμου.

ΦΑΙΔΡΑ
''Ας είναι pόδο ή μοίρά σου, χρυσο το pιζικό σου.
Λ Α Μ Π Ρ Ο Ί' Σ Α
Καt έσένα, πλάσμα τοu όρανοu, σα λέγεις, το διχό σου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Το pιζικό καt ή μοίρά σας τή δόξα να pιζώνου,
βλαστούς να pίκτου τ'ίjς τιμ'ίjς, 'ς τον κόσμο νά ξαπλώνου.

ΦΑΟΥΡΟΥ

Τό pιζικό καί ή μοίρά σας ν' άθιοϋσι καί νά δένου,
χρυσούς καρπούς νά κάμετε: τόν κόσμο νά πλουταίνου.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Τό pιζικό κ' ή μοίρά σας νά άθιοϋ μαργαριτάρια,
νά δένουσι βαρύτιμα ζαφείρια καί λιθάρια.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
Τό pιζικό κ' ή μοίρά σας τόσαις τιμαί.ς καί πλούτη
νά σας άξώσου, καί μακρά πολλά τη ζ'ίjσι έτούτη.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τό pιζικό κ' ή μοίρά σας νά κάμου κλε:ρονόμους,
νά φέξου ε:!ς τά γράμματα, νά ξε:δηγοϋσι νόμους.
ΑΡΕΤΑΣ
Τό pιζικό κ' μοίρά σας νά 'στε: καλά, νά δ'ίjτε:
παιί>όγγονα σά θέλετε: καί μέ χαραίς νά ζ'ίjτε:.
ΜΠΡΑΒΟΣ
Τό pιζικό κ' ή μοίρά σας πάντα &ς παιδογγονοϋσι,
νά κάμου όίντρε:ς ξακουστούς καί άδυνατούς νά βγοϋσι.
ΠΕΤΡΟ!ΤΖΟΣ
Τό pιζικό κ' ή μοίρά σας χίλια καλά νά pαίνου,
λαζάνια &ς βγάλουν θάλασσαις, Πε:τροϋτζοι νά χορταίνου.
Φ Ο ΛΑ Σ
Τό pιζικό κ' ,ή μοί,ρά σας , νά ,τρέ,χουσι μοσ�άτα,
καί πάντα νά ναι τα βουτζα, να πινωμε:, γε:ματα.
ΣJΆΘΗΣ
Χρύσιππε:, τη Λαμπροϋσά σου πιάσ' τηνε: άπού τη χέρα,
καί σύ τη Φαίδρα, Πάμφιλε:, νά πάμε: σπίτι πέρα.
ΧΡ!ΣΙΠΠΟΣ
Χέρα δποϋ άνοίγεις τσί όρανούς καί ζωντανό με βάνεις,
σε τόση καλορριζικιά, καί άθάνατο με κάνεις,
χέρα κατάσπρη κι' C:μορφη, χιονάτη, δποϋ μ' άγγίζεις
καί άγγίζοντας τά πάθη μου καί τούς καϋμούς ξορίζεις !
Π Α ΜΦΙΛΟΣ
Χέρα γλυκειά δποϋ μ' όίνοιξε: ή χέρα ή δική σου,
καί ε!ς την άγκάλη μ' Εβαλε μέσα τοϋ παραδείσου·
χέρα κατάσπρη κι' C:μορφη, μαλαματένια χέρα,
δποϋ τη νύχτα έσφάλισες καί άνοίγεις την ήμέρα !
ΣΤΑΘΗΣ
Θυμήσου, 'Αλεξάδρα μου σήμερο τ' C:νειρό σου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
κ: ε:ίς , τόν δγ;ό έξε?ήλιανε ,ποϋρι_ κ' � ίς τό, γαμπρό σου,
μα, κατεχε, ακριβωτατο θελω το χαρισμα μου.
ΣΤΑΘΗΣ
Τάσσ' δλωνώ σας τά πρεπά νά κάμωμε τοϋ γάμου,

καί &νέν καί θέλης καί παντρειci, τό Φόλα μας σοb τ&σσω.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Θέλω ! κι' &ς Ι!ρθη τό λοιπός τή χέραν του νά πιάσω.
ΦΟΛΑΣ
Θέλω τη, μά ποστίτζα μου, καί λόγο ι:τσι &ς δώση,
γιατί Ι!χω παρατήρημα παπάς νά μοϋ σιμώση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Δέ 'ντρέπεσαι, μεθύστακα; σώπα, τά σάλια... φυοϋ σου !
δε σ' έ:θελα φαμέγιό μου, κι &ς ι:βγη άπού τό νοϋ σου.
ΦΟΛΑΣ
Φαμέγω, κακορίζικη, νά μ' i1χες έδικό σου ...
δέν εΙμαι άμπάσος 'ς τη δουλειά, σάν Ι!χει δ λογισμός σου.
ΠΕΤΡΟ!ΤΖΟΣ
Νά ζ'ίjς, ά.φέντη, &ς πηαίνωμε 'ς τό σπίτι, μην ά.ργιοϋμε,
καί ά.ποϋ τ' ά.ί>όντι τούς γαμπρούς λογιάζω νά κpατοϋμε·
&ς πα χαροκοπήσωμε, καί πασαείς &ς πιάση
τό μίσο έκείνο δποϋ ά.γαπif νi τόν καταχορτάση.
ΣΤΑΘΗΣ
Πετροϋτζο, φρόνιμα μιλείς, 'ς τό σπίτι μέσα &ς μποϋμ,;
τό λοιπονίς, συμπέθερε, σάν πρέπει νά χαροϋμε.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ
"Ας πάσι όμπρός τ' ά.ντρόϋνα.
ΣΤΑΘΗΣ
Χρύσιππε, στράτα κάμε.
πορ �άτει, Π�μφιλε, �α!. σό 'ς ,το ,σπίτι. μ�ς ν� πiiμε.
Μισερ Γαβριλη, πηαινεστε: με το συμπεθερο μας,
καί σείς ο! όίλλοι 'ς τη χαρά έλάτε τών παιδιώ μας !
Φ Ο Λ Α Σ μ ο να χ ό ς
Λογιάζω έτούταις ·n χαραίς καί τά καμώματά μας
πολλά νά ά.ρέσου τώ φιλώ καί ο,τινος ά.γαπif μας·
πειδ·fι καί τοϋτα γίνουνται συχνιά σ.1: πάσα τόπο,
μόνο γιά ί>όξα τοϋ θεοϋ καί γιά χαρά ά.θρώπω.
Καί γιά χαρά σας έπειδη γίνουνται έτοϊίτοι ol γάμQι,
καί σείς, ά.φένταις, μετά μας ολοι χαρ'ίjτε ά.ντάμι.
Δεν Ι!χω τρόπο Ι!μορφο καί τέχνη δεν κατέχω,
μ·ήτε καί λόγια πλειά ψηλά, γράμμα γιατί δεν εχω·
μά &ν 'ή θελά. 'χει, πλειότερη χαρά σάς εΙχα δώσει
καί εύχαριστιά σάν Ί)πρεπε σε καλοσύνη τόση·
μά με τη γλώσσα δποϋ μπορώ, κλιτός μΕ: ταπεινότη
την εύγενειιΧ καί πράξές σας τιμώ καί προσκυνώ τη·
πειδη καί ά.φουκραστ·ήκετε τά χαμηλοπωμένα
λόγια τοϋ Φόλα σήμερα δικά του, κι' C:χι ξένα.
Καί a σας έδείξαν C:μορφα καl ά.ρέσασί σας ολα,
βίβα 'ς τά δολοπλέματα τοϋ πόθου, πέτε, Φόλα !

ΊΈ Λ Ο Σ

Θ Ε Μ Α Τ Α l( A I Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔ ΙΑΣ

' Η οιαφοpιΧ τοu ύψηλοu ιΧπο το γελοϊ:ο
μποpεϊ: να είναι κ' gνα σκαλοπάτι

ΠολλιΧ συμφέροντα συνεργοuν για το Φεστιβαλ πού χαί ·ή λέξη
μόνο 3είχνει άρχοντοχωριατιομό. · Τουρισμός, Περιηγητιχ·)j
Λέσχη, Έθνιχο Θέατρο. "Αν σχεφτοuμε πώς τα άτομιχα
συμφέροντα χινοuν η 3έν χινοuν χαί τούς 'Οργανισμούς, οπως
χι ολη την πολιτική μας ζωή, θα ιaοuμε θάμα το θέαμα στο
άρχαίο θέατρο χαί θα συμφωνήσουμε μέ το έπίσημο καύχημα,
βέβαιοι πια πώς έπισημότης 3έν σημαίνει άσκημοσύνη μέ βού
λα. Πραγματιχα είναι θάμα ή ρεκλάμα, θάμα ή συγκοινωνία,
θάμα τα τρανζίστορς, μέσα χ' εξω άπο τα πούλμαν χαί στο
βαπόρι χαί παντοu, θάμα δ χαλΟς κόσμος, πού ή έπίσημη άνα
χοίνωση τον θέλει λαό, θάμα ή παράταξη τ' αύτοχίνητα εξω
άπ' το θέατρο, θάμα το 'ί3ιο το άρχαίο θέατρο, ώς τη στιγμη
πού άρχίζει. ή παράσταση. Τότε σταματάνε τα τρανζίστορς να
μετα3ίνουν τα λαχανιασμένα νέα τοu ποaόσφαιρου, χαί τότε
άχριβώς σταματάει το θάμα, γιατί ή παράσταση ή raια χάνει
8,τι μπορεί για ν' άπογυμνώσει την τραγω3ία άπο το θαυμά
σιο χαί να την έξευτελίσει. Το να έξευτελίζει την τραγω3ία
rσα - rσα το '�θνιχό μας Θέατρο, πού συντηριέται άχριβώς χαί
πολύ άχριβα για να κρατάει τη θεατριχη τέχνη στο ()ψος της
χαί να συμμορφώνει μέ το καλό του παρά3ειγμα τη θεατριχη
ζωη της· χώρας, 3είχνει άνάπο3ο πνεuμα, &:κατάλληλα πρόσωπα,
καί βαθμολογεί μΕ: κακό βαθμό την πολιτικη χαί την παι3εία
τοu χαιροu μας.
Τον έξευτελισμο αύτόν τ'ί)ς τραγω3ίας το 'Εθνικό μας Θέατρο
τον χάνει (άναφερόμαστε t3ιαίτερα στίς "Βάκχες", άλλα ή
κριτική μας ματιάζει γενιχα τίς παραστάσεις τραγω3ίας } ,
μΕ: τον γελοίο τρόπο πού παρουσιάζει αύτeς τίς παραστάσεις
άπογυμνωμένες άπο τίς άναγκαίες 3ιαστάσεις, το μέγεθος
χαί το ()ψος, πού ή άπογύμνωση αύτη iJχι μόνο ρίχνει χαμηλιΧ
την ύπερρεαλιστιχη άξία τοu θεάματος χαί τοu Λόγου, παρα
χαί 3ημιουργεί τέτοια aυσαρμονία άνάμεσα στη μικρότητα τ-ίjς
παράστασης χαί το μέγεθος τοu χώρου, πού το άποτέλεσμα
νά 'ναι τραγελαφικό, χ' είναι περίεργο πώς τόσοι καλλιτέχνες
μΕ: άναγνωρισμένη άξία χαί μαστόροι στ·η 3ουλειά τους 3Ε:ν το
βλέπουν iJχι έπειaη παθαίνουν όφθαλμαπάτη, παρα έπειaη σχη
νοθετοuν στα όπτικα μέτρα τών θεατών τ'ί)ς πρώτης σειράς χι
iJχι iJλου τοu κοίλου. 'Η τραγω3ία είναι το μόνο εργο άπ' ολους
τούς άρχαίους θησαυρούς πού σώθηκε ώς έμάς &:χέρια χαί μ' ολη
της τ·)jν άξία χαί την ένέργεια, οταν την παρα:rτήσουμε. 'Αφοu
προσπαθ·ήσαμε στα μοντέρνα μας θέατρα χαί 3Ε:ν μείναμε εύχα
ριστημένοι, τη φέραμε στο φυσικό ·της τον χώρο, στο άρχαίο
θέατρο. 'Εκεί, άντί να δλοχληρώσουμε αύτη την προσπάθεια,
συμπληρώνοντας το άρχαίο θέατρο χαί παρασταίνοντας το εργο
στη φυσιχη καλλιτεχνική του θέση μΕ: την τεχνικ·)j τη 3ική του,
άντί να λύσουμε τα προβλήματα τ'ίjς παράστασης μΕ: τη λογικη
·τ'ί)ς τεχνιχ'ίjς, πού αύτ·)j ύπηρετεί την άρμονία τ'ίjς σύνθεσης δλά
χερης χι άνα3είχνει την όμορφιά. της, προτιμήσαμε την ε6χολη
χι άμελέτητη λύση, να έφαρμόσουμε την τεχνιχη πού ξέραμε
άπό τά μοντέρνα μας θέατρα, αύτη νά τ·)jν όνομάζουμε ρεαλισμο
χαί να προσπαθοuμε να έπιβάλουμε τη γνώμη πώς κάνουμε το
σωστο μΕ: 3ικιολογίες χαί θεωρίες γιά ρεαλισμούς, για σημερνη
αtσθαντιχότητα, για 3ιαφορα ψ υ χ ι σ μ ο u τοu σημερνοu
θεατη άπο τον άρχαίον χ' έπιθυμία ν' άποφύγουμε τη μουσεια
χη άναπαράσταση.
'Όταν έξετάζομε τη λογοτεχνιχη άξία εργου 3ραματικοu χώρια
άπο την τεχνιχ·)j τ'ίjς παράστασής του χάνουμέ σφάλμα πολύ
σοβαρό, έπειaη χαf-άμε την άχεραιότητά του. 'Ίσα - 'ίσα ετσι
ένεργώντας 3είχνουμε μουσειαχο πνεuμα, οταν αύτό το εργο
το σακατεύουμε βγάζοντάς το άπ' την άναγχαία 3ιχιά του
χαλλιτεχνιχη θέσΊJ χαί μορφη πού 'χει πάρει μια χαί χαλη άπ'
τον χαιρο τ'ίjς 3ημιουργίας του, για νά το χωρέσουμε στην προ
θήκη τοu 3ιχοu μας ψ υ χ ι σ μ ο u , χαί τόσο στρεψό3ικη είναι
ή 3ιανόησή μας πού βγάζει χι άξιώματα σάν τοuτο, πού 'γραψε

δ έμπνευστης καί ύμνολόγος αυτων τών παραστάσεων γενικός
3ιευθυντης τοu Ε.Θ., πώς προτιμά.ει "το ώραίον έρείπιον άπο
. την ένοχλητικην συχνα άρτιμέλειαν". Σπου3αίος φετφας πού
έξηγεί πολλά. Γιατί, οπως το μουσειαχο πνεuμα τοποθετεί Ιtνα
άρχ:χ�ο βάζο μέσα σΕ: μιά σύγχρονη γυάλινη προθήκη, ετσι
χι δ σκηνοθέτης. τοu Ε.Θ. β±ζει τούς ύποκριτΕ:ς ντυμένους χαί
φτιασι3ωμένους για μοντέρνα σκηνή, τοu χουτιοu, νά βγαίνουν
σ' αύτον τον μεγάλο χώρο, οπου φαίνονται σά μύγες, νά 3ια
σκελίζουν πέρα - 3ώθε ολη αύτ-)j τ·)jν ερημο.
Το θέατρο, το χοίλον, εύτυχώς είναι πέτρινο χ' ετσι ι>Ε: μπόρεσαν
νά το μικρύνουν κι αύτο για να το φέρουν στά μέτρα πού φαντά
ζονται πώς μπορεί να τά 3εχτεί ή "σύγχρονη αισθαντικότητα"
η δ "σύγχρονος ψυχισμός". 'Όταν, άρχίζοντας ή παράσταση,
μέσα σ' αύτό το χάος παρουσιάζεται στην &κρη δ ύποκριτης
Τ5όγια5 χ� ί a �ασκ�λίζ� ι την , όρχήστρ': γι� νά ',ρθει, στ,η �έση να
μας πει πως ειναι ο θεος Διονυσος, μας χανει αστεια εντυπωση,
γιατί έμείς, μ6λις τον εraαμε, τον πήραμε γιά χωριάτη πού
προχώρησε δ γ ..ίι3αρός του χαί τρέχει να τον προφτάσει.
'�ο ύπεpφυσιχ� ' (θεοί ) : το , θαψά�ιο (Ί]ρω �ς ) , το τερ ��ώ3ες
( Εριννυες ) , το εξωτιχο και το υπερλογο και παλαια' και υστε
ρότερα, ( &γγελοι, σατανά3ες, φαντάσματα ) , 'ίσαμε καί τη
σύγχυση ou χαι�οu μας, (Ρ�νόχ�ροι) , 'ητ;tν χαί είνι:;ι γο,ητευτιχο
_ τεχνης· αλλα στην αρχαια τραγω3ια το συστα
συστατιχο; της
τιχο αύτο 3Ε:ν είναι μπαχαρικό, παρά το 'ί3ιο το κρέας τοu
εργου, χαl τόσο αύτονόητο, πού παραλείπει να το τονίσει ιaιαί
εpα ό όe ισμΟς ,το,υ Ά,p ιστ�τέλη. , , ,,
JΟταν
, , προκαλει...
παμε στο αρχαιο θεατρο, που και α3ειο ακομα
3έος τό μεγαλείο του, χαl παίζουμε ρεαλιστικά, οπως ξέρουμε
άπο τlς σκηνΕ:ς τοu χουτιοu, 3ηλα3η βάζουμε τούς ύποκριτΕ:ς μέ
τα φυσικά τους άναστήματα να παρασταίνουν μΕ: τlς μοuτες τους
χαl τίς χειρονομίες τους, χαί για να χινηθοuν στον τεράστιο
χώρο τούς ύποχρεώνουμε να χάνουν 3ιασκελισμούς χαl &.λματα
σαν ν&: 'ναι άθλητl:ς στίβου χι iJχι ύποκριτές, σαλατοποιοuμε
παρ&:ταιρα πρ&:ματα, τό ύπερρεαλιστιχο μΕ: το ρεαλιστικό,
χαl συν&:μα μικραίνουμε τα πρόσωπα, τα γaύνουμε άπό το
συμβατιχο μεγαλείο τους χαl - χαταστροφη - σπάζουμε τlς
άναλογίες τοu χώρου.
Τίς άναλογίες 3Ε:ν μποροuμε νά τlς καταργοuμε άτιμώρητα. "Ας
φανταστεί δ σκηνοθέτης ν' άναγκαζόταν δ 'ί3ιος να φοροuσε
παπούτσια μόνον Ιtνα πόντο μικρότερα άπό τα πό3ια του χαί
τότε θά 'βλεπε στην πρ&:ξη τί θα πεί να χαλάς τlς άναλογίες.
Έ3ώ μικραίνει τα πρόσωπα τ'ί)ς τραγω3ίας, τα χατεβ&:ζει χι
άπό τό ()ψος τους στην όρχήστρα, οπου μικραίνουν άκόμα περισ
σότερο μΕ: το μίχραιμα τ'ίjς όπτικ'ί)ς γωνίας, χαί aεν τον πον&:ει
καθόλου πού οι θεατl:ς γελάνε έχεί πού 'πρεπε να σοβαρευτοuν.
οι 3ραματιχοί Ί]ρωες στο άρχαίο θέατρο είναι μορφΕ:ς εrτε
ύπερφυσιχές ε'ίτε δπωσ3·ήποτε ύπέροχες. Αύτές, ή τεχνιχη τ'ίjς
παράστασης τοu άρχαίου θε&:τρου, για να τίς ντύσει μl: άν&:λογο
μεγαλείο χαί άνωτερότητα χαί συν&:μα να τίς φέρει στα μέτρα
τοu μεγάλου χώρου τοu θε&:τρου, τlς παρουσίασε μl: ύπερφυσικο
μέγεθος σάν μεγ&:λες χοuχλες, ντύνοντας ζωντανούς ύποκριτΕ:ς
μΕ: παραγιομίσματα χαί φανταχτερα χρώματα, μΕ: ύπο3ήματα
ψηλά χαί προσωπεία, χαl άνεβ&:ζοντ&:ς τους σε ψηλότερα έπίπε3α
άπο το εaαφος, την δρχ·ήστρα.
Τό θέατρο παρουσιάζοντας το raιo τό πρόσωπο στα μ&:τια τών
θεατών ζωντανό, ζωηρό, μΕ: τον λόγο του χαl το π&:θος του,
οταν το πρόσωπο είναι θεός, 3Ε:ν μπορεί να το άπο3ώσει μΕ:
τον γνώριμο στην έμπειρία μας ύποκριτη πού είναι σαν κ' έμάς.
06τε τοu ποιητ'ί) δ γοητευτιχος λόγος μπορεί να μάς στραβώσει.
'Η 'Ωραία 'Ελένη μΕ: δσο3·ήποτε γοητευτικά χαρίσματα χι αν
τήν εχει στολίσει δ λόγος τοu ποιητ'ί) καί μ' οποιαν ήθική
ύπόσταση χι αν εχει πλ&:σει τό χαρακτήρα τ-ης, πρέπει πρώτα
καl κύρια ή θεατρίνα πού την παρασταίνει σαν πραγματική ,
φυσιχη έμφάνιση στο φώς τ'ίjς σκην'ίjς, νά 'ναι ώραία, ύπέροχα
ώρα[α, γιά να κρατήσει τη συμβολικότητα τοu προσώπου.
Είναι φανερό πώς δ ρεαλισμός έ3ώ 3Ε:ν άρκεί. Κι αν άκόμ·η ή
θεατρίνα είναι άληθινα μια ύπέροχη καλλονή, π&:νω άπ' τα χοινα
μέτρα, μιά μυθικ)j έξαίρεση, χαl τό φτιασί3ωμ&: της καl
-:ό φώς τ'ίjς σκην'ίjς κ&:μει αύτή τή φυσική όμορφιά της λαμπρό-

τερη, πάλι κινl>υνεύει νά ξεφτίσει &.πο το παίξιμο, &.πο τά �όγια
καί τούς μορφασμούς, γιατί ή συμβολικότητα ε!ναι r,;, ο �ατ?
ντύμα ποU άναόείχvει μΕ τή μαγεία του τΟ ύπέροχο κι αuτο το
άβρότατο χνούδι μέ τήν οί�;ιειότητα ξε�τί�ει, μ: ίf.να στ�α �ο- .
μουτσούνιασμα, μ' ενrι. βραχνιασμα, μ ενrι. β·η ξιμο, μ ε,νrι.
σκόντrι.μα &.λλά καί μ' αύτή τήν 'ίδια τή φυσική παρουσια.
Είναι φανερο πώς έδώ πρέπει νά ξεφύγουμε· άπο τήν οίκειό
τητα κι αύτΟ τΟ πετυχαίνουμε με τ·fιν άπόσταση καt την σύμβα
ση. "Οχι μόνο δέ χρει&'ζεται , παρά δέν κάνει νά ίδοuμε άπο πολύ
κοντά �ά καθέκαστα ' τ' άφτιά ιΧς ποuμε τ'ίjς 'Ωραίας 'Ελένης,
τά δάχτυλά της, τά ύποδήματά της. 'Η άπόσταση πετυχα�νε
ται αύτόματα στο μεγάλο χώρο. Μέ τ·ί]ν άπόσταση περναμε
άναγκαία άπο τά μικροκαθέκαστα του ρεαλισμοί) στή μεγαλο
σύνη του ύπερόχου.
''Αν τώρα ή συμβολικότητα τοu προσώπου eοχει οχι μόν�ν το
ύπέροχο παρά καί το θαυμάσιο, το ύπερφυσικό, το τερατωδες,
το έξωλογικο (καί τέτοια ε!ναι τά κύρια συστατικά 8πως προεί
παμε τ'ίjς τραγωδίας ) ' τότε ή φυσική ύπόσταση του ύποκριτ'ίj
βρίσκεται σέ παντελ'ίj άδυναμία νά το παραστήσει, όπωσδήποτε
κι ιΧν ντυθεί καί φτιασιδωθεί καί παίξει, Ε:ξω μόνον στήν κωμω
όία, δταν θέλει τΟ πρόσωπο τοϋ θεοϋ �� του ηρωα να τΟ κάνει
κωμικό. Τώρα δέν άρκεί νά βγαίνει ό ύποκριτής, γνωστος συνάν
θρωπός μας, μέ χιτώνα καί ίμάτιο ντυμένος, πεδιλοφορεμένος η
χρυσοστεφανωμένος, νά λέει 'Έ!μαι ό θεος Διόνυσος" καί νά
μιiς έπιβληθεί μέ τά λόγια. Τή μαγεία τ'ίjς συμβολικότητας
έδώ πρέπει νά τήν πετύχουμε μέ &.λλα μέσα καί τέτοια μέσα
eοχει το θέατρο νόμιμα καί τά πιο νόμιμα ε!ναι ·ή μεγαλοσύνη
κ' ή λαμπρότητα γιά το ύπέροχο, το ίJψος γιά το ύψηλό, το
άνάλογο ίJφος στήν όμιλία καί στά κινήματα, κι &.ληθινά το
lδιο το κείμενο τ'ίjς τραγωδίας πού !:χουμε μας το φανερώνει
ά.φοU κι αύτΟ ltχει Ολα αότι:Χ τα στοιχεία.
Καθώς ό λόγος ύποβαστάζει συντηράει καί άνανιώνει το &.όρα
το ντύμα τ'ίjς συμβολικότητας, ή &.μεση παρουσία τοu θεατρικοu
προσώπου ντυμένη μl: τήν 'ίδια αύτή μεγαλοπρέπεια τοu λόγου,
, μεγαλωμένη μi: τή σκευ·ή, άνεβασμένη στο ίJψος του προσκή
νιου η τοu λογείου έπιβάλλει τή συμβολική του γοητεία.
'Έτσι, το άρχαίο θέατρο, τή μεγαλοσύνη καί το ύπέροχο τά
πετυχαίνει &.μεσα μl: την 'ίδια την &.ρχιτεκτονιχ-ή του, μέ: τον
τεράστιο χώρο πού τον !:χει ταξινομήσει καί συναρμολογ·ή σει,
μέ τίς άναλογίες στο ίJψος του προσκήνιού καί του λογείου καί
την ύπερφυσικη μεγαλοσύνη πού ντύνει τούς ύποκριτές κ' ετσι
μέ μέσα άπλά καί νόμιμα πέτυχε ίf.ναν θεατρικο τρόπο ίκανον
νά έκφράσει ώραία σέ μεγάλο πλ'ίjθος μεγάλες ήθικές ίδέες
καί γι' αύτούς τούς είδικούς λόγους το άρχαίο θέατρο &.ρνήθηκε
τη λατρεία του γυμνοu, πού Ίjταν ·ή μόδα του καιροί) του.
Θέλησαν νά μεταφέρουν την παράσταση στο άρχαίο θέατρο γιά
νά πιiνε την τραγωδία στο καλλιτεχνικό τ-ης περιβάλλον καί
φτάνοντας έκεί λησμόνησαν τήν αίτία πού τούς Ε:σπρωξε καί
στή σκηνοθεσία καί την -ιεχνικη τ'ίjς παράστασης έφάρμοσαν
τά δικά τους. Τότε γιά ποιόν λόγο πήγανε στο άρχαίο θέατρο
καί δέ:ν τ' &.φ-ηναν στην ήσυχία τοu μεγαλείου του ; Τά τόσα
πολλά πού γράφουν γιά νά δικαιολογήσουν το κατάντημα,
άποδείχνουν πώς δέν τούς Ε:σπρωξε έκεί άνάγκη πού βγ'ίjκε άπο
Ε:ρευνα καί μελέτη , παρά ή φτηνη έπίδειξη μέ τρόπους καλλι
τεχνικά άπαράδεκτους, γιατί 8ταν σέ &.γνωστες συνθ'ίjκες
προσπαθείς νά έφαρμόσεις γνωστές σου λόσεις καί δέν ψάχνεις
νά βρείς τίς λύσεις πού &.παιτεί το νέο πρόβλημα, δείχνεις
&γνοια καί δειλία, δυνάμεις πού πιiνε μαζί καί προκαλοuν την
άβουλία, τίς είJκολες λύσεις καί τούς δουλικούς έξευτελισμούς.
Ή προσπάθεια νά γίνει ή τραγωδία τάχα πιο οίκεία στά μάτια
του crημερινοίί θεrι.τ'ίj άπο τη διαπίστωση (μέ κάποιον τρόπο
μυστικο καί μιiλλον μυστηριακο ) πώς ύπάρχει διαφορά ψυχι
σμοu του σημερινοί) θεατ'ίj άπο τον άρχαίο δέν ε!ναι σοβαρ·ή.
οι λαοί άνέκαθεν στάθηκαν πάντα μέ θαυμασμο καί σεβασμο
μπροστά στά εργα τ'ίjς τέχνης, παλαιά ε'ίτε νέα, καί μόνον οί
κατά καιρούς &.ρχοντες, βασιλείς, ήγεμόνες, στρατηγοί, [ερω
μένοι τά ποδοπάτησαν &.νάλογα μέ: τούς φανατισμούς, τούς
σκοπούς καί τά συμφέροντά τους. Φαίνεται πώς τον ρεαλισμο
πού έπικαλοuνται οί κύριοι τοu Έθνικοu Θεάτρου τον νιώθουν
8πως ό σκηνοθέτης τοu ποτέ Βασιλικοu Θεάτρου, πού eομπασε
ζωντανά &.λογα άπο τούς βασιλικούς σταύλους στη σκηνή
τοu θεάτρου. 'Όμοια κι ό σκηνοθέτης στίς "Βάκχες" παρουσία
σε τίς φωτιές, την άποθέωση καί τον περίφημο καπνό, πού
φύσηξε, νά βγαίνει άπο μέσα άπο τά παλάτια. Μόνον δrι.κρυο
γόνα δέ μεταχειρίστηκε γιά νά 'κανε τούς θεατές, πού γελοuσαν
στην παράσταση, νά χύνανε δάκρυα. Τί τίς θέλουμε τίς θεωρίες
γιά νά δικιολογήσουμε μιά παρ.Χσταση πού μόνη της δi:ν πεί
θει καί δέν κοιτάζουμε το eοργο καί τ-ί]ν τεχνική του, νά το στή-

σουμε μέ τη γνώση μας κι οχι μέ τον ψυχισμό μας, στ'α μέτρα
του καί στ-ί]ν άρμονία του, τά δικά του κι οχι τά δικά μας ;
Το άνέβασμα στη σκηνη ένοu Ε:ργου δέν είναι έρμηνεία του παρ'
άποκάλυψη τ'ίjς όμορφιιiς του, πού ή' _άποκάλυψη αύτη εχει
μόνον ίf.να'ν τρόπο νά γίνει, αύτον πού έπιβάλλει ή 'ίδια ή κα
τασκευή του κι ό χώρος του κ' ή κατασκευη τοu θεάτρου.
'Όσοι ίσχυρίζονται πώς νιώθουν κι άπολαβαίνουν καλύτερα
ίf.να θεατρικο εργο διαβάζοντάς το κι οχι βλέποντάς το στο
θέατρο, δέ σοβαρολογοuν, παρ' 8σο αν έπίσης ίσχυριστοuν πώς
μιά μουcrικη σύνθεση στο χαρτί &.ποδίνει καλύτερα τήν όμορφιά
τοu εργου άπο την έκτέλεση. 'Έτσι μπορεί νά μιλήσει 8ποιος
ξεχν.Χε_ί πώς το Ε:ργο τ'ίjς τέχνης είναι χαρά γιά 8λους. Ή δρα
ματικη ε'ίτε μουσικη έκτέλεση δέ γίνεται γιά ενα &.τομο, γιατί
αύτο θά 'ταν προδοσιά τ'ίjς 'ίδιας τ'ίjς κοινωνικότητας τοu &.νθρώ
που καί της 'ίδιας τ'ίjς όμορφιιiς.
Το άρχαίο δράμα η είναι &.κόμη καί σ·ήμερα άποκάλυψη, όμορ
φιά γιά 8λους, η δi:ν είναι, παρά μόνον δόλωμα γιά τουρίστες.
"Αν 8μως είναι όμορφιά γιά 8λους, κι ό πολιτισμός μας παρα
δέχεται πώς είναι, γιατί το διαστρεβλώνουμε προσπαθώντας
νά το χωρέσουμε στον "ψυχισμό μας" ' δηλαδη στά γοuστα μας,
τά συνήθια μας καί στίς βολές μας, άντί
νά πpοσπαθ·ήσουμε νά
ίδοuμε την τεχνική του καί νά έκτελέσουμε μi: κατανόηση κ'
ένθουσιασμο δ,τι αύτη μιiς έπιβάλλει ; 'Όπως γιά το θέατρο,
δμόια καί γιά τη σκηνη καί γιά τη σκηνογραφία καί την τελετη
τ'ίjς παράστασης ύπάρχουν τεχνικοί λόγοι πού όλοκληρώνουν
την όμορφιά κ' οι τεχνικοί αύτοί λόγοι δέν μποροuν νά 'ναι
&.λλοι γιά το κοίλον κι &.λλοι γιά τη σκηνή, δε μποροuν νιΧ ύπα
κούουν σέ &.λλους νόμους άπ' αύτούς πού έδιάταξαν την 8λη
κατασκευή. "Ας προσπαθ·ήσουμε νά ίδοuμε τη σκηνη κι ιΧς
προσέξουμε το προσκήνιο, το λογείο κι δ,τι &.λλο , είσόδους κ'
έξόδους, καταπαχτές καί τρύπες, πού αύτά εχουν &.ναλογίες
μέ 8λο το θέατρο κ' έξυπηρετοuν την παράσταση μέ το νά
βοηθιiνε στην άκουστικη καί στην όπτικη καί στην συμβολικό
τητα τών προσώπων μέ την συμβατική τους &.ξία. 'Η συμβα
τικότητα κ' ή συμβολικότητα είναι δυο άδερφάδες πού συχνά
&.λλάζουν τά όνόματά τους. Το προσκήνιο καί το λογείο, είναι
δυο έπίπεδα στενόμακρα σάν δρόμοι, πού κλείνουν το θέατρο
άμέσως μετά την όρχ·ήστρα σ1: ίJψος &.πο τρία περίπου μέτρα
το ίf.να πάνω άπ' το &.λλο άπ' το έπίπεδο τ'ίjς όρχήστρας. Στά
έπίπεδα αύτά οί ύποκριτές, σέ ψηλότερο οι θεοί καί σέ χαμηλό
λότερο οί Ί]ρωες, ντυμένοι μέ τη σκευη καί τά προσωπεία σώ
ζουν τη συμβολικότητά τους, άρμονίζονται μέσα στο μεγάλο
χώρο όπτικά κι όλόκληρη ή σύνθεση παίρνει τήν άρμονία της.
οι δι�φορές άνάμεσα στά πρόσωπα καί τον Χορο είναι πολλές
κι ιΧν δέν ξακρίζονται μέ σύνορα &.νυπέρβλητα, είν' άρκετές γιά
νά &.παιτοuν τά χωριστά έπίπεδα. οι θεοί κ' οί Ί]ρωες δέν εχουν
καμμιά δουλειά νά κατέβουν στ·ί]ν όρχήστρα. Ί-Ι έμφ±νισή
τους κι ό λόγος τους διατηροuν το ύπέροχο καl θά 'λεγα το
"όνειpώδες" τ'ίjς γοητείας τους χάρη στο μέγεθός τους, στο
ίJψος τους, τη συμβατικότητα τών εί?'όδων καί έξόδων τους,
τον τρόπο τ'ίjς &.παγγελίας καί τ'ίjς κίνησής τους. 'Όταν βγαίνει
ό Διόνυσος έκεί ψηλιΧ, ξέρουμε πώς είναι θεος πρlν &.κόμα μ�ς
το είπεί ό 'ίδιος, καί το παραδεχόμαστε &.πο καλλιτεχνικ·ήν
πειστικότητα, είτε είμαστε πιστοί είτε &πι.στοι, ε'ίτε χριστιανοί
ε'ίτε είδωλολάτρες, ε'ίτε &.ρχαίοι ε'ίτε σημφινοί.
Ό Χορος δl; χρειάζεται νά φορέσει σκευη καl προσωπεία γιά
νά πάρει μέγεθος, έπειδη ό χορος εχει μέγεθος τq μέγεθος
τ'ίjς όμάδος. Ό λόγος τοu χοροu δέν είναι μόνον λυρικος καl
χορευτικος παρά καί γλωσσικο ίδίωμα &.λλιώτικο &.πο τή γλώσσα
τών θεών καl τών ήρώων, πού &.κόμα δέν ε'ίδαμε νά τό 'χει
&.ποδώσει αύτο καμμιά μετάφραση. Ί-Ι διαφορά αύτη χάνεται
στην κωμωδία, πού αύτη πάλι είναι νέο πρόβλημα, 8πως καl
κάθε ίδιαίτερη περίπτωση εχει το πρόβλ·ημά της καl τη λύση
της, πού πρέπει νά τη βροuμε έξετάζοντας το πρόβλημα μ1:
τάξη καί μέθοδο κι οχι σάν κακοί μαθητές νά προσπαθοuμε
νά κολλήσουμε λύσεις σέ προβλήματα πού δέν τά ξέρομε.
'Η άρμονικη αύτη σύνθεση άπο τά διάφορα στοιχεία, πού το
καθένα άπ' αύτά είναι καί μιά καλλιτεχνικη δημιουργία, δέ
πzτυχε άκόμη την καλη έκτέλεσή της. Βέβαια, τά κινήματα πού
δίδαξε ό Ροντήρης κι ό Μινωτης μέ την καλή τους έκτέλεση
καθ' έαυτά είναι ικανά νά κάμουν νά χάσκουν πολλούς Εύpω
παίους καl ντόπιους πού διαθέτουν κοuρσες, άκόμα 'ίσως καl
κριτικούς πού βλέπουν άπ' αύτά τά νύχια τη λεονταρίσια δη
μιουργία.
Τώρα ο[ θεοί κατεβαίνουν στην όρχ·ή στρα, σηκώνουν τά κεφά
λια τους ψηλά στούς θεατl:ς σάν κοτόπουλα πού πίνουν νερό,
κουνιiνε καί τά μικρά τους χέρια, διασκελίζουν την όρχήστρα,

θυμώνουν και φωνάζουν καί τσιρίζουν, δπως Ι!ξαφνα ή κυρία
Παξινου κρατώντας το θύρσο μ/: το κεφάλι τοG γιου της, πού
μπ·ήγει μια φωνή στήν άναγνώριση σαν να πάτησε κατσαρίδα,
άλλα είναι ολοι πάρα πολύ μικροί μπροστα στούς θεατές, πού
μ�νον α�τοL _στέ� ονται στΟ ϋψ?ς τους. , Άλλα ,;τοιοίc . θεα;ές ;
Οι θεατες του κοιλου, οιt δεκαπεντε χιλιαδες κι οχι οι τριαντα
τ'ίjς πρώτης σειρiiς. 'Άλλ' αύτούς τούς πολλούς τούς άγνοεϊ' ή
σκηνοθεσία, δηλαδή άγνοει τα μάτιά τους καί γνωρίζει τον
ψυχισμό τους, ψυχισμο του ποδόσφαιpου η (μiiλλον ) του
τέννις, αν κρίνει κανείς άπο τα τρεχάματα τών ύποκριτών στ·Ι]ν
όρχήσ7ρα.
Αύτή τΊ;ν άναποδια είδαν οι άρμόδιοι καί προσπάθησαν ν:Χ: τή
διορθ6>σουν μ' &λλ·η άναποδιά : να ύποστηρίξουν πώς Ι!χουν
δίκιο και να το άποδείξουν μ' έπιφυλλίδες, άφου δέν μπόρεσε
να το άποδείξει ή παράσταση. Ί-Ι παράσταση προσπάθησε να
έρεθίσει τή φαντασία του κοινου μέ πυροτεχν·ήματα, άλλα δ
Σαίξπηρ λέει πώς δέν είναι· σωστο να τα φορτώνουμε ολα στή
φαντασία του κοινου, κάτι πρέπει να ·κάνει κ' ή φαντασία του
καλλιτέχνη.
'Όταν οι &νθρωποι δέν μπορουν μέ τον θαυμασμο καί μέ τή
γνώση να μεγαλώσουν ο[ tδιοι για να φτάσουν στή μεγαλοσύνη
τών πραγμάτων, παρα προσπαθουν μέ θεωρητικές δικαιολο
γίες καί σκηνικα κόλπα να καλύψουν τα λάθη τους, το άποτέ
λzσμα είναι γελοϊ'ο κ ' έξευτελιστικό, γιατί προσπαθώντας να
πλησιάσουν τα πράγματα μ/: παράνομα μέσα, πετυχαίνουν το
άντιθετο, μεγαλώνουν τήν άπόσταση άπ' αύτα ·καί τότε φαί
νο Jται· κωμικα μικροί, αύτοι σι tδιοι βέβαια, γιατί τα πράγματα
ποτ/: δέν χάνουν τήν άξία τους.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ
ΑΝΑΒ ΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Συ ν άγει και τούς έχθίστους ό κοινος φ6βος

Στίς 1 7 'Ιουνίου δόθηκε στο θέατρο τ'ίjς 'Επιδαύρου ή παρά
σταση τών "Βακχών" του Εύριπίδη. Στίς 1 9 του tδιου μήνα,
δημοσιεύτηκε κριτικ·ή μου τ'ίjς παραστάσεως στο ''ΒΊjμα".
Ή παράστασ-η καταδικάστηκε δμόφωνα άπο τήν κριτική,
γιατί δέν διέσωζε τίποτε άπο το περιλάλητο δράμα. 'Ιδιαίτερα
άπογοητευτική 'ίjταν για άνθρώπους, δπως έγώ, πού καί τήν
τραγωδ�α σ;ι-ο�δάζ?υνε, καί , τα προβ}.ήμ�τα τ'ίjς Δι_:>νυ? ιακ'ίjς
Θρησκειας απο yρονια πολλα μελετουνε. Ο πόνος της αποτυ
χίας τ'ίjς παράστασης tσως να βρ'ίjκε άπήχηση σ/: κάποια
βιαιότητα τ'ίjς κριτικ'ίjς μου. Ή κριτική δμως 'ίjταν τεκμηριω
μένη, στερε·ΙJ άπο τ-1] γνώσ-η του θέματος (καμμια άνασκευ·ή
τ-ης δέν έπιχειpήθηκε ) καί έξακολουθώ να πιστεύω πώς προσέ
φερε στούς ύπεύθυνους τ'ίjς παράστασης είλικριν'ίj ύπηρεσία.
Παραμcνή ώστόσο τ'ίjς δεύτερης παράστασης τών "Βακχών"
δημοσιεύτηκε στήν πρωινή έφημερίδα " 'Ελευθερία" (6 'Ιου
λίου ) βιαιότατη έπίθεσ·η έναντίον μου, έξ άφορμ'ίjς τ'ίjς κριτι
κ'ίjς μου. Ή έπίθεση δέν έπιχειρουσε ν' άνασκευάσει τήν κρι
τική μcυ, μα να άποδείξει πώς ή διΚ'ή μου μετάφραση τών
''Βακχών" 'ίjταν άδόκιμη, καί συνεπώς δέν είχα τίτλους έγκυ
ρότητος να κρίνω τήν παράστασή τους. Ί--Ι πλευροκόπηση
αύτή Ίjταν ψευδώνυμος (ύπέγραφε κάποιος " 'Αρχαιόφιλος") ,
για λόγους πού Θα γνωρίσει δ άναγνώστης παρακάτου. ΜΙ:
έπιστολή μου στο 'Έ'ίjμα", τ'ίjς ?·ης 'Ιουλίου, έπεσήμαινα, για
τήν έφημερίδα πού δημοσίευσε τήν έπίκριση, πώς το δημοσίευ
μα, στεF·ημένο άπο κάθε γνώση τών πραγμάτων καί τών κει
\Lέ\ων, ' ·ίjτ�ν cυ,σφr,μιστ:,κο , μοναχά, ' .κι:ιί π�ρα,καλου?α τον
επικριτη να δηλωσει το ονομα του, για να μου δωσει τη δυνα
τότητα \α άνασκευciσω τ-Ι]ν έπίκρισή του. Καμμια άπάντηση
δέν μου δόθηκε, ο\.\τε άπο τον έπικριτή, ο\.\τε άπο τήν έφημε
ρίδα. Αύτο δι;σκόλεψε έξαιpετικα τή θέσ-η μου, γιατί συζήτ-ησ-η
μl: ψει:δώνυμο πρόσωπο μπορουσε νά 'χει και τις κωμικl:ς
τροπές της. Τελικα δμως Ε:κρινα πώς, άφου μια Ε:γκριτη έφη
μερίδα άναλάβαινε τήν εύθύνη του δημοσιεύματος, δέν επρεπε
ν' &ψήσω τήν έργασία μου .εκθετη, μα ν' άφήσω το πρόσωπο
και την άνωνυμία του, και ν' άντιμετωπίσω την έπίκριση σι:Χ
δημοσίευμα μιiΥ.ς έΠώνυμης έψημερίδας. Στήν άπάντησή μου
δέν Θα καταπον·ήσω τον άναγνώστη μέ τήν άχαν'ίj βιβλιογραφία
τών "Βακχών" καί τ'ίjς Διονυσιακ'ίjς Θρησκείας. Ή άφέλεια,
όίλλι.:στε, τ'ίjς έπίκρισης δέν έπιβάλλει τέτοιες φροντίδες . Πε
ριορίζομαι ετσι να χpη'σιμοποιήσω, που καί που, τήν πιο πρόσ
φατη έρμηνευτική Ι!κδοση τών ''Βακχών" ('Οξφόρδη 1 960 :
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2η Ε:κδοση ) του
θρησκειολόγου.

·

E . R . Dodds,

φιλολόγου καί κορυφαίου μαζί

Άφου έκφράζει τήν άγανάκτησή του για τ·Ι]ν κριτικ·ή μου τ'ίjς
παρciστασης τών ''Βακχών", δ έπικριτής μου (πού δηλώνει
πώς δέν είδε τήν παράσταση ) , τονίζει δτι μέ τήν κριτική μου
αύτή 'ίjρθα στο προσκήνιο ( ! ) , προχωρει στα έγχ6>μια τών έρ
γατών τ'ίjς παράστασης αύτ'ίjς, καί μπαίνει κάποτε στο θέμα :
" "Ας Ε:λθουμε δμως στα πράγματα, για να μή νομίσουν μερι
κοί δτι προσπαθουμε μέ λόγια μόνον να μειώσουμε τήν άξία
τ'ίjς μετάφρασης του κ. Λεκατσii. 'Αρχίζουμε άπο τα πλέον
ούσιώδη μεταφραστικα λάθη, διότι λεπτομερ-Ι]ς άπαρίθμησίς
τους, θ' άποτελουσε κατάχρησιν φιλοξενίας". Κι άρχίζει :
Στούς στίχο�ς �0-11 � Εύριπίδης λέει: ·
... αμπελου δε νιν

πέριξ έγw 'κάλυψα βοτρ�ιώδrι χλ6υ.
πού σημαίνει, μέ χλωρ6, σταψvλοφ6ρο dμπέλι τόν σκέπασα
έγw τριγύρω. Τό χωρίο αύτό ό κ. Λεκατσάς τό μεταφράζει:
'
Μέ Πράσιν�, �τα�ύλια φορτωμ 1νη,
,
κληματαρια τον εχω ανασκεπασει.
Δηλαδή, δτι ό Δ ι6νυσος δέν σκέπασε μέ dμπέλι τd γύρω (πέριξ)
άπό τόν ίερό χώρο πού θάφτηκε ή κ6ρη τοϋ Κάδμου, δπως λέει
σαφώς τό κείμενο, dλλd τον σκέπασε άπό πάνω καi μάλιστα
μέ κληματαριά, τήν όποία σdν θεός πού τιμούσε άγαπητ6 του
πρ6σωπο, δέν θd τήν lφτιαξε βέβαια άπό κοινd ξύλα, δπως
συνηθίζουν οί νοικοκυρές στίς αύλές τους.

ΤΟ ccάνασκεπάζω" ΒΕ:ν σημαίνει ccσκεπάζω άπΟ ψΑη λά", άλλcΧ.
ccσκεπάζω άνάλαφρα" και τΟ cc&μπελος" στα άρχα'f:α έλλγ1νικα
δέν σημαίνει "άμπέλι'' , άλλα "κλ'ίjμα". 'Όσο για το "πράσινο"
δέν διαφέρει σl: -τ ίποτα άπο το χλωρό, καί τό "χλόη" δ/:ν άπο
δίνεται καλύτερα μl: τίποτε, οσο μέ το "πρασινάδα". 'Όσο
για το "κληματαριά"' Ί)θελα να δώσω καί τή σημασία του
άναρριχωμένου κλήματος : ΊΌ Λεξικο Liddell-Scott στή λέξη
"&μπελος" σημειώνει : any clirnbing pJant νvith ter.d.'ils,
especialJy "grape - vine".

Στό στίχο 8, τό τυφ6μενα πού καπνίζουν, τό dποδίδει πού
κουφοκα ίνε", ένώ στήν προκειμένη περίπτωση δέν lχει αvτή
τή σημασία.
=

ΤΟ ccτόφομαι" δεν σημαίνει μόνο ccκαπνίζω", άλλ<Χ και ccύπο
καίομαι" (δημοτικα "κουφοκαίγομαι" ) : Βλέπε Λεξικό Lid 
dell - Scott τ ύ φ ω : smoke &λλα καί srnouldel', μe άναφορα
άκριβώς στο χωρίο τουτο.

Στό στίχο 15, τό δύσχιμον χθ6να = κακοχείμωνη γη, τό dπο
δίδει μέ τό "βαρι6καιρη γή" .

Το "δύσχιμος" δέν σημαίνει πουθενα "κακοχείμωνος" μα
"ταραχώδης" "έπικίνδυνος", "φοβερός". (Βλέπε Λεξικό Lid
dell - Scott ) . 'Έχει τόσο λίγη σχέση μέ τούς "χειμώνες" πού
άμφιβάλλεται καί αν Ι!χει καμμια έτυμολογική συγγένεια μέ το
"χεϊ'μα". Για τή σημασία του στο χωρίο τουτο, οί σχολιαστές
( Wecklein, Dodds κ.&. ) έπιφέρουν το χωρίο του Στράβωνος
( 1 1 , 524 ) πού λέει για τή χώρα τών Μήδων : ύ ψ η λ ή έ σ τ ι
κ α ί ψ υ χ ρ ά, καί σχετίζουν Ε:τσι το ".δύσχιμον" μέ το κλί
μα. Τούς άκολούθησα.

Τό στίχο 28, "Σεμέλην δέ νυμφευθείσαν έκ θνητού τιν6ς", τόν
μεταφράζει "πλανεμένη άπό κάποιον ή Σεμέλη", ένώ ό στίχος
τοϋ Εvριπίδη δέν λέει δτι πλανήθηκε (άπεπλανήθη, δηλαδή,
εlς τήν νομικήν γλώσσαν), dλλ' άπλώς δτι lγινε μητέρα άπό
κάποιο θνητ6.
'Αντιπαραθέτω τήν έρμηνεία του Dodds στ·ΙJ λέξ·η τούτη "νυμ
φευθεϊ'σαν" : rnade a ννοmaη; a eυ pl1eπιisrne for "seduced"

("καμωμένη γυναίκα" : εύφημισμος για το "ξεπλανεμένη" ) .
tδιος παραπέμπει για παραλληλισμο στο άντίστοιχο του
" 'Ίωνος" 1 3 7 1 .
Τό "Κάδμου σοφίσματα" , στό στίχο 30, τ ό μεταφράζει "μέ
Ό

σκάρωμα τοϋ Κάδμου", ένώ ύπάρχουν λέξεις - τέχνασμα,
πονηριd - πλησιέστερες προς τή σημασία τοϋ σοφίσματα καi
πιό καλαίσθητες.

Το ζήτημα είναι έαν είναι λάθος η 8χι (γιατί για "λάθη" μιλiΥ.
δ έπικριτ·ή ς μου ) . 'Όσο για τούς καλαισθητικούς κανόνες,
δ καθένας εύχαριστιέται να έφαpμόζει τούς δικούς του. Για τον
καθορισμο πάλι τών άποστάσεων, εχω τή γνώμη πώς το "σο
φίζομαι" μ/: τίποτα δέν άποδίνεται πληρέστερα δσο μΕ: το

cc εφευρίσκω", και ιc σκαρώνω " . ΤΟ tιτέχνασμα" είναι. έξ lσου
άρχαία λέξη με το "σόφισμα", γιά νά μή το μεταχειρίζεται
ομως δ ποιητής, θά πεί πώς δl:ν του χρησιμεύει. Γιατί τότε
νά χρησ ιμέψει του μεταφραστ'ίj του ;
Τό στίχο 32, " Τοιγάρ νιν α·ι!τάς έκ δόμων wστρησα έγώ μα
vίαις", ποV σημαίνει:
Γι' αύτό κι' έγώ σαλεύοντας τό νοv τους
τίς έ�ανα_ �π' τ_ά σπίτια τους νά φύγουν.
Ό κ. Λεκατσας το αποδιδει:
ι:ιΊ αύτΟ r; ι' , έγ� τί � έκρουσα νd πάρουν
απιδρομο απ τα σπιτια τους . . .
Παί καλά τό έκρουσα, πού κι' αύτό δεν εlναι πανελλήνιο, μ ά τό
dπίδρομο; "Εχετε dκούσει ποτε νά λένε "πήραν d::rίδgπμο dπ' τά
σπίτια τους;" JΊ!Ιε λέξεις πού ή χρήση τους περιορίζεται σ' svα
μέρος η πού έχουν ήχηρότητα, μά ή ένναιά τους είναι dκαθόρι
στη, δεν είναι πιθανόν δτι θά κατορθώσουμε ποτε νά μεταδώ
σουμε, με τρόπο νοητό σ' δλους τούς 'Έλληνες, την &μορφιά
καί τό βαθ·v περιεχόμενο τής τραγωδίας.
Καί πάλι ζητήματα καλαισθησίας χαί δχι λάθη . Τήν άπλ·ί]
ομως διαφορά οτι φεύγοντας τρελαμένες οί γυναίκες δzν μπο
ροϋν ccνα q>εύyουν" άπλώς ι ιάπΟ τα σπίτια τους" άλλd: στην
παραφορά τ-ϊjς βαχχιχΊjς μανίας νά "παίρνουν άπίδρομο άπο τά
σπίτια τους", χρειάζεται μιά &λλη χαλcιισθησία χανείς γιά
να μπορεί να τήν πι.άσει . . .
Τό άπλό "πέτραις"
στά βράχια, στο στίχο 38, τό dποδίδει,
σάν νά τό διαστέλλη dπό τά πολλά ε'ίδη τών βράχων, "σέ πετρο
βράχια".
Καί πάλι οχι λάθος, άλλά "χαλαισθητιχή" διαφωνία. Πάντως
δεν είμαι ύπεύθυνος αν δ έπιχριτής δεν μπορεί νά δεί πώς γιά
βράχια του βουνου κάποια περισσότερη άγριάδα ύπάρχει στά
"πετροβράχια". 'Η διαστολή είναι &λλωστε άναγχαία, γιατί
σε χώρα θαλασσινή σάν τή διχ-ή μας, ή λέξη " βράχια" άναχα
'λεί πάντα τούς θαλάσσιους βράχους.
=

Στό στίχο 55, τό " Τμώλον έρυμα Λυδίας", πού σημαίνει τόν
Τμώλο τη σκέπη - η καί τό φρούριο - τής Λυδίας, τό μετα
φράζει "τής Λυδίας δυναμάρι", χρησιμοποιώντας μιά λέξη
dφορήτου dκαλαισθησίας, πού δεν dποδίδει έπαρκώς τό "έρυμα"
τού κειμένου.
Καί πάλι δχι λάθος, άλλά ζ·ήτημα καλαισθησίας. Έδω δμως
ας πλ·η ροφορηθεί δ έπιχριτ·ής μου πώς τή λέξη "�ρυμα" μόνον
-� θαυμασία νεοελληνική λέξη "δυνcιμάρι" τήν άποδίνει. Τήν
lδια λέξ·η εύτύχησα ν± τήν άχούσω στήν &τυχη παράσταση
των " Βαχχών", χρησιμο11 ο �ημένη στο στίχο αύτο χι άπο τή
μ�τάφραση τ�υ Κου Πρεβ��άχη , πού γνωρίζει χαl γράφει
,
,
τ.χ νεοελληνιχα με σπανια γνωση.
Τό "Ρέας τε μητρός έμά θ' εύρήματα", στό στίχο 59, πού ση
μαίνει "δπου τά βρήκα έγώ κι' ή μάνα Ρέα" - πρόκειται γιά
τά ντέφια - τό μεταφράζει "πού ή μάνα τά βρήκε ή Ρέα κι' έλό
γου μου". 'Εδώ δεν πρόκειται γιά μεταφραστικό λάθος, dλλά
γιά τό "έλόγου μου", πού τό λέει μάλιστα ό Δ ιόνυσος, μά πού
θυμίζει fίρωα τού θεάτρου τών σκιών. Φαίνεται δτι ό κ. Λεκα
τσάς δεν θεωρεί γνησίως δημοτικό τό "ι!γύ/' καί χρησιμοποιε ί
μερικες φορες τό "έλόγου μου", πού μάς θυμίζει τήν πτωχήν
διάλεκτον τών μαρτύρων προγόνων μας κατά τήν Τουρκοκρα
τίαν.
" 'Εδώ δεν πρόκειται γιά μεταφραστιχο λάθος" (ώς έάν στά
παραπάνω πρόκειται . . . ) , άλλά γιά τ·ί] χρήση του "έλόγου μου",
άvτf. τοϋ ((έyώ", πο1J τη γνωρίζει και την ασκεί άπΟ τα βυ
ζαντινά χρόνια lσαμε τίς μέρες μας δ πανελλήνιος λαός, tδιαί
τερα οταν θέλει νά άποδώσει μιά ξεχωριστή σοβαρότητα στο
πρόσωπό μου ("έλόγου μου" ) η στο πρόσωπό σου ("έλόγου
σου" ) η στο πρόσωπό του ("έλόγου του" ) . Συνιστώ τ-ί] χρ·ήση
του χαl στούς φίλους μου χαl στούς έχθρούς
μου : Σοβαροποιεί
'"
καf. έλέγχει..
Τούς dκολούθους στίχους
83-87 - τής β' στροφής τού πρώτου χορικού: ,
,
,
,Ιτε Βακχαι, ιτε Βακχαι
Βρ?μιον παϊδ;ι Θεόν Θεού
Δ ιονυσον καταγουσαι
Φρυγίων έξ &ρέων Έλλάδος έi;
εύρυχώρους άγυιάς, τόν Βρόμιον.
ό κ. Λεκατσάς . τούς μεταφράζει :
-

"

'Έλα Βάκχε, έλα Βάκχε
τ� Θε? Θεού τό γιό,
το Δ ιονυσο,
dπ' τίς Φρυγικες καί πάλι . βουνοπλάτες
φέρε τόνε, φέρε τόνε
τό Θεό τό βροντερό
στής Έλλάδας τίς όλάνοιχτες τίς στρciτες.
ιαβ�ζον-ι;ας �η με;άφρα?η, σ�:έφ-ι_ηκα, σ�ήν ,�ρχ�, δτ�, ό κ., �,ε 
Δ
κατσας δεν θα προσεξε οτι το κειμενο λεει Βακχαι και οχι
"Βάκχε" . JΊιfά καλά δέν πρόσεξε αύτό, μά δέν πρόσεξε δτι τό
ρήμα πού προτάσσεται εlvαι στόν πληθυντικ6, δεν μυρίστηκε
τίποτ�- κι', δταν έφτ,ασε σyό ':κατά,γο υσ�ι" ; "Ο�η wρα f?ειάσyη :
κε για να μεταφραση αυτους τους στιχους, δεν καταλc�βε απο
τά, τόσα κ?�,υγαλ�α �ού ;τεριέχου�, δτι ό π,οιη �ής μι�άει γι� τίς
Βακχες κι οχι για το Βακχο; J'\Ιfαλιστα, δεν το καταλαβε, οπως
δείχ�ει ή μετ�φρ �σή ;ου. Κι' δχι � όν� δεν �ό κτr;άλαβε, dλ�ά
μ ετεφρασε και τους δυο πληθυντικους, ιτε και καταγουσαι, στον
ένικό, έλα καί φέρε τόνε. Παί τό ίτε, πού σημαίνει πηγαίνετε,
τρέχτε, τό μεταφράζει έλα. Αvτά πλέον_. δταν έμφανίζωνται
σε τέτοια έκταση, δέv εlναι dβλεψίες, dλλά φανερη ι'ίγνοια στοι
χειωδών πραγμάτων. Καί, dφov δέν μπόρεσε νά dσκήση γραμ
ματικόν έλεγχαν έπί τών πέντε αύτών στίχων τού χορικού, δέν
εlδε τουλάχιστο σε τί κωμικά πράyματα τόν ώδηγοvσε ή σφα
λερη μετάφρασή του; Δ εν είδε δτι κατάντησε νά λέη : Τρέχα
Βά;-χ� (Δ ι? νυ�ε) Υ;αί φέρε τό Δ ιόνυσο; Δηλαδή, τρέχα Δ ιόνυσε
και φερε τον εαυτο σου !
Τον διαχωρισμο Ένιχου χάt Πληθυντιχοϋ τον ξέρει χανεlς
�ολU �ρf.v \ να μπ�ί στΟ , σχολ�ίο. ,Άν � σ;rο � v/k κληθεί στ �
οπλα δεν τον χαταφερε, απαλλασσzται χαι απο τη στρατιωτιχη
θη �εία. f/Ολ�� Ε ;σι. ·ή πο�υλογία αύ �η θ� Ελε�πε �v � έ':ι.κρι.της
προσθετε τα τεσσzρα συμφωνα που λειπουνε στις αντιστοιχες
σύμμετρες θέσεις : Δύο "σ\γμα" ( Βάκχες, Βάκχες ) , χαί δύο
"ταυ" (φέρτε, φέρτο: ) , δπότε θά �βλεπε πι�ς χωρίς κανένα βιασμο
του μετριχου σώματος, άποχατασταίνεται ή παράλογη στροφή
στήν άρχιχή σωσ ;ή μορφ� της :
, Ελα, Βcι χες, ε"_?-α, Βα, χες,
�
�
το Θεο , Θε?υ το, γιο,
. Διονυσο,
τον
άπ' τlς φρυγιχες χαί πάλι βουνοπλάτες,
φέρτε τόνε, φέρτε τόνε,
το Θεο το Βροντερο
στ'ίjς ' Ελλάδας τίς δλάνοιχτες τlς στράτες.
Στην ϊδια στροφή, μεταφρά�ει τό έξ &ρέων, πού σημαίνει dόρι
στα dπό τά βουνά, με τό βουνοπλάτες, γιατί, κατά τη γνώμη του,
βρ σκεται ό Δ ι νυσο
φ ί �ται,, �,όνο σ ίς πλ �.γιέ μ οροvσε
��
�
f π_
, ν� f
�
?
κι οχι σ_ ενα διασελο η σε μια κορφη. Επισης μεταφραζει το
"εύρυχόρους dγυιάς πλατυούς, μεγάλους δρόμους, μέ τό
"όλάvοιχτες στράτες" . Μά, δπως φαίνεται dπό την ύποδοχή
�ο� βρήκε ό Δ ιόνυσος στη Θήβα, οί στράτες δέν ήταν καί τόσο
ολανοιχτες.
ΊΌ "βουνοπλάτες" δεν σημαίνει τά "πλάγια" μά ολο το
χύ � τω rια των βου�ω� (χαί �λά-�; ια χαl ρ�χε� ) . 'Άλλωστ� μ� σα
,
στη λεξη πλατη
υπαρχει το νοημα που δινεται μ1: τη λεξη
"ρ:Υ.χη ". 'Όσο γιά το "δλάνοιχτες" ·είναι άντίθετο μl: το " στε
vες" Οχι. μΕ: τΟ ((κλειστΕ:ς" (ποU άντίθετό του Εχει. τΟ ccάvοιχτΕ:ς"
μονάχα) . "Αν δ άναγνώστης δυσανασχετεί μl: τήν τόση μακρο
λογία μου , ή εύθύνη δ/;ν είναι ολη δική μου.
=

Ει!θύς dμέσως, στό στίχο 90, τό "δν ποτ' έχουσα iv ώδίνων
λοχίαις", πού σημαίνει "αύτόν πού κάποτε στούς πόνους τής
γέννας", τό μεταφράζει: "Πού στά σ.τλάχνα της ή μάνα σάν
τόν ϋφαινε" . Μά τό κείμενο λέει καθαρά στοvς πόνους τής γέν
γας (ώδίνων λοχίαις) κι' δχι δταν τόv ϋφαινε στά σπλάχνα της,
πού θά μπορούσε νά τό συγγ:ωρήση καvείς, έστω καί με τό παρά
�οξον � ;ά η/ ν περί';τωσιv :'ϋ.pαινε", Ι} ν τό κείι:εv? έλεγε ",νηδύϊ
ετρεφ� . Βεβ;ι ια, ο τοκετος ήταν πρυω12ος, μα δεν ήταν απαλ
,
λαγμενος ωδινων.
Γιά νά μή μακρολογώ σε άναλύσεις λυρικών έχφράσεωv,
άντιπαραθzτω τ·ί]ν άπ6δοση του Dodds : "Τον χαιpο πού ή
μ:Υ.να του τον χρατουσε άχόμη στά σπλάχνα της φτερούγισε
δ χεραυνος του Διός, χ:ι:l σέ έξαναγκασμtνους πόνους τ'ίjς
yέννχς ;Ο� ε� ?ι.ξε � κείνη άπΟ, �ην κοιλι.± �ης, πρf.� της ωρας','.
Ολα αυτα τα πολυπλοχα και αντιποιητιχα, αποδιδονται νομιζ� άρκι::τ ιΧ πο ;ητι.κ � σ;ήν άπ,ό8οσή μου πο� � έπι.κ ��;ής ,μ�υ
την χουτσουρευει για να με, δειξει χαχοπληρωτη στο εν ωδι
vων λοχίαι.ς άvάγκαι.σι." (δπου παραλείπει. τΟ <<άνάγκαισι.''
χαί ψάχνει γιά νόημα στο "έν ώδίνων λοχίαις" ! ) ;

Πού στα σπλάχνα της ή μάνα
σάν τον 6φαινε, τ'ίjς Ίjρθε
φτερωμένη τοu Διος βρονταστραπή,
καl σε γέννα, πικρογέννα,
πρlν τ'ίjς ώρας τον έγέννα,
παρατώντας τη ζωή.
'Όσο για το "6φαινε στα σπλάχνα τ•η ς", το παίρνω άπο τη
l>ημοτική μας έ:κφρασ·η για το άγέννητο &κόμη μωρο "με το
μωρο άνύφαντο &κόμη στα σπλάχνα της"' καl το θεωρώ κόσμη
μα τ'ίjς μεταφρασής μου.
Στό στίχο 98, τό "περόναις", πού πολλοί μεταφράζουν καρφί
τσες η τό dφήνουν δπως τό έλεγαν ol dρχαίοι, τό μεταφράζει
"dγκρίφια", πού προέρχεται dπό τό γαλλικό agι·afe καί πού
εlναι iξ ('σου dκατάλληλο μέ τ' aλλα γιά τήν dπόδοση τijς dρ
χαίας λέξεως.

'Έχουμε λοιπον καl . λέμε : περόναι, καρφίτσες, άγκρίφια :
" 'Ακατάλληλα δλα". 'Ανάμεσα σε τόσα &κατάλληλα, εrμαστε
τότε ύποχρεωμένοι να l>ιαλέξουμε. 'Εμένα Ι>εν μοu κάνουν
οϋτε αί ((περόναι", οϋτε οί ccκαρφίτσες". Κατανάyχη θι:Χ άνε
χθώ τά "άγκρίφια" καl θα συγχαρώ τον έαυτό μου πού είχε
την ύπομονη νά ψάξει να τα βρεί καl να τα ξέρει.
Στό στίχο· 113, τό "dμφί δέ νάρθηκας ύβριστάς όσιούσθε", πού
σημαίνει "καί γύρω dπό τούς νάρθηκες πού Ιερή φέρνουν μανία,
έξαγνισθείτε", μεταφράζει, aγνωστον πού εύρίσκων τό dντί
στοιχο κείμει:ο:
τ' άπόκοτα άγιοράβδια
μ' εvλαβόγνωμο τ' dνάπιασμα κρατείτε,
Πώς dπό τό 6σιούσθε (έξαγνισθείτε) βγήκε τό "εvλαβόγνωμο
dνάπιασμα", εlναι μυστήριο. 'Έπειτα, τό νάρθηκας ύβριστάς
έγινε " dπόκοτα άγιοράβδια". Ό νάρθηξ, εlναι γνωστό, πώς �)ταν
lνα ψηλό, .dγκαθωτό καλάμι, πού σκάβανε τήν ψίχα του καί στό
κοίλωμα πού σχηματιζόταν, aναβαν εύφλεκτες vλες. Τόν νάρ
θηκα, πού μέσα σ' αvτόν, κατά τή μυθολογία, 6 Προμηθέας
έκρυψε τή φωτιά πού έφερε dπό τόν οvρανό ατούς dνθρώπους,
ol dρχαίοι τόν χρησιμοποιούσαν στίς θρησκευτικές τους γιορτές,
δπως φαίνεται dπό πολλά dρχαία κείμενα. 'Όσοι μεταφράζουν
τραγωδίες, διατηρούν τήν dρχαία λέξη, γιατί σημαίνει ώρισμένο
πρδ.γμα, πού δέν τδχουμε σήμερα καί γιατi δέν ύπάρχει άντί
στοιχος λέξις στή δημοτική. /{ι' οί Γάλλοι dκόμη έφτιαξαν dπό
τήν έλληνική λέξη τό narthex. 'Έπειτα, μετάφραση τού νάρ
θηκα δέν χρειάζεται, γιατi τό σημερινό κοινό τijς τραγωδίας
ξέρει μερικά πράγματα dπό τήν dρχαία έλληνική ζωή. Δέν
καταλαβαίνω, λοιπόν, τί dνάγκασε τόν κ. Λεκατσδ. νά έφεύρη
αvτό τό περίφημο "dγιορύβδι", πού δέν μπορεί νά δώση στόν
σημερινό 'Έλληνα τήν εiκόνα τού νάρθηκα.
Ή χρήσ·η τών ναρθ·ήκων πού άναφέρει δ έπικριτης Ι>εν έ:χει
θέση στο χωρίο τοuτο. "Νάρθηξ" καl "Θύρσος" είναι στlς
"Βάκχες" συνώνι·μα (βλέπε τον Dodds στο χωρίο τοuτο,
καθώς καl -την έρμηνευτικη έ:κl>οση τοu Wecωein, πού έξηγiΧ.
τούς "νάρθ·ηκας" με το Thyrsusstaben ) . Το rΙ>ιο γνωρίζουμε
άπο τlς περί ΘύFσου πραγματείες τών νοη Papen, Α. Rejnach
καl l,orentz : Ό vάρθ·η ξ, στεφανωμένος με κισσό, είναι ενα
άπο τα εtl>η τοu θύρσου. Ό θύρσος δμως είναι ενα είl>ος ιερiΧ.ς
ράβl>ου (συνεπώς "άγιοpάβl>ι" ) . 'Όσο για τη σημασία τοu
στίχου, κρατοuν l>υο έρμηνείες. Τη μια την άντιπροσωπεύει δ
Wecklein : " Άγιασθ'ίjτε με τα θυρσοράβl>ια στο χέρι (η πιά
νοντας τά θυρσοpάβl>ια ) . Την &λλη την άντιπροσωπεύει δ
Dodds : .. Β� reνer �n t ίη )'O � r � andlin � of the viole � t
,
..
ν1•ands : Να είστε ευλαβικοι, στο πιασιμο των βιαιων ραβl>ων
Άπο άνεξάρτητη μελέτ·η μου τοu προβλήματος, γιατl οί
νάρθηκες η θύρσοι λέγονται ύβρισταl ("Βίαιοι", "αύθάl>εις",
"άπόκοτοι" ) , συντάσσομαι με τη Ι>εύτερη έρμ·rινεία. Μια
φιγούρα τοu Διονυσιακοu Χοροu είναι το άλληλοl>άρσιμο τών
χορευτών με τούς 'θύρσους πού κρατοuνε. 'Απ' έl>ώ το έπίθετο
"ύβρισταl" γιά τούς θύρσους. Προσθέτω με την εύκαιpία,
πώς στο Ι>άρσιμο τοuτο χρωστιέται (κι δχι, δπως πιστεύουν
οι παραπάνω αύθεντίες, στην έπίl>ραση τ:;)ς λατρείας τοu 'Άτ
τεως ) ή άντικατά.σταση τοu άρχαιότερου θύρσου (άτόφιο
κλαl>l ) με τον νάρθηκα, πού ή έλαφράl>α του κάνει πιο άκίντυνα
τα κτυ�+,ματά τ�υ. !η �εβαίω?'η τη β� ίσκω σ: ενα ,χωρίο τοu
Πλουταρχου που ανασυρω : Ο θ ε ο ς ( ο Δ ι ο ν υ σ ο ς )
τ ο ν ν ά ρ θ η κ α τ ο i ς μ ε θ ύ ου σ ιν έ ν ε χ ε ί ρ η σ ε
κ ω φ ό τ οι τ ο ν β έ λ ο ς κ α l μ οι λ οι κ ώ τ οι τ ο ν ά μ υ ν
τ ή ρ ι ο ν, . δ π ω ς έ π ε l τ ά χ ι σ τ οι π οι ί ο υ σ ι ν η κ ι-
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σ τ � β λ ά π τ ω σ ι ν. . . Τα μυστήρια, δπως βλέπει δ έπι
,
κριτης μου, l>ιαλυσνται
τωρα ...
Στό στίχο 120, τ ό
Ω θαλάμευμα /{ουρήτων ζάθεοί τε /{ρή
τας Δ ιογενέτορες έναυλοι ", πού σημαίνει: Ω σκιερή κρυψώ
" Τ

Τ

να τών /{ουρήτων κι aγιες τfjς ]{ρήτης σπηλιές δπου γεννή
θηκε 6 Δ ίας, τό μεταφράζει:
Ω βαθύ θαλαμοδώμα τών Κουρήτων
κι' iΙι τού Δ ία πού δεχτήκατε τή γέννα
θεοστοίχειωτοι κρυφότοποι τfjς ]{ρήτης.
'Όπως ήταν φυσικό 6 ποιητής τών 'Έακχών" δέν μπορούσε
νά βάλη τούς δαίμονες /{ουρijτες, τούς συντρόφους τijς ]{υβέλης
·μέσα σέ dνθρώπινη κατοικία. Μέ τό θαλαμοδώμα δμως τού
κ. Λεκατσδ. έγινε κι' αv τό. Γιατί θαλαμοδώμα δέν λέμε κανένα
φυσικό καταφύγιο, dλλa δύο διαφορετικά μέρη τfjς dνθρώπινης
κατοικίας, τό θάλαμο καί τό δώμα πού τό τελευταίο μάλιστα
σημαίνει ταράτσα ! Δέν θυμήθηκε τό ώραιότατο θαλάμι τών
σημερινών ψαράδων μας πού ε ίναι παραφθορά τfjς dρχαίας λέ
ξεως : Καί τό ζάθεοι πού σημαίνει άγιασμένοι, θεϊκοί δέν τό
dποδίδει καλa τό θεοστοίχειωτοι , γιατί 6 ποιητής δέν θέλει ·νά
πij δτι σ' αvτούς τούς τόπους i!βγαιναν φαντάσματα Θεών η
γινόντουσαν παράξενα πράγματα.
Τ

έπικριτής μου έπιτρέπει στον έαυτό του να παραλείψει
την άρχη τοu &.κόλουθου στίχου "μ έ σ οι σ τ ' & ν τ ρ α",
που άποΟίΟει τΟ c c α ν τ ρ ο ι ς" τοϋ ποιητη, χαf. ποU ετσι Οι.α
χωρίζει με είl>ικότερους προσl>ιορισμούς σά μέρη τών &ντρων
τΟ cc θ α λ ά μ ε υ μ α. " κα.L ":'οδς c c έ ν α 1) λ ο υ ς ". "''Αν τώ
ρα, θέλησα να κρατήσω το "θάλαμος" έπεξηγώντας το μΕ: το
"l>ώμα", είναι γιατί, με την δl>ηγία τ'ίjς Harrison, βλέπω
στο "�αλάμευγ-α" ;ιάτι περισ;rό;ερο �πο το "�αλάμη" : �άλαμος
εί,αι ο νυφικος θαλαμος και οι Κουρητες l>εν είναι μονον συ
vοπαl>οί, μα καl &ντρες τ'ίjς 'Ρέας. οι "θεοστοίχιωτοι" πάλι
τόποι, Ι>έν σημαίνουν πώς έ:βγαιναν έκεi "φαντάσματα Θεών
( ! ) η πώς γινόντουσαν παράξενα πράγματα". Τα l>ημοτιχα
τραγούl>ια κ' οί παραl>όσεις μας μιλοuν άl>ιάκοπα για τόπους
c ι �τοι.χειω �έvους'' _&πΟ, Ορά;'ους: νεράι.Ο7ς, στοιχ�,ι.ά, �πογ6νους
τωv
'fν , c θε?σ;ο ι.χε ι.ωτ�ν ;οπων. Δ� 
_καττο� ικεπι�ετο
,αρχαι
,ω� τωναυτο
σ-τυχως
γι� την
α�οl>ο ση τ�υ ζ οι � ε ,° ι , ε; 
,
,
ναι Ι>ικο μου ευρημα, και l>εν μπορω να, μιλησω για την αξια
του Οσο πρέπει.
Ό

Στό στίχο 123, τό "τρικόρυθες /{ορύβαντες" πού σημαίνει ol
/{ορύβαντες μέ τά τρίκορφα 1) λοφοστόλιστα κράνη, τό μετα
φράζει "τριπλόκρανοι ]{ορύβαντες". Δ ηλαδή τί θέλει νa πij
� κ. 4εκατσδ.ς, δτι ol /{ορύβαντες φορούσαν dπό τρία κράνη
ο καθενας;
'Αντιπαραθέτω τ·fιν έρμηνεία τοu D odds : Ψ ρ ι κ ό ρ υ θ ε ς :

"με τριπλb κράνος" . Παρακάτω έξηγεi γιατl Ι>εν είναι Ι>εκτη
έ � μ�νεία ; ρ � λ ο ;ρ ο ς L"τρίχορφος: ' για ;τον έπιχρ,ιτή μο� )
παρ ολο που το κρανος τουτο συναντιεται σε παραστασεις
της
Άθη�α.ς άπ_ο ;ον 5ον �ίών�. Άναφ,έρει τη� είκα� ί� τοu �ila
rnow1tz για το κρητικο κρανος, και καταληγει :
Ισως ο ποι
ητης νά μην είχε τίποτε συγκεκριμένο καπιανοu, μά έ:μπαζε
μόνο μία μεγαλόηχη λέξη πού τη βρ'ίjκε στην ά:ρχαιότερη
ποίηση". Ποu είνα" το λάθος ;
ή

Στό στίχο 114, τό "αvτίκα γδ. πδ.σα χορεύσει , πού μ αυτο
6 Εvριπίδης fίθελε νά δώση μιά μεγαλόπρεπη εlκόνα τ'ίjς χαρδ.ς
6λόκληρης τfjς γfjς, δταν θa έρχόταν 6 Δ ιόνυσος μέ τούς χορούς
του στό ]{ιθαιρώνα, 6 κ. Λεκατσάς τό dποδίδει μέ τό "μονο
μιδ.ς 6 τόπος δλος θa χορέψη". Νομίζω δτι 6 dρχαίος ποιητής
dπόβλεπε σέ μιa έπιβλητικώτερη εlκόνα.
'Αντιπαραθέτω τον D odds πού έρμηνεύει το γ α. π α. σ οι :

" 'Όλη αύτη ή χώρα (l>ηλαl>η δλος δ λαος τ'ίjς χώρας τούτης ) " :
ΑΙΙ the (people of tlιis ) land. "Αν Ι>εν πείθεται, δ έπικριτ·fις
ιΧς άκούσει καl την έρμηνεία τοu Wecklein στη'J (σχολικη )
έρμηνευτικη έ:κοοσή του ( Teubner 1 9 03 ) : γ α. : Land, nich't
Erde : "Χώρα, δχι Γ'ίj".

Στό στίχο 180 τ ό "τήν δ ' i!χων σκευήν Θεού" μεταφράζει "τού
Θεού τήν άρμάτα φορεμένος" . Μά τή σκευή τού Θεού Δ ιονύσου,
πού τήν εlκόνα της μδ.ς τή δίνει 6 ποιητής δταν λέει 6 Τειρεσίας :
"ντυμένοι έλαφοδέρματα, θύρσους οα πάρουμε καί τό κεφάλι
μέ κισσών βλαστούς θa στεφανώσουμε", είναι σωστό νa τό dπο
δώσουμε μέ τό ξενικό άρμάτα, πού θυμίζει πανοπλίες καί σιδε
ρόφρακτους 6πλίτες; /{αί στήν έννοια άvτη τό έχουμε έμείς,
μa ol ' Ιταλοί, στούς 6ποίους άνήκει ή λέξη aπnata λένε τό στό
λο καί τό στρατό !

•Από πολύκαιpη παλαιότερα καθιέρωιrη ξέ �;ι εινε � λέξ�
"&ρμάτα" (άπό τη μεσαιωνικ·)J πανοπλία ) να σημαινει τη
(fστολη" � ι t σκεu�ή " ' και μάλιστα ιερατικών προσώπων, 8πως
μαρτυρ δί χ ' ή γνώριμη παροιμία ποu καθημερινά, tδίως τώρα
τελευταία, ά:ναγκάζομαι νά την θυμουμαι : " 'Επίσκοπο άρ-·
ματώνουμε, η γάιδαρο σαμαρώνουμε ; ".

Στό rJτίχο 203 τό "ούδ' εί δι' Ci.κρων τό rJοφόν εfJρηται φρενών"
πoiJ σημα{νει περ{που, κι' aν άπό τούς σοφούς βρεθf] ή άλήθεια,
τό μεταφράζει: " 'ΌrJη κ6ψη 6 ψιλός 6 νούς νά φτάση " πού
καl δυσν6ητο εlναι καί δiν άποδίδει τό στίχο τού Εύριπίδη.
Τό "νεοχμό κακά" στό στίχο 216, πού σημαίνει κανούριες rJυμ
φορές, τό μεταφράζει "παράξενα πάθια".
'Αντιπαραθέτω την άπόδοση του Dodds " Όσεσδ·ήποτε λεπτό
;ητες (ψιλοκλώσματα ) κι &ν έφεύρουν οι βαθιές εύφυίες (η
τά βαθιά πνεύματα ) " . Ί-Ι άπόδοση του έπικριτ'ίj μου "κι &ν
άπό τοuς σοφοuς βρεθεί -� . άλήθεια" είναι φανταστικη βε
βαίως. 'Όσο γιά τά "νεοχμά", δλα τά νέα η καινά η νεοχμά
γιά τοuς 'Έλληνες είναι και "παράξενα" (σταθερό στοιχείο
τ'ίjς ψυχολογίας τών παλαιοτέρων σταδίων ) . "Αν τό μεταφράσει
κανεις "καινούριες συμφορές", θά πεί πώς κάνει διαστολη
ά:πό κάποιες "παλαιότερες", ποu δέν ύπάρχουν. Μ' &.λλα λόγια,
έπικρατεί ή σημασία του "καινοφανους" πού άποδίνεται μόνο
μέ τό "παράξενο" .

·

Τό στίχο 228 'ΈJσαι δ' CJ.πεισιν, έξ δρους Οηράσομαι" πού ση
μαίνει, κι' δσες φύγαν στό βουνό θά κυνηγήσω, τόν μεταφρά
ζει "κι' δσες λείπουν κυνήγου θά τlς πάρω" . Λέμε καμμιά φορά
κυνήγι θά τίς πάρω' άλλά "κυυήγου θά τίς πάρω" δiν τό Ci.κουσα
ποτέ. Κάπου άλλού λέει κεραύνου - ύποκύπτων c5f]θεν εlς με
τρικήν άνάγκην - άντί κεραυνού. Στό στίχο 234 τό "ξένος
γ6ης έπωδός", πού σημαίνει, ξένος γητευτής κι' άγύρτης, τό
μεταφράζει "γητευτής ξένος τσαρλατάνος". Μά δέν lφταναν
οί έλληνικiς λέξεις καί κατέληξε στό ίταλικό ciaι·latano;
"Θά πάρω κυνήγου" η "του κυν-ήγου" είναι συνηθέστατη
δημοτικη Ιtκφραιrη , και δέν γεννα άπορίες.' Η γενικη "κεpαύνου"
δέν Ιtχει σχέση μέ τό "κυνήγου" : Είναι γενικη μεγεθυντικου
τόπου c cκέραυνος" {κατά τΟ ((πόταμος", κ.α. ) . aοσο γιιΧ τΟ
"τσαρλατάνος" θεληματικά προτίμησα την ά:γοραία αύτη λέξη,
γιατι τονίζει τ)Jν περιφρονητική, τ·)J ρεαλιστική, τr, χωρις
φαντασία και ένόραση, στάση του Πενθέα άπέναντι στη νέα
θρησκεία.

Στό στίχο 240, το ανασείοντά τε κ6μας , πού μπορούμε νά
τό άποδώσουμε μι! τό άνασαλεύοντας Ύ} άνεμίζοντας τά μαλλιά
του, τό μεταφράζει "χαιρέτα τών μαλλιών τό τρελοσείσε" !
Χαριτωμένο τό "τρελοσείσε" κι' aς μή λέει κανείς. 'Αφού μδ.ς
δ6θηκε ή εύκαιρία aς τό καθιερώσουμε.
Τό χωρίο είναι :
παύσω κτυπουντα θύρ σον
ά: ν α σ ε ί ο ν τ ά τε κόμας" Δηλαδή : "Θά του κόψω νά
χτυπα τό θύρσο και νά άνασείει τά μαλλιά του". Έπειδη δμως
κανείς δέν άνασείει τά μαλλιά του στά καλά - καθούμενα, μά ό
βάκχος του θεου μέσα στην ιερ·)J μανία του, τό σείσιμο αύτό,
είναι έ:να τρελοσείσιμο (πού πρέπει νά τονιστεί γιά νά δειχτε'ί
ή ιερη μανία ) . "Αν, άντι "τρελοσείσιμο", μεταχειρίστηκα έ:ναν
δρα'στικότερο τύπο δημοτικου άπαρεμφάτου (παρ iβαλε : "τό
πάρε", ccτO 8ώσε", c cτO τρέξε", c cτO γίνε", c c τO φέρε" cι τΟ
βρέξε - βρέξε" κ.&.. ) ποιός μπορεί νά μέ έλέγξει ; 'Ή είναι
καλύτερα νά άφήνουμε τούς τύπους τ'ίjς γλώσσας μας νά πεθά
νουν ;
,

Στό στίχο 242, " 'Εκείνος ε lναί φησι Δ ι6νυσον θεόν " τόν μετα
φράζει '.'Αύτός ό Θεός Δ ι6ννσος πώς ε lναι κανοναρχδ.", άπο
δίδοντας τό φησί (λέει, lσχυρίζεται) μι! τό κανοναρχδ. πού τό
λέμε γιά τούς ψάλτες πού διευθύνουν τή χορωδία τους.
Τό "κανοναρχώ" Ιtχει και μιά μεταφορικη σημασία : "Λέω καί
ξαναλέω", cc έπαναλαμβάνω" c c έπιμένω" ,
c t ίσχυρίζομαι".
Είναι δ,τι άκριβώς μου χρειαζόνταν. οι ιερολειτουργικοι δμως
τύποι δέν είναι λίγο κι άπαραίτητοι έδώ , μέσα στ·)Jν άτμόσφαι
ρα του ιερολειτουργικου θέματος τών " Βακχών" και την τόση
τών άνάλογων ιερολειτουργικών τους δρων ά:φθονία ; 'Εμείς
τούς ψάχνουμε μέ τό ντουφέκι.
Στό στίχο 248 τό "άτάρ τ6δ' CJ.λλο θαύμαΉ' πού σημαίνει, δμως
Ci.λλο καί τούτο θάμα, τό μεταφράζει " "Αλλο άντίθαμα έδώ " .
Τό θάμα δηλαδή τό λέει άντίθαμα. 'Ομολογώ δτι δέν ξέρω άπό
πότε τό θάμα καί τό άντίθαμα lγιναν συνώνυμα.

Τό θ α ϋ μ α έδώ δέν σημαίνει "θαuμα" γι.Χ τόν άπλούστατο
λόγο δτι ό Πενθέας δέν πιστεύει στά θαύματα και γιά τόν άκόμη
άπλούστερο δτι στά ά:ρχαία ιrημαίνει πάντα κάτι πού " θαυ
μάζει" κανεις η κάτι πού τόν "σαστίζει". 'Εδώ σημαίνει τό
ϊδιο : Κάτι πού σαστίζει η κάτι πού μπορε'ί κανεις νά θαυμάσει.
'Έτσι μεταχειρίστηκα τη λέξη " ά:ντίθαμα" πού Ιtχει μέσα της
τόσο τό λείψανο τ'ίjς άρχαίας "θαυμα", δσο καl τις δυό σημα
σίες του σαστισμου και θαυμασμου άντάμα. 'Ότι πάλι ή λέξη
είναι συνώνυμη μέ τη λέξη "θάμα" · μαρτυριέται ά:πό την
γνωστη παpοιμιακη εκφραση "θάμα κι ά:ντίθαμα" (
μεγά
λο θάμα ) .
=

Στό σ�ίχο 251, τό "άναίνομαι πάτερ", πού σημαίνει ντρέπομαι
πατέρα, τό μεταφράζει "δiν μ' άρέσει πατέρα, δiν μ' άρέσει".
Τό "άναlνομαι" δέν /tχει μονάχα τη σημασία του "ντρέπομαι",
μd: καL τLς σημασίες ((άποφεόγω" ((άποκροόω '' ((άποκηρόττω"
'.'ά:παρνουμαι". Σ' δλες αύτΕ:ς ένυπάρχει ή σημασία του "δέν
μ' άρέσει", ποU ή έπανάληψ-ή του ((Sεν μ' άρέσzι", πατέρα, St!:ν
μ' ά:ρέσει, τά γερατειά σας όίμυαλα νά βλέπω" διασώζει τον
όργίλο τόνο τ'ίjς ά:ποκρούσεως πού ένέχει τό ρ'ίjμα. Παράβαλε
καl την άπόδοση του Wecklei n : "es ist mίι· widenvardig
zu sel1en" : "Μου είναι δυσάρεστο (ά:ηδιαστικό ά:ντιπαθητικό )
να βλέπω''.
Στό στίχο 260 τό "τελετάς πονηράς εισαγονν πού σ:/ιμαίνει,
γιατί γιορτiς αlσχρiς φέρνεις στό τόπο, τό μεταφράζει "πού
ζαβές τελετές στόν τόπο μπάζεις". Τό ζαβός μι! τό όποίο ό λαός
χαρακτηρίζει τόv έλαττωματικό, τόν ήλίθιο CJ.υθρωπο , νομίζω
δτι δiν άποδίδει τό πονηρ6ς.
Σέ κανένα χωρίο τ'ίjς άρχαίας έλληνικ'ίjς φιλολογίας τό " πονη 
ρός" δέν σημαίνει "αtσχρός". Εtδικά στό χωρίο τουτο τό
"πονηράς" σημαίνει "κατεργάρικες", "κάλπικες" , "δόλιες"
τελετές (δπως συνάγεται άπό την δλη στάση του Πzνθέα
άπέναντι στά ιJργια του Διονύσου ) . Στην πzρίiJημη ά:νiλυσή
του τών " Βακχών" ό Winnington - I ngram μεταφράζει κα
θαρά : " e νil rites" . 'Όσο γιά τό "ζαβός", δέ σημαίνει μονάχα
"παλαβός" (ή σημασία αύτη είναι τριτεύ�υσα ) , μΧ "κ α κ ό ς " ,
"στραβός", "διαστραμμ#;νος". Περισσότερα βρίσκει κανεις
στά Συνώνυμα του Βλαστου, σzλις 93 και 204.
.

Στό στίχο 261 τό "γάυος" πού σημαίνει εύθνμία, κέφι - μιλd'ει
γιά κρασl ό ποιητής - τό άποδίδει μι! τή λέξη ζέφκια. Πoif
μπορούν νά παραβγούν τόσες έλληνικiς λέξεις μπροστά στό
ζέφκια !
·

'Εδώ πρόκειται γιά τό στίχο :
δπου βότρυος έν δαιτί γίγνεται γάνος.
Τό δ α l ς είναι τό ( ιερουργικό κ' ί\στερα ) εύωχικό συντραπέ
ζωμα και γι' αύτό μεταφράζω "ζέφκια". Τό β ό τ ρ υ ο ς γ ά
ν ο ς σημαίνει "ό λαμπερός χυμός του σταφυλιου" δ ηλαδη τό
κρασί, καί μεταφράζω "ό χυμός του σταφυλιου ό σπιθάτος".
Ό έπικριτής μου νομίζει πώς μέ τη λέξη "ζέφκια" μεταφράζω
τη λέξη γ ά ν ο ς και συνάγοντας ά:πό τά "ζέφκια" πώς προ
κειται κάτι γιά κέφι, εύθυμία, καl τά δμοια, μου παρατηρεί
δτι γιά τό "γάνας πού σημαίνει εύθυμία, κέφι" ύπήρχαν καλύ
τερες λέξεις άπό τά " ζέφκια" . . .
Στό στίχο 314, τ ό "ούχ ό Δ ι6νυσος σωφρονείν άναγκάσει ές
τήν Πύπριν", πού σημαίνει δiν θά τίς άναγκάση ό Δ ι6ννσος (τίς
γυναίκες) νά ύποταχθούν στήν 'Αφροδίτη, τό μεταφράζει:
Γιά τίς γυναίκες λές; Νά τίς στανέψει
σ' άγνοσύνη, ό Δ ι6νυσος δiν ε lναι.
Πρώτα dπ' δλα τό κείμενο δiν lχει καμμιά έρωτηματική lκ
φραση. 'Έπειτα, Θεέ μου, φαίνεται δτι ό μεταφραστής τήv ύπο
ταγή στή θεά τού lρωτα τή θεωρεί ύποταγη στήv άγνοσύvη.
"Δέν θά τίς στανέψη ό 4 ι6νυσος στήν άγvοσύνη" μεταφράζει,
ένώ τό κείμενο λέει, δiν θά τίς άναγκάση νά ύποταχθοϋν στή
θεά τού lρωτα, δηλαδή έντελώς τό άντίθετο.

"Αν δ έπικριτής μου είχε κάποια γνώση τ'ίjς άpχαίας έλληνικ'ίjς,
θά καταλάβαινε δτι το "σωφρονΞίν ές Κύπριν" ' δΕ:ν σημαίνει
"νά ύποταχθουν στην Κύπριδα", δπως νομίζει, άλλά το έντε
λώς άντlθετο : "νά σωφρονουν ώς πρός την Κύπριδα", l>ηλαδη
"νά είναι έγκρατεϊ:ς ώς πpός τά έρωτικά", δηλαδ·)J "νά άγνεύ
ουν" (δπως μεταφράζω ) : "Αν δέν πιστεύει έμ#;, έπιφέρω τόν.
Dodds, πού ά:ποδίδει : It is not Dionysus' part to force cl1a
sti ty οη women : "Δέν είναι δουλειά του Διονύσου νά στανέ
ψει σ' άγνότητα τίς γυνα'ίκες". Ό έπικριτής μου μεταφράζει

λαθεμένα καί φυσικα βλέπει για λάθος τη σωστη μετάφρα
σή μου.
Τό στίχο 344 "μηδ' έξομόρξει μωρίαν τήν σήν έμοί", πού ση
μαίνει, μήτε σ' έμέ τήν τρέλλα σου θά ρίξης ij δέν θά μέ μολύ
νης μέ τήν τρέλλα σου, τά μεταφράζει: ':Μά μή μού πασαλεί
βεις τίς τρέλλες σου" . Πιστή καί παραστατική dπόδοση τού
στίχου, δπου ή τρέλλα dποκτά ρευστή Ιδιότητα καί μπορεί κα
νείς νά πασαλείβη μ' αvτή τούς Cίλλους.
"Πασαλείβεις τίς τρέλες σου" (δηλαδη τα άντικείμενα της τρέ
λας σου ) ' ε'ίναι &.λλο πράμα άπο το "πασαλείβεις την (ύγρη
κατα τον έπικριτή μου ) τρέλα σου". "Αν το "πασαλείβεις"
ε'ίναι άγοραίο καί κακόζηλο, το χρησιμοποίησα ( μ' δλο πού
ηξερα πώς το σφετερίζομαι άπο τη μετάφραση των "Βακχων"
τοu Κου Σταύρου ) άκpιβως γιατί &:καλαίσθητο, κακό·ηχο καί
άρκετα άνυπόφορο (τόσο ταιpιαστο δμως στα χείλη τοu Πενθέα )
ε'ίναι καί ":Ο άρχαίο έ ξ ο μ ό ρ γ ν υ μ ι, πού άποδίνει. 'Απο
τούς ποιητές δέν το μεταχειρίζεται παρα ό Εύριπίδης μοναχά,
καl ή τόλμη τ'ίjς χρf,σης του θά 'καμε κάποιαν έντύπωση,
γιατί το στίχο τοuτο τών " Βακχων" τον παρωδεί ό 'Αριστο
φάνης στούς " 'Αχαρν,_ς" του (στ. 843 ) .
Στό στίχο 378 τό "δς τάδ' lχει, θιασεύειν τε χορο ίς", πού ση
μαίνει, αvτός έτοiίτα έξουσιάζει καί στούς χορούς ε lναι dρχηγός,
τό μεταφράζει "Πού προνόμι lχει νά κάνη στό χορό τούς πολ
λ�ύς ίiνα" . "�σως ό /J; εταφρα στής Ύιθελε ν ά πή, d�οδίδω� εvρυ
, το θιασευειν,
,
,
., ο, Δ ιονυσος
κανει τους πολ
οτι
τεραν σημασιαν εις
λούς νά νιώθουν σάν ίiνας Cίνθρωπος πάνω στήν ίερή μέθη τους.
Μέ παρόμοιες έκφράσεις δμως ύποβάλλονται τόσο ώραία πρά
γματα;
Το tδιο έρώτr,μα δ.ς κάμει ό έπικριτ+,ς μο!J καί στην αύθεντία
τοu Dodds, πού ά.ποδίνει : "Tl1is is 11is K ingdι>m : to mal(e
men one i n tl1e dance" : "Αύτη ε'ίναι ή βασιλεία του : να
κάνει στο χορο τούς πολλούς Ι!.ναν". Θα μάκραινε πολύ να
δείξω γιατί το "θιασεύειν" δέν παίρνει έδώ &.λλη άπόδοση .
Στό στίχο 410 τό "Μούσειος εδρα", πού σημαίνει κατοικία,
λημέρι τών Μουσών, τό μεταφράζει "θρονοστέκι τών Λ1ουσώνε".
Νά λοιπόν πού μπάσαμε καί τό στέκι στlς μεταφράσεις τών
dρχαίων τραγωδιών, πού σέ παλιότερα χρόνια ή χρήση του σέ
δημόσιο μέρος ξάφνιαζε καί μπορούσε νά προκαλέση έπεισόδια!
Δέv γνωρίζω για ποιά έπεισόδια μιλά ό έπικριτής, πάντως δέ
μεταχειρίζομαι "στέκι" ά.λλιΧ "θρονοστέκι" πού δέν βρίσκεται
στιΧ δημόσια μέρη. Καί το "Ι!.δρα" δέν ίtχει μόνο την σημασία
τ'ίjς κατοικίας, άλλά καί τοu "θρόνου" καl μάλιστα &ν πρό
κειται γιά βουνό, δπως ό 'Όλυμπος, πού ε'ίναι 'Έδρα", δηλαδη
και ((κατοικία" και ((θρόνος" μαζί, θεοτήτων.
Αύτά Ύjταν. 'Έξω ά.πο την ίtκπτωcrη τεσσάρων συμφώνων,
πού δέν κατανόησε τον χαραχτ·ήρα της (λάθος άντιγραφης,
μνήμ·η ς, τυπογράφου ) , ό έπικριτ+,ς μου δέν βρηκε, στην ίtρευνα
4 1 0 στίχων τ'ίjς μετάφρασ+,ς μου, παρά . . . λάθη δ.ικά του.
'Αγνοώντας τά άρχαία έλληνικά , μεταφράζει λαθεμένα το κεί
μενο, καί καταvάγκη βλέπει τίς σωστές άποδόσεις μου σά
λάθη. 'Αγνοεί τ·ή διονυσιακη λατρεία, κι δπου ό στίχος μου
άγωνίζεται νά συλλάβει κάτι άπο το ίερουργικο ύπέδαφος τοu
κειμένου, έκείνος, άγνοώντας το ίερουργικο αύτο ύπέδαφος,
βρίσκει λάθος. 'Αγνοεί τά νέα έλλψικά, καί κάθε λέξη πού
βρίσκεται ίtξω άπο τον κύκλο των γνωρίμων του, τη βλέπει
&.κυρη , λαθεμένη , γελοία. Χορεύοντας πάνω σέ ναρκοθετημένη
περιοχή, . άνασκάπτει το έ'δαφος μέ κλωτσιές, στέκεται μέ
κάτου το κεφάλι καί τά πόδια ψηλά, κυλά μέ τοuμπες στριφο.
γυριστές, ένθουσιάζεται μέ τον έαυτό του , άλαλάζει, σαρκάζει,
ε!ρωνεύεται, διασύρει. Τόσο διασκεδαστικο θέαμα, σπάνια
βρίσκει κανείς σ' Ι!.να τομέα, δπως της άρχαιογνωσίας, δπου
και οί αύθεντίες &:κόμη παίρνουν δλες τίς προφυλάξεις της γλώσ
σας δταν πρόκειται νά μιλήσουν. Το θέαμα κορυφώνεται, δταν
ίJστερα άnο την εύτuχισμένη αύτη έπίδειξ·η, ό έπικριτ·ής συνά
γει έν θριάμβφ τά συμπεράσματά του :
Τό μόνο πού lχουμε νά προσθέσουμε ε lναι δτι ή δλη μετάφραση
στερείται γνησίας ποιητικής πνοής, καί δ-iι λόγφ παρανοήσεως
καί κακής dποδόσεω·ς οvσιωδών έκφράσεων τού κειμένου, παρα
μορφώνεται σέ πολλά σημεία ή εlκόνα τής τραγωδίας τού Εv
ρ(πίδη. Εlναι dκόμη μεστή κακοήχων καί dκαλαισθήτων λέ
ξεων, πού πολλές δέν dνήκουν στό γνήσιο δημοτικό λεξιλόγιο,
δπως τό άγιοσκούσμά, ' γιορτοστημένοι, συχνοσούρτης, ριχτάρι,
πινομίς τους, βράβος, καιίχος καί σωρεία ι'ίλλων, dνάμ.εσα στίς
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όπο'ίες βασιλεύουν ol αλησμόνητες tκείνες τρελοσείσε κα l θρο
νοστέκι. Τό συμπέρασμα εlναι δτι μιά τέτοια μετάφραση τών
Βακχών dποκαλύπτει τόν βαθμό έπικοινωνίας τού κ. Λεκατσά
μέ τό έργο τού Εvριπίδη. Δέν ε !δαμε τή σκηνοθετημένη dπό
τόν 'Αλέξη Μινωτή παράσταση 'τών Βακχών στό θέατρο 'Επι
δαύρου. 'Ωστόσο μπορούμε νά πούμε δτι οί κρίσεις τού κ. Λε
κατσά έπ' αvτής χάνουν κάθε σοβαρότητα, dφού - δπως απο
καλύπτει ή μετάφρασή του - δέ μπόρεσε νά έπικοινωνήση μέ
τήν τραγωδία τού Εvριπίδη εlς βαθμόν δικαιολογούντα τήν δια
τύπωσιν έγκύρου γνώμης έπ' αvτής καί έπί τής σκηνικής έρ
μηνείας της.
. κ,αιpο � δμως ε!ναι νά αφησουμε ;ον ε�τυχη ,;:πικριτη στην
,
δικαιολογημενου, οπως ειδαμε, ψευδω
αυταρεσκεια του τοσο
νύμου του, καί νά 'ρθουμε στην έφημερίδα. 'Αξιοσημείωτο,
πp αηι.ατικά ε'ίναι πώς ή έ φημερίδα ι;ύτ� , , δχι μόνο έκάλυψε
, δημο
,
, του_ συνεργατη
,
στην
της, αλλα εδωσε
την ανωνυμια
σίευση της έπίκρισής του μιά τόση προβολή , σέ θέση καί
έ'κταση , πού κανένα ποτέ φιλολογικο δημοσίευμα δέν άξιώθηκε
άπο την 'ίδια. Είναι πιθανο πώς ή έφημεpίδα, πιστεύοντας τούς
τίτλους της έγκυρότητας τοu έπικριτη , ένέργησε μέ καλή, κατά
τά &.λλα, πίστη. Μά τόση έλαφρότΥ,τα πρικ ιμένου γιά θέματα
τόσο σοβαρά καί μεγάλα ; Μέσα στούς τόσους πνευματικούς
συνεργάτες της, δέν γύρεψε κανενος νά έλέγξει την έγκυρό
τητα της έπίκρισης, πού τόσο περιφανη της έπεφύλασσε θέση ;
Καl οί πνευματικοί συνεργάτες της, είναι κ' έκείνοι τόσο άνί
δεοι 'ή τόσο ξένοι προς την έφημερίδα τους, πού μετά τη δη
μοσίευcrη , νά μη σπιύσ:)υν νά την κατατοπίσουν γιά την &:κο
σμία πού β ιάστηκε νά υίοθετήσει ;
Προσωπικά, δέν θά ηθελα νιΧ σπιλώνεται μιιΧ έψημερίδα πού
συνηθίσαμε νά τ·ή βλέπουμε φορέα εύγενωv άγώνων. Ε'ίμαι
δμως ύποχρεωμένος πλέον νά δημοσιεύω την άπάντηση τούτη
μαζί καί μέ τ·ήν κριτικη τ'ίjς παράστασ·ης των "Βακχων" πού
":·ήν προκι:Χλεσε, σ' δλες τίς μελλοντικές έκδόσεις της μετι:Χφρα
σής μου. 'Έτσι ό άναγνώστης της μετάφρασής μου θά βρίσκει
σέ μιά διασκεδαστικ·ή διαπραγμάτευση άρκετά γιά τη βαθύ
τητα καί τη συνθετότητα των μεταφραστικων προβλημάτων.
Θά βρίσκει &κόμη κάτι άπο τlς μεθόδους της 'Αναβιώσεως
τοu 'Αρχαίου Δράματος πού ή Σχολη 'Αθηνων έφαρμόζει.
Τέλος, θά βρίσκει κ' έκείνος κι:Χτι άπο τη διναμη πού μιΧς
όπλίζει νά ζοuμε καί νά κινούμεθα μέσα σ' gνα κόσμο τόσο
στυγνης ·ήθικης έρημίας.
ΠΑ ΑΓΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ
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"Ας ά.ρχίσουμε άπονήρευτα. "Ας ποuμε δτι πρόκειται αύτη τη
στιγμη νά προκηρύξουμε έ:να θεατρικό βραβείο. Ποιοί θι:Χ 'ταν
οι σκοποί μας ; 'Όχι φυσικά νά προβι:Χλουμε τον άθλοθέτη
έαυτό μας. Οϋτε νά κάνουμε ψηφοθηρία. ΟίJτε νά δείξουμε την
έτερόφω ;η tσχύ �ας ' , άφοu με μιά ψ3 φο μα � μποροu με νά
,
,
,
,
ανιδιο
Οχι. Ειμαστε
κσυκουλωσουμε τον αληθινα, ισχυρο.
τελείς. Θέλουμε Ι!.να βραβείο γιά νά ά.νεβι:Χσουμε το έπίπεδο
τοu Έλληνικοu Θει:Χτρου. Δέν θά βραβεύσουμε φυσικά τον
Μολλιέρο, τον Σαίξπ·ηρ, τον Τσέχωφ - αν ύποθέταμε πώς
δλοι αύτοί 1jταν 'Έλληνες καί ζοuσαν. Δέν ίtχουν την άνάγκη
μας. 'Αντίθετα ίtχουμε έμείς συχνότατα τη δικ-ή τους. Θά
βραβεύσουμε λοιπον κάποιον καινούριο, Ι!.ναν έντελως άδοκί
μαστο 'ή έλάχιστα δοκιμασμένο, μέ πνο·�, μέ τόλμη, μέ δημιουρ
γικη όρμη (δλ' αύτά τά ξεχωρίζουν cί έπαρκείς άναγνωστες
άπ' το κείμενο, δέν χρειι:Χζονται προσωπικές γνωρ ιμίες ) συγχω
ρώντας του τlς κάποιες άνορθογραφίες καί μιμήσεις. Κι δταν
άργότερα έπιβλ·ηθεί μέ το Ιtργο του, θά μποροισαμε νά ποuμε
15,τι θά 'λεγε καί ό άείμνηστος Ξενόπουλος γιά τόν Kc. βάφη :
' εγω τον πρωτοφανερωσα" .1 }Τ.'-αι θα' ' ταν μια' πελωρια
" Αυ' ;ον
'
,
,
νικη.
ηθικη
Αύτά θι:Χ 'πρεπε καl θά μποροuσαν νά γίνουν. Γίνονται &.λλωστε
άπο χρόνια σ' δλα τά πολιτισμένα κράτη Άνατολης καί Δύcrης.
Κάθε φορά πού θά δοθεί Ι!.να βραβείο προκαλείται άμέριστο
παγκόσμιο ένδιαφέρον. 'Απόδειξη το βρόιβε�ο πού δόθηκε στο
Μπι:Χρτ - Σβάρτς, γιά ν' ά.ναφέρω Ι!.να πρόσφατο παράδειγμα.
Το έ'ργο του - " Ό τελευταίος των δικαίων" - μεταφράστηκε,
'

'

'

/

'

συζ·ητ"ήθηκt, �κανε αlσθητη την παρουJ(α του. Πρό πάντων :
δικαίωσε τ'ήν &πιτροπη πού τό βράβευσε. Γιατl ίtνα βραβείο,
ϊίναι σάν εvα vόμισμα : χρειάζεται άντίκρυσμα εις χρυσόν.
'Αλλιως η ε!vαι χαρτί χωρίς άξία η ε!vαι έ:ργο κιβδηλοποιωv.
Κιχί στίς δυό περιπτώσεις οι κριτές ε!vαι όπεύθυνοι καί όπό
λογοι. Στην πρώτη, γιατ! άνέλαβαν καθήκοντα Οίν και άναρμό
διοι νά ξεχωρίσου'! τό χρυσό άπ' τον μπροuντζο. Στη δεύτερη,
γιατί κάνουν πολλούς συμβιβασμούς μέ τ'ήν ·ή θική τους.
Ί-Ι προκήρυξη τοu φετινοu "έτήσιου ' ' διαγωνισμοu συγγρα
φ'ίj ς θεατρικοu ίipγου ήταν άναπ6φευκτο νά μας όδηγήσει σέ
σκέψεις σάν τις παραπάνω καί, το χειρότερο, ν.Χ μας θυμίσει
τ ί tγινε μέ τόν προηγοι:μενο διαγωνιc-μο καί τί γίνεται συνή
θως στον τόπο μας μ' αύτοu τοu εrδους τούς διαγωνισμούς.
1-.άUε φορά λοιπον πού πρόκειται νά άπονεμηθεί έ:να βραβείο,
μιά έρώτφη συνοψίζει τ·)�ν γενικη άντίληψη : Μήπως μάθατε
ποιός δ έ ν θά βραβει.θεί φέτις ; Γιατί, πράγματι, πέραν άπό
τό τυπικό γεγονός δτι κάποιος βραβεύεται, όπάρχει και το
&λλο γεγονός πού εΙναι αtσθητό σέ δσους ξέρουν πρόσωπα καί
πράγματα : δτι κάποιος δέν βραβεύεται. Κάποιος πού κατα
δικάζεται νά μείνει στ·)� σκιά. Τώρα Οίν μένει η δχι, ε!ναι &λλο
θέμα. Ποιοί βραβεύονται ; Κατά κανόνα οι άνώδυνοι. 'Επιλέ
γεται μέ προσοχη ό καλύτερός τους καί δέχεται τά θερμά
συγχαρητήρια τ'ίjς έπιτροπ'ίjς : " τΗταν τόσο καλό το ίiργο
σου", τοu λένε. Καί τό κοινο άκούει τ' δνομά του μέ ίiκπληξη
- γιά νά το ξεχάσει τ-)�ν έπομένη. Φυσικά δπως σ' δλους τούς
κανόνες, όπάρχουν καί σ' αύτόν οι έξαιρέσεις.
Ποιοί δέν βραβεύονται ; Κατά κανόνα οι "έπικίνδυνοι", οι
όδυνηροί. 'Όσοι ίiχουν έλπίδες νά καθιερωθοuν. Βέβαια, αύτοί
μποροuν νά χαράξουν καί άβοήθητοι το δρόμο τους. Αύτο είναι
άλήθεια - δχι δμως γιά δλους. 'Ισχύει γιά μας πού κοντεύουμε
τά σαράντα και πού εrμαστε σέ θέση νά κάνουμε έκείνο πού
θέλουμε ε'ίτε προσποιοuνται πώς μας άγνοοuν εrτε μας πεταν
&νθη , εrτε λεμονόκουπες. Δέν tσχύει δμως γιά τά νέα παιδιά
. μέ τΟ ταλέντο καf. την εύαισθησία, ποU περιμένουν εvα ((vαί,
προχώρει" άπο τούς παλαιότερους - και δέν τ' άκοuν ποτέ.
Έμας, μιά έπίκριση μας βοηθάει κάποτε νά κάνουμε ψυχική
άνατομία τοu έπικριτοu. Καί καταλήγουμε συχνά στο συμπέ
ρασμα : "Αύτος δέν μας χτυπάει, μiΧς φοβαται". Οι νέοι δμως
πτοοuνται άπο τή σιγη η την έπίκριση καί ένδέχεται κάποτε
νά άναζητήσουν &λλους δρόμους γιά νά έκφρασθοuν. Καί οι
δρόμοι αύτοl δέν θά είναι πάντοτε οί σωστοί. Αύτοι πού άπαρτί
ζουν λοιπον τις όμάδες καί τίς έπιτροπές ίiyουν μιά κοινωνικη
εύθύνη άπείρως μεγαλύτερ·η άπ' οση φαντάζονται. 'Εξ &λλου,
ή ψυχολογία τους είναι διαφαν-�ς : πάσχουν άπl:ι άνασφάλεια.
Ξέρουν τί άξ[ζει αύτο πού ίiκαναν καί φοβοuνται δτι θά βγοuμε
έμείς νά τcύς σβήσουμε. Καί άγνοοuν οτι τά θνησιγεν'ίj ίiργα
τους δέν χρειάζονται τίς έπόμενες γενιές γιά νά τά σβήσουν.
Δέν πάσχουν φυσικά δλοι άπο άνασφάλεια, πάσχουν δμως,
δυστυχως, έκείνοι πού δίνουν τον τόνο. οι &λλοι, γέροι η γε
ρασμένοι, άνήκουν στην κατηγορία τοu 'Όέ βαρυέσαι", δέν
ίiχουν άληθινη πίστη στό σκοπο πού όπηρετοuν η, τέλος, φο
βοuνται δτι θά όπερισχύσει όπωσδήποτε το κακό (όπο μορφην
μπιλιέτου η τηλεφωνήματος ) και συνεπως ό άγώνας είναι
περιττός. Μερικοί, κάποτε, ίiχουν τό φιλότιμο και άποχωροuν.
"Αν ίiγινε αύτή ή σύντομη άνασκόπηση της μικρ'ίjς καί θλιβε
ρ'ίjς ιστορίας των βραβείων, ήταν γιά νά ποuμε δτι μιά τέτοια
παράδοση δέν θά μποροuσε νά γεννήσει ξαφνικά μιά tδεώδη
έπιτροπή γιά το θεατρικό βραβείο. Καί Οίς άρχίσουμε άπό τά
τυπικά καί άπλά παραπτώματα.
1 . Ύπ'ίjρχε ρητη διάταξη στην προκήρυξη τοu διαγωνισμοu,
πού 'λεγε οτι τά κείμενα ίiπρεπε νά όποβληθοuν δακτυλογρα
φημένα σέ πέντε άντίτυπα. Δηλαδη οί συγγραφείς ίiπρεπε νά
όπολογίσουν δχι μόνο τον χρόνο τ'ίjς ούσιαστικ'ίjς τους δουλειας,
άλλά καί τον χρόνο τ'ίjς δακτυλογράφησης, διόρθωσης, σελι
δ?π.? ίησ� ς ,κλπ. 'Έν·α �ργο ώστόσο όποβλήθ·ηκε χειρόγραφο καί
σε ενα αντιτυπο. Γιατι ;
2. Ό διαγωνισμος δριζε καθαρά δτι μονόπρακτα δέν θά
γίνουν δεκτά. Καί δμως δχι μόνον ίiγιναν, παρά την προκήρυξη,
άλλά καί έπαινέθηκαν. Ό κ. Μαυρομμάτ-ης, ό συγγραφέας τους,
είναι γνωστός μου καί ίiχω σχηματίσει έντύπωση γιά τl:ι τα
λέντο του. 'Έχει εύαιάθησία καί ψυχολογικη διείσδυση. Θά
'πρεπε κάποτε νά φανεί γιά νά μην πάρει κι αύτός τόν &λλο
δρόμο. 'Αλλά ή παρατυπία είναι παρατυπία. Τά μονόπρακτα
επρεπε νά μη γίνουν δεκτά η ν' άποκλεισθοuν πρίν φτάσουν
στην τελική κρίσ·η. Γιατί' θά μποροuσε ό καθένας άπό τούς
99 συγγραφείς πού όπέβαλαν ίiργο νά φωνάξει: "Κ' έγώ είχα
καλύτερα μονόπρακτα άπο το όλόκληρο ίiργο πού άναγκάστηκα

νά όποβάλω. Γιατί γιά μένα Ι>έν tσχυε ή έξαίρεση ;" 'Αλλά ή
περίπτωση των μονοπράκτων ώθεί καί σέ ενα &λλο συμπέρασμα.
'Ότι δέν άρκεί νά άξίζεις. Γιά νά άκουσθείς πρέπει νά ίiyεις
κα� τά μέσα πού θά σοu έπιτρέψουν, τούλάχιστον, νά παρα�υ
πεις.
3. 'Άλλο παράπτωμα, ούσιαστικο καί τυπικl:ι αύτη τη
φορά, ήταν ό χρόνος πού μεσολάβησε άπi> τήν προθεσμία όπο
βολ'ίjς των ίiργων ώς τήν ίiκδοση των άποτελεσμάτων. Πολλοί
λέγαν τότε : ""Ας βγάλουν τl:ι άποτέλεσμα /)ιά κλ·� ρου. Θά
μάθουμε τουλάχιστον ποιος είναι ό τυχερότερος θεατρικόc; μας
συγγραφέας". 'Άλλοι γελοuσαν : "Το άποτέλεσμα Ιiχει βγεί' ' ,
λέγαν. ·"Ψάχνουν τώρα γιά τήν έπιτροπή πού θά το έπιχυρώσει".
{1 6γι� , δι�Μσεις, , ό,περβολές ,rοως, Οίς �\ ξεχν?uμε π�ντως
οτι το Κρατος και η Δικαιοσυνη είναι το αποκουμπι του πο
λίτη. Καί γελοιοποιοuνται δταν βάζουν προθεσμίες μόνο γιά
τούς συγγραφείς καί δχι γιά τίς δικές τους όπηρεσίες. Διαβά
ζω καμιά φορά προκηρύξεις διαyωνισμων σε Εένα Υrάτη.
Ωρωτον : προθεσμία όποβολ'ίjς ίiργων. Δεύτερον : προθεσμία
έκΜσεως άποτελεσμάτων. Τρίτον : όνόματα έπιτροπ'ίjς. Πάντα
αύτcΧ τα ;ρία συt1-βα0ίζ?υν. 1ΕΙναι τ�σο ΟUσ�ο�ο ν� άντιγ1ρά
ψουμε και μερικες καλες ξενες συνηθειες ; Στο κατω - κατω
!:νας συγγραφέας μπορεί νά θεωρεί τον 'Άλφα ·τυφλωμένο άπο
έμπάθεια καί νά μήν έκτιμάει τήν &μεροληψία - η καί τήν
δσφρηση - τοu Β'ίjτα. ΕΙναι όποχρεωμένος νά ξαφνιαστεί
Ιiνα πρωί διαβάζοντας οτι αύτοί θά κρίνουν τό lino του ; 'Ή,
τό χειρότερο, νά τό μάθει δταν θά 'χουν βγεί πιά τ' άποτελέ
σματα ;
' � , ζω� ένός , ��ατρικο� iipγo� είναι τό ,θέ�τρο; Δ�ν (-Lπορο�ν
,
οι αρμο8ιοι ν:χ εχουν την απαιτηση - για να μη πω την αναι
/)εια .- έπειδή διεκδικείς ίiνα βραβείο νά σοu κρατοuν ίiνα ίiργο
νεκρωμένο δυl:ι χρόνια περίπου μέ τήν όπόσχεση δτι 'Όπου
νά 'ναι θά βγοuν τ' άποτελέσματα". Αύτο δείχνει περιφρόνηση
πρός τούς πνευματικούς άνθρώπους τ'ίjς χώρας, πού θά στιγμ:Χ
τιζε καί νεοσύστατο κράτος άφρικανων.. . Βέβαια, πολλοί θά
ποuν δτι ίiνας πνευματικός όίνθρωπος πρέπει νά 'χει και τή
στ�ιχει,ώ�η έξυπν�/)α νά μή rιετέχ�ι σε τέτο �ους �;αγωνισμού5 .
Και θα χουν δικιο. Γιατι καταντησε μονον οσοι κρατουν
άρνητική καί σκωπτική στάση νά ίiχουν 8ίκιο. 'Αλλά κάποτε
λέμε : "ποιός ξέρει, μπορεί ν' άλλάξουν τά Ί)θη, νά /)ιορθωθοuν
τά πράγματα".
Τέλος γιά τήν έπιτροπή τοu περσινοu διαγωνισμοu ίiχω νά πω
τό έξ'ίjς : 'Όλοι τους - ποιος λίγο, ποιός πολύ - ίiχουν όνόματα
/)ημιοuργημένα μέ άγώνα πάνω στήν πέννα. Δέν πρέπει, ώοτό
σο, �ά ξ,εχν?uν δτι είναι, δυσκο�ότερο νά, διατηρήσεις ίiνα δνομ�
'
παρα να το δημιουργησεις. Ο Πεταιν δημιουργηθηκε
στο
Βερντέν, άλλά καταστράφηκε στό Βισύ. "Ας προσέξουν τό
Βισύ. 'Ένα καλΟ δνομα είναι ίtνας καθημεριν'Jς μόχθος.
Καί τώρα, έπει8ή έξ t8ιοσυγκρασίας εΙμαι οtκοΜμος και δχι
χαλαστής, τί λύσεις προτείνονται ; Θά μποροuσα νά άπαντήσω
λακωνικά : "Νά άρθεί τό Ύπουργεϊ:ο στό δψος του". Καί Οίν
όπάρχει κανένας άρμόδιος μέ κάποιο, όποτυπωδες, εστω, ένδια
φ,έρο� γ;ά τήν κα;άστ�ση καί με ρωτήσει "πως;" θά τοu Ιiκανα
τις ακολοuθες υπο/)ειξεις :
1 . Άπαραίτητ-η προϋπόθεση γιά νά πετύχει ό θεσμός τοu
/)ιαγωνισμοu είναι νά βγαίνουν τ' άποτελέσματά του με τήν
καρδιά, δχι μέ τή χολή. Νά πάψει νά ισχύει τό όξύμωρο σύνθη
μα : ... "Ας έπαινέσουμε . άγνώστους καί Οίς βραβεύσουμε κα
θιερωμένους" (" ''Ας παραγκωνίσουμε, /)ηλα/)ή, τούς ζωντα
νούς" ) . Ί-Ι βράβευση των καθιερωμένων εΙναι ίiνα τόσο εδκολο
&λλοθι πού ίiχει τήν όσμή τ'ίjς άναν8ρίας. Τό raιo καί ή προβολή
των άνωνύμων. Μέσα στά πέντε πρωτα χρόνια πρέπει τουλά
χιστον νά προβλ·ηθοuν Μο όνόματα, πού νά μή προξενοuν τ-)�ν
άδιαφορία η τήν άηδία τ'ίjς κοιν'ίjς γνώμης. Δυο όνόματα νέων
ζωντανων συγγραφέων. Καί μή μέ ρωτής;ετε "τί έννοείτε ζων
τανός συγγραφέας". Έννοω τούς συγγραφείς πού κινοuν ένδια
φέρον· πού στίς πρεμιέρες των ίiργων τους δεν βλέπεις μόνον
τούς χασμωμένοuς κριτικούς καί τόν καλό κόσμο, άλλά καl
νέους όί/)ολους άνθρώπους μέ πυρετό στά μάτια νά κατακλύζουν
τούς έξωστες καί το�)ς 8ιαδρόμους τ'ίjς πλατείας, περιμένοντας
τήν άναγένν·ηση τοu έλληνικοu Θεάτρου. Κι Οίν άκόμα άπο
γοητεύουν κάποτε οί συγγραφεϊ:ς αύτοί, πάλι ή /)ιαίσθηση των
νέων τούς περιβάλει μέ έμπιστοσύνη καί περιμ�νει το έπό
μενο ίiργο τους. Αύτό τό "έπόμενο" πρέπει νά ίiχει τήν τιμή
νά βραβεύσει κιf.ποτε τό 'Υπουργείο. Δεν μπορεί νά το παρα
κιf.μπτει συνεχως.
2. Τό Ύπουργεϊ:ο 8έν πρέπει νά συνέχεται άπο πλέγματα
ένοχ'ίjς καί κατωτερότητας. Γιατί άλλιως aεν έξηγεϊ:ται το
•
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ύποχρεωτικο ψευδώνυμο. "Ας άφήσει έμiiς νά διαλέξουμε ψευ
δώνυμο η έπώνυμο. Νά ξέρει μόνο ενα πρiiγμα : οσα περισσό
τερα έπώνυμα, τόσο μεγαλύτερη ή έμπιστοσύνη . Καί ·ή έ:λλειψη
έμπιστοσύνης δΕ:ν προέρχεται άπο τή δική μας τη νοσηρότητα,
άλλά άπο τη δικ·ή του την πολιτεία. Στό κάτω - κάτω τί ώφε
λεί τό ψευδώνυμο τη στιγμη πού ό εύνοούμενος ψευδωνυμουχος
μπορεί κάλλιστα νά τηλεφων·ήσει στόν 'Υπουργό :
Άγαπητέ
μου , ό 'Αριστείδης cΕ:ν εΙναι ό δίκαιος, είμαι έγώ". "Ας βγάλει
δύο σωστά άποτελέσματα τό 'Υπουργείο και θά άποκαταστα
θουν αύτόματα τά έπώνυμά μας.
3. Τά ποσά πού δίνονται είναι μεγάλα καί προκαλουν διε
φθαρμένους μεσόκοπους συγγραφείς νά έλίσσονται στά ύπουρ
γικά γραφεία. 'Από μιά ήλικία καί πέρα ολοι άποκταμε άντί
ληψη τ'ίjς σημασίας του χρήματος - 30.000 λοιπόν είναι με
γάλος πειρασμός γιά τίς μεγάλες άλεπουδες. Νά περικοπουν
τά ποσά, νά γίνουν συμβολικά. Αύτόματα θά έλαφρώσει ή
πίεση καί τό 'Υπουργείο θά κάνει καλύτερα τη δουλειά του.
4. Τέλος, οί έπιτροπΕ:ς νά όρίζονται πρίν προκηρυχθεc· ό
διαγωνισμός. Καί νά όρίζεται, πρό πάντων, προθεσμία έκδό
σεως άποτελεσμάτων. Μόνο τότε !:χει νόημα ή προθεσμία
ύποβολ'ίjς των έ:ργων.
Γιά νά συνοψίσουμε : ΕΙναι καιρός πιά νά άποκτ·ήσουν καί στόν
τόπο μας τcΧ πράγματα ενα Ονομα κα). τα όνόματα κάποιο πε
ριεχόμενο. ΘιΧ Ί)ταν εύχ'ίjς Ι:ργον αν όίρχιζε αύτό άπ' την Παιδεία.
Γι' αύτό μίλησα με δριμ1)τητα : γιατί δΕ:ν μπόρεσα νά μιλήσω
με άδιαφορία.
ΜΑΝΘΟΣ ΚΡΙΣΠΗΣ
"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΙΚΗ

ΚΑΙ

ΣΚΗΝΙΚΟ

ΜΕ: την εύι<:αιpία του Συνεδρίου Θεάματος όργανώθηκε στό
Ζάππειο έ:κθεσ·η άρχιτεκτονικ'ίjς θεάτρου καί σκηνικου. Εtδικό
θέμα του. Συνεδρίου Ί)ταν τό Θέατρο γιά μεγάλο Κοινό καί στό
θέμα αύτό άνταποκρίνονταν, τό άρχιτεκτονικό τούλάχιστον τμ'ίj
μα τ'ίjς έ:κθεσης. Μακέτες, φωτογραφίες σχε�ίων καί κτιρίων
γιά θέατρα μεγάλης χωρητικότητας είχαν σταλεί άπό τίς χω
ρες πού συμμετείχαν. Φυσικά δΕ:ν μπορουμε νά προχωρ·ή σουμε
σε μιά έπί μέρους κριτικη χωρίς νά ξέρουμε τίς συνθ'ίjκες, τίς
προϋποθέσεις, τούς εtδικούς ορους στούς όποίους άνταποκρί
νονταν κάθε κτίριο καί κάθε πρόταση η μελέτη. Μπορουμε ομως
νά διακρίνουμε όρισμένες τάσεις πού ή κοινότητά τους είναι
χαρακτηριστικη γιά τίς προοπτικΕ:ς του Θεάτρου. 'Επαναλαμβά
νουμε οτι δεδομένο θέμα του συνεδρίου, στό όποίο προσαρταται
ή έ!κθεση ύπ'ίjρξε το θέατρο του μεγάλου Κοινου. Όπωσc·ήποτϊ
ή πληθώρα των μελετων καί των πραγματοποιήσεων πού γί
νονται σ·ή μερα· σ' ολο τόν κόσμο πρός αύτήν την κατεύθυνση ,
άρκεί γιά νά μας πείσει οτι άνταποκρίνεται σε μιάν άνάγκη
πού καθορίζει πιά τό μέλλον του θεάτρου και τ'ίjς άρχιτεκτο
νικ'ίjς του. Διάφορα προβλήματα παρουσιάζονται και διάφορες
λύσεις προβάλλονται. 'Εκτός άπό τά καθαρως τεχνικά θέματα
όπτικ'ίjς και άκουστικ'ίjς, πού γιά τήν πορεία τΙJυ θεάτρου μπο
ρεί ομως νά σταθουν άποφασιστικά, τύ μεγάλο πρόβλημα είναι
ή διατήο·ηση τ'ίjς σχέσης Κοινου καί θεάματος καί ό καθορισμός
αύτ'ίjς τ'ίjς σχέσης, πού ποικίλλει άνάλογα μΕ: τά διάφορα θεα
·τρικά εrδη. Ποιά είναι ή χρυσ'ίj τομη πού θά δώσει τό όρθό
μέτρο αύτ'ίjς τ'ίjς σχέσης, η τόν όρθό τρόπο τ'ίjς έλαστικότητάς ·
της, είναι ενα θέμα πού άπασχολεί τόσο τούς άρχιτέκτονες
οσο και τούς άνθρώπους του Θεάτρου.
Τό πρόβλημα ξεκινα άπό τη στιγμη πού έγκαταλείπεται ή σκ·η
ν-ή τ'ίjς Boite Italienne . Ή έγκατάλε�ψη αύτη δΕ:ν άφορα,
φυσικά, μονάχα την άρχιτεκτονικη μορφη του θεάτρου, άλλά
καί τη δραματικη και σκηνοθετικη άντίληψη, πού άναγκαστικά
θά πάρει �ιάν όίλλη διαμόρφωση, σχετικη με τό είδος του θεά
τρου, τ'ίjς θέσης, της έ:κταciης, του. τρόπου άνταπόκρισης δηλο.δη
του Κοινου, πού καθορίζεται βασικά άπό την άρχιτεκτονικη
μορφή. ΔΕ:ν πρόκειται λοιπόν άπλως γιά έ:να πρόβλημα εtδικά .
α1σβητικο - μορφολογικό. Έδω ομως τονίζουμε την πολλα
πλη έ:ννοιά του, γιά νά έκτιμήσουμε άπό την πλευρά μας την
σημασία των μορφολογικων τάσεων πού έrδαμε στήν έ:κθεση.
'Αλλιως μιά άναλυτίκότερη συσχέτισή τους μΕ: τίς σύγχρονες
τάσεις του Θεάτρου, πού πάλι μΕ: την σειρά τους συνδέονται
μΕ:_ γενικότερες κοινωνικές, α1σθητικΕ:ς καί φιλοσοφικΕ:ς θέσεις
θά μπορουσε νά γίνει · μόνο στη χάραξη .των γραμμων πού δια�
κρ ίθηκαν σάν άποτέλεσμα δχι πιά μόνον τ'ίjς όργάνωσης τ'ίjς
έ:κθεσης, άλλά όλόκληρου του συνεδρίου.
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του άποτελεί πάντα άξεπέραστο ύπόδειγμα. Τό ζήτημα ομως
δΕ:ν ε!ναι αύτό, μιiiς άπλ'ίjς δηλαδή, έπιστροφ'ίjς. Τά εrδη θεά
ματος πού έ:χουν διαμορφωθεί μΕ: βάση μιά έντελως διαφορετική
άπό του άρχαίου θεάτρου άντίλγjψη, δΕ:ν μπορουν νά καταργη
θουν άπό τήν εύρωπαϊκη παράδοση. Τό μεγαλύτερο μέρος έπί
σης του εύρωπα"ίκου θεατρικου /)ραματολογίου τό άποτελουν
όπωσ8ήποτε /iργα γραμμένα γιά κλειστ·ή σκηνή και περιο
ρισμένο κοινό καί μιά τεχνικη καθορισμένη άπό τίς -8υνατότητες
πού εaινε καί στις όποίες μiiς συνήθισε ή Boite Italienne.
Όλόκλ·ηρο τό ψυχολογικό θέατρο άντιστοιχεί σ' αύτη τ·ήν μορφή.
'Η σκηνη τ'ίjς μιiiς διαστάσεως η του ένός άνοίγματος, πού
ύπ'ίjρξε ή Boίte Italienne, 8ιεμ6ρφωqε τις σκηνοθετικΕ:ς άντι
λήψεις, άλλ' έπίσης και τήν δεκτικότητα του Κοινου. Εύχή,
άκόμη και των περισσότερο πρωτοποριακων σκηνοθετων,
οπως 8ιατυπώθηκε όίλλωστε στό συνέ8ριο, είναι ό συν8υασμός
των εύκολιων πού εaινε ή κλειστη σκηνη και των 8υνατοτήτων
έπέκτασής τους πού 8ίνει ή άνοιχτή. Την λύση όίλλοι τήν /)ια
βλέπουν στην άπεριόριστη πρόο/)ο των τεχνικων μέσων φω
τισμου, ήχητικ'ίjς κλπ., και στό ριζικό σπάσιμο τ'ίjς θεατρικ'ίjς
μορ φ'ίjς, πού θά πρέπει νά συνο8εύσει τη συνει8ητοποίηση τ'ίjς
μεταβολ'ίjς των στατικων μονά8ων του σύγχρονου θεάτρου
στις /)υναμικΕ:ς μονά8ες μιiiς πιθαν'ίjς μελλοντικ'ίjς του μορφ'ίjς,
άνάλογης μΕ: γενικότερες τάσεις πού συναντiiμε σήμερα στίς
όίλλες τέχνες. Όπωσ8ήποτε στην Ιiκθεσ·η ε'ί8αμε λύσεις γιά
εrδη θεάματος πού άπο τη φύση τους κυρίως προσφέρονται γιιΧ
μεγάλο Κοινό. 'Εκεί οπου 8Ε:ν ύπάρχουν λύσεις άλλά προτά
σεις - πού παραμένουν προτάσεις γιατί άκριβως aεν άντιμετω
πίζουν άλλά άναστρέφουν τό πρόβλημα η προσαρμόζονται
άπλως με διάφορους εύρηματικούς τρόπους στις ύπάρχουσες
συνθ'ίjκες και άπαιτήσεις - είναι γιά τό /)ραματικό θέατρο.
Τήν raια αύτη ταλάντευση θά βρουμε καί στήν μορφή έκεϊ οπου
άφορα κο.θαpως τό άρχιτεκτονικό σχ'ίjμα. Φυσικά πάντα αύτό
τό σχ'ίjμα ε!ναι συναρτημένο μΕ: τόν όργανισμό πού έγκλείει,
άλλά όπωσ8ήποτε παραμένει έ:να ποσοστό έλευθερίας πού κα
θορίζεται πιά άπό τά ύλικά, τά μέσα, τις 8υνατότητες, και τίς
κατευθύνσεις τ'ίjς σημεριν'ίjς άρχιτεκτονικ'ίjς. Στό περιθώριο
αύτό πάλι 8ιακρίνονται 8υό 8ιαφορετικΕ:ς τάσεις. Στ·ή μιά aεν
ξεφεύγο1. με άπό τό στατικο τύπο πού θά εrχαμε και αν χρησιμο
ποιούσΟ'με μ άρμαρο η πέτρα άντί μπετόν, και σ' αύτην την
περίπτωση είναι φανερό πάντα οτι προέχει ή παρά8οση ένος
θεάτρου 8r μένου με την πραγματικότητα του χώρου, με τό
όρισμένο τι.υ χρόνου, μΕ: την κλασική όλοκλ·ήρωση τ'ίjς μορφ'ίjς
πού άπλως άλλάζει Ιiκταση χωρίς ν' άλλάζει φύση . Στην όίλλη
τάση θά άντ μ�τωπίσουμε- μιά μορφή ριζοσπαστικη πού έξαν
τλεί τη 8υναμικότητα του μπετόν, 8ημιουργεϊ κλεισμένο σ'
έ:να 8ικό του κέλυφος ενα 18ιαίτερο κόσμο πού σχε8όν θά 'λεγα
στηρίζεται στίς 8υνάμεις του και πού άσφαλως όνειpεύεται
μιάν, άνάλογη μΕ: την πραγματοποίηση τ'ίjς άρχιτεκτονικ'ίjς
του , θεατρική πραγματικότητα, aεν μπορεί ομως νά την έπι
βάλει .πολ& πέρα άπο τlς μορψολογικΕ:ς λύσεις στήν 'ί8ια τήν
όργάνωσή του.
Ί-Ι κατάργηση τ'ίjς Boite Italienne έπηρεάζει βασικά και τή
σκηνογραψία. Το βλέπουμε χαρακτηριστικά στο τμ'ίjμα σκη
νικων τ'ίjς εκθεσης, οπου έπίσης παίρνουν μέρος σκηνογράψοι
άπο 8ιάφορα μέρη του κόσμου. Πολύ λίγες μακέτες θά aουμε
σχε8ιασμένες μΕ: τεχνοτροπίες πού προϋποθέτουν. κλειστη στά
τρία πλάγια σκηνή, άκόμη κι οταν πρόκειται γιά έ:ργα πού
/iχουν γραφεί γι' αύτήν. Ή_ βάση, πού άποτελουσε γιιΧ τή σκη
νογραψία ή 8ιαρρύθμιση ένός χώρου - 8ωματίου ούσιαστικά και
πού κατέληγε σε μιά φυσικη 8ια8ρομ·ή της στή νατουραλιστικη
άντίληψη, τείνει νιΧ έκλείψει. Οί σκηνογραψίες του 'Αραβαντι
νου πού έκτίθενται χωριστά σε 18ιαίτερη αtθουσα, δεν /)ιαφεύ
γουν, άκόμη καί στην πιό τολμηρή τους . σύλληψη , άπ' αύτον
τον -τ ύπο. Βαθαίνουν, έπεκτείνουν, μεγαλώνουν τά ορια τ'ίjς σκη
ν'ίjς, κάποτε άψύσικα, άλλά πάντα άκουμπουν στούς τρεϊς
τοίχους της. 'Αντιπροσωπεύουν μιά έποχ·ή, στις μεγαλύτερες
rσως 8υνατότητές της, άλλά πολύ διαφορετικη άπο τη σημεριν·ή,
και γι' αύτό άκριβως είναι χρησιμότατη ή παράθεσ·ή τους στήν
έ:κθεση γιά τήν εύκαιpία έκτος των όίλλων, πού /)ίνουν γιά μιά
τέτοια σύγκριση.
Οι σημερινΕ:ς τάσεις σκηνογραφίας άκόμη καί στην Boite
Italienne θεωρουν έλεύθερο το χωρο, σά νά μην ύπάρχει ό
περιορισμος των τριων τοιχωμάτων στιΧ .πλάγια καί στό βά
θος. ΔΕ: στηρίζονται σ' αύτά. Ό χωρος της σκψ'ίjς 8Ε:ν άποτε
λεί φόντο άλλά πλαστική 8ιάσταση. Τοποθετουν μέσα του
μονά8ες άνεξάρτητες, πού τον καθορίζουν αύτΕ:ς τώρα και πού

·

στη ρυθμικη σύνθεσή τους βρίσκουν τη συνοχή τους, χωρίς άπα
ραίτητα ή συνοχη αότη νά προϋποθέτει καί φυσικη συνέχεια.
Μιά τέτοια άντίληψη στ·fι διαρρύθμιση τοϋ χώρου θά βροϋμε
άκόμ·η κι δταν πρόκειται γιά άποΜσεις θεματικά τώρα να
τουραλιστικές. 'Ίσως ή διαφοροποίηση τοϋ σκηνικοϋ Θεάτρου
άπό τό σκηνικό Κινηματογράφου νά συνέτεινε έπίσ-ης στη
διαμόρφωση μιας τέτοιας τάσης. Σ' αότό τό δρόμο εόνοείται
ή άφαίρεση. Θά την δοϋμε /Sχι μόνο στην εtκαστικη σύλληψη
τ'ίjς σκηνογραφίας, άλλά καί στόν τρόπο τ'ίjς θεατρικ'ίjς άντί
λ� ψή� της άκόμ� . Μετα� ορές, έ�ευθερία έp μηνείας : π�οσαρμο
γη σε παραλληλοτητες ευαισθησιας, προβαλλουν την αντιστοι
χία τ'ίjς αίσθησης, πολύ περισσότερο άπό την τυπικη πιστότητα,
σάν κύρια άξία άπόδοσης eνός εργου. οι προϋποθέσεις πού
άνοίγονται γιά τ·fι σύγχρονη καλλιτεχνικη συνείδησ-η άπό την
παραδοχη τ'ίjς άφαιρετικ'ίjς βάσης γιά την τέχνη, /Sχι φυσικά
στη στενη έρμηνεία τοϋ δρου, είναι φανερές. Βέβαια οι έκφρά
σεις της διαφοροποιοϋνται μi: μιάν έπικράτηση - πάλι πρέπει
νά σημειώσουμε τοϋ έξπρεcrσιονισμοϋ άπό τη μιά μεριά καί
άπό την &λλη τοϋ ποιητικά λυρικοϋ, η συμβολικά ύπαινικτικοϋ,
στίς πρωτοποριακi:ς τοόλάχιστον έκδηλώσεις.
Παρ' δλα αότά, μετατροπη βαθύτερη στ-fιν lδια τη λειτουργία
τοϋ σκηνικοϋ χώρου δi:ν θά βροϋμε ο\Jτ' έδώ. Μιά άλλαγη Ε:χει
Ί]δη γίνει στην αlσθηση καί τίς άντιλήψεις, δi:ν είναι δμως άκόμη
άρκετη - κι αότη είναι ή έντύπωση άπ' δλη την εκθεση γιά νά δημιουργ·ή σει μιά νέα πραγματικότητα. Περιορίζεται
ν' άλλάζει άπλώς τίς δψεις τ'ijς ύπάρχουσας πραγματικότητας,
άμφισβητεί τίς άνταποκρίσεις της, μπορεί, πρός μιά νέα εόαι
σθησία, δi:ν άμφισβητεί δμως άκόμη την άλ·ήθεια της καί δi:ν
μπορεί, γι' αότό, νά δημιουργ·ήσzι άπό τη νέα εόαισθησία νέα
άλήθεια.
ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ
·Η ΕΚΔ Ι ΚΗΣΗ

ΤΟΥ

ΖΑΝ

ΖΕΝΕ

Ό όξύτατος &γγλος κριτικός Τσάρλς Μάροβιτς γράφει την
παρακάτω ένδιαφέρουσα κριτικη άνάλυσι τοϋ εργου τοϋ Ζάν
Ζενέ. Δυό εργα τοϋ πρωτοποpιακ')u γάλλου συγγραφέα θά
άνεβαστοϋν τό χειμώνα στήν 'Αθήνα : "Οί δοϋλες" άπό τό
"Θέατρο Τέχνης" τοϋ Καρόλου Ι<ούν καl "Τό μπαλκόνι" άπό
τόν θίασο "Ελσας Βεργ'ij, σέ μετάφραση καί σκηνοθεσία τοϋ
Μίνου Βολανάκη.
"Φτάσαμε ατό σημείο δπου δέ μπορούμε πιά νά κινιό
μ ?στ� dπό dνθρώπινα συναισ�ήματα. :Η λειτουρ-r ία μας
,
,
θα ειναι να, υποστηριζουμε,
να καθιερωνουμε, και να, δι
καιώνουμε lννοιες μεταφορικές" .
( ' Από τό "Μπαλκόνι")

Ζεν/: δημιουργεί χαρακτ'ίjρες μ1: τόν τρόπο πού οί γιατροί
μάγοι δημιουργοϋν όμοιώματα. Καί γιά τόν lδιο λ6γο : νά τούς
βασανίσουν, νά τοuς ταπεινώσουν, νά έκδικηθοϋν πάνω τους.
Γιά τόν Ζεν/: - δi:ν άρκεί μονάχα νά τά βάλει μ/: τ-ήν έξουσία.
ΔΙ:ν είναι έ:νας άγκιτάτορας είναι έ:νας άκ-!ιβιστ·ή ς· οχι δολοφό
νος χαρακτήρων, άλλά δολοφόνος. Γι' αότό, δημιουργεί ζωντα
νά σύμβολα τών έχθρών του - τών στύλων τ'ijς κοινωνία;,
δπως οί βασίλισσες, οί έπίσκοποι, οί στρατηγοί - καί μεθο
δικά . τά καταστρέφει. Αότη είναι ή έπαναλαμβανόμενη τ�λε
τουργία τοϋ Ζενέ· μια 'Ιεροτελεστία 'Ανθρώπινης Θυσίας.
Ό Ζεν/: δαμάζει τίς προσωπικές του άνάγκες, άλλά ταυτόχρο
να, ξεθάβει καί φοβερ/:ς άλήθειες για τόν κόσμο τόν κοινό σi:
δλους μας. Μέ τη βο·ί;θεια τοϋ Ζενέ βλέπουμε δτι οί "στύλοι
τ'ijς κοινωνίας" ύπ'ijρξαν πάντα "στ'ijλες όίλατος ' " δτι πέοα
.
άπό τίς πιό πικρ/:ς σάτιρες καί τίς πιn αόστ-ηρ/:ς κριτικΕ:ς, •]π'ij ρ
χε μιά χειρότερη άλ·ήθ.εια· μιά πιΟ' ·καταδικαστέα κατάσταση
πραγμάτων. Γιατί ό Ζενέ, για τόν όποίο ή χαμοζωη είναι σάν
τό σπίτι του, τC: βλέπει δλα αότα μl: τ·ήν καθαρότητα ένός tθα
γεν·ή. Είδαμε λογικά πιστα άντίγραφα αότοϋ το;') κόσμου καl
πρίν, άλλα τα ε'ίδαμs φτιαγμένα μΕ: κείνη τη δυσκολία ποu
συνοδεύει πάντα τ·fιν προσπάθεια νά δημιουργήσουμε μi: μόνο
πνευματική κατανόηση. Μέ τό 7'εν� αtσθανόμαστε την πραγμα
τι_κη ζεσ;ασιά· μποροϋμε σχεδόν νο>. όσμιστοϋμε τ·ήν πραγματι
κη φωτια.
Είναι γελοίο νά ύπ')στης;ίζουμε, δπως εκάμαν πολλοί, οτι τό
θέμα τοϋ Ζενέ είναι άπλώς ό άγώνας γιά τ-fι δύναμη. τήν έξου
σία. Αότό είναι τό είδο.� έκείνο τ'ijς κατηγ')ρηματικ'ijς ψευτιας
Ό

πο·) οι κριτικοί έκκολάπτουν πάντα άπο τίς άκαδημαϊκi:ς θερμο
κο�τίδες. Προσπαθοϋν νά άπαλλαγοϋν άπό τόν Μπέκετ, τόν
'Ιονέσκο καί ολους τοuς &λλους νέους δραματουργούς, έπανα
λαμβάνοντας δτι τό θέμα τ ο υ ς είναι τό "άδύνατο τ'ijς άνθρώ
πινης έπικοινωνίας". Θαρρείς κ' ή διακήρυξη μιας άνάμφι
σβήτητης μισοαλήθειας βάζει όριστικά τελεία καί παϋλα στά
πράγματα.
Τό στοιχείο - έξουσία στό Ζενέ είναι δυνατό, άλλά περιθω
ριακό. 'Εκείνο πού πάνω άπ' δλα άπασχολεί τό Ζενέ- είναι ή
άκαθόριστη μεταβλητότητα τ'ίjς ζωr,ς. οι εννοιες τ'ijς παρά
δοσης γιά τό Γlν καί Γιάγκ, τήν Ψευδαίσθησ-η καί την Πραγμα
τικότητα, τη Μάσκα καί τό Πρόσωπο, ππρωγμ�νες στ&.
άκFότατα δριά τους - αότό τόν άπασχολεί. Μέ τόν Πιραν
τέλλο {δπως τόνισε τελευταία ό Μπερνάρ Ντόρτ ) ή ψευδαί
σθηση Ίjταν έ:να διάφανο κουβάρι κάτω άπό τό όποίο μπορού
σαμε ε\Jκολα νά βροϋμε την πραγματικότητα. Μέ τό Ζενέ, κάτω
άπό τήν ψευδαίσθηση τ'ίjς πραγματικότητας βρίσκεται ή ψε•J
δαίσθηση δτι βλέπcι κανείς πέρα άπό τή ψευδαίσθησ-η, πρός
μιάν άληθινη πραγματικότητα. Στ(-, Ζενέ, τό άπτο σύμπαν - ό
μή φανταστικός κόσμος - άποκαλύπτεται συνεχώς κατά τέ
τοιο τρόπο ώστε στό τέλος ή μόνη 1cραγματική άλήθεια νά είναι
ή ΙSψη αότοϋ το;:\ σύμπαντος. ΔΙ:ν $!ναι τόσο ή όίρνησ-η τ�� πιχι:
γμ�τικότητ�ς οσ'J 6 ισχυρισμός, δτι το κ�λο�ο�λεμένο μη' ά�η
θινο είναι η μόνη πραγματικοτ·ητα που θα χουμε και οτι,
έπομέν�ς ' , κα:λcΥ. �α ,κ�;ναμε, να άρyίσ?υμε την , έπ�νεκτίμη�ή
, κατα τα αλλα ισορροπημενο κομματι, ο Μπεp•Jαρ
της. (Σε ενα
Ντόρτ κοροϊδεύει τόν έαυτό του δταν ύποστηρίζει δτι τr. Θέα rρο
τοϋ Ζενέ "είναι τώρα έ:τοιμο νά . άντιμετωπίσει τήν πραγματικό
τητα - τή δική μας πραγματικότητα". Αότή είναι μιά αtσι<J
δοξία άγαπητή στη φιλελεύθερη διάθεση, άλλά ξένη στή φιλο
σοφία τοϋ Ζεν/: καί άπαράl\εκτη κάτω άπό τό φώς τοϋ iirγoυ
του.
ΔΙ:ν άμφιβάλλω δτι έ:νας όίνθρωπος ποu θά άκολουθήσει τό
ΖενΕ: άρκετά μακρυά θά φτάσει στήν τρέλλα, γιατί άπαγοpεύει
( 6 Ζε;Ε: J, άκ6μ1 χα! >;_είνα _τά λίγα ίχνη τη� rευ�αlσtιη υ;� ς π�u
, πνευματικη υγεια και: τη ζωη.
είναι απολυτα α·Jαγκαια για την
Άφοϋ πρώτα σκάψει ώς την καρδιά τών π9αγμάτων, ό ΖενΕ:
έΕαχολουθεί νά τρυπανίζει κ' ετσι ή καρδιά κομματιάζεται. Ί-Ι
συγκίνησ-η τ'ijς έπιδίωξής του συγκρίνεται μi: κείνη τοϋ έπιστή
μονα ποu άρνιέται νά δεχτεί δτι Ι:φτασε στήν πρωταρχικ·fι πηγή·
τοϋ έπιστ-ήμονα ποu ή κάθε του άνακάλυψη είναι μόνο ίtνα ξε
κίνημα γιά μιά βαθύτερη άλ·ήθεια.
Σάν τό πρώτο ,εργο �άθε συ,γγρα�έα, . ποu άρyότερ� ,�μφανί
ζει χαλλιτεχνικη συνεπεια, το μονοπρακτο του Ζενε Παρα
στάτ·ης θανάτου" {1 ) είναι γεμάτο ύπαινιγμούς, σπέρματα καί
προτάσεις, ποu άναπτύσσουν τά έπόμενα έ:ργα του. Καθαυτό,
δέν είναι ο\Jτε πετυχημένο, ο\Jτε χαί σ-ημοιντικό.
Ή " 'Ίψηλή έποπτεία" εχει τήν παραποιημένη διεξοδικότητα
ένός ύπερβολικά ύποκειμενικοϋ μοντέρνου ζωγραφικοϋ πίνακα.
Ρίχνει έ:ναν άριθμό δραματικών tδεώv, άλλά στερε'ίται tδιαί
τερης εμφασ-ης itτσι ώστε νά μην είναι ποτi: κανείς βέβαιος
τί είναι έπιφάνεια χοrί τί σκλfθρα . Τοποθετημένο σ/: μιά Γαλ
λική φυλακή καί άναφερόμενο στήν δμοφυλοφιλία, ύποθέτει
κ�;νείς δ�ι στ η � ίζεται �την ;ι-ροσω�ι:;η έ [1-7;�ιpία. {'Η ,διά.pθρ �
ση _:ου επ2ρεα:πηκε ο�οφ �νερα απ? τ� Κ�κλεισμ�νω,ν των
,
τη S!ιαpκεια του το συντομο
θυρων", του Σαρτρ ) . Σ ολοκληρη
αύτό εργο μοιάζει νά τεντώνεται γιά νά φτάσει ίtνα άνώτερο
έπίπεδο· νά φτάσει τή ρητορικη καί την τελετουργία τών �πό
μενωv εργων. 'Αλλά τό συγκρατεί μιά τάση πρός τήν προσωπική
παρατήρησ-ΙJ .
Ό Ζενέ, κατ' άντίθεσ-ΙJ πρός τούς βιογραφικούς θεατρικοuς
συyγραφ�ίς, γιά , νά έκ� ράσει δλοκ,ληρωμένα, την έ �πειp ία τc.�
πρεπ�ι να ξεπερασει τα προσωπικα του πλαισια. { Ακομη και
οί "'Ίπηρfτριες", το πιο ρεαλιστικό άπό τά εργα του, σπαρτα
rα γιά νά ξεφύγει. 'Εδώ, ή τελετουργία τών ύπηρετριών είναι
σκαρωμένη ρεαλιστικά. Καί ύπόκειται σέ μιά πιστευτή έρμη
νεία. Στά κατοπινά ii9γα του, ό Ζενέ έγκαταλείπει τίς ρεαλr.
στιχi:ς δικαιώσεις καί κινείται άμ�σως στην τελετουργία σάν
σέ αότοσκοπό. {Παρά την έντύπωση μιας νατουραλιστικ'f,ς
έπιφάνειας, ό ΖενΕ: συνέλαβε άκόμη καί τ·ήν " 'Ίψηλη έποπτεία"
σάν ίtνα εργο τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ι κ ό. Στίς όδηγίες του πρός τούς
·ήθοποιούς δηλώνει δτι "όλόκληρο τό εργο ξετυλίγεται σάν σi:
ονειpο" - καί κατά τό άνέβασμά του ζήτησε χρώματα σκληρά,
1 . Τό έργο, μέ τίτλο " Ύψηλη έποπτεία", παίχθηκε, μα ζί μέ
δυό άλλα μονόπρακτα, dπό τόν Κούν ατό " Θέατρο Τέχνης" .
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άνοχ'ίjς ένθρονlζεται. 'Όπωι; &λλο ε!ναι νά λtς έμπιcrτευτικά
όπερβολικο μακιγιάρισμα καί στυλιζαρισμlvες χειρονομίες.
crτo γείτονά croυ δτι ό 'Αργηγός τ'ίjς Άcrτυνομίας είναι Ιtνα,.
Το πρόσφατο άνέβασμα του εργου στο " 'Άρτς Θήατερ"
ρέμπελος κι όίλλο νά Ι>είχνεις αύτο τον έπίσημο νά υLοθε'Ι'tί
του Λονδίνου, εδινε την έντύπωση δτι πλησιάζει το εργο δπως
σάν δικό του δημόσιο σύμβολο Ιtναν τεράστιο φαλλό. 'Εδώ,
Ιtνα είδος μελόδραμα φυλακ'ίjς καί μέ τ·)jν άναζήτηση . ρεαλι
δπως καl παντου, ό Ζενέ δουλεύει Ιtξοχα την ταπείνωση τών
στικών "έφφέ"' παραβίασε το πνευμα του εργου σέ κείνα άκρι
έχθρών του. Καί γιά μιάν άκόμη φορά, ή ίκανοποίησ-η των
βώς τά σ-ημεία δπου παίχτηκε καλύτερα (ρεαλιστικά ) .
προσωπικών του συναισθημάτων μίσους άποκαλύπτει όρισμέ
'
:
Ή
' δη, �την " Ύ ψ·ηλη π π ε α" ρχίζο με νά βλέπου με νά
νες ύποκρισίες πού δλοι μπορουμε νά τlς πιστέψουμε καl νά
,
_ά
,
? ; �
υ
διερευνιεται δοκιμαστικα η ιδεα της π ρ ο σ π ο ι η σ η ς. Η
τlς συμμεριστουμε.
δολοφονία του JΥJ ωρίς άπό τον Λεφράν είναι κάτι παραπάνω
Στίς ποιητικές ύποθέσεις του "Μπαλκονιου" l>ιακρίνεις μιά
άπό την άνάλ·ηψη μιας διάστασης ( μεγέθους ) πού δέν διαθέτε ι
σειρά ώμές άλήθειες γιά το σημεpιν6 μας κόσμο. Έπειδη οί
ό τόπος. c,o Λε�ρd:ν ...όολοφ�νεϊ για να μπ7'ί στΟν �όσ�ο τοG
Πρασινοματη και του Χ ιονομπαλα, δυο, τυπων που πετυχαν -έ�οράσεις ;ο� Ζενέ είν� ι βασικ�ς, yα�λc � , παρά μ�ρικές � είναι
,
δυσκολο να τις ξεκαθαρισει κανεις η να τις παραφρασει ευκολα.
Ιtνα είδος καθαρότητας καί άναστήματος χάρις στην ένστικτώ
ι"
'Αλλά
στίς
σπίθες
καί
στά
τρεμοσβησίμα1ά
1
ου,
τό
"Μπαλκόν
δη βία. Ό Λε(ρράν διΜσκεται έκείνο πού είναι rσως το μόνο
φωτίζει στιγμιαία τlς πολύπλοκες καλοl>ουλεμένες αύταπάτες
δίδαγμα του ι'ργου : δτι ή βία πρέπει νά εχει κάτι τό θεϊκό η τό
μέ τlς δποίες ζουμε δλοι. 'Ί σως νά είναι καλό οτι δέν Ι>ιαρκουν
διαβολικό, &.ν θέλει νά άποφύγει νά είναι μιά άπλη έπίδειξη
δλες παρά μονάχα Ι>ευτερόλεπτα.
έγωισμου.
Σάν τεχνίτης, δ Ζενέ έξακολουθεί νά μπερl>εύεται στο l>ίχτυ
Ί-Ι μανία του Ζενέ γιά την πολυεπίπεδη προσποίησ-η έξ·ηγήθηχε
τ'ίjς δι�'ίjς ;ου μεταφ σικ� ς. Γρ�φ� ι περισσότερο άπο δσο πρέ
στίς " 'Υπηρέτριες", εργο πού παραγγέλθηκε άπο τό Λουί
υ
,, πρέπει. οι σκέψε ις του
πει και σκεφτεται πεpισσοτερο
απο οσο
Ζουβέ. 'Εδώ, ή άρχικη προσποίηση είναι δτι οί άδελφές ύπη
δέν περιορίζονται άπό κάποια δρσματικη άνάγκη καί έπειδη
ρέτριες παίζουν μέ τη σειρά τους . τό ρόλο τ'ίjς Μαντάμ, του
ή φόρμα του είναι έλεύθερ·η, ένθαρρύνει μαλλον παρά έλέγχει
έπίγειου έρyοl>ότη τους. 'Αλλά, αύτη ή σχετικά άπλη έξαπά
τ�� ση , όεv ά� κοϋσε στΟ Ζε�ε ;<-αι έπέ �ενε �Ο ρ?λ� τ�ν κοριτσι�ν · την τάση του νά άποστρακίζει tδέες. Στούς "Νέγρους" άρχίζει
,
ρωτώντας ποΜ σωστά : "τί είναι μαυρος ; Τί είναι το χρώμα
να τον παιζουν ·ηθοποιοι
αρσενικοι που θα ενσαρκωναν τις
του ;" 'Ενώ άναζ·ητα την άπάνη;σ-η στη φαντασία του, μας δίνει
ύπηρέη,ιες πού θά ύποδύονταν, μέ τη σειρά, τίς κυρίες . Μέ
μερικές ζαλιστικές ένοράσεις του νέγρικου μυαλου καl ταμπερα
π?λύ �εyάλη δυσ� ολία t-t7:όρ�σε ό z ουβέ νά πείσει :_ό συ'(γρα
μέντου, άλλα τΟ κλισΕ: έχεινου πού, στΟ χλασικΟ κλισέ, άποκα
φεα να εγκαταλειψει αυτο το καρφι, που, θα, μπορουσε να θο
λείται το "Πρόβλημα των νέγρων" τον μπερδεύει καί τον κάνει
λώσει την όίποψ·η του εργου.
νά έξαφανίζεται σέ Ιtνα τέλμα ύψηλόηχης ρητορικ'ijς. Κατά και
Στη " 'Ύ'ψηλη έποπτεία", ό Ζενέ φτάνει κοντήτερα στήν lκα
ρούς, μας δίνει μιά έξημΈρωμένη Γαλλικη έκl>οχη του Νέου
νοποίησ-η τ'ίjς όργ'ίjς του μέ την καταστροφη μιας άπάτης άπό
Πατερναλισμου. (Αύτό είναι το φιλελεύθερο άντώνυμο του
μέρους ένός συναδέλφου - καταδίκου. Στίς " 'Υπηρέτριες"
σύνδρομου του " Θείου Τόμ", δπου ό νέγρος θαυμάζεται σάν
έξακολουθεί νά μην Ιtχει το θάρρος νά χτυπήσει τον πραγματικο
Φυσικός "Ανθρωπος, 'Ενστικτώδης Μουσικός, ΊΙ>ανικος
έχθρό (τη Μαντά μ ) καί βρίσκει lκανοποίηση μέ τη δηλητη
Χορευτ·)jς κ.λ.π. ) Αύτο Ι>έν είναι χαρακτηριστικο του Ζενέ
ρ ίαση τ'ίjς ψεύτικ·ης. Μέ τό "Μπαλκόνι" έγκαταλείπει δλα τά
χα!. έπιπλέον, ΟΕν πιστεUω Οτι ό Ζενε τΟ αίσθάνεται. ) Αλλά, τΟ
πιόνια καί τούς ύποταχτικούς καί τραβα κατευθείαν γιά τούς
ύλικό του μπερl>εύεται σ' αύτό, έπειδη του λείπει ό ltλεγχος.
άρχηγο1)ς.
Το α'ίσθημα του σχεδιασμου εΙναι ξένο στο Ζενέ δπως είναι
Στο "Μπαλκόνι" δ Ζενέ δέν εχει πραγματικά κυριαρχήσει
ένδογενές στο Σάρτρ καί φυσικιΥ., το ένσυνείδητο μυαλο έπεμ
πάνω στη σύντ-ι;ξη μορφ'ίjς καί πεοιεχομένου. Στ·)j μιά πράξη
βαίνει μόνο δταν ή εμπνευση άρχίζει νά παραπαίει. Στο Ζενέ
τοποθετεί τούς τύπους του · σέ μιάν όί"J.λη , τούc: περιπλέκει μέ
μπορεί κανείς σχεδον νά καρφώσει λεπτομερειακά τη γραμμη
Ιtνα θέμα. Το εργο κ&νει Ιtνα γιγαντιαίο β'ίjμα προς τά μπροc; καί
δπου το ενστικτο παγώνει καί ερχεται σέ βοήθεια του ή έφευ
μετά σέρνει το όίλλο πόδι γιά νά φτάσει το πρώτο. Καl έν το�
ρετικότητα.
-;�r.ς. παρά αύτή τ·Ι)ν χομματr.αστη δραματουργία, τh "Μπαλκό
Πρίν νά δεχτεί κανείς τούς "Νέγρους" σάν άπόl>ειξη τ'ίjς άν
νι" είναι rσως ή πιο καθαρη εκφραση τ'ίjς φιλοσοφίας του Ζενέ
θίζουσας κοινωνικ'ίjς συνείl>ησ-ης του Ζενέ, καλά θά κάνει νά
καί το εργο πού πλησίασε περισσότερο στη δραμ:χτικη άπόδοσ·ή
eυμ·ηθεί δτι το σπέρμα τόυ /tργου μπορεί νά tχνηλατηθεί μέχρι
της.
την " 'Ύ'ψηλη έποπτεία". 'Εκεί, ό τύπος του νέγρου, ό Χιο
ν6μπαλλας, εΙναι άντικείμενο μιiiς σχεδόν κλαψιάρικης εlδω
Το πιο ψηλο tδανικό στο "Μπαλκόνι", είναι νά φτάσουν ol
λολατρίας. οι \Jμνοι στην πνευματικ·ή του μεγαλοπρέπεια, συ
τύποι έκείνο το σημείο κοινωνικου όρισμου στο όποίο νά έπι
θvμοuν όίλλοι νά τούς ένσαρκώνουν. 'Η πραγματικότητα άντι
νοδεύονται άπο Ιtνα σταθερό ρευμα δμοφυλόφιλης λατρείας.
στοιχεί στην πυκνότητα τ'ίjς έπιδεξιότητας του καθένα. 'Όταν
"Λάμπει. 'Ακτινοβολεί. Είναι μαuρος, άλλά φωτίζει συνολικά
Ιtνας όίνθρωπος πετύχει τ-)jν άνώτατή του πραγματικότ-ητα,
δυο χ ιλιάl>ες κελλιά".
μπορεί νά ύπηρετήσει σάν φαντασία γιά Ιtναν όίλλον όίν θρωπο
Ό Χιονόμπαλλας είναι /tνα είδος Μαύρου ΤιτσCνα. "Αν καί
καί σέ μιά Ζενικη μεταβολη πού προκαλεί δέος, οι δυό, τότε,
κρατούμενος, είναι ό άναγνωρισμένος αύθέντης τ'ίjς φυλακ'ίjς,
γινονται ίσοι.
"ό ύπ' άριθμον /tνα Μεγάλος πού τον φοβουνται oi. φύλακες,
Σέ μιάν άπο τlς πιο συγκλονιστικές ·rσως ύποθέσεις πού ποοτον σέβονται οι φυλακισμένοι". 'Έχει την τύχη νά 'ναι Ιtνας
. τάθηκαν στη δραματουργία, ό Ζενέ ύποστηρίζει δτι τό μόνο
όίyριος", λέει ό πρασινομάτης. " 'Έχει το δικαίωμα νά σκοτώνει
πράγμα πού διακρίνει τον σεξουαλικά διεστραμμένο πο•J μασκα
τούς άνθρώπους, άκόμη καl νά τούς τρώει. Ζεί στη ζούγκλα.
ρεύεται σάν lερέας, βασιλιάς η Ί)ρωας, άπο τ.Ον νόμιμο κοινωνικο
Λύτη είναι ή ύπεροχή του άπέναντί μοη . . . 'Εγώ, είμαι μόνος,
σωσία του, είναι μιά όρισμένη συστολή . Ό όμοφυλόφιλος ζεί
όλομόναχος . Καt ύπερβολικά όίσπρος. Πολύ μαραμένος άπ!:J το
τlς φαντασ ιώσεις του "κατ' tδίαν" καl είναι ετσι, άκίνδυνος'
κελλί. 'Υπερβολικά ώχρός".
ένώ ol κοινωνικές προσωπικότητες παίζουν τούς ρόλους τους
Ό Ζενέ γίνεται ύπέρμαχος τών μαύρων οχι έπειδη είναι κοι
δημόσια, γεγονός πού άπο τη μι&. τούς κάνει ύποκριτ�ς καl άπό
νωνικά καταπιεσμένοι, άλλά γιατί προσωποποιουν δυο άπο
τη, όίλλην έπικίνδυνους. Πρόκειται γιά Ιtναν tσ-v:υρισμο πού προ
τούς εύνοούμενους τύπους του : τον 'Επαναστατη μένο Παρία
καλεί φρίκη στην έπίσ-ημη σκέψη , άλλά πού είναι άπολαυστικhς
καί τον 'Έξοχο Πρωτόγονο. Ί-Ι Λωραίν Χάνσμπερρυ /tχει
δταν τον άναλογίζεται κανείς. Γιατl ol ψυχολόγοι μας λένε
άπόλυτο Ι>ίκιο δταν ύποστ-ηρίζει δτι ό μαυρος του Ζενέ παρα
άπο χρόνια δτι δλοι μας κουβαλαμε μέσα μας έξιδανικευμένα
μένει δ Έξωτικος τ'ίjς παράδοσης καl δτι "παρά την έκζ·ή
ε'ίδωλα του έαυτου· μας πού μiiς l>ιευθύνουν, μας τρέφουν, μας
τησ·ή τους" οι Νέγροι "είναι καθαυτό μιά εκφραση τών πιο
παρακινουν. Είναι, λοιπόν, τόσο Rιαφορετικές μεταξύ τους οι
παράξενων άντιλ·ήψεων του λευκου άνθρώπου".
ζώνες τ'ίjς έρωτικ·ϊjς σεξουαλικ'ίjς φαντα�;ίωσης καί ol μΕ: άγωνία
Φυσικά, ό Ζενέ άνταποκρίθηκε άμέσως σέ μιάν αrτ·ηση γιά
συντηρούμενοι μύθοι του δημόσ ιου βίου ; Ί;Ό νά βρίσκεσαι κάτω
"Ιtνα εργο προορισμένο γιά θίασο μαύρων" . 'Εδώ, ύπ'ίjρχε
άπΟ τ-fιν έπιρροη το_U Ζενε σημαίνει νcΧ βασανίζεσαι άπΟ tξω
έ:νας ηρωας ποό , για τΟν Ζενέ, ά.ν-rιπp':>σι�πευε Ολη την άγριό
φρενικές άμφιβολίες.
τητα καl την &κδικητικότητα πο•) θαύμαζε στούς λευκούς.
'Υπάρχει μιά χοντροκομμένη τόλμη στο "Μπαλκόνι", σάν νά
'ΕΙ)(;'), ύπ'ίjρχε, Ιtνα καθαρά Ζενικο πρωτότυπο· μιά φυσικ-)j
δ�αματοποιουνται δΊ{μόσια ol πιο tδιωτικές μας σκέψεις. 'Άλλο
διέξοδος τ'ίjς δικ'ίjς του κοινωνικ'ίjς όργ'ίjς. Ό Ζενέ χρησιμο
είναι νά γράφεις μέ κιμωλία στον τοίχο ένος ούρητήριου " Ή
ποιεί τούς μαύρους μέ τον τρόπο μέ τον όποίο Ιtνας όίνθρωπο ς
Βασίλισσα είναι μιά πόρνη" κι όίλλο νά δείχνεις μέ τη /)ραμα
πού μόλις όίδειασε τό περίστροφό του, άναζητα τό μαχαίρι
τικη άλληλουχία τον τρόπο μέ τον δποίο ό φύλακας ένος ο'ίκου
πού εχει στη μέσ-η του.
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Άλλrl, �πειaη ό Ζενέ ε!ναι Ιtνα ε!8ος μεγαλοφυίας, οί "Νέγροι"
είναι κάτι παραπάνω άπό !:να κατάλληλο δπλο σέ μιά προσωπική
σταυροφορία. Τό ltpγo 8ίνει τή 8ισθενικότητα του Νέγρου κα
τα έ:να τρόπο που όΕν ε'ίόαμε ποτε πρLν στΟ όράμα. C H ύποψία
του Νέγρου δτι ύπ'ίjρχε στοιχεϊ'ο Ιtρωτα στή 8ολοφονία του
λευκου κοριτσιου ά:πό τόν Βιλλάζ, ύπο3ηλώνει δτι ή πραγματι
κή μάχη μεταξύ των φυλών πάει πολύ βαθύτερα ά:πό τίς πολι
τικες 8ιαφορές. 'Ότι οί μαυροι 8υσφοpουν οχι μόνο γιά τ·fι 8ύ
ναμη τών λευκών, ά:λλά καί γιά τή νοσταλγία των 3ικών τους
γιά το λευκο θησαυρό, ε'ίτε μέ τή μορφή ά:φομοιωμένων
ύλικών άνέσεων ε'ίτε μέ τή μορφή σεξουαλικ'ίjς κατάκπ,σης.
Ή τελική σφαγή τών εί8ώλων τ'ίjς Λευκ'ίjς Διευθύνουσας Τάξης
ίκα1νοποιεϊ τ� � ενε π,ερ �σ?ότερο ά;tΟ Οσ� Θα ίκα�οπο,ιοϋσε 1 τοUς
που μπορουν να πετυχουν
μαυρους. Για το Ζενε, η υψιστη νικη
οί μαυροι είναι -η έξόντωσ-η των λευκών.. 'Αμφιβάλλω &ν οί
νέγροι θά ύποστήριζαν τ·fι θέση αύτή του Ζενέ. Θά φανταζό
μουν δτι μιά πρακτική ένσωμάτωση πού θά έγγυόταν τά aι
καιώματά τους σάν όίτομα θά τούς ίκανοποιουσε. Είναι ή
γιγάντια ένοχή των λευκών, έκείνη πού πιστεύει δτι ή μόνη
8ίκαιη έκ8ίκηση γιά τήν έκμετάλλευση αίώνων πρέπει νά είναι
δ θάνατος. Καί δ Ζενέ, φυσικά, είναι ενας λευκός. Σέ μιά κοι
νωνική - ρεαλιστική βάση, οί "Νέγροι" είναι ltργο παράλογο,
άλλά σάν πpοβολή τ'ίjς πανταχου παρούσας σύγκρουσης του
Ζενε με τήν έξουσία γίνεται μιά γοητευτική ψυχολογική έξο
μολόγ-ηση καί γιά τον 'ί8ιο λόγο γίνεται ενα γοητευτικο θεα
τρικο ltργο.
Ή μεγάλη 8υασαρμονία είναι δτι οί "Νέγροι" είναι ltργο
γραμμένο γιά ήθοποιούς πού είναι άνίκανοι νά το ύπο8υθουν.
Τά λεπτολογήματα τ'ίjς σκέψης, οί πολυπλοκότητες του λό
γου καί οί άλλαγi:; του ρυθμου άπαιτουν ήθοποιούς με πλατιά
δρια καί τεράστια ύποκριτικ-fι ίκανότητα. 'Από δλες τίς μειο
νοτικες όμά3ες στοιχηματίζω δτι οί νέγρο,ι -η θοποιοί Ιtχουν τή
λιγότερη 3ουλειά. 'Ένα νέγρικο θέατρο, πού άπό πρώτη οψη
. φαίνεται το πιό άπλο πράγμα του κόσμου, aεν μπόρεσε ποτέ νά
8ημιουργηθεϊ' στο Λον3ίνο καί οί νέγροι ήθοποιοί στριφογυρί
ζουν, περιμένοντας γιά το έπόμενο μελό8ραμα πάνω στό φυ
λετικο ζ·ήτημα η πιθανcν γιά μιά νέα έπιθεώρηση σάν έκείν·η
των Μπλάκμπερντς. 'Έτσι, ενας νέγρος -ηθοποιος βρίσκει
μερικών έβ3ομά8ων /)ουλειά, τή χρησίμοποιεϊ σάν 8ιέξο8ο
συμπιεσμένης άπογοήτευσης χρόνων όλόκληρων καί τό άπο
τέλεσμα είναι {δπως συνέβη με τήν παράσταση των "Νέγρων"
στο "Ρόγιαλ Κούρτ" ) μιά έκχείλιση συναισθήματος πού
κατακλύζει τά πάντα κατά τp ΧΕ<φότερο 8υνατ9 τρόπο. Σοβα
ρ6τερη καί άπο τό άκατάληπτο του λόγου ήταν ή άπουσία τ'ίjς
ψευτοτυπικ'ίjς τελετ'ίjς. Ί-Ι τελετουργία χάνει κάθε μεγαλο
πρέπεια δταν οί '-Α ρχιερεϊς οί 'ί8ιοι φαίνονται νευρικοl 8ίχως όίνε
ση καί _ ή άπουσίά του αύτοκοροϊ/)ευτικου εύτράπελου τόνου
πι ύ βρίσκεται πίσω άπο τήν τελετή /)i:ν aιαπίστωσε ποτi: τή
βασική πραγματικότητα των μαύρων - πού ύ π ο a ύ ο ν τ α ι
γιά χάρη των λευκών θεατών τους.
Στον δρισμό μου, ενας κοινωνικος 8ραματουργός είναι δποιος
aήποτε ρίχνει φως στή φύσ-η του άγώνα πού /)ιεξάγουν οί λαοί
μέ τούς λαούς άπό καταβολ'ίjς κόσμου. Μ' αύτή τή βάση, ό
Ζενέ είναι ενας εύσυνεί/)ητος κοινωνικός 8ραματουργός. Καί
σ' έ:να ltpγo του σάν τίς " 'Υπηρέτριες' ' , &ν καί, μας οείχνει
"τήν τερατώ/)η ψυχή τ'ίjς aουλείας", ζωγραφίζει μιά σύγκρουση
πολύ πιο βαθειά άπο τίς άπο παρά8οση οιενέξεις άνάμεσα στούς
!8ιοκ.τ'ίjτες καί στούς έργαζόμενους. ΜΙ: τούς "Νέγρους"
είναι εi.ίκολο γιά τίς άριστερες δμά8ες νά ύποθέσουy δτι ό Ζενε
γλύστρισε στό στρατόπεΜ τους, άλλά δπως προσπάθησα νά
ύποστηρίξω, ό Ζενε θά φαινόταν ltντονα άiαίριαστος φιλοξε
νούμενος ρ·ήτορας σi: Διάσκεψη του Έργατικου Κόμματος.
Ό Ζενε aεν θά γίνει ποτε Σάρτρ, γιατί ό Σάρτρ τιμα τή 8ι
καιοσύνη καί όνεφϊύεται μιά -η θική εύτυχία. Ό Ζενε aεν σέ
βεται τίποτα καί βλέπει τήν ήθική • σάν μιά μάσκα πού πρέπει
νά ξεσκιστεί:.
"Η, 'ίσως, δ Ζενε είναι ό ύ π έ ρ τ α τ ο ς -η θικολόγος μιά καί,
οιδάσκει δτι τό καλο καί το κακό είναι τό 'ί8ιο ρηχά μασκα
ρέματα καί δτι πρίν μπορέσουμε νά πιστεύουμέ: σε μι-Χ πραγμα-
τική ήθική, πρέπει νά καθορίσουμε τ·fι aιαφορά οχι άνάμεσα
στό οίκιο καί στο όίο ικο, άλλ± άνάμεσοι στο προιγματικο καί
τό μή Πραγματικό.
.
"Αν. 8έν είχε έμφανισθε'ί ό Ζε;ιέ, τά μανιφέστα του 'Αντονεν
Άρτώ θά μπορουσαν νά φαίνονται σάν μεταφυσική άνοησίοι·
σαπουνόφουσκες ένος μανιακου σάν τό συντάκτη τους. 'Αλλά

τιfψα οί άντιλήψεις του 'Αρτώ γιά Ιiνα Θέατρο Σκληρότητας
ύπάρχουν σάν ενα γραφτό,σχέοιο πού πραγματοποιουν βαθμιαϊα
τά Ιtργοι του Ζενέ. Θά μπορουσε κανείς νά τούς πάρει γιά ίf.ναν
κα � τΟν α�τΟ , &νθρ ί:uπ? , αύτΟν , τΟ θεωpΑη τικ? μαχητη κ�L τΟν
και τεως κοιτα8ικο. Τοσο πολυ μοιαζουν μεταξυ τους
κλεφτη
τά δράμοιτά τους γιά το θέατρο. Μπορεί: κανείς νά ο!αλέξει
σχε3ον στήν τύχη μέσα άπο τίς σελί8ες του ltργου του 'Αρτώ
C(TO Θέατρο καL ό Σωσίας του" και να βρεί έκεϊ μέσα τΟν
Άρτώ νά προσπαθεί: θαρρεϊς νά προσκαλέσει τό Ζενέ. " 'Έχουμε
τήν πρόθεση νά στηρίξουμε τό Θέατρο πάνω άπ'δλα στο θέαμα" ...
"το Θέατρο πρέπει.νά μας 8ώσει δλοι δσοι ύπάρχου-ν στο Ιtγκλημοι,
στον Ιtρωτα, στον πόλεμο η στήν παραφροσύνη &ν θέλει νά
έποινακτ·ήσει τήν άναγκαιότ-ητά του" ... "μιά βίαιη κοιί συγκεν
τρωμένη οράση άποτελεί ενα είοος λυρισμου· έπιστpατεύει
ύπερφυσικά ε'ίοωλα, ενα αίματηρο ρευμα άπο ε'ίοωλα, ενα μα
τωμένο φούντωμα ε!8ώλων στο κεφάλι του ποιητ'ίj καθώς καί
στό κεφάλι του θεοιτ'ίj ' ? ... "το ε'ί8ωλο ένός έγκλήματος πού
δίνεται κάτω άπο τίς άνοιγκαϊες θεατρικές συνθ'ίjκες είναι κάτι
όίπειρα πιο φοβερό γιά τό πνευμα άπό δτι τό raιo το ltγκλημοι
δταν πραγματικά /)ιαπραχθεϊ" ... 'Ένα 8ράμα πού, 8ίχως νά
:;αταφύγε:_ σ�ά , πεθ�μένα �'ί8ωλ� των π�λι�ν Μύθω� μας οεί��ει
οτι μπορει να εξαγοιγει τις ουναμεις που παλευοιν μεσοι τους ...
c c ενα Θέατρο ποU προκαλεL την Εκσταση, Οπως οί χοροt των
Δεpβίση8ων προκοιλουσοιν τήν Ιtκστοιση" ... "μιά παθιασμένη
καί δλο σπασμο σύλληψη τ'ίjς ζω'ίjς"... "ή προιγμοιτικότ-ητα
τ'ίjς φαντασίας καί των όνείρων θά έμ-ρανισθεϊ με 'ίσους δρο•Jς
προς τή ζω-ή" ... "μεγάλες κοινωνικl:ς άνοιστατώσεις, συγκρού
σεις μεταξύ λαών καί φυλών" κ.λ.π., κ.λ.π.
'Ολόκληρο το Ιtργο του 'Αρτώ ύπάρχει σάν Ιiνα 8υναμικο συμπε
ροισμα των δσων Ιtκανε στή σκ·ηνή ό Ζενέ. Καί 'ίσως σε τελευ
ταία άνάλυση ή μεγαλωσύνη του Ζενέ θά είναι δτι ύπ'ίjρξε ό
πρώτος πού διείσ8υο:ε στό έσωτερικο οιύτ'ίjς τ'ίjς όίγνωοτης
χώρας πού χαρτογρ.οιφήθηκε πνέυματικά άπο τον Άρτώ. Ό
πρώτος θεατρικος συγγραφέας πού Ιtφτασε: οιύτο το βασίλειο
του ψυχικου μύθου καί τ'ίjς ένστικτώοικης ποίησης πού είναι
ή μόνη άπομένουσα οιοι8οχή . ένός άποκρουστικά άπρόβλεπτου
να;ουραλ �στικο? θε�τρ,συ πού έξασθενίζει, νανοποιεϊ το πνευμοι
και σαστιζει τις αισθ·η σεις.

Παρά μιά γενικά στομωμένη Λον8ρέζικη ύπο8οχή, ό Ζεν1:
ltφτασε. Φοβουμαι γιά λογαριασμό του, τώρα πού βρίσκεται
με τή 8ιακεκριμένη του κ. Σάρτρ, του Κοκτώ καί των όίλλων
στιλπνών λογοτεχνών. Μπορώ σχε8όν νά aω την τελετή, κατά
τήν όποία ό Ζενε ε!σάγεται στή Γαλλική 'Ακα8ημίοι - οη
λητηριάζοντοις σιωπ-ηλά τά κύπελοι των συναοέλφων του σ/:
μιά τελευταία έξοντωτική χειρονομία κοινωνικ'ίjς περιφρόνη
σης. Μπορώ νά φανταστώ τον Κοκτώ - πού θά Ε:χει σωθεί
σάν άπό θαυμα χάρις σε μιάν ά.προσΜκητη άντλία στομάχου )
vά ψέλνει το έλεγεϊο τ'ίjς πράξης του Ζενε σάν μιά τελευταία
μαχαιριά γιά τή σωτηρία.
Ό έπανοιστάτης πού τον φροντίζουν καl τον έγκρίνουν, σύντομοι
&τcο�τα συνείοησ-η των χαρακτηριστικών πού τον οιακρίνουν.
Ό Ζενέ, σάν τον τύπο του Λεφράν, 3ιατρέχει τόν κίν8υνο
"νά ύποτάξει στή βούλησή του" τήν περιφρόνησή του, παρά
ν� ��ν άφή �ε ι. ν� πηΟή �ε ι. !ξω ά�Ο �?ν \έαυτό το� . , : Εν ,τοUτοις,
τ�:βεοι_τρο Αρτω - Ζενε ειναι νεο. Το παραβαν , το τελευ
ταϊο Ε:ργο του Ζενέ, &ν καί άποιγορευμένο, 8ημοσιεύτηκε· άπο
χτιέται σιγά σιγά ή "γεύση". Θά aουμε.
Μ�τάφραση ΑΣΤΕΡΗ ΣΤΑΓΚΟΤ
Ο ΙΟΝΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑΤΖΙΑΛΕ

πρωτοποριακός Γοιλλορουμάνος συγγραφέας Εύγfνιος
'Ιονέσκο, στο τελευταϊο βιβλίο του "Σημειώσεις κοιί άντι
σημειώσεις", 8ημοσιεύει το κατωτέρω πορτραϊτο του
Ίον Λούκα Καρατζιάλε, του συγγραφ:α πού lεωρεϊται ό
κλασσικός των Ρουμάνων. Είναι έν8ιαφέρον το πως βλέ
πει Ιiνας πρωτοποριακός, εναν παλαιότερο συγγραφέα.
Ό

'Ιόν Λούκα Καρατζιάλε, πού γεννήθηκε στά 1 852 στά περί
χωρα του Βουκουρεστίου, Ιtγραψε ύπέροχα 8ιηγήματα καί με
ρικά θεατρικά Ε:ργα πού σήμαναν "έποινάσταση" στο ρουμάνικο
θέατρο, πρόσφορο γιά έπαναστατικες προσπάθειες άφου, μπο-
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ροϋμε νά ποϋμε, 1>1:ν ύmjρχε. Στην πραγματικότητα αύτος το
δημιούργησε, χάρι στην άξία πού έ:χουν οι κωμωl>ίες του ήθών
καl χαρακτ·ή ρων γραμμένες, άλλοίμονο, σέ μιά γλώσσα πού δέν
είναι γνωστη σ1: παγκόσμια κλίμακα. Ό Ι . Λ. Καρατζιάλε ε1νάι
rσως, δ πιο μεγάλος άπ' τούς όίγνωστους θεατρικούς συγγρα
φείς ! 'Αηδιασμένος άπ' την κοινωνία της έποχης του, αύξάνον
τας την άηδία του μέ το νά την άποδοκιμάζει σ' δλόκληρο το
έ:ργο του, μέ βιαιότητα καί βάσιμα έπιχειρήματα, μέ ταλέντο
καί χιοϋμορ. Ό Ι. Λ. Καρατζιάλε έπωφελήθηκε μιάς κληρονο
μιiiς, πού εφτασε άρκετά άργά, γιά νά ξενητευτεί στο τέλος της
ζωης του π·ηγαίνοντας στο Βερολίνο, δπου καl πέθανε στά 1 9 1 ?
σέ ήλικία έξήντα χρόνων καί πέντε μηνών. Τον 'Ιανουάριο της
rδιας χρονιiiς είχε άρνηθεί νά γυρίσει στο Βουκουρέστι για τlς
λίγες άπαραίτητες μέρες τοϋ λεγόμενου έπίσημου έορτασμου
τών έξήντα χρονών του καl του έ:ργου του. Βρίζοντας, βλέπεις,
τούς συμπατριώτες του κατάληξε να κερδίσει τον θαυμασμό τους.
Ό Ι. Λ. Ι<αρατζιάλε στο έ:ργο του κάθησε στο σκαμνί τούς έμπό
ρους τη διοίκr,ση τούς πολιτικάντηδες. οι έπικρίσεις του ηταν
φυσικά δικαιολογημένες. Ό Ι. Λ. Καρατζιάλε σύχναζε στα νιάτα
του σ/: μιά πολιτική λέσχη συντηρητικών άρχών, κάτω άπο τήν
αιγίδα της δποίας δημοσίευσε τίς δυο πρώτες κωμωl>ίες του
("Μια τρικυμισμέν·η νύχτα" καί " Ό Λεωνίδας μπροστά στήν
άντίδραση " πού παίχτηκαν άντίστοιχα στά 1 8 ? 9 και στα 1 880 ) ..
Μερικοl θέλr,σαν νά δουν στο συγγραφέα f.ναν έχθρο τοϋ φιλε
λευθερισμοϋ καί της δημοκρατίας. Αύτο ·)j ταν μόνο έν μέρει
άληθινό. ΆργότεFα δ Καρατζιάλε ύπηρξε στενος φίλος τοϋ
δ�μιουργοϋ της ρουμ;ινι:ιης σ? σιαλιστιΥ;ης κίνησης και πηρε
'
μερος σε σοσιαλιστικες εκδηλωσεις. Στη σημαντικωτερη
κω
μωδία του (" 'Ένα χαμένο γράμμα " πού παίχτηκε στα 1 833 )
δ Ι. Λ. Καρατζιάλε χτυπά μέ τήν rΙ>ια άντικειμενική σφοδρό
τητα τόσο τούς συντηρητικούς δσο καί τούς φιλελεύθερους. Με
ρικοl έπωφελήθηκαν άπ' αύτο γιά ν' άνακαλύψουν στο Ι:ργο του
μιά σι:μπάθεια γιά το σοσιαλισμό, τάσεις έπαναστατικές. Αύτο
είναι rσως πιά γνωστο για τον άπλούστατο λόγο πώς, άφοϋ Ι>έν
ύmjρχε σοσιολστικη κυβέρνηση a:ν μποροϋσε νά 'ναι και 8υσα
ρεστημένος μαζί της. Στήν πραγματικότr,τα δ Καρατζιάλε,
ξεκ νών1ας d.πο τούς άνθρώπους τοϋ καιροϋ του, γίνηκε κριτης
τcϋ Άνfρώnου καl κάθε εr8ους κοινωνίας. Αύτο πού τον χαρα
κτηρίζει είναι ή έξαιρετική καυστικότ-r,τα της κριτικης του.
Πραγματικά, ή άνθρωπότητα Ι:τσι οπως μiiς την παρουσιάζει
δ συγγραφέας φαίνεται πώς 8έν άξίζει νά ύπάρχει. Τά πρόσωπα
πού τήν άποτελοϋν είναι άνθρώπινα οντα έξευτελισμένα σέ τέ
τοιο βαθμο πού νά μή μένει περιθώριο γιά καμμιά έλπίl>α. Σ' f.ναν
κόσμο πού τά πάντα 8έν ε1ναι παρά χλευασμος και προστυχιά,
μόνον το καθαρά κωμικό, το πιο άδυσώπητο, μπορεί νά έκδη
λωθεί. Ή κυριώτερη πρωτοτυπία τοϋ Καρατζιάλε είναι δτι τά
πρόσωπα τών Ι:ργων του είναι ... βλάκες. Φανταστείτε τά άνθρω
π�κια τ�ϋ Άν�ί �1ονιέ, σπρω"(μένι: βαθύτερα"- νά , β�θί�ονται
τελεια μεσα στον ιρρασιοναλισμο του βλακισμου. Αυτα τα κοι
νωνικά άνθρωποει8η ε1ναι όίπληστα καί ματαιόδοξα. Χωρlς
νά 'ναι Ι:ξυπνα, είναι καταπληκτικά πονηρά, θέλουν νά "φτά
σουν". Αύτοl κλ·ηρονομοϋν καl θερίζουν ο,τι Ι:σπειραν οι έπανα
στ�τες, οί � ρωε7, οί ό�αμ;ιτιστιΞ:ς κα,f. οί φιλόσοφοι,, πο� άνα
σ;α�ωσα� το� κοσι;ιο με το, στοχα� μο τους; Είναι ε7;ακολο,υ�ο
αυτης της αναστατωσης. Απαραιτητα, καποιος
πρεπει να ε
πωφελείται άπ' αύτήν. Το τρομερο είναι πώς και οι raιες οι ιδέες,
ο ;αν τίς βλ�πουμε ,μέσα άπ' ;-ιύτ? το πνευματικ? ;ςάος, έξευτε�
λιζονται, χανουν καθε σημασια, Ιtτσι που,, τελικα, ανθρωποι και.
t8εολογίες, το πiiν, διασύρεται. Ό Καρατζιάλε δέν παίρνει τά
πράγματα στ' άστεία. Βρίσκεται πολύ μακρυά άπο τον Φεϋντώ,
μέ τον δποίον έξ όίλλου, τον κάνει νά συγγενεύει το δημιουργικό
του δαιμ.όνιο, lj' άπο τον Λαμπίς, με τον δποίον ώστόσο συγγε
νεύει ώς προς τ-)jν τεχνική της μορφης.
Πνεϋμα νατουραλιστικό, διάλεξε τά πρόσωπα τών l:ργων του
άπ' τήν καθημερινη ζωή, μiiς άποχάλυψε δμως τή βαθύτερ-η
ούσία τους. Δημιούργησε τύπους, πρότυπα. Το κοινο άναγκά
στ-r,κε νά δεχθεί τήν Gπαρξ·ή τους. Ό καθένας μπορουσε νά δεί
στο πρόσωπο τών 'Υπουργών τοϋ τόπου, τον παραβάτη του κα
θήκοντος Νομάρχη τοϋ Ι:ργου 'Ένα χαμένο γράμμα", στο πρώ
σωπο τών μωρολογούντων βουλευτών το συντηρητικο δικη
γόρο τοϋ 'ίδιου Ι:ργου, στο πρόσωπο τών δημοσιογράφων μέ
συγκεχυμένες ιδέες, τον ποιητή τοϋ "Μιά τρικυμισμένη νύχτα",
στο πρόσωπο τών μικροεισοδηματιών, τον μπάρμπα Λεωνίδα.
''Αν δοϋμε τά πράγματα άπο πιο κοντά, καl πρίν άπ' δλα τήν
οψη πού παρουσιάζουν. τοπικά, τότε γίνονται άκόμη πιο φο
βερά. 'Η χώρα, βγαίνοντας άπο ενα βαλκανικο μεσαιώνα πού
παρατάΟηκε. στίς ρουμανικές έπαρχίες μέχρι τά μέσα τοϋ περα-

σμένου α!ώνα, βρέθηκε ζιχφνικ& μπροστιi σ� μιιi ΕΔρώπη π�pfi
γιά πέρα φιλελεύθερη. Γοργές μεταρρυθμίσεις Ιtδωσαν στο �θνο�
αύτο καινούρια κοινωνικη συγκρότηση. Μιά άστικη τ�ξη σχη
ματιζόταν άπο κάθε εrδους στο. ιχεία, δ μικροάστός, ltμπof)O�,
ντυμένος μέ τη στολη τΎjς έθνοφρουρiiι;, είχε κοινά γvωρLσματα
μέ το γάλλο συνάδελφό του, μέ το\/ κάθε έθνικ6τητας μικροαστό.
'Όσο γιά την άνώ'tερη &στικη τάξ·η, Βέν φαινότιχν νά 8ιαφsρsι
καθόλου άπ' τή μικροαστικ·ή . 'Η άμάθειά της 'ηταν πιο περ!
πλοκη. 'Αγνοώντας τήν έξέλιξη της 'Ιστορίας μερικά &π' τά
πρόσωπα αύτά, τά λιγότερο εύτυχισμsνα,- ε:!χαν ώστόσο τ-�
. φιλοδοξία νά κατάλάβουν κάτι χωρίς νά το κάτορθώνουν. Αύτ7)
την όίγονη l>ιανοητικη προσπάθεια πού Ι:πtφτε στο κενο μας
παρουσιάζει έξ rσου δ Καρατζιάλε, στο θλιβερό του ξέσπασμα.
Οι 'i]ρωες τοϋ Καρατζιάλε τρελαίνονται γιά τήν πολιτική. Είναι
·ήλίθιοι πολιτικάντηl>ες. Καί σέ τέτοιο βαθμό πού παραμόρφω
σαν άκόμη καί την άπλή γλώσσα της καθημερινης ζωης τους.
οι έφημερίl>ες άποτελοϋν τήν τροφη όλάκερου του πληθυΟ'μοϋ·
γραμμένες άπο ·ήλίθιους l>ιαβάζονται άπο όίλλους ·ήλίθιους. Ή
παραμόρφωση της γλώσσας, το &γχος τ-Υjς πολιτικης, είναι τόσο
μεγάλα πού ολες οι έκl>ηλώσεις τών άνθρώπων κολυμπiiνε
μέσα σέ μιά παράξενη μεγαλοστομία φτιαγμένη άπο έκφράσεις
·ήχηρες και θαυμαστά άταίριαστες, δπου οι χειρότερες άσυναρτη
σίες συσσωρεύονται μ' ltναν άνεξάντλητο πληθωρισμο καί χρη
σιμεύουν γιά νά δικαιολογοϋνται οι πιο άκατανόμαστες πράξεις :
Προl>ίνονται φίλοι "γιά το συμφέρον του κόμματος'" άπατημένη
άπ' �ο c?.�ζυγό της, μια γ�ναίκα του ρίf.νει, ,στ? ;ι-ρόσω,πο β ιτριόλι
για;ι , , εχ� ι ,δη �οκρατικο ταμπ�ραμε�το ; c υπογρ�φουν θαρ
ραλεα μια ανωνυ μ η καταγγελια που στελνεται στο συντηρη
τικο όπουργό· δρισμένοι γίνονται πλαστογράφοι γιά το καλο
της πατρίl>ας· όίλλοι θέλουν να γίνουν βουλευτ1:ς άπο άγάπη γιά
τήν "άγαπημένη πατριl>ούλα"' r.ηγαίνουν μέ το μέρος ολων
τών πολιτικών παρατάξεων γιατί ε!ναι "άμ.ερόληπτοι'" Ι>έν
Ι>ίνουν θέσεις παρά μόνο "στά τέκνα τοϋ 'Έθνους", άνακαΜ
πτουν οτι Ιtνα Gποπτο ύποκείμενο ε!ναι ένδιαφέρον "γιατί είναι
δικός μας'" μόνο Ιtνα τέκνο τοϋ 'Έθνους "έ:χει l>ικαίωμα νά
παρασημοφορηθεί, άφοϋ τά παράσημα γίνονται μέ τον ιaρώτα
τοϋ λαοϋ". Πρέπει νά σταλουν στο κάτεργο 'Όλοι δσοι βυζαί
νουν το λαό"' μιά μικρη τοπικη έξέγερση "ε1ναι μεγάλο παρά
Ι>ειγμα γιά τήν Εύρώπη ή δποία Ιtχει έστραμμένους τούς όφθαλ
μούς της προς ήμiiς", δ νομάρχ·η ς πού Ι>έν θέλει νά ύποστηρίξει
ltναν ύποψήφιο βουλευτ'ή είναι "κάποιος πού πίνει το αίμα του
λαου'" "δ Πάπας δ1:ν ε!ναι κουτος κι &ς είναι 'Ιησουίτης".
Ό Λεωνίl>ας θέλει "μιά κυβέρν-ηση πού θά 'Ι>ινε σ' ολους τούς
πολίτες, μιά γερ·Ιj σύνταξη κάθε μήνα καί θ' άπαγόρευε την
καταβολή φόρου". 'Υπάρχουν καί οι μεγάλες άρχές : " Άγα
πώ τήν προδοσία, δμως μισώ τον προl>ότην'" 'Ένας λαος πού
Οεν προχωρ �ϊ μένει έπL �όπουΗ . , te?λοι οί λα? t εχ,ου.� τοUς ί8ικ0Uς
1 tδι
των πτωχευσαντας, πρεπει και η Ρουμανια να εχει τους
κούς της". 'Η άπόσταση πού ύπάρχει άνάμεσα σέ μιά γλώσσα
τόσο σκοτεινή άλλά καί τόσο μεγαλόστομη, ή συχαμερ·ή πονηριά
τών προσώπων, ή πομπώl>ης εύγένεια καί ή φυσική προστυχιά
τους �αL , μα�L μ' Ολ� α.,ύτα οί γελοϊες Ι;λ-οιχ7ϊ�ς τους κάνουν &σ�ε
τ λι�;α το Θ�ατfο αυτο, τραβωντ,ας π7ρα α-τ; τον νατουραλισμ? ,
να7 γινεται αλλοκοτα
φανταστικο. Μη νιωθοντας ποτέ συναι
σθημα ένοχης, άγνοώντας την ιΙ>έα τ'ίjς θυσίας δπως καί κάθε
όίλλη ιaέα, ("μιά πού Ι:χουμε κεφάλι τί το θέμε το μυαλό ;"
άναρρωτιέται ειρωνικά δ Καρατζιάλε ) , τά πρόσωπα αύτά μέ:
την καταπληκτικά 'i]συχη συνείl>ηση, εΙναι τά πιο ποταπά οντα
της παγκόσμιας λογοτεχνίας. 'Έτσι ή κριτική της Κοινωνίας
στο Ιtργο τοϋ Καρατζιάλε άποκτii μιά άνήκουστη άγριότητα.
Στο τέλος άντιλαμβανόμαστε πώς δ Καρατζιάλε Ι>έν καταπολεμά
τίς άρχές πάνω στίς δποίες βασίζονται οι νέοι θεσμοί, μέ τήν
�ακη π�στη ,έκε,ίνων που τους , έκπ� οωποϋν; τ�ν κυ�ερν,ώ?α
υποκρισια, την
ακατανόμαστ-η αστικη βλακεια, ολες τις αιτιες
πού συντελέσανε σάν νά Ιtγινε σαμποτάζ, στήν καταστροφη
τοϋ δημοκρατικοϋ μηχανισμοϋ πρlν άκόμη μπορέσει νά λει
τουργ-ήσει Υ�ί σ;ήν �ποσύνθεση ;ης νέα,ς κοιν<;>νία7 , πρ ίν άκόμη
συγκροτηθει. Τα παντα καταρρεουν μεσα στο χαος. , Ο Ι. Λ.
Καρατζιάλε, l>έν μάς λέει πώς ή παλιά κοινωνία 'ηταν καλύτερη.
Δέν το πιστεύει. Νομίζει πώς "ή κοινωνία" ε!ναι τέτοια. Τά
πάντα συνεχώς πρέπει νά ξαναγίνονται άπ' την άρχή. Ό συγ
γραφέας νίπτει τάς χείρας του (άπόφυγε πάντα νά κάνει όίλλο
πράγμα άπο τέχνη γιά τήν τέχνη ) κι άποσύρεται στο έξωτερικο
δπου θά καταφέρει νά γνωρίσει καλά τούς άνθρώπους για νά
τοϋ γίνουν πιο άνυπόφοροι κι άπο αύτούς πού γνώρισε στον
τόπο του.
Μετάφραση ΊΆΚΗ ΔΡΑΓΩΝΑ

ΤΟ ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
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Κ ΑΤ Α ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ 6 1 -62
"Τό 1\ραματικό θέατρο τ'ijς πόλης μας Ύ}ταν άσφυκτικα γιομάτο.
οι θεατές, άκόμα καί οί ορθιοι, Ύ}ταν ένθουσιασμένοι. 'Επιτέ
λους θα 1\οϋμε να συγκρούονται άληθινοί όίνθρωποι κι οχι όίψυ
χα σχήματα - μοϋ εΙπε ό συνομιλητής μου καί κοίταξε άνυπό
μονα στη σκηv·f) πού εΙχε διασκευασθεί' σέ . . . ρίγκ ! Σέ λίγο θα
όίρχιζε σ' αύτη τό πυγμαχικό πρωτάθλημα τ'ijς έπαρχίας ... "
ΤούηJ την κωμικη περίπτωση, πού καθόλου 1\έν κολακεύει το
θέατρο, τη 1\ιηγότανε ενας γνωστός σκηνοθέτης, γελώντας μαζί
μέ την παρέα του. Τί κυνισμός ! - θα πεί'τε. 'Όχι. Οί όίνθρωποι
γελοϋσαν μέ τό κακό παρελθόν- ή γελοιοποίηση εΙναι το καλύ
τερο ξόρκι για να μη ξαναγυρίσουν τα φαντάσματα. ΊΌ σημερινό
Σοβιετικό Θέατρο λευτερώνει τ-f) σκηνή του άποφασιστικα άπ'
τούς ψεύτικους ύπερά�θρωπους Ί]ρωες πού. ζψωκραυγάζοντας
συνθ·ήματα, μεταβάλλουν άπ' τη μια μέρα στην όίλλη την έ:ρημο
σέ παρά3εισο καί τον ώκεανό σ/; στεριά, πέταξε τα κέρινα
όμοιώματα των "11\ανικων χαρακτήρων" πού εχουν νικήσει
δλα τους τα πάθη καί άκτινοβολοϋν γύρω τη μονολιθική τους
. άγγελικότητα .καί την πάντα σωστη 11\εολογικη τους τοποθέ
τηση. Φύσηξε ό άγέρας τοϋ καιροϋ καί τούς σάρωσε. Ή σκηνη
�μεινε άρκετα έλεύθερη για να φιλοξενήσει εργα μέ άληθινούς
1\ραματικούς τύπους, την άλ·ηθινη ζωη τοϋ λαοϋ, τον σύγχρονο
σ� βιε; ικο όίνθρωπ� δπ;ως είν�ι : , μ/; τ�ς έπιτυχίες : τίς χαρές καί
'
τις πικρες του, τα παθη και τις αναγκες
του. Ωστόσο, πολύ
άργα παίρνουν τη θέση τους στη σκηνη αύτα τα εργα. Καί τό
πιο χαρακτηριστικό : 1\έν είναι. άκόμα τόσο 1\υνατα ετσι πού
ν' άποκλείουν κάθε ξαναγύρισμα είτε ύποτροπη τ'ijς παλιάς
άρρώστιας. Τό θέατρο εΙναι άκόμα πολύ όίτολμο. Ξέφυγε άπ'
τα ψεύτικα καί έπιτη3ευμένα "ύψ·ηλα" θέματα, Ύjρθε στα μικρα
κι άληθινα - οtκογενειακές συγκρούσεις, σάτιρα τοπικων
παραγόντων, λυρικές νότες, άληθινούς έ:ρωτες, ψυχολογημένες
καταστάσεις, εtρωνία τ'ijς πομπώ3ους φρασεολογίας. 'Ωστόσο,
για την ώρα, φοβάται να προχωρήσει στα άληθινα μεγάλα θέ
ματα στίς πλατειές κοινωνικές γενικεύσεις. Το σύγχρονο σο
βιετικό 1\ραματολόγιο είναι ενα 1\έντρο μέ έκατοντά3ες φύλλα άφίσες. Δροσίζει μέ τη σκιά του τό θεατη χωρίς να 1\ίνει καρ
πούς για την ώρα. Λείπει τό έ:ργο πού θ' άποτελέσει σταθμό
κι άληθινο άντικαθρέφτισμα τ'ijς έποχ'ijς του. Τό περιμένουν
χρόνια τώρα κ' οί θεατές κ' οί ·ή θοποιοί καί .τό κράτος. Έννοεί'ται
πώς άλλιως έξηγεί' τον δρο "έπικαιρότητα" ό ενας, κι όλότελα
διαφορετικα ό όίλλος. Μα τό γενικό αίτημα εΙναι όμόφωνο.
Πρέπει να ένισχυθεί', να ένθαρρυνθεί' ή ντόπια δραματουργία,
να γίνει Μναμη, να 1\ώσει μάχες, να έκτοπίσει ξένες έπι3ράσεις
καl ν' άπλώσει την έπιρροή της στην καρ3ια τοϋ θεατ'ij. Το
γενικό ξεσπάθωμα π'ijρε πελώριες 1\ιαστάσεις εγινε άληθιν-f)
έπιστράτευση 11\ιαίτερα τίς παραμονές τοϋ 22ου συνε3ρίου.
'Όπως είπε ή ύπουργός τοϋ πολιτισμοϋ Φούρτσεβα άπ' το
άνώτερο κομματικο β'ijμα, στη προσυνε3ριακ-f) περίοδο γράφτη
καν κι άνεβάστηκαν στην άπέραντ-η Ε.Σ.Σ.Δ. περίπου 780
καινούρια σύγχρονα εργα ! Τοϋτος ό όμηρικός άριθμός πού
άναφέρθηκε μέ καμάρι. σαν κατάκτηση καί άπόδειξη άποφα
σιστικ'ijς στροφ'ijς στό ντόπιο δραματολόγιο, εκανε τον πεζο
γράφο Σολόχωφ καl τον ποιητη Τβαρντόψσκι ν' άντιδράσουν
πολύ μαχητικά. Ξέροντας κάτι περισσότερο για τούς νόμους
τ'ijς καλλιτεχνικ'ijς δημιουργίας, εΙπαν χωρίς περιστροφές πώς
τοϋτος ό άριθμός μυρίζει άπό μακρυα προχειρότητα κ' έπικίν
δυνη γραφομανία. "Θα πρέπει να είμαστε εύχαριστημένοι ιΧν
μέσα άπό τοϋτο τό πλ'ijθος των εργων άναδειχτοϋν 4-5 καλά"
δήλω �ε ό\ Τβ�pντόφσ� ι: �' είχε δL�ιο . � όσ;ι πά�ω κάτω, φτά�
σανε ως τη Μοσχα κι ανεβαστηκαν απ) τα θεατρα τ-ης. Μα ποια
Ύ}ταν ·ή καλλιτεχνική τους άξία ; Κ' εμεινε πραγματικα εύχα
ριστημένος δ κόσμος ; ''Ας πάρουμε τα θέατρα μέ τη σειρά :

Τό ΜΧΑΤ, ή ίστορικη σκηvη τοϋ Στανισλάβσκι καl τοϋ ε
μίροβιτς Ντανσένκο, όίνοιξε τη σαιζον μέ τό "ν ο ι κ ο κ ύ· ρ η"
τοϋ Σομπόλεφ. Νεαρός ό συγγραφέας, εtδικευμένος στα "πα
ραγωγικα" δπως λένε θέματα - ζωη των κολχόζ καί τών
έργοστασίων, κομματικοί παράγοντες, κ.λ.π. Τα στελέχη εΙναι
πάντα στο κέντρο τ'ijς δραματικ'ijς του δημιουργίας. ΜΕ: παθη
τικο λυρισμό έξυμνεί' τίς άρετές τους. Συγκρατημένα, κρατών
τας πάντα τον ίεραρχικό σεβασμό, χτυπάει τίς άl>υναμίες τους.
Ό "νοικοκύρης" τοϋ έ:ργου πού άνέβασε τό ΜΧΑΤ εΙναι ό Λιν
κώφ πρόε/)ρος τοϋ κολχόζ "Π α τ ρ ί /) α" καί "Ι)ίς Ί]ρωας τ'ijς
σοσιαλιστικ'ijς Ι>ουλειάς" (ύπάρχει τέτοια τιμητικ-f) l>ιάκριση ) .
Καλός δργανωτης καλός κομμουνιστής, καλός . . . καλός . . . Μα
τώρα, στα γερατειά του, εγινε λίγο άπότομος κ' έγωϊστής. Κ'
ένω εχει καταφέρει μέ τlς δργανωτικΕ:ς νοικοκυρίστικες ίκα
νότητές του να φτιάξει τό κολχόζ του ενα άπ' τα πλουσιότερα
τ'ijς περιοχ'ijς, Ι>Ε:ν θέλει να βο·ηθ·ήσει τό γειτονικό χωριο πού
Ι>υστυχάει. ("Ως πότε θα τρέφει τεμπέληl>ες κι άνίκανους ! )
Κι άρχίζει ή σύγκρουση μ1: τόν υίοθετημένο γιό πού πρίν λίγο
καιρό εγινε καί γαμπρός του. Δυνατό κι αύτός στέλεχος τ'ijς
άγροτικ'ijς οικονομίας, βοηθάει τούς γείτονες και κάνει τό γέρο
να θυμώσει πολύ. "Ί'στερα άπό οικογενειακούς καυγά/)ες πού
τούς άκολουθεί' μια πιό σοβαρη σύγκρουση μέ τον κομματικό
καθοl>ηγητη τ'ijς περιοχ'ijς, καταλαβαίνει το λάθος του. Τό έ:ργο
τελειώνει μl: συμφιλίωση και μέ την εμμεση, ύπενθύμηση δτι
οι άντιθέσεις μέσα στη σοσιαλιστικη κοινωνία Ι>Ε:ν μπορεί' νά
'ναι άνταγωνιστικές. Τό έ:ργο είχε καί καλη θεατρικη γλώσσα
καί ζωντανούς άληθινούς τύπους πού λέγαν δμως πολύ μ ι κ ρ έ ς
ά λ ή θ ε ι ε ς.
Πιο μεγάλες - καί πιό σημαντικές - εΙναι οι συγκρούσεις
των άνθρώπων στό χωριό. Πιο συνταρακτικα προβλήματα
τούς άπασχολοϋν. οι τεράστιες /)υσκολίες τ'ijς άγροτικ'ijς οικο
νομίας μέ τη μίζερη άνταμοιβή τοϋ άγρότη, την έλάττωση καί
παραμέληση τ'ijς παραγωy�ς, κρύβουν μέσα τους πολύ πιο
μεγάλες άλήθειες άπό κεί'νες πού άποκαλύπτει ό "νοικοκύρης".
Δίνοντας μια άληθινη μα Ι>ευτερεύουσα σύγκρουση /)έ μπόρεσε
να ξεφύγει άπ' την κατηγορία των εργων πού "/)ιαλύουνε τό
κουνούπι καί καταπίνουν την καμήλα". Τον κεντρικό Ί]ρωα τον
"νοικοκύρη Λινκώφ" τόν έρμήνευσε ό l>ημοφιλης ήθοποιος
Μπορίς Λιβάνωφ, πού εΙναι κ' ενας άπ' τούς τρεϊ:ς σκηνοθέτες
τοϋ εργου. Δημιούργησε ενα l>ικό του τύπο πατριαρχικοϋ
προέδρου, έ:ναν κολχόζνικο Ταρας Μπούλμπα καί κατάφερε,
σ1: πολλΕ:ς σκηνές, να τονίσει στο κοινό πόσο πιο καλος θα Ύjταν
αν ό ρόλος ·)j ταν άνάλογος μέ τα έρμηνέυτικά του προσόντα πού
τα πρωτοκαλλιέρyησε πλάι στόν Στανισλάβσκι παίζοντας Τσέ
χωφ, Γκόρκι Τολστόι κι όίλλους γίγαντες τοϋ ρωσικοϋ καl
παγκόσμιου l>ραματολογίου.
Τέτοιος καλλιτέχνης όλκ'ijς σαν το Λιβάνωφ είναι κι ό βετερά
νος , τοϋ ΜΧΑΤ ό �κηvοθέτης, Κέν;ρω� - μεy;ά�,η αύθ,εντία
, σοβιετικους σκηνοθετες. Ανεβασε στο ιl>ιο θεατρο
μεσ τους
όίλλο σύγχρονο εργο τό " Π ά ν ω ά π ό τ ο ν Δ ν ε ί π ε ρ ο "
τοϋ Ούκρανοϋ Κορνε'ίτσούκ πού είναι l>ραματουργός τ'ijς γενιάς
το? 20 και π�οότι.σε �ε &�ι.?λογα , tργα τΟ ?οβι.ετικΟ �έατρο.
, κ η γυναικα του Βαντα Βασιλεφσκα
Τωρα τελευταια κι αυτος
ια
('Όύράνι
τόξο")
κα�αλ�βει ύψηλΕ:ς �ρι::τικΕ:ς θ�σε :_ς,
Ύ
? στο �χουν
αντιπροσωπευουν
εξωτερικο την Σοβιετικη επιτροπη της
κίνησης για την εtρήνη, συμμετέχουν σέ άνώτερες έπιτροπές,
κοινοβουλευτικές, έκπολιτιστικές. Ό Κορνε'ίτσούκ είναι κοντα
στ' όίλλα καί μέλος τ'ijς Κεντρικ'ijς Έπιτροπ'ijς τοϋ κόμματος,
βουλευτης τοϋ 'Ανωτάτου Σοβιέτ, μέλος τοϋ Συμβουλίου των
Έθνικοτ·ήτων. Πολύ ψηλη ή σκοπιά του. "Αν ό νεαρος Σομπόλεφ
είναι ενας άπλός τραβαl>οϋρος πο·) τραγουl>άει κάτω άπ' τα
μπι;<λκ�ν ι.α , τ� ς άyα�ημέν� ς το� έξουσίας, ό1 Κορνεϊ�σοUκ στ�κει.
πλαι σ αυτη την εξουσια, τη συναναστρεφεται αμεσα, ξερει
τούς άπώτερους σκοπούς της καί Ι>ίνει πιο σωστα στα εργα του
τη θέλησή τ·? ς. Το ",Πάνω, άπ' τον Δνεί7;ερο" Ι>έν ,ε�� ι ,πλ�κή·
ε!ναι περισσοτερο μια παρασταση - συζητηση. Μα τα λογια
του εχουν ούσία κ' ή σιωπή του μια σημασία". Ό θεατης βλέ
πει κι άκούει την άπόφαιrη τοϋ κόμματος και τ'ijς κοινωνίας να
έξαλείψουν τα κακα ύπολείμματα : την κλεψια τη /)ιασπάθιση
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του 8·ημ6σιου πλt>ότου, τίς &χρ·ηστες καl ά:ν6ητες ένέργειες ξιπα
σμένων καθοδηγητών, τούς κ6λακες, τούς μισθοσυντ·ήρητους
"άεροκοπανατζΊjδες", το μεθύσι καί τή δωροδοκία πού παίρνει
κάποτε . . . άσιατικl:ς διαστάσεις. Αύτή ή όίμεση έπέμβαση τΊjς
τέχνηι;; στά κοινωνικά ζητήματα ε!ναι βέβαια Ενα θετικο χαρα'�τη
ριστικο τΊjς σοβιετικΊjς δοξασίας "τέχνη - παράδοση" . Ώστ5σο, πολλl:ς φορές, λησμονοuν οι δραματουργοί πώς πρίν άπ' ολα
πρέπει νά κάνουν Θέατρο. Το κοινο δl:ν συγκινε'ϊται σ' αύτή τήν
παράστασ-η - itτσι οπως καί στο "Χαμο τΊjς ναυτικΊjς μοίρας",
το περίφημο αύτο itργο τοu Κορνεϊτσούκ πού itμεινε σταθμος
στήν ιστορία τοu Σοβιετικοu Θεάτρου - δl:ν γελάει άβίαστα
οπως στή κλασική του πιά κωμωδία "Καλίνοβαγια Ρ6σα".
Το κοινο σκέπτεται, άγανακτε'ϊ, γελάει, έκφράζει τά αtσθήματά
του συγκρατημένα, οπως καί στίς έπίσημες συνεδριάσεις .οταν
άκούει κάποιον ύπολογ·ήσιμο ρήτορα πού μιλάει γιά τίς άδυ
ναμίες μιίΧς έπιχείpησης, δίνοντας μl: εtκ6νες τά έπιχειρήματά
του. 'Όπως ε!ναι έ:πόμενο. ή δραματική τέχνη ξεφεύγει πολλl:ς
μο'ϊρες άπ' τήν κανονικά έπιτρεπόμενη κλίση · γλυστράει άνα
πόφευχτα πρΟς τα κάτω . . .
Ό θίασος τοu ΜΧΑΤ itρριξε στή μάχη γιά τήν καθιέρωση τοϋ
σ�ηρονο� σοβιετικοί) �ραματολόγι ?υ, όίλλ,� μι� δύναμη άκόμα.
,
Το εργο , ζ ω ν τ α ν α λ ο υ λ 'J υ δ ι α του κορυφ-χιου
σο
βιετικοu δραματουργοϋ Πογκόντιν (" Ό όίνθρωπος μl: το
οπλο", "Τά ρολόγια του ΚρεμλίΨ>υ" , "Το τραγούδι του τσε
κουριοu", " 'Αριστοκράτες" κ.όί. ) . Θέμα . τοu itργου ε!ναι ο ι
ύποδειγματικl:ς όμάδες "κομμουνιστικΊjς έργασίας" πού όίρχι
σαν νά όργανώνονται άπ' τίς κομματικl:ς όργάνώσεις ' τών έπι-.
χεψήσεων έδώ καί κάμποσα χρ6νια. Σχοπος τώ>ι όμάδων αύτών
ε!ναι νά χάνουν τά μέλη τους ύπόδειγμα γιά ολους τούς όίλλους,
έ:στίες άληθινΊjς χομμουνιστικΊjς άλληλεγγύ·ης - πρώτοι στή
δουλειά, στήν ύπηρεσία τοu κράτους, στήν ήθική, στή μόρφωση
στον πολιτισμό, κ.τ.λ. Ό Πογκόντιν χωρίς έξωραϊσμούς δείχνει
τίς δυσκολίες πού σuναντίΧνε οί όίν θρωποι σ' αύτο το έγχείρημα ή άλήθεια ε1ναι κυρίαρχ·η κ' έδώ - ώστόσο το ένδιαφέρον του
ltργου πέ.φτει πολύ γρήγορα. Τά δραματικά του στοιχε'ϊα άραιώ
νουν, άνοίγουνε ρητορικά κενά, άρχίζουν οί διακηρύξεις . κ' ο ί
δραματισμοί πού κάποτε φτάνουν & ς το μυστικισμό. Μιά
όλόκληρη εtκ6να τοu έ:ργου, λόγου χάρη, ε!ναι άφιερωμένη στή
συνομιλία ένος νεαροϋ έργάτη μl: · το πορτρα'ϊτο τοu Λένιν.
Στήν πορεία τΊjς κουβέντας το πελώριο πορτρα'ϊτο ζωντανεύει,
δ Λένιν πηδάει στο τ. άτωμα, ζυγώνει το συνομιλητή του, μι
λάει μαζί του γιά μεγάλα ήθικά προβλήματα τΊjς αύριανΊjς κομ
μουνιστικΊjς κοινωνίας καί ξαναγυρίζει σ�ή θέση του . . .
Στάθηκα πιο λεπτομερειακά σέ τρία itργα τΊjς συνεδριακΊjς έπι
στράτευσης, πού, στά γενικά τους χαρακτηριστικά, μοιάζουν
μ' ολα τ' όίλλα. Ξαναβλέποντας τώρα στο τέλος τΊjς χρονιίΧς
τήν προσφορά τους, άναμετρώντας τήν ά.ντίδρασ·η τοu κοινοu,
μποροuμε νά ποuμε πώς δέν φέρανε τά ποθητά ά.ποτελέσματα.
Δέν κατακτήσανε καινούρια έδάφη στήν καρδιά τοu θεατΊj, δέν
όίλλαξαν το χάρτη τοu θεατρικοu δραματολόγιου. Το ΜΧΑΤ
π.χ. συνέχισε πλάι σ' αύτά νά παίζει μέ μεγαλύτερη ά.κόμα
κοσμοσυρροή τά ά.ναγνωρισμένα του itργα : Τήν '"Άννα Κα
ρένινα" τοu Τολστόι (διασκευή ) τούς " 'Αδελφούς Καραμαζώφ"
τοu Ντοστογιέφσκι (διασκευή ) , "Το Ύαλάζιο πουλί" τοu Μαί. τερλιγκ, τή "Μαρία Στούαρτ" τοu Σίλλερ, τον " Ίδανικο σύ
ζυγο" τοu Ούάιλντ, το "Μαθητή τοu διαβόλου" τοu Σώ,
το "Βυθο" τοu Γκόρκι, τίς "Τρε'ϊς ά.δελφές ", το "Γλάρο"
χαί το "Βυσσινόκηπο" τοu Τσέχωφ, τίς "ΝεκρΕ:ς ψυχl:ς" τοϋ
Γκόγκολ (διασκευ·ή ) τή "Χρυσή &μαξα" τοu Λεόνωφ, τούς
"Μικροα·στούς" τοu Γκόρκι κ.όί.
Το 'ίδιο έ:γινε καί στο "Μάλι Τεάτρ". Σάν κυκλωμένες, ά.πομο
νωμένες έ:στίες ύπερασπίζουν τήν uπαρξ·ή τους τά ντόπια έ:ργα
τϊjς χρονια.ς " Ά ν ο ι ξ ι ά τ ι κ ο ς κ ε ρ α υ ν ο ς " τοu Ζόριν
" "Ε κ ρ η ξ η " τοu Ντιβορέσκι " Τ ι μ ι ό τ η τ α " τοu
Σοφρόνωφ. Μ' ολη· τή μεγάλη βοήθεια καί ένίσχυση πού π·ήpαν
- παίξανε οι καλύτερες δυνάμεις τοu Μάλι, οι διάσημοι Τσα
ριώφ, 'Ιλίν �κι, Μ :Cά!-';ποσκιν, Ζ ά�ω φ , � Πασσ�ναγια, ή � πιστ� ί
_ την κι;�τασταση . Οι θεατες,
, - δεν &λλαξαν κ , εδω
σκαγια κ.α.
προτιμοuνε νά δοu\/ε κάτι όίλλο, στή σκην·fι τοu δοξασμένου
τους θεάτρου πού ά.π' τον καιρο ά.κόμα τοϋ Π ούσκιν θεωρε'ϊται
το Έθνικ ο Θέατρο τΊjς Ρωσίας. (Πρώην Αύτοκρατορικό ) .
Ή έκλογή ε!ναι εύκολη γιατί το Μάλι Ί'εάτρ πού έ:χει δυοί α'ί
θ Jυσες και το μεγαλύτερο δραματικο θίασο τΊjς Ε.Σ.Σ.Δ. ' σως
και τοϋ κ6σμου - 45Ό περίπου όίτομα το προσωπικό ' του διαθέτει πολύ πλούσιο δραματολόyιο : "Κράτος τοu ζόφου"

και " Ζωντ'α.νο πτώμα" τοu Τολστόι, "Μπόρα" τοu 'Οστρόφσκι ,
" 'Ιβανώφ" τοu Τσέχωφ, "Βεντάλια τΊjς Λαίδης Γου·ήντερμηρ"
τοu Ούάιλδ, 'Άιουμπώφ ΓιαροβάγιQt" τοu Τρενιώφ, 'Άαθρο
θΊjρες" τοu Ραννέτ, "Χάρτινο σπίτι" τοu Στουκάλωφ, " Πέ
τρινη φωλιά" τΊjς φινλανδέζας Ήουιλόκυ, το έλληνικο " Ν·φι
τΊjς 'Α φροδίτης", "Γιά ποιον χαμογελίΧνε τ' όίστpα" τοu Κορ
νεϊτσούκ, κι όίλλα πολλά. Τελευτα'ϊα ά.νέβασε τ-ή διασκευή
"Συνάδελφοι" ά.πο τ·ήν όμώνυμη νουβέλα τοu πεζογράφου
'
'Ακσένωφ.
Τρίτο κατά σειρά στις θεατρικl:ς ά.γγελίες Λαι τις προσφω
_νήσεις ά.ναφέρουν πάντα το θέατρο "Βαχτάγκωφ" . Σήμερα
το διευθύνει ενα <Sνομα μl: διπλο περιεχόμενο : Ό Σιμόνωφ
π�τέρας κι δ Σιμόνωφ - γιός. ( � έν itχου_:; καμ � ιά σχ�σ� μέ
τον γν � σ;ο, συyyρα φ;;, α Κ. Σι�ονωφ L Σκ� νοθετες Υ; 'ηθο
,,
ποιοι, κ οι δυο, τους, ο, ενας στη, δυση του ταλεντου του, ο αλλος
στο μεσουράνημά του, έ:χουν κάνει το θέατρό τους πολύ ύπο
λογ·ήσιμο. Τούς όνομάζουν συνεχιστές τΊjς παράδοσης Βαχ
τάγκωφ, μά ό χαρακτηρισμος ε!ναι περισσότερο φιλοφρόνησ-η,
γιατί, χρόνια τώρα, έ:χουν tσοπεδωθεί οί θεατρικές κατευθύν
σεις, έ:χουν . χάσει τήν παλιά αύτονομία πού διατηρούσαν στήν
έ;;οχή τώ� μεγάλων �ασκ�λων. rα. ,σύνορα έξαφανί�τ-ηκαν η
,
γιναν πολυ συμβατικα. Οι σχολες ανακατευτηκαν.
Ο Στα
νισλάβσκι, ό Μέγιερχολντ, ό Βαχτάγκωφ ό Νεμίροβιτς-Νταν
σένκο, ό Σμελιώφ κ' οι σκηνικές τους θεωρίες έ:χουν γίνει ενα
πολύχρωμο ζυμάρι - πότε ύπερτερεί το Ι:να χρώμα πότε το
όίλλο, ά.νάλογα μέ το ζύμωμα. 'Έτσι, το 'ίδιο θέατρο, μπορεί
νά παρουσιάζει παραστάσεις στά πιο έναλλασόμενα στύλ.
Καl κανένας δέ θά παραξενευτεί &ν το "Μάλι" , &ς ποuμε,
ξαπολύσει κάποιο σκηνοθετικο πυροτέχνημα "ά.λά Μέγιερχολντ"
είτε το θέατρο Βαχτάγκωφ παρουσιάζει το " Πριν άπ' το ήλιο
βασίλεμμα" τοϋ Χάουπτμαν σέ ρυθμο "1 9ου αtώνα". οι σκη
νοθέτε; - προσωπικότητες, πού μποροuν νά βάζουν καθαρά τή
δικιά τους ά.ποκλειστική σφραγίδα σέ κάθε itργο, δl:ν ύπάρχουν
σήμερα στο σοβιετικό θέατρο. Ό κινηματογράφος ε!ναι γιά
τήν ώρα πιο τυχερός, ομως κ' έδώ δέν θά συναντήσεις 'Αί
ζενστάιν, Ντοβζένκο, Πουντόφκιν καί ά.δελφούς Βασίλιεφ.
Το θέατρο Βαχτάγκωφ πιό εύκολα και πιο itξυπνα ά.π' τ' &λλα
θέατρα ξεπλ·ήρωσε το έπιβεβλημένο χρέος του προς την ντόπια
δ,� αματουργία. Διάλεξε τό κωμειδύλλιο τοu Σοφρ6νωφ ή " Μ α
γ ε ί ρ ι σ σ α π α ν τ ρ ε ύ ε τ α ι " ά.π' τή ζωή τών κολχόζ
νικων τοϋ Κουμπάν. Μίλησε γελώντας γιά όρισμένες πλευρές
τΊjς ά.γροτικΊjς ζωΊjς, itδειξε σύγχρονους τύπους τΊjς σοβιετικΊjς
ά.γροτι.Χς πού σατιρίζουν τίς ά.δυvαμίες τών &λλων και ταυτό
χρονα γίνονται κ' οι 'ίδιοι άντικείμενα σάτιρας. Ό γέρος Τι
μοφέι π.χ. τό περίγελο τοu χωριοu, μεθύστακας και κουτσο
μπόλης, σατιρίζει τόν 'λ'ίζενχάουερ ! Ποιός, ποιόνε κορο'ίδεύει,
ε!ναι πολύ ά.καθόριστο. 'Ωστόσο, τούτη ·ή "σοφιστεία" του
έ:ργου δέν έμπ6δισε τό κοινό νά γελάσει - ολοι μείναν εύχα
ριστημένοι και τό θέατρο συνέχισε όμαλά τή ζωή του πού κυ
λάει δίχως τραντάγματα πάνω στό στρωτό δραματολόγιο :
".Μικρές τραγωδίες" τοu Πούσκιν, " Πέτρινος έπισκέπτης",
"Μότσαρτ και Σαλιέρι", "Φιλάργυρος ιππότης", "Πριν ά.π'
τΟ ·ί)λι.οβασίλεμα" τοU ΧιΧουπτμαν", cc (Ιστορία τοϋ ΊρκοUτσκ"
τοu 'Αρμπούζωφ, "Κυρίες και Ούσσάροι" τοu πολωνοu κλα
σικοu Φρέντρο και τίς θεατρικές διασκευές " 'Ηλίθιος" τοu
Ντοστογιέφσκι, καl " Ρούσικο δάσος" τοu Λεόνωφ. Τελευταίο
ltργο ε1ναι ό " 'Αλέξι Μπερενζόι" πού τό 'yραψε και τ' ά.νέβασε
ό Σιμόνωφ γιός.
Πολύ έπιβλητικό, μά ά.χανές και κρύο, ε1ναι τό Θέατρο τοu
Σοβιετικοί) Στρατοu. 'Η σάλα του θυμίζει στεγασμένο ρωμαϊκό
ά.μφιθέατpο. Ό γαλάζιος ψηφιδωτος θόλος τΊjς όροφΊjς χωνεύει
τούς 1,χους. Ό χώρος ε!ναι ά.κατάλληλος γιά δραματικο θίασο
- πεp ισσότερο ταιριάζει γιά στρατιωτική μουσική και τρο
παιο;pόρες τε:-ετές ; Τό θ έα;ρο δια� έτει κι &�λη σάλλα σ: �ντ; 
, _
,
κρινο του κτιριο, ομως
εδω
βρισκομαστε στο διαμετρικα αντι
θετο &κρο : ή α'ίθουσα ε!ναι φοβερά μικρ·ή . Τούτη ή ά.ντίφαση
δέν �!ναι μόνο ά.ρχιτεκτονική. Κάποτε κάποτε χαρακτηρίζει
καί τίς 'ίδιες τις παραστάσεις; πού πότε ε!ναι ύπερβολικά
!'1-εγαλόπ� επει;__ και , πότε ύ�ερβ?λικά μίζ� ρες.
,
Αφεντικο του θεατρου ειναι ·η πολιτικη καθοδηyησ-η
του σο
βιετικοί) στFατοu. Αύτό δέ σημαίνει πώς τά μέλη τοu θιάσου
ε!ναι στρατιωτικοί. 'Υπάρχει ώστόσο κάποιος προσανατολισμός
στά itργα μi: στρατιωτικό θέμα. 'Έτσι ό-τό φετινό δραματολό
γιο ξεχωρίζουν τά στρατιωτικά έ:ργα τοu Πογκόντιν, καί τοu
Στέιν. Τό πρώτο " Δ έ θ ά ξ· ε θ ω ρ ι ά σ ε ι π ο τ έ ς "
-

Δ υ ό χ ορευτέ ς καλύπτουν τό πρόσω πο τί]ς " Μή δειας" στην παράσταση τού Όχλόπκωφ πού δόθηκε στην α ί)ουσα Τσαϊκόφσκι

άναφέρεται στον έμφύλιο πόλεμο, στ·Ιj l>ράση του Φρουντζε
κα� το� Τσα:;άγιεφ. ,Το Ι>εύτε� ο εΙναι � ",'r;, κ ε α ν ό ς" ; Τώρα,
στο τελος της σαιζον, προστεθηκε και το Ζ α β ο λ ι α ρ ι κ ο
· π α ι χ ν ί 8 ι του Σεήνιν πού εχει σάν θέμα τη l>ράση τΊjς
σοβιετικΊjς άντικατασκοπείας. 'Όλα τά ύπόλοιπα εργα του
εΙναι "πολιτικά". Ή λυρικη κωμωl>ία του Λάσκιν "Καιρός γι'
άγάπη"' ή θεατρικη Ι>ιασκευ·η άπ' τό κλασικό μυθιστόρημα του
Γκοντσάρωφ "Γκρεμνός", μιά κωμωl>ία του Τουργκένιεφ
" 'Εργένης", τό l>ράμα "ό πρωτος χορός τΊj ς Βίκυ" του Λεττο
νου Πριέντε, τό λυρικο "Κάσσα Μάρε" του Μολl>αυου Ντρουτσε.
Στέκει χρόνια τώρα στο l>ραματολόγιο κι ό "Χορο8ι8άσκαλος"
του Λόπε ντέ Βέγα. Παίζεται ή "Φαμιλιά μου" του 'Εντουάρ
ντο ντέ Φίλιππο, το "Ξεχασμένος άπο δλους" του Ναζlμ Χικμέτ,
το "Σταφύλι στον 'ί)λιο" τΊjς Χάνσμπερυ. Το εργο δμως πού
χαρακτηρίζει πιο πολύ άπ' δλα την προσπάθεια του θεάτρου
να έπιβάλει μιά νίκη τΊjς σύγχρονης ντόπιας l>ραματουργίας
εΙναι ό " Ώκεανος" του Στέιν. Τολμηρο εργο, αν σκεφτεΊ:ς
πώς πρlν λίγα χρόνια οϋτε γι' άστεϊ:ο Ι>έν μπορουσε ό l>ραμα
τουργος νά θίξει τέτοιες λεπτομέρειες τΊjς ζωΊjς στο Στόλο
καl μάλιστα άπ' τlς πιο "έσωτερικές". Το θέμα τΊjς σύγκρουσης
ένος κατώτερου άξιωματικου μέ τά άποστεωfι.ένα Ι>όγματα καl
τούς κανονισμούς των παλιων Ι>ίνει στο θεατη την εύκαιpία
νά κάνει τολμηρές γενικεύσεις καl προεκτάσεις σ' &λλους το
μεΊ:ς της κοινωνικ·ϊjς ζωΊjς. Φυσικά το εργο Ι>έ φτάνει σ' άγε
φύρωτα &κρα καl προπαντος Ι>έν άφ-ήνει την πρωτοβουλία τΊjς
"λύσης" στά χέρια των κατωτέρων - αύτο θά Ύjταν στάση.
Ί-Ι λύση Ιiρχεται άπο πάνω καl φορεΊ:ς της εΙναι οι συνειl>ητοl
άνώτεροι καθοl>ηγητές. Αύτοl κατανοουν τον &φρονα τρόπο
l>ιαμαρτυρίας πού Ι>ιάλεξε Ιtνας άπ' τούς νεαρούς 'ί)ρωες του
εργου καl παίρνουν τά κατάλληλα μέτρα θεραπείας. Ό " 'Ω
κεανός", γενικά, ξεχώρισε μέσα στην συνεl>ριακη σοl>ειά, αν
καl Ι>έν μπόρεσε νά ξεφύγει την "ήθικοπλαστικη l>ιάθεση"
πο·) 8ια1φίνει παρόμοια στρατιωτικα εργα του καραβιου καl
του στρατώνα.
"

Μέ το 'ίl>ιο εργο τίμ:ησε το συνέl>ριο κι ό θίασος του θεάτρου
: ι1VΙαy ιακόφσκι:: π?υ τΟ ό �ευθ�ν� ι ? , γvω1στΟς , σ�ηνοθ�της
Οχλοπκωφ. Ίο κανει συχνα αυτο, ν ανεβαζει το ϊl>ιο εργο
πού παίζει κι ό συναl>ελφικος θίασος - βάζο�τας προβλ·ήματα
έκλογΊjς στο κοινό, l>ημιουργώντας λογομαχίες άνάμεσα στούς
όπαl>ούς τών Ι>υο θεάτρων. Το 'ίl>ιο εγινε πρlν τρία χρόνια καl
μέ τ·Ιjν " 'Ιστορία του 'Ιρκούτσκ" δταν μονομάχησε μέ το θέα
τρο τΌυ Βαχτάγκωφ. Μία συμπαθητικ·Ιj· έκκεντρικότητα είναι
το χαρα;ιτηριστικο του θε_άτρ?υ. Δέ� π·1 ρε &l>ικα ;' δνομα , του
� αγιακοφ �κι ! Πρ,οσ:ι-αθει πα�τα να Ι>ωσ� ι ,πρ,ωτοτυπε� , ασυ
νηθιστες λυσεις και το κατορθωνει. Φυσ�κα, υπαρχουν τα στρα-

βοπατήματα, δταν κυνηγώντας την πρωτοτυπία πέφτει στΥjν
κακόγουστη κ' έξεζ·rιτημένη πόζα. Μά αύτο άποτελεΊ: έξαίρε
ση, καl /)έ λιγοστεύει την άγάπη τών θαυμαστών πού το θεωρουν
σάν Ιtνα άπ' τα πιο πρωτότυπα καl εύλύγιστα θέατρα. ΜπορεΊ:
να ζαλίζει μέ τlς άl>ιάκοπες έναλλαγές του, μα Ι>έν σ' άφ·ήνει
νά πλήξεις.
Πλάι στον " Ώκεανο" άνέβασε φέτος τά σύγχρονα σοβιετικα
εργα " Ξ ε π ρ ο β ό /) ι σ μ α τ η ς λ ε υ κ η ς ν ύ χ τ α ς ",
" Φ ά ο υ σ τ κ α l θ ά ν α τ ο ς ". Το πρωτο εχει σάν θέμα
την άγάπη μιιΧς άθώας κοπέλας μ' Ιtνα νεαρο πού είναι κλεφτα
ράκος, παράσιτο καl λίγο μαστροπός ! Κοινότυπο θέμα, πολυ
Ι>ουλεμένο άπ' τούς μυθιστοριογράφους του πεζοl>ρομίου· στή
Δύση το εχουν χορτάσει μέχρι άναγούλας ! 'Ωστόσο, έΙ>ω εχει
&λλη σημασία καl l>έν φαίνεται καθόλου άσήμαντο θεματiiκι,
μα τολμηρη Ι>ιαμαρτυρία έναντίον τΊjς κοινωνίας πού μ' δλη τήν
σφιχτη όργανωτική της συγκρότηση, Ι>έν εΙναι πάντα σέ θέση
να ύπερασπίσει τη νέα γενια άπο τούς Ι>ιάφορους tκμεταλλευτές.
Το Ιiργο αύτο τό 'γραψε ή Βέpα Πανόβα, γνωστ·η Λενιγκρατινη
πεζογράφος μέ άρχές καl τόλμη πού · θά τη ζ·ήλευαν πολλοί
&ντρες συνάl>ελφοί της. "Αν Ι>έν είχε προ·ηγηθεΊ: ή " 'Ιστορία
του'Ιρκούτσκ", πού καταπιάνεται πάνω κάτω μέ το 'ίl>ιο πρόβλη
μα τΊjς ξεστρατισμένης κοπέλας, το "Ξεπροβόl>ισμα" θά 'κανε
πολύ πιο μεγάλη έντύπωση. Μά κ' ετσι τραβάει τον κόσμο
- !Ι>ιαίτερα τη νεολαία. Γυναίκειο λυρικο γράψιμο, ύψηλές νότες
χα,ριΧς, 'ίJ ιι;ε�η θλ,ίψη , της άπ�γοήτευσ, ς, μια ,άνθρω:�-ιά, είναι
l>ιαχυτή σ ολο το κειμενο και ξεκουραζουν το θεατη που, βα
ρέθηκε την "έγκεφαλικη" έμβρίθεια &λλων εργων. Δυο νεαροl
·ή θοποιοί, "εύρήματα" του Όχλόπκωφ - ·lj Νεμολιάεβα κι ό
Μαρτσέβιτς - ζωντανεύουν μέ πολύ α'ίσθημα τούς τύπους
τΊjς Πανόβα.
Πολύ Ι>ιαφορετικο εργο είναι ή στιχουργημtνη τραγωl>ία "Φά
ουστ καl θάνατ�ς" τ?υ ούκpα�ο,υ Λε�άl>α. Νεο�;ιλασι:ιος σ;ίχος,
ψευτορωμαντικος στομφος και υπεpσυγχρονο θεμα : η κατακτη
ση του � ι�,στήματο7 κ' )ή �ωη μ :ας ι :ά"τp οναυτικ,Ύ)ς': οίκ�γέ
νειας. Το εργο θυμιζει Ιουλιο Βψν. Ί,? παpχει και το ρομποτ
πού Ι>ουλεύει καl έκτελεΊ: έπιθυμίες του κυρίου του, ύπχρχει
κι ό καταχθόνιος βοηθος του άσφοναύτη πού μzλετάει πάντα
το κακό. (Τουτος ό βοηθος άφου κάνει έρωμtνη τη γυναίκα
του άστροναύτη γίνεται κι ό α'ίτιος γιά τον τραγικο χχμό του ) .
Κι δλα έκφράζονται μ' Ιtναν βαρύγl>ουπο στίχο - όλόκληρα
κατεβατά.. Ί-Ι σκηνικ·η l>pάση χάνει άl>ιά.κοπους σταθμούς για
να δώσει την εύκαιpία στούς άνθ,,ώπους ν' άpχίσουν φιλοσο
φικές συζητήσεις. Μετα το χαμό του 'ί)ρωα, ό μικρότερός του
άl>ελφος γίνεται κοσμ�ναύτης καl πραγμχτ0π�ιεί το μεγάλο
6νειpο. Ό ίJπουλος βοηθος τιμωρεΊ:ται, ή &πιστη μzτανιώνει .
Το εργο μπορουσε να το άνεχθει κάπως ή σχ.ηνη πρlν άπ' τον
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&θλο του Γκαγκ&ριν, 8ταν &κόμα κανείς οέν Ί)ξερε πώς γινονται
οι πτήσεις στο οιάστημα, καί τί εrοους &νθρωποι θα τίς έrcι
χεψήσουν. 'Ύστερα ά.π' τίς 12 τ' 'Απρίλη οl:ν μποροuσε νά. 'χει
σοβαρl:ς ά.ξιώσεις. Πολύ πιο ά.νθρώπινα γίναν δλα στην πρα
γματικότητα κι ά.λλοu ·JΊταν τό κέντρο βάρους τών ά.νθρώπινων
παθών. Καί προπαντος οl:ν σε φοβέριζε κανένα ρομπότ μl: τίς
χεροuκλες του κι ό Γκαγκάριν οl:ν έ:μοιαζε μl: τόν μεσήλικα
κοσμοναότη τοu Λεβά.οα πού τόν ά.πατά.ει ή γυναίκα του μl:
τόν πιό νεαρό βοηθό. (Αότό τόν τρόπο βρ'ίjκε ό συγγραφέας
για να όξόνει τό τραγικό οέος ) ! ΔΙ:ν έ:βγαλε ό νεαρός ροοομά.
γουλος κοσμοναότης παθητικούς λόγους στον 'Αϊνστάιν τόν
Ζολιό Κιουρί, τόν Τσιολκόφσκι - πεντά.λεφτο ποίημα στόν
καθένα - εΙπε άπλα "φεόγουμε". Καί ξεκίνησε ! . . .
Στο tοιο θέατρο παίζεται καί ή "Μάνα κουράγιο" τοu Μπρέχτ.
Ξεχωρίζουν σ' αύτη την έπιτυχημένη παράσταση ή ήθοποιος
Γκλίζες (Μάνα ) κ' ή Κά.ρποβα (Κόρη ) . Πρέπει να σημειωθεί
πώς τό θέατρο "Μαγιακόφσκι" εΙναι τό μόνο θέατρο στη Μόσχα
πού τόλμησε ν' ά.νεβά.σει Μπρέχτ. Ό Γερμανος οραματουργος
- έ:τσι δπως κ' ενας &λλος μεγάλος όμοϊοεά.της του ό Πικασσό ·JΊταν για πολλdι χρόνια ά.νεπιθόμητος άπ' τη σοβιετικη έπίσημη
τεχνοκριτικ·ή. Ό ήθοποιός καί σκηνοθέτης Στρά.ουχ, πού σκη
νο,θέτη �ε μl: ά.λ�θινη μ�στορια κ,αί �γά.πη τό έ:ργ? , ά.πόο� ιξε
,
ποσο αποστεωμενες και σκοτεινες ηταν οι, αντιληψεις
γυρω
άπ' τόν Μπρέχτ. Τό κοινο χειροκρότησε εtλικρινα την καινοόρια
αύτη τόλμη τοu θεάτρου Μαγιακόφσκι. Μια ά.κόμα ήρωικη
έ:ξοοος τ'ίjς σαιζόν '!jταν ή "Μήοεια". Γράψαμε χωριστα για την
παρά.στασ'η αύτη στό Β' τεuχος τοu "Θεάτρου". "Ως τα τώρα
καί τοότη ή προσπάθεια βρίσκει τη θερμη ύποστήριξη τοu
κόσμου. 'Όσο για τούς μαυραγορίτες τών εισιτηρίων - αύτοί
πια εΙναι ένθουσιασμένοι μl: τόν Εύριπίοη. 'Άλλα Ι:ργα τοu
θεάτρου Μαγιακόφσκι εΙναι : ή κωμωοία "Καιρός γι' ά.γά.πη"
τοu Λά.σκιν, "Ξενοοοχείο 'Αστόρια" τοu Στέιν, τό κλασικό
πια " 'Αριστοκράτες" τοu Πογκόντιν, ό " 'Άμλετ'' , τό γιαπω
νέζικο "Καταστραμένη ζωη" τοu Μοριμότο κ.&.
'Άλλα συγκροτήματα πού /!χουν μια μόνιμη έπίοραση στό
θεατρικό κλίμα εΙναι τό θέατρο " Έρμόλοβα" (ά.λλά.ζει κάθε
τόσο σκηνοθέτες ) τό θέατρο "Μοσσοβέτ"
σκηνοθέτης Ζα
βά.τσκι - καί το θέατρο τ'ίjς "Σάτιρας" μ' έπικεφαλ'ίjς τον
ά.εικίνητο Πλοuτσεκ.
Τό θέατρο " Έρμόλοβα" τάραξε φέτος τα νερα μl: τό έ!ργο
του_ Σατρώφ "Γ κ λ έ μ π Κ ο σ μ α τ σ ώ φ ". 'Έλεγε πικρl:ς
καί καφτερl:ς άλήθειες για τα μεσαία καθοο·ηγητικα στελέχη
καί τίς λοβιτοόρες τους. Στη γενικη πρόβα σταμάτησαν τό
έ:ργο. Έπιτρέψανε την πρεμιέρα, ά.φοu προηγοόμενα ύποχρεώ
σανε τό συγγραφέα να ά.φαιρέσει μερικα ά.π' τα άγκά.θια του
- τα πιο φαρμακερά. !
Ί-Ι φετεινη μεγάλη προσφορα τοu ".Μοσσοβέτ" '!jταν ή σκηνικη
οιασκευη τοu "Βασίλι Τιόρκιν" ά.π' τό όμώνυμο ποίημα τοu
Τβαρντόφσκι. (Σκηνοθεσία τοu Σά.πς ) . Μεγάλη έπιτυχία εΙχε
στόν κεντρικό ρόλο ό ·ήθοποιός Νόβικωφ.
Τό θέατρο τ'ίjς Σάτιρας &ρχισε τη σαιζόν μl: τη Σοβιετικη κω
μωοία " Μ 'ij λ ο τ 'ij ς ε ρ ι ο ο ς " - εtσφορα κι αύτό στό
σόγχρονο θέμα τ'ίjς σοβιετικ'ίjς ζω'ίjς. Τό Ε:ργο βγ'ίjκε πολύ καλό
τερο ά.π' δ,τι περίμεναν δλοι έκείνοι πού τό χαρακτηρίσανε
"συνεοριακό". ΕΙχε έπιτυχία καί π'ίjρε &ξια θέση ά.νά.μεσα στίς
&λλες μπαρουτοκαπνισμένες κωμωοίες : τον "Κοριό" καί τό
"Μπάνιο" τοu Μαγιακόφσκι, τίς " 1 2 καρέκλες" καί τό "Χρυ
(Jό μοσχάρι" τών 'Ίλφ καί Πετρώφ.
'Η τελευταία προσπάθεια τ'ίjς χρονιi:iς '!jταν "Τό σπίτι δπου
σ�ντρ ψονται, οι κ αροιl:ς" το� Σ,ώ. ' Η ., πρεμιέρα ο�ν εΙχ� με
γαλη επιτυχια κι ο. κόσμος οεν ενθουσιαστηκε - αυτό δε ση
μαίνει πώς άπότυχε ό Πλοότσεκ. Τό τέλος τ'ίjς σαιζόν '!jταν
πολύ κοντα κι ό χρόνος οl:ν έ:φτανε για να "οουλευτεί" ά.ρκετα
·ή παράσταση ( Οι παλιοί θεατρόφιλοι έοώ, πιστεόουν πώς την
παράσταση στό ροόσικο θέατρο πρέπει να την κρίνεις ϋστερα
άπ' τr1 οέκατη - οέκατη πέμπτη έμφά.νισή της ) . Ή γνώμη μου
εΙναι πώς "Τό σπίτι δπου συντρίβονται οι καροιl:ς" θα οεί
καλότερες μέρες στο θέατρο τ'ίjς Σάτιρας.
Μια ά.κόμα ύπολογίσιμη τριά.οα εΙναι : τό θέατρο "Σοβρεμένικ"
(οηλαοη "Σόγχρονος" ) πού τό θεωροuν &ντρο τών "όργισμένων
νιάτων", τό σεμνό "Δραματικό θέατρο τ'ίjς Μόσχας" καί τό
θέατρο "Ποόσκιν". 'Αναγνωρισμένες έπιτυχίες τοu "Σοβρε
μένικ" θεωροuνται ή _κωμωοία " Γ υ μ ν ό ς β α σ ι λ ι α ς "
τοu Τσβά.ρτς, τό "Π έ ν τ ε β ρ α 1> ι 1: ς" τοu Βολοντίν, καί
τό "Π ά. ν τ α ζ ω ν τ α ν ο ί" τοu Ρόζωφ - τοuτο τό έ:ργο
·
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έ!γινε ά.ργότερα ή βάση τ'ίjς ταινίας " 'Όταν περνοίJν οί γερανοί".
Τώρα τελευταία το νεαρό αύτό θέατρο παρουσιάζει κάποια
πτώση, χάνει; τη σημασία ποU είχε πρLν τρία χρόνια - &.ν καt
οι ·ή θοποιοί του είναι ά.κόμα νέοι κι ό σκηνοθέτης του .'Εφραίμωφ
πολύ έργατικός. οι τελευταίες πρεμιέρες του πέρασαν άπαρα,
τήρητες, τό 31: έ:ργο τοu Ζόριν " 'Ώ ρ α Μ ό σ χ α ς " ·JΊτα\Ι
ά.π' τίς χειρότερες παραστάσεις τοu θιάσου. Μια άναλαμπΎι
πολύ έλπιl>οφόρα για τό θέατρο '!jταν ό " Τ έ τ α ρ τ ο ς ", έ:ργό
τοu Κ. Σιμόνωφ. 'Ωστόσο ενα χελιi>6νι οl:ν φέρνει την &νοιξη·
πολύ περισσότερο σεν μποpεϊ να παρατείνει μιαν &νοιξη πού
βρίσκεται στό τέλος της ...
Τό "Δραματικό θέατρο τ'ίjς Μόσχας" ε!χε μια μεγάλη έπιτυχία
μέ τό "Θ έ α π ά. ν ω ά π ο τ η γ έ φ υ p α" τοu 'Άρθουρ
Μίλλερ. Ό βασικός σκηνοθέτης τοu θεάτρου είναι δ Γκοντσά.ρωφ
πού άθόpυβα μα σταθερα σπρώχνει τό θέατρό του μπροστά..
'Απ' τα σόγχρονα σοβιετικα ά.νέβασε τόν " 'Ά ν θ ρ ω π ο τ ο u
τ ρ α γ ο υ ο ι ο u " τοu συγγραφέα Σόμπολ. Χαμηλόφωνη
παράσταση, μα νοικοκυρεμένη καί συμπαθητική.
Ό χαρακτήρας τοu θεάτρου "Ποόσκιν" εΙναι μικτός. 'Έχει
κάτι κι άπ' τον "Σοβpεμένικ" κι ά.π' τό "Δραματικό Θέατρο
τ'ίjς Μόσχας". Συγκρατημένα, οίχως μsγά.λες ρεκλάμες, πα
ρουσίασε "Τα οέντρα πεθαίνουν <Sρθια" τοu Κασσόνα κ' εΙχε
μια μεγάλη έπιτυχία. 'Υπέροχη στο ρόλο τ'ίjς γιαγιi:iς εΙναι ή
οημοφιλέστατη πρωταγωνίστρια τοu σοβιετικοu θεάτρου Ρα
νέβσκαγια. 'Ωστόσο, κοντα σ' αύτό παρουσιάζει μΕ: μεγάλο
θόρυβο τη χοντροφτιαγμένη τσέχικη φάρσα " Γ ο υ ρ ο \,) ν ί
σ ι ε ς ο ύ ρ 1: ς " πού ρίχνει τη οραματικ·)ι τέχνη σε πολύ χα
μηλό έπίπεοο. Στό οραματολόγιο ύπά.ρχουν οι σοβαρές παρα
στάσεις "Τρίλεπτη συνομιλία" τ'ίjς Λεβιντόβα μΕ: θέμα τα
πρώτα βήματα στη ζωη ένός νεαpοu κοpιτσιοu, οι "Δρόμοι
τ'ίjς ζω'ίjς" τοu Γκορμπά.τωφ, ή "Γυναίκα" τοu Μπορσαγκόφσκι.
Μα ύπά.ρχουν καί τα Ε:ργα πού έρεθίζουν πολύ πρωτόγονα τόν
"έμπορικό θεατη" ("Καλησπέρα Πατρίτσια" ) . Τό ά.παραί
τητο συνεl>ριακο έ:ργο, τό πρόσφερε ό σεναρίστας καί κωμω
Ι>ιογρά.φος Μντιβά.νι πού π'ίjγε για ενα μ·ή να στην Κοόβα κ'
έ!yραψε με ά.στροναυτικη ταχότητα τό Ιtργο " Τ α γ ε ν ν έ
θ λ ι α τ η ς Τ ε ρ έ ζ α ς ", μl: θέμα την άπόκρουση άπ' τόν
Κάστρο τ'ίjς τελευταίας εtσβολ'ίjς. Τό όνόμασε "ήρωικό ορά.μα"
μα ε!ναι μiiλλον όπερέτα πού έ:οωσε την εύκαιρία στ·)ιν πρωτα
γωνίστρια Γκριτσένκο να οείξει πόσο καλα χορεόει καί τραγου
Ι>ά.ει. Τό θέατρο έκμεταλλεόθηκε μl: πολύ θόρυβο - χωρίς να
κάνει Ι>ιάκριση στα μtσα ρεκλάμας - το έπίκαιρο ένοιαφέρον
για την Κοόβα. 'Ωστόσο τό itpγo οέν Ύ�ταν κατάλληλο γιCι. να
τοu Ι>ώσ;;ι τ·η σοβαρη επιτυχία. Πέρασε ·ή φασαρία κι δ θίασος
έ:μεινε χρεώστης. Ό καινοόριος του δμως καθοl>ηγητης ό
Μπορίς Ραβένσκιχ - πρώην σκηνοθέτης τοu Μά.λι - εΙναι
ά.ποφασισμένος νCι. βρεϊ: τό "ά.ποφασιστικό έ:ργο" παντοu.
'Ακόμα ;<ι &ν χρει�στεϊ νCι. , γυρίσει � τ·)ιν 7;ρ � επαyαστα;ικ� l>ρα
ματουργια. Ψιθυριζεται πως σχεqιαζει ν ανεβασει το απαγο
ρευμένο ορiμα τοu Λεωνίl>α 'Αντρέγιεφ "Μέρες τ'ίjς ζω'ίjς μας" .
Ό καιρός θα οείξει.
Τελευταϊ:α στη σειρ:Χ εΙναι τCι. θέατρα τ'ίjς " 'Άγονης γραμμ'ίjς"
ποU πολU σπάνια τα έπι.σκέπτετα ι. ή βουερη έπι.τι,χία. Ε!ναι τΟ
"Γκόγκολ", το "Δράμα καί κωμωοία" καθώς καί τό "Περιφε
ρειακό Δpαματικό τ'ίjς Μόσχας". Συνήθως άνεβάζουν - οεότερο
�έρι - yνωστl:ς � πιτυ� ί�ς τώ� &λλων �ε�τρ<:>ν, ε'ίτε τ:ρωτόλεια
εργα και οιασκευες που απορριφθηκαν απο τα κεντρικα συγκρο
τήματα. 'Ωστόσο, πολλοί γνωστοί ·ή θοποιοί έ'καναν τη θητεία
τους σ' αύτα τα θέατρα στην άρχη τ'ίjς σταοιοορομίας τους
ε'ίτε πιό άργα σCι.ν μεταπηοήσανε άπ' την έπαρχία στη πρωτεόου
σα. Γ�> �λ�ους Υ,ίν?ντ�ι. ;Ο στε�νΟ , κατα� ύγ ι.? πρt� ά�οτρ�:
�
βηχτουν ολοτελα απ το θεατρο. Α:;ιζει
τον κοπο να οεις πως
παίζει μια καινουριοφερμένη ήθοποιός άπ' την έπαρχία, .πού
ϋστεpα άπό χρόνια μπορεϊ να την καμαpώσεις άστέρι πρώτου
μεγέθους σέ κεντρικα θέατρα, ε'ίτε να χειροκροτήσεις κάποια
παλια 06ξα πού Οόει.
ΊΌ ταξίοι μας τελειώνει. τΙ-Ιταν σόντομο. Περάσαμε πολύ βια
στι�cΧ. άπ' τού? θε,ατρικοUς_ τό1π?υς �ης �yrόσχας. : Ωστόσο, ή
πρωτη γνω? ιμια Ι>εν μποtJει να ναι αλλιωτικη. Πηραμε γενι
κl:ς εtκόνες για την έοαφικ·)ι Ι>ιαμόρφωση καί τη βλάστηση τοu
τόπου : Ποιά Ι>έντρα εύοοκιμοuν καί ποιά. θέλουν άκόμα πολλη
l>ουλεια για νCι. καρπίσ)υν. Φτιάξαμε τό γενικο χάρτη - άργό
τερα θα μποuν οι σημαιοuλες πού θα καθορίζουν μέ μεγαλότερη
ά.κρίβεια την πορεία καί τη ορά.ση κάθε θέά.τρου, κάθε σκηνοθέτη
κι άξιόλογου ήθοποιοu.
ΛΛΕΞΙ-ΙΣ ΠΑΡΝΗΣ
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ΑΓΓΛΙΑ
Λέλυβελντ, Τόνυ : " Ό Σάυλοκ έπl
Σκην'ίjς '', "Εκl>. Ράοθτλετζ, Σελ. 1 60,
22 έκ. Εtκονογρ. 21 σελλ.
Έπιλογη των πιο χοιροικτηριστικων,
κοιτα την συγγροιφέοι, έρμηνειων τοu
ρόλου τοu Σάυλοκ στην Άγγλικη σκ-ηνη
άπο την έποχη τοu Σαίξπηρ ώς τό
Στράτφορντ-&.πον-Αrηβον το 1960. Εί
ναι χρ·ήσιμο κοιl για δσους . θέλουν να
προχωρήσουν κοιl σ/: περαιτέρω έ:ρευνες,
πάνω σ' Ιtνοι ρόλο πού ή έρμηνείοι του
βρίσκεται στη· Ι>ιάθεση τοu ·ή θοποιοu.
Μιούιρ, Κένεθ : " Ή τελευταίοι περί
οl>ος τοu Σαίξπηρ , τοu Ροικίνοι κοιl τοu
'Ίψεν ". "Εκl>. Λίβερπουλ Γιουνιβέρσιτυ
Πρές. Σελ. '126, 21 έκ. 1 5 σελλ.
Σειρα l>ιοιλέξεων τοu κοιθηγητοu τ'ίjς
Άγγλικ'ίjς Φιλολογίας πού 1>6θηκοιν το
1959. Προιγμοιτεύετοιι το τελικό δροιμοι
για την άνθρωπότητοι δπως τό συνέλοιβοιν
οι μεγάλοι l>ροιμοιτουργοί, κοιl την Ι>ιά
κρι�η ά�άμε�α �τ? Οραμα αύ;Ο, κ�t στη
.ζωη που τους . ενεπνευσε κοιι επεl>ροισε
πάνω στην τέχνη τους. "Αν κοιl το ένl>ιοι
φ�ρον το� συγ�εν;ρώ�ετοιι στον Σοι,ίξπ-ηρ
τον Ρακινοι
κοιι τον , Ιψεν κοιτοιπιοινετοιι
Ε:1; ίσης :ιαl μl: , τον Σοφοκλ'ίj, τον Εύρι
πιl>η, τον Στριμπεργκ.
Μπράουν, 'Άντριου : "Δράμοι". "Εκl>.
'Άρχο Πάμπλικέισιον. Σελ. 162 εtκο
νογρ. 19 έκ. '1 2,5 σελλ.
ΜΙ: εtσοιγωγη τοu ΣΙ:ρ Τάυρον Γκούθρι
πού ύπογροιμμίζει την tl>ιοιίτερη άξίοι τοu
βιβλίου σ/: 8,τι άφορii την &.ρθρωση, (Ιtνοι
μονάχοι τμ'ίjμοι τοu βιβλίου ) είνοιι Ιtνοις
γενικος όl>ηγός τοu Θεάτρου' καl άγκα
λιάζει δλες τlς πλευρl:ς τοu άνεβάσμοιτος
ένός έ:ργου.
Σάουθερν, Ρίτσαρντ : 'Όι έπτα έποχές
τοu Θεάτρου". 'Έκl>. Φάμπερ. Σελ. 3 1 2 ,
εtκονογρ. 22,5 έκ. 36 σελ.
Αύθεντίοι τοu Θεάτρου ό Σάουθερν έχθέ
τει μέ π�ηρότητ� την ποι�ιλίοι των έξε�ί
ξεων στις μορφες του_ Θεοιτρου ξεκινων
τοις άπο τlς πιο πρωτόγονες μορφl:ς καl
φθάνοντας στlς πιο σύγχρονες. Διοιφω
;ιστικ?τοιτο για κάθε θεοιτρ,όφι�,ο κοι�
οιρκετοι ,συ�οι�ποιστικ? . Πισ;ευει _οτι �ε
,
τελευτοιιοι
οιναλυση, ·η ιστοριοι
του Θεοι
τρου ΙJΙ:ν πρέπει να είνοιι ·ή ιστορία των
μορφων ;ο� Θεάτρου άλλα τω� �ντυπώ
σεων που οιφησοιν στο, κοινο οι ηθοποιοι�
πού χρησιμοποίησαν οιύτl:ς τlς μορφl:ς
τέχνης κοιl τεχνικ'ίjς.
Σέρ Σέντρικ Χάρντουικ : " Ή Πορεία
ένος Βικτωριανοu ". 'Έκl>. Μέθουεν,
25 σελλ.
Ί-Ι οιύτοβιογροιφία του δtcως τ-)jν l>ιηγ·ή
θηκε στον Τζέιμς Μπρόου. 'Έξυπνα κοιl
μ/: γούστο γραμμένη, ιστορεϊ' το πως
άνέβηκε στο θέατρο κοιl έ:γινε γρ·ήγοροι
άστέρι του κοιl 'Ιππότης: Έξηγεϊ' γιοιτl
έγχοιτέλειψε το θέατρο για το Χόλλυ
γουντ λέγοντας δτι Ό τίτλος τοu ιπΗ
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πότου έπιβοιρύνει άφάνταστοι τα !:ξο8α
Ι>ιοιβιώσεως ".
ΓΑΛΛΙΑ
Αtμέ, Μαρσέλ : 'Όι Μαξιμπύλ" 'Έργο
σl: 8υό μέρη, 'Έκl>. Γκοιλιμαρ στ-1) σειρα
"Κολεξιον Μπλάνς". Σελ. 224, σχ'ίjμοι
18,5Χ12 , 8 φράγκα.
Ί-Ι Φλωρανς κι ό Λουντοβίκ είνοιι Ιtξη
μ'ίjνες παντρεμένοι. Ό έ:ρωτάς τους είνοιι
τόσο τέλειος πού ό Λουντοβίκ άπ' το φό
βο μήπως Ι>εϊ: να άλλοιώνετοιι οιύτος ό 8ε
σμός θέλει να τον ύποβάλει στη 8οκιμοι
σίοι τ'ίjς άπομάκρυνσης. 'Αποφασίζει να
φύγει μοικρυα άπ' τη γυνοιίκοι του. Ί-Ι
Φλωρανς άπο άγάπ-η δέχεται την πρόσ
κληση κι ό Λουντοβlκ φεύγει χωρlς να
πεϊ' πού πάει. Ί-Ι νεοιρη γυναίκα του ύπο
μένει τη μονοιξια μα όχυρώνετοιι μέσοι
στη σιωπη κοιl φοιίνετοιι σαν να ζεϊ' Ι>ιοιρ
κως σ' &.λλον κόσμο. Ή άl>ελφή της,
Γιολάντοι, χήροι, προκλητικη κ' έκρη
κτικη ξανθιά, θέλει να Ι>ώσει τέλος σ' οιύ
το πού θεωρεί πρόκληc;η στη ζωή. Φεύ
γει μέ σκοπό να γυρίσει δλη τη Ν. 'Αμε
ρική, άνοικαλύπτει το Λουντοβlκ στη Βε
νεζουέλα κ' ετσι τελειώνει ή περιπέτεια.
'Ανούιγ, Ζάν : " 'Όποιος πρωτοιρπά
ξει " Μονόπρακτο, 'Έκl>. Τάμπλ Ρόντ,
σελ. 128, σχ'ίjμοι 19Χ12, 5 φράγκα.
Τα έ:ργοι μl: ύπόθεση ιστορικΎ) είνοιι είδος
άρκετα συνηθισμένο. Ί-Ι ιστορικη προι
γμοιτικότητοι άπεικονίζεται μl: κάποιοι
έλευθερίοι· δπως στα έ:ργοι τοu Α. Δουμii,
'ι) έμφοινίζετοιι μl: τ-1) μορφη συγκρούσεως
t8εων κοιl οιtσθημάτων δπως στα έ:ργοι τοu
'Ανρύ ντέ Μοντερλαν. Να δμως πού φοιί
ν�ται να ύπάρχ:_ι κ) �νας τ� ί.τ� ς ;ρόπος
νοι παρουσιοισθουν στη σκηνη οι l>ιοισημοι
&.νl>ρες τ'ίjς ιστορίας. Για τον 'Ανούιγ
το ιστορικό l>ράμοι είνοιι έίνοις τρόπος για
να ξεσπάσει ή περιφρόνηση κ' -η όργ-ή
του. Είνοιι έπίσης μια εύκαιρίοι να έκφρά
σει την εtρωνίοι του. Κι οιύτό είνοιι το
στοιχεϊ'ο πού κυριοιρχεϊ' στό " 'Όποιος
πρωτοιρπάξει " κοιl πού τελικα κοιτοιλή
γει στην έ:σχοιτη περιφρόνηση για πρό
σωπα κοιl πράγμοιτοι. 'Έτσι είνοιι εύνόητο
γιοιτl ό 'Ανούιγ για να κινήσει στη σκηνη
μερικές μαριονέτες τ'ίjς πολιτικ'ίjς, l>ιά
λεξε δυό στιγμl:ς άπ' το οιlμοιτ·ηρο κι ά
στεϊ'ο έπεισόδιο των " Έκοιτό ήμερων".
Πρωτοι ή άρχη των " Έκοιτο ήμερων "
l>ηλοιl>η ή φυγ·η τοu Λουl>οβίκου 1 8ου κοιl
·ή &.φιξη τοu οιπολέοντοι στο Παρίσι,
ϋστεροι ή όριστικη έξοιφάνιση τοu Βονα
πάρτη κ' ή έπιστροψ)j τοu Βουρβώνου.
'Ιονέσκο, Εϋζέν : ''Λόγοι κι άντίλο
γοι", "Εκl>. Γκοιλιμάρ, σελ. 254, σχ'ίjμοι
ΗΧ20,5, 15 φράγχοι.
Σαν άντικοιθρέφτισμοι μιiiς έπίμονης κοι
θημεριν'ίjς προσπάθειας βλέπει ό rΙ>ιος
ό 'Ιονέσκο το βιβλίο του. Κοιl νά πως ό
rδιος μιλάει για το έ:ργο του. " Όνόμοισοι
τlς κωμωδίες μου "άντι-έ:ργα" 'ι) "κω
μικα l>ράμοιτοι" κοιl τα l>ράμοιτά μου
"ψευτοδράμοιτοι" 'ι) τραγικές φάρσες"

γιοιτl νομίζω πώς το κωμικο είναι τρα
γικο κ' ή άνθρώπινη τροιγωl>ία γελοίοι.
Για το σύγχρονο κριτικο πνεuμα τίποτε
δ/:ν μπορεϊ' ν' &.ντιμετωπισθεϊ' ο\Jτε άπό
λυτα σοβοιρα ο\Jτε άπόλυτοι έλαφρά. Δο
κίμοισοι στο "Θύμοιτοι τοu καθήκοντος"
νι:Χ. πνίξω τΟ χωμικΟ μέσα στΟ τραγικΟ
η, &ν θέλετε, νιΧ άντιτάξω τΟ κωμικΟ στΟ
τραγικό. 'Όμως οιύτα τα Ι>υο στοιχεϊ'α δέν
συγχωνεύονται, συνυπάρχουν, άλληλο
οιπωθοuντοιι διαρκως. Τό Ιiνοι προβάλλει
το &.λλο. Το Ιiνα κρίνει κι άρνιέται το
&.λλο κ' έ:τσι σέ περίπτωση έπιτυχίας,
χάρις σ' αύτΎ) την άντίθεση l>ημιουργεϊ'
ται μια 8υνοιμικη tσορροπίοι, μια Ιtνταση.
'Ίσως τα ltργα μου "Θύμοιτοι τοu καθή
κοντος" κοιl " Ό καινούριος ένοικιαστης"
άνταποκρίνοντοιι πληρέστεροι σ' οιύτη την
άνάγκ7) : Ό ΤΟ βι�λίο, αύ�Ο το? Ίονέ�ο
είνοιι κοιτι που1 θοι μεινει ανοιντιρρητοι σοιν
ντοκουμέντο για το σύγχρονο Θέατρο.
Σαγκάν, Φρανσουάζ : "Κάποτε τα
βιολιά". 'Έκl>. Ζυλιάρ, σελ. 1 60, σχ'ίjμα
1 1,5Χ18,5 9 φράγκα.
Θεατρικό έ:ργο σl: 2 πράξεις, το 8εύτερο
τ'ίjς διάσημης πια μυθιστοριογράφου.
Στο Πουατιέ Ιiνοι παράνομο ζεuγος ώρι
μης ήλικίας ζεϊ' εtς βάρος ένος έκοιτομ
μυριούχου. Αύτος πεθαίνει κι άφήνει τΎ)ν
περιουσία του σ' Ιiνα νεαρό όνειροπόλο
πού δέν άγοιπii το χρ'ίjμοι. 'Όλοι τοικτο
ποιοuντοιι στο τέλος ώροιϊ'α γιοιτl ό νεοι
ρος δέν Ιtχει ο\Jτε το οιrσθημοι τ'ίjς συν
αισθημοιτικ'ίjς tδιοκτησίοις. Ό τόνος τοu
έ:ργου δπως στ? :'Πύργος, στ� Σουηδία"
είνοιι κοφτος κ ελκυστικος.

ΙΤΑΛΙΑ
Γκιλάρντι, Φερνάντο : 'Ιστορία τοu
Θεάτρου " Τόμοι Ι κοιl ΙΙ, "Εκl>. Βα
λάρντι, Μιλάνο, στη σειρα 'Ί σέκολι",
σελ. 512 κοιl 370, σχ'ίjμα 8 0 .
Έκτος άπ' το κοιθοιρα ιστορικο ένδιαφέ
ρον του, το Ιtργο προσποιθεϊ' να προβάλει
τ�ν ,σημι;σίοι τοu Θεάτρ ?υ, , σl: , σχέση
με το κε;μενο το ,λόγο ;; ις αν,θρωπινες,
κοινωνικες κοιι� πριν οιπ: ολα τις
ποιητι
κές άξίες, πού έμφανίζοντοιι άπό σκην'ίjς.
Ί-Ι άξία τοu έ:ργου βρίσκεται στο γεγο
� )ς δτι ... εχει ,προ�αν�τολισμΟ κ' ετσι
(
οιποτελει οl>ηγο
γιοι την κατανόηση χι
λιάδων έτων θεοιτρικ'ίjς ζω'ίjς στίς πέντε
·ή πείρους. Ό συγγραφέας ξεχινii άπ' τΎ)ν
&.ποψη πώς "το Θέατρο Ι>έν είνοιι άρι
στοκρατικΎ) ψυχαγωγία", είναι ό χωρος
δπου ό λόγος έ:χει τό προβάl>ισμα κοιl
οι όίνθρ�ποι άν�κα�ύπτουν τον έοιυ;ό
τους κοιι ξεπερνουν τη μονοιξιοι, που' νιω
θει το &τομο". ' Η Έλλάl>οι, ή Ρώμη,
ή Μεσοιιωνικη Εύρώπη, ή 'Αναγέννηση,
ό Δέκατος Ιtκτος, ό Δέκατος έίβl>ομος,
ό Δέκατος 15γδοος, ό Δέκατος έ:νοιτος
αίώνας σ;Υ,ν Εύρώπ-η, έξετάζοντ;χ ι 8;
1
, συγχρονους
εξοl>ικα., Απ) τους
cι.ναφε
ρονται δσοι βρήκαν άπήχηc;η κ' έ:ξω άπ"
την πατρίδα τους. Βιβλιογραφία, εtl>ι
κοι Πίνακες (συγγραφέων, έ:ργων, ήθο
ποιών, σκηvοθετων, σκηνογράφων, θεάΗ
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τρων, μελετ·ητων ), χρονολογικος π!νακας
καί πολυάριθμες εικόνες.
σ;ιόλι, ,Μάρτ�ελο : , ,"Το για;τ�,
, ΜουτΘεατρο.
νεζικο
Ιστορια και Ανθολογια .
Σελ. 500, 4000 λιρέτες.
'Αξιόλο;γη συμβ�λή στή -�;νωρ ;μία το�
γιαπωνεζικου Θεατρου που, εξεταζεται με
βάση τά κείμενα ώς το 1 868. Το τελευ
ταίο κεφάλαιο άφιερώνεται σέ μιά σύν
τομη έπισκόπηση των πιο πρόσφατων
έξελίξεων στούς κόλπους μιας κοινωνίας
πού άνανεώνεται χρόνο μέ το χρόνο κάτω
άπ' τήν έπίl>ραση τ'ijς πολιτιστικ'ijς προσ
φορας τ'ijς Δύσεως. Το βιβλίο χωρίζεται
σέ δύο μέρη. Το πρωτο ίστορικό, το Ι>εύ
τερο άνθολογία. ' ο συγγραφέας του ερ
γου εlναι καθηγητής τ'ijς γιαπωνέζικης
γλώσσας καί φιλολογίας στο 'Ανατο
λικο Πανεπιστήμιο τ'ijς Νεαπόλεως.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Λάρσον, 'Όρβιλ : " Ή Σκηνογραφία
στο Θέατρο καί τον Κινηματογράφο ".
'Έκl>. Μίτσιγκαν Στέιτ Γιουνιβέρσιτυ
Πρές.
Λιούις, 'Άλλεν : "Το Σύγχρονο Θέα
τρο". 'Έκl>. Κράουν.
Μέιτς, Τζούλιαν : "Το 'Αμερικάνικο
Μουσικο Θέατρο πρίν τά 1 800". 'Έκl>.
Ράντζερς Γιουνιβέρσιτυ Πρές.
Ούέσκερ, 'Άρνολντ : " 'Η Κουζίνα ".
'Έκl>. Ράντολφ Χάουζ.
Ού!λλιαμς, Τεννεσσ'ij : " 'Η Νύχτα τ'ijς
Ίγκουάνα ". "Εκl>. Νιού Ντα'ίρέκτιονς.
Σλόμιν, Μάρκ : "Το Ρωσικο Θέατρο".
'Έκδ. Ούόρλντ.
Χόφμαν, Φρέντερικ : "Σάμουελ Μπέ
κετ. Ή Γλώσσα τοu καθενός μας".
'Έκδ. Σάουθερν 'Ιλινόις Γιουνιβέρσιτυ
Πρές. {Καρμποντέιλ ) 4,50 δολ..
ΜΟΥΣ ΙΚΉ

ΑΓΓΛΤΑ
Κοχραίην, Πέγκυ καί Τσαβέζ, Κουί
τα : " Ή Μαντάμ Μπατερφλάυ " καί
'Όί Γάμοι τοu Φίγκαρο". 'Έκl>. Α. καί
Σ. Μπλάκ. Σελ. 64, είκονογρ. , 16 έκ.,
5 σελλ.
Τά μικρά αύτά βιβλία τ'ijς τσέπης Ι>ιευ
κολύνουν τούς πιστούς τ'ijς 8περας νά
φρεσκάρουν τή μν-ήμη τους πάνω σ' αύτά.
Γράφουν γιά τον συνθέτη καί γιά τον
λιμπρετίστα, γιά το θέμα καί τήν μουσι
κή. Παρέχουν πολλά ένδιαφέροντα στοι
χεία των νεωτέρων έρευνων πάνω στά
εργα αύτά.
Ντίην, Μπάζιλ : " ' Αλμπέρτ Ρουσέλ".
'Έκδ. Μπάρρη Ρόκλιφ. Σελ. 196, 22,5
έκ. , 25 σελλ.
Ή πιο πλ·ήρης άγγλική μελέτη για το
εργο τοu έκλεκτοu Γάλλου συνθέτη πού
πέθανε το 1937. Προηγείται σύντομο
βιογραφικο σημείωμα καί άκολουθεί με
λέτη γιά τίς προσπάθειες του μουσικοί>
νά άναπτύξει προσωπικο ίJφος, καθώς
καί τίς έπιl>ράσεις των προγενεστέρων
καί των συγχρόνων του .
Τζέικομπς, 'Άρθουρ : "Νέο Λεξικο
τ'ijς Μουσικ'ijς". "Εκδ. Κάσσελ, σελ. 41 6
21,5 έκ. , 21 σελλ. .
Πρωτοεκδόθηκε στήν σειρά Πίνγκόυιν
τοu 1 958. Περιλαμβάνει σέ άλφαβητική
σειρά την μουσικη όρχήστρας, σόλο, χοSa

ρωδ!ας, δωματίου, καθώς καί ΙJπερα καί
μπαλέτο, συνθέτες, γνωστά μουσικά κομ
μάτια, όρχ'ijστρες, μαέστρους, μουσικά
ΙJργανα, καθώς καί έξηγ·ήσεις μουσικων
δρων. ΓιιΧ 8σους ένl>ιαφέρονται γιά τίς
βασικές γνώσεις τ'ijς Μουσικ'ijς το βιβλίο
εlναι πολ�J χρήσιμο.
ΓΑΛΛΙΑ
Λεξικο των γάλλων μουσικων : "Εκδ.
Π. Σεγκέρ, στή σειρά 'Έtκονογραφη
μένα Λεξικά", σελ. 383, σχ'ijμα 1 6Χ13,
7 ,80 φράγκα.
Στίς σελίδες τοu λεξικοί> αύτοu, περι
λαμβάνονται ολοι οί γάλλοι μουσικο
συνθέτες άπ' τον Περοτέν ώς σήμερα.
Γιά τον καθένα άναφέρονται τά σημαν
τικά γεγονότα · τ'ijς έπαγγελματικ'ijς του
δραστηριότητας, οί τίτλοι των κυριοτέ
ρων εργων του καί βασικά βιβλιογρα
φικά στοιχεία. Σέ παράρτημα άναφέρον
ται οί βεντέτες τοu έλαφροu ·τραγουl>ιοu.
Σαγιέ, Ζάκ : "40. 000 χρόνια μουσι
κ'ijς", 'Έκδ. Πλόν, στή σειρά. "Ντ' εν
μοντ, ά ,λ' ώτρ"' , σελ. ,326, σχ'ijμα 21,Χ14,
16 εικονες και πολυαριf\μα μουσικα πα
ραδείγματα μέσα στο κείμενο, 45 εtκό
νες έκτος κειμένου.
Το μακρυνο παρελθον τ'ijς μουσικ'ijς πού
φθάνει ώς τήν παλαιολιθική έποχή, ή
έξέλιξη τ'ijς μουσικ'ijς θρησκευτικ'ijς καί
μ·ή, ή έμφάνιση κι δ ρόλος των Ι\ιευθυν
των μουσικων έκδηλώσεων καί των μου
σικων άστέρων, άποτελοuν οέ γενικές
γραμμές άντικείμενο τ'ijς μελέτης αύτ'ijς
ΠΟ�, επι Πλ�ον, θέτ�L ;α προ�λΑί;ματα με
τροπο σαφη, συχνα απροσδοκητο, κεν
τώντας ετσι το ένδιαφέρον του άναγνώ
στη. Τά γεγονότα έμφανίζονται κάτω
άπο !!να καινούριο φιi>ς συχνά μέ καυ
στικο χιοuμορ. ΜΞ: άναδρομ·Ι) οτίς πηγές
καί μέ- άδυσώπητη κριτική έξετάζονται
πλ'ίjθος έσφαλμένες tδέε-ς. Ό συγγραφεύς,
καθηγητής στή Σορβόννη, κατόρθωσε
νά προσφέρει το πλούσιο ύλικο τ'ίjς με
λέτης του μl: τρόπο προσιτο στο φιλό
μουσο τοu 20ου αtώνα.
Ι Τ ΑΛ ΙΑ
Παρέντε, 'Αλφρέντο : " Ή άγνότητα
τ'ίjς μουσικ'ijς " . "Εκδ. Έ'ίνάουντι, Του
ρίνο, άριθ. 296 στή σειρά "Δοκίμια",
σελ. 287, σχ'ίjμα 8 0 , 2000 Λιρέτες.
'Ο συγγραφέας, μουσικοκριτίκός, εlναι
καί καθηγητής τ'ίjς Φιλοσοφίας καί τ'ίjς
Μεθοl>ολογίας τ'ίjς ίστορίας στο "Ίνστι
τοuτον Ίστορικων Μeλετων" τ'ijς Νεα
πόλεως. Το έ:ργο του εlναι συλλογη 30κιμίων μουσικ'ijς αtσθητικ'ijς.
Φάμπρι, Μάριο : ιc (Ο 'Αλεσάντρο
Σκαρλάτι καί δ Πρίγκηψ Φερ3ινάν3ος
των Μεl>ίκων".
Το βιβλίο κυκλοφόρησε μέ την εύκαι
ρία του έορτασμοu των 300 έτων άπ' τ·Ι)
γέννηση του μεγάλου tταλοu μουσικο
συνθέτη καί άποτελεί άξιόλογη συμβολή
στή μελέτη τ'ίjς ζω'ijς καί τ'ijς τέχνης τοu
Σκαρλάτι. Ό συγγραφέας, γνωστος
μουσικολόγος, έξετάζει τή ζωή καί το
έ:ργο τοu συνθέτου, τίς σχέσεις του μέ
τον πρίγκηπα Φερ3ινάν3ο των Μεl>ίκων
κατά την τριακονταετία 1 683-1 713,
παρέχει νέα καί άκριβ'ίj βιογραφικά στοι
χεία. Οί φιλικές σχέσεις μεταξύ τοu
Μουσικοί> καί τοu Μέl>ικου Πρίγκιπα
προβάλλονται μεσ' άπ' την μεταξύ τους
άλληλογραφία. οι πολυάριθμες έπιστο·

λeς τοu Σκαρλάτι βρέθηκαν στα Κpα
τικα :Αρχείr; ;'ijς Φλ� ρεντία� . Το ε �γο
, κεφαλαιο αφιερωμενο
τελειωνει μ ενα
στη μουσική πού έ:γραψε δ Σκαρλάτι για
τήν Σαpακοστη καί τα Πάθη, τελευταίες
μουσ�κές συνθέσεις του για τον Φερl>ι
νάνδο στα 1 708. Στο τέλος πίνακας όνο
μάτων καί των έ:ργων τοu Σκαρλάτι.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΓΓΛΙΑ
Σπράος, Τζών : " Ί-Ι Παρακμη τοu
Κινr,ματογράφου ". "Εκl>. "Αλλεν καί
'Άμγουιν. Σελ. 1 68, 22,5 έΧ:., 25 σελλ.
Έπαγyελμ:χτικη μελέτη βάσει στατιστι
κων στοιχείων πού άναλύει καί έξηγεί
τούς λόγους πού Ι!φεραν τήν μεγάλη πτώ
ση στον άριθμο των θεατων τοu Κινημα
τογράφου στήν 'Αγγλία. Καλύπτει την
περίοl>ο 1 955-56 πού συνέπεσε μέ την
άνάπτυξη τ'ίjς έμπορικ'ijς Τηλεοράσεως.
Ή μελέτη αύτη ένl>ιαφέρει τούς οtκονο
μολόγους, κοινωνιολόγους καί 8λους 8σους ένl>ιαφέρονται για την έπιχειρημα
τική πλευρα των μέσων ψυχαγωγίας.
ΓΑΛΛΙΑ
Κύρου, 'Αντό : "Σουίς Μπuνυέλ",
'Έκl>. Σεγκέρ, στη σειpα "Σημερινος
Κινηματογράφος". Σελ. 224. σχ'ijμα
1 3,5Χ16, 6 φράγκα.
Μέ το " 'Ανl>αλουσιάνικο σκυλί" καί
τον "Χρυσοuν αtώνα" δ Μπυνuέλ έ:καμε
μια πραγματικη έπανάσταση στον σύγ
χρονο Κινηματογράφο. Ό Ά. Κύρου
άναλύει το τωρινο καί το παλαιότερο
έ:ργο του. Άκολουθοuν κείμενα τοu Μπυ
νυέλ, σενάρια καί άποσπάσματα άπο ται
νίες, μαρτυρίες, βιβλιογραφία καί φιλμο
γραφία. 1G σελ., εtκόνες έκτος κειμένου.
Ι ΤΑΛΙΑ
'Αριστάρκο, Γκουίντο : Μύθος καί
πραγματικότητα τοu tταλικοu Κινημα
τογράφου. 'Έκl>. " Ίλ Σατζιατόρε" Μι
λάνο στη σειρά. "Σπέκιο ντέλ Μόντο".
Σελ. 1 80, σχ'ίjμα 80, 3000 Λιρέτες.
Ό συγγραφέας έξετάζει τίς φάσεις άπ'
τlς δποίες πέρασε δ tταλικος Κινηματο
γράφος άπ' την έποχη των πρώτων έμ
φανίσεών του ώς σ·ήμερα, 'Απ' τίς πρω
τες προβολές μικροu μήκους ταινιών
{10 μέτρα ) , ώς τίς ίστορικές ταινίες μέ
πλούσια κοστούμια τ'ίjς περι63ου Ντ'
'Ανούντσιο, άπ' τά έρωτικά φίλμ τ'ίjς
fl>ιας περιόl>ου (" Ί-Ι ΉΙ>ονη " ) ώς τίς
νατουραλιστικές τάσεις, άπ' τίς πρωτο
ποριακές κωμωδίες (Μαρινέττι ) ώς τlς
κωμικοαισθηματικές ταινίες (" 'Άσπρα
τηλέφωνα" ) , άπ' τά προπαγανl>ιστικά έ:ρ
γα τοu φασιστικοu καθεστωτος, ώς τίς
ταινίες πού ξεκόβουν καί προμηνανε τον
:;αι�ούριο Κιν� ματογρά�ο (:' Έφι�λτ;ις":
Τεσσαρα βηματα στα συννεφα , Τα
παιl>ιά μας κοιτάζουν". Τέλος έξετάζον
ται τά άριστουργήματα τοu νεορρεαλι
σμοu πού &νοιξαν το l>ρόμο γιά μιά και
νούρια κινηματογραφικη γλώσσα. 'Απ'
τούς " 'Ηττημένους " τοu 'Αντονιόνι
ώς το μύθο (Θαuμα στο Μιλανο ) , στον
"δλοκληρωτικο νεορρεαλισμό" καί στο
νέο εψος ίστορικοu φιλμ, (" Σένσο " ) ,
άπ' τίς μυστικιστικές τάσεις ( " Άγα
ΠΙ) " ) ώς τlς πιο χαρακτηριστικές ται
νίες των τελευταίων χρόνων. 'Αναλόεται
καί φωτίζεται έ:;σι δλόκληρη ή ίστορία
τοu tταλικοu κινηματογράφου. Πλούσιο
φωτογραφικο ύλικο συνοl>εύει το κάθε
κεφάλαιο.
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Μετά τούς γαλλικούς καi άγγλικούς δίσκους, δημοσιεύεται ενας πρώ
τος κατάλογος δίσκων με θεατρικά εργα σε γερμανικtι γλώσσα.

ΓΚΑΙΤΕ : " 'Ι φ ιγ έ ν ε ι α έ ν Τ α ύ
ρ ο ις " . Μονόλογοι &.πο την Α', Γ' και
Δ' πράξη. Στρ. 33, Νο 43002, LPMS
ΓΚΑΙΤΕ : " 'Ι φ ιγένε ι α έν Τ αύ
ρ ο ις ". 'Ολόκληρο το δράμα. 'Ιφιγένεια:
Μαρία Μπέχερ, Θόας: "Εβαλντ Μπάλ
σερ, 'Ορέστης: Βίλλ Κβάντφλιγχ, Πυ
λάδης: Ρόλφ Χέννιγχερ, 'Αρχάς: Χάιντς
Μόογχ. 'Επίβλεψη : Λέοπολντ Λίντ
μπεργκ. Στρ. 33, Νο . 4301 5 ) 1 7
LPMS. Εtδιχη συσκευασία μl:
το κείμενο εικονογραφημένο.

ΓΚΑΙΤΕ: " Φ ά ο υ στ ". Άπο το Α'
μέρος: "Λεύτερα ά.πο την παγωνι&."
{περίπατος του Πάσχα } , " ΤΗταν �νας
βασιλι&.ς στη Θούλη ... " {Το τραγούδι
της Μαργαρίτας ) , " 'Η ήσυχία μου
πάει . . . " (Ή Μαργαρίτα στο ροδάνι ) ,
" "Αχ, σκύψε, πολυβασανισμένη" ( Ή
προσευχη της Μαργαρίτας ) , "Σ&.ν &.πο
το παράθυρο" {Σερενάτα του Μεφίστο ) .
Φάουστ: Πάουλ Χάρτμαν, Μαργαρίτα:
Καίτε Γκόλντ, Μεφίστο: Γκούσταφ
Γχρύντγκενς, Βάγκνερ : Ρουντσλφ Τέρ
χατς.
Στρ. 45, Νο 34002, EPLS.

ΓΚΑΙΤΕ : " Φ ά ο υ σ τ ". Άπο το
πρώτο μέρος. "Έσπούδασα φιλοσοφία.''
"Πώς ά.πο τον νου δ/;ν χάνεται κάθε έλ
πίδα... " (Μονόλογοι του Φάουστ) . 'Ερ
μηνευτής : Πάουλ Χάρτμαν.
Στρ. 45, Νο 34006 EPLS.

ΓΚΑΙΤΕ : " Φ ά ο υ σ τ ". Άπο το Α'
μέρος: "Περιφρόνησε τη λογιχη και την
'Επιστήμη ... " (ή σκηνη .μl: τον μαθητη ) .
Μεφίστο : Γκούσταφ Γχρύντγχενς, Μα
θητής: Κ&.ρλ Φίμπαχ.
Στρ. 45, Νο 34001 , EPLS

οί ρίζες του Κινηματογράφου βυθίζονται

στον Σαίξπηρ ! 'Απο τον γίγαντα του
Στράτφορντ ον Αlηβον εχουν έμπνευσθεί
σκαπανείς της 'Εβδόμης Τέχνής. Το
πρώτο δειλΟ β'ίjμα εγινε στην αόγη του
α!ώνα ,&.π,ο τον Κλ. �,ωρίς ι;Ι: 'Άμλ�τ ::
σl: μια απόπειρα ομιλουσl)ς ταινιας .
Οόσιαστιχά, οί δεσμοί Σαίξπηρ και Κι
νηματογράφου θεμελιώνονται ϋστερα ά.πό
μερικιΧ χρόνια. Πρώτα όρόσl)μα : "Ρω-.
μαίος καl 'Ιουλιέτα" &.πο τον Παστρόνε
{1908 ) σαιξπηριχη ταινία πού άπο
λαμβάνει έπί μισον χαl περισσότερο αtώνα
&.μείωτη κινηματογραφικη δημοτικό
τητα. Τον lδιο χρόνο "Ριχάρδος Γ",
"Ρωμαίος χαl 'Ιουλιέτα", "Μάκβεθ"
&.πο τον μεγάλο πρωτοπόρο Στιούαρτ
Μπλάκτον. 'Ύστερα ά.πο λίγο {1910 )
"Μάκβεθ" ά.πο τον Γάλλο Καλμl:τ χαl
"ΒασιλιιΧς Ληρ" &.πο τον Ίταλο Λι
γχουόρο. Καl μέσα στη δίνη του πρώτου
παγκόσμιου πολέμου πάλι "Μάκβεθ",
&.πο �ναν &.λλο 'Ιταλό, τον Γκουατσόνι.
ΜεριχιΧ χαρακτηριστικιΧ δείγματα Σαιξ
πηρικου κινηματογράφου τον μεσοπό
λεμο καl φθάνουμε στην αlγλη τ'ίjς σαιξ- .
πηρικ'ίjς χινηματογραφικ'ίjς σχολ'ίjς του
Λώρενς 'Ολιβιέ (" 'Άμλετ ", " 'Ερρί
κος Ε' '', " Ριχάρδος Γ' " ) , τα έντυπω
σιακιΧ όίλματα του 'Όρσον Οόέλλες
("Μάκβεθ", " Όθέλλος " ) , το πείραμα
Καγιά.τ μl: τούς " Έραστ/;ς τ'ίjς Βερό
νας " , τον θαυμάσιο " Όθέλλο " του
Σοβιετικου Μπορντατσούκ, τον στέρεο
καl όρθόδοξο " 'Ιούλιο Καίσαρα " του
Τζόζε,φ Μανκ�εβιτς χ . � . Ή πα�ά�οση
συνεχιζεται, παντα πολυπλευρη και ακτι
νοβολουσα. Νέος κρίκος μπαίνει τώρα
μl: την ταινία πού λογαριάζει να γυρίσει
- γιιΧ λογαριασμο 'Αμερικάνικης έται
ρίας-ό νέοι:; βρεταννος ήθοποιος και σκη
νοθέτ-Ι)ς Τζών Α'ίηνσγουωρθ. Θέμα του :
Ό θ έ λ λ ο ς. Ό Αl'Ι)Vσγουωρθ εΙναι
διπλωματουχος της Βασιλιχ'ίjς 'Ακαδη
μίας Δραματικ'ίjς Τέχνης του Λονδίνου ,
τον δέ ρόλο του " Μ α υ ρ ι τ α ν ο υ
τ 'ij ς Β ε ν ε τ ί α ς " (αότος θιΧ εΙναι
χαί ό τίτλος του φίλμ ) θα ύποδυθεί ό
γνωστότατος 'Άγγλος ήθοποιος του Θεά"

,

.

ΓΚΑΙΤΕ : " Φ άου στ ". Το δεύτερο
μέρος της τραγωδίας δπως το σκηνο
θέτησε ό Γκούσταφ Γχρύντγκενς στο
" Ντώυτσες Σάουσπιλχάους" του 'Αμ
βούργου. Φάουcrτ: Βίλλ Κβάντφλιγκ,
. Μεφιστοφελ'ίjς: Γκούσταφ Γκρύντγχενς,
'Άριελ: Οϋλριχ Χάουπτ, 'Ελένη : 'Άντγε
Βάισγχέρμπερ. Μουσική : Μ&.ρκ Λόταρ.
'Επιμέλεια έγγραφ'ίjς: Πέτερ Γχόρσκι.
Στρ. 33, Νο 43.040 )42 LPMS
Στρ. 33 Νο 1 68040 )42
SLPMS (Στερεοφωνική} . ΜΙ:
το κείμενο εικονογραφημένο.

ΓΚΑΙΤΕ: " Φ άου στ". Το πρώτο
μέρος τ'ίjς τραγωδίας ( όλόχληρο ) , δπως
το σκηνοθέτησε ό Γκούσταφ Γχρύντ
γχενς στο " τύσσελντορφ Σάουσπιλ
χάους". Φάουστ: Πάουλ Χάρτμαν, Με
φιστοφελ'ίjς: Γκούσταφ Γκρύντγχενς και
Μαργαρίτα, Καίτε Γχόλντ. Μουσική :
ΜιΧρχ Λόταρ. 'Επιμέλεια Έγγραφ'ίjς:
Πέτερ Γχόpσχι.
Στp. 33, Νο 43,021 ) 23,
LPMS. Ε!δικη συσκευασία, μl:
το κείμενο εικονογραφημένο.
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Σε κάθε τεϋχος, στη στήλη αύτή, καταγράφονται τα παλιό; η νέα
θεατρικά

i:ργα

πού

γυρίζονται ταινίες

τρου χαί Κινηματογράφου Λώρενς Χάρ
βεϋ, ποό εχει στο καλλιτεχνικό του μη
τρώο σημαντιχl:ς έπιτυχίες σl: σαιξπl)
ρικούς ρόλους, επαιξε μεταξό {&.λλων
τον Ρωμα�ο στο σαιξπηρικο φlλμ του
Ρενάτο Καστελάνι ) . Ό Αlηνσγουωρθ
καταρτίζει �να ιδιαίτερα φιλόδοξο πρό
γραμμα καί πολλ/;ς σχην/;ς τ'ίjς ταινίας
θα γυρισΟουν στη Βενετία και στην Κύ
προ.
•

ΖιΧν Πώλ Σάρτρ δl:ν άρνήθηκε ποτέ
σl: �ργο τ?υ να. πάρει τ� δρόμ� για το
.
στουντιο . Αντίθετα, ευνοησε
την κινη
ματογράφηση ά.ρκετών, {"Κεκλεισμένων
τών θυρών", 'Έόλαβές Γύναιο" ) γιατί
πιστεύει στην πειθώ της 'Έβδομης Τέ
χνης. Ό τίτλος του "διεθνους" ταιριά
ζει ά.πόλυτα στο φlλμ πού προέρχεται
ά.πο το πολύκροτο θεατρικό του εργο
" Ο ί ε γ κ λ ε ι σ τ ο ι τ η ς 'Α λ τ ό
ν α ". Παραγωγος ό Κάρλό Πόντι (μ/;
'Αμερικάνικα κεφάλαια ) , σκηνοθέτης
ό Βιτ;ό � ιο ντ� Σίκ:ι: , πρωτ�γωνίστρια
φυσικα η Σοφια Λωρεν - Ποντι, πλαι
σιωμένη &.πο τον βετεράνο Φρέντερικ
Μ&.ρς χα! τον έκπληκτικο Μαξιμιλιανο
Σέλ. (" 'Όσκαρ " γιιΧ το ρόλο του στα
" 'Απόρρητα τ'ίjς Νυρεμβέρyl)ς " ).
Ό

•

Δύο γνωστα. στο ά.θηναϊκο κοινο θεατρικιΥ.
έ! ργα χ�ρίσ�η,χαν ται�,ίες σ;ο , Χ?λλυ
γουντ : Ο ι α θ ω ε ς - με τον Ελ
ληνιχο αότον τίτλο έπανελήφθη πέρυσι
ά.π' την Κατερίνα πού το εΙχε παρουσιά
σει καί παλιότερα στην 'Αθήνα, το εργο
τ'ίjς Λίλιαν Χέλμαν " Ό πιο tσχΙJρός " .
Το φ!λμ σκηνοθετήθηκε &.πο μια. αόθεν
τία του Χόλλυγουντ, τον Γαλλικ'ίjς χατα
γωγ'ίjς σκηνοθέτη Οόίλλιαμ Γουάιλερ
(" Ζεζεμπέλ", "Μικρές 'Αλεπουδες"
- έπίσης &.πο εργο τ'ίjς Χέλμαν "ΤιΧ
_

-

σ' όλόκληρο

τόν κόσμο.

καΜτερα χρόνια της ζω'ίjς μας", "Ντεν
τέκτιβ Στόρυ", "Διακοπl:ς στη Ρώμη",
"Μπέν-Χούρ" ). Πρωταγωνιστουν ή
'Ώντρεϋ Χέμπορν, ή Σίρλεϋ Μ&.κ Λέην
χαί ό Τζαίημς Γκάpνερ.
•

ιΧ ο ν ε ι ρ α σ β ·ή ν ο υ ν τ η ν α ό
γ ή " : Μ' αότο τον τίτλο θα προβληθεί
στην 'Ελλάδα ή 'Αμερικανικη ταινία
"Τα ά.θώα", πού βασίζεται στο θεα
τρικο έ! ργο " Ή στροφη τ'ίjς βlδας ... ".
Σκηνοθεσία ΤζιΧκ Κλαίυτον. Πρωταγω
νιστουν ή Ντέμπορα ΚΙ:ρ χαί ό Μάικλ
Ρέηντγχραί·Ι)β . .
"Τ

•

συνθέτης Ρίτσαρντ Ρότζερς καί ό
λιμπρετίστας 'Όσκαρ Χαμερστάιν έκ
μεταλλεύτηχαν την εϋνοια του Μπροντ
γουαίη, έπεκτείνοντάς την, δπως ήταν
έπόμενο, στο Χόλλυγουντ. Πολλ&. μουσι
κοχορευτικιΧ εργα τους, πρίν καλιΧ-καλιΧ
&.ποτραβηχτουν άπο τα φώτα της Νεοϋρ
κέζικης ράμπας, έ:γιναν φlλμ καί έ:καναν
το γύρο του κόσμου. Μετ&. την " 'Οκλα
χόμα ", τΟ t«ΒασιλιcΧς κ' Έγώ", τηv
"Καρουζl:λ", τον "Νότιο Εtρηνικό",
ενα άκόμα κινηματογραφιχο προϊον της
θεατρικ'ίjς συνεργασίας τών Ρότζερς
καί Μ. Χαμερστάιν, μέ τη διαφορ&. δτι
το "Π α ν η γ υ ρ ι τ η ς π ο λ ι τ ε ι α ς
γυρίσθηκε φίλμ καί προ δεκαπενταετίας
καί προεβλήθη μl: τον τίτλο "Νύχτες
τ' 'Απρίλη". Τότε επαιζαν οί Ντάνα
'Άντριους, Τζην Κραίην, Ντlκ Χαίημς,
Βίβιαν Μπλαίην. Στο νέο φίλμ, πού θα
προβληθεί στην 'Αθήνα μέ τον τίτλο
.,.Ηταν κ&ποιο λούνα-πάρκ ... " , παί
ζουν οί Π&.τ Μπούν, Μπόμπυ Ντάριν,
Παμέλα Τίφνυ κ.&.: Σκηνοθεσία του
πάλαι ποτέ "Συpανο" καί "Λωτρ/;κ"
Χοσέ Φερρέρ !
Ό

ιc

·Όπως ολοι
i τσι κι έ σε ί ς !
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